Boena Nìmcová:
BABIÈKA

Dávno, dávno ji tomu, co jsem poslednì se dívala do té
milé mírné tváøe, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vráskù, nahlíela do modrého oka, v nìm se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne poslednì ehnaly staré její
ruce! - Není více dobré staøenky! Dávno ji odpoèívá
v chladné zemi!
Mnì ale neumøela! - Obraz její odtisknut v dui mé s vekerou svojí barvitostí, a dokud zdráva zùstane, dotud bude
ít v ní! - Kdybych tìtcem mistrnì vládnout znala, oslavila
bych tì, milá babièko, jinak; ale nástin tento, perem kreslený - nevím, nevím, jak se komu zalíbí!
Ty jsi ale vdy øíkala: Není na svìtì èlovìk ten, aby se zachoval lidem vem. Dost na tom, kdy se najde jen nìkolik ètenáøù, kteøí o tobì s takovou oblibou èísti budou, s jakou
já o tobì píu.
I
Babièka mìla syna a dvì dcery. Nejstarí ila mnoho let
ve Vídni u pøátel, od nich se vdala. Druhá dcera la pak na její
místo. Syn øemeslník té byl ji samostatným a pøienil
se do mìstského domku. Babièka bydlela v pohorské vesnièce na slezských hranicích, ila spokojenì v malé chaloupce se starou Bìtkou, která byla její vrstevnice a ji u rodièù
slouila.
Neila osamotnìlá ve své chaloupce; vickni obyvatelé vesniètí byli bratøími jí a sestrami, ona jim byla matkou, rádkyní,
bez ní se neskonèil ani køest, ani svatba, ani pohøeb.
Tu najednou pøiel babièce list z Vídnì od nejstarí dcery,
v nìm jí vìdomost dávala, e manel její slubu pøijal u jedné
knìny, která má velké panství v Èechách, a sice jen nìkolik
mil vzdálenosti od pohorské vesnièky, kde babièka bydlí. Tam

e se nyní s rodinou odstìhuje, manel pak vdy jen pøes léto
e tam bude, kdy i paní knìna se tam zdruje. Ke konci listu stála vroucí prosba, aby babièka k nim se odebrala navdy a ivobytí svoje u dcery a vnouèat strávila, kteøí se ji na ni
tìí. Babièka se rozplakala; nevìdìla, co má dìlat! Srdce ji
táhlo k dceøi a k vnouèátkùm, jich neznala jetì, dávný zvyk
poutal ji k malé chaloupce a k dobrým pøátelùm! Ale krev není
voda, touha pøemohla dávný zvyk, babièka se rozmyslila, e
pojede. Chaloupku se vím, co v ní, odevzdala staré Bìtce
s doloením: Nevím, jak se mi tam líbit bude a jestli pøece
zde neumru mezi vámi. Kdy jednoho dne vozík u chaloupky
se zastavil, naloil naò koèí Václav babièèinu malovanou truhlu, kolovrat, bez nìho být nemohla, koík, v nìm byla ètyry
chocholatá kuøátka, pytlík s dvìma ètverobarevnými koaty
a pak babièku, která pro pláè ani nevidìla pøed sebe. Poehnáním. pøátel provázena odejela k novému domovu.
Jakého to oèekávání, jakého radování na Starém bìlidle!
Tak toti nazýval lid osamìlé stavení v rozkoném údolíèku,
je paní Prokové, babièèinì to dceøi, za byt vykázáno bylo.
Dìti vybíhaly kadou chvilku na cestu dívat se, nejede-li u
Václav, a kadému, kdo el kolem, vypravovaly. Dnes pøijede nae babièka! Samy pak mezi sebou si ustaviènì povídaly. Jakápak asi ta babièka bude?
Ony znaly více babièek, podoby jejich se jim v hlavì pletly,
nevìdìly vak, ke které tu svou babièku pøipodobnit. Tu koneènì pøijídí k stavení vozík! Babièka u jede! rozlehlo
se po domì; pan Proek, paní, Bìtka nesouc na rukou kojence, dìti i dva velicí psové, Sultán a Tyrl, vecko vybìhlo
pøede dvéøe vítat babièku.
Z vozu slézá ena v bílé plachetce, v selském obleku. Dìti
zùstaly stát, vecky tøi vedle sebe, ani z babièky oka nespus-

tily!. Tatínek jí tiskl ruku, maminka ji plaèíc objímala, ona pak
je plaèíc té líbala na obì líce. Bìtka pøistrèila jí malého kojence, boubelatou Adelku, a babièka se na ni smála, jmenovala ji malé robátko a udìlala jí køíek. Pak ale ohlídla
se po ostatních dìtech, volajíc na nì tónem nejupøímnìjím:
Moje zlaté dìti, moje holátka, co jsem se na vás tìila! Ale
dìti sklopily oèi a zùstaly stát, jako by je pøimrazil, a teprv
na matèin rozkaz podaly svoje rùová líèka babièce k políbení.
Nemohly se ani vzpamatovat! Jakpak, to byla babièka zcela
jinaká ne vechny ty, co kdy vidìly, takovou babièku ony jetì jaktìivi nevidìly! Div na ní oèi nenechaly! Kamkoli se postavila, obcházely ji kolem dokola a prohlíely od hlavy do paty.
Obdivujou tmavý koíek s dlouhými varhánkami vzadu, øásnou zelenou mezulánku, lemovanou irokou pentlí; líbí se jim
èervený kvìtovaný átek, jej babièka na placku vázaný má
pod bílou plachetkou; posedují na zem, aby dobøe prohlídnout mohly èervený cvikel na bílých punèochách a èerné pantoflíèky. Vilímek pokubuje barevné klùcky na rohoové moince, kterou babièka drí na ruce, a Jan, starí z dvou chlapcù, zpolehounka zdvihá babièce bílý, èervenì pasovaný fìrtoch, nebo nahmatal pod ním cosi tvrdého. Byl tam veliký
kapsáø. Jan by byl také rád vìdìl, co v nìm je, ale nejstarí
z dìtí, Barunka, odstrèila ho eptajíc mu: Poèkej, já to povím, e chce sahat babièce do kapsáøe! To eptnutí bylo
ale trochu hlasité - bylo je slyet za devátou stìnou. Babièka
si toho vimla, nechala øeèi s dcerou, sáhla do kapsáøe økouc:
No podívejte se, co tu vecko máml A na klín vykládala rùenec, kudlu, nìkolik chlebových kùrek, kousek tkanice, dva
marcipáhové koníèky a dvì panenky. Poslední vìci byly pro
dìti; kdy jim to babièka podala, doloila: Jetì nìco vám
babièka pøivezla! a hned vyndávala z moinky jablka

a kraslice, z pytlíku osvobodila koata, z koíku kuøátka. To
bylo radosti, to bylo skákání! Babièka byla nejhodnìjí babièkal To jsou koata májové, ètyr barev, ty chytají výbornì
myi; dobré jsou v domì. Kuøátka jsou ochoèeny, a kdy si je
Barunka nauèí, budou za ní bìhat jako psíèkové! povídala
babièka a dìti se hned ptaly na to i ono, nic se neupejpaly,
hned byly s babièkou dobøí kamarádi. Matka je okøikovala,
aby daly babièce pokoj a nechaly jí oddechu, ale babièka zase
øekla: Pøej nám tu radost, Terezko, vdy jsme rády,
e se máme, na dìti poslechly babièku. Jeden sedí jí
na klínì, druhý stojí za ní na lavici a Barunka stojí pøed ní a dívá
se jí do tváøe. Jednomu je divno, e má babièka bílé vlasy
jako sníh, druhému, e má babièka scvrklé ruce, tøetí povídá:
Ale babièko, vy máte jen ètyry zuby! Babièka se usmívá, hladí
tmavohnìdý vlas Baruèin økouc: Kdy jsem stará; a vy budete staøí, budete taky jinaké! a dìti to nemohou pochopit,
e by ty jejich bìlounké, hladké ruce mohly kdy tak svratìlé
být jako ruce staré babièky.
Babièka si hned první hodinu srdce svých vnouèátek zcela
osvojila, vak se jim ale hned také vecka vzdala. Pan Proek, babièèin ze, jeho ona také nebyla døíve osobnì znala,
dobyl si srdce její na první setkání milou svojí srdeèností
a pìknou tváøí, v ní se jevila dobrota a upøímnost. Jedna vìc
jen jí pøi nìm vadila, a sice to, e neumìl èesky. A ona prý to,
co nìkdy nìmecky rozumìla, u dávno zapomnìla. A pøece
by byla tak ráda s Janem si pohovoøila! - Jan ji ale potìil
tím, e èeské øeèi rozumí; babièka slyela hned, e se vede
rozmluva v domácnosti dvojitá. Dìti a sluky mluvily na pana
Proka èesky, a on jim odpovídal nìmecky, èemu ony ji rozumìly. Babièka doufala, e se èasem také srozumí, a zatím
si pomáhala, jak mohla.

Dceru svoji by byla babièka ji skoro ani nepoznala; vidìla ji
vdycky pøed sebou co veselé selské dìvèe, a tu shledala
se s paní málomluvnou, více váné povahy, v panských atech,
panského mravu! To nebyla její Terezka! - Babièka vidìla také
hned, e ta domácnost dceøina jest zcela jinaká ne ta,
na kterou ona posud byla navyklá. První dni byla radostí
a pøekvapením jako omámena, ale poznenáhla zaèalo jí být
nevolno, nepohodlno v novém domovu, a kdyby tìch vnouèátek nebylo, ona by záhy zase do své chaloupky se byla vrátila.
Paní Terezka mìla sice nìkteré svoje panské libùstky, ale
pro ty se nemusel nikdo na ni horit, nebo byla paní velmi
dobrá a rozafná. Matku svoji milovala paní Proková velmi
a nerada byla by ji od sebe pustila, ji proto, e musela zastávat slubu kastelánky v zámku, a tudy nikoho nemìla, komu
by zcela odevzdat mohla hospodáøství i dìti jako matce.
Nebylo jí tedy milé, kdy zpozorovala, e se babièce jaksi
stýská, a ona to hned zpozorovala a uhodla té, co babièce
chybí! Jednoho dne pravila paní Terezka: Já vím, mamièko,
e jste zvyklá práci, e by se vám stýskalo, kdybyste mìla
celý den jen s dìtmi chodit. Chcete-li pøíst, mám na hùøe trochu lenu; budem ho mít hodnì, jestli se nám na poli zvede.
Nejmilejí by mi ale bylo, kdybyste si neobtìovala pøihlídnout trochu k hospodáøství. Tou dohlídkou v zámku a tím itím
a vaøením strávím vecek èas, to ostatní musím pøenechat
cizím lidem. Prosím vás tedy, buïte mi k ruce a porouèejte
se vím, jak se vám líbí.
To já ti s radostí udìlám, jen kdy ti pøijdu vhod; ví, e já
jsem takové práci zvyklá, odpovìdìla babièka vecka potìena. Jetì ten samý den vylezla na hùru podívat se, jak to
s tím lenem dopadá, a druhý den vidìly dìti poprvé ve svém
ivobytí, jak se pøede na vøetánko.

První, co si babièka v hospodáøství zcela na starost vzala,
bylo peèení chleba. Nemohla snést, e sluka s boím darem
tak beze ví úcty zachází, ani do díe, ani z díe, do pece ani
z pece e jej nepøeehnává, jako by cihly v ruce mìla. Babièka, ne kvas zadìlávala, kopistem dí poehnala a to ehnání opakovalo se, kdykoli tìsto do ruky se vzalo, a byl chléb
na stole. Nesmìl jí také ádný otevøhuba pøijít do rány, aby jí
boí dar neuhranul, i Vilímek, kdy veel do kuchynì pøi peèení chleba, nezapomnìl, e má øíci: Pánbùh poehnej!
Kdy babièka pekla chléb, mìly vnouèata posvícení. Pokadé dostaly poplamenici a po malém bochánku, vestkami neb jablky plnìném, co se jim døíve nestávalo. Musely
ale zvykat dávat pozor na drobty. Drobty patøí ohníèku, øíkala babièka, kdy smítala ze stolu drobeèky a do ohnì je házela. Kdy ale nìkterý z dìtí udrobil chleba na zem a babièka
to zhlédla, hned mu kázala drobeèky sebrat a øíkala: Po drobeèkách se lapat nesmí, to prý due v oèistci pláèou. Také
se mrzela vidouc, e se chléb pøi krájení nerovná: Kdo
se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi, øíkala. Jednou prosil Jeník, aby mu babièka zakrojila po stranì do kùrky, e on to rád jí; babièka to ale neudìlala økouc: Neslyel
jsi, kdy se zakrojuje do chleba, e se ukrajujou pánubohu
paty? Nech je jak je, ty se neuè vymýlet v jídle, a pan Jeníèek musel si nechat laskominky zajít.
Kde jaký kousek chleba leet zùstal, i kùrky, co dìti nedojedly, strèila babièka do kapsáøe; trefilo-li se jít okolo vody,
hodila rybám, rozdrobila mravencùm, kdy la s dìtmi, nebo
ptákùm v lese, zkrátka ona nezmaøila jediného sousta a vdy
napomínala: Vate si boího daru, bez nìho je zle, a kdo si
ho neváí, toho Bùh tìce tresce. Jestli dítì chléb z ruky upustilo, muselo jej pak políbit, jako za odproení; tak i kdyby kde

zrnko hrachu bylo leelo, zvedla je babièka a vyznamenaný
na nìm kalíek s úctou políbila. Tomu vemu babièka i dìti
uèila. Jestli leelo na cestì husí peøíèko, babièka hned na nì
ukázala økouc: Shýbni Barunko! Barunka byla mnohdy líná
a øíkala: Ale babièko, copak je o jedno pírko? Z toho ji babièka ale hned kárala: Musí si myslit, holka, sejde se jedno
k druhému, bude jich více; a to si pamatuj pøísloví: Dobrá hospodyòka má pro pírko pøes plot skoèit.
Paní Proková mìla v pokojích moderní nábytek, babièce
se ale nehrubì líbil. Zdálo jí, e se na tìch vycpaných seslích
s tìmi vyøezávanými lenochy nedobøe sedí, e musí èlovìk
strach, aby se nezvrátil, a kdy se podepøe, aby se to nerozlámalo. Na pohovku sedla veho vudy jednou; kdy poprvé
sedla a pera pod ní povolily, tak se chudák lekla, e div nevykøikla. Dìti se jí smály, sedly na pohovku a houpajíce se volaly babièku, aby jen la, e se to nezboøí; ale babièka nela:
,,Jdìte mi k ípku, povídala, kdopak by do takové houpaèky sedal, to je tak pro vás.
Na lesklé stolky a skøínì bála se co postavit, aby se lesk
nepokazil, a ta skøínì se sklenìnými stìnami, za nimi bylo
velijakých heblat narovnáno, stála v pokoji jen pro høích, jak
babièka øíkala. Dìti si velmi rády okolo ní skákaly a obyèejnì
nìco vyvedly, zaèe se jim dostalo od matky notného høeení. Ráda ale sedla, kdy chovala malou Adlinku, ke klavíru,
nebo dítì kdy rozplakané bylo, umlklo, kdy mu babièka
zaèala zpolehounka na klapky bøinkat. A Barunka nìkdy uèila babièku jedním prstem hrát. To jsou konì, to jsou konì
a babièka kývala hlavou a notovala si a vdy øíkala: Co si ti
lidé vecko nevymyslejí! Èlovìk by myslil nic jinak, ne e je
v tom ptáèe zavøené; jako hlásky to zní.

Kdy babièka nemusela, to do pokoje nela. Kdy nemìla
ani venku, ani v domácnosti co ukat, sedìla nejradìji ve své
sednièce, která byla hned u kuchynì a èeledníku.
Sednièka ta byla zøizena dle babièèiny chuti. U velikých kamen byla lavice, podél babièèino loe; hned u kamen za loem malovaná truhla a pøi druhé zdi loe Barunèino, která
spávala s babièkou. Uprostøed stál lípový stùl s trnoemi a nad
ním visela od stropu dolù holubièka, na podobenství svatého
Ducha. V koutku u okna stál kolovrátek, pøeslice s naditým
kuelem, v kueli zastrèené vøetánko; na høebu bylo motovidlo. Na zdi viselo nìkolik obrázkù svatých, nad babièèiným
loem krucifix, okrálen kvítím. Mezi oknem zelenal
se v okrouhlíku mukát a bazalka a v plátìných pytlíèkách viselo tam rozlièné koøení, lípový kvìt, bezový kvìt, rmen a podobné, babièèina to apatyka. Za dveømi visela cínová kropenièka. V uplíku ve stolku bylo babièèino ití, svazek náboných písní, køíová cesta, svazek òùr do zásoby na kolovrat,
tøíkrálová køída a hromnièná svíèka, kterou babièka vdy pøi
ruce mìla a v èas bouøky rozsvítila. Na kamnech stál troudník
s køesáním. V pokoji sice uívali k rozehnutí lahvièky fosforem naplnìné, ale babièka nechtìla s tím lakovitým nástrojem nic mít. Jen jednou to zkusila, a kdoví jak se stalo, propálila si fìrtoch, který mìla ji pìtadvacet let, a jetì prý se div
nezadusila. Od té doby nevzala lahvièky do rukou. Hned si
zaopatøila troudník, dìti pøinesly hadrù na troud, dìlaly sirky,
omáèely pièky v síøe, a babièka kdy mìla svoje obvyklé
køesací nádobí na kamnech, s uspokojenou myslí lehala.
Dìtem to bylo také milejí, a kadý den se se ptaly babièky,
jestli nepotøebuje sirky, e jí jich nadìlají.
Co se dìtem v babièèinì sednièce nejlépe líbilo, byla malovaná jejl truhla. Rády si prohlíely na èervené pùdì namalo-

vané modré a zelené rùe s hnìdými listy, modré lilie a èervenoluté ptáèky mezi tím; ale vìtí radost mìly, kdy babièka truhlu otevøela. Bylo se vak naè dívat! Spodní strana víka
celièká byla polepena obrázky a modlitbièkami, samé to dárky z poutí. Pak tam byl pøítruhlíèek a v nìm jakých to vìcí!
Rodinné spisy, listy od dcer z Vídnì, malý sáèek plátìný, plný
støíbrných penìz, poslaných to babièce na pøilepenou od dìtí,
jich ona ale nepouivi pro radost si nechávala. Døevìná
katulka, v ní pìt òùrek granátù, na nich pak zavìený støíbrný peníz s podobiznou Josefa císaøe a Marie Terezie. Kdy
tu katulku otevøela, a ona to vdy udìlala, kdy ji dìti ádaly,
øíkávala: Vidíte, milé dìti, ty granáty dal mi nebotík vá dìdeèek k svatbì a ten tolar dostala jsem od Josefa císaøe vlastnoruènì. To byl hodný pán, pánbùh mu dej vìènou slávu! No,
a jednou umru, bude to vae, doloila vdy, katulku zavírajíc. - Ale babièko, jakpak to bylo, kdy vám císaø pán dal ten
tolar, povìzte nám to! ptala se jednou Barunka.
A jednou mi pøipomeòte, pak vám to povím, odpovìdìla
jí babièka.
Mimo tyto vìci mìla babièka v pøítruhlíèku dva rùence dotýkané, fábory k èepcùm a mezi tím vdy nìjaký pamlsek pro
dìti. Dole v truhle leelo babièèino prádlo a atstvo. A vecky ty mezulánky, fìrtochy, kabátky letní, nìrovaèky i átky
leely v nejlepím poøádku a navrchu byly dva krobené bílé
èepce, vzadu s holubièkou. V tom se dìti babièce pøebírat
nesmìly, kdy ale dobrou chvíli mìla, zdvihla kousek po kousku øíkajíc: Vidíte, dìti, tuhle kanafasku mám u padesát let,
tenhle kabátek nosívala vae prababièka, tento fìrtoch je tak
starý jako vae matka, a vecko jako nové. A vy máte aty
hned zmýcené. Ale to je to, e neznáte, jak drahé jsou peníze! Vidíte, tenhle hedvábný kabátek stál sto rýnských, ale ten-

kráte platily bankocetle, a tak pokraèoval a babièka dále
a dìti poslouchaly tie, jako by tomu rozumìly.
Paní Proková chtìla sice, aby babièka se pøevlíkala
do jiného atu, jak v dobrém úmyslu se domnívala, pohodlnìjího, ale babièka nezmìnila na sobì ani té nejmení lemovky a vdy øíkala: Pánbùh by mne, starou enu, trestat
musel, kdybych se chtìla chytat svìta. Pro mne takové novoty nejsou, starý mùj rozum by se do toho nehodil. Zùstalo tedy
pøi starém. Brzy se v domì øídilo vecko dle babièèina slova,
kadý ji jmenoval babièko, a co babièka øekla a udìlala, bylo
dobøe.
I
V létì vstávala babièka ve ètyry, v zimì v pìt hodin. První
její bylo poehnat a políbit køíek, visící na klokoèovém rùenci, jej ona vdy pøi sobì nosila, v noci pak pod hlavou mìla.
Pak s pánembohem vstala, a jsouc ustrojena, pokropila
se svìcenou vodou, vzala vøetánko a pøedla, prozpìvujíc si
pøitom ranní písnì. Ona sama, chudák stará, nemìla u spaní, ale vìdouc, jak je sladké, pøála je jiným. Asi za hodinu,
kdy vstala, bylo slyet odmìøené klapkání pantoflíèkù, vrzly
jedny, druhé dvéøe, babièka se objevila na zápraí. V tom
samém okamení zakejhly husy v chlívku, svinì zachrochtaly,
kráva buèela, kury køídlama zatøepetaly, koèky odkudsi pøibìhe otíraly se jí okolo nohou. Psi vyskoèili z bud, protáhli
se a jedním skokem byli u babièky; kdyby se byla nechránila
byli by ji zajistì porazili a oatku se zrnem pro drùbe z rukou
vyrazili. Babièku mìly vecky ty zvíøátka tak velmi rády, a ona
je. Bùh chraò, aby vidìla, e kdo týrá zbyteènì, i kdyby to
èervíèka bývalo. Co je èlovìku ke kodì nebo k uitku a zabít
se musí, spánembohem zabte to, jen ne muèit, øíkávala. Dìti

ale nesmìly se dívat, ani kdy se kuøe zaøezávalo, jen proto,
e by je litovaly, a ono pak umøít nemohlo.
Jednou se ale na oba psy, Sultána a Tyrla, pøevelice rozhnìvala; bylo se ale proè hmìvat! Vdy se podkopali
do chlívku a roztrhali za jednu noc deset kaèátek, pìkných lutých, které se mìly k svìtu a milo. Babièce ruce sklesly, kdy
otevøela ráno chlívek a husa s tøemi pozùstalými kaèaty ven
se vyhnala, zdìenì kejhajíc, jako by naøíkala Pro svoje zavradìná mládata, která vysedìla na místì jich nestálé, toulavé roditelky. Babièka mìla v domnìní kunu kùdnici, ale
pøesvìdèila se podle stopy, e to udìlali psi. Psi, ti vìrní hlídaèi! Babièka ani svým oèím nevìøila. A jetì pøili a lichotili
se, jakoby nic, a to babièku nejvíc rozhnìvalo! Pryè ode mne,
vy zloto! Co vám udìlaly ty kaèátka? Máte snad hlad? Nemáte; z pouhé svévolnosti jste to udìlali! Pryè ode mne, ani vás
vidìt nechci! Psi schlípli ohony, loudali se do bud, babièka
ale zapomenouc, e je èasnì, la do pokoje povìdít dceøi
svoji alost.
Pan Proek myslil nejinak, ne zlodìji e vykradli komoru,
anebo e Barunka mrtva, kdy vidìl babièku uslzenou, bledou do pokoje vcházet. Kdy ale vyslechl celý pøípad, musel
se babièce smát! Co jemu bylo o pár kaèátek! On je nenasazoval, on nevidìl, jak se z vajíèek klovají, jak roztomilé jsou,
kdy na vodì plynou, hlavièky pod vodu strèi a nokama nad
vodou capají. Panu Janovi bylo jen o nìkolik peèínek! Proto
udìlal ale právu a spravedlnosti zadost, vzal bejkovec a el
ven dát psùm pamìtného. Babièka zastrèila si ui, kdy slyela ten rámus venku, ale myslila: Co je platno, musí to být,
a si to pamatujou! Kdy ale ani za hodinu ani za dvì psi
z bud nevylízali, musela se jít podívat, zdali se jim pøíli neublíilo: Co je tam, to je tam, a je to pøece jen nìmá tváø!

povídala si, nahlíejíc do bud. Psi zaèali skuèet, alostnì na ni
pohlíeli, skoro po bøichu k jejím nohám se plazíce. Je vám
toho teï líto, viïte? Vidíte, tak se stává nezdárníkùm! Pamatujte si to! Psi si to pamatovali. Kdykoliv se housata neb kaèata na dvoøe batolily, obrátili radìji zraky své na stranu nebo
odeli, a tak nabyli zase úplnì babièèiny náklonnosti.
Kdy babièka obstarala drùbe, vzbudila, jestli u nevstaly,
sluky; po esté hodinì teprv pøistoupila k loi Baruèinu, zaukala jí zlehka na èelo - to prý se due nejdøív probudí a eptala: Vstávej, dìveèko, vstávej, je èas, pomohla jí ustrojit
se, pak la se podívat, je-li ta malá drùbe vzhùru; jestli
se jeden neb druhý na loi povaloval, poplácala ho po zádeèkách pobízejíc: Vzhùru, vzhùru, kohoutek u devìtkrát smetitì obeel, a ty jetì spí, co se nestydí? Umýti se dìtem
pomohla, ale se strojením jí to nechtìlo chodit. Do tìch knoflíèkù, háèkù a tretek na bundièkách a atièkách nemohla
se veznat, obyèejnì, co patøilo vpøed, obrátila vzad. Kdy byly
dìti ustrojeny, poklekla s nimi pøed obraz Krista Pána ehnajícího malièké, pomodlila se otèenáek, pak lo se k snídaní.
Kdy nebylo právì dùleitého zamìstnání v domácnosti, sedìla babièka v zimì ve své sednièce pøi kolovrátku, v létì ale
s vøetánkem svým na dvoøe pod lípou neb v sad, aneb si vyla s dìtmi na procházku. Pøitom sbírala byliny, které pak
doma suila a schovávala pro potøebu. Zvlátì do sv. Jana
Køtitele chodívala na byliny za rosy, to prý jsou nejlepí. Kdy
byl nìkdo nemocen, to u babièka hned mìla nìkteré koøení
pøihotovì, hoøký jetel pro vytrávení, øepíèek pro krku bolení
a pod.; lékaøe ona jaktìiva nemìla.
Mimo to pøináela léèivé koøení do domu jakás baba z Krkonoských hor, a to babièka ve zvlátní opatrnosti mìla
a mnoství ho odkoupila. Baba koøenáøka pøicházívala kadý

podzim v urèitou dobu, a to byla na Starém bìlidle hospodou, kde ji vím dobrým èastovali pøes den i noc. Kadý rok
dostaly dìti od baby kornout èemerky pro kýchání, domácí
paní rozlièné vonné kouøidlo a mech, a mimo to povídávala
baba celý veèer dìtem o Rybrcoulovi, jaký je to ferina a co
on provádí na tìch horách. Líèila dìtem hrùzy, kdy se stìhuje
Rybrcoul k své Kaèence princeznì, tam kdesi na Kaèenèiny
hory, kde ona pøebývá. Ale ta jistá princezna, ona ho u sebe
dlouho netrpí a zase za èas ho odhání, a to on prý tak pøeukrutnì pláèe, a vecky potoky v horách se rozvodní. Ale kdy
ho k sobì volá, to se k ní stìhuje s takovým spìchem a s takovou radostí, e vecko, co na cestì mu leí, kácí, vyvracuje
a odnáí. Lesy vyvrací, kameny metá z vrchù, støechy snáí,
slovem: na cestì, kudy táhne, bývá vecko jako boím doputìním vniveè uvedeno.
Koøenáøka pøináela kadý rok stejné koøení a stejné pohádky, ale dìtem zdály se vdy nové být a vdy se na babu
tìily. Jak se ukázaly na louce naháèky, to øíkaly. No,u pøijde brzy bába z hor, a jestli se nìkolik dní opozdila, babièka
øíkala: Copak se stalo babì, snad na ni pánbùh nedopustil
nemoc, aneb snad dokonce umøela? A bylo povídání o ní, a
se opìt octla s koem na zádech ve dvoøe.
Zaèasté chodila babièka s dìtmi na delí procházky, tøebas do myslivny, nebo do mlýna, nebo si zaly do lesa, kde
ptáèkové líbeznì zpívali, kde byly pod stromy nastlané mìkounké poduky a tolik vonných konvalinek rostlo, petrklíèù,
podlések, kohoutkù celé køíèky lýkovce a ten pìkný zlatohlávek (Lilium martagon). Ten jim pøináela bledá Viktorka, kdy
vidìla, e sbírají kvìtiny a v kytice váou. Viktorka bývala vdy
bledá oèi jí svítily jako dva uhly, èerné vlasy mìla vdy rozcuchány, nikdy nemìla pìkné aty, a nikdy nepromluvila. U paty

lesu byl veliký dub, tam stávala Viktorka celé hodiny upøenì
dívajíc se dolù k splavu. Za soumraku sela a k samému
splavu, sedla na omený paøez, dívala se do vody a zpívala
a dlouho, dlouho do noci. Ale babièko, ptaly se dìti babièky, proèpak nemá Viktorka nikdy pìkné aty, ani v nedìli?
A proèpak nikdy nemluví?
Kdy je bláznivá!
A jak je to, babièko, kdy je bláznivý? ptaly se dìti.
Inu, kdy nemá èlovìk dobrý rozum.
A co to dìlá, kdy nemá dobrý rozum?
Kupøíkladu Viktorka na nikoho nemluví, chodí otrhaná, zùstává v lese v jeskyòce v létì v zimì.
A v noci také? ptal se Vilím.
,,I oveme také; vdy ji slýcháváte, e do noci u splavu
zpívá, pak jde do jeskynì spat.
A nebojí se svìtýlek ani vodníka? s velikým udivením ptaly se dìti.
,,I vdy není ádný hastrman, pravila Barunka; tatínek to
povídal.
V létì pøicházívala Viktorka málokdy k stavení prosit, ale
v zimì pøicházela jako ta vrána, zaukala na dvéøe neb
na okno a jen ruku natáhla, dostavi pak kus chleba neb cos
jiného, mlèky odcházela. Dìti vidouce na zmrzlém snìhu krvavou stopu její nohy, bìely za ní, volaly: Viktorko, pojï
k nám, maminka ti dá baèkory, mùe u nás být!, ale Viktorka se ani neohlídla, utíkajíc k lesu.
Za letních krásných veèerù, kdy nebe jasné, krásné bylo,
hvìzdy poáry házely, sedla si babièka ráda s dìtmi ven pod
lípu. Dokud byla Adelka malièká, posadila si ji na klín, Barunka s chlapci stáli u kolenou. To ani jinak být nemohlo; jak ba-

bièka cosi vypravovat zaèala, musely se jí dívat vecky pøímo
ve tváø, aby jim ani slùvko neulo.
Babièka jim povídala o svìtlých andìlích, ji tam nahoøe pøebývají a ty svìtla lidem rozehují. O andìlích strácích, kteøí
støehou dítky na vech cestách ivota, se radujou, kdy hodnými jsou, pláèou, kdy neposlouchají. Dìti obracely zraky
své k jasným nebesùm, kde se tøpytìly tisíce tisícù svìtel,
malých mihavých i velikých lesknoucích se v barvách nejkrásnìjích. Kterápak z tìch hvìzdièek je asi moje? ptal se jednoho veèera Jan.
To jen Pánbùh ví. Ale pomysli si jen, bylo-li by mono mezi
tìmi milióny hvìzdièek ji nalézt? odpovìdìla babièka.Komupak asi patøí ty krásné hvìzdy, co se tak lesknou?
povídala si Barunka.To jsou onìch lidí, je si Bùh zvlá zamiloval, vyvolených to boích, kteøí
mnoho dobrých skutkù vykonali, pánaboha nikdy nehnìvali, u odpovìdìla babièka.
Ale babièko, ptala se Barunka opìt, kdy zaznìly od splavu alostné zvuky nesouvislé písnì. Viktorka má také svoji
hvìzdu?
Má, ale je zakalena; a nyní pojïte, a vás uloím, je èas
k spaní, dokládala, kdy se u hodnì setmìlo. Pomodlila
se s nimi. Andìli boí, stráce mùj, pokropila je svìcenou
vodou a uloila na hnízdeèko. Ty malé spaly hned, ale Barunka mnohdy jetì pøivolala babièku k loi a prosila: Sednìte
si ke mnì, babièko, já nemohu usnout, a babièka vzala ruku
vnuèèinu do své ruky a zaèala se s dìvèátkem modlit
a modlila se, a oèi zavøelo.
Babièka chodila spat v deset, to byla její hodina, tu ona cítila na oèích. Do té doby mìla úkol, který si ráno dala, udìlaný.
Ne la spat, nahlédla, zdali ve uzavíráno, svolala koèky

a zavøela na pùdu, aby na dìti do pokoje se nedostaly a je
nedusily, ulila v kamnech kadou jiskøièku, uchystala si na stùl
troudník a louè. Byl-li strach pøed bouøkou, uchystala si hromniènou svíèku, do bílého atu zaobalila bochník chleba, a kladouc jej na stùl, øíkala sluebným: To si pamatujte, v èas ohnì
má být nejprvnìjí, co èlovìk k sobì vzít má, chléb, pak
se nezmate.
Ale babièko, vdy neuhodí, øíkaly sluebné; ale to jí nepøily vhod.
,,Jen pánbùh je vemohoucí, co vy mùete vìdìt. Opatrnosti nikdy nezbývá, to si pamatujte.
Kdy bylo ve v poøádku, klekla pøed krucifix, pomodlila se,
pokropila sebe i Barunku jetì jednou svìcenou vodou, klokoèový rùenec poloila si pod hlavu a s pánembohem usnula.
III
Kdyby èlovìk zvyklý na hluèný ivot velikých mìst putoval
údolím, kde stojí osamìlé stavení, v nìm Prokovic rodina
ila, pomyslil by si: ,,Jak tu jen ti lidé mohou ít celý rok. Já
bych tu nechtìl být, leda co rùe kvetou. Boe, jakýchpak tu
radostí! A pøece tam bylo velice mnoho radostí v zimì v létì!
Pod nízkou støechou pøebývala spokojenost a láska, kterou
jen okolnosti nìkdy zakalily, napøíklad odjezd pana Proka
do hlavního mìsta aneb nemoc nìkoho v domì.
Bylo to stavení nevelké, ale hezouèké. Okolo oken, obrácených k východu, táhla se vinná réva, pøed okny pak byla malá
zahrádka plná rùí, fial, rezedky i salátu, petrelky a jiné drobné
zeleniny. Na severovýchodní stranì byl ovocný sad a za ním
táhla se louka a ke mlýnu. Velká stará hruka stála pøi samém stavení, kladouc se vemi svými ratolestmi na inde-

lem krytou støechu, pod ní hnízdilo mnoho vlaovic. Uprostøed dvorku stála lípa, pod ní lavièka. Na jihozápadní stranì
bylo mení stavení hospodáøské a za tím táhlo se chrastí
a køoví a k splavu nahoru. Okolo stavení vedly dvì cesty. Jedna vozová, kterou mohl nahoru podél øeky k rýznburskému
dvorci a na Èervenou Hùru aneb dolù ke mlýnu a vdy podél
øeky a do nejbliího mìsteèka, malou hodinku cesty vzdáleného. Øeka ta je divoká Úpa, která utíká z hor Krkonoských,
vrhajíc se pøes sráze a skály, proplítajíc se úzkými údolinami
a do roviny, kudy bez pøekáky do Labe pospíchá, ustaviènì mezi zelenými bøehy, majíc z jedné strany vysoké stránì
porostlé rozlièným stromovím.
Zpøedu stavení, tìsnì vedle zahrádky, byl chodník podél
strouhy, kterou si vedl mlynáø od splavu na mlýn. 0d stavení
pøes strouhu byl mùstek na stráò, kde byla pec a suírna.
Na podzim, kdy v suírnì byly plné lísky vestek, køíal
a hruek, to bìhával Jan a Vilém velmi èasto pøes mùstek;
dávali ale pozor, aby je babièka nevidìla. Ale co to bylo vecko platno, babièka jak do suírny vela, u vidìla, kolik vestek chybí a kdo na nich byl. ,,Jeníku, Vilíme, pojdte sem! volala hned, jak sela dolù. Mnì se zdá, e jste mi pøidali
na lísku vestek? - ,,I ne, babièko, zapírali chlapci zardíce
se.
Nehrdlouhejte! hrozila babièka, nevíte, e vás pánbùh slyí! Chlapci mlèeli a babièka u vìdìla vecko. Dìti se tomu
divily, jak to ta babièka hned ví, kdy nìco udìlají, a kterak to
mùe být, e jim to na nose pozná. Proto také netroufaly si
nièeho pøed ní tajit. V létì, kdy bývalo velmi horko, svlékla
babièka dìti do koilky a veda je do struhy koupat; to muselo být ale vody jen po kolínka, sice mìla strach, aby se jí neutopily. Anebo sedla s nimi na lávku, která ve vodì k máchání

prádla pøidìlána byla, a dovolila jim noky koupat a zahrávat
si s rybkami, které se co støely ve vodì míhaly. Nad vodou
klenuly se temnolisté ole; dìti rády trhaly proutky, házely je
do vody, dívajíce za nimi, jak je voda dál a dále unáí.
Musíte hodit proutek hezky do proudu, u bøehu kdy zùstane, zachytí jej kadá travièka, kadý koøínek a dlouho, dlouho
by to trvalo, ne by pøiel k cíli, pouèovala je babièka pøitom.
Ale jak potom, babièko, kdy pøipluje k stavidlu, nebude
moci dále? ozval se Vilém.
Mùe, tvrdil Jan; neví, jak jsem onehdy hodil proutek
do vody pøed samé stavidlo, toèil se, toèil, a najednou byl pod
ním, sjel pøes vantroky na kola, a ne jsem mlejnici pøebìhl,
byl v potoku a plynul do øeky.
A kam potom plyne? ptala se Adelka babièky.
,,Od mlýna pluje k lièskému mostu, od mostu pod stránìmi k poiradlu, od poiradla
pøes splav dolù, okolo Barvíøského kopce k pivovaru; pod
skálou pøevleèe se pøes hrubé kameny pod kolu, kam budete napøesrok chodit. Od koly pluje pøes splav, k velkému
mostu do luk a ke Zvoli, od Zvole k Jaromìøi do Labe.
A kam potom jetì plyne, babièko? ptalo se dìvèátko.
Daleko plyne po Labi, a pøijde do moøe.
Ach je, do moøe! A kde je a jaké je to moøe?.
Ach moøe je iroké, daleké, stokrát dále je k nìmu ne
do mìsta, odpovìdìla babièka.
A co se tam stane s mým proutkem? smutnì otázalo
se dìvèátko.
Bude se houpat na vlnách a ty jej vyhodí na bøeh; na bøehu
bude mnoho lidí a dìtièek a nìjaký chlapeèek proutek zdvihne a pomyslí si: ,Odkudpak ty, prouteèku, asi plyne? Kdopak tì pustil po vodì? Zajistì tam kdesi daleko sedìlo dìv-

èátko u vody a ta tì utrhla a pustila po vodì! A chlapeèek
donese si proutek domù, zasadí do zemì; z prouteèku vyroste
hezký stromeèek, ptáèkové budou na nìm zpívat a stromeèek se bude radovat.
Dìvèátko si zhluboka vzdychlo, upustilo v zamylení vykasané sukénky do vody, a babièka je musela dímat. Pan myslivec el právì kolem a pøezdìl Adelku, e je malá hastrmanka. Adelka zakroutila rusou hlavinkou a povídala: Vak ne,
hastrmanky ádné není.
Kdy el pan myslivec kolem, to babièka vdy øíkala: Stavte
se, pane kmotøe, jsou doma! a chlapci vzali ho za ruce a vedli
k stavení. Nìkdy se pan myslivec bráníval, vymlouvaje se, e
musí dohlíet na mladé baanty, e se mu líhnou, nebo do lesa
a kdovíco, ale tu zahlídl ho pan Proek nebo paní a chtì nechtì musel se zastavit.
Pan Proek rád mìl sklenièku dobrého vína v domì pro
hosta milého a k tìm pan myslivec patøil. Babièka hned pøinesla chléb a sùl a co tak právì bylo, a pan myslivec rád zapomínal, e se líhnou baanti. Kdy pak zapomnìl, zaklel si
notnì na svoji zapomenutost, rychle pøehodil puku pøes rameno a el. Na dvoøe pohøeil psa. Hektore! køikl, ale psa
tu nebylo. Po kterých peklích lítá zase! hnìval se a chlapci
ochotní bìeli, e ho pøivedou, e bìhá nìkde se Sultánem
a Tyrlem. Chlapci li, pan myslivec se posadil zatím na lavièku
pod lípou. Koneènì kdy u na cestì byl, zastavil se jetì,
volaje na babièku:Dejte se pøece vidìt nahoøe, má stará
schovává pro vás vejce od tyrolek k násadce. Pan myslivec
znal slabé stránky tìch hospodyò! - Babièka hned také pøisvìdèila.. Pozdravujte doma, e pøijdemel Tak se pokadé
pøátelé rozcházeli.

Pan myslivec chodíval, ne-li kadý den, zajisté pøes den
okolo Starého bìlidla, celý rok a po roce zase.
Druhá osoba, kterou kadý mohl den jak den potkat okolo
desáté na chodníku u Starého bìlidla, byl pan mlynáø. To byla
jeho hodina, kdy chodil dohlíet k stavidlu nad
stavením u splavu. Babièka øíkala o panu mlynáøi, èi lépe
o panu otci, jak ho vùbec kadý nazýval, e je rozafný èlovìk, ale ètverák.
To bylo tím, e pan otec rád kádlil, rád si zaertoval; ale on
sám málokdy se smál, jen se tak klíbil. Oèi ale zpod visutého hustého oboèí vesele se do svìta dívaly. Byl prostøední
výky, zavalitý a celý rok nosil bìlavé spodky, èemu se chlapci jednou divili, a jim pan mlynáø øekl, e je to mlynáøská barva. V zimì nosil dlouhý koich a tìké boty, v létì modravou
kamizolu, bílé kopice a pantofle. Na hlavì nosil vední den
nízkou èepici s beránkem; spodky mìl vdy vyhrnuty, a bylo
sucho nebo bláto, a bez piksly nevidìl ho nikdo jetì. Jak ho
dìti zahlédly, bìely mu naproti, dávaly dobré jitro a ly s ním
k stavidlu. Na cestì kádlil obyèejnì pan otec Vilímka a Jana,
ptaje se jednoho ví-li, kam pìnkava nosem sedá?, druhého
ví-li, kde je z vola kostel? anebo se ptal Jeníka, umí-li u
spoèítat, zaè bude krejcarová houska, kdy bude korec penice deset rýnských platit. Kdy mu chlapec smìje se dobøe
odpovìdìl, øíkal: No, u vidím, e jsi kos. Mohli by tì u udìlat na Kramolnì rychtáøem. Vdy dával chlapcùm òupat,
a kdy pak hodnì kýchali, kllbil se. Adelka se vdy schovávala za babièèiny suknì, kdy vidìla pana otce; ona neumìla jetì dobøe mluvit a pan otec ji pokadé zlobil, aby øíkala
po nìm:Nae lomenice je mezi vemi lomenicemi ta nejlomenicovatìjí! a hodnì rychle, tøikrát po sobì. Vìru, bylo té
malé chudince mnohdy a k pláèi, e ji ten pan otec tak zlobí.

Za to dostala od nìho zaèasté koíèek jahod nebo mandlové oøíky nebo jiný mlsek, a kdy jí pan otec hodnì chtìl polichotit, øíkal jí malá èeèetko!
Také chodíval dennì v soumraku okolo Starého bìlidla dlouhý Mojí, panský hlídaè.Byl velmi vysoký, jako tyè, karedohledý a nosil pøes rameno pytel. Bìtka sluka povídala dìtem, e do toho pytle sbírá neposluné dìti, a od té chvíle
zùstaly dìti, kdy zhlídly dlouhého Mojíe, jako by je krví polil.
Babièka sice takové tlachy Bìtce zakázala, ale kdy Vora,
druhá sluka, øekla, e je Mojí poberto, e mu zùstane vecko
pod prstem, neøekla babièka na to pranic. Musel to být tedy
pøece nekalý èlovìk, ten Mojí, a dìtem zùstal hrozným, by
ji i byly nevìøily, e má v pytli dìti. - V létì, kdy byla vrchnost
na panství, vidívaly dìti mnohdy krásnou knìnu jeti na koni
a v prùvodu jejím panstvo, pan mlynáø vida ji jednou povídal
babièce: Mnì to pøichází, jako kdy vyjde metla boí (hvìzda
kometa) a vleèe za sebou ohon.
To je ale rozdíl, pane otèe, e metla boí svìtu zlé zvìstuje,
to panstvo ale, kdy se tu ukáe, lidem k radosti bývá, odpovìdìla babièka.
Pan otec toèil pikslou mezi prsty jako mlýnským koleèkem,
co byl jeho zvyk, a klíbil se, neøíkaje ji tak ani tak.
Kveèeru pøicházívala babièku a dìti navtívit Kristla, dcera
z hospody u mlýna, dìvèe jako karafiát, èerstvá, èiperná jako
veverka, veselá jako skøivánek; babièka ji vdy ráda vidìla
a øíkala jí smíek, protoe se Kristla velmi ráda smála. Kristla
pøibìhla vdy na skok, na slovíèko, pan myslivec se zastavil,
pan mlynáø pøicházíval jen na okamení, paní mlynáøka, kdy
za èas jednou se vybrala na Staré bìlidlo, pøila s vøetánkem
na pøástvu, paní myslivcová chodila na táèky, nebo mívala
k chování malé dìcko s sebou, ale kdy paní správcová

ze zámku poctila svojí pøítomností Prokovic stavení, øíkala
paní Proková: Dnes dostanu vizitu!
To babièka s dìtmi odela; ona nemìla srdce, by koho nenávidìla, ale paní správcová nebyla jí pìkná v oèích, a sice
proto, e se nesla výe, ne narostla. První èas, kdy babièka k dceøi pøila a jetì v domácnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, pøila jednoho dne paní správcová se dvìma jetì panièkami na vizitu. Paní Proková byla právì kdesi na stráni. Babièka dle svého obyèeje pobídla hosty, by
se posadili, a pøinesouc chléb a sùl, podala s celou upøímností, aby si vzácné paní ukrojily. Vzácné paní se ale
s pohrdlivým vyhrnutím nosíèkù dìkovaly, e nebudou jíst, pak
se úsmìnì na sebe podívaly, jako by chtìly øíci: Ty sprostaèko, co si myslí, e jsme my òáké jen tak ledabylo! Paní Proková pøijdouc vidìla hned, e babièka chybila proti panským
obyèejùm, a øekla matce, kdy paní odely, aby takovým paním chléb nepøedkládala, ty e jsou na jiné vìci zvyklé.
Ví ty co, Terinko, øekla jí babièka popuzena, kdo u mne
nepøijme chléb a sùl, ten není hoden, abych mu idli podala.
Ale dìlej si, jak ty chce, já vaim novotám nerozumím.
Z výroèních hostù, kteøí na Staré bìlidlo pøicházeli, byl to
nejprve kupec Vlach; pøijel vdy s vozíkem o jednom koni,
na vozíku mìl plno sladkého zboí, mandle, rozinky, fíky,
voòavky, pomeranèe, citróny, drahé mýdlo a podobné. Paní
Proková zjara i na podzim mnoho kupovávala, zaèe on
dìtem vdy kornoutek sladkostí podstrèil. Babièka mìla z toho
radost a øíkala: To je zdvoøilý èlovíèek, ten Vlach; jen to se mi
nelíbí, e by vymámil od jalové krávy týle!
Babièka radìji kupèila s olejkáøem, který také dvakrát
za rok pøiel; babièka koupila vdy od nìho lahvièku jeruzalémského balzámu na rány a pøidala k platu jetì kus chle-

ba. Také dráteníka i ida pøivítala vdy s laskavou upøímností;
byli to vdy ti samí a tudy známí ji, jako by spøáteleni byli
s Prokovic rodinou. Jen kdy jednou do roka se pøihodilo,
e se toulaví cikáni v sadu ukázali, tu se babièka ulekla. Honem vynesla jim jíst ven a øíkala: ,,S uitkem bývá, vyprovodíli je èlovìk a na rozcestí.
Nejmilejí vak ze vech tìch výroèních hostù byl dìtem
i celé rodinì pan Beyer, myslivec to z hor Krkonoských, který pøicházel kadé jaro dolù, jsa dozorcem pøi plavení døeva,
které se poutìlo po Úpì dolù. Pan Beyer byl èlovìk vysoký,
suchý, sval jen a kost. Mìl vysmáhlý dlouhý oblièej, veliké jasné oko, prohnutý podlouhlý nos, katanové vlasy a velikánské kníry, které si hladil dolù. Rýznburský pan myslivec byl
zavalitý, èervený v tváøi, mìl malé knírky a byl vdy hezky uèesán; pan Beyer mìl vlasy rozdìlené nad èelem a vzadu viset
a pøes límec. Dìti to hned vidìly. Rýznburský el vdy pohodlným krokem, pan Beyer jako by pøes propasti kráèel. Také
nenosil rýznburský tak vysoké tìké boty a nad kolena, mìl
pìknìjí ruènici i øemen i monu, nosil èepici a na ní sojèí pírka; pan Beyer mìl ale vyrudlý at, silný øemen u ruènice a na
zeleném plstìném klobouku jestøábí, luòáèí a orlí péra.
Tak vypadal pan Beyer. Dìti ale, jak ho poprvé vidìly, mìly
ho rády a babièka tvrdila, e dìti a psi hned poznají, kdo má
je rád. Tenkráte to babièka trefila. Pan Beyer mìl dìti velmi
rád; miláèkem jeho byl Jan, rozpustilý Jan, jemu vickni láli,
e je luciper; pan Beyer ale tvrdil, e bude z nìho hodný hoch,
a kdyby se mu zalíbilo myslivectví, e by si ho vzal sám
na starost. Rýznburský pan myslivec, který vdy také na Staré
bìlidlo pøiel, kdy se dostavil pan bratr z hor, øíkal. Nu, co
je o to, kdyby se mu zachtìlo být myslivcem, vezmu já ho
k sobì, mùj Frantík musí beztoho také myslivcem být.

Nic to, pane bratøe, zde by mìl domov u huby, a za druhé
bývá lépe, kdy se nauèí mladý èlovìk znát i obtínosti stavu
svého, a vám, myslivci tu dole, je hej, vy nevíte nic, co je zle.
A tu zaèal lesník vylièovat obtínosti stavu svého zimního èasu,
mluvil o vichøicích a vánicích, o pøíkrých cestách, o propastech,
ohromných závìjích a mhách. Vypravoval, kolikráte byl ji
v nebezpeèenství ivota, kdy noha jeho sklouzla na srázné
cestì, kolikráte zbloudil a o hladu dva tøi dni se v horách toulal, nevìda kudy z labyrintu toho ven. Zato ale, dokládal, neznáte, dolané, jak krásnì je být v horách v létì. Jak sníh ztaje,
zazelenají se údolí, kvítí úprkem rozkvétá, lesy plné vùnì
a zpìvu, vecko to je pojednou jako uèarováním; pak je radost chodit po lese, chodit na èekání. To si dvakrát za týden
zajdu na Snìku; kdy vidím slunce vycházet a ten boí svìt
pod nohou mi leí rozprostøen, tu si myslím, e bych pøece
z hor neel, tu zapomínám na vechny obtíe!
Pan Beyer pøináel dìtem pìkné krystaly, povídal jim o horách a jeskyních, kde je nalézá, pøinesl jim mech vonný co
fialky a rád jim vypravoval o Rybrcoulovì zahrádce, která je
pøekrásná a do ní pan Beyer bloudì jedenkráte v hrozné vichøici a snìné vánici po horách pøiel.
Celý den, co býval myslivec u nich, nehnuli se chlapci
od nìho, chodili s ním u splavu, dívali se, jak se døeva plaví,
jezdili na vorách. Kdy se pak druhý den ráno pan Beyer rozlouèil, plakali a li ho na kus vyprovodit s babièkou; paní Proková dala mu vdy na cestu jídla, co jen unést mohl.
No, napøesrok, dá-li Bùh, uvidíme se zase; budte zdrávi!
tak se louèíval, odcházeje dlouhými kroky. Dìti pak kolik dní
si povídaly o divech a hrùzách v Krkonoích, o panu Beyerovi, a tìily se u zase na druhé jaro.

IV
Mimo výroèní svátky byla to kadá nedìle, na kterou se dìti
zvlátì tìívaly. V nedìli, to je babièka nebudila, kdy mìly
vstávat; to bývala dávno ji v mìsteèku v kostele, na ranní,
na kterouto mi ona co stará hospodynì chodit uvyklá byla.
Matka, a kdy byl otec doma, i on chodili na hrubou, a to ly,
bylo-li pìkné poèasí, dìti s nimi, babièce naproti. Zdaleka
jak babièku spatøily, na ni volaly, úprkem k ní se enouce, jako
by rok ji byly nevidìly. V nedìli se jim zdála babièka vdy trochu jinaèí, tváø jasnìjí, laskavìjí; také bývala pìknìji pøistrojena, na noze nové èerné pantofíèky, na hlavì bílý èepec
s holubièkou ze krobených bílých kalounù. Sedìla ji v týle
jako opravdová. Dìti si povídaly, e je babièka v nedìli hroznì
hezká! - Obyèejnì, kdy k babièce pøily, chtìl kadý nìco
nést. Jeden dostal tedy rùenec, druhý átek, Barunka ale co
nejstarí vdy nesla moinku. Z toho ale povstaly vdy nechvalné køiky, ponìvad chlapci veteèní byli a do moinky nahlídnout chtìli, a Barunka zase dovolit to nechtìla. Pøilo pokadé k alobì, Barunka musela se obrátit na babièku, aby
chlapcùm vylála. Ale babièka sáhla místo lání do moinky,
podìlila dìti buï jablky, bud nìèím jiným, a byl hned svatý
pokoj. Paní Proková øíkala sice kadou nedìli: Prosím vás,
babièko, nenoste jim nièeho více!, babièka kadou nedìli jí
odpovídala: Jakpak by to bylo, abych jim z kostela nièeho
nepøinesla. Vdy my nebývaly lepí! Zùstalo tedy pøi starém.
S babièkou pøicházívala zároveò panímáma, to jest paní mlynáøka, a leckdy jetì nìkterá kmotra ze ernova, vesnice to,
která nejblíe nade mlýnem leí. Panímáma nosila dlouhé
aty s kabátkem a stølbrný èepec. Byla to enka nízká, bucla-

tá, s èernýma veselýma oèima; mìla krátký rozpláclý nosejèek, pøívìtivá ústa, malou bradièku a pod bradou lalùek.
Na krku nosívala v nedìli drobné perle, vedni den granáty.
Na ruce mìla koík, v nìm bylo trochu toho koøení krámského, co panímáma pro domácnost potøebovala. Za enskými
chodíval pan otec, obyèejnì s nìkterým kmotrem. Bylo-li horko, nesl si kabát svìtloedý na panìlce pøes rameno.
V nedìli míval vyletìné boty do pùl lejtek a nahoøe støapce
na nich, co se chlapcùm velice líbilo. Nohavice mìl úzké
do bot. Na hlavì vysokou èernou beranici, na ni po jedné
stranì odhora a dolù modré malièky byly. Druhý kmotr byl
té tak ustrojen jako pan otec, jene dlouhý kabát, vzadu
s faldy a velikými olovìnými knoflíky posázený, byl zelený, a ne
edý, jakouto barvu pan otec co mlynáø miloval.
Lidé jdoucí na hrubou vítali je od slova boího, oni je pak
k slovu boímu. Nìkdy se zastavili, optali se jedni druhých,
jak se mají tu, jak tam, co se pøihodilo na ernovì, co
ve mlýnì. V zimì potkal málokterého ernovského, aby el
do mìsteèka do kostela, cesta byla po pøíkré stráni nebezpeèná, v létì si z toho ale nic nedìlali, zvlátì mladá chasa.V nedìli dopoledne se cesta po lukách k mìsteèku netrhla. Tu jde volným krokem staøena v koichu a plachetce
a vedle ní podpíraje se o hùl kráèí starý mu; bae starý, vdy
pak nosí v hlavì høeben, tu módu mají jen staøeèkové. eny
v bílých èepcích s holubièkami, mui v beranicích neb furiantských vydrovkách je pøedhoní, enouce se pøes dlouhou lávku k stráni. Shùry dolù ale pøicházejí tancujícím krokem dìvèata jako lanì a za nimi pospíchají bujní jeleni. Tu prokmitne
stromovím nadýchaný rukávec bílý, tu zachytne se na køoví
èervený vlající od ramene fábor, tu strakatí se vyívaná kami-

zolka chlapce, a koneènì celý veselý sbor vyene
se na zelený pait.
Pøiedi domù, pøevlékla se babièka ze sváteèního atu,
vzala na se kanafasku ukala po domì. Po obìdì bylo jí nejmilejí sednout, poloit hlavu Barunce do klínu a nechat si hledat ivé vlasy, které prý ji velmi svìdí. Obyèejnì pøi tom vískání usnula, ale nikdy nadlouho. Kdy se probudila, vdy
se divila, e usnula, øíkajíc: Inu to nevím ani, e se mi ty oèi
tak sklíily!
Odpoledne chodívala s dìtmi do mlýna; to bylo u jako vyjednáno, dìti se na to pùl dne velmi tìily. Mlyná øovic mìli
také dcerku, v stáøí Barunky, øíkali jí Manèinka, a to bylo dìvèe dobré a hravé.
U mlýna pøed vraty stála socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvìma lípama; tam sedávala v nedìli po obìdì panímáma, nìkdy také ernovská kmotra, co zùstávala na stráni, a Manèinka. Pan otec stál pøed nimi pohrávaje pikslou,
cosi enám povídaje. Jakmile zahlídli babièku s dìtmi okolo
struhy pøicházet, bìela jim Manèinka vstøíc, a pan otec, maje
ji zase pantofle a vyhrnuté nohavice i edou kamizolu
na sobì, oural se pomalu za ní s ernovskou kmotrou. Panímáma ale obrátila se do mlýna, tìm dìtièkám nìèeho pøichystat, aby to dalo pokoj, pøitom dokládajíc. A ne ty dìtièky pøily, u byl pøichystán stolek, buï v zahradì nebo na ostrùvku, aneb v zimì v sednici; na stolku byly dobré buchty,
chléb, med, pomazánka, smetana, a jetì nakonec pøinesl
pan otec v koíku èerstvì naèesaného ovoce, anebo panímáma pøinesla oatku suchých køíal a vestek. Káva
a podobné panské pití, to nebylo tenkráte jetì mezi lidem
v módì.

To jste hodná, babièko, e jste pøila, øíkala panímáma,
podávajíc jí idlièku; nevím, kdybyste k nám nepøila jednu nedìli, mnì by se nedìle nezdála být. Teï ale pojezte, èeho
pánbùh udìlil!
Babièka málo jídala, také prosívala, by panímáma dìtem
takové porce nedávala, ale tomu se tlustá panímáma jen
smála. Vy jste stará, nedivím se, e mnoho nejíte; ale dìti,
och boe, to má kachní aludky! Kouknìte se na nai Manèu, kdy chcete, ona vám øekne vdycky, e je laèná. Dìti
se uklíbily a dávaly panímámì zcela za pravdu.
Kdy jim panímáma naloila po buchtách, odklidily se za stodolu; tam o nì babièka starost mít nemusela, tam si házely
míèem, hrály na konì, na barvy a podobné hry provádìly.
Èekali tam na nì vdy u jedni a ti samí spoleèníci, est dìtí
to, jeden mení ne druhý jako píaly u varhan. Byly to dìti
z pazderny nad hospodou; otec jejich chodil po okolí s flainetem, matka na nì prala a záplatovala a podìlkovala za kousek stravy. Nemìli svého jmìní více ne tìch est pandurù,
jak jim pan otec øíkal, a trochu té muziky. Navzdor tomu nebylo ani na dìtech ani na flainetláøi a jeho enì vidìt jakou
nouzi; dìti mìly tváøe jako slabikáøe a mnohý den vycházela
z pazderny vùnì, e se a okolojdoucím laskominy dìlaly,
a kdy dìti s mastnými, lesklými ústy ven vyly, mysleli si sousedé: Copak to Kudrnovic pekou? - Jednou pøila Manèinka od Kudrnù a vypravovala panímámì, e jí dala Kudrnová
kus zajíèka, ale to e byla taková dobrota, e to ani vypovìdít
nemùe, zrovna jako mandle.
Zajíce, myslila si panímáma, kdepak ho vzali, snad nechodí pytlaèit Kudrna; ten by si posvítil.
Pøila Cilka, nejstarí dìvèe Kudrnovic, na táèky; to dìvèe
mìlo vdy co chovat, ponìvad mìli kadý rok malièké, a pa-

nímáma hned se jí ptala: Copak jste mìli dobrého k obìdu? - ,,I nic; jen bandory, odpovìdìla Cilka. - Coe nic, co
bandory; vdy povídala Manèa, e jí dala vae máma kus
zajíèka, e byl tak dobrý?
,I panímámo, to nebyl zajíèek, to bylo kousek koèky. Tatíèek
ji dostal na Èervené Hùøe, byla tlustá jako vepø, maminka vypekla z ní sádlo a tatík bude se jím mazat. Kováøka mu to radila, kdy zaèínal kalat, aby nedostal souchotì.
Spaste dui! Ono to jí koèky! zvolala panímáma, s oklivostí si odplivnouc.
Och, kdybyste vìdìla, panímámo, to je dobrota! A veverky
jsou jetì lepí. Také pøinese nìkdy tatík vrány, ale na tìch si
nepochutnáme. Tuhle jsme mìli dobøe; dìvka ve dvoøe zardousila husu a pak nám ji dali. O maso nám není zle, nìkdy
dostaneme ovci, i nìkdy i prase, kdy dostane závra a musí
to afáø nechat zabít; jene koda, kdy se k tomu tatík netrefí, oni to ... Ale panímáma pøetrhla dìvèeti øeè økouc: Jdi mi,
jdi mi, fi, a mne zima pochází! - Manèo, ty bezboná holka,
jestli mi bude jetì jednou jíst zajíèky u Kudrnù! Hned se mi
jdi umýt, a mnì nic do ruky nebere, takovou vedla panímáma, vystrkujíc Cilku ze dveøí.
Manèinka plakala, ujiujíc matku, e byl zajíèek dobrý, a panímáma poøád se uplívala.
Pan otec pøiel a slye, co se stalo, zatoèil pikslou v prstech øka: Co se durdíte, panímámo, kdoví po èem dìvèe bude
tlusté! Proti gustu ádný diputát! Kdoví jestli já sám se jednou nepozvu na dobrou veverku! klíbil se pan otec.
,,S takovou mi zùstaòte za dveømi, pantáto, pøestaòte s tlachy! hnìvala se panímáma, a pan otec mhouøil oèkem a smál
se. Nejen panímáma, títilo se i více lidí od Kudrnovic èeho
pøijmout, ba vzít je za ruku, a to jediné proto, e jedli koèky

a velicos prý, co by ádný èlovìk nejedl. Dìtem Prokovic
bylo to ale lhostejno, jestli Kudrnovic chasa k obìdu mìla
patiky z baantù, nebo z vran, jen kdy pøily za stodolu s nimi
hrát. Vìrnì s nimi rozdìlily buchty a co mìly, jen aby mìly
radost. Cilka, dìvèe to ji desítileté, strèilo malému dìcku,
je chovat mìlo, kus buchty do ruèièek, poloilo je do trávy
a hrálo zároveò s druhými, anebo pletla z lodyh jitrocelových
chlapcùm èepice a dìvèatùm koíèky. Kdy se do umdlení
vydovádìly, táhla celé pásmo do dvora a Manèinka zvìstovala mamince, e mají vecky velikánský hlad! Panímáma
se tomu pranic nedivila a nakrmila vecky, i ty, jich úst
se títila. Pan otec ji ale vdy kádlil, a kdy se pøihnaly dìti,
zaèal: Já nevím, òákou tíi mám na prsou; jakpak Cilko, nemáte doma kousek zajíèka, mohla bys - Ale panímáma
se vdy uplivla a la pryè, a babièka panu otci zahrozíc øíkala: Ale, ale, jaký jste ètverák, pane otèe; já být panímámou,
upekla bych vám, na moutì vìru, hodnou vránu na hrách! Pan otec zatoèe pikslou pøimhouøil oko, klíbì se potutelnì.
Kdy sedávali staøí v zahrádce, pøisedl k nim obyèejnì také
stárek, a to se povídalo o ranním výkladu a kázání, povídalo
se, jaké byly vyhláky, za koho bylo modlení, s kým se kdo
na mi seel; z toho se pøilo na úrodu zvlá i vùbec, na povodeò, bouøky a krupobití, na tkaní a bílení plátna, jak se leny
daøí, a koneènì se zaèalo o kramolenských zlodìjích a o kriminálu. Stárek byl velmi povídavý, ale kveèeru, kdy se sjídìli mleèi pamatující na pøísloví Kdo døív pøijde, ten døív mele,
musel stárek do mlýna, pan otec el se po dívat trochu, jak
se daøí v hospodì, a paní kmotry jsouce samy, povìdìly si
jetì nìco o tom a o onom.
V zimì, to bývaly dìti skoro celého pùl dne na peci za kamny, pec byla veliká, bylo tam loe sluèino a Manèinka mìla

tam vechny svoje hraèky a panny. Kdy se tam dìti slezly,
byla jich plná pec, a na svrchním schùdku sedìl jetì domácí
veliký pes. Na té peci slavila se kadou nedìli svatba nìkteré panny. enich byl kominík a Mikulá byl jako pan páter.
A pak se jedlo, pilo a tancovalo, pøi èem obyèejnì nìkterý
lápl psovi na nohu, a zakvìkl a spoleènost v sednici z rozprávky vytrhl. Panímáma køikla na dìti: Prosím vás vy èeládko, nezboøte mi pec, vdy chci zítra péci! Ale na peci bylo
u zase ticho, dìti hrály u zase na tatínka a maminku, té mladé mamince pøinesl èáp dìátko a Adelka, kter neumìla strojit
hody, musela být jako paní bába a Vilém a Jan byli jako kmotøi a dali mu øíkat Honzíèek. A byly zase hody, jídel bylo pøepodivných a pes byl také hostem, aby se na nì udobøil. Honzíèek hned vyrostl a tatínek ho vedl do koly a Jan byl panem
kantorem a uèil ho slabikovat. Ale jeden ák, to nelo, musely se vecky uèit, a usneslo se: Budeme hrát na kolu. Chodily tedy k Janovi do koly, ale ádný nepøinesl úlohu, pan uèitel
se rozhnìval a kadý mìl dostat dvì fláky na ruce; kdy u
jinak nebylo, nechaly si to ale pes, který také byl ákem
a dokonce nièeho neumìl ne na peci funìt, tomu usoudil pan
uèitel k tìm dvìma flakám jetì povìení èerné tabulky na krk,
a to se také na vykonalo. Povìsily mu na hrdlo desku, rozhnìvaný chlupáè skoèil z pece dolù s hrozným rámusem, trhaje ze sebe hanlivé znamení. Stárek skoèil leknutím z lavice,
babièka si odplivla a pan otec pohroze pikslou na pec volal:
Sak na ryby, pytel na raky, pùjdu-li na vás! a zatoèe jí zase
v prstech, usmál se, ale aby to dìti nevidìly.
To udìlal zajisté ten ná luciper!  mínila babièka; nejlepí, kdy se domù sebereme, jetì by mlýn vzhùru nohama
obrátily ty dìti!

Ale mlynáøovic bránili; jetì nebylo ukonèeno vypravování
o té francouzské vojnì a o tìch tøech potentátech. Babièka
je znala vecky tøi, ona mìla mnoho zkuenosti, vojenský stav,
jí kadý vìøil.
A kteøí to byli, ti tøi ledoví muové, které poslal Rus na Bonaparta? ptal se babièky mládek, hezký to, veselý hoch.
Co ti to nemùe napadnout, e to byly tøi mìsíce, prosinec, leden a únor, vysvìtlil mu stárek. To je v Rusích taková
zima, e musejí lidé na tváøích nosit futrály, sice by jim nosy
zmrzly. Francouzové nejsou na zimu zvyklí, jak tam pøili, hned
to vecko pomrzlo. A Rus, ten to dobøe vìdìl, e to takové
bude, proto je zdroval. Ach, to je kos!
A Josefa císaøe jste osobnì znala? ptal se jeden z mleèù
babièky. Jakpak bych byla neznala, vdy jsem s ním mluvila, vdy mi tuhleten tolar
vlastní svou rukou dal, øekla babièka, berouc na granátech
zavìený tolar do ruky.
,I prosím vás, a jak se to stalo, kde vám jej dal? ptali
se mnozí. Dìti se byly na peci trochu ztiily, a slyíce tu otázku, sbìhly z pece a prosily babièku, aby povídala, e ony to
také jetì neslyely.
Ale panímáma a pan otec to u slyeli, namítla babièka.
Hezký výklad mùe èlovìk dvakrát i tøebas kolikráte poslouchat bez omrzení, jen povídejte, pravila panímáma.
Nu, tak vám to povím, jen vy, dìti, sednìte a tie mi seïte.
Dìti se hned usadily a tiché byly jak pìny. Kdy se stavìl Nový
Ples (Josefov), byla jsem výrostek. Já jsem z Olenice; víte,
kde je Olenice?
,,I víme, to je za Dobrukou, v horách, na slezských hranicích, ne? ozval se stárek.

Tamodtud, tam. Vedle naeho statku bydlela vdova Novotná v malé chaloupce.
ivila se dìláním vlnìných houní; kdy mìla trochu díla pohromadì, nesla je do Jaromìøe nebo do Plesu na prodej.
Bývala u neboky mámy peèená vaøená a my dìti bývaly u ní
kolikrát za den. Ná tatík stál jejímu synu kmotrovstvím. Kdy
jsem u kousek práce zmoci mohla, øíkávala mi Novotná, kdy
jsem k ní pøila: ,Pojï sednout k stavu a uè se, bude ti to nìkdy k dobrému. Èemu se èlovìk z mládí nauèí, k stáru jak by
nael. Já byla jakiva do práce jako oheò, nedala jsem
se k niádné pobízet; poslechla jsem a brzy jsem se tomu øemeslu tak nauèila, e jsem je dobøe zastat mohla. Tu dobu
býval císaø Josef velmi èasto na Novém Plese; povídalo
se vude o nìm, a kdo ho vidìl, váil si toho jako nevím èeho.
Jedenkráte, kdy la Novotná s dílem, prosila jsem nae,
aby mnì dovolili s ní jít, bych se ráda podívala do Plesu. Máma
vidìla, e má kmotra tìké bøímì, a øekla: ,Jdi mùe pomoci kmotøe nést. Druhý den za chladu jsme ly a pøed poledním pøily jsme na luka pøed Ples. Leelo tam srovnaných døev;
sedly jsme na nì a obouvaly se. Kmotra právì povídá: ,Kampak já asi, smutná dìvka, ty hounì nejdøív zanést mám? Tu
pøichází od Plesu jakýs pán a pøímo k nám. V ruce nesl cosi
podobného floutnì; chvilku po chvilce kladl si to k tváøi a zaèal se pomalu kolem dokola toèit. ,I podívejte se, kmotra, povídám, ,to je nìjaký muzikant, on píská na floutnu a sám
se k tomu toèí.
,Hloupá holka, to není floutna ani muzikant, to bude nìjaký
pán, co dohlíí k stavení, vak je tu vidívám chodit. To má takovou rourku a v ní je sklíèko a skrze to se dívá; a prý je daleko vidìt. To vidí vude, kde a kdo co dìlá.

,Ale kmotra, jestli nás vidìl, kdy jsme se obouvaly? povídám.
,Nu a co z toho? Vdy to není nic zlého, smála se mi kmotra. Mezi tou øeèí pøiel pán a k nám.Mìl na sobì edivý
kabát, malý klobouk na tøi facky, jak se øíká, vzadu visel mu
cop s malí. Byl jetì mladý pán a krásný, jak by ho namaloval.
,Kam jdete, co to nesete? ptal se a zùstal u nás stát. Kmotra øekla, e nese do Plesu na prodej dílo. ,Jaké je to dílo? 
ptal se dále. ,Vlnìné hounì, panáèku, na pøikrývání, snad by
se vám nìkterá líbila, øekla Novotná, rozvázala rychle uzel
a rozloila jednu po døevách. Byla to na místì hodná ena, ta
kmotra, ale kdy se dala do prodeje, to byla a hrùza øeèná.
,To dìlá tvùj mu, ne? zeptal se jí zase pán.
,Dìlával, dìlával, zlatý panáèku, ale u je nìch dvì léta, co
dodìlal. Dostal úbyti. Já nìkdy k stavu pøihlídla, nauèila se tkát
a ted je mi to k dobrému. Já také øíkám Madle: Jen se uè,
Madlo, èemu se nauèí, o to tì ani dráb neoloupí.
,Je to tvoje dcera? ptal se zase pán.
,Není moje, je to kmotøina. Ale pomáhá mi nìkdy. Nekoukejte se na ni, e je malá, zato je sporá a do práce jako hrom;
tuto houni ona dìlala sama a sama. Pán mnì pokle na ramena a pìknì se na mne podíval; jaktìiva nevidìla jsem tak
pìkné modré oèi, jinak ne jako charpa.
,A ty nemá ádných dìtí? obrátil se pán na kmotru.
,Mám jednoho hocha, pravila kmotra, ,dala jsem ho
do Rychnova na uèení. Pánbùh mu dává dar ducha svatého,
uèení jde mu jak by hrál, hezky zpívá na kruchtì, ráda bych
tedy ten nìjaký gro na nìho obìtovala, aby z nìho byl pan
páter.
,A co nebude-li chtít jím být, øekl pán.

,I bude, panáèku, Jiøík je dobrý hoch! povídala kmotra. Já
zatím dívala se ustaviènì na tu trubièku a myslela jsem si, jak
to asi skrze ni kouká ten pán. Ale on mi to musel zrovna
na nose vidìt, najednou se obrátí ke mnì a povídá: ,Ty bys
asi ráda vìdìla, skrze ten dalekohled vidìt, ne?
Já se zaèervenala a nemohla jsem ani oèi pozdvihnout,
kmotra ale vyjela: ,Ona myslela Madla, e je to floutna a vy e
jste muzikant. Já jí to ale povìdìla, kdo jste.
,A ty to ví? smál se pán.
,Inu, já nevím, jak vám øíkají, ale to vy jste jeden z tìch, co tu
chodí dohlíet na ty lidi, a skrze tu trubièku se na nì díváte,
ne-li?
Pán se smál, a se za boky bral. ,No,povídal, ,to poslední
jsi, matko, trefila. Chce-li se skrze tu trubièku podívat, tedy
se podívej, brátil se ke mnì, kdy se byl notnì vysmál, a pìknì mi poloil trubièku k oku. To jsem vám, lidièky, své divy
spatøila; v Jaromìøi zrovna lidem do oken jsem vidìla a kadého pìknì pozorovala, co dìlá, jako bych stála u nìho,
a daleko a na polích lidé co pracovali, vidìla jsem jako pøed
sebou. Chtìla jsem to dát také kmotøe, aby se podívala, ale
ona mi povídala: ,Copak si myslí, to by se pìknì sluelo pro
mne, starou enu, abych si hrála.
,Ale to není k hraní, to je k potøebì, matko,øekl jí pán.
,Inu nechsi je, ale pro mne se to nehodí, øekla kmotra a mermomocí se podívat nechtìla. Mnì tak napadlo, kdybych vidìla skrze to sklíèko Josefa císaøe, a dívala jsem se na vechny strany, a e byl ten pán tak velice hodný, øekla jsem mu,
koho bych ráda vidìla.
,Co ti tolik na císaøi záleí, má ho ráda?zeptal se mne
pán.

,Bodej bych nemìla,povídám, ,kdy ho kadý èlovìk pro
jeho dobrotu a hodnost chválí. Vak se za nìj také kadý den
modlíme, aby mu dal pánbùh dlouhé panování a té jeho panímámì.
Pán se jako usmál a povídá: ,Chtìla bys s ním také mluvit?
,I zachraò pánbùh, kampak bych oèi dala?povídám.,Vdy
se mne také nestydí, a císaø je pøece èlovìk jako já. ,Ono to
pøece není takové, panáèku, ozvala se kmotra; ,císaø pán je
císaø pán, a to je pøec jen nìco øíci. Já slýchala, e kdy
se èlovìk podívá císaøi do oèí, zima pochází a horko rozpaluje. Ná konel s ním u dvakrát mluvil a øíkává to.
,Vá konel nejspí e nemá dobré svìdomí, a proto nemùe smìle se podívat nikomu do oèí, øekl pán a psal pøitom nìco na malý lístek. Ten lístek dal pak kmotøe a povídal jí,
aby la do Plesu do zásobárny a na ten lístek e se jí hounì
zaplatí. Mnì dal ten støíbrný tolar øka: ,Nech si ten peníz na památku, abys nezapomnìla na Josefa císaøe a jeho panímámu. Modli se za nìho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá.
A pøijdete domù, mùete øíci, e jste mluvily s Josefem císaøem!- Doøekl a rychle odeel. My klekly a ádná nevìdìly
jsme, co dìláme leknutím a radostí. Kmotra zaèala mi lát, e
jsem se tolik opováila, a sama se opováila také dost. Ale
kdopak by si to byl pomyslil, e je to císaø pán. Tìily jsme
se z toho, e snad pøece nemusel se mrzet, kdy nás obdaroval. V zásobárnì vyplatili Novotné tøikrát tolik za hounì, ne
co ádala. My domù zrovna letìly, a kdy jsme tam pøily, nebylo vypravování konce a vickni nám to závidìli. Máma mi
dala tolar provrtat a od té doby jej nosím na krku. U mi bylo
kolikráte dost zle, a pøece jsem se ho nevzdala. - koda, vìè-

ná koda, e toho pána zem kryje! dokonèila babièka svoje
vypravování s povzdechem.
Ba koda, dotvrdili ostatní. Dìti poznave historii tolaru,
teprv si ho ze vech stran obracely a teprv se jim stal znamenitý. Babièka pak stála vem ve svìtle jetì vyím od té doby,
co vìdìli, e mluvila s císaøem Josefem.
Nedìlním veèerem zapoèal se ve mlýnì ji nový týden. Mleèi se sjídìli, mlýny zaèaly pomalu svým obyèejným taktem
hrkotat, stárek chodil po mlejnici, pøehlíeje znatelským okem,
kde by co chybìlo, mládek zpívaje bìhal shora dolù, zdola
nahoru, od koe ke koi, a pan otec stál pøed mlejnicí, vítal
veselou tváøí své lidi, kteøí mu pøináeli výdìlek, podávaje jim
òupec tabáku.
Panímáma s Manèinkou vyprovodily letního èasu babièku
a k hospodì. Byla-li tam právì muzika, zastavily se trochu
u plotu, kam obyèejnì k nim postoupilo nìkolik kmoter, dívajíce se na tancující chasu. Dovnitø se podívat nebylo moná, bylo tam nabito; sama Kristla, kdy nesla pivo ven do sadu,
kde páni sedìli, holby nad hlavou nést musela, aby je nevyrazili.
Vidíte je, pány, øíkávala panímáma, ukazujíc hlavou k sadu,
kde sedìli zámeètí pánové, a kdykoliv Kristla k nim pøila,
zadrovat ji chtìli, vidíte je! To vìøím, to by bylo dìvèe, takové hned nenajdete. Ale nemyslete si, e je nechal pánbùh
schválnì pro vás vyrùst a vy abyste mu svìt zkazili!
Není strach, panímámo, e se dá Kristla tìm zbalamutit,
mínila babièka. Ta jim ukáe, kudy cesta ze dveøí. - Zdálo
se tak. Jeden z tìch panáèkù, na deset honù pimem zavánìjících, eptal dìvèeti cosi do ucha, ale ona mu se smíchem
odsekla: ,,Jen slote, panáèku, slote, nekoupíme!, skoèila
do sínì a s veselou tváøí poloila ruku do mozolovité pravice

vysokého junka, nechala se obejmout a vést k tanci, nedbajíc na volání: Kristinko, pojïte nalívat!
Ten je jí milejí ne zámek se vemi pány i poklady, usmála se habièka, dala panímámì dobrou noc a ubírala se s dìtièkami domù. V
Jednou za ètrnáct dní neb tøi nedìle, kdy byl právì krásný
den, øíkala babièka: Dnes pùjdeme na pøástvu k myslivcùm,
dìti tìily se od rána a do té chvíle, kde babièka vzavi vøetánko na cestu se vydala. Za splavem vedla cesta pod pøíkrou
strání k mostu, za mostem pak lo se topolovým stromoøadím ustaviènì a do Rýznburku. Babièka ale volila cestu pod
stránìmi podél øeky a k pile. Nad pilou byl holý vrch, na nìm
rostla vysoká divizna, pro kterou Barunka ráda lezla. Za pilou
se údolí víc a víc úilo a øeka v tìsnìjím korytu bystøeji utíkala pøes veliké kameny, které jí v cestì leely. Vrchy porostlé
byly jedlemi a smrèinami, které svým stínem skoro celou íøi
údolí zatemòovaly. Tím údolím ly dìti s babièkou, a doly
pod zboøeniny hradu rýznburského, které z temného stromoví ènìly, porostlé mechem.
Opodál hradu, nad starým sklepením, kterým se prý mohlo
chodit tøi míle cesty pod zemí, do nìho ale nikdo vstoupit
nemohl pro vlhkost a zkaený vzduch, vystavìn byl altán s tøemi
vysokými pièatými okny. Vrchnost kdy na lovu byla, drívala
tam druhé snídaní. K tomu altánku dìti zamìøily, lezouce
po pøíkrém vrchu nahoru jako kamzíci. Babièka, chudák stará, sotva se vykrábala; vpravo i vlevo stromkù se chytala.No,
vy jste mi daly, sotva e dechu popadám, povídala jsouc koneènì nahoøe.

Dìti ale vzaly babièku za ruce, vedly do altánu, kde byl pøíjemný chlad a pìkná vyhlídka, a posadily ji na idlici. Na pravé stranì altánu vidìly dìti na zboøeniny hradu; pod hradem
toèilo se do polokruhu údolíèko, je zavíraly pøi dolním i horním konci vrky porostlé jedlemi. Na jednom z tìchto vrkù
stál malý kostelíèek. um vody a zpìv ptactva oivoval jedinì panující vùkol tichost.
Jan vzpomnìl si na silného Ctibora, ovèáka pána rýznburského; tam dole na louce to bylo, kde ho pán pøistihl, jak nesl
na ramenou celou i s koøeny vytrhnutou jedli, kterou byl v panském lese ukradl. Kdy se ho pán ptal, kde ji vzal, upøímnì
ze své viny se vyznal.pán mu to odpustil, ba jetì ho pozval
na hrad, s dodáním, aby si vzal s sebou pytel, e mu dá tolik
poivy, co unese. Ctibor byl neomalený, vzal enì devítiloketní cíchu a el do zámku, kde mu hrachu a uzených kýt do ní
naloili. Pro jeho sílu a upøímnost rytíø si ho zamiloval, a kdy
v Praze veliký turnaj od krále vypsán byl, vzal ho s sebou. Ctibor silou svojí zvítìzil nad jedním nìmeckým rytíøem, nad kterým nikdo zvítìzit nemohl, a král udìlal ho té rytíøem.
Dìtem se ta povídka velice líbila a od té doby, co jim starý
ovèák ji povídal, mìly hrad i louka vìtí pro nì zajímavosti.
A jak se to tam jmenuje, co ten kostelíèek je, babièko?
ptal se Vilím.
To je na Bouínì. Dá-li nám pánbùh zdraví, také se tam
jednou podíváme, a tam bude pou I  øekla babièka.
A co se tam stalo, babièko? ptala se Adelka, která by byla
babièku poslouchala od rána do veèera.
Zázrak se tam stal. Nevíte ji, jak to jednou Vora povídala?
Nevíme u nic. Povídejte vy nám to, pìknì vás prosíme,
kemraly dìti a babièka nedala se dlouho prosit.

Tedy sednìte hezky na lavici a nevyhýbejte se mi z okna,
a nepøepadnete dolù a nesrazíte vaz. Za tímto vrchem a tìmi
lesy jsou vesnice Turyò, Litoboø, Slatina, Meèov, Bouín; ty
vechny pøed dávnými èasy patøily jednomu rytíøi, který
se jmenoval Turynský a na Turyni v hradu svém bydlel. Pán
ten mìl paní a jedinou dceruku, hezkou dívèièku, ale bohuel byla hluchá i nìtná, èeho bylo rodièùm veliký al.
Jedenkráte procházela se po hradu ta holèièka, a tu si
usmyslila podívat se, co dìlají ti malí beránkové v bouínském
dvorci a jak as vyrostli od té doby, co je nevidìla. Musím vám
øíci, e tenkráte jetì ten kostelíèek tu nebyl, ani vesnice, jen
dvorec tu byl, v nìm èeled bydlela
Turynského pána a kde se chovala jeho stáda. Kolem dokola byl samý les a v lese mnoho divoké zvìøe. Dceruka
Turynská byla kolikráte ve dvorci, ale to jela vdy s otcem;
myslila bláhová, e kdy se tam rozbìhne, také hned tam
bude. la tedy, la, kam ji oèi vedly; myslela, cesta jako cesta, byla jetì mladá, nerozumná, jako vy jste. Kdy ale dlouho
u la, a jetì bílý dvùr nevidìla, zaèínalo jí být ouzko; napadlo
jí teprv, co øekne otec a matka, e utekla ze zámku, dostala
strach a vrátila se nazpìt. Ale kdy je èlovìk ve strachu, lehko se pomate, dokonce takové dítì. Spletla si holèina cestu
a nepøicházela ani domù, ani do dvorce, dostala
se do hustého lesa, kde nebylo ani stopy, ani svìtla. Teprv
poznala, e zabloudila!
Mùete si myslit, jak jí bylo! - Vám by ale pøece tak zle nebylo, máte sluch a mluv, èeho dìvèátko nemìlo. Bìhala ve zmatku køí a køí, a tím více se pletla. Nakonec i ízeò i hlad ji trápil, nohy ji také bolely, ale to ve nebylo tak hrozné jako strach,
který mìlo dìvèe pøed nocí, zlou zvìøí, a ouzkost, která ji tíila, e se otec a matka na m octla se najednou u studánky;

dychtivì klekla si k ní a napila se; kdy se pak okolo sebe
ohlédla, vidìla dvì ulapané cestièky. Ale nevìdìla, kterou
se dát ji bloudìní pøestrailo a nauèilo, e nevede kadá cestièka k domovu. Tu si vzpomnìla, e její matka, kdy v strachu
a úzkosti je, vdy do své komùrky jde a se modlí; i klekla tedy
na zem holèinka a modlila se, aby ji Pánbùh vyvedl z lesa.
I slyí najednou divný zvuk, huèelo a znìlo jí to v uích víc
a víc, jasnìji a jasnìji, dìvèe nevìdelo, co se s ní dìje, jaké
so jsou zvuky; zaèala se strachy tøást a plakat, chtìla utíkat a tu hle, bìí k ní z lesa po cestièce bílá ovce, za ní druhá,
tøetí, ètvrtá, a está a více jich, vdy více, a je u studánky celé
stádo. Kadá ovce mìla na krku zvonec, ty zvonce zvoní
a dìvèátko je slyí! To jsou ovce otcovy a tu bìí ovèákùv bílý
pes a tu pøichází Barta ovèák, a dìvèátko vykøikne ,Barto!
a bìí k nìmu. Zaradoval kdy slyel, e sleèna mluví a slyí,
vzal ji do náruèí a pospíchal k dvorci, od nìho nebylil daleko
vzdáleni. Byla tam paní Turynská, vecka sklíèená; nevìdìli,
kam se jim dc náhle z hradu byla podìla a co se s ní stalo.
Rozeslali po lese kdekoho, otec také hledal a paní èekala
v bílém dvoøe. Mùete si myslit, jakou radost ta maminka mìla,
Barta dceru pøinesl, a ke vemu tomu jetì uzdravenou. Kdy
se i otec vrátil a dcera vecko povìdìla, umínili si rodièe, e
u té studánky na podìkování Bohu vystaví kostelíèek. A to
také udìlali. Ten kostelíèek, co tamto vidíte, je ten samý a ta
studánka u nìho ta samá studánka, u ní dìvèe pilo a se
modlilo a zde v tìch lesích bloudilo. Ale dìvèátko u dávno
dávnièko umøelo, a pan Turynský umøel i paní Turynská,
a Barta umøel a zámek na Turyni je zboøen.
A kam pøily ovce a pes? ptal se Vilím.

Inu, pes poel, staré ovce zkapaly, mladé vyrostly a mìly
zase beránky. A tak to na tom svìtì chodí, milé dìti, jeden
zajde, druhý pøijde.
Dìti obrátily zraky do údolí, vidìly v mysli rytíøe jezdit, dìvèátko bloudit - a tu hle, najednou vyjídí z lesa paní na krásném koni, jedouc údolím dolù, za ní podkoní. Paní má tmavý
kabátek, dlouhá hnìdá suknì visí jí pøes tøemeny dolù, na hlavì
èerný klobouèek, od nìho vlaje zelený závoj okolo havraních
kadeøí.Babièko, babièko, rytíøka, podívej se! vykøikly dìti.
I co vám napadá, co jsou nìjaké rytíøky? To je paní knìna, øekla babièka, podívajlc se z okna dolù.
Dìti se skoro mrzely, e to nebyla rytíøka, jak si ony myslily.
Paní knìna jede k nám nahoru! volali vickni.
Kdoví co vidíte; jak by sem kùò vylezl, øekla babièka.
Opravdu, Orland leze jako koèka; jen se podívej! volal Jan.
Dej mi pokoj, ani to vidìt nechci. Ty vrchnosti mají divné
vyraení, povídala si babièka, zdrujíc dìti, aby se nevyhýbaly z okna.
Netrvalo to dlouho, knìna byla nahoøe. Lehce svezla
se z konì, hodila dlouhou sukni pøes rámì a vela do altánku.
Babièka vstala, uctivì ji vítajíc.
To je rodina Prokovic? ptala se knìna, pøehlédnouc tváøe
dítek.
Ano, milostivá paní, jest! odpovìdìla babièka.
Tys jistì jejich babièka?
,,Jsem, milostivá paní, matka jich matky.
Mùe mít radost, má to zdravá vnouèata. Jestlipak ale,
vy dìti, také posloucháte svou babièku? ptala se knìna dìtí,
které z ní oka nespoutìly. Na její otázku ale sklopily oèi eptajíce: Posloucháme.

No, ujde to s nimi; nìkdy ovem - ale co dìlat, vdy jsme
my také lepí nebyly, øekla babièka.
Knìna se usmála; vidouc stát na lavici koíèek jahod, ptala se, kde je dìti nasbíraly.
Babièka hned pobídla Barunku økouc: Jdi, dìveèko, podej
milostivé knìnì. Jsou èerstvé, dìti je po cestì nasbíraly,
snad pøijdou milostivé paní k chuti. Kdy jsem mladá byla,
také jsem to ovoce ráda jídala, ale co mi dìcko umøelo, nevzala jsem ádnou do úst.
A proè? ptala se knìna, berouc od Barunky koíèek s jahodami.
To je tak mezi námi, milostivá paní, jak umøe matce dítì,
nejí do svatého Jana Køtitele ani tøenì, ani jahody. To prý
chodí Panna Maria po nebi a rozdává to ovoce tìm malým
dítkám. Kterého dítìte matka ale zdrenlivá nebyla a od toho
ovoce jedla, tomu øekne Panna Maria: ,Vidí, holátko, na tebe
se málo dostalo, matka ti to snìdla. Proto se zdrujou matky
od poití toho ovoce. No, a kdy se zdrí do Jana, zdrí
se po Janì taky, doslovila babièka.
Knìna drela v prstech jahodu, sladkou, èervenou jako její
krásný ret, ale pøi babièèinì øeèi poloila ji mimovolnì nazpìt
do koíku økouc: Nemohu nyní jíst, a vy, dítky, nemìly byste
nièeho na cestu.
I to nic nedìlá, paní knìo, jen jezte, anebo si je vezmìte
domù i s koíèkem, my si nasbíráme jiných, rychle namítla
Barunka, odstrkujíc podávaný jí koíèek.
Pøijímám tedy vá dárek, øekla knìna usmívajíc se prostosrdeènému dìvèeti, zítra ale pøijïte si pro koíèek do zámku a babièku pøivedte s sebou, rozumíte?
Pøijdeme, pøijdeme,pøisvìdèily dìti právì tak, jako to dìlaly, kdy je zvala panímáma do mlýna. Babièka chtìla cosi

namítat, ale u nebylo platno nic, knìna zlehka babièce
se uklonila, usmála se na dìti a z altánu vystoupila. Koík podavi podkonímu vyhoupla se na Orlanda a zmizela mezi stromovím jako krásné zjevení.
Babièko, já se tìím do zámku! Tatínek øíká, e tam má
paní knìna krásné obrazy! øekla Barunka.
A je tam prý papouek a ten mluví. Poèkejte, babièko, to
se podivíte! zvolal Jan tleskaje si do rukou.
Malá Adelka se ale podívala po sobì a povídala babièce:
To si nenechám tyhle aty, viïte e ne, babièko?
,,I pro pána krále, vdy pak jsem si toho dìvèete ani nevimla. Ty jsi krásná, co jsi dìlala? køiovala se babièka vidouc, jak je dìvèe zmazané.
,,Já za to nemohu, Jan mne strèil, upadla jsem do jahod,
omlouvala se malinká.
Vy dva se jen koèkujete vdy. To si paní knìna pomyslila
o vás èistou vìc, øekne, e jste diblíci. Teï ale pojdte, a pøijdeme k myslivcovùm. To vám ale povídám, vy chlapci, budete-li zase dovádìt, jako to dìláváte, nevezmu vás vícekrát
s sebou, pøikazovala babièka.
,,I my budeme hodní, babièko, ujiovali chlapci.
Uvidíme, povídala si babièka, kráèejíc za dìtmi lesním
chodníkem k myslivnì.
Nely daleko a octnuly se mezi listnatým stromovím, skrze
nì vidìly ji bílý dvorec a myslivnu pøed sebou. Pøed stavením bylo prostranství zelené, ohraené, posázené lípami
a katany, pod nimi bylo nìkolik lavièek a stolkù v zemi upevnìných. Po trávì procházeli pávi, o nich babièka øíkala, e
mají andìlské peøí, dábelský køik a zlodìjský krok, hejno kropenatých, krhavých perlin a bílí králíci sedìli v trávì, støíhali
uima, na kadý hluk bojácnì se rozprchnuve. Pìkná srna

s èerveným obojkem leela na zápraí a nìkolik psù toulalo
se po dvoøe. Sotvae na nì dìti køikly, radostnì zatìkli, pøiskákali k dìtem, zaèali do kruhu bìhat a div je samou radostí na zem nepovalili. Také srna na zavolání Adelèino pøila
a svým modrým okem tak mile na dìvèátko hledìla, jako by
chtìla øíci: Ach, tys to, co mnì dobrá sousta nosí, vítám
tì!Adelka jí to musela na oèích vidìt, protoe honem
do kapsièky sáhla a kousek emle srnì podala, kterou tato
vzala, bìíc pak dìvèátkem.
Co vás vickni vudy berou, vy roto! volal odkudsi hlas
a za chvíli vyel z komory myslivec v lehkém zeleném kabátu,
domácí èepièku na hlavì. ,,I to jsou milí hosté, zvolal vida
babièku; vítáme - jen dál. Hektore, Diano, Amino, pùjdete!
Vdy není svého slova slyet, oboøil se na psy. Babièka vela do stavení, nad jeho vchodem byly veliké jelení parohy.
V síni viselo nìkolik puek, ale hodnì vysoko, aby jich dítì
dosáhnout nemohlo. Babièka se velmi bála puky, i kdyZ nabita nebyla, a kdy se jí pan myslivec smál, øíkala: Kdo mùe
vìdìt, co se mu stane, èert nespí! - Pravda, øíkal myslivec,
kdy pánbùh dopustí, i motyka spustí.
Babièka odpustila panu myslivci, kdy ji zaèasté pokádlil,
jen kdy nebral v její pøítomnosti jméno boí nadarmo a kdy
neklel; to babièka nemohla slyet, hned si ui zacpala økouc:
No, naè je to potøeba, ta nevymáchaná huba - aby èlovìk
po vás vykropil. Pan myslivec mìl babièku rád, a proto
se pøed ní mìl na pozoru, aby nezavadil o èerta, který, jak on
øíkal, manì se mu do øeèi plete.A kde máte paní kmotru?
ptala se babièka, kdy veli do svìtnice a nikoho tam nebylo.
,,Jen se posaïte, hned ji zavolám; to víte, ona vdy jen jako
kvoèna mezi kuøaty se batolí, øekl myslivec, jda zavolat enu.

Chlapci se postavili u skøínì, v ní se leskly puky a lovecké
noe, a dìvèata hrály se srnou, která s nimi do pokoje vbìhla; babièka ale pøehlídnouc jedním pohledem celý ten pøívìtivý, èistì uspoøádaný pokoj, povídala si. To je pravda, a sem
pøijde èlovìk ve svátek nebo v pátek, vdy je vecko jako sklo,
a kdy jí padla do oka pøíze, která svázána a znamením opatøena u kamen na lavici leela, pøikroèila blíe a prohlíela pøedivo.
Vtom se otevøely dvéøe a do nich vkroèila paní jetì dost
mladá, v èistém domácím obleku, bílý èepeèek na hlavì;
na ruce nesla malé rusovlasé dìvèátko. Srdeènì babièku
i dìti vítala a na její jasné, pøívìtivé tváøi bylo vidìt, e má vskutku radost. Byla jsem polívat plátno. Mám radost, letos bude
bìlounké jako labu, pravila myslivcová, omlouvajíc se ze své
nepøítomnosti.
To je vidìt pilnost, øekla babièka, kus na bìlidle, a tu se u
zase chystá tkalcovi.
Tuhleto bude pláténko jak pergamen. Jen aby vám je dobøe udìlal a neoidil vás. Jste spokojena se svým tkalcem? ,
,I to víte, milá babièko, on kadý oidí, pravila myslivcová.
,,I vy enské, rád bych vìdìl, jak by vás tkadlec oidil, vdy
to máte vecko vypoèteno, smál se myslivec. A pøece si
sednìte a nestùjte! pobízel babièku, které se nechtìlo
od pøíze.
,,I vdy je dost èasu, pravila babièka, berouc za ruku malou Aninku, kterou byla paní myslivcová k lavici postavila, by
nepadla, nebo zaèínala teprv bìhat. Jak paní domácí ode
dveøí odstoupila, objevili se za jejími zády dva opálení chlapci, jeden svìtlovlasý po matce, druhý èernohlávek po otci. Byli
se sice s matkou s celou chutí do dveøí pøihnali, ale kdy
se pustila matka s babièkou do øeèi, nevìdìli honem jak a co

dìtem øíci, zaèali se stydìt a schovali se za máminy suknì.
Copak vy sojáci, zaèal otec, je zpùsob vlézt za mámu, kdy
máte hosty vítat? Hned podejte babièce ruku. Hoi ochotnì
postoupili k babièce, ruce jí podávajíce; babièka jim do nich
naloila jablek. Tu máte a hrejte si, a podruhé se nestyïte;
to se na hochy nesluí, dret se máminých faldù, napomínala babièka a hoi sklopili oèi a koukali na jablka.
A teï alou ven, rozkázal táta; ukate dìtem výra a hoïte
mu sojku, co jsem dnes zastøelil; ukate jim mladá tìòata
a mladé baanty. Ale a mi mezi tou drùbeí nelítáte jako jestøábi, sice vás - Tento dodatek dìti ji neslyely, nebo sotvae øekl otec: Alou ven!, ji se to hrnulo jedním valem
ze dveøí.
To je hon! smál se myslivec, ale bylo vidìt, e mu ten hon
není proti mysli.
Dìti jsou dìti, mladá krev! øekla babièka.
Jen kdyby ti chlapci tak diví nebyli. Ale vìøte, babièko, e
mi sedí strach celý den v zádech. To vám to jen po líèkách
leze, po stromech, kotrmelce dìlá, kalhoty trhá a hrùza povídat. Dìkuju Hospodinu za to dobré dìvèe, to je dobrá hodina, povídala paní myslivcová.
Co chcete, paní kmotra, po matce dcera, po otci syn se poznává, prohodila babièka. Paní domácí s usmáním podala
dceruku maneli, aby ji trochu pochoval; jen co bych pøinesla nìco k snìdku, hned tu budu, dodala.
Dobrá ena, øekl myslivec, kdy vyla ze dveøí, høích jí ublíit,
jen kdyby nemìla ustaviènì strach, e se ti kluci zabijou; co
do hocha, kdy není v nìm ohnì?
Veho moc kodí, pane kmotøe, kdyby jim dal èlovìk celou vùli, ono by to po hlavách chodilo, povídala babièka, aèkoliv se ne vdy dle tìch slov zachovávala. Netrvalo dlouho

a do dveøí vela hospodynì s plnýma rukama. Na dubovém
stole octnul se bílý ubrousek, majolikové talíøe, noe se støenkami ze srnèích parohù, octly se tam jahody, vajeèníky, smetana, chléb, med, máslo i pivo.
Hospodynì vzala babièce vøetánko z rukou økouc. Teï
nechte pøádla, babièko, a berte si. Ukrojte si chlebíèek, namate. Máslo je dnes tluèené, pivo je nekøtìné. Vajeèníky
nejsou tuze kalé, upekla jsem je dnes jen nazdaøbùh, ale kdy
pøijde cos èlovìku znenadání, chutná to. Jahody vy nejíte, ale
dìti rády, kdy jim je poleju smetanou. Tak pobízí paní myslivcová a pøitom krájela krajíc za krajícem, mazala máslem,
kapala medem.
Babièka náhle, jako by si na nìco byla vzpomnìla, plácla
se do èela økouc: To je stará hlava nepamìtlivá! Vidíte, ani
mi jetì nenapadl povìdít vám, e jsme mluvily v altánku s paní
knìnou.
Není divu, vdy pak ty dìti èlovìka tím køikem zpitomí,
øekla paní myslivcová. ale hned se ptal, co jim paní knìna
øíkala.
Nepovídejte, babièko, dokud se nevrátím, prosila myslivcová; musím døíve dìti spokojit, aby trochu posedìly.
Dìti zrejdily zatím kde co a chlapci myslivcovi, Franìk a Bertík, vude v èele a vecko jim vykládali. Právì stály pøed domem na trávì a malá Amina provádìla pøed nimi svoje umìní, skákajíc pøes hùl a pøináejíc hozené jí vìci v tlamì, kdy
se zjevila na prahu matka, volajíc je k svaèinì. Nedaly
se dvakrát volat. Sednìte hezky pod stromy, jezte a neumate se pøíli! napomínala je, rozkládajíc jim jídlo na stolky. Dìti
sedly a okolo nich postavili se psi a èumìli jim do tváøe.

Kdy pøila paní myslivcová zase do svìtnice, prosila babièku, aby povídala o knìnì, a babièka povìdìla ve slovo
od slova, jak a kterak v altánku bylo.
Vdycky to øíkám, e má dobré srdce, ozvala se myslivcová. Kdykoliv sem pøijede, vdy se ptá, co dìlají dìti,
a malou Anuku políbí na èelo. Kdo má dìti rád, je dobrý èlovìk. Ale to sluebnictvo ji roznáí, jako by kdovíjaká byla.
Èiò èertu dobøe, peklem se ti odslouí, ozvala se babièka.Tak, tak, babièko, pravil myslivec, pravdivé to pøísloví.
To je má øeè, nemuselil bychom si lepí paní pøát, kdyby nemìla tìch drábù okolo sebe, ti ji tvou a lhou jí. A není ta èeládka k nièemu na svìtì, ne-li Pánubohu den ukrádat. Kdy
to tak vecko, babièko, na svìtì pozoruju, myslím si kolikrát:
kdyby do vás tisíc - karlátek uhodilo! - Není-li to k zlosti, kdy
si pomyslím, kdy takový halama, který nic neumí, k nièemu
není, ne aby za vozem stál jako døevìný panák a v pokoji
døepìt, e ten tolik má co já; e ten více platí ne já, který
musím v deti, v blátì, v snìhu cachat po lesích, ve dne v noci
s pytláky se hrdlit a za vecko tu stát a vecko obstarávat.
Nemám naè naøíkat, jsem spokojen, kdy mi ale pøijde takový fouòa sem a vyhrnuje po mnì nosem, tu bych mu, na moutì kui - ale darmo se zlobit. A pan myslivec vzal sklenici
a napil se na zlost.
Ale jestlipak ta paní o vem ví, co se dìje, a proè si nevezme nìkdo to srdce a neøekne jí, kdy se mu køivda stane?
zeptala se babièka.
,I laka, kdopak se rád spálí? Já s ní mnohdy mluvívám
a mohl bych øíci to, ale vdy si myslím: Fraòku, mlè, a se to
na tebe nesveze. A koneènì ona by mi to nemusela vìøit,
zeptá se tìch vyích, a tu to máte, je po vem. Ti drí pøi sobì,
to je nerozdílná ruka. Mluvil jsem s ní pøed nìkolika dny, cho-

dila po lese s tím cizím kníetem, co tu je. Potkali kdesi Viktorku a ptali se mne na ni; knìna se jí lekla.
A co jste jí øekl? ptala se babièka.
Inu, co jsem mìl øíci; øekl jsem, e je bláznivá, ale e nikomu neubliuje.
A co na to øekla?
Sedla do trávy, kníe sedl k jejím nohám a mnì kázali,
abych pøisedl a povídal jim o bláznivé Viktorce a kterak se to
stalo, e se zbláznila.
A tys rád povídal, viï? usmála se myslivcová.
To ví, eno; kdo by nebyl rád k slubám krásné paní.
A nae knìna není sice u mladá, ale lakovitì krásná paní.
Ostatnì co dìlat, musel jsem povídat.
Vy jste ètverák, pane kmotøe; dvì léta tomu, co jsem zde,
a to mi slibujete povìdít zevrubnì, jak se to s Viktorkou pøihodilo, a posud to nevím, jen tak páté pøes deváté. Krásná
paní nejsem, poruèit vám nemohu, to já se toho asi nikdy nedovím, viïte?
Och babièko, vy jste mnì milejí ne ta nejkrásnìjí paní
na svìtì, a je-li vám libo poslouchat, povím vám tu historii tøebas hned.
Kdy pan kmotr chce, umí hedvábný poltáøek podloit, to
je pravda, usmála se babièka. Jestli je to paní kmotøe vhod,
vezmu vás za slovo. Starý èlovìk podobá se dítìti, a dìti, jak
víte sami, rády mají povídaèky.
,,I já nejsem jetì stará a také ráda poslouchám. Jen povídej, tatíku, povídej, hezky nám ujde chvilka, odpovìdìla paní
myslivcová.
Maminko, prosím tì, dej nám jetì chleba, my nemáme u
ani kouska, ozval se ve dveøích Bertíkùv hlas.

To není moná, kam by to ty dìti byly kladly! divila se babièka.
Polovic snìdly, polovic daly psùm, srnì a veverkám; to máte
vdycky tak. Och, já mám s nimi peklo, vzdychla myslivcová
krájejíc poznovu chléb. Co podruhé dìti venku dìlila a malou
dceruku chùvì na starost dávala, cpal si pan myslivec dýmku. Mùj nebotík, dej mu Pánbùh nebe, mìl také ten zvyk;
ne co povídat zaèal, musela být dýmka pøichystána, povídala babièka a záø blahé vzpomínky zaleskla se jí v oku.
To já nevím, ti mui jako by si øekli, vickni mají ten oklivý
zvyk, povídala myslivcová, zaslechnouc ve dveøích babièèina slova.
,,Jen se nedìlej, jako bys to ráda nemìla, sama mi z mìsta
tabák pøináí, øekl myslivec, zapaluje si dýmku.
Inu, jaká pomoc. Chce-li mít èlovìk od vás pìkné oko, musí
vám pomylení udìlat.
Zaèni tedy povídat, øekla hospodynì, sedajíc s vøetánkem
vedle babièky.
,,Jsem hotov, tedy poslouchejtel To øka pustil myslivec první obláèek dýmu vzhùru ke stropu, poloil nohy køíem, podepøel se pohodlnì o idli a zaèal vypravovat o Viktorce.
VI
Viktorka je sedlákova dcera ze ernova. Rodièe její jsou
u dávno pochováni, bratr a sestra ijou podnes. Pøed patnácti lety byla Viktorka dìvèe jako malina; daleko iroko nebylo jí rovnì. Sviná jako srna, pracovitá jako vèelka, nikdo
nemohl by si byl lepí eny pøát. Takové dìvèe, a kdy má
jetì podíl na statku k oèekávání, nezùstanr pod poklièkou,
to se samo sebou rozumí. Také o Viktorce la povìst po ce-

lém okolí a námluvníci podávali si dvéøe. Tatíkovi a matce by
se mnohý byl líbil, nejeden byl hospodáø zámoný, a dcera by
byla pøila, jak se øíká, do plného, ale ona tomu nechtìla rozumìt; jen ten mìl u ní dobré oko, kdo nejpìknìji tancoval,
a to jen pøi muzice.
Nìkdy to pøece vrtalo tátovi mozkem, e dcera enichy jen
tak ledabylo odbývá, spustil na ni zhurta, aby se pro jednoho
rozhodla, sice e jí sám enicha vybere a pøinutí, aby si ho
vzala. Dìvèe ale pustilo se do pláèe, prosila, aby ji z domu
nevyhánìli, e nemá zmekáno, e jí teprv dvacet let, e neuila svìta a bùh e ví, komu se dostane a jak povede. Tatík
mìl dìvèe velmi rád, a kdy slyel takovou lamentaci, bylo
mu jí líto, a vida její krásnou tváøièku, myslil si: ,Na tebe je
dost èasu, ty enichù jetì dost najde. Lidé si to ale vecko
jinak vykládali; povídali si, e je Viktorka hrdá, e èeká, a
pro ni pøijedou v koèáøe, prorokovali, e pýcha pøedchází pád,
kdo dlouho vybírá, e pøebere, a podobné pranostiky. Toho
èasu leeli ve vsi myslivci; jeden z nich zaèal chodit
za Viktorkou. la-li do kostela, el za ní, v kostele stál zajisté
nedaleko ní, a místo co mìl koukat na oltáø, koukal na ni. lali na trávu, zajisté se vyskytnul nablízku, zkrátka a la kam
la, vude ji následoval jako stín. Lidé si povídali o nìm, e
nemá dobrý rozum, a Viktorka kdy vela mezi kamarádky
a stala se zmínka o nìm, øíkala: ,Co ten voják za mnou chodí? Ani nemluví, jako ten morous. Já se ho bojím. Kdy ho
nablízku cítím, jako by po mnì lezlo, a z tìch oèí jde mi hlava
kolem.
Ty oèi, ty oèi, kadý øíkal, e ty na nic dobrého neukazujou;
v noci mu prý i svítily, a ty èerné oboèí, které nad nimi jako
havraní køídla roztaeny byly a uprostøed se stýkaly, ty byly patrným znamením, e jsou to oèi uhranèivé. Nìkteøí ho litovali

økouce: ,Mùj boe, kdopak mùe za takovou chybu, kdy
se s ní narodil. A takové oèi mají moc jen na nìkteré lidi, kadému se není pøed nimi co bát. Nicménì sousedky, kdykoliv
jim na dìti pohlédl, lekly se a honem bìely pøetøít je bílým
atem, a kdykoliv které dítì ve vesnici i zastonalo, u øíkaly,
e je uøknul èerný myslivec. Koneènì uvykli lidé na tu pomournou tváø a mezi dìvèaty ozývaly se i hlasy, e by nebyla oklivá, kdyby pøívìtivìjí byla. Veobecné jejich mínìní ale bylo
to: ,Co s takovým podivínem. Bùhvíkdo a odkud je; snad ani
to není èlovìk; skoro aby udìlal pøed ním køí a øekl: pánbùh
s námi a zlý pryè! Vdy netanèí, nemluví, nezpívá; nechme
ho! I nechaly ho. Ale co to bylo vecko platno! Jim bylo lehko øíci: nechme ho, kdy za nimi nechodil; ale Viktorka s ním
mìla peklo.
U ji mrzelo vycházet, kam právì nemusela, jen aby na chvíli
tìch oèí se zprostila, které ji vady pronásledovaly. U ji pøestala muzika tìit, protoe vdy z nìkterého kouta v sednici
pomúrný oblièej na ni se díval; u nechodila tak ráda na pøástvy, nebo vìdìla: jistì, jestli nesedí ve svìtnici, e stojí venku
u okna èerný myslivec, a dìvèeti vázl hlas v hrdle a nit se ji
trhala. Trápilo ji to. Kadý pozoroval zmìnu na ní, ale nikdo si
nepomyslil, e by myslivec snad tím vinen byl; povaovali ho
za blázna a myslilo se, e ho nechává Viktorka za sebou chodit, protoe si právì jiné pomoci neví. Jednou ale povídala
Viktorka kamarádkám: ,To mi vìøte, dìvèata, kdyby teï právì enich pro mne pøiel, a by si byl chudý nebo bohatý, pìkný
nebo oklivý, hned bych si ho vzala, jen kdyby byl pøespolní.
,Co ti to vlezlo do hlavy? Má snad doma zlou vùli, e ses tak
zbrkla a e by se ti u ani u nás nelíbilo?ozvaly se dìvèata.
,Nemyslete si to o mnì. Ale já tu nemohu vydret, dokud tu
bude ten èerný voják.

Vy si to nemùete ani pomyslit, jak mne ten èlovìk dotìravý
trápí a zlobí. U se ani s pokojem vyspat ani pomodlit nemohu, vude mne ty oèi pronásledujou, alovala s pláèem Viktorka dìvèatùm.
,Ale boínku, proèpak mu to nezakáe, a za tebou nechodí? Proè mu neøekne, e ho nemùe vystát, e je ti sùl
v oèích?radily jí holky.
,Copak jsem to neudìlala? S ním jsem nemluvila; jakpak
naò promluvit, kdy jde za mnou jako stín. Ale vzkázala jsem
mu to po jeho kamarádu.
,No, a neposlechl? ptaly se dìvèata.
,Bae ne; povídal tomu jistému, e mu nemá nikdo co porouèet, e on si mùe chodit, kam chce a ke komu chce. Ostatnì e mnì jetì neøekl, jestli mì má rád, abych mu tedy nevzkazovala, e ho nechci!
,Povame nezdvoøáka,durdily se holky; ,copak si o sobì
myslí? Mìly bychom se mu pomstít za to.
,Jen si s takovým nic nezaèínejte, mohl by vám udìlat, mínily povánìjí.
,Láryfáry, co nám mùe udìlat. K tomu by musel mít nìco,
co jsme na tìle nosily, a to ádná z nás nedá, a od nìho také
nièeho nepøijmem, jaképak tedy strachy? - Jen ty se, Viktorko, nic neboj, vak my budem s tebou chodit a jednou toho
èerta pøece vyplatíme, køièely smìlejí z dìvèat. Ale Viktorka bázlivì kolem sebe se ohlíela a nepotìena jejich domluvou vzdychla si: ,Kdyby mi jen Pánbùh z toho køíe pomohl.
To, co Viktorka dèvèatùm svìøila, nezùstalo tajemstvím, rozneslo se dost brzy, a pøes pole do sousední vsi ve dvoøe
Viktorèina otce. Mluvilo se o tom a onom, sem a tam, a vylezl s barvou ven, e by toti soused syna svého rád oenil

a ten syn e by rád Viktorku, e ho poprosili za starosvata,
aby jim vyjednal, zdali by smìli pøijít námluvy dret nebo ne.
,Seèkejte chvilku, já se zeptám Viktory; ona a vám øekne.
Co se mne týèe, já znám ímu i syna jeho Tondu a nemám
nic proti tomu; mají poøádnou ivnost, øekl starý námluvèímu
a el zavolat dceru do komory, aby se s ní poradil. Jak to Viktorka slyela, beze veho rozmylování øekla: ,A pøijdou! Otci
se to zdálo divné, e se tak najednou rozhodla, ptal se jí, jestli Toníka zná, aby je darmo neondala; ale Viktorka zùstala pøi
svém slovu a øekla jetì otci, e ona Toníka ímovic dobøe
zná, e je hodný hoch.
,Já mám radost z toho, øekl otec, ,ostatnì jak sis udìlala,
tak má. Spánembohem tedy, a pøijdou. Kdy otec el, by
starosvata odbyl, pøila matka k Viktorce do komory, dìlala
jí køíek a pøála tìstí.
,Co mne pøitom nejvíc tìí, e nepøijde ke tchyni ani k vakrové, e bude sama hospodynì, dodala.
,I mamièko, já bych si ho vzala, kdyby mìl dvì tchynì,odpovìdìla Viktorka.
,Inu to je tím lépe, kdy se máte tak rádi.
,I to ne, mamièko, já bych i jinému hodnému hochu byla slovo dala.
,Prosím tì, co to mluví, vdy se jich dost hlásilo a ádného jsi nechtìla.
,Tenkráte nechodil za mnou jetì ten voják s tìma zlýma
oèima,eptala Viktorka.
,Ty nemá vech pìt pohromadì; co to mluví o vojáku, co
je ti do nìho, a si chodí kde chce, nech ho, ten tì pøece nevyene z domu?
,Ba mamièko, ten, jen ten, já se trápím, souím, nemám nikde stání ani pokoje, zaplakalo dìvèe.

,A proè jsi mi to u dávno neøekla, byla bych s tebou la
ke kmotøe kováøce, ta umí od takových vìcí pomáhat. Jen to
nech, zítra k ní dojdem, potìila matka dceru.
Druhý den la matka s dcerou k staré kováøce. Ona zná prý
mnoho vìcí, co jiní lidé neznají. Kdy se nìkomu nìco ztratí,
kdy krávy nedojí, kdy kdo koho uhrane, ode veho pomáhá
kováøka, ona umí vecko uhádnout. Viktorka dùvìrnì vecko
kováøce povìdìla, jak a co jí je, zkoumala na ní kováøka.
,A tys nikdy s ním nemluvlla, ani jediného slovíèka?
,Ani slovíèka.
,Nedal ti také, anebo neposlal po vojácích nièeho k jídlu, jablko nebo marcipán?
,Nic, kmotra, nic; ti ostatní vojáci ani s ním nedrí, on prý je
tuze pyný a jakiv je takový samotáø. Povídali to u nás.
,To je u ten pravý morous, tvrdila s jistotou kováøka; ,ale ty
se nic neboj, Viktorko, vak já ti pomohu, prozatím není jetì
zle. Pøinesu ti zítra nìco a to bude nosit ustaviènì pøi sobì.
Ráno kdy vyjde z komory, nikdy se nezapomeò pokropit
svìcenou vodou a øekni: pánbùh se mnou a zlý pryè. Kdy jde
polem, nikdy se nedívej ani za sebe, ani kolem sebe, a kdyby
i voják k tobì promluvil, nic nedbej, a kdyby mluvil jako andìl. On dovede i hlasem uèarovat; radìji si hned ui zacpi.
Pamatuj si to. Nebude-li ti za nìkolik dní lépe, musíme
se pokusit o nìco jiného, jen ty ke mnì zase pøijï.
Viktorka odela s radostnìjí myslí a doufala, e jí bude
zase dobøe a lehko, jako jí bývalo kdy jindy. Druhý den pøinesla jí kováøka cosi v èerveném klocu zaitého a zavìsila to
sama dìvèetina krk, pøikazujíc, aby to od sebe nedávala, ani
komu ukazovala. Naveèer, kdy ala trávu, zhlídla sice, e tam
nedaleko u stromu kdosi stojí, cítila, e se jí krev do tváøí hrne,
ale vzmuila se, ani jednou neohlédla se kolem sebe, a hoto-

va jsouc s prací, chvátala domù, jak by za ní hoøelo. Tøetí den
byla nedìle. Matka pekla koláèe, tatík el pozvat pana kmotra a nìkolik starých sousedù na odpoledne, a po vesnici
sestrkovali hlavy, povídajíce si: ,U Mikù budou dret námluvy!
Odpoledne pøili do dvora tøi mui ve sváteèních kabátech,
dva mìli rozmarýnu na rukávech. Hospodáø pøivítal je na prahu a èeládka stojíc na zápraí pøála: ,Dej vám pánbùh mnoho
tìstí!
,Dej to pánbùh! odpovìdìl tlampaè za otce i syna.
enich veel poslední pøes práh a venku ozývaly se enské
hlasy. ,Èistý to hoch, ten Toník, hlavu nese jako jelen, a jaký to
má krásný prut rozmarýny na rukávì, kdepak ji asi koupil?a
zase muské hlasy na to odpovídaly. ,Co je o to, ten mùe
hlavu vypínat, kdy si odvede ze vsi nejlepí dìvèe, nejlepí
taneènici, dobrou hospodyni a k tomu i monou. Tomu je hej!
Tak si myslili i po vsi mnozí rodièe a hnìvali se, proè právì
pøespolního si Viktorka volila, proè jí nebyl ten a onen dobrý
dost, k èemu ten spìch a ty vrtochy a kdesi cosi, jak to u pøi
takových pøíleitostech bývá.
Do veèera bylo po námluvách. Pan kantor napsal svatební
smlouvu, svìdkové a rodièe podepsali ji tøemi køíly místo
jmen, je pan kmotr pøipsat musel, a Viktorka slíbila Toníkovi
rukoudáním, e bude za tøi nedìle jeho enou. Druhý den pøily kamarádky pøát tìstí, a kdy vela Viktorka na náves,
vude ji pozdravovali: ,Dej ti Bùh tìstí, nevìsto! ale mladá
chasa kdy zaèala: ,koda tì bude od nás, proèpak odchází, Viktorko? tu jí vstoupily slze do oèí.
Nìkolik dní byla Viktorka veselejí, a kdy musela jít za ves,
la bez ouzkosti, kterou byla vdy obtíena, dokud jetì kapulíø od kováøky nemìla a nevìstou nebyla. Zdálo se jí, e

vecek strach z ní spadl, a dìkovala za to Bohu a kováøce,
která jí tak dobøe poradila.Ta její radost vak nemìla dlouhého trvání.
Jednoho dne sedìla s enichem podveèer v sadì. Povídali si o budoucím hospodaøení spolu a o svatbì. Tu se náhle
Viktorka zamlèela, oèi mìla upøené na køoví pøed sebou a ruka
se jí tøásla. ,Co je ti? ptal se jí enich podiven.
,Podívej se mezi ty ratolesti naproti, nevidí tam nic? eptala Viktorka.
enich se podíval øka: ,Já nevidím nic, a cos ty tam vidìla?
,Mnì se zdálo, e se na nás èerný voják díval, eptala nevìsta jetì tieji.
,Nu poèkej, tomu udìláme konec,vykøikl Toník; vyskoèil
a vecko prohledal -, ale darmo, nikoho nevidìl. ,Já mu to
pøece nedaruju, jestli se bude poøád na tebe koukat jetì ted,
zasolím lu notnì! zlobil se Toník.
,Nezaèínej s ním ádné hádky, Antoníne, za to tì prosím,
to ví, voják je voják. Sám otec byl na Èervené Hùøe a byl
by i nìco za to dal, kdyby ho tamìjí dùstojník z naí vsi byl
dal, ale on øekl, to e nemùe udìlat, i kdyby chtìl, a e prý
to není ádné provinìní, kdy se dívá mu na dìvèe. Otec
tam slyel mezi vojáky, e prý je ten voják z velmi bohatého
rodu, e prý se dal sám mezi vojáky a e mùe jít pryè, kdy
chce. To bys pìknì pochodil, s takovým si nìco zaèít.Tak
øekla Viktorka Toníkovi a on jí slílbil, e nechá vojáka být
vojákem.
Na Viktorku ale pøicházely od veèera zase pøedelé tìké
chvlle, a jakkoli s dùvìrou kapulíø k srdci tiskla, kdykoli neastné oèi nablízku byly, ono nepøestalo pøece jen nepokojnì tlouci. Viktorka la zase na radu ke kováøce. ,Já nevím, to
je snad u trest od pánaboha na mne uloený, e mi to nic

platno není, co jste mi dala. Já vás pøece ve vem poslechla, naøíkala si Viktorka.
,Nech jen, holka, nech, vak já mu posvítím, a kdyby i sám
ancikrist byl. Musím ale døíve od nìho dvì vìci mít. Ne si je
zaopatøím, chraò se ho, co mùe. Modli se k andìlu stráci
a za ty due v oèistci, za které se nikdo nemodlí. Kdy nìkterou vykoupí, bude za tebe orodovat.
,Vak to je to nejhorí, kmotra, e se nemohu u s pokojnou
myslí pomodlit, plakalo dìvèe.
,Vidí, vidí, holka, proè jsi to tak dlouho nechala, a tì ta
zlá moc pøemohla. No, ale dá Pánbùh, e toho dábla pøemùem.
Viktorka sebrala vecku svoji sílu, modlila se vroucnì, a kdy
chtìly mylenky jinam zabíhat, hned si myslila na umuèení
Pánì, na Pannu Marii, aby jen zlá ta moc odstoupila. Chránila se jeden dva dni; tøetí den ale vyla i na nejzazí cíp otcova
pole, na jetelinu; èeledínu pøikázala, by záhy pøijel za ní, e si
s kosením popílí. la tam, jako srna si kráèejíc lehkým krokem, a se lidé zastavovali, dívajíce se za ní, jak pìknì jí to
sluí. Tak la tam, a domù pøivezl ji èeledín na zelené jetelinì,
bledou, poranìnou. Mìla nohu zavázanou tenkým bílým átkem a museli ji snést z vozu a do stavení. ,Rodièko svatohorská! bìdovala matka, ,holka, co se ti stalo?
,Zabodla jsem si do nohy trn, hluboko, pøilo mi od toho zle.
Doneste mne do komory, já si lehnu! prosila Viktorka.
Donesli ji na loe a otec bìel hned pro kováøku. Kováøka
pøibìhla jako na koni a s ní houf nezvaných kmoter, jak to u
bývá. Jedna radila mateøí líèko, druhá psoser, tøetí zaøíkat, ètvrtá kouøit, kováøka ale nedala se mejlit a pøikládala na oteklou
nohu bramborový krob. Pak poslala vechny pryè, uvolujíc

se, e bude sama Viktorku hlídat, a e bude co nevidìt zase
vecko v poøádku.
,Povìz mi pak, holka, jak to bylo, tys nìjaká zlekaná? A kdopak medle zavázal ti nohu tím bìlounkým, hebounkým átkem? Já ho radìji schovala, aby si ho ty trajdy nevimly, pravila opatrná kováøka, ukládajíc jí nohu na lùku.
,Kam jste ho dala, kmotra? ptala se kvapnì Viktorka.
,Má ho pod podukou.
Viktorka sáhla pro átek, prohlíela krvavé na nìm skvrny,
prohlíela vyité jméno, je neznala, a tváø její mìnila se z bleda do èervena.
,Holka, holka, ty se mi nelíbí, co si mám o tobì myslit?
,Myslete si, e mne pánbùh opustil, e jsem ztracena na vìky
vìkùv, e mi není pomoci.
,Snad má horkost a blábolí?myslila si kmotra, sahajíc Viktorce na tváøe, ale ty byly studené a ruce také byly studené,
a jen oèi dìvèete hoøely, obráceny jsouce na átek, který pøed
sebou obìma rukama drela.
,Slyte, kmotra, zaèala tie, ,ale nikomu to nepovídejte,
vechno vám povím. Ty dva dni jsem ho nevidìla, vak víte,
koho myslím - ale dnes, dnes mi od rána v uích znìlo: Jdi
na jetelinu, jdi na jetelinu, jako by mi to nìkdo poeptával. Já
vìdìla, e je to nìjaké pokuení, nebo on tam nejvíc bývá,
blízko pole, sedává pod stromem na stráni, ale pøece mi to
nedalo pokoje, a jsem vzala loktui a kosu. Na cestì pøilo
mi na mysl, e jsem sama svým kùdcem, ale v uích jen vdy
eptalo: Jdi jen, jdi na jetelinu, kdoví jestli tam bude; proè by
ses bála, pøijde za tebou Tome. Tak mne to pohánìlo a
na pole. Koukla jsem k stromu, nikdo tam. No kdy tam není,
to u je vyhráno, myslila jsem, vzala kosu a chtìla jsem at.
Tu mi napadlo, abych zkusila svoje tìstí, chtìla jsem nalézt

ètverolistý jetelíèek a pøitom myslila jsem: Najde-li ho, bude s Antonínem lastna! Hledám, hledám, div jsem
na jetelinì oèi nenechala, ale nic jsem nenala. Tu mi pøilo
podívat se na stráò, a koho tam pod stromem vidím - vojáka!
Rychle se obrátím pryè, ale v tom okamení lápla jsem na trní,
co u cesty leelo, a nohu jsem si poranila. Nekøikla jsem, ale
bolestí dìlaly se mi pøed oèima mitky a já sklesla na zem.
Jako ve snu vidìla jsem, e mne bral nìkdo do náruèí
a odnáel, a mne pak silná bolest probudila. U potoka kleèel voják, smáèel v nìm bílý svùj átek a vinul mi ho okolo
nohy. Paneboe, myslila jsem, co se bude s tebou dít, teï
nemùe tìm oèím utéci. Nejlepí, kdy se nebude do nich
dívat! Dost mne bolest trápila, hlava se mi a motala, ale ani
jsem nepetla, oèi neotevøela. Kladl mi svou ruku na èelo, bral
mne za ruku; mne mráz pocházel - ale mlèela jsem. Pak mne
pustil a zaèal mnì kropit vodu do oblièeje, zdvihal mi hlavu;
co jsem mìla dìlat, musela jsem pøece oèi otevøít. - Ach, má
milá kmotra, ty jeho oèina mne zasvitly jako to boí slunko; já
musela svoje oèi zakrýt! Ale co to bylo vecko platno, kdy
zaèal na mne mluvitl Och, vy jste mìla pravdu, milá kmotra,
e uèaruje i hlasem; mnì zaznívá ustaviènì v uích jeho hlas,
jeho slova, kdy mi povídal, e mne miluje, e jsem jeho blaho, jeho nebe!
,Jaká to høíná slova, to je vidìt dábelské líèky, kterémupak
èlovìku by takové øeèi napadly! - Neastná holka, cos to
myslila, es mu uvìøila, bìdovala kmotra.
,Boe, jakpak neuvìøit, kdy vám øekne, e vás miluje!
,Leda povídali, copak je do toho, samé balamutìní. Chce
tì o rozum pøipravit.
,Já mu to také øekla, ale on se mi Bohem a duí dokládal,
e mì miloval hned od prvního uvidìní se a e se jen proto

vyhýbal se mnou mluvit a øíci mi to, protoe nechtìl pøipoutat
mne k neastnému svému osudu, který ho vude pronásleduje, který mu nedovolí tìstí jakého poívat. Och, já nevím ji
ani, co mi vecko povídal, bylo to a k pláèi. Já mu vecko
vìøila, øekla jsem mu, e jsem se ho bála, e jsem ze samého
strachu se nevìstou stala; øekla jsem mu, e nosím na srdci
kapulíø, a kdy ho ádal, dala jsem mu jej, øekla Viktorka.
,I ty mùj spasiteli, bìdovala kováøka, ,ona mu dá svìcený
kapulíø, ona mu dá vìc na tìle svém zahøátou! U jsi v jeho
moci, u ti ani pánbùh z jeho drápù nepomùe, u ti uèaroval
doèista!
,On øekl, to kouzlo e je láska a jinému abych nevìøila,ozvala
se zase Viktorka.
,Ano, ano, povídali - láska; já bych mu povìdìla, co je láska; ale u je vecko darmo, co jsi to jen udìlala; vdy je to
morous, a on ti bude nyní krev z tìla sát, a ti vecku vysaje,
zadáví tì a due tvoje nebude mít ani po smrti pokoje. A jak
jsi mohla být astna!
Viktorka se kmotøiných slov zdìsila, za chvíli ale povídala:
,U je darmo; já za ním pùjdu, a kdyby mne i do pekla vedl.
U je darmo. Pøikryjte mne; mrazí mne! øekla po krátkém pomlèení.
Kmotra naházela na ni peøin, kde jaká, a Viktorce vdy zima
bylo a slovíèka ji více nemluvila.
Kováøka mìla Viktorku opravdu ráda, a by se i na ni rozhnìvala, e dala kapulíø z rukou, pøece ji osud dìvèete, je
za ztracené mìla, velice rmoutil. O vem tom, co jí Viktorka
povìdìla, nesvìøila se nikomu.
Viktorka leela od toho dne jako zabitá. Nemluvila, leda jako
ve snu nesrozumitelná slova, neádala si nièeho, nevímala
si nikoho. Kováøka se od ní nehnula a vechno umìní svoje

vynaloila na to, aby dìvèeti pomohla. Ale nic nebylo platno
a rodièe kadým dnem byli smutnìjl a enich odcházel kadým dnem tesklivìjí. Kováøka kroutila hlavou a myslila si:
,Tohle není samo sebou; jakpak by to bylo, aby jí ádný z tìch
prostøedkù nepomohl, co u kolika jiným pomohlo. Ale ten
voják jí udìlal, a to je to!- Takové byly mylenky její dnem i nocí,
a kdy jednou v noci náhodou vykoukla z okénka u komory
a vidìla v sadu u stromu stát zahaleného mue, jeho oèi k ní
obrácené svltily jako avé uhly - ona se alespoò na to duovala -, byla jista, e domnìní její pravdivé.
Mìla tedy velikou radost, kdy jednoho dne Mike zprávu
tu domù pøinesl, e dostali myslivci rozkaz k odchodu. ,Pro
mne si tu mohli zùstat vickni, ten jeden ale e odejde, jsem
radi, ne kdyby mi nìkdo stovku vysázel. Toho nám tu byl
èert dluen. Mnì se vecko zdá, co u nás je, e Viktorka není,
jako bývala, a e jí snad pøece udìlal! øekl otec a matka
i kováøka mu pøisvìdèily. Kováøka ale doufala, e se po odstranìní té dábelské moci vecko k dobrému konci obrátí.
Vojáci odeli. Tu samou noc bylo Viktorce tak zle, e kováøka pro knìze poslat chtìla;
ale k ránu bylo jí líp a vdy líp, a za nìkolik dní sama z loe
vstala. Kováøka ovem sama u sebe pøièítala zlepení tomu,
e se dábelské moci zbavila, ale ráda pøece slyela, kdy
lidé povídali: ,Ta kováøka, to je metr, kdyby té nebylo, u by
Viktorka víc nechodila. A kdy to tak vude slyela, uvìøila
koneèné i sama, e svým umìním dìvèe zachovala.
Ale nebylo jetì vyhráno. Viktorka sice chodila, la u i na
dvùr, ale kadému zdála se cizí být. Posud nemluvila a nikoho si nevímala a pohled její byl matný. Kováøka ale tìila
vecky, to e se poddá, a neuznávala ji za potøebné u ní bdít;
sestra Maøenka spala s ní v komoøe zase jako døíve.

První noc, kdy byly dìvèata samy, sedla si Maøenka k Viktorce na loe a lichotným hlasem - je to velmi dobrá due ptala se jí, proè je tak divná a jestli jí nìco schází. Viktorka
se na podívala a neøíkala nic.
,Vidí, Viktorko, já bych ti ráda nìco øekla, ale netroufám
si, abys nebyla zlá.
Viktorka zakroutila hlavou a øekla: ,Jen povídej, Maøenko!
,Veèer ne vojáci odeli, zaèala Maøenka; sotva ale doslovila, popadla ji Viktorka za ruku, kvapnì se tázajíc: ,Vojáci
odeli? A kam?
,Pryè, kam - to nevím.
,Chvála bohu, vzdychla si Viktorka a poloila se nazpìt
do poduek.
,Tak poslouchej, Viktorko, ale jen se na mne nehnìvej; já
vím, e tys toho èerného vojáka vystát nemohla a e mi to
bude za zlé mít, e jsem s ním mluvila.
,Ty jsi mluvila s ním? zase kvapnì vyvstala Viktorka.
,Inu, jakpak jsem mu mohla odepøít, kdy mne tak prosil; ale
já na nìho ani jedenkrát nekoukla, bála jsem se. On èasto
obcházíval okolo stavení, já ale vdy utekla, a mne v sadì
dostihl. Dával mi jakési koøení a prosil, abych ti je uvaøila, e
ti bude líp; já mu ale øekla, e nic od nìho nepøijmu; bála jsem
se, aby ti neposlal laskavce. Kdy jsem nechtìla a nechtìla
koøení vzít, øekl: Tedy mi alespoò to udìlej a vyøiï Viktorce, e
odcházím, nikdy ale nezapomenu na svùj slib; a také ona
nezapomíná, e se shledáme! To jsem mu slíbila a ted ti to
vyøizuju. Ale neboj se nic, vak on víc nepøijde a bude mít
pokoj pøed ním, mínila Maøenka.
,Dobøe, Maøenko, dobøe, jsi hodná; zdrávas vyøizovala. Jdi
teï spat, jdi! øekla jí na to Viktorka a pohladila jí buclaté rámì.

Maøenka urovnala jí pod hlavou poduku, dala dobrou noc
a lehla si.
Ráno, kdy Maøenka se probudila, bylo Viktorèino loe u
prázdné. I myslila, e snad la do svìtnice ke své obyèejné
práci, ale ona nebyla ani ve svìtnici a ve dvoøe jí také nebylo.
Rodièùm to bylo divné, poslali hned ke kováøce, jestli snad
k ní nela; ale ani tam jí nebylo. ,Kampak se podìla? ptal
se jeden druhého, prohledajíce kadý kout.Také bìel èeledín k enichovi. Kdy nide nebyla a kdy i enich pøiel ze sousední vsi a také o ní nevìdìl, tu teprv vylezla kováøka s barvou
ven, økouc. ,Já myslím, e utekla za vojákem!
,To není pravda! køièel enich.
,To se mejlíte! mínili rodièe; ,vdy pak ho nemohla vystát;
jak by to mohlo být!
,No u je to tak a nejinak, tvrdila kováøka a vypravovala ponìkud, co jí byla Viktorka svìøila. Také Maøenka zaèala povídat, co byla sestøe veèer vyøizovala, a koneènì kdy se pøidalo jedno k druhému, vysvítalo vem, e la Viktorka za vojákem, nemohouc odolat tajné moci ïábelské, která nad ní
vládla.
,Jí vinu nedávejme, ona za to nemùe, leda to, e se mi mìla
døíve svìøit, dokud bych jí byla mohla jetì pomoci. Ale teï je
pozdì, on jí udìlal, a dokud on bude chtít, musí za ním chodit.
A kdybyste nyní nakrásnì za ní li a domù ji pøivedli, musí zase
za ním, rozhodla kováøka.
,Já pøece jen za ní pùjdu, a je to ji jakkoli. Snad si dá øíci,
ona byla vdy tak hodná holka, mílnil otec.
Já jdu s vámi, táto!zvolal Toník, který ve poslouchal jako
vyjeven.

,Ty zùstane doma, urèitì zakázal sedlák. ,Kdy je èlovìk
v hnìvu, neradí se s rozumem, snadno mohl bys dostat
se do chládku nebo do bílého kabátu. K èemu by to vedlo;
tys zkusil dost, ten poslední èas i s námi, nedìlej si vìtí
bolesti. Tvou enou u být nemùe, to vypus z hlavy. Chceli si poèkat rok na Maøenku, dám ti ji, je to dobrá hodina. Rád
bych tì mìl za syna, ale nutit tì nebudu, dìlej, jak ti rozum
káe. Vecko to plakalo, otec ale je tìil: ,Neplaète, u je
darmo; nepøivedu-li ji nazpátek, musíme ji poruèit pánubohu.
Tatík vzal si na cestu nìkolik rýnských na útratu, naøídil domácím, co se má stát, a vydal se na cestu. Po cestì ptal
se vude, jestli vidìli lidé takovou a takovou osobu, popsal
dceru od hlavy do paty, ale nikdo podobné nevidìl.
V Josefovì øeklo se mu, e odeli myslivci do Hradce, v Hradd
ale mu øekli, e tam èerný voják k jinému oddìlení se dostal
a e chtìl i dokonce vystoupit. Kam pøiel, to nemohl øíci ten
myslivec; byl to ten samý, co leel v Mikovic statku. To ale
jistil, e Viktorku nikdo nevidìl. Radili mu mnozí, aby el
na úøad, to e bude nejlíp, ale sedlák nechtìl mít s ouøady nic
co dìlat. ,S úøadem nechci nièeho zaèít, pravil, ,nechci, aby
mi ji pøivedli upem co pobìhlici a prstem na ni ukazovali. Tu
hanbu jí neudìlám. A je kde je, vude je v rukou boských,
bez jeho vùle nespadne jí z hlavy vlas. Má-li se vrátit, vrátí se,
nemá-li, Bohu poruèíno. Roztrubovat po svìtì ji nedám.
Na tom se rozhodl. Myslivce poprosil, aby Viktorce, kdyby
ji vidìl anebo o ní èeho se dopátral, vìdìt dal, e on, otec, ji
hledal, a kdyby chtìla domù, aby ji zaopatøil za dobré slovo
a za peníze èlovìka, který by ji domù dovedl. Myslivec mu
ve slíbil, vdy uil u nìho dobrých èasù, a sedlák vrátil
se domù, upokojen ve svém svìdomí, e ve udìlal, seèkoli
ho jen bylo.

Plakali pro Viktorku vickni, dávali na me a na modlení,
ale kdy pøelo pùl roku, tøi ètvrtiroku a jetì o ní ani sluchu
ani vidu nebylo, vzpomínalo se na ni co na neboku.Uplynul
i rok!
Jednoho dne pøinesli ovèáci novinu do vsi, e vidìli v panském lese enskou, která je zrovna tak velká a takové èerné
vlasy má jako Viktorka. Hned bìela Mikovic èeládka
do lesa, probìhali jej køí na køí, ale o podobné osobì ani
památky.
Byl jsem tenkráte první rok mládencem zde u mého pøedchùdce, nebotíka tchána.
Slyeli jsme ovem také o tom a starý mi øekl, kdy jsem
el do lesa druhý den, abych se poohlédl, jestli bych nevidìl
takovou osobu. Vskutku také jetì tentý den vidìl jsem
na stráni, zrovna nad Mikovic polem pode dvìma jedlema,
které se dohromady splétají, sedìt prostovlasou enskou. Já
Viktorku døíve znal, ale v té zpustoené, zvlèené postavì ztìka jsem ji jen poznat mohl. Ale byla to ona! at její mìl panský kroj a musel bývat pìkný, ale teï byl vecek zedrán.
Na postavì její shledal jsem, e je matkou! - Tie jsem
se uklidil ze svého stanoviska a pospíil domù k svému starému. Ten zase el to zvìstovat na ernov. Rodièe náramnì
plakali a radìji byli by ji poruèili Pánubohu. Ne co dìlat.Umluvili jsme, e budem po ní pást, kam chodí, kde spí,
abychom ji ukrotili. Jednoho dne pøila podveèer na ernov
a k otcovì ivnosti do sadu. Sedla pod strom, kolena obejmula obìma rukama, bradou se o nì opøela a tak sedìla,
dívajíc se upøenì na jedno místo. Matka k ní chtìla pøistoupit,
ale ona se rychle vzchopila, pøeskoèila plot a tatam v lese.
Mùj starý øekl, aby se jí poloilo jídlo a nìjaký at do lesa
k jedlím, e si toho snad vimne, a Mikovic pøinesli hned, co

za potøebné uznali. Já to sám tam poloil. Druhý den jdu
se podívat - chybìlo tam z jídla chléb jen a ze atstva suknì,
lajblík a koile. Ostatní bylo tam ve, i tøetí den jetì. Vzal jsem
to pryè, aby to jiný nepovolaný neodnesl. Dlouho jsme nemohli vyzkoumat, kde nocuje, a jsem já vyèíhal, e pod tøemi
jedlemi v jeskyòce snad tam nìkdy kámen vylamovali. Vchod
je chrastím zarostlý, e by to nepovìdomý nenael, a jetì ho
zatarasila chvojem. Vlezl jsem tam jednou. Jeden neb dva
lidé mají tam místa, a Viktorka nemá tam nièeho ne trochu
suchého stlaní a mechu. To je loe její. - Známí a pøíbuzní,
a dokonce otec její a Maøenka, která u byla Toníkovou nevìstou, èíhali na ni leckdes, rádi by s ní pøec byli mluvili a ji
do stavení pøivedli, ale ona se lidem tuze vyhýbala a ve dne
bylo ji málokdy vidìt. Kdy zase jednou podveèer ke statku
si pøila sednout, tichounce k ní Maøenka pøistoupila a svým
lichotným hláskem ji prosila: ,Pojï, Viktorko, pojï se mnou
do komory spat, u jsi dávno se mnou nespala; stýskalo se mi
po tobì, a vem. Pojï se mnou! Viktorka se na ni podívala,
nechala se vzít za ruku, nechala se vést a do sínì; najednou
se ale ukubla a pryè. Kolik dní ji potom u statku nevidìli.
Jednou v noci stál jsem na èekání, na stráni nad Starým bìlidlem; mìsíc svítil jako ve dne. Tu vidím vycházet Viktorku
z lesa. Kdy jde, nese ruce pod prsami pøes sebe poloené,
hlavu kpøedu schýlenou, a bìí tak lehce, a èlovìku se zdá,
zemì e se nedotýká. To utíkala tak z lesa a zrovna k splavu.
Já ji vidíval ji tenkráte zaèasto u vody i jsem si toho hned
nevimnul. Ale sedìt, aneb na stráni pod tím velikým dubem,
a tudy jsem si toho hned nevimnul. Ale kdy jsem dobøe pøihlídl, vidím, e cosi do vody zahazuje, a slyím ji tak divoce
zasmát se a mi vlasy se zjeily. Pes mùj zaèal hroznì výt. Já
se tenkráte hrùzou tøásl. Viktorka sedla si ale potom na paøez

a zpívala; nerozumìl jsem ani slova, ale nota byla k ukolébavce, co zpívají matky dìtem:
Spi, dìátko, spi,
zamhuø oèka svý,
Pánbùh bude s tebou spáti,
andìlíèky kolébati spi, dìátko, spi!
Ta nota tak alostnì zaznívala v noci, e jsem sotva úzkostí na místì vydrel. Dvì hodiny sedìla a zpívala. A od té
doby je kadý veèer a do noci u splavu a zpívá vdycky tu
ukolébavku. Ráno jsem to starému mému povídal, ale tomu
hned napadlo, co asi do vody hodila - a vskutku tak bylo.
Kdy jsme ji zase vidìli, byla postava zmìnìna ji. Matka
se dìsila i ostatní, ale co platno. Nevìdomost høíchu neèiní!
- Pomalu se navykla chodit i k naim dveøím, obyèejnì kdy
ji hlad dohnal; ale jako nyní dìlá, tak i tenkráte; pøila, postavila se jako statue a nic. Ale moje ena - tenkráte jetì
byla holèina - hned jí dala nìco k jídlu; vzala to mlèky a utíkala
do lesa. Kdy jdu lesem a potkaje ji chleba jí podám, vezme
ho, ale kdybych s ní chtìl mluvit, uteèe a nevezme nièeho.
Kvìtiny má zvlátì ráda; jestli nenese kytku v ruce, má ji
za lajblíkem, ale kdy vidí dítì nebo nìkam pøijde, rozdá je.
Ví-li, co dìlá, kdo to mùe vìdìt? Rád bych sám vìdìl, co
se v té pobloudilé hlavì její dìje, ale kdo by to mohl vysvìtlit, a ona - stìkem kdy!
Kdy mìla Maøenka s Toníkem svatbu a ke kopulaci na Èervenou Hùru odjeli, pøibìhla Viktorka - bùhví jestli náhodou,
nebo o tom slyela - do statku. Mìla v klínì kvìtiny; jak pøila
k prahu, rozhodila kvìtiny po dvoøe. Matka se pustila do plá-

èe, pøinesla jí ven koláèe a co dobrého mìli, ale ona se obrátila a utekla.
Otec se nad tím tuze trápil; mìl ji rád. Tøetí rok umøel. Já byl
právì ve vsi, Toníkova ena i on s pláèem se mne ptali, jestli
jsem nevidìl Viktorku. Rádi byli by ji pøivedli do statku, a nevìdìli jak. Otec prý nemohl skonat a vickni soudili, e ona
mu dui drí. Vrátil jsem se do lesa, jestli bych ji kde vidìl,
a myslil jsem, e jí to øeknu, a mi ji rozumí nebo ne. Sedìla
pod jedlemi; já okolo ní jakoby nic a jen tak mimochodem,
abych ji nesplail, povídám: ,Viktorko, tatík tvùj umírá, mohla
bys jít domù.
Ona nic, jako by neslyela; myslím si, to je darmo, a jdu jim
to do vesnice vyøíditt. Jetì mluvím s Maøenkou na práhu, volá
èeledín: ,Viktorka jde opravdu do sadu!
,Toníku, vyvolej kmotry a schovejte se, a ji nesplaíme! øekla
Maøenka a la do sadu. Za chvíli vedla Viktorku mlèky do sednice. Ta hrála si s petrklíèem a ty krásné, ale matné èerné oèi
ani se z nìho nepozdvihly. Maøenka vedla ji jako slepou bábu.
V sednici bylo ticho. Z jedné strany loe kleèela matka, u nohou jediný syn; starý mìl ruce sloené pøes prsa, oèi byly obrácené ji do nebe, zápasil se smrtí. Maøenka pøivedla Viktorku a k samému loi; umírající obrátil oèi po nich a blahé
usmání pøelítlo mu tváø. Chtìl ruku zdvihnout, ale nemohl. Viktorka snad myslila, e nìco chce, poloila mu do ruky petrklíè. Jetì jednou na ni nemocný se podíval, vzdechl - a byl
mrtev. Pøinesla mu astnou hodinku. Matka se pustila
do náøku; a jak Viktorka slyela tolik hlasù, divì se kolem sebe
ohlídla a ze dveøí tatam.
Nevím, byla-li kdy více uvnitø svého rodinného statku. Za tìch
patnácte let, co tu ji v lese obývá, uslyel jsem ji jednou mluvit. Nezapomenu to do smrti. el jsem jednou dolù k mostu;

po silnici jeli pantí pacholci s døevem, po louce vidím jít Zlatohlávka. To byl písaø ze zámku; dìvèata pøezdìly mu tak, protoe si jeho nìmecké pøíjmení pamatovat nechtìly a e mìl
velmi krásné vlasy, polodlouhé, zlatové barvy. Byl Nìmec. el
po louce, a e bylo teplo, sundal si èepici a el prostovlasý.
Tu najednou, jako by z nebe spadla, vyøítí se naò odkudsi
Viktorka, vjede mu do vlasù, zaène ho trhat a lomcovat jím,
zrovna jako by to mudínek z marcipánu byl. Nìmec køièel, co
hrdla mìl, já letím z kopce dolù, ale Viktorka jen soptila, kousala mu do rukou a hlasem plným vzteku køièela: ,Teï mám
tebe v moci, ty hade, ty dáble! Já tì roztrhám! Kams dal mého
hocha, ty ïáble, ïáble, dej mi ho! a tak se rozvzteklila, e
jen sípala, e jí ani rozumìt nebylo. Nìmec nerozumìl jí, on
byl jako zmámen. Ale nebyli bychom ani my oba dva s ní èeho
poøídili, kdyby pacholkù nebylo. Vidìli tu rvaèku, pøibìhli
na luka a teprv jsme chudáka písaøe jí vyrvali z rukou. Kdy
jsme ji ale chtìli sevøít, vytrhl nám ví mocf, utíkala k lesu a od
lesa házela na nás kameny a zloøeèila, a se oblaka otøásaly. Potom jsem ji kolik dní ani nevidìl.
Nìmec dostal z toho nemoc a tak se Viktorky bál, e radìji
odtud odeel. Dìvèata se mu vysmály, ale co z toho, kdo uteèe, vyhraje, a i bez nìho se rodit bude na polích. Nezastesklo se nám jetì.
Nu tak, babièko, to máte celou tu historii o Viktorce, jak
jsem to slyel od neboky Kováøky dílem, dílem od Maøenky.
Co se jinak dìlo, kdo to ví, ale muselo se zle dít podle veho, a kdo tu dui na svìdomí má, tìko nese!
Babièka si utøela uslzenou tváø a pravila s pøívìtivým usmáním: Tedy vám pìknì dìkuju; zdrávi povídali. To se øíci musí,
e umí pan kmotr vykládat jako písmaø, èlovìk by ho poslouchal a poslouchal a zapomnìl by, e slunce za horami. Pøi-

tom ukázala babièka na stíny, které se v pokoji dìlaly, a skládala vøetánko.
Malou chvilku se zdrte, co nasypu drùbei, abych vás mohla z kopce vyprovodit, prosila myslivcová a babièka ráda poseèkala.
A já jdu s vámi a k mostu, musím jetì do lesa, øekl myslivec, vstávaje od stolu.
Paní myslivcová bìela pro zrno a v malé chvilce ozvalo
se na dvoøe hlasité volání na pu, pu, pu pú! a drùbe sletovala se ze vech koncù. - Nejprvnìjí bylo hejno vrabcù, jako
by jim to volání platilo. Paní myslivcová také povídala: No, vy
jste nejpøednìjí!, ale oni si toho ani nevimli.
Babièka stála na prahu a drela dìti pøi sobì, aby drùbe
nesplaily, na kterou ona s patrným zalíbením se dívala. Co
tu bylo drùbee! Bílé i sivé husy s housaty, kachny s kaèaty,
èerné kachny turkynì, krásné slípky domácího chování i tyrolky
na vysokých nohách, chocholaté s rozèepejøeným okruím.
Pávi, perliny, opky s opanem, který hudrkoval a se nadíral,
jako by na nìm kdovíco záleelo, holubi obyèejní i rousní.
Vecko se to strkalo na jednu hromadu, hnalo se to po zrnu,
lapali si na paty, jeden skákal pøes druhého, podlízal
a prolízal, kde se dalo, a vrabci, ti ulièníci, kdy mìli plné aludky, skákali hloupým husám a kachnám po zádech. Nedaleko sedìli králíci, ochoèená veverka dívala se na dìti
z katanového stromu, majíc ocas nad sebou jako pøilbici
pøehrnutý. Na plotì sedìla zase koèka, dívajíc se chutiplným
okem na vrabce. Srna nechala se od Barunky krábat
na hlavì, psi ale sedìli tie okolo dìtí, nebo paní myslivcová drela v ruce proutek. Pøece ale kdy èerný kohout se hnal
po houseti, které mu vzalo zrno u samého zobáku, a house

utíkajíc okolo samého èumáku Hektorovi probìhlo, nemohl
se zdret, by po nìm nechòapl.
Vidíme ho! køikla hospodynì, starého osla, jak si bude
zahrávat. Tu má pamìtného! a vihla ho proutkem. Zastydìl se Hektor pøed svými mladími kolegy za to pokárání a se
sklopenou hlavou oural se do sínì. Babièka ale øekla: Bodej by byl lepí syn ne táta. Hektor byl toti táta Sultánùv,
který zakousl babièce tolik krásných kaèátek.
Bylo po krmení. Drùbe odebrala se na høad. Dìti dostaly
od Frantíka a Bertíka krásné páví péra, paní myslivcová dala
babièce násadky od tyrolek, vzala Anuku na ruku, pan myslivec pøehodil puku pøes rameno, zavolal na Hektora a vybrali se z pøívìtivého stavení. Srna la také s nimi jako psík.
Pod kopcem dala paní myslivcová vem dobrou noc, la
s dìtmi nazpìt, u mostu podal pan myslivec babièce opálenou pravici a el do lesa. Jan se za ním dlouho díval, pak
povídal Barunce: A budu jetì trochu vìtí, pùjdu s panem
Beyerem a také budu chodit na èekání.
Ale to aby s tebou jetì nìkoho poslali, vdyt ty se bojí
lesních en a ohnivých muù, posmála se mu Barunka.
,I copak ty ví, hnìval se Jan na ni;a budu vìtí, nebudu
se bát!
Babièka ale, jdouc okolo splavu, ohlédla se na omený
paøez a pomyslíc na Viktorku vzdychla: Ubohé dìvèe!

VII
Druhý den pøed polednem vyhrnula se babièka s dìtmi
ze dveøí.
A se mi slunì chováte, pøikazovala matka, pøes práh je
vyprovázejíc; a mi v zámku na nic nesaháte a paní knìnì
pìknì ruku políbíte.
Vdy my to nìjak spravíme, ujiovala babièka.
Dìti byly jako kvítí a babièka také mìla sváteèní oblek; mezulánku høebíèkové barvy, bílý fìrtoch jako led, damakový
kabátek oblakové barvy, èepec s holubièkou, na krku granáty s tolarem. Pod padí nesla si plachetku s sebou.
Naè máte plachetku s sebou, pret nebude, je vybráno,
mínila paní Proková.
Èlovìk je jako bezruký, kdy není co dret, je to u zvyk,
abych si nìco nesla, øekla babièka.
Zatoèili okolo zahrádky na úzkou stezièku.
Teï jdìte hezky jeden za druhým, abyste si neurousali v trávì kalhoty. Ty, Barunko, jdi napøed, Adelku povedu já, ona
neumí dávat pozor na cestu, rozkazovala babièka, berouc
Adelku za ruku, která s velikým zalíbením po sobì se dívala.
V sadì skákala Èerná, Adelèina to slepice, jedna z tìch ètyr,
co babièka dìtem z pohorské vesnièky pøivezla. Babièka ji
tak ochoèila, e zobala dìtem z ruky, a vdy kdy snesla vajíèko, pøibìhla si k Adelce pro kousek emle, který jí dìvèe
od své snídanì nechávalo.
,,Jdi si k mamince, Èerná, já jsem ti tam nechala emli, já
jdu k paní knìnì, volala Adelka na slípku; ta ale jako by nerozumìla, hnala se úprkem k ní a chtìla ji zobákem tahat
za aty.

Copak nevidí, hloupá, e mám bílé aty? Va! odhánìlo ji dìvèátko, ale slípka nechtìla odejít, a ji pak babièka
plácla pøes køídla plachetkou. li zase kousek dále. Tu, nastojte, nová nehoda hrozila bílým atùm. Ze stránì enou
se oba psi, pøebrodí struhu, na bøehu se trochu otøepou
a jedním skokem jsou u babièky.
,,I vy zatrolenci, kdo pro vás poslal! Hned se mi kliïte! hnìvala se babièka, hrozíc jim. Psi slyíce hnìvivý hlas babièèin
a vidouce napøaenou ruku s plachetkou, zarazili se,
myslíce: copak to být? Dìti také na nì lály a Jan zdvihl kamének, chtì jej po nich hodit, ale kamének zalítl do struhy.
Psi, uvyklí pøináet hozené jim vìci i z vody, domnívali se, e
chtìjí dìti s nimi jen tak zahrávat, hnali se radostnì do vody,
v okamení ale byli zase venku a vesele zaèali okolo dìtí rejdit. Dìti køièely, schovávaly se za babièku a babièka
nevìdìla si rady. ,,Já pùjdu domù a køiknu na Bìtku, mínila Barunka. Nevracej se, nepøinál prý to tìstí na cestu,
pravila babièka. Tu natìstí pøicházel pan otec a ten psy odehnal. - Kampak se enete, na svatbu èi na hody?  ptal se pan
otec, otáèeje pikslu v prstech. - Není komu, pane otèe, zatím
jen do zámku, odpovìdìla babièka. -Do zámku, totì nìco.
Co tam? divil se pan otec. -Paní knìna nás pozvala, vyjely dìti a babièka vypravovala hned, jak se s paní knìnou
sela v altánku. - Tudy na to, øekl pan otec, òupna si; no,
tedy jdìte, a pak mi Adelka poví, co tam vidìla. A co ty, Jeníku, bude-li se tì paní knìna ptát, kam pìnkava nosem sedá,
ty to neví, vid? - Vak ona se nebude ptát, mínil Jan a utíkal
napøed, aby ho pan otec u nezlobil. Pan otec se uklíbl, pozdravil babièku a el k splavu.
U hospody hrály si Kudrnovic dìti, dìlaly mlýnky a Cilka chovala. Co tu dìláte?

ptala se jich Barunka. - Nic, odpovìdìly, prohlíejíce vystrojené dìti. - Heète, my jdeme do zámku, zaèal Jan. - Hm,
to je toho, hodil hubou Vavøínek. - A budeme tam vidìt papouka!n øekl zase Vilím. -A jen budu veliký, budu ho také
vidìt; tatík mi povídal, e pùjdu do svìta, zase na to odpovìdìl rozpustilý Vavøínek; ale druhý hoch, Václav, a Cilka øekli:
Ký bychom mohli se tam také podívat.- No mlète, já vám
nìco pøinesu, øekl jim Jan, a povíme vám, jak to tam bylo.
Koneènì se pøece dostala babièka s dìtmi k parku, kde
na nì pan Proek u èekal.
Kníecí park byl kadému pøístupný, nebyl také daleko
od Starého bìlidla vzdálen, ale babièka s dìtmi zøídkakdy tam
vela, zvlátì kdy tam vrchnost byla. Obdivovala se sice vkusnému spoøádání veho, pøekrásným kvìtinám, vzácnému stromoví, vodotryskùm
i zlatým rybièkám v rybníku, pøece ale la radìji s dìtmi
na louku neb do lesa. Tam se mohly sméle provalovat po mìkkém zeleném koberci, tam mohly si pøivonìt ke kadému kvítku, tøebas i natrhat si jich na kytice a vìnce. V poli nerostly
sice pomeranèe ani citróny,
ale sem tam stála koatá tøenì ptáènice aneb planá hruka, ovoce bylo na nich obsypáno a mohl si kadý naèesat
do vùle. V lese zase bylo jahod, borùvek, hub a mandlových
oøíkù dost a dost. Vodotryskù ádných nebylo, ale ráda zastavila se babièka s dìtmi u splavu. Dívaly se, jak vlny
po splavu prudce dolù stékají, vzhùru se vyhoupnuve,
v milióny kapek roztøískány nazpìt padají, jetì jednou
v pìnivém kotli se pøevalí a teprv spoje v proudu jednom tie
dále plynou. Nad splavem nebyly ádné zlaté ryby nauèené
emlové drobty, ale jak la babièka okolo, sáhla do kapsáøe,
vyprázdnila Adelce zástìrky chlebové drobeèky, a jak je dìti

hodily do vody, vyhrnulo se z hluboké tùnì mnoství ryb. Nejvýe k povrchu vyplavaly støíbrolesklé bìlice a honily
se po drobtech mezi nimi jezdili støelhbitì okouni s nataeným
høbetem, opodál se prosmykla sem a tam tíhlá parma
s dlouhými vousy; také bøichaté kapry a pleskohlavé mníky
vidìt byl.
Na louce potkávala se babièka s lidmi, kteøí hned pozdravovali Pochválen buï Jeí Kristus aneb Dej Pánbùh dobrý den. Kteøí se zastavili, zeptali se: Kampak, babièko? Jak
se máte? Co dìlají vai? a hned od nich se nìèeho dovìdìla.
Ale v zámku? Tam nebylo ádného poøízení! Tu bìel premovaný slouící, tu komorná v hedvábí, tu pán a zase pán,
a kadý nesl hlavu výe ne mu narostla, a vylapoval si jako
ti pávi, co jedinì právo mìli na trávníku se procházet. Jestli
nìkterý z nich babièku pozdravil, øekl jen tak zbìnì Guten
Morgen nebo Bon jour a babièka se zaèervenala a nevìdìla, má-li øíci A na vìky nebo Dej to Pánbùh. Vdy øíkávala doma: Tam v tom zámku je pravý babylón!
Pøed zámkem sedìli dva premovaní slouící, z kadé strany dveøí jeden; ten vlevo mìl sloené ruce na klínì a chytal
lelky, ten vpravo mìl sloené ruce pøes prsa a zevloval pánubohu do oken. Kdy pan Proek k nim doel, pozdravili ho
po nìmecku, kadý jiným pøízvukem. Pøedsíò byla vyloena
bílými mramorovými dladicemi, uprostøed stál vkusnì pracovaný kuleèník. Okolo zdí stály na zelenomramorových podstavcích bílé sochy sádrové, pøedstavující mytologické osoby. Ètvero dveøí vedlo do panských pokojù. U jednìch sedìl
v lenoce komorník v èerném fraku; spal. - Do té sínì vedl
pan Proek babièku s dìtmi. Komorník slye ust, trhl sebou; vida ale pana Proka, pozdravil a ptal se, jaká zálei-

tost pána do zámku pøivádí. Paní knìna pøála si, aby ji tchynì moje s dìtmi dnes navtívila. Prosím, pane Leopolde,
ohlaste je, pravil pan Proek. Pan Leopold vyhrnul oboèí,
pokrèil rameny øka: Nevím, bude-li je chtít pøijmout, je ve svém
kabinetu, pracuje. Mohu je ale ohlásit. Vstal a volným krokem veel do dveøí, u nich byl sedìl. Za chvilku vrátil se,
a nechav dvéøe otevøené, pokynul milostivou tváøí, aby veli.
Pan Proek el zpìt a babièka s dìtmi vstoupila do skvostného salónu. V dìtech se tajil dech, noky se jim sklouzaly
na podlaze hladké co led. Babièka byla jako u vidìní, rozmýlela se, má-li lápnout na ty protkávané koberce. Je toho
vìèná koda, povídala si. Ne co dìlat, leely vude a pan
komorník také po nich chodil. Vedl je skrze koncertní salón
a knihovnu a ke knìninu kabinetu, pak se vrátil do své lenoky, bruèe si pod nos: Ty vrchnosti mají divných libùstek;
aby èlovìk byl k slubì sprosté babì a dìtem.
V knìninì kabinetu byly èalouny svìtlozelené, zlatem protkané, té takové byly záclony u dveøí a u jediného okna, je
skoro tak velké bylo jako dvéøe. Po zdech viselo mnoho vìtích i meních obrazù, pøedstavujíce naskrze jen podobizny.
Proti oknu byl krb z edého, èernì a bíle ehaného mramoru,
na nìm pak stály dvì vázy z japonského porcelánu a v nich
byly pøekrásné kvìtiny, jich vùní kabinet nadchnut byl. Po obou
stranách byly pøihrádky z drahého døeva, vkusnì pracované,
a na nich vyloeny byly rozmanité vìci, vzácné dílem umìlou
prací, dílem drahocenností, i pøírodniny, jako krásné lastury,
korále, kameny ap. Byly to samé památky z cest a dárky drahých osob. V jednom rohu u okna stála socha Apollona z kararského mramoru, v druhém rohu jednoduchý, ale velmi vkusnì pracovaný psací stùl. U stolu v lenoce tmavozeleným aksamitem potaené sedìla knìna v bílém ranním obleku. Prá-

vì odloila péro z ruky, kdy babièka s vnouèaty do dveøí
vstoupila. Pochválen buï Jeí Kristus! pozdravila uctivì
se pokloníc. - Na vìky! Vítám tì, staøenko, i s dìtmi! odpovìdìla knìna. - Dìti byly vecky omámeny, ale babièka na nì
mrkla a hned ly políbit paní knìnì ruku. Ona je políbila
na èelo, a pokynuvi na krásné sedátko, aksamitem potaené, zlatými tøásnìmi zdobené, zvala babièku, aby se posadila.
Dìkuju, milostivá paní, nejsem ustálá, upejpala se babièka,
a to jen proto, e se bála na seslièku se posadit, aby s ní neujela anebo se neprohoøila. Paní knìna ale urèitì pobídla:
Sedni jen, staøenko!, a babièka prostøevi bílou plachetku
pøes sesli, opatrnì sedla økouc: Abychom neodnesly milostivé paní spánek.
Dìti stály jako pìny, oèi jejich ale skákaly z jedné vìci
na druhou; knìna se na ne podívala a s úsmìchem ptala
se jich: Líbí se vám zde? - Ano, pokynuly vecky najednou. - Co je o to, tìm by se tu hezky rejdilo a nedaly by
se prosit, aby zde ostaly, pravila babièka. - A tobì by se tu
nechtìlo líbit? ptala se knìna babièky. - ,,Je tu jako v nebi,
ale bydlet bych tu pøece nechtìla, zakroutila hlavou babièka.
- A proè ne? tázala se knìna s podivením. - A co bych tu
dìlala? Hospodáøství nemáte, s peøfm ani s kolovratem bych
se tu rozloit nemohla, co bych si tu poèala? - A nechtìla
bys bezstarostnì iva být a na stará léta si pohovìt? - Vak
to bude døíve ne déle, e bude slunce nad mojí hlavou vycházet a zacházet a já budu bezstarostnì spát. Dokud ale
iju a pánbùh mi zdraví popøává, náleí, abych pracovala.
Lenoch je darmo drahý. A zcela bez starosti není ádný èlovìk; jednoho tlaèí to, druhého ono, kadý nese svùj køíek,
jenome kadý pod ním neklesá, pravila babièka. Vtom rozhrnula bílá ruèka tìkou záclonu u dveøí a mezi ní objevila

se rozkoná tváø mladého dìvèete, ovinutá svìtlokatanovými pletenci. Smím? ptala se lahodným hlasem. - ,,Jen dále,
Hortensie, najde milou spoleènost, odpovìdìla knìna.
Do kabinetu vstoupila komtesa Hortensie, schovanka to
knìnina, jak se povídalo; postava její byla tíhlá, nevyvinutá
jetì. Odìna byla v jednoduchý bílý at, slamìný klobouk kulatý nesla si na ruce, kytici rùí drela v hrsti. Ach, jaké to
roztomilé dìtièky! zvolala; zajisté to jsou Prokovic, od nich
jsi mi pøinesla ty dobré jahody? Knìna pøisvìdèila. Komtesa shýbla se, podala kadému dítìti po rùi, jednu podala
babièce, jednu knìnì, poslední zastrèila sobì za pas. To je
takové èerstvé poupátko jako vy, milostsleèno, øekla babièka, povonìvi si k rùince. Pánbùh vám ji, milostivá paní,
zachovej, dodala, obrátíc se ke knìnì. - To je také moje
nejvroucnìjí pøání, øekla knìna a políbila jasné èelo milené schovanky. - Smím ty dìtièky trochu odvést? zeptala
se komtesa knìny i babièky; knìna pøisvìdèila, babièka ale
mínila, e budou milostsleènì za obtí, ti chlapci e jsou jako
ohaøi a Jan, to e je ten pravý. Ale Hortensie usmávi
se podala obì ruce dìtem, ptajíc se jich: Chcete se mnou?
- Chceme, chceme, zaradovaly se dìti a hned se chopily
jejích rukou. Poklonivi se knìnì a babièce, zmizela s nimi
ve dveøích. Knìna pak vzala støíbrný zvonek ze stolu
a zazvonila; v okamení ukázal se ve dveøích komorník Leopold. Knìna mu porouèela, aby kázal pøichystat v salónu
snídaní, a odevzdala mu balík listù k obstarání dalímu. Leopold se uklonil a odeel.
Tu chvíli, co mluvila knìna s komorníkem, ohlíela se babièka po podobiznách v èele kabinetu visících. Ty mùj pane
boe! povídala, kdy komorník odeel, jakých tu pøepodivných krojù a tváøí. Tuhleta paní je zrovna tak ustrojena jako

neboka Halaková, dej jí Pánbùh nebe. Ta se také nosila
na vysokých palíèkách, suknì vyduté, v pùli jak by ji bièem
pøeal a na hlavì kokrhel. Její pán byl v Dobruce radním pánem, a kdy jsme tam pøicházívali nìkdy na pou, vidívali jsme
ji v kostele. Chlapci nai øíkali jí ,maková panenka, protoe
tak vypadala v tìch sukních a v napudrované hlavì, jako kdy
makovièce pøehrne sukýnky. Povídali, e je to francouzský
kroj. - Ta paní je moje babièka, øekla knìna. - Nu proèpak
ne; to je pìkná paní, odpovìdìla babièka. Vpravo, to je dìd,
vlevo otec, dále ukazovala knìna. - Èistí lidé; milostivá paní
otce nezapøe. A kde je panímáma? - Tamto moje matka
i sestra, øekla knìna, ukazujíc na dvì podobizny nad psacím stolem. - Pìkné to paní, radost se na nì dívat, mínila
babièka; ale sestøièka není podobna ani otci, ani matce; to
u nìkdy bývá, e se dìti zvrhnou po nìkom z kolikátého kolena. Ale ten mladý pán tuhle je mi povìdom, nemohu se ale
vzpamatovat odkud. - To je ruský císaø Alexander, rychle
odpovìdìla knìna, toho tys neznala. - Ano, jakpak bych
neznala, stála jsem od nìho asi dvacet krokù. To byl krásný
èlovìk, jenome tuto je mladí, ale pøece jsem ho poznala.
Ten a Josef císaø, to bylo pár èistých lidí. - Knìna ukázala
na protìjí zeï, kde visel obraz, poprsí to ivotní velikosti. Josef císaø! spráskla ruce babièka, jako by mu z oka vypadl.
Vidíme, jak je tu máte hezky pohromadì. To jsem si nemyslila, e uvidím dnes Josefa císaøe. Pánbùh mu dej vìènou slávu, byl to hodný pán, zvlátì na chudý lid. Tuten tolar dal mi
svou vlastní rukou, øekla babièka, povytáhnouc ze záòadøí tolar. Paní knìnì zalíbila se babièèina prostosrdeènost a trefné
nápady, i poádala ji, aby vypravovala, kterak a kde ji císaø
tím penízem obdaroval. Babièka se nedala prosit
a vypravovala paní knìnì, co jsme ji ve mlýnì slyeli. Paní

knìna zasmála se tomu srdeènì. - Kdy se tak babièka
po pokoji rozhlíela, vidí podobiznu krále Bedøicha. ,,I totì
pruský král! zvolala, toho potentáta jsem já dobøe znala. Mùj
nebotík Jiøí slouil v pruském vojsku a já strávila v Slezsku
patnáct let. Dal si Jiøíka nejednou z øady vyvolat a obdaroval
ho. Mìl rád velké mue a mùj Jiøí byl nejvyí mu v celém
pluku a urostlý jak panna. Nenadála jsem se, e se jemu
do hrobu dívat budu; takový èlovìk jako skála, a u je dávno
na vìènosti a já jsem jetì tu, vzdychla staøenka a slza splynula po vráskovité tváøi. - Padl tvùj mu v boji? ptala
se knìna. - Ne právì, ale od støelné rány umøel. Kdy vypukla ta rebelie v Polsku a pruský král s Rusem tam vtrhli, byl
ná pluk pøi tom. Já la s sebou i s dìtmi; mìla jsem dvì a to
tøetí narodilo se mi v poli. Je to Johanka, co je nyní ve Vídni,
a snad proto je tak kuráná, e od narození vemu pøivykat
musela jako voják. Byla to neastná patálie. Z první bitky
pøinesli mi Jiøíka do táboru na nosidlách. Kulka dìlová utrhla
mu nohu. - Uøízli mu ji. Já ho oetøovala, co síly staèily. - Kdy
se z toho trochu vykøísal, poslali ho zpátky do Nisy. - Já mìla
radost, doufala jsem, e se uzdraví, e ho co mrzáka nebudou chtít a e budem moci vrátit se do Èech. Ale nadìje mne
zklamala. Zaèal najednou chøadnout a nebylo rady ani pomoci,
musel umøít. Kde jaký gro byl, dala jsem za léky, a pøece to
nic nepomohlo. Myslila jsem tenkráte, e o rozum pøijdu, e
mi srdce alostí se rozpukne. Ale èlovìk mnoho vydrí, milostivá paní! - Zùstali mi tøi sirotci, na penìzích ani haléøe, jen
trochu tìch klocù. V tom samém pluku, co Jiøí slouil, byl ikovatelem jistý Lehotský, a to byl Jiøíkùv nejmilejí pøítel, ten
se mne ujal, zaopatøil mi stav, kdy jsem øekla, e bych dìlala
húnì, a ve ostatní, èeho jsem potøebovala k tomu. Pánbùh
mu to zapla! Hodilo se mi dobøe, èemu jsem se z mládí

od neboky tchynì nauèila. Dílo mi lo dobøe na odbyt a brzy
zaplatila jsem Lehotskému dluh a jetì s dìtmi poøádnì
se ivila. Musím øíci, e tam byli hodní lidé v tom mìstì, ale
mnì se pøece pøenáramnì stýskalo.
Od té doby, co Jiøího nebylo, cítila jsem se tak oputìná
a osamìlá jako hruka v poli.
Pozdávalo se mi, e by pøece lépe mi bylo doma ne v cizinì, a posteskla jsem si Lehotskému. On mne ale zráel z toho
a ujioval, e dostanu zajisté nìjakou penzi a e král se bude
o moje dìti starat. Já byla tomu povdìèna, ale umínila si, e
se pak pøece jen vrátím domù. - Také mi vadila nìmecká øeè.
Dokud jsme byli v Kladsku, bylo mi líp, to jsem byla jako doma,
tam se mluvilo více èesky ne nìmecky, ale v Nise u pøevládala nìmèina a já se nikterak nìmeckému jazyku nauèit nemohla. - Sotva jsem si trochu pomohla, pøila na nás povodeò. Je to zlý ivel ta voda, kdy se rozbouøí, a èlovìk mu ani
na koni neuteèe. Byl to takový kvap, e lidé sotva ivobytím
uli. Já sebrala narychlo, co nejlepího bylo, vzala uzlík
na záda, nejmladí dítì do náruèí, starí dvì za ruce a tak jsem
s nimi utíkala, brodíc se po kùtka vodou. Lehotský nám pøiel k pomoci a vyvedl nás do hoøeního mìsta, kde nás dobøí
lidé pøijali pod støechu.
Rozneslo se to hned po mìstì, e jsem skoro o vecko
pøila, a tu mi ti dobøí lidé hned pøispìli k pomoci; také si mne
ten pan generál dal zavolat a øekl mi, e budu dostávat roènì
nìkolik tolarù a stálou práci z milosti královské; chlapec e
pøijde do vojenského ústavu a dìvèata e mohu dát do královského ústavu pro enské. To mne nic netìilo, i prosila jsem,
aby mi dali radìji pár zlatých penìz, chtìjí-li mi nìjakou milost prokázat, a e pùjdu domù do Èech. Dìti ale e od sebe
nedám, e si je vychovám podle své víry a ve své øeèi. To mi

ale nechtìli dovolit a øekli mi, kdy tam nezùstanu, e nedostanu nic. ,Kdy nic, tak nic, vdy mi pánbùh nedá hlady umøít,
myslila jsem a podìkovala se panu králi za vecko.
Myslím ale, e by dìti tvoje dobøe tam bývaly zaopatøeny,
namítala knìna.
Dost moná, milostivá paní, ale byly by se mi odcizily. Kdo
by je tam byl uèil milovat svoji otèinu a mateøskou svoji øeè? Nikdo. Byly by se cizí øeèi, cizím mravùm nauèily a koneènì
zcela zapomnìly na svoji krev. Jakpak bych se mohla z toho
pøed pánembohem zodpovídat? Ne, ne, kdo z èeské krve
pochází, a zùstane pøi èeském jazyku. - ádala jsem o proputìní, sebrala tìch pár klocù, co mi zùstaly, vzala dìti
a rozlouèila se s mìstem, kde jsem zakusila tolik trpkých
i astných dnù. Hospodynì naloily dìtem plné klíny peèiva
a mnì daly kolik tolarù na cestu. pánbùh zapla tìm lidem
na dìtech, co mi dobrého udìlali. Lehotský, chudák, vyprovázel mne na míli cesty a Johanku mi nesl. Byl nerad, e jsem
odela, u nás byla jeho Praha. Plakali jsme oba dva pøi louèení. Dokud byl v Nise, chodíval se modlit na Jiøíkùv hrob otèenáek, oni se mìli rádi jako rodní bratøí. Ve francouzské
vojnì vzal zasvé. Pánbùh mu dej lehké odpoèinutí.
A jak jsi se dostala s tìmi dìtmi do Èeh? tázala se knìna dále.
Mnoho jsem zakusila, milostivá paní, po cestì. Nebyla jsem
povìdoma cest, a tudy jsme bloudìním mnoho èasu zmaøily.
Nohy mìly jsme plny krvavých mozolù, dìti i já, a mnohdy plakaly hladem, umdlením a bolestí, kdy jsme dlouho na misto
dorazit nemohly. astnì dostala jsem se s nimi do Kladských hor, a to jsem u byla jako doma. Já pocházím z Olenice, ze slezských hranic, ale milostivá pani nebude beztoho
vìdìt, kde je Olenice. Kdy jsem se ale blíila k domovu, tu

mi padl jiný kámen na srdce. Myslila jsem, zdali jetì rodièe
naivu zastihnu a jak mne asi pøijmou. Dali mi s sebou hezké
vybytí, a já se vracela skoro s holýma rukama a pøivádìla si
tøi sirotky. Co mi asi øeknou?
To mi celou cestu zaznívalo v uích. Bála jsem se také, jestli se smutná zmìna nestala po ty dvì léta, co jsem o nich neslyela.
A co jste jim nikdy nepsali, aspoò tvùj mu, kdy ty ne?
divila se knìna.
Ten zpùsob mezi námi není, abychom si posílali listy. Vzpomínáme na sebe, modlíme se jeden za druhého a pøi pøíleitosti, kdy se trefí známý èlovìk, poleme vzkázání, jak
se komu vede. Takový lístek, èlovìk neví, kdo ho do rukou
dostane a kam se octne. Mùj tatík psával nìkdy listy vojákùm
rodilým z naí vsi, co leeli kdesi a daleko za hranicemi, kdy
se chtìli rodièe dovìdít, jsou-li pøece ivi neb ne, anebo jim
pár zlatých penìz poslali. Ale kdy se pak vrátili, øíkávali, e
nic nedostali. A tak to je, milostivá paní, kdy pøijde takhle
psaní od sprostého èlovìka, to leckdes uvázne.
To si nemysli, staøenko, vskoèila jí do øeèi knìna, kadý
takový list, buïsi od kohokoliv, musí pøijít do rukou toho,
na koho je nadepsán. Nikdo jiný nesmí si jej podret ani jej
otevøít, je na to veliký trest.
Sluná vìc to a já milostivé paní vìøím, ale co je to vecko platno, kdy my se pøece radìji svìøíme dobrému èlovìku. Na takový kousek papíru nedá se pøece vecko dùkladnì napsat, èlovìk by se jetì rád zeptal na to a na ono,
a nemá koho; ale kdy pøijde takhle handlovní èlovìk neb ti
poutníèkové, ti u povìdí vecko spravedlivì od slova k slovu.
Byla bych já se také o naich více dovìdìla, ale e byly ty
nepokoje, málo lidu pøecházelo.

Sveèeøívalo se, kdy jsem dorazila s dìtmi do vesnice; bylo
to v létì, a v tu dobu vìdìla jsem, e jedí. la jsem zadem
skrze sady, aby mne lidé nepotkávali. Z naeho statku vybìhli
psi a tìkali na nás. Volala jsem je, ale oni jetì více tìkali.
Polily mne slze, tak mi to bylo líto. - Já jsem, blázínek, nevzpomnìla, e je tomu patnáct let, co jsem z domova odela,
a to e nejsou ti psi, je jsem krmívala. - V sadì bylo mnoho
mladých stromkù vysázeno, plot byl opraven, na stodole byl
nový kryt, ale hruku, pod kterou jsem s Jiøím sedávala, zasáhl boí posel (blesk), mìla sraený vrek. U vedlejí chalupy nezmìnilo se nic; tu pøejmul tatík od neboky Novotné
za výminek. Novotná byla ta, co dìlala ty húnì, a mùj nebotík byl její syn. U chaloupky byla malièká zahrádka, neboka
vdy mívala záhon petrelky, cibule, nìjak køíèek kadeøavého
balámu, alvìj, a jak toho tøeba bylo v domácnosti, a ona
byla milovnice koøení jako já. Jiøí upletl jí z proutí plot okolo té
zahrádky. Jetì to byl ten samý plot, ale zahrádka byla trávou
zarostlá, jen trochu té cibule tam bylo. Z boudy vylezl starý
pes napolo slepý. ,Chlupáèku, zná mne?volám na nìho, a on
se mi zaèal tøít okolo nohou. Já myslila, e mi srdce lítostí
pukne, kdy mne ta nìmá tváø poznala a vítala. Dìti se na mne,
chudìrky, dívaly, proè pláèu, já jim toti neøekla, e jdu k bábì
jejich, myslila jsem, jestli by se na mne pøece hnìvali, aby to
ty dìti nevìdìly. Kapar, nejstarí, povídal: ,Proè pláèe,
mámo, co nedostaneme zde nocleh? Sedni si a odpoèiò,
my poèkáme, a já ponesu ti uzlík. Hlad nemáme. Johanka
a Terezka pøisvìdèily, e nemají hlad, a mìly, nebo jsme ly
kolik hodin lesem a na ádné stavení jsme nepøily. ,Ne, dìti,
povídám, ,tady v tom stavení narodil se vá otec a tu vedle
narodila se vae matka a zde zùstává vae bába a dìd. Pomodleme se Pánubohu, e nás astnì a sem doprovodil,

a prosme ho, aby nám zde dopøáno bylo otcovského pøijmutí. Pomodlily jsme se otèenáek, pak jsem la k chalupì
ke dveøím. Tatík a máma byli na výminku, statek mìl bratr; to
mi bylo povìdomo. Na dveøích byl jetì pøilepen obrázek, který byl Jiøí mámì z Vambeøic pøinesl, Panna Maria a ètrnácte
pomocníkù. Jako by mi od srdce odpadlo, kdy jsem je vidìla. ,Vy jste mne vyprovodili, vy mne zase vítáte, myslím si a s
celou dùvìrou vela jsem do sednice. Tatík, máma i stará
Bìtka sedìli u stolu, jedli polívku z jedné mísy - byla to hladká
Anèka, vím to, jak by dnes to bylo.,Pochválen bud Jeí Kristus! pozdravím. - ,A na vìky, odpovìdìli. - ,Prosila bych
vás, hospodáøi, o nocleh s tìmi dìtmi. Jdeme z daleka, jsme
laèní a ulí, povídám, ale hlas se mi tøásl. Nepoznali mne. Bylo
v sednici ero. ,Odlote si bøemeno a posadte se za stùl, øekl
otec a odloil líci. ,Bìtko, kázala máma, ,jdi uvaøit jetì trochu polívky. Zatím si sednìte, matko, a ukrojte si chleba
a dejte dìtem. Pak vás uloíme na hùru. Odkudpak jdete? ,A ze Slezska, z Nisy, povídám. - ,Tam je nae Madlena,
zvolal tatík. ,Prosím vás, osobo, neslyela jste o ní? ptala
se máma a pøistoupila blí ke mnì. ,Madlena Novotná, její
mu je voják. Je to nae holka, a u jsme dvì léta neslyeli,
jak se s ní dìje. Mám poøád oklivé sny; onehdy se mi zdálo,
e mi vypadl zub, a bolelo mne to, tak mám jen vdy tu holku
a ty dìti na mysli, a jestli se Jiøíkovi nìco nestalo, kdy jsou
poøád ty patálie; to pánbùh ví, e si ti lidé nedají pokoje. - Já
plakala, ale dìti, kdy slyely bábu tak hovoøit, potáhly mne
za sukni a ptaly se: , Mamièko, je to nae babièka
a dìdeèek? jak to øekly, tu mne hned máma poznala, vzala
okolo krku a tatík vzal dìti do náruèí a tu jsme si teprv povìdìli jak a co. Bìtka bìela hned pro bratra a pro sestru, vagrovou a vagra, a netrvalo to dlouho, byla celá ves pohroma-

dì, a nejen moji pøíbuzní a vrstevníci, ale kadý mne vítal, jako
bych mu rodná sestra byla. ,Dobøes udìlala, es pøila domù
s tìmi dìtmi, øekl tatík; ,je pravda, vude je zem pánì, ale
svá vlast je kadému nejmilejí a nám nae, a tak to má být.
Dokud nám Pánbùh chleba dává, nebude ani ty, ani tvoje
dìti nouzi mít, i kdybys pracovat nemohla. To ostatní, co tì
potrefilo, je tìká rána, ale i to odloZ na vrchní polièku. Mysli
si: koho Pánbùh miluje, køíkem ho navtìvuje.- Tak jsem byla
zase mezi nì pøijata a jako jejich. Bratr chtìl mi postoupit sednièku, ale radìji zùstala jsem s rodièi v chaloupce, kde nìkdy Jiøí pøebýval. Dìti byly záhy jako doma a rodièe mìli s nimi
radosti dost. Posílala jsem je do koly pilnì. Za mého mládí
se dìvèata v písmì neznala, dost na tom, umìla-li trochu èíst,
a to jen mìstské holky. A je to pøece jen koda a høích, kdy
má èlovìk dar ducha svatého a nechává ho bez úroku. Ale
kdy není k tomu pøíleitosti, co si mùe èlovìk pomoci. Mùj
nebotík, to byl èlovìk svìta zkuený, znal se i v písmì, zkrátka ten se hodil do vozu i do koèáru. A to je dobøe; mohl by
tak kadý být!
Já dìlala húnì jako døíve a hezký gro jsem vydìlala. Byly
tenkráte zlé èasy, vojny a nemoce i hladu dost. Korec ita stál
sto zlatých na bankocetlích. To je nìco øíci! - Ale Pánbùh nás
miloval, e jsme ve jak tak pøestáli. Tak bylo zle, e chodili
lidé s penìzi v hrsti, nemohouce koupit. Ná tatík, to byl èlovìk, aby ho pohledal, ten pomohl jaktìiv kadému, kde a jak
jen mohl; k nìmu také kadý pøiel, kdy nevìdìl kudy kam.
Kdy pøicházeli chudí sousedé prosíce: ,Pøenechte nám
korec ita, nemáme na chléb ani zrna, øíkal: ,Dokud mám,
rád dám; a nebudu já mít, dá jiný,a hned musela máma namìøit do pytle obilí. Peníze ale nevzal, to to. - ,Vdy jsme
sousedé, øíkal, ,jestli my si nevypomùem, kdopak by nám

mìl vypomoci. A vám Pánbùh obrodí, splate mi zrnem
a budeme spraveni. A tak to bylo. Za to mìl tatík tisíceré zapla Pánbùh; matka, jestli nepøiel jeden den ebráèek, byla
by ho la hledat na rozcestí, to byla její radost. Proè by také
nebyli pomáhali lidem; najedli jsme se dosyta, v èem chodit
bylo, proè by z toho pøebytku se nebylo udílelo? To jetì není
tak velká zásluha, jen povinnost køesanská, ale kdy si od úst
utrhne a dá, to je pìkná ctnost. Vak to pøilo i s námi tak
daleko, e jsme jídali jednou za den, aby mìli jiní lidé také co
jíst. No, i to jsme pøestáli a zase slunce zasvitlo. V zemi byl
pokoj a bylo vdy líp a líp.
Kdy Kapar kolu odbyl, chtìl se uèit tkalcovství, a já mu
nebránila. Øemeslo je pán.
Vyuèiv se musel do svìta. Jiøí vdy øíkal, e øemeslník za pecí
válený ani za babku nestojí.
Za nìkolik let se vrátil, usadil se v Dobruce a dobøe se mu
vede. Dìvèata pøidrovala jsem ke ví práci domácí, aby
se mohly dát do poøádné sluby; tu ale pøijela sestøenice moje
z Vídnì do vsi, Terezka se jí zalíbila, a hned e si ji vezme a o
ni starat se bude. Bylo mi dost tìko, ale myslila jsem, e
bych nedobøe udìlala bránit jí v tìstí, kdy má chu do svìta
jít. A Dorotka je hodná ena, mají poøádnou ivnost ve Vídni
a ádné dìti! Starala se o Terezku jako matka a pìknou vìc
jí dala, kdy se vdávala. To mne trochu mrzelo, e si ta holka
vyvolila Nìmce, ale teï si z toho nic nedìlám, Jan je èlovìk
na místì dobrý a rozafný, nyní ji dobøe si rozumíme. Nu,
a vnouèata, ty jsou moje. - Na místì Terezky la do Vídnì
Johanka. Líbí se jí tam a má se prý dobøe. - Ten mladý svìt
má ji jiný rozum; mnì se jaktìivo z domu nechtìlo, dokonce mezi cizí lid.

Po kolika letech zemøeli mi rodièe, v esti nedìlích po sobì.
Tie li ze svìta, jako by svíèku zhasil. Pánbùh je trápit nenechal a nemuseli si po sobì zastesknout; byli spolu edesát
let. Mìkce si ustlali, mìkce budou spát. Pánbùh dej jim vìènou slávu!
A nestýskalo se ti po dìtech, kdy ti vecky tøi odely? 
ptala se knìna.
Inu, milostivá paní, krev není voda. Dost jsem mnohdy plakávala, ale nezmínila jsem se dìtem, abych jim tìstí nekalila. A sama jsem nikdy nebyla, dìti se rodit nepøestávají, a tak
má èlovìk vdy èím se obírat. Kdy jsem to vidìla u sousedù
vyrùstat od kolébky a kae, zdálo se mi, e jsou to moje vlastní.
Musí mít èlovìk k lidem srdce, tak ho mají také rádi. - Naprosili se mne dost, abych pøijela do té Vídnì; inu, já vím, e bych
tam byla nala hodných lidí jako jinde a e bych tam byla dobøe
schována, ale je to kus zemì a se starým èlovìkem není
na cesty nic, ten je jak pára nad hrncem. Mohl by Pánbùh
na mne vzpomenout, a já bych pøece ráda kosti svoje v domácí
zemi sloila. - Ale milostivá paní, já se pustila do povídání,
jako bych na pøástvì tu byla; promiòte mé sprostnosti, doloila babièka, dokonèíc své vypravování, a vstala ze idlièky.
Tvé vypravování, staøenko, bylo mi velmi milé, neví ani,
jak ti jsem za nì povdìèna, øekla knìna, poloíc ruku na babièèino rámì. Nyní ale pojï se mnou k snídaní, myslím, e
i dìti nabyly chuti k jídlu. - To økouc, vyvedla babièku z kabinetu do salónu, kde byla pøichystána káva, èokoláda a rozlièné lahùdky. - Komorník èekal na pokynutí; na rozkaz knìnin hned bìel pro komtesu a dìti. - V malé chvíli se to pøihnalo, komtesa jako dítì s nimi dovádìla. - dívejte se, babièko, co nám sleèna Hortensie dala! volaly vechny najednou, ukazujíce rozlièné drahé dárky. - ,,I povame, co jsem

na své nohy vstala, jsem to nevidìla; jestlipak jste se ale pìknì podìkovaly? Dìti pøisvìdèily. - Copak ale bude øíkat
Manèinka, a to uvidí, a Cilka a Václav?. - Kdopak je ta
Manèinka a Cilka a Václav? ptala se knìna, ráda chtíc vìdìti vemu konec i zaèátek. - To já ti povím, milá knìno, vím
to od dìtí, rychle øekla komtesa. Manèinka je mlynáøovic
dcerka a ta Cilka a Václav jsou dìti jistého flainetláøe, a má
jetì ètyry. Barunka mi povídala, e jedí koèky, veverky a vrány,
e nemají co jíst a ádného odìvu a e se jich lidé títí! - Proto snad, e jsou chudí? ptala se knìna, èi e jedí koèky
a veverky? - Proto, dosvìdèila babièka. - Nu, veverka není
patné jídlo, sama jsem jí okusila, mínila knìna. - Inu, milostivá paní, ono je jinak jíst nìco z pouhé rozkoe a jíst to
z hladu. Flainetláø je od pánaboha obdaøen zdravým aludkem, dìti samo sebou se rozumí e mnoho spotøebujou, a to
má vecko s tou muzikou vydìlat. Kam by se tedy dìlo, není
na sebe ani do sebe mnoho a v stavení jak na dlani!
Mezi øeèí sedla knìna ke stolu, Hortensie rozesadila dìti
okolo sebe a babièka musela také pøisednout. - Komtesa
chtìla nalít jí kávy aneb èokolády, ale babièka se dìkovala
økouc, e nepije kávu ani to druhé. A co snídá? ptala
se knìna. - ,,Jsem od malièka nauèena snídat polívku, nejvíc kyselo, na to my v horách dríme. Kyselo a brambory k snídaní, k obìdu brambory a kyselo a k veèeøi jakbysmet;
v nedìli kousek ovesného chleba. To je strava chudého lidu
v Krkonoských horách celý rok a dìkujou pánubohu, kdy
o to nouze není, ale bývá èasto, e se ani otrubù nenajedí.
Více do kraje, to u má kadý trochu hrachu, bìlejí mouky,
zelí a velicos, také kousek masa do roka; tìm je u hej. Ale
na panská jídla se nesmí sprostý èlovìk navykat, to by brzy
ve psí byl. Také by mu ty lahùdky málo síly dodaly. - To

se mejlí, staøenko, taková jídla jsou velmi silná, a kdyby ti
lidé mohli mít kadý den kus masa a dobrého napití, myslím,
e by jim to více síly dodalo ne vecka ta jídla, co za celý den
snìdí, øekla knìna. - No vidíme, èlovìk se vdy nìèemu
pøiuèí; já vdy myslila, e jsou ti velcí páni jen proto tak bledí
a mnohdy i suí, e jedí takové lahùdky, co nepøidá ádné síly.
- Knìna se usmála, neøíkala nic, ale podala babièce malý
kalíek naplnìný sladkým vínem, økouc: Pij, staøenko, to aludku tvému prospìje! - Babièka pozdvihnouc kalíek, pravila: Na zdraví milostivé paní, a trochu se napila; také pøijmula kousek peèiva, aby hostinnost neurazila.
Co je to v tìch skoøápkách, co paní knìna jí? ptal se Jan
Hortensie poeptmo. - To jsou moøská zvíøátka a jmenují
se ústøice, øekla komtesa hlasitì. - To by Cilka nejedla, mínil Jan. - Rozlièných je na svìtì krmí, rozlièných chutí, milý
Jene, odpovìdìla sleèna. - Co se tak mluvilo, Barunka, sedící vedle babièky, strkala jí nìco do kapsáøe a eptala:
Schovejte to, babièko, jsou to peníze; sleèna mi je dala pro
Kudrnovic dìti a já bych je tøebas mohla ztratit. - Paní knìna ale zaslechla, co Barunka eptala, oko její s nevýslovnou
radostí utkvìlo na slièné tváøi komtesy. - Babièka nemohla
radost svoji pøes srdce pøenést; pohnutým hlasem pravila:
Pánbùh vám to, milostsleèno, zapla. Sleèna se zardìla
a pohrozila Barunce prstem, která se zase nad tím zardìla.
To bude radosti! pravila babièka; teï se to bude moci oatit! - A pøidáme nìco k tomu, aby si i jinak pomohli, mínila
knìna. - Udìlali byste dobrý skutek, milostivá paní, kdy
byste tìm lidem pomohli, ne ale almunou, øekla babièka.
- A jak tedy? - Tak, aby mìl Kudrna po èas svého dobrého
chování jistou práci, a to myslím, e by bylo u nìho stálé, nebo je èlovìk poctivý a pøièinlivý. Zapla Pánbùh za vecko,

ale almuna, milostivá paní, takovým lidem spomùe jen
na èas. Koupí se to a to, nìkdy i nepotøebná vìc, kdy jsou
peníze v rukou, a kdy se to sní a roztrhá, sedí zase
na holièkách, podruhé pøijít si netroufá. Ale kdy má dennì
své jisté, tu mu je spomoíno a milostivé paní té, kdy získá
pracovitého dìlníka aneb vìrného sluebníka, a jetì k tomu
udìlá milostová paní dobrý skutek. - Pravdu má, staøenko,
ale jakou slubu mu dám, muzikantovi? - I milostivá paní, to
se snadno najde. Já vím, e by rád byl hlídaèem nebo poklasným. Kdy by tak po tìch polích chodil, mohl by nosit flainetl s sebou; beztoho kdy jde po poli, hraje si cestou, aby
prý se vyráel. Je to veselá kopa, doloila babièka s usmáním.
- Tedy se o nìho postaráme, øekla knìna. - Ty moje draná,
milá knìno! zvolala komtesa a vstala, by políbila knìnì
pøekrásnou ruku. - Jen pøi dobrých lidech stojí andìlé! pravila babièka, pohledìvi na knìnu a její schovanku. - Knìna se odmlèela chvilku, pak tie povídala: e mi ji Bùh dal,
za to mu nepøestanu dìkovat, a hlasitìji doloila: Takového
pøítele, který by mi vdy pravdu pøímì a upøímnì øekl jako ty,
staøenko, pøála bych si mít. - I milostivá paní, kdy budete
chtít, najdete ho. Pøítele snadnìj najde, ne udrí. - Ty si
myslí, e bych si ho neumìla váit? - Proè bych si to o milostivé paní myslila, to se tak vùbec stává; nìkdy bývá upøímné pohovoøení milé, ale manì pøijde vnehod, a je po pøátelství. Má zase pravdu. Ty ale má ode dneka právo pøijít
ke mnì kdykoli a øíci mi cokoli, vdy tì ráda vyslechnu, a pøijde-li s prosbou a bude-li mi jen ponìkud moná, buï jista,
e ti ji vyplním. - Tak øekla knìna vstavi od snídanì. Babièka chtìla jí ruku políbit, ona ale shýbla se, políbila staøenku
v líce, a ruku políbit si od ní nedala. - Dìti sebraly svoje krásné dárky, ale ani se jim od milé komtesy nechtìlo. Pøijïte

také k nám, milostsleèno, zvolá babièka berouc jí Adelku
z rukou. - Pøijï, pøijï, sleèno Hortensie! prosily dìti, my ti
nasbíráme zase jahody. - Pøijdu jistì, usmála se sleèna. Dìkujeme za vecko, milostivá paní, a buïte tu
s Pánembohem! louèila se babièka. - Jdi s Bohem! pokynula knìna a sleèna la s nimi pøes práh.
Komorník pøicházeje sklízet ze stolu, ohrnul nos a myslil si:
Divný to rozmar takové dámy, bavit se se sprostou babou.
Knìna ale stála u okna a dívala se za odcházejícími, dokud
vidìt bylo bílé aty dìvèat a bílou holubièku babièèinu zelenem prokmitat. Odcházejíc pak do kabinetu, eptala si:
astná to ena!

VIII
Na panské louce kvítí a strakato; uprostøed louky mez,
na mezi mateøídouky jak by nastlal. V mateøídouce jako
v poduce sedí Adelka; dívá se po malé beruce, která jí bìhá
po klínì sem tam, z klína na noku, z noky na zelenou botku.
Neutíkej, malá, zùstaò u mne, vdy já ti nic neudìlám, povídá dìvèátko beruce, berouc ji do prstù a opìt si ji na klín
sázejíc. - Nedaleko od Adelky u mraveneèní hromádky sedí
na bobku Jan a Vilém. Dívají se na hemení mravencù vùkol
sebe. Koukej se, Viléme, jak to bìhá, a vidí, tenhle mravenec ztratil vajíèko a tuten druhý je vzal a bìí s ním do hromádky. - Poèkej, já mám kousek chleba v kapse, já jim dám
drobeèek, copak budou dìlat. Vzal z kapsy chléb a kousek
ho poloil na cestu. Podívej se, podívej se, ti se okolo toho
hrnou a myslejí, kde se to asi najednou vzalo. A hlehle, oni
strkají ten kousek dál a dál; vidí, jak se to ene ze vech stran;

ale jak to jen vìdí ti druzí, e tu nìco je? - Vtom byli vytreni
ze svého dívání jasným hlasem, který se ptal: Co tu dìláte?
- Byla to komtesa Hortensie, která pøijela na bílém koníku
skoro a k nim, ani ji byli slyeli. ,,Já mám berunku! øekla
Adelka, ukazujíc zavøenou pìst komtese, která byla z konì
slezla a k ní pøistoupla. - Uka mi ji! - Adelka rozevøela ruèku, ale byla prázdná. ,,Och je, ona mi utekla, zamraèilo
se dìvèátko. - Poèkej, jetì neutekla, ale chce, pravila sleèna
a vzala opatrnì beruku dìvèeti z holého ramínka. A co s ní
bude dìlat? - Nechám ji uletìt. Poèkej, jak poletí; dívej se!
Adelka poloila berunku na plochou dlaò, zdvihla ruku vzhùru
øíkajíc: Pinka linka, pinka linka, uletìla Pánubohu do okýnka. - Rozlila tam hrnec mlíka! doloil Vilém, klepna Adelku
zlehka do ruky. Vtom pozdvihla berunka èerný èervenokropenatý plátík, rozhrnula pod ním sloená hebounká køidélka
a uletìla do povìtøí. - Poèkej ty, proèpak jsi ji postrèil, hnìvala se Adelka. - Aby døíve uletìla, smál se chlapec, a obrátì
se k Hortensii, vzal ji za ruku øka: Pojï, sleèno Hortensie, pojï
se podívat, já jsem dal mravencùm koutíèek chleba, a to ti
jich na nìm je! doloil s posuòkem velikého divení se.- Komtesa sáhla do kapsièky èerného aksamitového kabátu, vytáhla kousek cukru a podala Vilémovi økouc: Ten jim polo tu
do trávy, a budete vidìt v okamení, co se jich naò sesype.
Sladké vìci mají rádi. - Vilém poslechl, a kdy vidìl, e
v malém okamení mravenci pøibíhají ze vech stran, na cukru
leptají a drobty jak puntíèky malé si odnáejí do hromady, svého to stavení, bylo mu to divné a ptal se komtesy: Ale povìz
mi, sleèno, jak to ti mraveneèkové vìdí, e zde nìco dobrého, a co to dìlají s tìmi vajíèky, e je ustaviènì vynáejí
a odnáejí? - To jsou jejich dìtièky a ti, co je nosí, jsou jejich
chùvy a opatrovnice. Kdy slunce svítí a horký den je, vynáe-

jí je na slunce z tmavých komùrek, aby se vyhøály a lépe rostly  - A kde jsou jejich máminky? ptala se Adelka. - ,,Jsou
v domeèku, sedí a snáejí vajíèka, aby mraveneèkové nevymøeli. A tatínkové chodí okolo nich, velicos jim povídají a je
veselí, aby se jim nestýskalo, a ti ostatní mravenci, co tu vidíte bìhat, to jsou pracovnice. - A co pracujou? ptal se Jan. Snáejí pokrm, staví a opravují stavení, opatrují pupy, ty rostoucí dìátka, èistí dùm; kdy umøe nìkterý mravenec, odnesou ho, dávají pozor, aby je nepøátelé nepøepadli, a kdy pak
se to stane, brání proti nim spoleènou svoji obec; to vecko
musí zastat pracovnice. - A jakpak si rozumìjí, kdy neumìjí mluvit? divily se dìti. - Tøebas neumìli takovou øeè jako
rozumnìjí tvorové a dokonce lidé, pøece mezi sebou si rozumìjí. Vidìli jste, jak ten první, co nael cukr, hned ostatním
bìel povídat, a jak se to sbíhalo; vidíte, jak se jeden s druhým zastavuje, tykadly jak se dotýkají, jako by si mimochodem chtìli pohovoøit, a leckdes jich hromádky stojí, kdoví o co
se radíce. - A mají v tìch hromádkách také pokoje
a kuchyò? ptala se Adelka. - Kuchynì nepotøebujou, protoe nevaøí, ale komùrky mají v tìch hromádkách pro dìátka
a maminky, sály pro pracovnice, a mají dùm na kolikero pater rozdìlený a uvnitø chodby z jednoho patra do druhého. Ale kterakpak si to tak vystaví, e se jim nesesype? ptaly
se zase dìti. - Vak oni pevnì staví, a kdy jim to silnìjí
moc nezkazí, tak snadno se jim stavba nezhoøí. Zdi si udìlají
a krovy, a ve z drobouninkých tøítìk, stébel, jehlièin, suchých
lísteèkù, trávy a zemì, kterou v malinké kulièky schoulí, a je-li
suchá, v ústech slinami svlaí, uhnìtou a tak jí potøebujou jako
zedníci cihel. Nejmilejí je jim stavìt pøi drobném deti, kdy
zem vlhká. - Ale kdopak ta zvíøátka tomu nauèil? ptal
se Vilém.- To u Bùh dal zvíøátkùm pøirozeností takový pud,

e vìdí hned od malièka, jak se ivit, e vìdí, èeho jim k zachránìní potøeba, a nìkterá zvíøátka s takovou umìlostí a chytrostí potøeby svoje dobývají a domácnost svoji si zøizují, e
se to skoro rozumu lidskému podobá. A budete chodit
do koly a knihám rozumìt budete, pak se o zvíøátkách a jejich
ivobytí mnoho dovíte, jako já se dovìdìla, doloila komtesa. Mezi tou øeèí pøila babièka s Barunkou, nesouce plné
klíny kvìtin a plné náruèe koøení, které byly na louce natrhaly.
Dìti hned babièce vypravovaly, co jim povìdìla komtesa
o mravencích, ta ale ptala se babièky, k èemu nese vecko
to koøení. ,,I milostsleèno, to je kmín a trochu øepíèku. Kmín,
ten se usuí a semínko potøebuje se v domácnosti do jídel
a chleba, sláma dìtem do koupele; øepíèek výbornì poslouí, kdy koho v krku bolí, musí se vyplachovat. Okolní lidé vìdí,
e já vdy trochu toho koøení mám, a tudy si polou. Dobøe je,
kdy èlovìk takový lík v domì má, tøebas ho pro sebe nepotøeboval, trefí se pro jiného. - A co tu není v mìsteèku lékárny? zeptala se komtesa.- V mìsteèku ne, ale hodinu
cesty odtud. Ale co je to vecko platno, kdyby i nakrásnì
v mìsteèku byla; latinská kuchynì je drahá kuchynì, a proè
bychom draze kupovali, co sami si vaøit dovedeme. - A to
vám napíe recept lékaø a øekne, jak to máte uvaøit? - ,,I toto,
milostsleèno, kampak by èlovìk pøiel, aby hned pøi kadém
malém stonku mìl doktora. On je odtud hodinu cesty, trvá to
pùl dne, ne se ho èlovìk doèká, zatím by mohl nìkdy umøít,
kdyby nebylo domácí pomoci. A kdy pøijde, tu je toho: hned
léky na kolikero, a flastry a pijavice, a toto ono, e neví èlovìk, kde mu hlava stojí, a nemocný se z toho teprv poøádnì
roznemùe. Já, milostsleèno, nic na nì nevìøím, a kdy mi
nìco je anebo tìm dìtem, dostaèí moje koøení, proto ale,
kdy se lidé rozstùòou, øíkám: ,Polete si pro doktora. Ale

co, kdy vzpomene Pánbùh s tìkou nemocí, jsou doktoøi
s rozumem v koncích a pøenechají to nátuøe, aby si pomohla.
Pánbùh zùstane tedy pøece nejlepím lékaøem; má-li èlovìk
ít, i bez doktora se uzdraví, má-li umøít, nepomùe ani celá
apatyka. - A to si nesete v klímì samé koøení? ptala
se komtesa. - ,,I ne, sleèno Hortensie, rychle odpovìdìla
Barunka. V klínì neseme kvítí na vìnce. Zítra je Boího tìla
a já a Manèinka budeme za druièky. - A já taky, já pùjdu
s Hélou, doloila Adelka.- A my budeme sedláèkové! vykøikli chlapci. - A kdo je ta Héla? ptala se komtesa. - To je
Héla paní kmotry z mìsta, z toho velikého domu, co je na nìm
lev. - Musí øíci z hostince, pouèovala babièka dìátko. Pùjde také na procesí?  ptala se Barunka komtesy.,,Oveme pùjdu, pøisvìdèila tato, a sednouc do trávy, pomohla rovnat babièce a Barunce kvìtiny. - Ty, sleèno, nebylas jetì nikdy za druièku o Boím tìle?  ptala se Barunka.
- Nikdy. ale kdy jsem jetì u své pìstounky byla ve Florencii, byla jsem jednou o slavnosti Madony za druièku, nesla
i sem Madonì rùový vìnec. Kdo je ta Madona? - Madona se øíká v Itálii Pannì Marii, odpovìdìla komtesa.- A milostsleèna pochází z Itálie? To je tam, co nai vojáci leí? 
ptala se babièka. Ano; jene v tom mìstì, odkud já pocházím, ve Florencii, neleí. Ale tam pletou se ty krásné klobouky, co máte, z rejové slámy. Tam roste na polích reje a kukuøice, na pahorcích sladké katany a olivy, jsou tam cypøiové a vavøínové háje, krásných kvìtin, bezoblaèné modré
nebe. - Ach, já u vím! vskoèila jí do øeèi Barunka, to je to
mìsto, co má namalované ve svém pokoji, vid, sleèno?
Vprostøed je iroká øeka a nad øekou je do vrchu vystavené
mìsto. Ach babièko, tam vám jsou krásné domy a kostely!
Na druhé stranì jsou samé zahrady a domeèky a u jednoho

domeèku hraje si dìvèátko a vedle ní sedí stará paní - to je
sleèna Hortensie se svou pìstounkou; viï, sleèno, tys nám
to povídala, kdy jsme byly v zámku. - Sleèna hned neodpovìdìla, byla se zamyslila, ruce její leely nepohnutì v klínu,
po chvíli teprv vzdychla zhluboka: ,,Oh bella patria! Oh cara
amica! a krásné oèi zvlhly jí.
Cos to povídala, sleèno Hortensie? ptala se jí zvìdavì
Adelka, lichotivì se k ní tulíc. Hortensie podepøela hlavu
o hlaviaku dìvèete a nebránila slzám, které jí splynuly po tváøi na klín. -  Milostsleèna vzpomnìla si na svùj domov a na
svoje pøátele, pravila babièka; to vy dìti jetì nevíte, jak to
je, kdy musí opustit èlovìk místo, kde vyrostl! Kdyby se mu
i dost dobøe vedlo nápotom, pøece na nì nemùe zapomenout. Vak to jednou také pocítíte. A milostsleèna zajisté tam
má pøíbuzné? - Nemám na svìtì ádných pøíbuzných, o nich
bych vìdìla, odpovìdìla komtesa smutnì; moje dobrá
pìstounka, moje pøítelkynì Giovanna ije ve Florencii, a po
té se mi mnohdy zasteskne a po mém domovu. Ale knìna,
moje dobrá matka, slíbila mi, e se tam brzy zase podívám.
- A kde paní knìna a tam daleko vás, milostsleèno, nala? ptala se babièka. - Paní knìna znala dobøe moji matku, byly si pøítelkynì; mùj otec v bitvì u Lipska tìce byl poranìn, a kdy se na svoji vilu do Florencie navrátil, za nìkolik
let umøel, následkem té rány; Giovanna mi to mnohdy povídávala. Matka se nad tím trápila a umøela té. Mne, sirotka malinkého, tu zanechali. Kdy se o tom paní knìna dovìdìla,
pøijela tam a byla by si mne s sebou vzala, kdyby mne Giovanna nebyla milovala jako matka. Nechala mne u ní, zámek
a ve, co v nìm, dala jí pod moc a ona mne vychovala a ve
vem vyuèila. Kdy jsem vyrostla, vzala si mne paní knìna

k sobì. Och, já ji velice miluju, tak jako bych svoji matinku
byla milovala! - Vak i vás paní knìna nejinak miluje ne
jako svoji vlastní dceruku, pravila babièka; já to dobøe
vidìla, jak jsem to v zámku byla, a to se mnì od té paní velmi
líbilo. - Ano, abych nezapomnìla milostsleènì povìdít o Kudrnovic. Kdy jim Barunka peníze od vás odevzdala, div radostí do stropu neskákali; ale kdy dostal starý slubu za hlídaèe panských polí a dvojnásobný deputát se mu vykázal, to
bylo takové podivení a radost, e to vypovìdít nemono.
Do smrti nepøestanou se za paní knìnu a milostsleènu modlit. - To mají jen tobì co dìkovat, babièko, tvému dobrému
slovu, odpovìdìla sleèna. - ,,I milostsleèno, copak je to vecko platno, kdyby to dobré slovo nebylo padlo na dobrou pùdu,
bylo by nevzelo z nìho poehnání, pravila babièka.
Kytice byly urovnány, babièka sebrala se s dìtmi na cestu
k domovu. A já s vámi pùjdu a na rozcestí, øekla sleèna,
vezmouc koníka, který se byl popásal, za uzdu. chcete-li,
chlapci, posadím vás kadého na kousek cesty na konì. chlapci radostí poskoèili a Jan byl v okamení navrch konì. co, to je kacafírek! mínila babièka vidouc, jak smìle si Jan
poèíná. Vilím dìlal také, jako by se nebál, ale zèervenal a
po ui, kdy ho sleèna vysadila, a teprv kdy se mu Jan smál,
vzmuil se. Také malou Adelku komtesa vysadila na ponynka, la ale pøi ní a drela ji; dìvèátko mìlo radost, chlapci ale
se mu smáli, e sedí nahoøe jako úkropek, jako opièka,
a kdovíjak na ni pokøikujíce, a jim to babièka zakázat musela. Na rozcestí vyhoupla se komtesa sama na svého bílého
koníka, spustila modrou suknici pøes tøemeny dolù, pøipevnila si èerný klobouèek, pokynula jetì jednou dìtem bièíkem,
a jak zaslechl koník hlasité poruèení avanti!, letìl s ní stro-

moøadím nahoru jako vlaovka. Babièka pak s dìtmi pomalu ubírala se k Starému bìlidlu.
Druhý den bylo krásné ráno, obloha èistá jak by vymetl. Pøed
stavením stojí koèár, na koèáøe stojí Jan i Vilím v bílých kalhotkách, èervených kamizolkách, vìnce na rukou. Pan Proek obchází si krásné konì, poplacuje jim po lesklých kýtách,
pøebírá bujnou høívu a prohlíí znaleckým okem tìla jejich
i náèiní. Chvilkami popojde k stavení, volaje do oken: Jetì
nejste hotovy? Dìlejte pak u! - Hned, tatínku, hned! ozvou
se zevnitø hlasy. To hned trvá jetì hodnou chvilku, ale koneènì vyhrnou se ze stavení dìvèata, mezi nimi i Manèinka,
za nimi paní Proková, babièka, Bìtka i Vora. - Dejte
na vecko pozor, ohlídnìte se po drùbei! pøikazuje babièka. Sultán chce Adelce se lichotit, èuchá k vìncùm, které nese
v ruce, ale ona zdvihá obì ruce vzhùru a babièka odhání ho
økouc: Nevidí, ty hloupý, e je Adelka druièkou?
Jako andílkové jsou, povídá Bìtka Vore, kdy dìvèata
do vozu sedají. Pan Proek sedá na kozlík vedle koèího Václava, vezme uzdu do ruky, mlaskne jazykem, konì vyhodí hlavy pynì do povìtøí a vùz ujídí ke mlýnu, jak by ho vítr unáel.
- Psi pustili se za ním, kdy jim ale pán pohrozil, vrátili
se nazpìt, mrzutì lehli do slunce na zápraí a pustili
se koneènì do chrápání.
Jaká to krása v mìsteèku! Na domkách ratolesti, pod celým podloubím okolo námìstí jako v háji. Po silnici i po vech
cestách nastláno zeleného rákosí. Na ètyrech stranách námìstí oltáøe, jeden krásnìjí ne druhý. Uprostøed, kde statue sv. Jana Nepomuckého, pod zelenými lípami, uchystán
modíø, okolo nìho houf výrostkù stojí. Z toho budou støílet!
ukazuje pan Proek dìtem. - Ale já se budu lekat! starala
se Adelka. - ,,I copak bysi se lekala, to bouchne jen asi tak,

jako kdy spadne z police hrnec, tìila ji Manèinka. Takové
rány slýchala Adelka doma zaèasté, to ji tedy upokojilo.
U velkého domu, na nìm visel tít s bílým lvem a velký hrozen, zùstal koèár stát.
Na prahu ukázal se pan kmotr Stanický, smekaje s vlídným
pozdravem aksamitovou èepièku s dlouhým tøapcem. Paní
kmotra v støíbrném èepci a v krátkém hedbávném kabátku
neménì vlídnì na pøíchozí se usmívala, a kdy se malá Héla
chtìla za ní schovávat, vzala ji za ruku, Adelku za druhou,
postavila je podle sebe pravíc: No, tak se pak okate, jak
vám to pøisluí! - ,,Jako dvojèátka, usoudila babièka. Dìvèátka po oèku na sebe koukly, pak ale zase stydlivì hlavy
sklopily. Pan Stanický vzal pana Proka pod padí, a obrátì
se do stavení, pobízel ostatní, aby li dále. Ne zaène procesí, povíme si nìco pøi sklenici vína, doloil vesele. Paní
Proková la, babièka ale zùstala s dìtmi venku, økouc paním: Vy máte vdy dost èasu, kdy jdete pøi panstvu, já bych
se ale mezi lidem do kostela pozdìji nedotlaèila. Zùstanu tu
pøi dìtech. Zùstala s nimi stát na prahu. Zanedlouho otoèili
okolo rohu z ulice dva chlapci v èervených kamizolkách,
za nimi zase, a dva a dva, a Jan vykøikl: U jdou! - Adelko
a ty, Helenko, napomínala babièka, a pùjdete procesím,
dávejte také pozor na cestu, abyste neupadly. Barunko, ty
se po nich ohlídni. Vy, chlapci, jdìte slunì, abyste neudìlali
netìstí se svìtly. A také se v kostele a u oltáøù modlete, aby
mìl Pánbùh z vás radost! Mezi tímto napomenutím doel u se
kolními dìtmi. - Pozdrav Pánbùh, pane uèiteli; pøivedla jsem
vám jetì trochu chasy, mìjte u s tìmi malými strpení! oslovila babièka starého uèitele. - ,,I vdy je dobøe, paní babièko,
mám to tu, jak stádo bìí, velké malé, smál se uèitel, øadì
chlapce l chlapcùm, dìvèata k dìvèatùm.

Babièka zùstala v kostele u dveøí mezi starými sousedkami, dìti seøadily se okolo oltáøe. Potøetí zaèalo se zvonit, lid
hrnul se do kostela, kostelník pøinesl chlapcùm sedláèkùm
rozaté tøínoky, malý zvonek zaznìl, knìí vstoupili k oltáøi zaèala me. Holèinky sepjaly ruce a dívaly se dlouho upøenì
na oltáø; kdy se ale dost vynadívaly, zatoèily hlavy vlevo vpravo, a tu setkaly se zraky jejich s líbeznou tváøí komtesy, která
sedìla v oratoriu. Musely se na ni usmát, jakpak jinak. Ale
za komtesou sedìla matka a tam stál a ten dìvèatùm pøísnì
pokynul, aby obrátily se k oltáøi. Adelka tomu nerozumìla, ona
se také na tatínka smála, a ji Barunka potáhla za aty
a eptala. Dívej se na oltáø!
Bylo po pozdvihování. Knìz vzal do ruky velebnou svátost,
lid zaèal v chóru: Beránku boí, Kriste, smiluj se! a zvony
slavnì pøizvukovaly. Vpøedu ly dìti, sedláèkové s hoøícími
tøínokami, ovìnèená dìvèátka, stelouce po cestì o závod
kvítí. Za nimi knìstvo, pøednostenstvo mìsta, honorace celého okolí, za tìmi mìstský i selský lid obecný; mezi tìmi la
babièka. Korouhve rozlièných cechù umìly nad hlavami lidu,
vùnì kadidla mísila se s èerstvou klestí a rozházených kvìtin, zvuk zvonù roznáel se povìtøím. Ti, kteøí na prùvod jít nemohli, stavìli se na zápraí a k oknùm, aby ho alespoò vidìli.
Jaká pastva oèím, ten strakatý prùvod! Co tu krojù! Co tu
nádhery! Tu vystrojené dìti, tu skvostný ornát knìský, tu pán
v moderním fraku, tu poctivý soused v kabátu padesátiletém,
tu junák ve vyívané kamizole, tatík v dlouhém po paty kabátu. Paní jednodue, ale elegantnì ustrojené vedle vyperkovaných, nevkusnì pøistrojených. Mìanky v krajkových èepcích i v zlatých a støíbrných, selky v krobených èepcích a v
bílých plachetkách, dìvèata ve vínkách i v èervených átkách.
- Jako kadý poznal, e je Stanických dùm hostinec, podle

títu, tak byl at toho lidu vývìsním títem jejich smýlení a dílem
i zamìstnání. Najisto byl k rozeznání kapitalista a øemeslník
od ouøedníka, se od chalupníka, a dle kroje bylo vidìt, kdo
starých mravù a obyèejù se pøidruje, a svìta nového
se chytá, jak babièka øíkala.
Pøi oltáøích hledìla babièka vdy, aby pøila nablízko dìtem, by pøi ruce byla, kdyby se nìco ustlo. Ale ve se dobøe
skonèilo, aèkoliv pøi kadém vystøelení Adelka se trhla a po
kadé první ránì ui si zacpala a oèi zavøela.
Po slavnosti sebrala babièka dìti a vedla je do hostince,
kde ji koèár èekal. Kristinka la také z kostela a babièka
hned jí nabídla, aby jela s sebou. Nai tu zùstanou pøes obìd,
máme dost místa, doloila. - Ráda bych s vámi jela, a také
bych ráda la s dìvèaty, odpovìdìla Kristla a oko její zapolétlo do øady junákù, kteøí stáli na høbitovì, èekajíce na dìvèata, by je vyprovázeli domù. Jeden byl mezi nimi, urostlý jak
sosna, velmi slièné tváøe a milého pohledu. Zdálo se, e
se po nìkom ohlíí, a kdy se - náhodou - sely oèi jeho
s oèima Kristly, zardìli se oba. - Babièka zavedla Helenku
k paní kmotøe a paní kmotra zdrela hned dìti i babièku, èastujíc je peèivem a babièku vínem. e nechtìla Kristinka
do sednice vejít, kde sedìli samí páni, vynesla jí babièka zavdanou do mnohem rychlejí ne babièka byl tíhlý junek.
Vklouzl do enkovny, dal si nalít sladké rosolky a pøinesl Kristince zavdanou. Dìvèe se upejpalo, kdy ale hoch skoro øekl:
Tak ty nechce ode mne pøijmout poctu?, vzala rychle kalíek a napila se na zdraví. Vtom pøila babièka a museli si
oba i od ní zavdat. Pøiel jsi jako na zavolanou, Mílo, pravila
babièka a okolo úst pohrával jí dobrotivý úsmìek; já
se právì starala, kterému z tìch hochù bych øekla, aby
s sebou jel; já s tìmi divými koòmi bojím se jeti, kdy není

s sebou Jan aneb nìkdo rozumný. Koèí Václav nepovánì
jede. Pojeï s sebou. - ,,I s radostí, øekl Míla, a obrátì
se na opatku, bìel zaplatit. - Dìti s Hélou, paní kmotrou
a rodièi, sedaly do koèáru; Kristla k nim pøisedla, Míla vymrtil
se k Václavu na kozlík a ujídìli. Vidíte Mílu, jakého dìlá
pána! volali chlapci jdoucí po chodníku, kdy okolo nich koèár jel. - To vìøím, vdy se mám naè pynit! zvolal Míla rozjaøen a hodil okem nazpátek do vozu. Hoch ale, který byl
na Mílu volal a jeho nejmilejí kamarád byl, hodil èepièku
do povìtøí, zpívaje si: Láska, boe, láska, kde ji lidé berou?
Na hoøe neroste, v poli ji nesejou.- Ostatek v koèáøe nedoslechli, nebo konì rychlým cvalem domù utíkali.
,,Jestlipak jste se ale pøece modlily? ptala se babièka malé
chasy. - ,,Já se modlil, ale Vilím se myslím nemodlil, ozval
se Jan. - Nevìøte mu, babièko, já se modlil otèená poøád,
ale Jan mì touchal, nedal mi pokoje na cestì! vymlouval
se Vilím. - ,,Jeníku, Jeníku, tys bezboný hoch, letos budu pøece muset svatému Mikulái alovat na tebe! kývnula babièka pøísnì hlavou na hocha. - A nedostane nic vázaného,
poèkej, hrozila Adelka. - Vdy je pravda, máme za nìkolik
dní Jana Køtitele, vá svátek, ozvala se Kristinka. - A co mi
dá vázaného? ptal se Jan, jako by se nic nebylo pøihodilo.
Dám vám vázaného povøíslo, kdy jste takový neposeda,
smála se Kristla. - To nechci, zamraèil se hoch a dìti se mu
vysmály. - Copak ty dostává vázaného? ptala se Barunka
Kristly. - Nic; to není u nás zpùsob, jenom u pánù. Jednou
jsem ale dostala .è od jednoho preceptora, co byl v zámku
u správcù. Vak ho tu mám v kníkách, - a vyndala z kní~ek
sloený list, na nìm bylo pøání psané ve verích, okolo nich
byl malovaný vìneèek z rùí a z pomnìnek pendlíkem vypíchán. Schovala jsem si ho kvùli tomu vìneèku; tomu vinèi

beztoho nerozumím. - Copak není èeský?  ptá se babièka.- ,,Je to èesky, ale hroznì uèenì; poslyte, jak to zaèíná:
,Sly mne, drahá krásotinko, Lady schovanko! - Prosím vás,
tomu já za mák nerozumím, a takové hamonìní máte ustaviènì. Já nejsem schovanka, vdy mám chválabohu mámu;
ten èlovìk mìl z tìch knih rozum vecek zmodrchaný. - To
si nesmíme myslit, milá holka, to byl èlovìk vytøelého rozumu,
v kolách zbìhlý, takový se u ovem s naím rozumem neshodne. Kdy jsem byla v Kladsku jetì, býval vedle nás také
takový mistr písmaø; jeho hospodynì - oni se tací písmaøi prý
odøíkají enìní - chodívala zaèasté k nám a povídávala nám
0 nìm, jaký je bruèivý podivín. Celý den byl zahrabán v knihách
jako krtek, kdyby mu byla Zuzanka neøekla: ,Pane, pojïte
jíst,nebyl by jedl celý den. Zuzanka ho musela na vecko pamatovat, kdyby jí nebylo, byli by ho moli serali. Kadý den
el hodinu na procházku, sám a sám, on spoleènost nemiloval. Kdy odeel, zaskoèila jsem nìkdy k Zuzance, ona milovala sladkou rosolku, a já, aèkoliv o to pálené nedbám, musela jsem jí to k vùli udìlat a kalíek vypít. To mi vdy øíkala:
,Ná starý to nesmí vidìt, on pije jen vodu, ledae kápne si
do ní trochu vína; mnì vdy øíká: Zuzanko, voda je nejzdravìjí nápoj, zùstala vdy pøi vodì, bude zdráva a astna - a já si
myslím: Vdy je dobøe, mnì jde rosolièka také k duhu. Chtìl
by, abych iva byla jako ptáèe; jíst a pít je mu nic, jen tak aby
èlovìk iv byl. On má aludek zasycen tìmi knihami, pìknì
dìkuju za takovou stravu. - Tak vedla Zuzanka vdy svou.
Jednou mne vedla také do jeho pokoje; jaktìiva jsem nevidìla tolik knih co tam, jako stohy døeva jich tam bylo nahromadìno. ,No vidíte, Madlenko, øíkala mi vdy, ,tohle má ten
ná starý vecko v hlavì; já se divím, e se z toho jetì nezbláznil. - To máte tak: kdyby mne nebylo, e ho hlídám jako

malé dítì, bùhví co by z nìho bylo; já musím mít rozum ze veho, on nerozumí nièemu ne tìm jeho lejstrám. A svatou trpìlivost musíte s ním mít. No, nìkdy si na nìj ale také houknu,
a to jde, jak by ho pes kousl, ani nemukne, a mnì ho je líto.
Ale nìkdy je potøeba vypeskovat, kdy s ním není k vydrení;
pomyslete si, Madlenko, mìl vám v tom svém pokojíku prachu jako uprostøed návsí a pavuèin vude jako v staré zvonici, a myslíte, e jsem mu smìla pøijít se smetákem? Ne.
I myslila jsem si: vak já tì vyèíhám; copak o nìho, ale lo tu
o moji i povìst; moje to hanba, kdy k nìmu nìkdo veel
a vidìl ten poøádek. Poprosila jsem jednou známého pána,
s kterým on nejradìji bývá, aby ho zdrel, a zatím jsem vecko vude umyla, osmejèila, e to bylo k svìtu podobno.
A vidíte, Madlenko, jaký to èlovìk! Ani nepoznal, e je umyto,
a tøetí den. To se mu prý zdálo, e je v pokojíku svìtleji bodej ho, aby nebylo svìtleji. Tak vám musí èlovìk umìt s tìmi
podivíny zacházet.Pokadé, kdy jsem k ní pøila nebo ona
k nám, mìla co na starého alovat, ale pro celý svìt nebyla
by se od nìho odlouèila. Jednou jí ale nahnal strachu. Vyel
si také na procházku, a tu se potká s tím svým známým, který
byl na cestì do Krkonoských hor. Nabídl mu, aby jel s ním,
e se brzy vrátí, a milý pán jel s ním, tak jak byl. - Zuzanka
èeká, èeká, pán nepøichází; noc pøila, on nikde. Pøibìhla
k nám celá poplaená, plakala a mìli jsme s ní co dìlat. Ráno
teprv dovìdìla se, e odjel; to èinila a lála mu a hrùza. Asi
estý den pøijel, a ona pro nìho kadý den vaøila obìd i veèeøi. - Kdy byl doma, pøibìhla k nám a povídala: ,Nu vidíte,
to máte tak, kdy jsem se do nìho pustila, povídal mi; No, no,
nekøièela, el jsem na procházku a stavil jsem se na Snìce,
proto nemohl jsem hned pøijít. - Jednou nám pøinesla nìkolik
kníek a povídala, e to její starý sepsal, abychom to èetli.

Mùj nebotík Jiøí byl dobrý ètenáø, èetl tedy, ale my tomu pranic nerozumìli; také vere dìlat umìl, ale ani tìm jsme nerozumìli, bylo to vecko tuze uèené. Zuzanka ale povídala: ,No,
to stojí za to, e si tím hlavu láme! Ale lidé ve mìstì mìli
pøed ním velikou vánost a kadý øíkal, e ten jeho rozum ani
k pochopenl není.
,,Já jsem jako ta Zuzanka, pravila Kristla; pranic mi na té
uèenosti nezáleí, kdy tomu rozumìt nemohu. Kdy slyím
hezky zpívat a vás, babièko, vypravovat, to je mi milejí ne
jakýkoli výklad. - Ale jestlipak jste slyela tu píseò, co udìlala
Barla z Èervené Hùry? -  Milá holka, mnì ty svìtské písnì
u teï nejdou do hlavy, ani se o nì mnoho nestarám; ty èasy,
kde jsem pro písnièku kus cesty bìela, u pominuly, teï já
jen ty moje poboné zpívám, pravila babièka.
,,Jaká je to, Kristlo?  ptala se Manèinka a Barunka. - No
poèkejte, vak já vás jí nauèím, zaèíná se: Copak ten ptáèek
povídá, co na dubì sedá? - Tu mnì, Kristinko, musí dnes
zazpívat, a k vám pøijdem, obrátil se Míla do vozu. - Tøebas dvakrát. Byly jsme na robotì na panském hrabat, Barla
také pøila, a kdy jsme odpoèívaly pod strání, povídá Anèa
Tichánkovic: ,Barlo, udìlej nám písnièku!- Barla se chvilku
rozmejlela, pak se usmála a zaèala zpívat: ,Co ten ptáèek
povídá, co na dubì sedá? Která panna hochá má, e je vzdycky bledá. Anèa se ale o to skoro rozhnìvala, myslila, e to
padá na ni; to víte, e má Tome, e je nevìstou. Ale Barla
jak to na ní pozorovala, jen to fiklo, udìlala druhý ver
na udobøenou: , Mlè, ptáèku, mlè, ty le, nepovídá pravdu:
já také hocha mám, a mám pøece barvu. - Líbila se nám dost
a dost a notu tak pìknì k ní vzala, a milo. ernovská dìvèata budou poslouchat, ony ji jetì neznají, doloila Kristla. Manèinka a Barunka si notovaly ponìkud novou písnièku,

a vtom jeli okolo zámku. Pøed vraty stál nejmladí komornik
v èerném obleku, chlapisko nevelké, vyzáblé; jednou rukou
proèesával si èerný vous, druhá ruka palcem zavìena byla
v zlatém øetízku, který mu na íji visel, aby vidìt bylo tøpytící
se na prstech prsteny.
Kdy jel koèár okolo nìho, zasvítlly mu oèi jako mackovi,
kdy vidí vrabce, usmál se milostnì na Kristlu a pokynul rukou. Ale enské sotva se po nìm obrátily a Míla s nechutí vydrovku popoinul. Radìji bych vìru èerta vidìla ne toho Taliána, povídala Kristla.To u zase èíhá, a by lo nìkolik dìvèat samotných, aby mezi nì vletìl jako jestøáb. - No, onehdy
ve lièi dostal na høbet, zaèal Václav. pøiel si tam k muzice
a hned, k tìm nejhezèím dìvèatùm, jako by pro nìho je tam
byl kdo pøivedl; a chlap neumí promluvit èesky, ale ,esky olka,
mám ráï, to si hned pamatoval. - - To mnì také v jednom
repetí, kdy pøijde na pivo, vskoèila do øeèi Kristla, a kdybych mu desetkrát po sobì øekla: ,Já vás ne ráda,- pøece
nejde z krku jako ta zimnice. - No, hoi mu vypráili kandu
notnì, a kdyby mne nebylo, teprv byl by zvìdìl, po èem perník v Pardubicích. - A si dá pozor, aby mu to na jiném místì
nepovìdìli, øekl Míla, pohodì hlavou.
Koèár zastavil u hospody. No, zdrávi jste svezli, dìkovala
se Kristla, podávajíc ruku Mílovi, který jí pomáhal z koèáru. ,,Jetì slovíèko, zadrela ji babièka; neví, kdy pùjdou ernovtí a kdy Èervenohùrtí do Svatoòovic? - Snad jako kdy
jindy: Èervenohùrtí mezi matièkama a ernovtí na první mariánský svátek po Janu. Já jdu také. - To chci také, mínila
babièka. - ,,Já jdu letos také s sebou, smála se Barunka. ,,Já také, pøivìdèila Manèinka. Ostatní dìti pravily, e také,
ale Barunka je odbývala, e by tøi míle cesty neuly. Zatím
vihl Václav zase do koòù a jeli ke mlýnu, kde sloili Manèin-

ku a kde odbyla babièka svìcených nìkolik vìneèkù, pro
panímámu pøichystaných. Kdy dojízdìli domù, pøibìhl jim
Sultán a Tyrl velikými skoky vstøíc a nemohli se radostí ani
ustanovit, e mají babièku zase doma. Babièka ale dìkovala
Pánubohu, e astnì domù dojeli, ona stokrát radìji pìky
la, ne se vezla, nebo na tom voze, a kdy ti bujní konì
v jednom cvalu uhánìli, zdálo se jí ustaviènì o sraení hlavy.
Bìtka i Vora èekaly na zápraí. Co vy, Václave, kde máte
vìneèek? ptala se mluvná Bìtka koèího, kdy babièka
s dìtmi do sednice vela. - ,,I holka, to jsem já dávno zapomnìl, kde jsem ho nechal, uklíbl se potutelnì Václav, otoèe
povoz k silnici. - Nemluv s ním, potáhla Bìtku Vora; to ví,
ten si nevidí do huby ani na Boí hod! - Václav smìje se vihl
do koòù a hned ho tam nebylo. Èerstvé vìneèky povìsila
babièka mezi okno a na obrázky loòské hodila boímu ohníèku.

IX
V babièèinì svìtnici jako v zahradì, kam se èlovìk obrátí,
vude plno rùí, rezedy, støemchy i jiného rozmanitého kvítí
a mezi tím celé náruèe dubových listù. Barunka, Manèinka
váou kytice a Cilka vije veliký vìnec. Na lavici u kamen sedí
Adelka s chlapci a odøíkávají si pøání.
Je pøedveèer svatojánský,druhý den otcùv svátek, slavný to
rodinì den. Ten den sezval pan Proke své nejmilejí pøátele
na hostinu, to byl u obyèej. Proto byl takový rámus po celém
stavení; Vora drhla a smejèila, aby nebylo ani práku nikde,
Bìtka paøila drùbe, paní pekla koláèe a babièka pøihlíela
tu k tìstu, tu k peci, tu k drùbei; jí bylo vude tøeba. Barunka

prosila, aby babièka zavolala Jana ven, e jim nedá pokoje,
a kdy byl venku, naøíkala Bìtka a Vora, e se jim plete pod
nohama. Vilém chtìl, aby ho babièka vyslýchala, Adelka chytala ji za faldy, kemrajíc o koláè, a na dvoøe krákaly slepice,
dávajíce znamení, e chtìjí na høad. Pro pána krále, vdy
pak nemohu vem vudy najednou poslouit! naøíkala si ubohá babièka. Tu volá Vora: Pán jde domù! - Pletaèky
se zamknou, paní uklízí, co jetì tajemstvím zùstat má, a babièka pøikazuje dìtem: ,,Ne potom abyste tatínkovi vecko
vybreptaly! - Otec pøichází na dvorek, dìti jdou mu vstøíc, ale
kdy jim dává otec dobrý veèír a po matce se táe, zùstanou
zaraenì stát, nevìdí, co mají øíci, aby nevyzradily tajemství.
Adelka ale, tatínkùv mazánek, jde pøece k nìmu, a kdy ji béøe
na rámì, eptá mu: Maminka peèe s babièkou koláèe, zítra
bude tvùj svátek. - No poèièkej, pøetrhnou jí chlapci slovo;
ty dostane, povìdít to, - a bìí alovat mamince. Adelka
zèervená, zaraena sedí na otcovu loktu, a koneènì se pustí
do pláèe. No neplaè, chlácholí ji otec; vdy já to vím, e je
mùj svátek a e peèe matka koláèe. - Adelka si utøe rukávkem slze, dívá se ale se strachem na matku, kterou chlapci
vedou. Ne ono se to vecko vyrovná a chlapci dovìdí se, e
Adelka nièeho nevyzradila. To tajemství ale vecky tøi tak tlaèí, e otec slye nesmí slyet a vidì nesmí vidìt. Barunka musí
pøi veèeøi ustaviènì na nì mrkat a tochat je, aby se dokonce
neprozradilí, a Bìtka se jim potom posmívá, e jsou slepièí
trepky.
Koneènì je ve udìláno, pøichystáno, i vùnì peèiva se rozela; sluky ulehly, jen babièka jetì klapká ztichounka
po stavení. Zavírá koèky, zalívá jiskry v kamnech, a rozpomenouc se, e se topilo také v peci na stráni, e by tam byla

mohla nìjaká jiskøièka zùstat, nevìøí ani své opatrnosti a jde
se radìji jetì podívat.
Sultán a Tyrl sedí na lávce; kdy vidí babièku, jaksi podiveni se na ni podívají; v tu dobu ona nebývá venku, ale kdy je
pohladí po hlavì, zaènou se lichotivì okolo ní tøít. No, u jste
zase èíhali na myi, vy hastrmani? To je vám dovoleno, jen
se mi do chlívku nedobývejte, povídá jim, jdouc na stráò. Psi
v parách za ní Otevøe pec, opatrnì ourá pohrabáèem
v popelu, a nevidouc ani jiskry, zavøe pec a jde nazpìt. U lávky
stojí dub; v rozloených jeho ratolestech sedí v létì drùbe.
Babièka se podívala nahoru, zaslechla v ratolestech povzdech, tichounké epotání a típání. ,,O nìèem se jim zdá,
povídala si a la dál. - Co ji opìt u zahrádky zastavilo? Naslouchá líbeznému klokotání dvou slavíkù v zahradním køoví?
Èi nesouvislé písni Viktorèinì, která smutnì od splavu zaznívá? Èi se babièka zahledìla na stráò, kde tolik svatojánských
muek, tìch ivých hvìzdièek, se kmitá? - Pod strání nad loukou vznáí se lehké obláèky v ustavièném kolotání. To nejsou
mlhy, povídá si lid, a snad babièka také vìøí, e v tìch prùzraèných, støíbroedých závojích zahaleny jsou lesní enky,
a dívá se na jejich divý tanec pøi svitu mìsíce? - Ne, ani tak,
ani tak; babièka dívá se na louku, která vede ke mlýnu. Tam
od hospody pøes potok vbìhla na louku postava enská, zahalená v bílou plachetku. Tie stojí, naslouchá jako srna, kdy
ze zákrytu lesního vybìhne na irou pláò, by se popásala. Nic
neslyí ne táhlé zvuky slavíka, ternné hrkotání mlýnu a evelení
vln pod temnými olemi. Otoèí bílý at okolo pravé ruky a trhá
jí kvítí, kvítí devatero, kadé jiné. Majíc kytici hotovu, shýbne
se jetì, umyje se èerstvou rosou, a neohlíejíc se vlevo ani
vpravo, spìchá nazpìt k hospodì. Kristla je to! Bude dìlat
svatojánský vìneèek; myslila jsem si, e má toho hocha ráda,

povídala si babièka, nespoutìjíc z dìvèete oèi. Ji ji nevidìla, a jetì stála v zamylení! Due její kochala se ve vzpomínkách! Vidìla pøed sebou louku, vidìla pohorskou vesnièku, nad sebou záøící mìsíc a hvìzdy - byl to ten samý mìsíc
i hvìzdy, vìènì krásný, nestárnoucí -, ale ona byla tenkráte
mladá, svìí holèina, kdy v svatojánské noci na osudný vìneèek devatero kvítí trhala. Jako by to bylo právì bylo, tak
cítila babièka strach, který mìla, aby jí nikdo v cestu nepøiel
a kouzlo nepøekazil. Vidí se v komùrce své, vidí na lùku ty
kvìtované poduky, pod nì uvitý vìneèek klade.
Vzpomíná, jak vroucnì se modlila, aby jí dal Pánbùh sen,
v nìm by se jí zjevil ten, jeho si due její byla oblíbila. Dùvìra, kterou na osudný vìneèek kladla, nezklamala ji; vidìla
ve snu mue vysokého vzrùstu, jasného, upøímného vzhledu toho, jemu rovného pro ni ve svìtì nebylo. Usmívá se babièka
té dìtinské chtivosti, s jakou pøed slunce východem
do zahrady pospíchala k jabloni, by nazpátek pøes jabloò vìneèek pøehodila a jetì se dovìdìla, zdali Jiøího svého brzy
aneb dlouho neuvidí. Pamatuje se, jak ji vycházející slunce
plaèící dostihlo v zahradì, plaèící proto, Ze vìneèek daleko
pøes jabloò pøelítl a tudy nebyla èáka, e se s Jiøím brzy shledá. - V zamylení stojí babièka dlouhou chvíli, mimovolne ruce
sepne, mírný její, dùvìrný zrak obrátí se vzhùru k záøícím hvìzdám a z úst vyplyne tichá otázka: Kdy se asi, Jiøí, shledáme? - Tu pøevìje vetøík lehounce bledou tváø staøenky, jako
by ji líbal duch zvìènìlého. Staøenka se zachvìje, udìlá køí
a dvì slze padnou na sepjaté ruce. Po chvíli vejde tie
do stavení.
Dìti vyhlíely z oken, kdy rodièe pøijedou; byli v mìsteèku
v kostele. Otec dal ten den na mi svatou a babièka dala ten
den na modlení za vecky Jany svého rodu, poèítajíc od koli-

kátého kolena. Krásný vìnec, pøání, dary - vecko leelo
na stole pøichystáno; Barunka vyslýchala jednoho i druhého,
ale samým chvatem vynechalo se tu slùvko a tam slùvko a musela zaèílt znova. Babièka mìla díla plné ruce, ale chvilkami
otevøela dvéøe, nahlídla do pokoje a s napomenutím: Budte
hodné, nic tu nevyvádìjte! zase odela.
Právì la babièka naøezat èerstvé petrele do zahrádky, tu
bìí Kristla po stráni, nesouc nìco v átku zabaleného. Dej
Pánbùh dobré jitro, babièko, pozdravuje s tváøí veselou, záøící, e se babièka na ni a zakoukala. - Ty vypadá, dìvèe,
jako bys na rùích se byla vyspala, povídá jí babièka, usmívajíc se. - Uhodla jste, babièko, moje podhlavnièky jsou samý
kvìt, odpovìdìla Kristla. - Ty ètveraèko, nechce rozumìt,
ale nech je tak nebo tak, jen kdy bude dobøe, viï, holka? To to, babièko, pøisvìdèila Kristla, ale dovtípíc se smyslu
babièèiných slov, trochu se zardìla. - Copak to nese? Nesu vázaného Jeníkovi; vdy se mu líbí nai rousní holubi,
pøinesla jsem mu pár mladých, a si je hledí! - Ale co sis
dìlala kodu, vdy ono to nemuselo být, mínila babièka. Rádo se stalo, babièko; já mám dìti ráda a dìti mají zase
z takových vìcí radost, tedy jim ji nechme. Ale mnì se vecko
zdá, e jsem vám nepovìdìla, co se na vèerejek v noci u nás
dìlo. - Vèera bylo u nás jako na praském mostì, nepøily
jsme ani k øeèi, ale vím, e jsi mi chtìla nìco povídat o tom
Taliánu. Tedy povídej, ale musí vzít z kadého vere slovo,
èekám nae u z kostela a hosté budou tu co nevidìt, pobízela babièka Kristlu. - Tak si pomyslete, on ten obejda, ten
Talián, pøicházel k nám kadý den na pivo - to by nebylo zle,
hospoda je pro kadého èlovìka -, ale ne aby jako poøádný
èlovìk za stolem sedìl, vysmejèil jako pometlo celý dvorek,
i do kravína vlezl, zkrátka, kam se já vrtla, tam byl v patách.

Tatík se na to mraèil, ale znáte ho, je dobrý èlovìk, nerad ublíí kuøeti a nerad si také hosty odrazí, zvlá zámecké. Spolehl se tedy na mne; já ho nìkolikrát zhruba odbyla, ale on, jako
bych mu nejpìknìji øekla, a vím,e rozumí èesky, tøebas i mluvit
neumìl. Vedl ustaviènì jen svou:, Esky olka, mám rád, ruce
pøede mnou spínal, ba i klekl. - To je kùe! povídala babièka. - ,,I to máte tak, babièko, ti páni, ti vám toho nahamoní, a
vás ui brní; kam by èlovìk pøiel, aby jim to vìøil, takové øeèi
se mi v hlavì ani neomí. Ale ten Talián mne domrzel. Pøedevèírem byly jsme na louce hrabat, tu se tam namátl Míla (babièka se tomu namátnutí usmála), mluvili jsme velicos, øekla
jsem mu taky, jaký to máme s tím Taliánem køí. - ,No, jen to
nech, vak já se postarám, aby k vám neel.- ,Ale abyste
tatíka nerozhnìvali, povídám, nebo já znám ernovské hochy, to jsou proívané podívky.- Veèer pøijde milý Talián zase;
ale za malou chvilku pøihrnuli se hoi, byli ètyøi, mezi nimi Míla
a jeho kamarád Tome - znáte Tome, ne? Dobrá kopa, bude
si brát Anèu Tichánkovic, moji kamarádku. Já mìla radost,
kdy pøili, jako by mi na nové aty nìkdo dal. Bìím s chutí
nalívat a kadému jsem pøipila. Talián se zamraèil zle; jemu
já nikdy nepøipiju, lak mu vìø, aby èlovìku nìèeho nedal.
Hoi sedli za stùl a zaèali hrát v karty, ale to jen naoko, pøitom se ustaviènì Taliánovi poklebovali. Vítkovic povídá:
,Koukejte se na nìho, vyhlíí jako sùva z nudlí!- Tome zas
na to: ,Já se ustaviènì na nìho dívám, brzo-li si neukousne
zlostí nos. Mnoho práce by mu to nedalo, sahá mu beztoho
a na bradu! Tak vám to lo; Talián vecky barvy pøemìòoval
zlostí, ale ani necekl. Koneènì pøece hodil peníze na stùl,
nechal pivo stát a bez pozdravení odeel. Já udìlala za ním
køí, hoi ale povídali: ,Kdyby nás byl mohl pohledem probodnout, bylo by po nás. Kdy odeel, la jsem po svých; to

víte, co máma postonává, na mnì se vecko zavírá i otvírá.
Hoi také odeli. - U bylo snad po desáté, kdy jsem la
do komorv spat. Zaènu se svlékat, tu na okénko: uk, uk, uk.
Myslím si, to je zajisté Míla, snad si nìco zapomnìl; on vdy
nìco zapomene, já mu øíkám, e jednou hlavu u nás nechá! U se stalo, pøikývla babièka na dosvìdèenou. - Pøehodím
si átek, pokraèovala Kristla s usmáním, a jdu rychle okno
otevølt; a hádejte, kdo to byl? - Talián I Bouchnu oknem
a leknutím jsem si uplivla! On mne vám zaène prosit a mluvit,
a ví, e mu nic nerozumím, pak mi podával zlaté prsteny z prstù.
Já se vám dopálila, vezmu dbán s vodou, jdu k oknu
a povídám:,Jdi odtud, ty pozitúro, a hledej si frejù tam u vás,
ne zde, sice tu vodu na tebe vychrstnu! Trochu ucouvl
od okna, ale vtom vyskoèili z køoví hoi, popadli ho do hrsti
a ústa mu zacpali, aby nemohl køièet. ,Poèkej, Taliáne taliánskej, teï ti dám co proto,ozval se Míla. Já ale prosila Mílu,
aby ho nebili, a zavøela jsem okno - vlastnì jen pøivøela, nedalo mi to, abych se nepodívala, co s ním budou dìlat. - ,No
Mílo, co s ním? Chlapíka je kde nic tu nic a srdce zajeèí, tøese
to ním, jako by mìl klepavku.- ,Vylehejme mu ehavkama,
navrhl jeden. - ,Namame ho kolomazí, druhý. - ,Nic to, rozhodl Míla. ,Tomi, ty ho dr, a vy, hoi, pojïte se mnou. - Odbìhli. Za malou chvilku se vrátili, pøinesli tyèku a kolomaznici.
,Hoi, zujte mu botky a vykasejte nohavice, porouèel Míla.
Hoi hned poslechli; kdy je zaèal kopat, chlácholili ho jako
zlého koníka: ,Hahou, malý, hahou! - ,Nedostane podkùvky,
neboj se, povídal mu Míla; ,jen ti noky namaem, aby se ti
bìelo líp domù! - ,Alespoò naèichne zdravou vùní, smál
se Tome; ,beztoho smrdí tou voninou, jak by facky dával.
Kdy mu namazali nohy, jako by botky mìl, poloili mu tyèku
na plece, ruce mu roztáhli a pøivázali ho na ni jako na køí.

Talián chtìl køièet, ale Tome poloil mu dlaò na ústa a drel
ho jako v skøipci. ,Takovým lenochùm, jako tys, povídal, ,nekodí hnáty trochu natáhnout, beztoho se ti íly zkrátí.- ,Hoi,porouèel zase Míla, ,svate mu botky, hoïte mu je pøes
rameno a vyvedem ho na silnici; a jechá, odkud pøiel - ,Poèkejte, dáme mu kytku za knoflík, aby pøece vidìli, e jde
od holky øekl Vítkovic, utrhl kopøivu a bodlák a zastrèil mu to
na frak. - ,Tak, teï to má, jsi celý pìkný, mùe jít s dary!smál
se Míla; vzali ho s Tomem pod padí a ourem ho vyvedli
tie ze sadu. Za chvilku pøiel Míla jetì k okénku, povídal,
jakou mìl chlapík zlost a jak s bidlem utíkal. ,Ale jak jste ho
vyèíhali?ptám se Míly.- ,Inu, povídá, ,já ti chtìl dát dobrou noc,
øekl jsem tedy hochùm, aby na mne poseèkali ve mlýnì, sám
jsem stál v sadì. Tu vidím pøes stráò dolù nìkoho se plíit
jako zlodìje a krást se k tvému okénku. Jakmile jsem ho poznal, tichounce vyjdu ze sadu a pro hochy. Tak se nám to dobøe
podaøilo. Mnì se zdá, e se bude pást vícekrát sem pøijít.Vèera jsem se té pozitúøe celý den smála, ale veèer byl u nás
ponocný Kohoutek, on je u nás kadý den, rád si zavdá a pak,
co ví, to vykokrhá. Ten nám zaèal vypravovat, jak pøiel Talián
v noci domù. ,To byly nìjaké elmy, ti ho zdìlali, povídá a zaèal
ho popisovat a hrùza; to víte, e udìlal z komára velblouda.
Psi se prý na nìho sápali, jaký byl hrozný, - a ena mìla prý
do rána co drhnout, aby mu kolomaz smyla. Dal jim støíbrný
tolar, aby nic neøíkali v zámku, a zaøíkal se prý stranì, e
se tìm chlapùm pomstí. Já se teï bojím o Mílu; povídá se, e
jsou ti Taliáni zlí lidé. A jetì to povídal Kohoutek tátovi, e
chodí Talián k Mariánce správcovic a e si myslejí staøí, kdy
ho má paní knìna ráda, e mu dá dobrou slubu na panství
a pak e by si mohl dceru vzít. No a vidíte, babièko, Míla chce
do dvoru se dát za pacholka na rok, aby nemusel být vojá-

kem; to víte, jak to chodí, kdy by Talián ale na nìho pøitíval,
správec ho nevezme a bude v bryndì. To jsem si vecko rozmyslila a u mne to nic netìí, co ti hoi vyvedli; - dnení sen
mne ovem zase potìil, ale co je to platno! Co vy tomu
øíkáte, babièko? - Moudré to nebylo od tìch hochù, ale dejme chase rozum, dokonce kdy se do toho láska vplete. Mùj
Jiøí také vyvedl takový kousek a trpìl za to. - Copak, babièko? - Inu snad bys nechtìla, abych se pustila do rozprávky;
a pøi pøíleitosti povím ti to. Beztoho jsme se zapomnìly a zdá
se mi, e slyím dusot koòù; to jsou u nai. Pojïme! Já si to
musím vecko rozmyslit, cos mi øekla, snad budu vìdìt pak
nìjaké rady, doloila babièka vcházejíc pøes práh.
Dìti slyíce Kristinèin hlas, vybìhly do sínì, a kdy Jan dostal krásné holoubátka, popadl dìvèe okolo krku a tak ji radostí silnì tiskl, e jí zùstala na bílém hrdle èervená pruha. Byl
by si je také nejradìji hned sám do holubníku donesl, kdyby
nebyla Barunka zavolala: U je tatínek zde! Skoro zároveò
s koèárem doli k Starému bìlidlu i pan otec a pan myslivec.
Pan Proek vida se v kole milých pøátel a rodiny, kterou on
tak vroucnì miloval a jí tak málo do roka uil, byl velice pohnut, a kdy zaèala Barunka pøát, polily ho slze. Dìti vidouce
otce plakat, i matku i babièku, zajíkaly se v øeèi a pustily
se také do pláèe. Bìtka a Vora, poslouchajíce u dveøí odøíkávání, pøikryly si oèi modrými zástìrami a plakalv té jedna
víc ne druhá. Pan otec toèil pikslou jako mlýnským kolem,
pan myslivec oustal rukávem krásný lovecký nù (nebo byl
v celé parádì), aby své pohnutí , zakryli; Kristinka ale stála
u okna a pranic se za slze nestydìla, a pan otec k ní pøistoupna, pikslou na rameno jí klepl, eptaje: Viï, to ty si myslí: a
mnì budou tak pøát! - Vy, pane otèe, vdycky musíte èlovìka kádlit, povídalo dìvèe a oèi utøelo. Slze v oku, ale ra-

dost a spokojenost v srdci, pøistoupil pan Proek ke stolu, nalil
do poháru vína. Na zdraví vech! pravil, vyprázdniv první pohár. Nato pili vickni na zdraví hospodáøe, a brzy záøily jim
tváøe veselostí. Jeník byl nejblaenìjí: on dostal od myslivce
dva králíky, od panímámy velikánský koláè vím koøením mazaný, co on rád, od babièky jeden z tìch dvacetníkù, co mìla
schované v plátìném pytlílèku v truhle, od rodièù dary a po
obìdì se tu znenadání vyskytla v sadì paní knìna s komtesou, a kdy pan Proek i paní s babièkou a s dìtrni ven vybìhli pøivítat je, dostal Jeník krásnou knihu od komtesy, v ní
byla rozlièná zvíøata vymalována.
Já se pøijela podívat, Jene, jak se dnes veselí, pøívìtivì
oslovila knìna svého tolbu.
U mé rodiny a s nìkolika dobrými pøáteli vdy dobøe, Osvícenosti, odpovìdìl pan Proek. - Kdo je u tebe? - Sousedé moji, mlynáø se svou rodinou a rýznburský myslivec. - Nenechej se mnou zdrovat, vra se mezi nì, já té hned odjedu. - Pan Proek se poklonil, netroufaje si velitelku svoji zdrovat, ale prostosrdeèná babièka zaèala hned. ,,I to by bylo
krásné, abychom milostivé paní knìnì a milostsleènì ani
koláè nepodaly. Jdi, Terezko, jdi, pøines; co pøijde znenadání,
pøijde k chuti. Barunko, ty odbìhni pro koíèek, naèeu trochu tøení. Snad by milostivá paní také trochu smetany nebo
vína? - Jan i Terezka byli v rozpacích, báli se, aby to prosté
pobídnutí knìnu neurazilo, ale naopak, a pøívìtivým usmáním skoèila z konì, podala uzdu Janovi a sedajíc na lavièku
pod hruku pravila: Vae pohostinstvi bude mi milé, nechci
vak, abyste hosti zanedbali; a tedy pøijdou mezi nás.
Paní Proková odbìhla, pan Proek, uvázav konì u stromu, donesl ven stolek a za chvíli pøiel pan myslivec s velikou
poklonou a pan mlynáø s velikým upejpáním, kdy se ho ale

paní knìna ptala, jak se mele, mnoho-li uitku mlýn mu nese,
byl ve svém ivlu a tak dalece se osmìlil, e podal knìnì
òupec tabáku. Kdy byla s kadým vlídnì slovíèko promluvila, pøijmula od paní Prokové koláè a od babièky sklenici
smetany.
Dìti zatím obklopily Jana, který jim ukazoval svoje zvíøata,
a komtesa stála u nich, tìila se z radosti a z obdivu jejich,
mileráda odpovídajíc na kadou jejich otázku.
Maminko, podívejte se, to je nae srnka! volal myslivcùv
Bertík na matku, kdy jim Jan ukazoval srnu, a matky i dìti
sestrèily hlavy do knihy.
Sultán! To je Sultán! zvolal Vilém, a kdy na to vykøiknutí
Sultán mezi nimi se vyskytl, ukazoval mu Jan knihu øka: Vidí, to jsi ty! I velikánský slon tam byl, jeho se Adelka a
lekla; kùò tam byl i krávy, zajíèek, veverky, slepice, jetìrky
a hadi, ryby, áby, motýlci, beruky i ten mravenec; to vecko
dìti znaly, a babièka si povídala vidouc tíry a hady. Co ti
lidé vecko neudìlají, i tu havìt vymalujou. Kdy ale paní mlynáøka chtìla vidìt zlou saò, které z huby oheò srí, povídala
komtesa, takové zvíøe e není, to e je vymylená potvora.
Pan mlynáø ale zaslechl to, zatoèil pikslu v prstech, uklíbl
se øka:
,,I milostsleèno, není to vymylenost, takových jedovatých
zlých saní s ohnivými jazyky je dost na svìtì, ale patøí k èlovìèímu pokolení, proto nejsou mezi tìmito nevinnými zvíøaty.
Komtesa se usmála, panímáma ale klepnouc pana otce pøes
ruku, pravila: Mnoho øeèí, pantáto.
Knìna zatím s mvslivcem a Janem o velièem mluvila, a
se ptala také, je-li v okolí mnoho pytlákù.
Jetì mám dva takové takáøe; byli tøi, ale toho nejhloupìjího jsem nìkolikrát i pokutoval, ted sedí doma; ale ti dva

jsou po laku chytøí, není moná jich dostihnout, leè bych jim
trochu brokù do tìla vehnal. Pan nadlesný mi to ovem vdycky porouèí, ale je to na pomylenou, kvùli zajíci èlovìka zmrzaèit.
Nechci, abyste to kdy udìlal, øekla knìna.
Já si také myslím, e pro tu malièkost milostivá vrchnost
nezchudne, a na vysokou zvìø se pytlák neodváí v revíru.
Slyím ale, e mi lid v lesích mnoho krade, ptala se knìna.
Inu, øekl myslivec, já slouím milostivé vrchnosti hezkých
pár let, ale koda, co mi lid za ten èas v lesích nadìlal, nestojí
za mnoho. Ono se mnoho mluví; kupøíkladu já bych mohl dát
pokácet kolik stromù do roka, prodat, a kdy bych to nemohl
fortelnì zúètovat, øekl bych: ukradlo se. K èemu si ale obtìovat svìdomí lí a podvodem. Na podzim, kdy pøijdou hrabaèky na stlaní, chudý lid na døíví, jsem vdy nablízku, hromuju a se les otøásá, aby mìli strach a ádnou kodu mi netropili; ale co mám takovou starou babku napolo zabít, kdy si
nìkdy òáké tlustí topùrko pøibere, jako to nìkteøí dìlají? Proto
milostivá vrchnost iva bude, myslím si, a chudý lid se také
obiví a øekne tisíckrát zapla Pánbùh. To ve já nepoèítám
za kodu.
Dobøe tak dìláte, pøisvìdèila knìna. Ne ale musí tu být
nablízku pøece jen zlý lid. Pøedevèírem v noci el Piccolo
z mìsteèka a v baantnici chtìli ho obrat; kdy se ale bránil
a køièel, zbili ho, a zùstal leet; posud je churav. Tak se mi
øeklo.
To se mi zdá víøe nepodobno, Osvícenosti, kroutil hlavou
pan Proek.
Jaktìivi jsme neslyeli, aby tu bylo zbojníkù jakých v baantnici, ani kde nablízku, ozvali se myslivec i mlynáø.

Coe se to mìlo stát? ptala se bahièka, pøistoupnouc blíe. Myslivec jí to povìdìl. ,,I totì kùe prolhaná, povídá babièka, podeprouc si v rozhorlení ruku o bok e pak se nebojí
pánaboha. Povím já to milostivé paní jinak. A tu zaèala povídat, co jí byla Kristla ráno svìøila. Ne snad abych chválila, co
ti chlapci udìlali, ale co je platno, kadý hájí své. Kdyby kdo
byl toho vìtroplacha vidìl stát u okna dìvèete v noci, rozneslo by se to jako po troubách a dìvèe by mìlo dobré jméno
a tìstí zkaené; u by se øeklo: ,I co ta, chodili k ní páni,
nehodí se mezi nás. Dìvèe má ale strach, aby se jim ten èlovìk nemstil, doloila babièka.
A se nebojí, já to srovnám, øekla knìna; nato pokynula
komtese k odjetí, obì vsedly na konì, a vlídnì pozdravíce
spoleènost, rychlým cvalem ujídìly k zámku.
To je pravda, e by si málokdo troufal s paní knìnou tak
mluvit jako nae habièka, mínila paní Proková.
I ono je nìkdy lépe mluvit s císaøem neli s písaøem a dobré slovo najde dobrého místa. Kdybych se byla nezmínila, kdo
ví, co by z toho polo, pravila babièka.
Vdy já to øíkám, e je ta paní bledì v tom, e ji obelhávají
kdekdo, mínil myslivec, jda s panem Prokem a mlynáøem
nazpìt do svìtnice.
K veèeru pøiel Kudrna, a jak slyely dìti flainetl, pustily
se s Kristlou, Bìtkou i Vorou do tance. Také ampaòské
se pilo, paní knìna je poslala hospodáøi, aby pili na její zdraví.
Ani na Viktorku se nezapomnìlo, babièka nesla, kdy
se smrklo, ke splavu na omený paøez dobrou výsluku.
Druhý den ráno alovala babièce, e mìl pantáta mnoho
øeèi a e po cestì nìroval, ale babièka s usmáním povídala: I panímámo, vdy je to jednou do roka, a není kaplièky,
aby nebylo jednou do roka kázáníèko!

X
Po ernovském kopci nahoru kráèí pìt poutnic; je to babièka a panímáma, Kristla, Manèinka a Barunka. První dvì mají
bílé plachetky pøes hlavu, nad oblièej jako støíku stáhnuté;
dìvèata kulaté klobouky. Také si suknièky vykasaly jako Kristla a starí eny a na zádech nesly si malé raneèky, v nich
mìly potravu. Mnì se zdá, e slyím zpìv, øekla Kristla, kdy
doly na vrch kopce. - ,,Já také slyím.- ,,Já také, ozvaly
se dìvèata; pojïte rychle, babièko, aby nám neutekli, pobízely babièku a chtìly se pustit do bìhu. ,,I vy bloudkové, kdy
vùdce o nás ví, nepùjde bez nás, zdrela je babièka a dìvèata
upokojeny kráèely s ostatními stejným krokem. Na vrchu pásl
ovèák ovce a zdaleka je pozdravoval. Nezmoknem, Józo?
ptala se ho panímáma. - Buïte bez starosti, do pozejtøí to
vydrí. Vzpomeòte i na mne s otèenákem. astnou cestu!
- Dej to pánbùh, vzpomeneme. - A babièko, jakpak to Józa
ví, kdy má pret a kdy má být hezký èas? ptala se Barunka. - Kdy má pret, tu lezou èervíci ze zemì k vrchu a vyrývají budky; èerní tíøi (mloci) vykukují z dìr, jetìrka se ale
schovává, i pavouk, a laovièky lítají a u samé zemì. Ovèáci jsou celý boí den venku, a kdy nemají co dìlat, tu oni ta
zvíøátka pozorujou, jak to ije a tyje. Nejlepí mùj kalendáø jsou
hory a obloha. Podle jasnosti hor a barvy oblohy poznám, kdy
nastává pìkný, kdy patný èas, kdy vìtry, kroupy a snìhy pøijdou, doloila babièka.
U ernovské kaplièky stojí houf poutníkù, mui, eny i dìti,
nejedna matka nese si dítì v peøince s sebou, by je obìtovala matce boí a buï zdraví ztracené, buï tìstí pro nì vyprosila.

Vùdce Martinec stojí na prahu kaplièky; jeho vysoká postava vyniká nad vechny ostatní, take jedním pohledem svìøený sobì houfek pøehlídnout mùe. Vida babièku i s ostatními
pøicházet, povídal: Nyní jsme vickni, mùeme se tedy vydat
na cestu. Døíve se ale pomodleme otèená za astnou cestu. Poutníci pøed kaplièkou klekli, modlíce se, a vesnièané
stojíce po návsi, modlili se s nimi. Po modlitbì pokropili
se svìcenou vodou, jeden z výrostkù vzal vysoký køí, na nìj
nevìsta Tomova povìsila vìnec a Kristla èervený fábor obìtovala, mui sestavili se s vùdcem okolo nìho, za nimi eny,
spolèujíce se k sobì dle stáøí. Ale jetì se nehnuli, jetì mìly
hospodynì cosi k vyøizování, hospodáøi napomínali chasu, aby
dala pozor na oheò a statek, dìti kemraly pøineste nám
pouti, babièky prosily obìtujte za nás zdrávasek tu zazpíval Martinec zvuèným hlasem: Zdrávas, dcero Boha otce,
poutníci vpadli plným chórem do jeho noty, mládenec vyzdvihl do výe ovìnèený køí a houf putoval za ním na cestì k Svatoòovicùm. Pøi kadém køíi neb kaplièce drelo se zastavení,
obìtoval se Otèená a Vìøím ke cti a chvále boí u kadého
stromu, na nìj zboná mysl obraz Panny Marie zavìsila,
u kadého køíe, kde se nìjaké netìstí kdy stalo, modlili se.
Barunka i Manèinka dávaly dobrý pozor na Martince a zpívaly zároveò s druhými. Kdy ale pøily za Èervenou Hùru,
zaène se najednou Barunka ptát babièky: Prosím vás, babièko, kde byla Turyò, odkud bylo to nìmé dìvèátko? Ale
tenkráte nepochodila dobøe; babièka jí odpovìdìla: Kdy
jde na pou, musí mít obrácenou mysl k Bohu a nemyslit
na jiné vìci. Zpívejte, anebo se tie modlete. - Dìvèata zase
chvilku zpívaly, ale tu pøily do lesa, leckdes èervenaly se jetì v trávì jahody, bylo by koda bývalo nechat jich; dìvèata si
je radìji zutrhaly, pøitom se jim poinuly klobouky a suknì

spadly, bylo zase co spravovat, a koneènì si vzpomnìla jedna i druhá na buchty v monièce a po kousku je vytahovaly.
Babièka i panímáma si jich tak nevímaly, byly vecky v pobonost pohøíeny, ale Kristla, jdouc s Anèou, leckdys po nich
se ohlédla a pokárala je. Vy jste mnoho platny na pouti
a velikou zásluhu získáte si, to je pravda, usmála se jim. S veèerem doli poutníci k Svatoòovicùm; pøed mìsteèkem
se zastavili, enské se obuly, upravily si trochu at a teprv ly
do mìsteèka. Nejprv se lo pod kostel k studánce, která vytéká sedmi prameny zpod stromu, na nìm obraz Panny
Marie. U té studánky poutníci kleknou, modlíce se; pak
se kadý z pramene napije a tøikrát pøetøe oèi a líce. Ta èistá,
studená voda je voda zázraèná, její moci tisíce lidu zdraví
svoje dìkuje. Od studánky li poutníci nahoru do osvìtleného kostela, z nìho se ozýval hlahol rozlièných melodií, nebo pøicházely procesí z rozlièných stran a kadé z nich mìlo
jinou píseò. Ach babièko, zde je krásnì! eptá Barunka. ,,Jak by nebylo; klekni a modli se, odvìtuje jí babièka. Dìvèe kleká k staøenì, která hlavu a na zem kloní, vroucí modlitbu zasílajíc k nejsvìtìjí rodièce boí, její obraz na oltáøi
se skví ozáøen mnostvím svìtel, ozdoben vìnci a kyticemi,
je nejvíce obìtovaly nevìsty a panny, by nejsvìtìjí Panna
zdaru pøála jejich lásce, odìn v drahé roucho, ovìen skvostným perkem, obìtmi to tìch, kdo stísnìni chorobou pomoc
u jejích nohou hledali i také nali. Po skonèené modlitbì zaøídil si vùdce u sakristiána, co mìl k poøízení, a pak vedl svoje
oveèky na nocleh. Objednávat jim jej nemusel; jako vlatovice, kdy zjara pøilítnou a do svých starých hnízd zasedují, tak
li i poutníci tam, kde nali rok co rok by i ne tìdré uhotìní, ale pøece vlídnou tváø, chléb a sùl a èisté lùko. Panímáma
a babièka bývávaly u správce uhelných dolù; byli to staøí lidé,

babièka øíkala ze starého svìta, a proto cítila se u nich jako
doma. Paní správcová zaslechnouc, e pøili ernovtí poutníci, obyèejnì u kveèeru na lavièce pøed stavením na nì èekala, aby si je domù zavedla. Ne ly spat, ukázala hospodynì panímámì svoje poklady, celé vrchy plátna, kanafasu a pøíze, co nejvíce sama napøedla a rok co rok rozmnoovala. Pro
koho, vzácná paní, to vecko chystáte, kdy u dceru jste vdala2 divívala se panímáma. - Ale mám tøi vnuèky, a to víte,
plátno a vinutí je základ vybytí. - S tím byly panímámy ovem
zcela srozumìny; kdy se k tomu ale trefil pan správec, ølkal:
No maminko, vykládáte u zase; mám nechat vybubnovat
na trh? - ,,Och pantáto, to je jak plech, z toho nebude trh ani
za padesáte let. - To bylo ale paní správcové líto, e nemohla babièku nièím lepím uctít ne chlebem, nebo babièka kdy
putovala, ila jen od chleba a vody. Takový slib ale byl svatý
a nedalo se proti nìmu nièeho namítati. Panímáma si té
velice u správcù libovala v noclehu, a kdy lehala
do prachových poduek, vdy si øíkala s velikou rozkoí: Milé
poleeníèko, jako by èlovìk do snìhu zapadl. Kristla s Anèou
byly u jedné vdovy, domkáøky, spávaly na pùdì na senì, kam
jim hospodynì ustlala. Ony by byly na kamenì také dobøe
spaly. Tu noc ani nezùstaly na pùdì, nýbr slezly po ebøíku
dolù do sadu. Není-li pak tu tisíckrát lepí ne nahoøe; zahrada je nae komora, hvìzdièky nae svíce a tráva zelená nae
peøina, notovala si Kristinka, zabalujíc se do suknì a lehajíc
pod strom. - Tam budeme spávat, holka rozmilá, odpovídala jí Anèa, lehajíc podle ní. Ale jen poslouchej, stará Fousková chrápe, jako kdy kamení sype, smála se. - Ba, to je roztomilé pospání vedle ní. Ty Frantino, co myslí, pøijdou zejtra? ptalo se dìvèe, obracejíc se ke své druce. - Bodej by
nepøili, tvrdila s jistotou Anèa; Tome je tu jako na koni,

a Míla aby nepøiel, je víøe nepodobno, vdy tì má rád. Kdo ví, nebyla jetì øeè o tom mezi námi. - A k èemu potøeba øeèi, to se pozná; ani nevím, jestli mi Tome kdy øekl, e
mne má rád, a máme se pøece rádi dost a je u pøed svatbou. - A kdy bude pøece najisto svatba?  - Tatík nám chce
pøedat ivnost a jít do chalupy, a ji bude tedy mít dostavenou, bude svatba; nìkdy ke Kateøinì. Hezké by to bylo, abychom mìly svatbu jeden den. - ,,I jdii, ty mluví, jako by u
byla ruka v rukávì, a ono je to jetì za horami. - Co není,
mùe být. Mílovic budou rádi, kdy se Jakub k vám pøiení,
a tvùj tatík by dostal ikovného syna; lepí by se nikdo k vaí
ivnosti ani nehodil, a k tobì také ne. Co je pravda, to je pravda, Jakub je nejhezèí hoch z celé vsi a Lucina rychtáøovic by
tuím naøíkala pro nìho.- Vidí, to je také jeden kámen, který
nám v cestì leí, vzdychla Kristla. - Holeèku, to je víc ne
jeden kámen, èi myslí, e Lucina málo váí, ta je dost vydatná o sobì, a tatík jí pøihodí na váhu jetì pytlík renèákù. - Tím
hùø. - Proto si ale hlavu nelam, by byl i tatík rychtáøem, to
není jetì pánbùh, a Lucina i se vemi penìzi pøece ti vody
nepodá. Vak on má Míla zdravé oèi. - Ale jestli se to na nìho
sesype a jestli ho nepøijmou do dvora a bude muset být vojákem? - Nemysli si na takové vìci; kdy bude pan správec
èernì koukat, zamaou se mu oèi, rozumí? - Co, to by
se spravilo, ale vdycky to také nejde. Ovem v svatojánské
noci se mi zdálo, e Mila ke mnì pøiel, a tedy bychom
se mìli sejít, ale sen je sen a babièka øíká, e povìrám nesmíme pøikládat víry, ani se chtít od Pánaboha dovídat, jak
s námi naloí. - Vdy není babièka evangelium. - ,,Já vìøím babièce jako Zákonu, ona èlovìku upøímnì poradí a kadý
to øíká, e je ena dokonalá; co ona øekne, je pravda svatosvatá. - Vdy já ji té za to mám, ale chci se vsadit o malík,

e kdy mladá byla, vìøila to, co my. To u ty staré lidi takové
má; nae máma ustaviènì nad námi naøíká, to prý ta mláde teï jen do radosti, do tance a veselosti, a rozumu ani
za mák. To prý za jejích let nebývalo, a já vím bezpeènì, e
prabába nae ani o vlas lepí nebyla v mladosti, a my a budem báby, budeme také tak zpívat. Teï ale poruème se pod
ochranu matky boí a spìme, doloila Anèa, schoulila
se do suknì a za chvilku, kdy se jí podívala Kristla do tváøe,
byla ji v lmbu.
Na pùdì také jetì konejila jedna z en, co tam spaly, dítì,
ale ono se nedalo upokojit.
A co, matko, vám to dítì kadou noc tak dovádí? ptala
se druhá, ze spaní se probudíc. - Ba u po ètrnácte dní kadou. Vaøila jsem mu, kdo co radil, makovice, bocovo koøení,
nic platno. Kováøka povídala, e se mu vrazily úroèky na støívka. Umínila jsem si obìtovat je na oltáø matky boí, buï a
se uzdraví, buï a si je Pánbùh k sobì vezme. - Polote je
zítra pod prameny, aby se voda tøikrát pøes nì pøehrnula, to
pomohlo mému té, poradila ena, obrátila se na druhou
stranu a spala.
Ráno kdy si poutníci pøed kostelem shromádìní ruce podávali s obyèejnými slovy a odpusme si, nebo li ke stolu
pánì, ozvaly se za Kristlou a Anèou dva známé hlasy:
,,I nám budi odputíno. - ,,I bez zpovìdi dáváme vám rozhøeení, odpovìdìla Anèa, podávajíc ruku Tomovi, Kristla
pak s uzardìním podala svoji Mílovi. Chlapci dali se pod vùdcovství Martine a li s ostatními do kostela.
Po kostele li se vickni do lázní vykoupat, pøi èem si starí eny a mui dávali obyèejnì baòky sázet, to patøilo k celku.
Po koupeli kupovalo se pouti. Panímáma nakupovala celé

balíky obrázkù, rùencù, figurek a rozlièných jiných dárkù.
Mám tu èeládku, pøijdou mleèi, kadý kouká, abych mu dala
pouti, povídala babièce. Vedle babièky stála stará Fousková, také babièka, ráda byla by koupila klokoèový rùenec,
ale kdy jí øekl kupec, e stojí dvacet krejcarù dobrých penìz,
smutnì ho poloila zase na krám pravíc, e je drahý. - Drahý, ten drahý, rozhorlil se kupec; to jste nemìla, osobo, jaktìiva klokoèový rùenec v ruce. Kupte si perníkový! - Inu
pantáto, jinému nebude drahý, ale mnì je, ponìvad nemám
víc ne pùl zlatého ajnu svého jmìní. - Za to nekoupíte klokoè, øekl kupec. Fousková odela, ale babièka la za ní a povídala jí, aby s ní la k jinému kupci, ten e má velmi laciné
zboí. A vidíme! Ten kupec dával vecko za pac, jak to babièka sama chtìla, take Fousková za pùl zlatého nejen klokoèový rùenec, ale i obrázky a jiné drobotiny dostala. Kdy
ale od krámu odely, povídala Barunka: Viïte, babièko, vy
jste tomu kupci to zaplatila, co scházelo; vak já dobøe vidìla, jak jste na nìj mrkala, aby Fousková nevidìla. - Kdy jsi
vidìla, vidìla, ale nepovídej dále; co dává pravice, nesmí
vìdìt levice, odpovìdìla babièka. Kristla koupila si støíbrnou obrouèku, na ní byly dvì hoøící srdce; Míla hned koupil si
také obrouèku, na ní dvì v sebe sloené ruce byly. Vecky
ty dárky dali si poutníci dotýkat a svìtit a rùenec, obrouèku,
obrázek aneb kníku dotýkanou choval kadý co relikvii.
Majíce ve to zaøízeno, podìkovali poutníci svým hostitelùm, jetì jednou se pomodlili u div otvorné studánky, a pod
ochranu matky boí se porouèejíce, vydali se na cestu k domovu. Ve Rtýnském lese, nedaleko devíti køíù, u studánky
se odpoèívalo; íznivi jsouce, shrnuli se okolo pramene, a kdy
vidìli, e dává Kristla Mílovi pít z dlani, pøili, aby jim také
nalila, co ona ráda udìlala. Nato staøí rozsadili se do trávy,

povídali si, co a zaè nakoupil kdo pouti, a o tìch procesích,
co tam zároveò s nimi byly. Dìvèata rozely se po lese trhat
kvítí na vìnce a chlapci opravovali zatím velký hrob a døevìné
na nìm køíky. - Povìzte mi, Anèinko, proè je zde tìch devìt
køíù? ptala se Barunka, rovnajíc Anèi kytice na vìnec, jej
uvíjela. - Poslouchejte, já vám to povím. Nedaleko odtud je
starý hrad rozboøený, na Vizmburku tam øíkají. Pøed dávnými
èasy byl na torr hradì pano a ten se jmenoval Heøman. Mìl
on rád dìvèe tu nedaleko z jedné dìdiny.
Chodil za ní jetì jiný, ale ten se jí nelíbil, a ona dala slovo
Heømanovi. Mìla být svatba.
Ráno ten den pøila Heømanova matka k nìmu a pøinesla
mu èervená jablka a ptala se ho, proè je tak zamylen, a on
na to, e sám neví. Matka prosila ho, aby nejezdil, e se jí
nehezky snilo, ale on vyskoèil, dal matce spánembohem
a vyskoèil si na brùnu. Ale brùna nechtìla s ním ze vrat; matka ho zase prosí. ,Synu, zùstaò doma, zlé to znamení, nedobøe se ti podaøí, on ale neposlechl, bodl konì a vyjel pøes most.
Brùna se vzepnula a nechtìla dál, a matka ho do tøetice prosila; ale Heøman na nic nedbal, a pøece jen jel k nevìstì.
A kdy jeli na svatbu a sem na toto místo dojeli, zaskoèil je
ten druhý hoch, co se o nevìstu ucházel, se svými kamarády.
Zaèali se bít ti dva sokové a Heøman byl zabit. Kdy to nevìsta vidìla, vrazila do sebe nù, svatebníci zabili toho soka,
a tak prý tu devìt lidí zahynulo. Pochovali je vecky do jednoho
hrobu a dali jim na památku devìt køíù. Od té doby se ty køíe vdy opravujou, a kdy tudy jdeme letního èasu, zavìsíme
nìkdy vìneèek na nì a kadý obìtuje otèená za jejich due.
Tak dokonèila Anèa; stará Fousková ale, která byla nablízku
houby hledala a vypravování èásteènì poslouchala, zakroutíc hlavou pravila: Tomu není tak, Anèe; Heøman byl pano

z hradu litoboøského, a ne z vizmburského, a nevìsta byla
ze Svatoòovic. A to byl zabit, døíve ne pøijel k nevìstì, s mládkem a starosvatem; nevìsta ho èekala, ale nedoèkala se ho.
Sedli ke stolu, a tu zvonili hrana; nevìsta se ptala potøikrát
matky, komu zvoní hrana, matka se vdy vymlouvala, tu e
tomu, tu e onomu, a nevìstu dovedla do komory, kde leel
Heøman zabitý. Nevìsta, kdy to vidìla, probodla si srdce.
Pochovali je tu vecky. Tak jsem to já slýchala, doslovila Fousková. - Kdo to mùe rozsoudit, která z nás má pravdu, kdy
se to stalo pøed pradávnými èasy. Koneènì a se stalo jak
stalo, dost zle, e se stalo, lépe kdyby se byli mohli vzít
a astnì ít. - Pak by ale nikdo o nich byl nezvìdìl, nevzpomínali bychom na nì, ani jim hrob nevìnèili, ozval se Tome,
opravuje jedlový køíek, který byl porouchán. - ,,I co je to platno, já bych pøece nechtìla býz zakovou neastnou nevìstou, mínila Anèe. - Ó já také ne, pravila Kristla, pøicházejíc
ze zástromí s vìneèky. - Inu, já bych si také nepøál v svatební
den být zavradìn, pøece byl Heøman astnìjí ne ten jeho
sok. Velké to musely být muka, kdy tu, kterou miloval, jiný
domù si veze. Za toho patøí nám tím vroucnìji se modlit, umøel
ve zlém a v netìstí, Heøman v tìstí a v milosti boí.
Dìvèata povìsily vìnce na køíe, rozházely ostatní kvítí
po rovu mechem a pomodlive se vrátily se k poutníkùm. Zanedlouho vzal vùdce hùl, chlapec zvedl a zpívajíce ubírali
se poutníci k domovu. Na rozcestí nedaleko ernova èekali
na domácí lidé; jak zaslechly zpìv a zdaleka vidìly vlát èervený fábor, matkám vstøíc, nemohouce se doèkat pouti. Ne
dolo procesí do vesnice, chlapci na nové trubky, pískali
na píalky, prohánìli se s døevìnými koníky, nesly si panenky, koíèky, obrázky a srdéèka z marcipánu. Po modlení
v kaplièce podìkovali poutníci svému vùdci, mládec postavil

svìøený køí do kaplièky, vìnec s fáborem povìsil se na oltáø
a pak se rozeli vickni do svých obydlí. Kdy podávala Kristla
Anèi ruku pøi rozchodu, podívala se tato na støíbrný krouek,
jen se Kristle na prstu tøpytil, a s usmáním povídá: To není
ten, cos koupila. - Kristla se trochu zardìla, ale ne odpovìdìla, pøieptal Míla Anèi: ,,Ona mi dala srdce, já jí ruku. Sluná to výmìna; dej Pánbùh zdaru,  pøisvìdèila Anèe.
U tatue pod lípami u mlýna sedìla Prokovic rodina a pan
otec; chvilkami dívali se na ernovský kopec. Èekali poutníky. A tu kdy slunce poslední paprsek na vrch zasílalo a koruny irokých dubù a ztepilých jasanù zlatým svìtlem polívalo,
zabìlely se v stínu níe rostoucího køoví bílé plachetky a slamìné klobouèky rychle míhaly se mezi zelenem.,,Ji jdou!
zvolaly dìti, které se byly nejpilnìji na stráò dívaly, a vecky
tøi pospíchaly k lávce, která vedla pøes øeku k stráni. Prokovic s panem otcem, který si toèil pikslou a trochu oèi pøimhuøoval, li za nimi babièce a panímámì naproti. Dìti babièku
líbaly a obskakovaly, jako by ji rok nebyly vidìly, Barunka zase
chlubila se rodièùm, e ji ani trochu nohy nebolely. Babièka
ptala se dìtí, jestli si na ni pøece vzpomínaly, a panímáma ptala
se pana otce: Co je nového? -  e ostøíhali holého; byla to
rána, milá panímámo, odpovìdìl pan otec s velmi opravdickou tváøí. - ,,Od vás se èlovìk nikdy pravdy nedoví, zasmála se panímáma a plácla pana otce pøes ruku. - Kdy
jste doma, to vás kádlí, a kdy jste pryèchodí zamraèen
a nemá nikde stání, povídala paní Proková. - To máte tak,
paní kmotra, mui nás jen tenkráte znají ocenit, kdy nás pohøeujou. Tak se povídalo sem tam, vypravování nebylo konce. Svatoòovská pou byla obyvatelùm malého údolíèka by
i ne vzácnou událostí, nebo se rok co rok opakovala, ale vdy
tak znamenitou, e bylo co mluvit o ní celých ètrnácte dní. Jestli

se nìkdo ze sousedství do Vambeøic vypravil, mluvilo
se o tom ètvrt roku pøed a ètvrt roku potom, a o poutnici mariicelské vypravovali si lidé od leta do leta.
XI
Paní knìna odjela, s ní komtesa Hortensie, odjel i otec,
a vitorné vlatovice zpod støechy se také odstìhovaly. V Starém bìlidle bylo kolik dní jako po vyhoøení; matka plakávala,
a dìti kdy ji vidìly plakat, plakaly také. No, Terezko, neplaè,
øíkala babièka; co je to vecko platno, to jsi vìdìla, co tì
èeká, kdy sis ho brala, tedy musí trpìlivì snáet. - A vy,
dìti, mlète; modlete se za tatínka, aby zùstal zdráv, a dá Pánbùh jaro, vrátil se zase k nám. - A pøiletl vlatovièky, viïte? ptala se Adelka. - To ví, dosvìdèila babièka a dìvèátko utøelo si slze.
I v okolí bìlidla zaèínalo být smutno a ticho. Les byl svìtlejíl; kdy pøicházela Viktorka z vrchu dolù, bylo ji zdaleka vidìt. Stráò loutla, vítr a vlny odnáely chumáèe suchého listí
bùhví kam, ozdoba sadu uschována byla v komoøe. V zahrádce kvetly jen astry, mìsíèky a umrlèí kvítka, na louce za splavem rùovìly se naháèky a v noci provádìly tam svìtélka svoje rejdy. Kdy la babièka s dìtmi na procházku, nezapomnìli
chlapci papírové draky, které pak na vrchu spoutìli. Adelka
honila se za nimi, chytajíc na proutek hebounká vlákna babího léta v povìtøí proletujícího. Barunka sbírala po stráni babièce èervené kaliny a trnky, které potøebovala za lék, nebo
trhala lpky pro domácí potøebu, aneb klátila jeøáby, z nich
dìlala Adelce korále na ruce i hrdlo. Ráda s nimi sedìla babièka na vrchu nad zámkem; tamodtud vidìly do údolí na zelené luèiny, kde se páslo panské stádo, vidìly a k mìsteèku

a zámek na malém návrí uprostøed údolí a pìkný park okolo nìho leel jim u nohou. Zelené aluzie u oken byly uzavírány, na balkónì nebylo kvìtin, rùe okolo bílého kamenného
zábradlí povadly, místo premovaných slouících a vrchnosti
chodili po zahradì dìlníci, pøikrývali chvojem záhony, na nich
nebylo pestrobarevného kvítí, ale símì odpoèívalo ke krásnìjím jetì kvìtùm, je tìit mìly oko velitelky, a by se zase
k nim navrátila. Vzácné cizokrajné stromy, zbavené zeleného
atu, zatoèeny byly v slámì, fontána, vystøikujícl støíbrné proudy, zakryta byla prkny a mechem a zlaté rybièky ukryly
se na dno rybníèku, jeho hladina, jindy tak èistá, vecka byla
pokryta listím, abincem a zeleným lemem. Dìti dívaly
se dolù, vzpomínaly na ten den, kdy s Hortensií po zahradì
chodily, kdy snídaly v salónu, jak to bylo vecko krásné,
a myslily si:
 Kdepak asi ona nyní je! Babièka ale dívala se ráda pøes
protìjí lickou stráò, pøes vesnice, obory, háje, rybníky a lesy
k Novému Mìstu, k Opoènu a k Dobruce, kde bydlel její syn,
a za Dobruku, mezi hory, kde byla malá vesnièka a v ní tolik
jí milých duí. A kdy zraky obrátila k východu, tu leel pøed ní
krásný polovìnec Krkonoských hor, od dlouhého høbetu Hejoviny a k vrcholu do oblak ènìjící Snìky pokryté snìhem.
Babièka ukazujíc pøes Hejovinu, øíkala dìtem: Tam znám
kadou stezku, tam v tìch horách leí Kladsko, kde se vae
matka narodila, tam jsou Vambeøice a Varta, tam v tìch krajinách strávila jsem nìkolik astných let. Zamyslila se, Barunka ale vytrhla ji otázkou: Tam ve Vartì sedí ta Sibyla na tom
mramorovém koni, viïte? - Povídá se, e u Varty na jednom
vrchu. Sedí prý na mramorovém koni, sama té z mramoru
vytesaná, a drí ruku zdvienou k nebesùm. A se prý celá
do zemì propadne, e nebude vidìt ani konce prstù, pak

se proroctví její vyplní. Mùj otec øíkával, e ji vidìl, a to e byl
ji kùò po prsa v zemi.- A kdo byla ta Sibyla? ptala se Adelka. - Sibyla byla moudrá ena, která umìla pøedpovídat budoucnost. - A co pøedpovìdìla? ptali se chlapci. - Nejednou jsem vám to ji povídala, øekla babièka. - My to u zapomnìli. - To si ale máte pamatovat. - ,,Já si, babièko, mnoho
z toho pamatovala, pravila Barunka, která babièku velmi
pozornì poslouchávala; viïte, Sibyla prorokovala, e pøijde
na èeskou zem mnoho bídy, e budou vojny, hlad, mor; nejhùø
ale e bude tenkráte, a nebude otec synu, syn otci, bratr
bratru rozumìt, a nebude platit slovo ani slib, pak e bude
nejhùø, pak prý èeská zemì má být na koòských kopytech
roznesena.- Dobøe jsi to pamatovala. Ale Pánbùh nedej, aby
to kdy bylo, vzdychla babièka. Barunka kleèíc u nohou babièky, sepjaté ruce na jejích kolenou, jasné oèi dùvìrnì
na vánou tváø upøeny majíc, ptala se f dále: ,,Jaké to je proroctví, co jste nám povídala, víte, o blanických rytíøích, o svatém Václavu a svatém Prokopu? - To je proroctví slepého
mládence zase, odpovìdìla babièka. - Ach babièko, já
mám nìkdy takový strach, e vám ho ani vypovìdít nemohu;
viïte, vy byste také nechtìla, aby èeská zem na koòských
kopytech byla roznesena?  Bláhová, jak bych mohla takové netìstí chtít, vdy se kadý den modlíme za zdar èeské
zemì, vdy je to nae matka. No, tedy kdy bych vidìla matku ve zkázu upadat, mìlo by mi to být jednostejné? Co byste vy dìlali, kdyby vám chtìl nìkdo maminku zabít? - Køièeli
bychom a plakali, ozvali se chlapci a Adelka. - ,,Jste dìti,
usmála se babièka. - To bychom jí pomáhat museli, viïte,
babièko? øekla Barunka a oko jí zahoøelo. - Tak, dìvèe, tak,
to je to pravé, køik a pláè nic nespomáhá, pravila staøena
a poloila ruku na hlavu vnuèky. - Ale babièko, my jsme malí,

jak bychom mohli pomoci? mínil Jan, jeho mrzelo, e babièka málo o nìm soudí. - Nevíte, co jsem vám povídala
o malém Davídkovi, který skolil Goliáe? Vidíte, i ten malý
mnoho mùe, kdy má pevnou dùvìru v Boha - pamatujte si
to. A vyrostete, pøijdete do svìta, poznáte zlé i dobré, budou vás svádìt, pøijdete do pokuení. Pak si vzpomeòte
na svou babièku, co vám øíkávala, kdy s vámi chodívala. Víte, e jsem zanechala dobré ivobytí, které mi pruský král
podával, a radìji pracovala do úpadu, ne bych si byla nechala dìti odcizit. Milujte tedy i vy èeskou zem co matku svoji
nade vecko, pracujte pro ni jako hodné dìti a proroctví, jeho se bojíte, se nevyplní. Já se vás co muných nedoèkám,
ale nadìju se, e na babièèina slova pamatovat budete,
doøekla babièka pohnutým hlasem.- ,,Já je nikdy nezapomenu, eptala Barunka, schovávajíc tváø do babièèina klínu.
Chlapci tu stáli mlèky, oni slovùm babièky nerozumìli tak jako
Barunka, Adelka pak, pøitulíc se k babièce, plaètivì povídala: Ale babièko, vy neumøete, viïte e ne? Vecko je
na svìtì do èasu, milá dìveèko, i na mne Pánbùh zavolá,
odpovìdìla babièka Adelce, vroucnì ji k sobì pøivinouc.
Mlèky tak chvíli zùstaly., babièka se zamyslila, dìti nevìdìly,
jak zaèít. Tu slyely nad sebou umot køídel, a kdy pozdvihly
zraky vzhùru, vidìly povìtøím veslovat hejno ptákù. To jsou
divoké husy, pravila babièka; tìch neletí nikdy mnoho, jedna rodina jen, a mají v letu jiné øadìní; podívejte se, dvì letí
napøed, dvì vzadu, ostatní vdy jedna vedle druhé, na délku
nebo na íøku, ledae se nìkdy do pùlkola zatoèí. Kavky, vrány, vlatovice letí ve velikých hejnech, nìkolik jich letí napøed,
ti hledajl místa k odpoèinku pro druhé, a vzadu a po stranách
letí strá, která hájí v èas nebezpeèenství samièky a mládata,
nebo se mnohdy setkají s nepøátelským hejnem a pak za-

ène vojna. - Ale babièko, jakpak mohou vést ptáci vojnu,
kdy nemají rukou, aby mohli dret avle a flinty? otázal
se Vilím. - Ti vedou vojnu svým zpùsobem a pøirozenou jim
zbraní. Zobáky sekajl se a køídly tlukou do sebe tak krutì jako
lidé ostrou zbraní ; pokadé jich pøi takových vojnách mnoho
spadne. - To jsou hloupí, povídal si Jan. -Inu, milý hochu,
lidé mají rozum, a také se perou pro málo a pro nic, a
se uperou do smrti, odpovìdìla babièka, vstanouc z lavièky
a pobídnouc dìti k odchodu.
Podívejte se, slunce je na sklonku a zachází v arlatu, bude
zítra pret; obrátíc se pak k horám dodala: A Snìka má
èepec. - Chudák pan Beyer, ten zase vystojí, kdy musí chodit do lesa, útrpnì øekl Vilím, vzpomena si na krkonoského
myslivce. - Kadý stav má své obtíe, a kdo si jaký zvolí, musí
u snáet zlé s dobrým, kdyby tu i o krk lo, øekla babièka. Já budu pøece myslivcem a pùjdu k panu Beyerovi vesele,
øekl Jan, a pustì do povìtøí draka, hnal se z vrchu dolù a Vilím
za ním, nebo se ozývalo sezvánìní stáda, je kravaø z louky
domù hnal, a dìti mìly radost z tìch krásných krav, zvlátì
z tìch, i co ly vpøedu stáda a na èervených koených obojkách mosazné zvonce nesly, které mìly kadý jiný hlas. Vak
to bylo na nich vidìt, e tomu vyznamenání rozumìjí; pynì
hlavami pohazovaly ze strany na stranu a rozhoupané zvonky si mile pøizvukovaly. Adelka vidouc je jít, hned si zaèala
notovat: Hou a hou, krávy jdou, nesou mléko s smetanou,
a táhla babièku z vrchu; babièka ale ohlíela se po Barunce,
která stála jetì na vrchu. Ona se byla zahledìla na oblohu,
na ní se tvoøily blíe západu ty nejkrásnìjí obrazy. Tu vystupují na svìtlé pùdì tmavé hory v ohromných rysech podivných
forem, tu dlouhé høbety lesù, tu malé vrchy, na nich hrady a kostelíèky; tu na rovinì zdvihají se tíhlé sloupy a oblouky bran

jako øecké stavby, západu pak rudá záø lemována je zlatými
hieroglyfy a arabeskami. A ty hory, lesy i hrady se rozcházejí
a podivnìjí jetì formy se na jich místì tvoøí. Dìvèeti se to
tak líbí, e volá babièku nahoru, babièce se ale nechce jetì
jednou na vrch, I praví, e nemá ji mladé nohy, a dìvèe musí
sejít k ostatním.
O Vech svatých ráno ly dìti babièce jak obyèejnì naproti
a povídaly si po cestì:
Dnes nám pøinese babièka z kostela svíèièky. A pøinesla
babièka svíèièky. Kdy nemùem jít na høbitov obìtovat za duièky, rozsvítíme je doma, pravila. Tak slavila kadý rok slavnost za zemøelé s dìtmi jen v domácnosti. Na Duièky u veèer
pøilepila rozaté svíèièky po stole, pøi kadé jmenujíc duièku, za kterou ji rozsvìcuje. Ke konci pøilepila nìkolik jetì
beze jména økouc: Ty a hoøí za ty, na nì nikdo nepamatuje. - Babièko, já také jednu rozsvítím za tu neastnou svatbu v Hertinském lese. - Rozsvì, rozsvì, dìveèko, modlitba nae bude jim snad milá. Rozala se jetì jedna, babièka pøiklekla s dìtmi ke stolu a modlily se, dokud svíèky hoøely. Svìtlo vìèné a jim svítí, a odpoèívají v pokoji, dokonèovala babièka modlení, dìti pak musely øíci amen.
Za týden po Duièkách, kdy babièka dìti budila, oznamovala jim, e pøijel svatý Martin na bílém koni. Dìti rychle vyskoèily z postelí, bìely k oknu - a hle, vude bílo. Na stráni
o zeleném listu ani památky, ani na vrbách u øeky, na olích
u potoka. V lese jedinì zelenaly se jedle a smrky, ale vìtve
jejich byly pod tíí snìhu dolù shýbené. Na jeøábu, který stál
blíe stavení a na nìm viselo nìkolik zmrzlých struèkù, sedìla vrána a drùbe na dvoøe stála tie a dívala se s podivením na tu novotu. Jen vrabci skákali vesele po záspí, sbírajíce jetì, co byly slepice leet nechaly. Koèka vracejíc se z lovu

oklepávala pøi kadém kroku tlapky a rychle pospíchala
na pícku. Psi ale, zarousaní po kolena, vesele se prohánìli
ve snìhu.
Sníh, sníh, to je dobøe, budeme jezdit na saních, zavejskly
si dìti, vítajíce zimu, která jim pøináela zase jiných radostí.
Svatý Martin pøinesl jim dobré rohlíky a po svatém Martinu
drely se draèky. Ony mìly ovem pøástvy mnohem radi,
mìly pøi pøástvách více svobody. Kdy zasedly draèky v kuchyni okolo dlouhé tabule a na tabuli se octla vysoká hromada peøí jako závìj snìhu, tu odhánìla babièka Adélku a chlapce ustaviènì od tabule dále. Ono se toti pøihodilo jednou, e
Jan jsa mezi draèkami, do té hromady upadl; jaký to byl rámus, snadno si pomyslit. Od té doby øíkala babièka o tìch
malých, e není radno vzít to ke stolu. Ba ani poøádnì zadovádìt si nesmìly okolo stolu, ani fouknout, ani dvéøe pøíli
otevøít, hned dostávaly lání. Ta jediná radost pøi tìch draèkách byla ta puèálka a ty pohádky o straidlech a drábech,
o svìtýlkách a ohnivých muích. Za dlouhých mlhavých veèerù, kdy draèky a pøástevnice z chalupy a mnohdy ze vsi do vsi
pøecházely, bývalo zaèasté slyet: tu pøestrailo nìco tam, tu
zase tam, a jak se jednou zaèalo o tom pøedmìtu mluvit, nebylo konce, nebo vìdìla kadá nìkolik podobných pøíkladù.
I kramolentí zlodìji, jdouce z jara do kriminálu a na zimu
domù pøicházejíce - lidé øíkali, e jdou ze studií, nebo se tam
prý vdy nìèemu pøiuèí -, zaèasté zavdali pøíèinu, e lidé o nich
mluvili. A mluvíce o nich, zaèalo se mluvit o zlodìjích vùbec
a pak se vypravovaly pohádky o drábech èili lesních loupenících. Dìti sedìly jako úkropkové, ani nedutaly, ale ani za svìt
nebyly by ly za dvéøe, tak se bály. Proto babièka nemìla
ráda, kdy se podobné rozumy vykládaly, ale nebyla nìkdy
s to proud tìch øeèí zastavit.

Po Martinì býval v mìsteèku zimní trh; to la paní Proková
s Bìtkou i Vorou do mìsteèka nakoupit zásoby nádobí a rozlièných potøeb na celou zimu. Dìti se sotva doèkat mohly matky, nebo jim vdy pøinesla nìjakou hraèku a dobrý marcipán,
a babièka dostala kadý rok vlnìné punèochy, baèkory a pùl
tuctu òùr na kolovrat jarmarku. - Kdy si je ukládala do uplíku, øíkala Janovi: Kdyby tebe nebylo, mìla bych jedné dost.
Adelka dostala tenkráte jarmarku døevìnou desku, na ní byla
abeceda. A pøijde zítra pan uèitel, mùe se zaèít uèit; je ti
beztoho chvíle dlouhá, kdy se ostatní uèí. A kdy si pamatuje otèená a písnièky, bude si pamatovat i abecedu, pravila matka. Dìvèe si radostí poskoèilo a hned bedlivì písmenky prohlíelo , ochotný Vilím nabízel se, e ji nauèí: i, e, a,
o, u, ale ona, schovajíc tabulku za záda, povídala: Já nechci
od tebe, ty to neumí jako pan uèitel. - Bodej, nebudu umìt
abecedu, kdy ètu z knihy, horil se chlapec uraen. - Ale
v knize to není tak, odbývala ho sestøièka. - Jej, jej, tys hloupá! spráskl ruce chlapec. - Nesi, pohodila hlavou Adelka
a la s tabulkou ke svìtlu. Co se ti dva o uèenost hádali, dìlal Jan v kuchyni Sultánovi a Tyrlovi koncert, troubil na trubku
a spolu také bubnoval na bubínek, co mu byla matka
z jarmarku pøinesla. Psùm nemusela být ta hudba velmi pøíjemná; mìli èumáky zdvieny, Sultán tìkal, ale Tyrl vyl, a
bylo hrùza poslouchat. Babièka byla s dcerou v komoøe, ukládaly nakoupené vìci, zaslechnouc pak tu muziku, úprkem
pøibìhla. Vdy pak jsem si to mvslila, e jeto ten luciper;
v tobì není íly dobré, chlapèe! Bude mlèet! Jan vzal trubku
z úst, ale jako by byl neslyel, co babièka povídala, pustil
se do smíchu øka: Jen se podívejte na ty psy, jak se zlobí, e
jim dìlám muziku! - Kdyby mìli ti psi rozum, tak by ti øekli,
takovou muziku aby kozel poslouchal, rozumí? Hned mi to

ulo! Vìru, bude-li takový nezbeda, e povím letos svatému
Mikulái, aby ti nièeho nenadìloval, hrozila babièka, ukazujíc Janovi cestu do svìtnice. - No, to bude èistá vìc, a v mìstì
povídali, e svatý Mikulá nakoupil plný vùz darù a e bude
letos tìdrý, to jest tomu, kdo poslouchá! pravila Vora, zaslechnouc ve dveøích babièèina slova. Jakmile druhý den pan
uèitel pøiel, vytasila se Adelka se svojí tabulkou a pøisedla
k druhým; dávala dobrý pozor a po hodinì pøibìhla k babièce
s velikou radostí, e u umí vecky písmenka na prvních øádcích, a hned je také babièce øíkala i se známkami, jaké jim
pan uèitel pøivìsil, aby si je lépe pamatovala. Matka i babièka byly s ní spokojeny, zvlátì kdy i druhý den je umìla; protoe je ale èasto babièce ukazovala a vyslýchána od ní být
chtìla, umìla je koneènì babièka jako vnuèka. Vidíme, povídala si, jaktìiva jsem si nemyslela, e bych já se abecedì
jetì kdy uèit mohla, a teï na stará kolena se mi to stává.
Inu, èlovìk chce-li být s dìtmi, musí se nìkdy stát dítìtem
s nimi.
Jednoho dne vrazil Jan do svìtnice s køikem: Dìti, dìti,
pojïte se podívat, babièka snesla z pùdy kolovrat! - Je to
jaký div? -  kárala matka dìti, vidouc, e se vecky ze dveøí
enou, i Barunka. Ovem, div to nebyl ádný, ale matka nepomnìla, jakých radostí babièka s kolovrátkem do sednice
pøinesla. S kolovrátkem pøily pøástevnice a s nimi krásné
pohádky a veselé písnì. Matku ovem, tu netìily ani ty pohádky, ani písnì, ona radìji sedìla ve svém pokojíku a èetla
v knize ze zámecké knihovny, a kdy babièka øíkala:Povídej
pak nám jednou nìco z tìch kronik, a matka povídala, nezajímalo to dìti ani ostatní tak, jako kdy zaèala popisovat vídeòský ivot, to se vem líbilo, a jestli øekly pøástevnice: To
musí být krása v takovém mìstì, ani by více si pøály, dìti

zajistì myslely: Ký jsme ji velké, bychom se tam podívat
mohly! - Ale nade vecko milo jim bylo vem, mimo matku,
která je nerada poslouchala, kdy zaèala babièka povídat
pohádky o princeznách se zlatými hvìzdami na èele, o rytíøích a princích zakletých ve lvy a psy, aneb dokonce v kameny, o oøíkách, v nich sloeny byly celé drahé obleky, o zlatých zámcích a moøích, na jich dnu krásné vodní paní pøebývají. Matka netuila, kdy se Barunka mnohdy pøi pletení zamyslila a oknem ven dívala na holé stránì a zasnìené údolíèko, e tam vidí rajskou zahradu, palác z drahého kamení,
ptactvo ohnivých barev, paní, jim zlaté vlasy od hlavy splývají, a zamrzlá øeka e se jí promìnila v modravé vlnící se moøe,
na jeho vlnách krásné víly v lasturách perlových se houpaly
Sultánovi, který i nataen na podlaze chrápal, nesnilo se o té
cti, kterou mu chlapci mnohdy prokazovali, dríce ho v zamylení za nìjakého zakleného prince. ~ A jak milo bylo v sednici,
kdy se smrklo! Vora okenice zavøela, v kamnech praskaly
smolné otýpky, doprostøed sednice vysoký døevìný svícen
se postavil, do elezných ramenou plápolající louèe
se zastrèily a kolem dokola lavice a stolièky se postavily pøástevnicím, pro nì mimo to babièka pokadé voatku køíal
a vestek uchystala, pro poslinku. S jakou dychtivostí èekaly
dìti, brzo-li dvéøe u sínì klapnou a pøástevnice ve dveøích
se ukáou! Nebo o pøástvách babièka døíve nezaèala povídat, a se pøadleny sely. Pøes den prozpìvovala si adventní
písnì. Dokud dìti jetì babièku tak dobøe neznaly, její dobré
a patné chvíle, myslily, e musí a musí na ní vymoøit povídaèky. Babièka ale byla hnedlinko s nimi hotova. Buï zaèala jim
povídat o pastýøi, kterak mìl tøi sta ovec, a ena je na pastvu,
k lávce pøiel, která byla tak úzká, e nemohly ovce jinak ne
jedna za druhou pøes ni jít. Ted musíme poèkat, a pøejdou,

doloila umlknouc; kdy se po chvíli dìti ozvaly: Babièko, u
pøely? øíkala: ,,I co vás napadá, to bude dobré dvì hodiny
trvat, ne pøejdou. Dìti vìdìly u, co to znamená. Buï zase
zaèala: No, kdy nechcete jinak, budu povídat. Myslete si, e
mám sedmdesát sedm kapes a v kadé jednu pohádku; z kolikáté kapsy pohádku chcete, abych povídala? - Tøebas z desáté! volaly dìti. Tedy z desáté; v desáté kapse je pohádka
taková: Byl jeden král, ten mìl na pecivál; na tom vále kocoura, poslouchejte, bude dlouhá. A bylo zase po povídce. Nejhùø ale bylo, kdy se babièka zmínila o Èervené karkulce. To
dìti slyet nemohly, hned utekly; pøi kadé jiné by byly mohly
babièku uprosit, ale to nesmìly ani petnout, nechtìly-li poslouchat opakování vlastních slov. Znajíce ji babièku, e jinak nedá, èekaly trpìlivì na pøadleny. Nejdøíve pøila vdy
Kristla, za ní Míla, pak Cilka Kudrnovic ze dvora, Bìtèiny
a Voriny známé, nìkdy pøila i panímáma s Manèinkou
a paní myslivcová a jednou za týden pøivedla Kristla s sebou
mladou Tomovou, pro ni si pak obyèejnì Tome pøiel. Ne
se enské ohøály a ke kolovratùm usedly, rozmlouvalo se chvíli
o velièem. Jestli se pøihodilo které cos nového v domácnosti
nebo slyela-li novinu jakou, povídalo se o tom; byl-li jaký svátek, s ním byl národní jakýs obyèej neb povìra spojena, aneb
byl-li to svátek zasvìcený, zavdalo i to pøíèinu k rozprávce.
Kupøíkladu veèír pøed svatým Mikuláem hned se ptala Kristla Adelky, má-li ji za oknem punèochu, e se ji Mikulái
v okolí potloukají. To mi babièka dá, a pùjdu spat, øeklo
dìvèe. - To si ale nedávejte svoji malièkou punèoku, øeknìte babièce, aby vám pùjèila velkou, navádìla Kristla. - To
nejde, ozval se Jan, to bychom byli my oizeni. - Vám beztoho Mikulá nadìlí jen metlu, kádlila Kristla. - Vak on ví
svatý Mikulá, e má babièka metlu jetì od loòska schova-

nou a e nás nikdy nebije, øekl Jan; babièka ale mínila, e by
to mnohdy Jeník zaslouil.
Lucie den byl dìtem velmi nemilý. Byla povìra, e chodí tu
noc Lucie, bílá to, dlouhá rozcuchaná ena, a straily se jí dìti,
e je vezme, pakli jsou neposluné. Bojácnost je pravá nemoudrost, øíkala babièka a nemìla ráda, kdy se dìti straily nìèím; ona je uèila nebát se nièeho, leda hnìvu boího,
ale vymlouvat jim nìkteré povìry, jako to otec vdy èinil, kdy
mu zaèaly povídat o vodníku, praivci, svìtýlkách, o avých
muích, kteøí se mnohdy pøed èlovìkem kutálejí jako otep slámy, jim ale za takové posvícení na cestì pìknì podìkovat
se musí, a podobnì - to neumìla, ponìvad víra na nì pøíli
v ní vkoøenìna byla. U ní byla vekerá pøíroda oduevnìna
dobrými i kodnými duchy; ona vìøila i v zlého ducha pekelného, kterého Bùh na svìt posílá, aby zkouel lid boí, ona to
ve vìøila, ale nebála se, majíc v srdci pevnou, nezvratnou
dùvìru v Boha, v jeho moci celý sv ìt, nebe i peklo a bez
jeho vùle èlovìku vlas z hlavy nesejde. Tu dùvìru hledìla také
vtìpovat v srdce dìtské. Proto, kdy Vora na den Lucie
zaèala mluvit o bílé enì, babièka ji hned okøikla, dokládajíc,
e Lucie jen noci upije. Nejlepí to umìl Míla, on vdy chlapcùm vyøezával bud sáòky, pluhy, vozíèky, nebo dìlal louèe,
a chlapci se od nìho nehnuli. Kdy byla o nìèem stralivém
øeè a Vilím se k nìmu tiskl, øíkal: Nic se nebojte, Vilímku,
na èerta vezmem køí, na straidla hùl a vymlátíme jim. To
se chlapcùm líbilo a s Mílou byli by li tøebas o pùlnoci kamkoli; a babièka mu pøikývnouc øíkala: Inu co je to vecko platno, mu je pøece jen mu! - To je pravda, a Jakub nebojí
se ani èerta, ani pana správce, který je horí ne èert, pravila Kristla. - No jakpak, vzpomnìla babièka, e mluvíme
o panu správci, má pøece, Jakube, èáku pøijít do dvora? ,,I

myslím, e z toho nic nebude, ene se to na mne ze dvou stran
a plete se do toho mnoho zlých enských a ty mi odzpívají. ,,I nemluv tak, snad se to dá jetì spravit, øekla Kristla zarmoucenì. - Pøál bych si to jako ty, ale nevím. Sleèinka správcovic se pøeukrutnì na mne hnìvá, e jsme vyvedli ten kousek tomu Italiánovi. Ona si prý naò myslila, a kdy ho paní
knìna kvùli tomu poslala narychlo pryè, zkazila se jí vecka
osnova. Leí ustaviènì správci v uích, aby mne do dvora nebral. To je jedna; druhá je rychtáøovic Lucie. Ta vzpomnìla si,
abych byl jejím králem pøi ,dlouhé noci, a ponìvad jí tu poctu nemohu udìlat, bude mít rychtáø zlost, a jak dá Pánbùh
jaro, budu si myslím zpívat: Háj - háj - hájeèku zelený - u jsem
já na vojnu chycený, - a Míla zaèal zpívat, dìvèata spustily
také, jen Kristla pustila se do pláèe. No mlè, holka, do jara
jetì daleko, kdoví co pánbùh dá, tìila babièka. Kristla si
ovem oèi utøela, ale pøece jen byla smutná. Nemysli na to,
vak on to tatík snad nìjak spraví, pravil Míla, pøisedna k ní. A co bys nemohl pøece tím králem být bez velikých závazkù? zeptala se babièka. - ,,Inu ovem, babièko, oni chodí
nìkteøí chlapci u nás ke dvìma, ke tøem dìvèatùm, ne si
nadobro jednu vezmou, a dìvèata dìlají to také tak. Nebyl
bych já Luciin první vihák a nemusel bych posledním být, ale
u nás nebylo slýcháno, aby hoch svádìl dvì dìvèata najednou, a kdy jde za krále, je tolik, jako by el na svatbu. - Pak
ovem dobøe dìlá, e nejde, pøisvìdèila babièka. - Co tu
Lucku napadlo, e zrovna jen tebe chce, jak by nebylo dost
jiných hochù u vás, hnìvala se Kristla. - Pan otec øekl by:
proti gustu ádný diputát, usmála se babièka.
Pøed vánoèními svátky støídalo se povídání pohádek a zpívání písní s rozprávkami o peèení vánoèek, jak má která bílou mouku, mnoho-li dá másla, dìvèata povídaly o slívání

(olova), dìti pak tìily se na vánoèky, spoutìní svíèièek,
na Jezulátko a na koledu.

XII
Byl to zvyk jak ve mlýnì, tak v myslivnì i na Starém bìlidle,
e kdokoli pøiel na tìdrý den a Boí hod, jíst a pít dostal
do sytosti, a kdyby nikdo byl nepøiel, babièka byla by la hledat hosta na rozcestí. Jakou radost mìla ale tenkráte, kdy
znenadání pøiel pøed tìdrým dnem syn Kapar a bratrùv
syn z Olenice. Celého pùl dne radostí plakala a pøes chvíli
od peèení vánoèek odbìhovala do sednice, kde pøíchozí mezi
dìtmi sedìli, aby se na syna podívala, aby se bratrovce zeptala, co dìlá ten neb ta v Olenici, a dìtem opakovala nejednou: Jak tuhle vidíte strejèka, tak byl v tváøi také vá dìdeèek, jene vzrùst po nìm nemá. Dìti prohlíely strejèky
ze vech stran a velice se jim líbili, zvlátì to, e mile na kadou
jejich otázku odpovídali. - Kadý rok chtìly se dìti postit, aby
vidìly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedolo, vùle byla dobrá, ale tìlo slabé. Na tìdrý den tìdøe podìlen byl kdekdo,
i drùbe a dobytek dostaly vánoèky, a po veèeøi vzala babièka ode veho, co k veèeøi bylo, po kousku, hodila polovièku
do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda
èistá a zdravá zùstala a zemì úrodná byla, vecky pak drobty sesbírajíc hodila ohni, aby nekodil. Za chlívem tøásla Bìtka bezem volajíc: Tøesu, tøesu bez, povìz ty mi, pes, kde mùj
milý dnes; a v svìtnici slívaly dìvèata olovo a vosk a dìti
spoutìly svíèièky v oøechových skoøepinách na vodu. Jan
tajnì postrkoval mísu, v ní voda byla, aby se hnula a skoøápky, pøedstavujíce loïky ivota, od kraje ke støedu se houpaly;

pak volal radostnì: Dívejte se, já se daleko, daleko dostanu
do svìta! Ach milý hochu, a se dostane do proudu ivota, mezi víry a úskaliny, a budou vlny loïkou tvého ivota smejkat, pak bude vzpomínat touebnì na tichý pøístav, z nìho
jsi vyplul, øekla si tie matka, rozkrajujíc jablko chlapcovo na
tìstí ve pøíèní polovice. Jádra tvoøily hvìzdu, tøi èisté paprsky, dva pak byly neúplné, od èerva serané. Odloíc je s povzdechem stranou, rozkrojila druhé pro Barunku, a vidouc opìt
hvìzdu zatemnìlou,
Tedy ani jeden, ani druhý nebude úplnì asten! povídala
si. Rozkrojila jetì pro Vilímka i Adelku, a v tìch byly zdravé
hvìzdièky o ètyrech paprscích. Ty snad, myslila matka,
a Adelka vytrhla ji z mylení, stìujíc si právì, e její lodièka
nechce plout od kraje a svíèièka e u dohoøívá. - Vak moje
také zhasíná a nepøila daleko, pravil Vilím. Vtom trkl zase
nìkdo do nádoby voda se rychle rozhoupala a lodièky uprostøed plující se potopily. Heète, heète, vy døíve umøete ne
my! zvolala Adelka s Vilímkem. - Co je víc, jen kdy jsme
byli daleko, odpovìdìla Barunka a Jan pøisvìdèil, matka ale
smutnì dívala se na ta zhaslá svìtla a pøedtucha zmocnila
se její due, není-li pøece ta nevinná dìtská hra vìtbou jejich
budoucnosti. - Pøinese nám Jezulátko nìco? ptaly se dìti
babièky potajmo, kdy se zaèalo uklízet ze stolu.- To já nemohu vìdìt, uslyíte, jestli zazvoní, øekla babièka. Dìti mení postavily se k oknu míníce, e Jezulátko musí jít Co nevíte,
e není Jezulátko vidìt ani slyet.okolo oken a e je uslyí. Co nevíte, e není Jezulátko vidìt ani slyet? pravila babièka. Jezulátko sedí v nebi na svìtlém trùnu a posílá dárky
hodným dìtem po andìlích, kteøí je pøináejí na zlatých oblacích. Neslyíte nic ne zvonkù hraní.

Dìti se dívaly do oken, nábonì babièku poslouchajíce.
Vtom kmitla okolo Adelka pak eptala tie: Babièko, to svìtlo
bylo Jezulátko, viïte? Babièka pøisvìdèila, vtom také matka do dveøí vcházela, oznamujíc dìtem, e v babièèinì svìtnici Jezulátko jim nadìlilo. To byl shon, to bylo radosti, kdy
vidìly okrálený strom a pod ním krásných darùl osvìtlený.
Babièka sice neznala ten zpùsob, mezi lidem se to nedìlalo,
ale líbil se jí; dlouho pøed vánocemi vdy u sama pamatovala na strom a dceøi okralovat ho pomohla. V Nise a v Kladsku panuje vesmìs ten zpùsob; ví-li pak se pamatovat, Kapare, byl jsi tenkráte, kdy jsme tam byli, u hodný hoch, pravila babièka synovi, nechajíc dìti tìit se s dary a usednouc
vedle nìho ke kamnùm. - Jak bych se nepamatoval; hezký
to zvyk a dobøe, Terezko, dìlá, es ho zavedla; budou to
nìkdy dìtem krásné vzpomínky, a se octnou v trudech ivota. Na ten den si èlovìk dokonce v cizinì nejradìji vzpomíná,
já to zkusil po kolik let, co jsem ve svìtì byl. Dost dobøe jsem
se mnohdy mìl u mistra, ale vdy jsem si myslil: Ký bych
sedìl radìji u matky a mìl kai s medem, buchtièky s makovou odvárkou a hrách se zelím, vecka ta dobrá jídla bych
vám za to dal. - Nae jídla, usmála se babièka a pøikývla
hlavou; ale jetì jsi zapomnìl suenou míchaninu (ovoce). To víte, o to jsem nehrubì dbal; v Dobruce øíkají tomu muzika. Na nìco jiného jsem ale vzpomínával, co jsme vickni rádi
poslouchávali. - Vak já vím, co myslí: pastýøskou koledu,
to je zde také, poèkej, uslyí to zanedlouho, pravila babièka, a sotva to doøekla, ozvala se zvenèí u okna pastýøská trouba. Nejdøív odtroubil melodii pastýøské písnì kolední, pak zaèal
zpívat:Vzhùru vstaòte, pastýøkové, hlasná novina, Spasitel
se nám narodil v Betlémì v chlívì - Má pravdu, Kapare,
kdybych neslyela tu píseò, ani by mi Boí hod nepøicházel

tak veselý, pravila babièka, poslouchajíc s potìením. Pak
ale la ven a naloila pastýøovi do mony výsluhu.
Na tìpána li chlapci na koledu do mlýna a do myslivny;
kdyby nebyli pøili, paní máma byla by myslila, e na nì strop
spadl, a sama by byla na Staré bìlidlo pøibìhla. Bertík a Frantík zase navzájem dolù pøili koledovat. Ubìhly vánoèní hody;
dìti povídaly si u zase, e pøijdou Tøi krále a pan uèitel e
pøijde psát tøi krále na dvéøe a koledovat, a po Tøech králích
slavily pøástevnice teprv dlouhou noc. Ovem na Starém
bìlidle a ve mlýnì nebylo to jako ve vsi, kde bylo mnoho chasy; tam si volili královnu a krále, byla muzika, strojila
se pøeslice a vrkoè se dával. Na Starém bìlidle vystrojila
se dobrá veèeøe, pøástevnice sely se, zpívalo se, jedlo, pilo,
a kdy tu najednou za dveømi ozval se flainetl, zaèalo
se v kuchyni tanèit. Pøiel také Tome, pan otec i myslivec,
pøili jetì nìkteøí a taneèek byl spoøádán. Kuchyò byla ovem
cihlami vyloena, ale dìvèata si z toho nic nedìlaly, a kterým
líto bylo støevícù, tancovaly bosy. No jakpak, babièko, mohli
bychom spolu trochu faldy provìtrat? klíbil se pan otec,
pøijda ze sednice, kde staøí sedìli, do kuchynì mezi tancující, kde i babièka byla, nebo musela dohlíet na tu malou
drùbe, která se pletla vprostøed kole spolu se Sultánem
a Tyrlem. ,,I milý pane otèe, bývaly èasy, kde jsem nedbala,
tøebas plné nohy krvavých mozolù byly, jen kdy jsem tanèila.
Jak jsem se v hospodì nebo v létì na mlatì ukázala, u køièeli hoi: Madlena je tu, hrajte kalamajku, vrtáka! Hajdy, Madla
letìla do kola. Ale teï, ty mùj milý boe, jsem jako pára nad
hrncem. - Co je o to, vy jste jetì jako køepelka, babièko,
mohli bychom pøece zkusit taneèek, mínil pan otec, zatoèe
pikslu mezi prsty. - Tuhle je taneènice, pane otèe, ta zná
se toèit jak vøeteno, smála se babièka, berouc za ruku mla-

dou Tomovou, která právì stála za panem otcem a rozmluvu
jejich poslouchala. Vesele vzala mladá ena pana otce za ruku,
Kudrnovi øekla, aby zahrál tu první zvolna. Kudrna dre v jedné
ruce kus jahelníka, z nìho pro ukrácení chvíle jedl, spustil
sousedskou, a pan otec musel chtìj nechtìj do kola a chasa
pustila se do tleskání, a panímámy vyly ze sednice podívat
se, co se to bylo pøihodilo. Kdy tam byly, vzal Tome paní
mlynáøku k tanci, pan otec roztancován provedl hospodyni
a tak si chvíli i ti staøí proskoèili, babièka pak se panu otci
smála. - A sotva bylo po dlouhé noci, ji byly zase hody ve mlýnì, zabíjeli prase, smaili iky, pøi èem museli být pøátelé
ze Starého bìlidla a pan myslivec; pan otec poslal pro nì
sánì. Pozdìji byla ta sláva v myslivnì a nejposlednìji u Prokù. A tu zase pøili jednoho dne s Dorotou. Králem Diokleciánem byl Kudrnùv Václav, Dorota panna byla jeho sestra Lída,
dva dvoøenínové, soudce, kat a jeho holomci byli chlapci, snad
ze ernova. Holomci a dvoøenínové nesli moinky na dary.
Pøed Prokovic byla dlouhá sklouzaèka, tam se obyèejnì páni
herci zastavili a trochu se klouzali; Dorota panna se na nì
dívala zkrouenì, zimou se tøesouc. Pobízela je sice, aby li,
ale její hlas proti tolikerým hlasùm nevystaèil, a musela mnohdy
být svìdkyní jejich hrudování se, jestli jeden druhého pøi klouzání strèil. Koneènì veli do stavení, kde je psi s náramným
tìkotem vítali, dìti ale s radostí. U kamen si spravovali at
a sloili mony. Byl to jednoduchý oblek; Dorota panna mìla
bratrovy boty, pøes svoje suknì bílé kamrtuchové aty vypùjèené od Manèinky, na krku korále, místo rouky máminu bílou plachetku a na ní papírovou korunku. Chlapci mìli pøes
oblek bílé koile, okolo pasù strakaté átky, papírové èepice. Dioklecián mìl také korunu a mìl plá pøes ramena viset, máminu kvìtovanou nedìlní zástìru, kterou mu ze zvlátní

ochoty zapùjèila. Kdy se trochu ohøáli, postavili se doprostøed sednice a zaèali svùj kus provozovat; dìti ho sice slyely kadièký rok, ale vdy se jim velice líbil. Kdy pak král
Dioklecián pohan Dorotu pannu køesanku odsoudí, aby umøela rukou katovskou, vezmou ji holomci pod padí a vedou ji
na popravitì, kde na ni kat s napøaeným meèem èeká a s
hrozným patosem zvolá: Doroto panno, klekej, nic se mého
meèe nelekej, skloò jen hlavu hrdinsky, setnu já ti ji mistrovsky! Dorota panna klekne, skloní hlavu a kat setne jí korunku
z hlavy, ji holomci zdvihnou. Pak se vickni pokloní, Dorota
panna dá si korunu zase na hlavu a postaví se ke dveøfm
do kouta. Vidíme, jak to ty dìti hezky umìjí, a milo poslouchat, povídá Vora. Babièka je také velice pochválí a hojnì
obdarováni vyhrnou se herci ze dveøí. Za stavením prohlídnou
si, co dostali; potravu král rozdìlí hned, ale peníze strèí do své
kapsy, ponìvad on co øeditel celé výpravy jediné právo
k tomu mìl a také výlohy a odpovìdnost na sobì jedinì nesl.
Po takovémto spravedlivém rozdìlení pustili se herci k Rýznburku. Prokovic dìti prùpovìdi opakovaly si po kolik dní
z tìch deklamací a provozovaly Dorotu. Jediná matka nemùe pochopit, jak se komu taková hloupost líbit mùe. - A tu u
zase byly ostatky a v nedìli pøijely z mìsta pìkné sánì,
na koních rolnièky, které na dvorku tak silnì zazvonily, kdykoli
sebou konì pohnuli, e vrána, zimní to navtìvovatelka Prokovic záspí, rychle uletìla na jeøáb, a kury i vrabci s velikým
podivením na spøeení se dívali, myslíce si asi: Pro pána krále,
copak to má být! Pøijeli pro rodinu Prokovic, aby jeli na masopust ke kmotrovi Stanickému do mésteèka. Babièka ale
nikdy nechtìla jeti, øíkala: Co tam, nechte mne doma, já
se mezi panstvo nehodím. Stanických byli hodní, vlídní lidé,
ale e tam byl hostinec, pøilo rozlièných hostù, i na kolik mil,

a to nebyla spoleènost pro skromnou babièku. Kdy veèer
pøijely domù, vypravovaly dìti babièce, co mìly dobrého, pøinesly jí výsluhu, chválily hluènou muziku, kterou slyely,
a povídaly, kdo tam vecko byl. A hádejte, koho jsme tam
jetì vidìli? pravil Jan. - Nu, kohopak? babièka na to. Kupce Vlacha, co k nám jezdí a co nám dává vdy fíky. Ale vy
byste ho nepoznala, nebyl tak pinavý, jako kdy k nám pøijede; ustrojen byl jako kníe pán a mìl zlatý øetìz u hodinek. Èeho dost, snadno tím plýtvati, øekla babièka; ostatnì,
doloila, vy také nejdete mezi lidi v atech, v nich se doma
válíte, to je dluen èlovìk spoleènosti i sobì chodit si v èistém
atu, kdy to mùe být.- Ale ten musí být bohatý, viïte? mínily dìti. - Nevím, nebyla jsem v jeho truhle, ale mùe být,
umí on dobøe prodávat. Poslední den masopustu pøily jetì s velikým povykem makary, v èele sám masopust; byl celý
ovìen hrachovinou jako medvìd. V kadém stavení utrhly
z nìho hospodynì kousek a schovaly. Ten kousek hrachoviny z masopustu dávaly husám do hnízd, kdy je nasazovaly,
aby prý dobøe sedìly.
Pochoval se masopust a s ním konec uèinìn zimním radovánkám. Babièka zpívala u kolovrátku postní písnì; kdy dìti
k ní pøisedly, povídávala jim o ivotu Pána Krista, a první postní
nedìli oblékla smutkový odìv. Dni byly delí a slunce mocnìjí, teplý vítr seíral sníh na stráních. Slepice ji zase vesele
krákoraly po dvoøe, hospodynì, kdy se sely, mluvily o nasazování vajec, o setí lnu, hospodáøi chystali pluhy a brány.
Pan myslivec, kdv chtìl z protìjího lesa pøímo na Staré
bìlidlo, nemohl ji pøes øeku, led pukal a pomalu se kus
po kusu porouèel, jak pan otec øíkal, kdy ráno k stavidlu dohlíet chodil a na záspí Prokovic chvilku u babièky postál.
Pøela nedìle Èerná, Druebná, Kýchavná a pátou nedìli,

Smrtnou, zaradovaly se dìti: Dnes budem vynáet smrt,
a dìvèata dodaly. Dnes je nae koleda! Babièka udìlala
Adelce líto, na které shromádìla kolik dní výdunky, navìsila
je na nì, navázala èervených fáborù, aby veselé bylo. Dìvèata ly koledovat. Odpoledne se vecky dìvèata shromádily
ve mlýnì, kde se strojila smrt. Cilka udìlala slamìný doek,
kadá z dìvèat dala nìco ze atstva na nìj ; èím byla Maøena pìknìjí, tím vìtí chlouba. Kdy byla ustrojena, vzaly ji
dvì dìvèata pod padí, ostatní do páru seøadily se za nimi
a lítami toèíce zpívaly Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi,
jdouce ode mlýna ke splavu. Starí chasa la opodál za nimi,
chlapci ale s posmìnými posunky je obskakovali, chtíce
Maøenì strhnout èepec; dìvèata ale ji bránily. Pøijdouce
ke splavu, rychle smrt odstrojily a s velikým jásotem hodily
doek do vody; nato sebrali se chlapci s dìvèaty a spoleènì
zaèali zpívat Smrt plave po vodì, nové léto k nám jede
s èervenými vejci, lutými mazanci. Nato zase dìvèata zaèaly. líto, líto, líto, kdes tak dlouho bylo? U studánky u vody mylo ruce i nohy. Fiala, rùe kvésti nemùe, a jí Pánbùh spomùe. A zase chlapci spustili: Svatý Petr z Øíma, poli flai
vína, abychom se napili, Pánaboha chválili. - No pojdte dále,
koledníci, volala paní Proková, poslouchajíc na záspí chasu; pojïte dále, víno vám nedáme, ale nìco pøece, abyste
se obveselili. Chasa vela s domácími dìvèaty do sednice
a Kristla i ostatní ly za nimi, veselíce se a zpívajíce s nimi.
Na Kvìtnou nedìli ráno bìela Barunka k øece natrhat koèièek, ony vdy ji kvetly, jak by vìdìly, e jich na ten den
tøeba, myslilo si dìvèe. Kdy la s babièkou do kostela
na hrubou, nesly si jich kadá hrst k svìcení. Na karedou
støedu, kdy dopøedla babiéka svùj úkol a kolovrat vynáela
na pùdu, volala Adelka: ,,Och je, u jde kolovrat na pùdu, ba-

bièka bude pøíst na vøetánko! - A dá-li pánbùh do zimy, pak
ho zase sneseme, povídala jí babièka. Na Zelený ètvrtek
vìdìly dìti, e nebudou snídat nic jiného ne jidáky s medem.
Na Starém bìlidle nebylo vèel, ale pan otec poslal vdy plást
medu, kdy pøehlíel. Pan otec byl vèelaø a mìl mnoho úlù;
slíbil také Prokové, a se mu podaøí roj, e dostanou, ponìvad nejednou slyel od babièky, e by si nièeho nepøála u toho
stavení ne úl, e je veselo èlovìku, kdy vidí ty vèelièky celý
den lítat z úlu do úlu a pilnì pracovat.
Barunko, vstávej, slunce hned vyjde! budila babièka na Velký pátek ráno vnuèku, zpolehouèku ji klepajíc na èelo. Barunka mìla lehké spaní, hned se probudila, a vidouc stát babièku u postele, vzpomnìla, e byla prosila veèer, aby ji vzbudila
k rannímu modlení.Vyskoèila, pøehodila pøes se sukýnku
a átek a la s babièkou. Voru a Bìtku také vzbudila; dìti
necháme spát, jetì tomu nerozumìjí, budeme se modlit
za nì, povídala. Jak dvéøe u sínì zavrzly, hned se ozývala
drùbe i dobytek a psi vyskoèili z bud. Babièka je vlídnì odstrèila a ostatním pravila:  Mìjte strpení, a se pomodlíme!
Kdy se bvla Barunka na babièèin pøíkaz v struze umyla, ly
na stráò modlit se devìt otèenáù a zdrávaskù, aby jim pánbùh popøál po celý rok èistotu tìla, jak to byl obyèej. Stará
babièka klekla, vroucnì sepjala scvrklé ruce pøes prsa, mírné oko její dùvìrnì obrátilo se k rùovým èervánkùm, které
na východì zvìstovaly pøíchod slunce. Barunka kleèela vedle ní, èerstvá, rùová jako poupáteèko. Modlila i ona se chvíli
nábonì, ale pak se její jasné, veselé oèi od východu toèily
po lese, po lukách a stráni. Rmutné vlny pomalu plynuly, unáejíce s sebou vdy jetì kusy ledu a sníh, v roklích na stráni
bìlel se také jetì sníh, ale sem tam zelenala se i ji tráva,
rané chudobky vykvétaly, stromy a køoviny zaèínaly puèet, pøí-

roda probouzela se k radostnému ivotu. Rùové èervánky
rozcházely se po obloze, ze záhor vystupovaly zlaté paprsky
výe a výe, pozlacujíce vrcholky stromù, a pomalu slunce
v celé své velebnosti se ukázalo a svìtlo svoje po celé stráni
rozlilo. Protìjí stráò byla jetì v polosvìtle, za splavem padala mlha níe a níe a nad jejími vlnami bylo vidìt na vrchu
nad pilou kleèet enské pilaøovic. Koukejte jen, babièko, jak
krásnì slunce vychází, povídala Barunka, vecka pohrouena v podivu svìtla nebeského, ký bychom nyní kleèely
na Snìce! - Chce-li Boha vroucnì vzývat, vude k tomu
místo, zem Pánì celá krásná, øekla babièka, udìlavi køí
a vstanouc ze zemì. Jak se ohlédly, vidìly nad sebou nejvýe na stráni Viktorku, opøenou o strom. Kuèeraté vlasy
od rosy zvlhlé visely jí kolem tváøí, at mìla pocuchaný, hrdlo
odhalené, èerné oèi planouce divým ohnìm upøeny byly
k slunci, v ruce pak drela rozkvetlý ji petrklíè. Nezdálo se,
e babièku vidí. Kdepak ta ubohá zase chodila, povídala
staøenka útrpnì. - A hle, kdepak nala ji petrklíè! - Nìkde
vrch lesa, vdy ona tam zchodí kadý kout. - Já ji oò poprosím! øeklo dìvèe a ji bìelo na stráò; tu se Viktorka ze svého
zamylení probudila a rychle k odchodu se obrátila, kdy ale
Barunka volala: Prosím tì, Viktorko, dej mi ten kvítek, zùstala stát a se zrakem k zemi obráceným podala jí petrklíè.
Pak se ale ukubla a jak ipka letìla po stráni dolù. Barunka
sbìhla k babièce. U dávno, co si nepøila pro potravu, mínila babièka. - ,I vèera, kdy jste byla v kostele, byla u nás,
maminka jí dala bochník chleba a jidáky pravila Barunka. Teï bude zase chudákovi lépe v létì; ale bùhví, ona jako by
nemìla cit. Celou zimu jen v lehkém atu, bosa; vdy pak
krvavé stopy po ní zùstávaly na snìhu, a on Jko by nic. Jak
ráda by jí byla paní myslivcová kadý den teplého jídla dala

dosyta, avak nepøijme nièeho ne kousek peèiva. Neastné stvoøení! - ,,Ono jí není snad zima v té jeskyòce, babièko,
sice by nìkam la; vdy jsme ji mnohdykráte prosily, aby
zùstala u nás. - Pan myslivec povídal, e je v takových podzemních dírách zimì teplo, a ponìvad Viktorka nikdy
do vytopené sednice nepøijde, e zimu tak jako my necítí. To
u pánhùh tak øídí; on sesílá andìle stráce dítkám, aby støehli jich ode veho zlého a Viktorka je také ubohé dítì, pravila
babièka vcházejíc do stavení. Jindy zaznívalo klekání a poledne z ernovského vrchu z víky nad kaplicí; ten den ale
vybìhl Jan a Vilém s øehtaèkami do sadu a øehtali, a vrabce ze støechy vyplaili. Odpoledne la babièka s dìtmi
do mìsteèka k boímu hrobu, stavily se pro panímámu
a Manèinku. Panímáma vdy vedla babièku do komory a ukazovala plnou voatku batevných vajec koledníkùm, ukazovala
celou øadu mazancù a tuèného beránka. Také podala dìtem
vdy po hnìtance, babièce nikoli, ona vìdìla, e staøenka
od snídanì na Zelený ètvrtek do veèeøe po vzkøíení do úst nevezme; ona sama také se na Velký pátek postila, ale pøísný
pùst jako babièka, to, øíkala, e by nevydrela. Kadý dle
svého svìdomí, milá panímámo; já myslím, má-li být pùst, a
je pùst. Prohlíejíc pak panímámino umìní a pochválíc kde
co, dokládala: My se zítra do peèen pustíme, uchystáno je
ve; dnení den a je obìtován modlitbì. A takový zpùsob
byl v Prokovic domácnosti, nebo babièèino slovo platilo.
Na Bílou sobotu bylo ale na Starém bìlidle od èasného jitra
jako na praském mostì: v sednici, v kuchyni, ve dvoøe,
u pece, vude se potkávaly dìlné ruce, a ke kterékoli
z enských se dìti se svými záleitostmi obracely, kadá si
naøíkala, e neví, kde jí hlava stojí, i Barunka mìla tolik práce,
e zapomnìla jedno pro druhé. Zato bylo ale kveèeru v stavení

vecko vude v poøádku a babièka s Barunkou i matkou ly
na vzkøíení. Kdy pak v ozáøeném, nábonými naplnìném
chrámu zaznìlo ze vech úst slavné Vstaltì této chvíle ctný
vykupitel Hallelujah!, tu se cítilo dìvèe uneseno mocným citem, prsa se jí dmula, pudilo ji to ven, ven do íré prostory,
kde by mohla dát prùchod nevýslovnému jásotu, který jí v dui
hlaholil. Celý veèer bylo jí neobyèejnì milo, a kdy jí dávala
babièka dobrou noc, vzala ji okolo krku a pustila se do pláèe.
Co je ti, proè pláèe? ptala se jí babièka. - Nic mi není,
babièko, v sobì mám radost, e musím plakat, odpovìdìlo
dìvèe. A staøenka sehnula se, políbila vnuèku na èelo
a pohladila jí líce, neøíkajíc ani slova. Znala svoji Barunku!
Na Boí hod vzala babièka k svìcení s sebou do kostela
mazanec, víno a vejce. Kdy to pak domù pøinesla, rozkrájelo se svìcené, kadý z domácích dostal od obého po kousku
a trochu vína. Drùbe a dobytek dostaly zase od obojího jako
na vánoce, aby prý byly domu pøíchylné a hojný uitek dávaly,
povídala babièka. V pondìlí byl ale na enské zlý den, byla
dynovaèka a koleda. Sotva byly Prokovic ráno vstaly a se
ustrojily, ji ozývaly, se za dveømi hlasy: Já jsem malý koledníèek atd., a tu najednou zaklepal kdosi na dvéøe; Bìtka la
otevøít, ale opatrnì otvírala, mohli to být i chlapci, nebo jisto
bylo, e ádný ze známých vylehání nedaroval. Byl to pan
otec, nejranìjí ze vech. Pøiel jako svatouek, pøál astné a veselé hody, pod kabátem mìl ale schovanou vrbovou
dynovaèku; tu najednou s uklíbnutím vytáhl a zaèal enské
lehat. Dostaly vechny, i hospodynì, Adelka, i babièku lehl
pøes faldy, aby blechy netípaly, dodal se smíchem. A jako
kadý jiný koledník, dostal také pan otec po vajíèku,
po jablíèku. Co hoi, jak jste koledovali? ptal se pan otec
chlapcù. - To jsou pìkní, jindy se jim nechce z loe, dnes ale

sotva jsem vstala, u byli v sednici, aby mnì vylehali, alovala Barunka a pan otec i chlapci se jí vysmáli. Pøiel i pan
myslivec dolù dynovat, i Míla i Tome, zkrátka nebyl pokoj celý
den a dìvèata, jak zhlédly chlapce, schovávaly holá ramena
pod zástìry.
XIII
Jara skokem pøibývalo; lidé pracovali ji v polích, nahoøe
na stráni vyhnívali se jetìrky a hadi, e se jich dìti, jdouce
na podzámecký vrch fialky a konvalinky hledat, vdy lekly,
babièka jim ale øíkala, e se nemají co bát, e do svatého
Jiøí ádné zvíøe není jedovaté, e se mùe vzít do ruky, ale
pak, kdy slunce u vysoko, pak je v nich jed, dokládala.
Na louce za splavem rozkvítalo bulièí oèko, pryskyøník,
na stráni modraly se podlésky a zlatovì leskly se petrklíèe.
Dìti sbíraly mladá lupénka do polívky, kopøivy pøináely housátkùm, a kdykoli la babièka do chléva, slibovala Straèce,
e u co nejdøív pùjde na pastvu. Stromy úprkem obalovaly
se listem, komáøi vesele hráli ve vzduchu, skøivánek vznáel
se vysoko v povìtøí, dìti ho slyely, ale málokdy malého zpìváèka vidìly také, eulku poslouchávaly a køièely do lesa:
eulko, povìz nám, jak dlouho budeme ivy? Nìkdy zakukala, nìkdy se ale na ni Adelka zlobila, e nechce schválnì
zakukat. Chlapci uèili Adelku otloukat vrbové píalky; kdy
pak jí nechtìla píalka pískat, dávali vinu, e nedobøe pøi otloukání øíkala. Vy holky neumíte ani píalku udìlat, vysmívat
se Jan. - To není nae vìc, ty ale zase neudìlá takovýto
klobouèek! pravila Barunka, ukazujíc bratrùm klobouèek z olových listù, okrálený chudobkami, který byla celý jehlinami
sependlila. - Hm, to je kunt! pohodil htavou chlapec. - Pro

mne ne, ale pro tebe, smála se Barunka, jdouc dìlat jetì
aty ke klobouèku a tìlo panenky z bezové due. Jan ale
poloil proutek na koleno, a povídaje Adelce: Teï poslouchej a dívej se, jak to budu dìlat, a zaèínaje otloukat øíkal:
,,0tloukej se, píalièko, nebude-li se otloukati, budu na tì
alovati kníeti pánu, a on ti dá ránu, a odletí ke zlatému
bánu. Hu, hu, hu, vrazím do tì nù, vrazím do tì kudlièku,
vyrazím ti duièku, vrazím do tì zavíráèek, bude zpívat jako
ptáèek. píalka byla otluèena, udìlána a pìknì pískala. Vilém ale mínil, e dalece tak pìknì nepíská jako Václavova
pasácká; omrzelo ho dìlat píaly, udìlal si z proutku vozík,
pøipøáhl se k nìmu a zaèal rejdit po louce a psi za ním. Barunka dávajíc sestøe udìlanou panenku, povídala: ,Na, ale uè
se to dìlat sama, kdo s tebou bude hrát, a zaèneme my chodit do koly, bude tu sama. - Bude tu babièka, odpovìdìlo dìvèe s tváøí, v ní bylo vidìt, e jí ta samota byla nemilá
sice, ale kdy jí babièka zùstane, e jí zùstane vecko. V tom
el kolem pan mlynáø, podávaje Barunce list pravil: Bìte
s ním k mamince, øeknìte, e byl práek v mìstì a e mu ho
na potì dali. To je od tatínka! zajásaly dìti bìíce
do stavení. Paní Proková ètla s radostnou tváøí list, doètouc
zvìstovala vem, e pøijede tatínek v polovici máje i paní knìna. Kolikrát se to jetì vyspíme! ptala se Adelka. - Asi ètyrycetkrát, øekla Barunka. - Och je, to nebude jetì dlouho,
mraèilo se dìvèe. - Ví co, radil Vilém, já si udìlám ètyrycet èárek na dvéøe, a vdycky kdy ráno vstanu, jednu smau. - To udìlej, ubìhne ti èas, nasmála se matka.
Pan mlynáø el od splavu a stavil se. Tváø jeho byla starostlivá, neklíbil se ani nemoural, pikslu drel v ruce, ale netoèil
jí jen nìkdy dvìma prsty uhodil na víèko. Víte-li, co nového,
lidièky? pravil vcházeje do sednice. - Co se stalo? ptala

se babièka i paní jednohlasnì vidouce, e není pan otec, jako
bývá. - Máme tu horskou vodu. - Boe, raè chránit, aby nebyla náhlá a zlá, pravila babièka uleknuta. - Bojím se toho,
øekl mlynáø; mìli jsme po kolik dní u polední vìtry, nato pøily
detì v horách, jak mleèi tamodtud pøili povídají, jsou prý
vecky potoky rozvodnìné a sníh úprkem taje. Bude to letos
myslím nekalé. Já jdu nyní rychle domù a uklidíme hned vecko zlému hostu z cesty. Radil bych, abyste se také pøichystali, opatrnosti nikdy nezbývá. Odpoledne pøijdu se podivat. dávejte pozor na pøibývání vody - vy ale, malá èeèetko, nechodte k vodì, doloil pan otec, típna Adelku do tváøe; poté odeel ze stavení. Babièka la se podívat k splavu, po stranách
splavu byly hráze stavené z dubových døevcù, mezi nimi vyrùstalo kapradí. Na stìnách hráze vidìla babièka, e vody
pøibylo, nejnií sazenièky kapradin byly ji ve vodì. Kusy døev,
drnu a ratolesti stromù unáel pinavý proud øeky pøes splav.
Starostlivé vrátila se babièka domù. Kdy ly kry, stalo
se mnohdy, e se nastavìly u splavu a proud øeky, struhou
se ena, stavení zatopil; vdy býval strach, kdy zaèal led pukat, mlynáøtí chodívali ustaviènì na strái, aby se kde moná nebezpeèenstvi pøedelo roztrhováním krù stavících
se v hory. Ale proti horské povodni nebylo úbrany. Jako
na divém koni pøihnala se z hor, vzala na cestì ve s sebou,
co se jí v cestu stavilo, roztrhala kráz a bøehy, vyvrátila stromy
i stavení, a to ve v takovém kvapu, e se lidé ani vzpamatovat nemohli. Proto také babièka, zkuená toho, jak domù pøila, hned radila, aby se dìly pøípravy k odklizení vìci ze sednic na hùru, co se také ihned dìlo. Mezitím pøiel pan myslivec, který jda z lesa okolo pily byl ji slyel, e pøichází velká
voda, a stoupání øeky pozoroval.

Ty dìti by vám jen pøekáely, a kdy by zle pøilo, co s nimi,
já je vezmu s sebou nahoru, pravil a hospodynì byly jeho nabídnutí rády. Odnáelo se, uklízelo, drùbe se odstìhovala
na stráò, Straèka se odvedla k myslivcovùm. A vy jdìte nyní
za dìtmi, aby ta paní nemìla ve na starosti, pravila babièka dceøi a Bìtce, kdy bylo ve uspoøádáno, já tu s Vorou
zùstanu. Pøijde-li voda do stavení, vylezeme na hùru, a tak zle,
snad dá Pánbùh, nebude, aby nás vzala i se stavením; není
sem tak spádno jako ke mlýnu, ti chudáci jsou hùøe na tom.
Paní Proková nechtìla dlouho pøivolit, aby tam matka zùstala, ale kdy si øíci nedala, musela jít. Aby vám psi nezabìhli, upozornila odcházejíc ze stavení. - Neboj se o to, ti
vìdí dobøe, kde ochrany hledat, ti se nás nespustí. Vskutku
také chodil Sultán i Tyrl v patách za babièkou, a kdy si sedla s vøetánkem k oknu, z nìho bylo vidìt na øeku, lehli k jejím
nohám; Vora, zvyklá jsouc na ustavièné ukání, mytí a smejèení, dala se do poklízení prázdných chlívkù, aby nìco dìlala, nepomyslíc, e za hodinu snad vodou a bahnem naplnìny
budou.
Smrklo se, vody víc a více pøibývalo, sotva ji koryto struhy
postaèovalo; louka za splavem byla ji pod vodou, a kde tomu
vrboví nepøekáelo, vidìla babièka z okna, aèkoliv stavení nízko leelo a bøeh øeky vysoký byl, kolísání se vln. Odloila vøetánko, sepjala ruce a zaèala se modlit. Vora pøila také
do sednice. Voda huèí, a je èlovìku ouzko poslouchat; zvìø
jako by cítila, e se nìco bude dít, je schována, ani vrabce
není vidìt, povídala, opraujíc u oken lavici. Vtom se ozval
koòský dusot, po silnici od splavu pádil jezdec; u stavení zarazil a køikna: ,,Chraòte se, lidé, voda jde! pádil jedním cvalem podél bøehu ke mlýnu, ode mlýnu k mìsteèku. Pánbùh
s námi, nahoøe je zle, poslali vìtbu, pravila babièka zbled-

nouc. Ne ale pøece Vore domlouvala, aby se nebála; la
jetì jednou podívat se, zdali ve v bezpeèí a voda se jetì
nevylívá. Zastihla u øeky pana otce. Mìl vysoké boty nad kolena a ukazoval babièce, e ji z øeky se vylívá i ze struhy. Pøiel také Míla a Kudrna nabídnout se babièce k pomùcce, by
sama v stavení zùstat nemusela; babièka ale poslala Kudrnu
domù. Vy máte dìti, kdyby pánbùh dopustil netìstl, dìlala
bych si z toho svìdomí. Má-li kdo 5 námi zùstat, al zùstane
Jakub, jemu se to lépe pøísluí; a v hospodì ho nepotøebujou, tam není strachu, leda by se jim voda do chlíva dostala.
Rozeli se. Do pùlnoci bylo ji stavení obklopeno vodou.
Po ernovské stráni, pan myslivec pøiel také k stavení
na stráò, a vìda, e babièka sotva spát bude, volal a hvízdal,
chtì se dovìdìt, jak je. Jakub se mu ozval z okna ze sednice,
e bdí, aby se paní Proková o matku nestarala, naèe pan
myslivec odeel. Ráno bylo vidìt teprv, e je celé údolí jedno
jezero. V sednici museli chodit ji po prknech a Míla stíí jen
se dostal na stráò k drùbei, voda se takovou prudkostí hnala pøes cestu, e mu div nohy nepodrazila. Mezi dnem pøili
se vickni z myslivny podívat dolù. Dìti vidouce stavenl
ve vodì a babièku chodit v sednici po prknech, pustily
se na stráni do takového pláèe a køiku, e sotva k upokojení
byly. Psi se dívali z vikýøe, a kdy na nì Jan volal, tìkali a vyli
a rádi byli by dolù skoèili, kdyby je Míla byl nedrel. Kudrna
pøiel, vypravoval, jaká spousta dál dole. Ve Zlièi e vzala
voda dvì stavení, v jednom e byla stará ena, která nechtíc
poslechnout volání posla, aby se vystìhovala, otálela, a bylo
pozdì. Mosty, lávky, stromy e bere voda, zkrátka ve, co jí
v cestì leí. Ve mlýnì e ji jsou v hoøejích sednicích. Kristla
se pøila podívat, mohla-li by zatopeným pøinést nìco teplého k jídlu, ale, nebylo moná, a kdy smìlý Míla pøece k ní pøe-

brodit se snail, sama ho prosila, aby zùstal, kde je. Dva dni
trval ten strach; tøetí den teprv zaèala voda opadávat. Jak
se divily dìti, kdy se z myslivny vrátily; zahrádka byla zaplavena, v sadì bylo vysoko nánosu, místy, hluboké výmoky, vrby
a ole byly do polovice obaleny bahnem. Lávka strhaná, chlívky podemleté, psí boudy odnesené. Chlapci li s Adelkou podívat se za stavení. Mìli tam sazené stromky, které si byli pøed
rokem z lesa pøinesli a je babièka jim zasadila, bøízy dìvèatùm, chlapcùm jedle. Stály tam beze kody. Pod hrukou byli
si vystavìli malinkou chaloupku, udìlali u ní zahrádku a plot,
strouku a na ní mlýnky, které se toèily, kdy prelo a strouky
se vodou naplnily. Byla tam i pícka, do ní dávala Adelka koláèe a buchty z hlíny uplácané. Po celé malé ivnosti nebylo
ale ani památky. Dìtiny! usmála se babièka slyíc, jak toho
litují; jak by mohla obstát vae hraèka pøed proudem rozkaceného ivlu, který stovìké stromy a pevné domy vyvracel.
Za krátký èas vysuilo slunce pole, luka i cesty, vítr roznesl
nánosy, tráva svìeji jetì se zelenala, koda se vecka napravila a málo zùstalo památek zhoubné povodnì; jen lidé si
o ní dlouho povídali. Vlatovièky zase pøilítly; dìti s radostí je
vítaly, tìily se ji, e brzièko pøijde pan Beyer a po nìm otec
e pøijede. Byl veèer filipojakubský. Babièka, kdy byla tøíkrálovou køídou na vecky dvéøe - zvenku u stavení, u chlívku a kurníku tøi køíe udìlala, la s dìtmi na zámecký holý vrch. Chlapci
nesli na ramenou stará koata. Na vrchu byla ji Kristla, Míla,
vecka chasa ze dvora, ze mlýna, také Manèinka. Václav Kudrnùv s bratry pomáhal Mílovi smolit koata a ostatní rovnali
do hranice døeva a chvoj k pálení ohnì. Noc byla krásná; teplý
vìtøík vlnil zelenou osivu a roznáel vùni kvìtin z parku a z kvetoucího sadu po celém vrchu. Z lesa ozývalo se houkání sovy,
na vysokém topole u silnice tìbetal kos a z køoví v parku za-

náely se líbezné zvuky slavíkovy písnì a nahoru. Tu najednou vylehl plamen na lickém kopci, v okamení nato na ernovském vrchu a po stráních zaèaly se míhat a skákat plameny vìtí mení. A dále na vrchách náchodských, novomìstských vzplanuly ohnì, tancovaly svìtla. Také Míla rozal smolou naputìné kotì, hodì ho do hranice, která v malé chvíli
vzplanula. Chasa zaèala výskat, kadý uchvátil nasmolené
kotì, zapálil, a jak vysoko mohl, do povìtøí vymrtili køièe:
Le, èarodìjnice, le! Pak seøadili se a zaèali s hoøícími pochodnìmi tance provádìt, dìvèata vak dríce se za ruce
a zpívajíce toèily se kolem hoøící hranice; kdy spadovala,
rozházely oheò a zaèaly pøeseò skákat, jak která daleko mohla.
Dívejte se, tahle stará èarodìjnice musí nejvýe vyletìt!
zvolal Míla, a popadna pometlo, tak prudce jím vyhodil, e
v letu a zafièelo, vysoko vyletìlo a skoro k zelenému osení
zaletìlo, kde stáli diváci. - Ta prská! smála se chasa, bìíc
pro praskající nasmolené pometlo. Chlapci tleskali pochvalu.
Také ze ernovského i lického vrchu ozýval se výskot, smích
a zpìv. Okolo rudého ohnì kmitaly se v divém kolování postavy jako fantastické; chvíli po chvíli z jejich støedu diblík
do výe vyletìl, zatøásl v povìtøí ohnivou palicí, a tisíce jisker
sprelo, a zase dolù padal pøi jásotu lidstva. Hlele,ta vysoko
letìla! zvolala Manèinka, ukazujlc prstem na ruku dolù stáhla, napomínajíc, aby neukazovala na èarodìjnice, e by jí
mohla nìkterá støelu do prstu. Bylo ji pozdì, kdy se vracela
babièka s dìtmi domù. Babièko, neslyíte nic? eptala
Barunka, zastavíc babièku uprostøed kvetoucího sadu, blíe
stavení, jako by nìco umìlo. - Nic to není, vìtøík zahrává
listím, odpovìdìla staøenka, doloíc: Tem vìtøík dobøe dìlá.
- Proè dobøe? - Protoe stromy k sobì sklání. Øíká se, kdy

stromy ve kvìtu se líbají a objímají, e bude hojná úroda. ,,Och babièko, to je koda, teï kdy zaènou tøenì, jahody,
kdy tu bude veselo, musíme sedìt celý den ve kole, smutnì øekl Jan. - To jinak nejde, hochu, vdy doma nemùe být,
ani vdy hrát. Nyní vám nastanou jiné starosti a jiné radosti. ,,I já ráda budu chodit pravila Barunka, jen po vás, babièko,
se mi bude stýskat, - ,,I mnì budete chybìt, milé dìti, ale co
je to vecko platno, stromek kvete, odkvétá strom, ovoce
odpadne, odroste dítì, rodièùm odbìhne. Tak to Bùh chce.
Dokud je strom zdráv, dává uitek, kdy pak uschne, porazí
ho, dají na oheò, boí oheò ho stráví, popelem zmrví se zem,
na ní vyrùstají zase jiné stromky. Také babièka vae dopøede a uloíte ji k vìènému spánku, polohlasitì dodala staøenka. V køoví u slavík zaèal zpívat; dìti øíkaly, e to jejich slavíèek, ponìvad kadý rok do hrádky pøiletìl a hnízdo si tam
stavìl. Od splavu zaznívala smutná melodie ukolíbavky Viktorèiny. Dìti chtìly jetì zùstat venku, babièka ale nutila domù:
Víte, e zejtra u nastane kola a èasné vstávání, pojïte spat,
a se matka nehnìvá, pravila, pobízejíc jednoho po druhém
pøes práh.
Ráno pøi snídaní kázala matka dìtem, vyjmouc Adelku, která jetì spala, jak se mají uèit, pana uèitele poslouchat,
na cestì jak mají slunì se chovat, dávala jim samé dobré
nauèení, a bylo dìtem do pláèe. Babièka chystala jim potravu. Tu máte kadý svoji porci, pravila, kladouc na stùl tøi velikánské krajíce chleba, tu máte kadý kudlièku, co jsem vám
schovávala; vidí, Jeníèku, ty bys ji byl dávno ztratil a nyní nemìl bys èím chleba ukrojit, øekla, vytahujíc z kapsáøe tøi kudlièky s èervenými støenkami. Pak udìlala do kadého krajíce
jamku, nacpala do ní másla, pøikryla ji vydlábnutou støídou
a poloila jeden krajíc do rohoové moinky Barunce, druhé

dva do koených kabelí chlapcùm. K chlebu pøidala ale jetì
sueného ovoce. Nasnídave se, vydaly se dìti na cestu.
Jdìte tedy s Kristem pánem a nezapomeòte, co jsem vám
øekla, napomínala matka jetì na prahu. Dìti líbaly matce
ruku a oèi se jim zalily, Babièka nedávala jim sbohem, ona je
vyprovázela pøes sad a Sultán s Tyrlem bìeli té s sebou.
Poslechnìte, chlapci, Barunku, kdy vás napomene, ona je
starí z vás, kázala babièka; nevyvádìjte na cestì ádné
takové skotáctví, a byste si ublíili. Ve kole neseïte nadarmo, sice toho budete jednou litovat. Kadého slunì pozdravte; vozùm a koòùm se vyhnìte. Ty, Vilímku, neobjímej kdekterého psa, nìkterý je zlý, kousl by tì. Nelezte k vodì a uhøátí
nepijte. Ty, Jeníku, nesnìz chléb pøed èasem a pak na ostatních nemámi. Nyní jdìte s pánembohem, naveèír vám pøijdem
s Adelkou naproti. - Ale babièko, nezapomeòte nechat nám
obìd a ode veho, co budete mít, prosil Jan. - ,,I jdi, bloudku, bodej bychom zapomnìli, usmála se babièka. Pak poehnala dìti køíkem a ji chtìly jít, tu jetì vzpomnìla na nìco.
Kdyby mìla pøijít bouøka, myslím ale, e nepøijde, tedy nebojte se, jdìte tie svou cestou, modlete se, ale nestavte
se pod strom, nebo do stromù rád hrom bije, rozumíte? Rozumíme, babièko, tatínek nám to také jednou povídal. No tedy jdìte s pánembohem a vyøidte pozdravení. Nato
se babièka rychle obrátila, aby nevidìly dìti slze, které se jí
do oèí draly. Psi obskakovali dìti velikými skoky myslíce, e
pùjdou s sebou na procházku, ale Jan povìdìl jim, kam jde
cesta, ena je nazpìt. Na babièèino zavolání vrátili se k ní,
ale ohlídli se nìkolikrát, jestli je pøece nìkterý nezavolá. Také
babièka se ohlíela,~ kdy vidìla, e dìti u za mostek zacházejí, kde na nì Manèinka ji èekala, kráèela bez pøítre
domù. Byla celý den jaksi zamylená, chodila po stavení, jak

by nìkoho hledala. Sotva kukaèka v sednici odkukala ètvrtou hodinu, vzala vøetánko pod padí a pravila Adelce: Pojd,
dìveèko, pùjdeme koláèkùm naproti; poèkáme na nì
u mlýna.ly. U statue pod lípami sedìla panímáma, pan otec
a nìkolik mleèù tam stálo. ,,Jdete naproti chase, vidte, volala panímáma zdaleka; také èekáme na nai Manèu. Posaïte se mezi nás, babièko! Babièka sedla.
Co máte nového? ptala se pana otce a ostatních. - Právì
tu vypravuju, e musí chasa ten týden k odvodu, ozval se jeden z mleèù. - No, potì je pánbùh, pravila babièka. - Ba
milá babièko, bude to zase náøku dost; myslím, e je v Mílovi
malá due, øekla panímáma. - Tak to bývá, kdy je èlovìk
k svìtu podoben, uklíbl se pan otec, mouraje okem; kdyby toho u Míly nebylo, byl by vojny svoboden, ale ta lakovitá
ehravost rychtáøovic Lucie a zlost správcovic sleèinky mu
posvítily. - Snad to otec jeho spraví, mínila babièka, na to
alespoò Jakub doufal, kdy mu o vánocích pan správce slubu odøekl. - ,,Inu, zaèal jeden z mleèù, on by starý Míla jednu nebo dvì stovky za to dal. Dvì stovky, milá brachu, je
jetì málo, - øekl pan otec, a tolik Míla dát nemùe, ivnost
není velká a kolik dìtí na ní. Nejlíp by si ovem pomohl, kdyby
rychtáøovic Lucii chtìl, ale proti gustu ádný diputát. Já vím,
jestli bude muset Míla jít k odvodu a bude mít jetì
na vybranou, e radìji bude vojákem, neli by rychtáøovým
synem byl.- ,,Inu, biè jako biè, hodil hlavou jeden z mleèù,
kdo Lucii dostane, nemusí øíci ,Boe, mne netrestej, ten bude
trestán dost. -Mnì je nejlítìji toho dìvèete Kristly, pravila
babièka, ta bude dìlat! - Co dìvèe, zamoural pan otec,
popláèe, poheká a dost; Jakubovi bude hùø! - To je jisto,
kdo není rád vojákem, tìko pøivyká, ale koneènì by pøece
pøivykl, jako kadý jiný. Vím já dobøe, pane otèe, jak to chodí;

nebotík Jiøí, dej mu pánbùh nebe, musel horímu zvykat a já
s ním, ale u nás bylo to jinaké a s Kristlou je to také jiné. Jiøí
dostal dovolení k enìní, vzali jsme se a ili jsme spokojenì.
Zde to ale být nemùe; a není se èemu divit, e Míla s nechutí jde, kdy si ti dva pomyslí, ètrnácte let na sebe èekat!
No, snad se pøece podaøí, e tomu ujde, dodala staøenka
a celá tváø se jí pojednou vyjasnila, nebo zahlídla zdaleka pøicházet dìti. Ty opìt, spatøive babièku, pustily se do bìhu. No Manèo, nemá hlad? ptal se pan otec, kdy ho byla dcerka pozdravila. - Bae mám, tatínku, a vecky máme hlad,
vdy jsme neobìdvaly, odpovìdìla. - A ten krajíc chleba,
køíaly , buchty to byla rosa? mikl pan otec, zatoèe pikslu. Copak, tatínku, to není ádný obìd, usmálo se dìvèe. - A
taký kus cesty klusat a tolik se uèit, není-li pravda, dìti, to
se dostane hlad? zasmála se babièka, a kladouc si vøetánko pod paí, dodala: Pùjdeme tedy, abych si vás zachovala
a hladem jste mi neumøeli. Dali si dobrou noc. Manèinka
povídala jetì Barunce, e bude zase ráno èekat na mùstku,
pak pospíchala za matkou do mlýna, Barunka chytila
se babièky za ruku.Povídejte mi tedy, jak se vám vedlo, èemu
jste se ve kole uèili a jak jste se chovali, ptala se babièka
po cestì. - Heète, babièko, já jsem bankaufser, vyjel rychle
Jan, pøed babièkou poskakuje. - Prosím tì, hochu, co je to?
ptala se babièka - Víte, babièko, kdo sedí na kraji ve kamnì,
ten dává na ostatní pozor, co vedle nìho sedí, a který
se nepoøádnì chová, toho si zapíe, vysvìtlovala Barunka Mnì se zdá, e tomu u nás øíkají dohlíitel, ale to musel dávat
pozor vdy jen ten nejhodnìjí a nejpilnìjí hoch z celé lavice,
a pan uèitel ho neudìlal hned dohlíitelem. - Vak nám to
Kopøivovic Toník vyèítel, kdy jsme li ze koly, e prý kdybychom nebyli Prokovic, e by s námi pan uèitel tolik nenadì-

lal, alovala Barunka. - To si nemyslete, pravila babièka,
uèitel nebude s vámi dìlat výminky, kdy toho zaslouíte, potrestá vás jako Toníka; to proto dìlá, abyste si té pocty váili,
rádi do koly chodili a hledìli. A co jste se uèili? - Diktando, odpovìdìla Barunka i chlapci. - Co je to vlastnì? - Pan
uèitel nám pøedøíkává z knihy, my píeme a pak to musíme
pøekládat z nìmeckého do èeského, z èeského do nìmeckého. - A co rozumìjí ty dìti nìmecky? ptala se babièka,
majíc pøi vem svoje zvlátní mínìní a ve ráda dopodrobna
vyzvídajíc jako knìna. ,,I babièko, ádný neumí nìmecky, jen
my trochu, protoe jsme se doma ji a tatínek na nás nìmecky mluví; ale to nic nekodí, tøebas tomu nerozumìli, pøinesou úlohy dobøe, vykládala Barunka. - No ale jakpak je udìlají, kdy na nì nìmecky ani koukat? - Vak oni jsou dost
trestáni, e je nedìlají dobøe;uèitel jim bud udìlá èárky
do èerné knihy, nebo musí stát na nou také fláky na ruce. Dnes
mìla také stát u èerné tabule, co vedle mne sedí, Anina, ona
nikdy diktando nìmecké neumí. Ona si mi v poledne stìovala, kdy pøed kolou sedìly, e neumí úlohu udìlat.a dostala jsem od ní dvì homolky za to. - Tos ale nemìla brát, øekla Vdy já jsem je nechtìla vzít, ale ona povídala, e má
jetì dvì; byla tolik ráda, e jí úlohy napsala, a slíbila, e mi
pøinese kadý den nìco, jen abych jí s tou nìmèinou pomohla. Proè bych jí to neudìlala, viïte? - Pomoci jí mùe, ale
ne dìlat, sice se to nenauèí. - ,,I copak z toho, to nemusí umìt,
to se uèíme jen tak, e pan uèitel chce.- Protoe pan uèitel
chce, aby z vás nìco bylo, a èím více umíte, tím snáze projdete. A nìmecká øeè je pøece jen potøebná; vidíte, ani nemohu
s vaím otcem si pohovoøit. - Ale tatínek vám pøece vecko
rozumí a vy tatínkovi, a nemluvíte nìmecky. Ale ve lièi mluví
se jen èesky, tedy nemusí Anina umìt nìmecky; povídala, kdy

bude chtít umìt, e mùe jít do Nìmec. Pan uèitel ale jinak
nedá. A holeèku, babièko, on se ádný rád neuèí nìmecké
diktando, je tìké; kdyby èeské bylo, och je, to by lo jako
otèená.- Inu, kdy vy z toho jetì nemáte rozum, ale máte
poslechnout a rádi uèit. Jestlipak chlapci poslouchali? - ,,I
ano, jene Jeník zaèal, kdy pan sednice odeel, s chlapci
dovádìt, a skákali po lavicích. Já jsem mu ale øekla ... Tys mi øekla, ty, já jsem sám pøestal, protoe jsem slyel pana
uèitele! - To se dovídám hezkých vìcí, má dohlíet na jiné,
a sám tropí; jak to? øekla babièka. Babièko, ozval se Vilém, který byl posud tichý, ukazuje Adelce velký kus sladkého
døeva a knítièku pozlátka, co vymìnil ve kole od jakéhos
hocha za krejcar, I babièko, to jsou rozpustilí ti kluci ve kole
a hrùza. Kdybyste vidìla, oni skáèou po kamnech a dohlíitelové také s nimi. ,,I pro pána krále, co tomu øíká pan uèitel? -To kdy pan uèitel odejde ze koly ven. Kdy má pøijít,
to honem skákají na svá místa, dají ruce na kamnu a je ticho. - Nezbedové! -  pravila babièka. - A holkv si zase
hrajou s pannami ve kole, vak já jsem to dobøe vidìl, aloval Jan. - Jste vy to kvítkové z rarákovy zahrady, aby mìl
uèitel s vámi svatou trpìlivost, pravila babièka. Dìti jí povídaly jetì mnoho o kole, a jak se jim po cestì daøilo; byla to
první jejich cesta a nemálo se na svoji samostatnost pynily,
jak by z Paøíe se byly vrátily. A kde má homolky, snìdli jste
je? ptala se jetì babièka, zkoumajíc, co ve dìti jedly, nebo o jejich zdraví starost mìla. - ,,Jednu jsme snìdli, druhou
jsem si chtìla nechat domù, ale kdy jsem u tabule psala,
vyantroèil mi ji Kopøiva z moinky. On sedí za mnou. Kdybych mu byla co øekla, byl by mnì, a bychom li ze koly,
nabuchcoval, ten je pìknej. Babièka nedala dìtem za pravdu, ale v dui si myslila: Vdy jsme my nebyly lepí. Dìti dob-

øe vìdìly, e je babièka shovívavìjí ne matka, ona k mnohému dìtskému elmovství, co chlapci provedli, oko zamhouøila, nebránila, kdy si nìkdy Barunka zaskotaèila, proto se jí
také se vím svìøily spíe ne matce, která dle své pøísné
povahy ve pøísnìji brala.

XIV
Bylo to za nìkolik dní po prvním máji; byl ètvrtek, dìti nemìly kolu a pomáhaly babièce v zahrádce zalívat kvìtiny
a víno, které se ji po zdi zelenalo. ly si také zalít svoje stromky; ony mìly ten ètvrtek vùbec mnoho práce, nebo tøi dni neprohlíela Barunka svoje panny, chlapci nemohli prohnat koníky, vozy, flinty a míèe leely v koutku.V holubníku také nebyli
a králíky krmila Adelka. Ve ètvrtek muselo se ve vynahradit.
Babièka, hotova jsouc se zalíváním, nechala dìti hrát, sedla
na drnové sedátko pod modrý bez a pustila se do pøádla,
nebo nebyla zvyklá ani chvíli zahálet. Byla smutná, ani si nezpívala, ani si nevímala èerné slepice, která vela otevøenými vrátky do zahrady, a kdy nikdo nebránil, na záhonku si
hrabat zaèala. Sivá husa pásla se u plotu, luté její housátka
prostrkovaly hlavièky plotem, veteènì do zahrady nahlíejíce; babièka mìla je velmi ráda, ty housátka, a ted si jich ani
nevimla. Na kolikero stran mylenky její zabíhaly. Pøiel zvìst
z Vídnì od Jana, e nepøijedou v polovici máje, komtesa
Hortensie e se tìce roznemohla. Dá-li jí Bùh zase zdraví,
pak e by snad paní knìna se podívala na panství, jisto vak
e to není. Paní Terezka, kdy list pøiel, plakala, dìti také
plakaly. Vilím mìl na dveøích jen nìkolik èárek jetì k smazání,
a tu najednou bylo vecko tìení nadarmo. A ta dobrá, milá

Hortensie aby mìla umøílt, to jim nelo ani do hlavy; nezapomnìly pøi ádném modlení obìtovat otèená za její uzdravení. Ale co dìti spokojily se zase, paní Terezka vak, beztoho
málomluvná, jetì ménì mluvila, a kdykoliv babièka
do pokoje k ní pøila, vidìla ji uplakanou. Posílala ji tedy radìji na návtìvy, aby se vyrazila; ona byla babièka vùbec ráda,
kdy Terezka nìkam si vyla, nebo vidìla pøedobøe, e
se pøece jen dceøi v osamìlém staveníèku mnohdy stýská a e
by radìji iva byla v hluèném svìtì, jemu po mnohá léta byla
uvykla. V manelství byla velmi astna, ale to zlé bylo pøi tom,
e Jan nejvìtí èást roku ve Vídni trávit musel a ona ve strachu
a stesku bez nìho ít musela. A nyní nemìla vidìt manela,
dìti otce snad celý rok. Pro ivot zas ivot, povídala si babièka. S Janem chtìla pøijeti Johanka, druhá dcera babièèina; chtìla se pøijít na matku podívat, s ní se potìit a také
poradit, nebo se mìla vdávat. Velice se ji babièka tìila,
a nyní mìla té po nadìji. Mimo to ve trápil ji Mílùv odvod.
Míla byl varný, upøímný hoch, Kristla byla hodné dìvèe, babièka je mìla oba velmi ráda, byla by pøála, aby se za sebe
dostali. Kdy se rovný k rovnému sejde, bývá shoda a pánbùh
sám radost má z takového manelství! øíkala. Avak i té radosti hrozila tìká rána. Míla el ráno s ostatními k odvodu.
To vecko leelo babièce v hlavì, a proto byla smutná.
Babièko, jen se dívejte, Èerná tu hrabe. Poèkej, ty opice!
Va! ozval se Barunèin hlas, a babièka pozdvihnouc hlavu, vidìla slepici letìt ze zahrady a na záhonku vyhrabaný dùl.
- To je kùe, jak si chytøe pøila! Vezmi hrábì, Barunko, a oprav
záhonek. Hleïme ji, a husy jsou tu také. Ono mne to volá, je
èas, lo by to na høad, já se trochu zapomnìla. Musím jim nasypat. To økouc odloila babièka vøetánko a la si nakrmit
drùbe. Barunka zùstala v zahrádce, srovnávala záhon.

Za chvíli pøila Kristla. Jste tu sama? ptala se, nahlídnouc
pøes plot. - Jen pojï dále, babièka pøijde hned, la sypat
drùbei, zvala Barunka. - Kdepak je matka? - la do mìsta navtívit kmotøinku; to ví, maminka pláèe, ponìvad tatínek snad ani letos nepøijede, proto babièka maminku radìji
posílá, kde by se trochu vyrazila. My se vecky tolik na tatínka
tìily a na komtesu také, a vecko nám sklaplo. Chudák
Hortensie! Po tìch slovech Barunka, kleèíc na jednom kolenì na cestièce, opøela loket o druhé koleno, a poloíc si hlavu do dlani, zamyslila se. Kristla sedla pod bez, ruce sepjaté
poloila v klín, hlava jí sklesla na prsa. Byla vecka ztracena,
oèi od pláèe opuchlé. - To musí být zlá nemoc, ta hlavnice;
jestli ona umøe, ach boe! Kristlo, ty jsi nemìla nikdy hlavnici? ptala se po chvilkovém pomlèení Barunka. - Ne, já jsem
jaktìiva nestonala; ale teï bude po mém zdraví veta, smutnì odpovìdìla Kristla. Tu se teprv Barunka dobøe na ni podívala, a vidouc zmìnìnou její tváø, vyskoèila, popola k ní ptajíc se: Co je ti? Co je Míla odveden? Kristla místo odpovìdi pustila se do tkaní. Vtom pøila babièka nazpìt. U
se vrátili? ptala se rychle. - Nevrátili jetì, zakroutila Kristla hlavou; ale vdy je darmo dìlat si nadìje. Lucka se prý
zapøisáhla, e kdy ona Mílu nedostane, ani já ho dostat nemám. Co ona chce, to rychtáø udìlá, on je na ni tuze pyný,
a pan správce udìlá zase mnoho kvùli rychtáøi. Správcovic
sleèinka nemùe zapomenout, e byl milovník její od Míly pohanìn, pøilívá té luèi, a je velièeho jetì, milá babièko, co
mi nadìji bere. - Ale vdy pak tatík Mílùv byl na kanceláøi,
a jak slyím, nesl s sebou hezkých pár zlatých; byla by tedy
pøece èáka. - Pravda, to jediná nae nadìje, kdy ho vyslechli, e snad pøece pomohou; ale stalo se ji nejednou, e
vyslechli a nepomohli; øekli zkrátka, e to nelo, a èlovìk mu-

sel být spokojen. - Snad se to Mílovi nestane; a kdyby pøece, myslila bych, aby otec jeho ty peníze, co obìtuje na úplatky,
kdy by se nepodaøilo, sebral, tvùj tatík aby ostatní pøidal a Mílu
vyplatili dle práva; mìli byste po starosti. - Kdyby nebylo
kdyby, milá babièko. Zajedno jsou peníze, co starý Míla ji
nyní dal, tytam, zadruhé nemá mùj tatík na hotovosti víc, ne
co potøebuje do ivnosti, a by mìl i Jakuba dost rád a vzít si
ho mi dokonce nebránil, pøece by mu bylo milejí, aby mu ze
do ivnosti pøinesl, a ne odnesl. A koneènì dejme tomu, e
by je i chtìl sehnat, Míla je hrdé nátury, nechce ode mne èeho pøijmout, nedopustil by, aby ho mùj tatík vyplatil. - ,,On si
snad myslí: ,Dostane-li velikého vìna, bude ti, mui, porouèet ena, a tomu se kadý hrdý mu vyhýbá, milá holka; tu by
mu ale povolnost k necti neslouila. Ostatnì naè mluvit o nìèem, co snad udìlat potøeba nebude, a kdyby byla, stìí
se vykonat dá. - Chyba, veliká chyba, e se to stalo s tím
Taliánem; já se tomu tenkráte smála, ted ale nad tím pláèu,
pravila Kristla. Kdyby toho nebylo, byl by se dostal Míla
do dvora, dvì léta byl by tam slouil a zprostil se vojny. To mne
nejvíc trápí, e já vlastnì vinna jsem.
Bláhová, proè bys vinila se, jako by tuhle ta sedmikráska
za to mohla, kdy bychom obì ji chtíce mít, o ni se pohádaly.
To bych já se musela té vinit, e jsem pøivedla mého nebotíka do podobné nesnáze; byla to skoro podobná pøípadnost jako u tebe. Milá brachu, copak èlovìk, kdy ho hnìv,
ehravost, láska aneb jakákoli váeò uchvátí, má tolik kdy,
aby se s rozumem radil? Tu chvíli kdyby po nìm bylo, nebude dbát. A co je to vecko platno, i ten nejdokonalejí èlovìk podléhá slabostem. - Babièko, vy jste ji loòský rok
o svátku pana Proka øekla, e vá nebotík podobného cos
dokázal, zaè utrpìl, a nyní jste se zmínila zase; já zapomnìla

jako na smrt tázat se vás od té doby, povìzte mi to nyní. Ujde
chvíle, pøijdem na jiné mylenky, a sedí se tu pod tím bezem
a milo, prosila Kristla. - Tøebas, øekla babièka; ty Barunko, jdi a dej mipozor po tìch dìtech, a mi to nejde k vodì!
Barunka odela a babièka zaèala: Byla jsem dìvèice vyrostlá
ji, kdy zaèala Marie Terezie s Prusem vojnu. O nìco
se nepohodli. Císaø Josef s vojskem pøitáhl k Jaromìøi a Prus
poloil se u hranic. V celém okolí bylo vojsko rozloeno i po
vesnicích. V naí ivnosti mìli jsme nìkolik sprostých vojákù
a jednoho dùstojníka. Byl to èlovìk lehké mysli, z tìch, jim
se zdá, e hned kadé dìvèe do svých tenat vpletou jako
pavouk muchu. Já ho zkrátka odbyla, ale on si z mých slov
nièeho nedìlal, støásl je ze sebe jako rosu. Kdy øeè nic neprospìla, zaøídila jsem si vechny pochodky tak, abych
se s ním nikde potkat nemusela samotná. To ví, jak to je,
e musí dìvèe kolikrát za den bìet tu na pole, tu na trávu, e
odejdou domácí a nechají ji samotnou, zkrátka, e není zvyk
ani potøeba, aby kdo dìvèata hlídal, e se musí hlídat samy,
a tu naskytne se pøíleitosti dost pro svùdného èlovìka
k pronásledováni. Ale Pánbùh mne chránil. Na trávu chodlvala jsem èasninko zrána, kdy jetì vecko spalo. Já
od mladosti èasnì ráno vstávala, matka mi vdy øíkala: ,Kdo
èasnì vstává, tomu pánbùh dává. Mìla pravdu, kdybych ani
jiný uitek z toho byla nemìla, tedy radost. Kdy jsem vela
zrána do sadu nebo do pole a vidìla travièku pìknì zelenou,
porosenou, srdce se mi na ni smálo. Kadé kvíteèko stálo
jako panna, s pozdvienou hlavièkou, s vyspalýma oèkama.
Vude èpìla vùnì, z kadého lísteèku, z kadé travièky. Ptáèkové, chudinci malí, nade mnou se vznáeli, zpìvem Pánaboha chválíce; jinak vude svaté ticho. Kdy pak zaèalo slunce za horami vycházet, bývalo mi vdy, jak bych v kostele stá-

la, zpílvala jsem si a práce mi la od ruky jak by hrál. Jednou
tedy zrána kosím, bylo to v sadu, tu slyím za sebou: ,Pomáhej pánbùh, Madlenko! Ohlídnu se, chci øíci: ,Dej to pánbùh! ale nemohla jsem leknutím promluvit, srp mi vypadl
z ruky. - Byl to ten dùstojník, ne? vskoèila jí do øeèi Kristla. Poèkej jen, pomalu, pokraèovala babièka; nebyl to dùstojník, sice bych byla srp nepustila. To bylo radostné leknutí. Jiøí
stál pøede mnou! Musím ti øíci, e jsem ho tøi léta nevidìla. To
ví, e byl Jiøík syn naí sousedky Novotné, té samé, co
se mnou byla, kdy jsme s císaøem.
Josefem mluvily?  - Ano, to vím; také jste nám povídala,
e místo knìze z nìho se stal tkadlec. - No ano, to byl jeho
strýc vinen; hochovi lo uèení jak by hrál, kdykoliv tatík pro
nìho do Rychnova jel, vdy slyel jen chválu o nìm. V nedìli,
kdy byl doma na vakacích, èítal místo mého tatíka, který byl
pøece výborný ètenáø, sousedùm z bible, a tak mu to lo, e
jsme s radostí poslouchali; Novotná øíkávala: ,Jako bych toho
hocha u vidìla kázat. My se vickni k nìmu chovali, jako by
ji vysvìcen byl, kde která co dobrého dìlala, poslala mu,
a jestli se omlouvala Novotná: ,Ale boe, co my vám zase
dáme, øíkaly. ,A bude Jiøílk panem páterem, dá nám poehnání. My spolu rostli, co jeden to druhý, ale kdy pøiel
o druhých, tøetích vakacích, nemìla jsem u k nìmu té smìlosti, stydìla jsem se ho, a kdy mnohdy za mnou pøiel
do sadu a mermomocí mi pomohl trávu nést, dìlala jsem si
z toho høích, e mu v tom povoluju, opakovala jsem mu, e
se to pro pana pátera nesluí, ale on se mi smál; to prý jetì
kolik koù vody uteèe, ne on kázat bude! Bývá tak, e lidé
míní, a pánbùh mìní. Najednou, kdy byl na tøetích vakacích,
pøilo vzkázání z Kladska od strýce Jiøíkova, aby tam k nìmu
pøiel. Byl ten strýc tkadlec, tkal krásné èinované vìci; tím si

vydìlal hezkých pár zlatých, a e nemìl ádných dìtí, vzpomnìl si na Jiøíka. Kmotra nechtìla ho poslat, ale tatík sám jí
domlouval, aby ho nechala jít, e to mùe být k jeho tìstí
a bratr otcùv e má pøece jakési právo k nìmu. el; kmotra
a mùj tatík ho provázeli, jdouce spolu do Vambeøic na pou.
Oni pøili zpátky, Jiøík tam zùstal. Stýskalo se po nìm vem,
mnì ale a kmotøe nejví, jene ona o tom mluvila a já se nikomu
nepochlubila. Strýc slíbil, e se bude o nìho starat jako
o svého. Kmotra myslila tedy, e chodí v Kladsku do kol; tìila se ji, e dostane co nevidìt první posvìcení, a medle
Jiøí za rok pøiel domù se podívat co vyuèený tkadlec! Kmotra plakala a hrùza, ale co dìlat, Jiøí ji prosil a pøiznal se, e
nemìl praádnou chu na knìství jít, aèkoliv by byl rád dále
studýroval. Ale strýc e mu to vymluvil, e mu pøedstavil, jak
dlouho by se musel nuzovat a potloukat po kolách,
po úøadech, neli by doel kousku chleba, domlouval mu, aby
se chopil øemesla, to e ho uiví záhy, øemeslo e je zlaté dno,
a tím lepí pro nìho, kdy i jinak je cvièen. Zkrátka, Jiøí dal si
øíci, uèil se tkalcovství, a e se veho s celou chutí uchopil,
prospíval i v øemesle. Strýc mu dal v roce za vyuèenou; pak
poslal ho do svìta na zkuenou, a sice nejprve do mìsta
Berlína k svému známému, kde se mìl jetì dotvrdit. Jiøí ale
stavil se døíve jetì v Èechách u nás. Tenkráte mi pøinesl tuten rùenec z Vambeøic. To økouc vytáhla babièka ze záòadøí
klokoèový rùenec, který nikdy neodloila, chvilku se na nìj
z pohnutím dívala, pak zas políbíc ho, schovala a pokraèovala
dále: Mùj otec nemìl Jiøímu za zlé, e se dal na øemeslo,
domlouval Novotné, aby si z toho nic nedìlala, e ji nadìje
zmehla. ,Kdo ví, k èemu to dobré,povídal; ,nechte ho, jak si
udìlal, tak bude mít. Tøebas cucky pøepøádal, jen kdy svému
dílu bude rozumìt a zùstane poctivým, hodným èlovìkem, pak

zaslouí takovou èest jako kterýkoli pán. ]iøí byl rád, e
se kmotr na nìho nehnìval, nebo ho mìl co vlastního otce.
I Novotná si dala øíci - jakpak by nedala, vdy to bylo její dítì,
které milovala, nemohla tedy chtít, aby se citilo neastné
ve svém stavu. Pobyl u nás Jiøí nìkolik dní, pak odeel
do svìta a tøi léta jsme ho nevidìli a hrubì ani o nìm neslyeli, a se to ráno pøede mnou vyskytl. Mùe si myslit, jakou
radost jsem mìla. Hned jsem ho poznala, aèkoliv se velice
zmìnil; vysoký byl neobyèejnì, pøitom tak pìknì urostlý, e
by tìko bylo rovnì mu pohledat.
Sehnul se ke mnì, vzal za ruku a povídá, proè jsem se ho
tak lekla. ,Jak se neleknout,øku, ,vdy jsi se tu octnul, jak bys
z oblak spadl. Odkud jsi pøiel a kdy?- ,Jdu pøímo z Kladska, strýc se bojí, ponìvad vude tam verbujou, aby mne
nìkde nesebrali verbíøi; poslal mne, sotva jsem se ze zkuené vrátil, do Èech a myslí, zde ze se snáze skryju. Protloukl
jsem se astnì pøes hory, a tu jsem.- ,Ale propánaboha,povídám mu, jen aby tì tu nesebrali; co øíkala máma? ,Já ji jetì nevidìl. Ve dvì hodiny s pùlnoci jsem dorazil
na místo. Nechtìl jsem mámu budit. Lehne si na trávu pod
Madlenino okno, ona je raná, poèká, a vstane, pak pùjde,
myslil jsem a lehl jsem si na zelenou peøinu. Opravdu o tobì
se darmo neøíká ve vsi: Ne skøivan zpívat zaène, Madlena
nese trávu domù. Sotva svítá, a ty u kosí. Já tì vidìl u studnì
mýt, èesat se, a sotva se jsem zdret se mohl, abych k tobì
nepøiskoèil; kdy jsi se ale modlila, nechtìl jsem tì vytrhovat.
Ale teï mi povìz, jestli mne má jetì ráda?Takovou øeè
vedl; jak jsem mìla jinak øíci, neli e mám, vdy pak jsme
se mìli rádi od mladosti a jaktìiva mi na jiného mylenka
nepøila. Trochu jsme povídali, pak vklouzl Jiøí do chalupy
k mámì, já zase la povìdít tátovi, e pøiel. Tatík byl moudrý

èlovìk, jemu se nelíbilo, e ]iøí pøiel v takovou nebezpeènou
dobu. ,Nevím, povídal, ,jestli zde ujde bílému kabátu; co moného bude, udìláme, abychom ho uklidili; jen ádnému neøíkejte, e je tu. Novotná, aèkoliv mìla velikou radost, mìla pøitom pøece hrozný strach, nebo byl Jiøí k rekrutýrce vypsán
a jen tím uel, e nevìdìl nikdo, kde je.Tøi dni sedìl ukrytý
na hùøe v senì. Pøes den byla u nìho máma, naveèer vklouzla jsem i já k nìmu a vespolek jsme si potom o velièem povídali. Mìla jsem takový strach o nìho, e jsem chodila celé
dni jako zmámená ovce a zapomnìla dùstojníku se vyhýbat,
take jsem mu nìkolikrát pøila do rány. On, mysle snad, e
se chci dobøit, zaèal hned zpívat starou notou; nechala jsem
ho mluvit, ani jsem nu nepøila tak zhruba jako kdy jindy, protoe jsem se bála o Jiøíka. Jak povídám, Jiøí byl ukryt; mimo
mne, jeho mámu a mé rodièe nevìdìl nikdo o nìm; tøetí veèer jdu z chalupy, trochu jsem se u Jiøíka déle zdrela, bylo u
ticho vude a hodnì tma, tu mi vbìhne do cesty dùstojnik.
Vyèíhal mne, e chodím veèer ke kmotøe, a tu si u sadu
na mne poèkal. Co dìlat? Mohla jsem jen køiknout, ale Jiøí
na hùøe kadé hlasité slovo byl by zaslechl a svolat ho jsem
se bála. Spolehla jsem se na svoji sílu, a kdy si nedal dùstojník øíci po dobrém, pustili jsme se spolu na pìst. Nesmìj
se, holka, nesmìj, nekoukej na mne, jaká nyní jsem; byla jsem
ovem nevelká, ale sporá, ruce moje, zvyklé na tìkou práci,
byly tvrdé. Byla bych mu dobøe odolala, kdyby byl ve vzteku
nezaèínal na mne lát a høeit. Tím se prozradil, a najednou jako
hromová rána octl se mezi námi Jiøí, popadna ho za chøtán.
Slyel høeení, vykoukl z vikýøe, v polotmì mne poznal a také
hned vikýøem dolù skoèil, div to vìru, e hlavu nesrazil. Ale
co on pomyslil naè, nedbal, kdyby pod ním i hranice byla
hoøela. - ,Je to zpùsob, s poctivým dìvèetem se tu v noci prát,

pane? køièel Jiøí. Já ho chlácholila, prosila, aby pomyslil,
v èem je, ale on drel pána jako v kletích, zlostí se tøesa. Pøece si ale dal øíci. ,V jiné chvíli a na jiném místì bychom si
nìco jiného povìdìli, ale není zde k tomu èas, tedy slyte
a pamatujte.To dìvèe je mojí nevìstou; nebude-li mít budoucnì
pøed vámi pokoj, promluvíme spolu jinak. Nyní jdìte! Poté
pøehodil pána pøes vrátka jako hnilièku; mne pak vzal okolo
krku a povídá: ,Madlenko, pamatuj na mne, pozdravuj mámu
a buïte tu zdrávi, musím tu chvíli pryè, sice mne chytí. Nebojte se o mne, já znám kadou stezku a jistì se protluèu
do Kladska, kde se pøece nìjak ukryju. Prosím tì, pøijd
do Vambeøic na pou, tam se shledáme! Ne jsem
se vzpamatovat mohla, byl tentam. Já bìím hned k Novotné
povìdít, co se stalo; jdeme k naim, vichni jsme byli jako
beze smyslu. Kadého umotu jsme se lekali. Dùstojník rozeslal vojáky na vecky cesty, nepoznaje Jiøího myslil, e je
pøespolní a e ho nìkde natrefí, ten ale jim astnì uklouzl.
Vyhýbala jsem se pánovi, jak jsem jen mohla, on ale nemoha
se jinak pomstít, ostouzel mne po vsi, jako bych patné dìvèe byla. Znali mne vickni, nepodaøilo se mu. Natìstí pøiel
rozkaz, aby se vojsko hnulo zpìt, Prus vtrhl pøes hranice. Ono
z celé té vojny nic nebylo, sedláci øíkali jí ,koláèová, protoe
prý vojáci, kdy snìdli po vesnicích koláèe, domù se vrátili.
A jak se dìlo s Jiøím? ptala se Kristla s napnutostí poslouchajíc. - Nevìdìli jsme o nìm nièeho a do jara, ponìvad
s tìmi nepokoji nikdo nepøecházel. Byli jsme jako na trní. Pøilo jaro - a jetì nic; vydala jsem se na pou, jak jsem byla
Jiøíkovi slíbila. lo více známých a nai mne jim dali na starost.
Vùdce ná byl kolikráte v Kladsku a tatík mu naøídil, aby mne
tam dovedl, on tam znal kadý kout. ,Stavíme se u paní Liduky, abychom se trochu spoøádali, øekl vùdce, kdy jsme

pøili do mìsta. Veli jsme do malé hospody na pøedmìstí.
K paní Liduce zacházeli vickni, kteøí z Èech pøili; ona byla
z naí krajiny. Tenkráte se jetì v Kladsku mluvilo vude èesky, ne to bývá tak, e se lidé rodilí z jedné krajiny rádi hledají.
Paní Liduka nás s velikou radostí pøivítala, museli jsme do její
sednièky. ,Jen se posaïte, já tu jsem hned, jen trochu vinné
polívky vám pøinesu, pravila ochotnì a ztratila se ze dveøí. Já
mìla srdce jako v kletích, byla to radost, e se s Jiøím shledám, i strach, e se mu snad cos pøihodilo zatím, co jsme
o nìm neslyeli. Tu najednou zaslechnu venku známý hlas
pozdravovat paní Liduku a ji zase volat: ,Jen dále, pane Jiøíku, jsou tam poutníci z Èech! Dvéøe se rychle otevøely a v nich
se ukázal Jiøí, avak zhlídnouc ho, zùstala jsem jako hromem
omráèená. Byl ve vojenském atu. Mnì se dìlaly mitky Jiøí
mnì podal ruku, vzal do náruèí a skoro s pláèem povídal. ,Vidí, Madlenko, já jsem neastný èlovìk; sotvae jsem uchopil se øemesla a støásl ze sebe, co se mi nelíbilo, ji mám zase
nové jho na krku. Z detì jsem utekl a dostal se pod okap.
Kdybych v Èechách byl, alespoò bych slouil svému císaøi
pánu, a zde slouit musím cizímu. - ,Proboha tì prosím, cos
to dovedl, Ze tì vzali? povídám mu. - ,Inu milá, mladost nerozum. Nevìøil jsem zkuenému strejci, kdy jsem od vás utekl,
vude se mi stýskalo, vecko bylo mi proti mysli. el jsem
jednou v nedìli s nìkolika kamarády do hospody, nedbaje
na ádné domluvy. Pili jsme, a jsme se opili, tu pøijdou
do hospody verbíøi. - ,Ti lotøi, vskoèila mu do øeèi paní Liduka, která právì polívku pøinesla; ,kdyby pan Jiøík byl u mne
býval, nebylo by se mu nic stalo; já ty jejich klamy mamy netrpím u mne; vak pan strýc jinam nejde ne k Liduce. Inu, èlovìk má svìdomí, ten mladý lid - inu co je dìlat, kdy to nemá
rozum. U si z toho nic nedìlejte, pane Jiøíku, jste èistý hoch,

ná král má rád velké vojáky, nenechá vás dlouho bez hùlky.
- ,A je to ji jak chce, zaèal Jiøí, ,co se stalo, stalo se. My
nebyli svoji, verbíøi nás obalamutili, a kdy jsem vystøízlivìl,
byli jsme já a Lehotský, mùj nejmilejí kamarád, vojáky. Myslil
jsem, e si hlavu strhnu, ale co dìlat. Strýc také naøíkal dost;
koneènì pøemýlel, jak by se alespoò celá ta vìc zlepit dala,
kdy ne napravit. el ke generálovi a to uprosil, e jsem zùstal zde, e se co nejdøív kaprálem stanu a - no, to si povíme
jetì. Jen mi teï nedìlej tìké srdce, jsem rád, e tì vidím.
Museli jsme se potìit, jakkoli se dalo. Pozdìji dovedl mne
Jiøí k strýcovi, který nás rád vidìl. Veèer pøiel také jeho kamarád Lehotský, hodný to èlovìk. Vak si zùstali s Jiøím vìrni a do smrti. Jsou u oba na vìènosti, a já tu jetì jsem.
Vy jste se u domù nevrátila, babièko, viïte, dìdeèek si
vás vzal? vytrhla Barunka, která se byla dávno ji vrátila, babièku ze zamylení, do nìho padla pøi vzpomínce na ony blaenì strávené chvíle pøi tomto shledání. - Inu ovem, nechtìl
jinak dát. Dovolení k enìní, to bylo to, co mu jetì strýc vymohl. Èekali jen, a pøijdem na pou. Jiøí na noc odeel, já
zùstala noclehem u strýce. Byl to dobrý starouek, pánbùh
mu dej nebe. Druhý den èasnì ráno Jiøí pøibìhl a dlouho
se strýcem se o nìco radili. Pak pøiel ke mnì a povídá:
Madlenko, øekni mi upøímnì, na dobré svìdomí, má mne
tak ráda, abys se mnou i zlé snáela, otce i matku opustila?
Já øku, e mám. ,Kdy ano, tedy zùstaò zde a bud mojí enou, povídá a uchopí mne za hlavu a líbá. Nikdy mne nelíbal,
není ten zvyk mezi námi, ale to samou radostí nevìdìl chudák ani, co dìlá. ,Ale co øekne máma, co øeknou nai? povídám a srdce se mi tøáslo radostí a teskností. - ,Co by øíkali,
vdy nás mají rádi, vdy nebudou chtít, abych se usouil. ,Ale mùj boe, Jiøíku, pøece nám musí dát , rodièe poehná-

ní. - Jiøí neøíkal na to nic, ale strýc pøistoupil k nám, poslal
Jiøíka ven a povídá: ,Madlenko, tys náboná dìvèice, líbí
se mi, vidím, e bude Jiøí asten a e ne darmo po tobì si
naøíkal. Já bych mu bránil, kdyby to byl jiný èlovìk, ale on má
svoji hlavu.Kdyby mne nebylo, byl by si zoufal, kdy ho odvedli, já trefil ho potìit, a sice tím, e jsem mu vymohl dovolení k enìní. Nemohu zùstat ve li. Do Èech nesmí; a kdybys
ty zase domù la, kdoví zdali by tì vai nepøemlouvali. A
budete svoji, pak pojedem spolu do Olenice a rodièe ti poehnání neodeprou. Poutníkùm dáme s sebou list. Pozejtøí
budete mít oddavky ve vojenské kapli, já budu zastávat místo
vaich rodièù a beru si to zodpovídání na svìdomí. Madlenko, podívej se na mne, mám hlavu jak sníh, myslí, e bych
nìco udìlal, z èeho bych nemohl pøed Bohem odpovídat?Tak
mi øekl strýc a slze mu tekly po tváøích. Svolila jsem ke vemu.
Jiøí div se nezbláznil radostí. Nemìla jsem více atstva, ne
co jsem mìla na tìle. Jiøí mi hned koupil sukni, kabátek
a granáty na krk k oddavkám, ostatní mi zaopatøil strýc. Jsou
to ty samé granáty, co mám, mezulánka naháèové barvy
a oblakové barvy kabátek. Poutníci odeli, strýc jim dal
s sebou list, e tam nìkolik dní zùstanu a s ním pøijedu, více
nepsal nic. ,Lepí bude, kdy si to povíme, mlnil. Tøetí den
ráno jsme mìli oddavky, vojenský knìz nás oddával. Paní
Liduka byla starosvata, Lehotský byl mládkem, jeho sestra
druice, strýc a jetì jeden mìan svìdky, ostatnì tam nebyl nikdo. Paní Liduka nám vystrojila snídani, a tak jsme ten
den v bázni boí a v radosti strávili, vzpomínajíce jen na nae
domù. Paní Liduka kádlila Jiøíka u stolu, ustaviènì mu øíkala: Vy, vy, pane enichu, ani vás nepoznávám, to není ten zamraèený pan Jiøík; ale není divu, e vám tváø záøí! Mluvilo
se sem tam, jak to u bývá.Jiøí chtìl hned, abych u nìho zù-

stávala, strýc tomu ale nedopustil, a se prý vrátíme z Èech
a z vambeøické pouti. Za nìkolik dní jsme jeli do Olenice, já
a strýc. To divení, e jsem enou, a matèin pláè, e je Jiøí vojákem, nemohu vám popsat. Moje máma lomila rukama
a ustaviènì naøíkala, e ji chci opustit, do ciziny jít za vojákem,
a mi pøitom vlasy vstávaly. I Tatík ale vdy rozumný a moudrý
rozhodl. ,Teï konec, prál; ,jak si ustlali, tak budou i spát. Mají
se rádi, a spolu zkouejí; ty, mámo, ví, es pro mne opustila
také otce i matku, a to je urèení kadého dìvèete. Kdo za to,
e Jiøíka potrefila ta nehoda. Ostatnì tam není sluba dlouhá,
a si tu robotu odbude, mùe pøijít sem. A vy, kmotra, upokojte se, Jiøík je moudrý hoch a stýskat se mu nebude, o to se u
postaral. Ty, Madlo, neplaè, pánbùh ti dej tìstí, a s kým jsi
la k oltáøi, s tím abys la do hrobu. Tìmi slovy dal mi tatík
poehnání a slze ho polily. Mámy také plakaly. Moje máma,
jakiva o ve starostlivá, mìla hlavu plnou. ,To je rozum
od tebe, kárala mne, ,nemá tam kouska peøin, ani náøadí,
ani at, a vdá se. Co jsem na své nohy vstala, jsem nevidìla
takový obrácený svìt. Dostala jsem poøádné vybytí, a kdy
jsem mìla vecko v poøádku, vrátila jsem se k Jiøíkovi
a neopustila ho a do smrti. Ta neastná vojna, kdyby té nebylo, mohl tu být jetì. Vidí, e vím, milá holka, co je radost
i co je alost, e vím, co je mladost i nerozum, dokonèila
babièka, poloíc s mírným usmáním suchou ruku na Kristlino
kulaté rámì.
Mnoho jste zkusila, babièko, ale byla jste pøece astna,
dostala jste to, co srdce ádalo.
Kdybych vìdìla, e budu i já po vem trápení astna, ráda
bych je snáela, a by musela i na Mílu ètrnácte let èekat,
pravila Kristla. - Budoucnost má Bùh v rukou. Co bude, to
bude, tomu se, holka, nevyhne, a nejlíp, kdy se odevzdá

pevnou dùvìrou do vùle boí! - Jakpak jinak; ale èlovìk
se nemùe mnohdy vzpamatovat, a jestli mi Jakuba odvedou,
budu naøíkat. S ním odejde vecka radost, s ním moje jediná
podpora ztracena. - Jak to mluví, Kristlo, nemá-li otce? Mám otce hodného, pánbùh mi ho zachovej, ale je pøece ji
starý, broukavý. Ji letos ustaviènì chtìl, abych la za mue,
by ho mìl kdo zastat; co budu dìlat, a jestli Jakuba odvedou? A já si pøece jiného nevezmu, a kdyby se vickni
na hlavu postavili, pracovat budu do úpadu, aby nemìl tatík
co broukat, a kdy to nepùjde - nepùjde, vdávat se nebudu.
Ach babièko, vy ani nevìøíte, jaké já mám trápení v té hospodì! Nemyslete na práci, boe zachraò, z té já si málo dìlám, ale to, co musím mnohdy pøeslechnout, to mne mrzí.- A
od toho si nemùe pomoci? - Prosím vás, jak? Kolikrát
jsem øekla otcovi: ,Vidíte, tatíku, tak a tak to je, netrpte takových hostù, ale on nerad komu co øekne, nerad by si hosty
zradil, a tu mnì vdy øíká: ,Prosím tì, holka, øekni co chce,
jen nebuï hrubá, a se hosté nezradí, ví, e je to nae ivnost.Nemám být hrubá a nevlídná; jsem-li pøívìtivá, stanu
se v lecjaké hubì ohryzkem; veselá, zpìvavá, jak jsem vdy
byla, sotva budu, co si tedy poènu? Kdyby to byli jen nìjací
darmotlachové, já bych je brzy sklidila, to jsou hoøcí hosté,
tìch mám plný aludek. Já se vám to stydím øíci, jak mne kozel pronásleduje, a jako by mi to nìkdo eptal, e on si dá
záleet, aby dostal Mílu protoe ví, to e je mùj obránce, e
se bojí, aby se mu nestalo to, co by chtìl rychtáøovi udìlat
vdìk, ba zase za dceru mstí se, vdy ale, filuta, myslí na sebe.
Tatík se ho bojí a máma chudák, to víte, jako by ji na svìtì
nebyla, víc leí ne nemohu s takovou vìcí pøijít. Kdybych vdaná byla, vecko by to bylo jinaèí; kdy se mi nìkdo nelíbil,
øekla jsem jen Mílovi, a jestli ho nemohl vystrnadit, pozoroval

ho, e se netroufal ten èlovìk hrubì na mne kouknout. Ach
babièko, kdybych já vám to vypovìdít, jak on mne má rád a já
jeho, ale to se nedá,u a dìvèe podeprouc lokte o kolena, vloila tváø do dlaní a zamlèela se.
V tom samém okamení vstoupil tie, nepozorován Míla
do zahrádky. Jeho krásná tváø byla bolestí rozryta, jasné oèi
zkaleny; tmavokatanové kuèery, okolo èela se toèící, byly
ustøihány, místo furiantské vydrovky mìl na hlavì vojenskou
èepici, na ní struèek jedlièí. Barunka se Míly lekla, babièce
sklesly ruce do klínu, tváø jí zbledla a tie zaeptala: Potì tì
Pánbùh, hochu! Kdy ale Kristla hlavu pozdvihla a Míla ruku
jí skoro bezzvuèným hlasem øekl: ,,Jsem voják, za tøi dni musím do Hradce!, padla mu bez smyslu do náruèí.
XV
Druhý den, kdy la babièka dìtem jak obyèejnì naproti,
bylo její první slovo: Hádejte,
dìti, kdo u nás je? Dìti se trochu zarazilv, nenapadlo jim
hned, a Barunka zvolala:
Pan Beyer, vidte, babièko? - Uhodlas, a pøivedl s sebou
svého synka. - ,,I jé, to jsem rád, pobìhnìme k nìmu! vykøikl Jan a ji také utíkal a Vilím za ním, e jim kabely jen tak
od boku odskakovaly. Babièka volala, aby li jako lidé
a neletìli jako zvìø, ale kdepak hoi byli. Skoro bez dechu
vrazili do sednice; matka chtìla je kárat, ale pan Beyer natáhl po nich své dlouhé ruce, vyzdvihl jednoho po druhém
a objav je, líce jim políbil. A co jste celý rok dìlali, jak jste
se mìli? ptal se hlubokým hlasem, který se v malé prostoøe
silnì odráel. Chlapci hned neodpovídali, zraky jejich utkvìly
na chlapci, as v Barunèinì stáøí, který stál vedle pana Beye-

ra. Byl to hezký z hoch, zcela otci podoben, ovem e údy
jeho nemìly té hranatosti co otcovy, tváøe e mìl kvetoucí a z
oèí e záøila jen dìtinská radost. Aha, vy koukáte na mého
hocha, no tedy se na nìj podívejte a podejte si ruce, abyste
byli dobøí kamarádi. To je ten mùj Orel. Tak mluvì strèil synka
kupøedu, který bez ostýchání chlapcùm ruce podával. Vtom
pòla Barunka s babièkou i s Adelkou. No, a tu vidí Barunku, o ní jsem vám doma povídával, e mi vdy nejprvnìjí
pøijde dát dobré jitro, kdy tu nocuju. Letos ale, jak vidím, je to
jinaké, chodíte ji do koly, a tu musí Jeník zároveò vstávat
s Barunkou. A jak se vám líbí ve kole, nechtìl bys, Jene, radìji po lese? . Vidí, mùj Orlík musí se mnou na èíhání,
na hory, on bude umìt pomalu tak støílet jako já, vyptával
se a spolu vyprav oval myslivec, jsa obklopen dìtmi. - ,,Ó,
ani jim to nepovídejte, pravila babièka; Jeník se hnedle poplaí a bude chtít Orlovu ruènici vidìt. - Nu co, a se na ni
podívá; jdi, Orlíku, pøines mu ji, vdy není nabitá. - Není,
tatínku; poslední ranou støelil jsem, jak ví, po kánìti, øekl
chlapec. - A zastøelil jsi je; tím se mùe pochlubit. Jdi je chlapcùm ukázat. Chlapci vybìhli radostnì s Orlem ven; babièce
to ale nedalo, aèkoliv ji pan Beyer ujioval, e Orlík pozor
dá, pøece la za nimi. Ale ty se jmenuje jako pták? ptala
se Adelka Orla, kdy byli venku a Jeník i Vilím zastøelené kánì
prohlíeli. - Já se jmenuju vlastnì Aurel, usmál se synek
na Adelku, ale tatínkovi se lépe líbí øíkat mi Orel a mnì se to
té líbí; orel je pìkný pták. Ná tatínek zastøelil jednou orla.
- To si myslím, povídal Jan; já ti ukáu orla a mnoho zvíøat,
mám je namalované v knize, co jsem dostal vázaného; poj
se mnou. To øka, táhl Orla do sednice, kde mu hned Orlovi
se zvíøata velmi dobøe líbila a pan Beyer té s velkou libostí
list od listu prohlíel. To jsi vloni nemìl? ptal se Jana. - To

jsem dostal vázaného od komtesy, a jetì jsem dostal pár
holubù od Kristly a králíèky od myslivcù, a od babièky dvacetník a od rodièù na aty! chlubil se Jan. - Ty jsi astný hoch,
zaèal pan Beyer, dívaje se do knihy, a vida právì liku, usmál
se: Jako ivá; poèkej, kùe, tobì musím posvítit! Vilím mysle, e to platí vymalované, divnì se na nìho podíval, a pan
Beyer s usmáním øekl: Neboj se, této lice nmic neudìlám,
ale jedné v horách, která jí je podobná, tu musíme skøípnout,
dìlá nám mnoho kody. - Snad ji Petr chytne, já s ním byl
pasti klást, ne jsme odeli,mínil Orel. - ,,I hochu, lika je
desetkrát chytøejí ne Petr, ta má spády, e by si to èlovìk
ani nepomyslil, a dokonce byla-li u jednou v pasti, jako ta,
co na ni èíhám. Mrcha, nalékli jsme na ni peèeni, mínili jsme,
e ji musíme dostat; mìla hlad, i co neudìlala, kùe, ukousla
si pøeraenou nohu a utekla. Teï ji sotva dostanem, kodou
èlovìk zmoudøí a lika má vìru tolik rozumu jako èlovìk, vypravoval ji myslivec, ustaviènì listy obraceje. Vdy se nadarmo neøíká chytrý jako lika, pravila babièka. - Tu je orel,
tu! volali dívajíce se na krásného ptáka s roztaenýma køídlama, jak se vrhá na lup. Právì takového jsem zastøelil; byl
to krásný pták, skoro mi ho bylo líto, ale co dìlat, taková pøíleitost se hned nenaskytne èlovìku. Trefil jsem ho dobøe; a to
je hlavní vìc, jen zvíøe moøit. - To já také øíkám, ozvala se zase
babièka. - Ale e vám zvìøi není lítoté zvìøi, pane Beyer, já
bych nemohla ádné zvíøe zastøelit, povídala Barunka. Ale
zaøíznout mùete, usmál se pan myslivec, a co lepí, kdy
zvíøe netuíc nebezpeèenství jednou ranou padne, anebo kdy
je døíve chytáním uplaíte, pøípravami ustraíte a pak teprv
podøezáte, mnohdy jetì tak neikovnì, e vám polozabité
uletí. - My nezaøezujem drùbe, upírala Barunka, to Vora,
ta je nelituje, a pak je hned po nich. Chvíli jetì bavily se dìti

se zvíøaty, pak je volala matka k veèeøi. - Jindy vyptávaly se dìti
pana Beyera na hory, chtìly vìdìt, zdali nezabloudil do Rybrcoulovy zahrádky a velicos jiného, tenkráte ptaly se ustaviènì
jen Orla, poslouchajíse d velikým podivením, kdy jim mladý
chlapec povídal o nebezpeèenstvích, co s otcem ji pøestál,
o zvíøatech, které zastøelil, kdy jim popisoval ohrornné balvany snìhové, které v horách leí, jak zasypou celé vesnice,
take jako pohøbeny pod nimi jsou, a lidé chtìjí-li na povrch,
obyèejnì komínem ven vylízají a kadý od svého stavení cestu klestit si musí. To ve ale Jana neodstrailo, on si pøece
jen pøál být ji v tom stáøí, kde by mohl k panu Beyerovi jít. A
ty bude u nás, pak mne dá tatínek na výmìnu k rýznburskému
myslivci, abych i lehèího myslivectví okusil. - To je koda, e
nebude doma, mrzel se Jan. - Nebude se ti stýskat, máme
jetì dva mládence, bratr Èenìk je tak velký jako ty a sestra
Maøenka bude tì mít ráda, pravil Orel. Co zatím dìti sedíce
na dvorku poslouchaly Orlova vypravování a skrze krystaly,
které jim byl pøinesl, do svìtla nahlíely, poslouchal pan Beyer babièku, vypravující o povodni a o velikých novinkách,
které se byly za celý rok pøihodily. A rodina mého pana bratra na Rýznburku, zdráva? ptal se myslivec. - ,,I zdráva, povídala paní Proková. Anuka hodnì roste; chlapci chodi
na Èervenou Hùru do koly, mají tam blí neli do mìsta; divno je mi, e tu jetì pan myslivec není; øekl, e se staví vás
pøivítat, a pùjde na èekanou. Byl tu ráno a pøinesl mi zprávu
ze zámku, e doel z Vídnì list. la jsem hned do zámku
a dovìdìla se, e je komtese lépe, e snad knìna
na obinky pøijede, as ètrnácte dní zde se zdrí a pak
do Florencie odjede. Mám tedy nadìji, e nám tatínek pøes
zimu zde zùstane; nevezme prý knìna komonstvo s sebou.
Za kolik let jednou budem zase delí èas pohromadì. Dáv-

no byla ji paní Proková tolik nemluvila, dávno tak spokojena nebyla jako ten den, co dostala potìitelnou novinu, e
manel pøijede.
Chvála pánubohu, e ta sleèinka z té nemoci vvvázla, byla
by vìèná koda toho mladého, dobrého stvoøení. Vickni jsme
prosili pánaboha, aby jí pomohl; vèera tu jetì Cilka Kudrnovic pro ni plakala. -  Mìla by proè plakat, mínila paní Proková. Pan Beyer ptal se, jak to mínìno, a bahièka vypravovala mu svoji návtìvu v zámku, pøi èem ovem komtese pøiètla zásluhu, kterou o dobrobyt Kudrnovic rodiny mìla. Já
slyel, ptal se myslivec, e je komteska dcera - V tom zatukal nìkdo na okno. - To je pan kmotr, znám ho po ukání; jen
dále! hodnì hlasirì zavolala paní Proková. - ,,Lidé mají
zlé huby, odpovìdìla babièka na myslivcovu otázku; a kdo
v slunci následují, stíny ho následují, to jinak není; co na tom,
a je èí je. Pan kmotr rýznburský veel do dveøí a oba myslivci srdeènì se víftali. Kde jste se zabavoval, e tak dlouho
nejdete? ptala se babièka, ouzkostnì hodíc okem po ruènici, kterou pan myslivec na høeb zavìoval.- Mìl jsem roztomilého hosta. pana správce, pøiel pro døíví; prodal si deputát, teï by rád mìl zase døíví a chtìl by èlovìka svádìt k partykám. Ten by mi vypadl. Já hned èul, e s nìèím podobným
jde, ponìvad pøiel jak milius. Ale povìdìl jsem mu do pravdy! Také jsem mu dal afku za Mílu; toho hocha je mi líto
a Kristly té. Dnes ráno stavì se holbièku, ulekl jsem se, jak
vypadá. To má ten sa-fraport-, pan myslivec se plácl pøes
ústa, vzpomena, e sedí u babièky, na svìdomí. -Co se to
stalo? ptal se Beyer a babièka ráda vypravujíc povìdìla mu
Mílùv odvod i pøíèiny jeho. - Tak to je na tom svìtì kam
se èlovìk obrátí, vude najde trápení a bídu, mezi velkými
i malými, a který ádné nemá, ten si je udìlá, povídal Beyer.

Netìstím a bolestí oèiuje se èlovìk ode vech lakù, jako
zlato ohnìm. Bez bolesti není radosti. Kdybych vìdìla jak,
bych ráda tomu dìvèeti, ale nemono. Musí prozatím snáet,
jak se dá. Nejhùø jí bude zítra, a Míla odjede. - Tedy zítra u
odjede, divil se myslivec; no, to mají naspìch. Kam pøijde?
- Do Hradce. - Konáme tedy stejnou cestu, jene já s plavci
po vodì, a on po zemi. - Chlapci pøibìhli do sednice, Jan
a Vilím ukazovali panu myslivcovi kánì, je byl Orlík zastøelil,
Orlík pak otci povídal, e byli u splavu a tam e vidìl bláznivou Viktorku. - Jetì je iva ta osoba? divil se pan Beyer. ~
Ba ubohá, lépe by jí bylo v zemi, neli jí na zemi je, odpovìdìla babièka. Ale schází ji, stárne; málokdy je ji slyet zpívat, leè za svìtlých nocí. - Ale u splavu pøece sedí, kouká
do vody, mnohdy pøes pùlnoc, pravil myslivec. Vèera jsem
el okolo ní, trhala a házela je do vody; bylo ji pozdì. ,Co tu
dìlá? povídám. Ona nic, ptám se jí podruhé, tu se po mnì
obrátí, zajiskøí oèima; myslil jsem, e po mnì skoèí, ale snad
e mne poznala nrbo co jí hlavou prolítlo, obrátila se zase
k vodì a proutek za proutkem házela pøes splav. Nìkdy s ní
nemùe èlovìk nièeh poøídit. Je mi jí líto, pøál bych jí ukonèení toho bídného ivobytí, ale kdybych ji nevidìl sedìt u splavu, kdybych neslyel, kdy stojím naèekání, její písnièku, chybìlo by mi cosi; stýskalo by se mi, øekl myslivec, dre kánì
ustaviènì v rukou. -Kdy èlovìk na nìco zvykne, tìko odvykat, pravil Beyer, klada rozatou hubku do krátké hlinìnky
drátované, a kdy si nìkolikrát poøádnì zabafèil, pokraèoval: A to ji na èlovìka, zvíøe nebo vìc. Tak já jsem zvyklý,
kdy jdu na cestu, na tuto dýmku; moje matka z podobné kouøívala, jako bych ji vidìl sedìt na zápraí. - Coe, vae matka kouøila? s podivením zvolala Barunka. - V horách enské mnoho kouøí, zvlátì staré babièky, jene nísto tabáku

bramborovou na, a dostanou-li, viòový list - Nemyslím, e
je to chutné, pravil myslivec, nakuøuje si té, ale do malované
porcelánky. - Tak mám i jistá místa v lese rád, zaèal zase
Beyer, na nich se vdy mimovolnì zastavím, které jsem si
zamiloval, e mne upomínají buï na jisté osoby, aneb na milé
neb nemilé okolnosti mého ivota. Kdyby chybìl na tìch místech jediný strom, jediný keø, chybìlo by mi cosi. Na jednom
místì, je to srázná výe, stojí osamìlý smrk, je to statý strom,
ratolesti jeho se z jedné strany chýlí nad hlubokou propastí,
v jejích rozpuklinách sem a tam kapradí aneb køíèek jalovce
roste, a v dole ene se potok pøes skaliska a tvoøí samé vodopády. Nevím sám, jak se dìlo, ale k tomu vdy jsem zabloudil, kdy mne nìco souilo a nìjaké netìstí mne potkalo. Tak kdy jsem chodil za mojí enou a se domníval, e ji
nedostanu; rodièe její bránili a pozdìji teprv svolili. Tak kdy
mnì umøel nejstarí synek, i kdy mi stará matka zemøela.
Vdy jsem vyel z domu, el bez cíle, nekoukal se ani vpravo,
ani vlevo a mimovolnì nesly mne nohy do divokého dolu,
a kdy jsem se octnul nad propastí u zasmuilého smrku, kdy
jsem vidìl pøed sebou vrchole hor, jeden nad jako by ze mne
tíe spadla, já se nestydìl plakat. Kdy jsem drsné tìlo stromu obejmul, zdálo se mi, e je v nìm ivot, e rozumí mým
alobám, a ratolesti jeho chvílemi nade mnou zaumìly, jako
by se mnou vzdychaly a povídat mi chtìly o stejných bolestech. Beyer se zamlèel, velké jeho oèi byly obráceny na svìtlo
na stole hoøící, z úst hrnuly se místo slov lehounké obláèky
dýmu ke stropu, provázené jeho mylenkami.
Ba vìru, èlovìku se nìkdy zdá, jako by ty stromy ivy byly,
øekl rýznburský myslivec. Vím to ze zkuenosti. Jedenkráte je tomu ji nìkolik let - vykázal jsem stromy k poráení. Hajný
nemohl jít, já el ke kácení dohlíet. Drvotìpové pøijdou a hotují

se porazit nejdøív krásnou bøízu; ani poskvrnky na ní nebylo,
pìknì stála jako panna. Zahledìl jsem se na ni, a tu se mi
zdálo - je to k smíchu, ale bylo mi tak -, jako by se mi k nohám
sklánìla, ratolestmi jak by mne objímala, a do uí mi znìlo:
,Proè chce usmrtit mùj mladý ivot, co jsem ti udìlala? Vtom
zaskøípìlo ostøí pily po kùøe a vjelo do tìla. Já nevím, jestli
jsem vykøikl, ale to vím, e jsem chtìl zdrovat drvotìpy, aby
dále neøezali, kdy se ale na mne s podivenim dívali, zastydl
jsem se, nechal je pracovat, ale utekl jsem do lesa. Celou
hodinu jsem bloudil a ustaviènì mne ta mylenka pronásledovala, e mne bøíza prosí, abych jí ivot nekazil. Kdy jsem
se koneènì pøemohl a na místo doel, byla poraena, ani lísteèku se na ní nehýbalo, jako mrtvé tìlo leela. Mne pojala
lítost, jako bych byl vradu spáchal. Kolik dní do mne nic nebylo, ale nezmínil jsem se nikomu, a kdyby právì dnes øeè
o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy zmínil. - Také
se mi jednou podobnì vedlo, zaèal svým hlubokým hlasem
Beyer. Mìl jsem odvést zvìø do dùchodu. Jdu na lov. Tu mi
pøijde do rány srna. Pìkné zvíøátko, jak by je vysoustroval.
Vesele se ohlíelo po lese a popásalo. Napadla mne lítost;
i myslím: nejsi-li blázen, k èemu je to? Støelím, ale ruka se mi
tøásla, trefil jsem srnu do bìhu, sklesla, nemohla utéci. Pes
se k ní hnal, já mu ale nedal, cosi mi bránilo nedat jí ublíjt.
el jsem k ní, a nemohu vypovìdít, jak bolestnì se to zvíøátko
na mne podívalo, prosebnì a alobnì. Vytrhl jsem nù a vrazil
jí do srdce; zatøásly se jí údy, bylo po ní. Já se ale pustil
do pláèe a od té doby - no, co bych se za to stydìl. - Tatínek
nechce støelit na srnu, rychle vyjel Orlík. ~ Dobøes povìdìl.
Kdykoli míøím, vidím pøed sebou ranìnou srnu, alobné její
oèi, bojím se, e chybím, e zvíøe poraním; radìji nechám tak.
- Mìl byste jen tu zlou zvìø mstøelit a ty dobré zvíøátka ne-

chat, tìch je koda, ozval se Vilím, který skoro slzel. - ,,Ono
není ádné zvíøe tak dobré, aby nebylo zlé, jako zase ádné
tak zlé není, aby dobré nebylo, jako to u lidí bývá. Je to mýlka,
kdy myslíme, e to zvíøe, které má hezkou, mírnou tváø, musí
být také dobré, a které se nám nelíbí, e je zlé. Tváøka je mnohdy lháøka ve svìtì. Bývá tak, e èlovìk to, co se mu protiví,
co ho nedojímá, snáze oelí, ani tak nelituje jako to krásné,
co se mu líbí, a proto bývá mnohdy k onomu nespravedlivý.
Byl jsem jednou pøed popravou dvou zloèincù v Hradci. Ten
jeden byl krásný èlovìk, druhý ale byl ohyzdný, nevlídný, divoký. První zabil svého kamaráda, ponìvad mìl i domnìní, e
mu svedl milou. Druhý byl rodiè z naí krajiny; el jsem k nìmu,
kdy u byl odsouzen, do aláøe, abych se ho zeptal, nepøeje-li si èeho vzkázat domù, e bych mu to milerád vyøídil. Podíval se na mne, divoce se zasmál, pak zatøásl hlavou
a povídá: ,Já vzkázání, pozdravení, komu? Já neznám nikoho. Odvrátil se ode mne, poloil tváø do dlaní a chvíli zùstal
tak sedìt, pak vyskoèil, postavil se se zaloenýma rukama
pøede mne, ptaje se: ,Èlovìèe, udìlá mi, oè tì poádám? ,Udìlám, milerád, povídám a podal jsem mu ruku. V tom
okamení leela v jeho tváøi taková pøenáramná bolest, e
bych pro nìho byl vecko udìlal; tváø jeho ztratila vecku odpornost, jen útrpnost vzbuzovala a úèastenství. Musel mi dobøe
nahlídnout do srdce, ponìvad mi ruku prudce popadl, stiskl
a pohnutým hlasem pravil: ,Kdybyste mnì byl pøed tøemi lety
takto ruku byl mohl podat, nebyl bych tu. Proè jsme
se nepotkali? Proè mne potkávali jen lidé, kteøí mne v prach
lapali, kteøí si z mé tváøe posmìch tropili, kteøí mne pelyòkem a jedem krmili! Matka mne nemilovala, bratr mne vyhnal,
sestra se za mne stydìla, a ta, o které jsem myslil, e mne
má ráda, pro ni jsem ivot nasadil, za její jediné milé usmá-

ní modré z nebe bych byl strhl, pro ni mi tolikráte líto bylo, e
nemám deset ivotù, abych je obìtoval za její lásku, ta si jen
blázny ze mne dìlala, a kdy jsem chtìl slyet z jejích úst, co
si vickni povídali, vytvala mne ze dveøi psem, a divoký ten
èlovìk plakal jako dítì. Za chvíli setøel slze, vzal mne za ruku
a tie doloil: A pøijdete do Marovského revíru, jdìte do divokého dolu, nad propastí stojí osamìlý smrk, tomu doneste
moje pozdravení a tìm dravým ptákùm, co okolo nìho lítají,
a tìm vysokým horam. Pod jeho vìtvemi spával jsem celá
léta, jemu jsem øekl, co nikdo neví, pod ním nebyl jsem takovýn bídným lazarem, byl jsem - Zamlèel se, sedl zase na lavici
a víc nepromluvil, ani se na mne nepodíval. Odeel jsem
s lítostí od nìho; lidé láli, proklínali toho oklivého, e zaslouí
smrt, e mu lotrovství z oèí kouká, e nechce ani knìze, ani
koho jiného vidìt, e na lidi jazyk plazí a e jde k smrti jako
na posvícení. Toho krásného litovali, drali se o písnièku, kterou sloil v aláøi, a kadý pøál, aby dostal milost, protoe zabil jen ze árlivosti kamaráda, ten ale e z pouhé zlomyslnosti dìvèe zastøelil, které prý mu nic neudìlalo, a e zabíjel lidi.
Tak soudí kadý podle svého citu; kolik hlav, tolik smyslù; kadému oku vìc jiná, proto také tìko urèovat: tohle je takové
a nesmí být jinaké. Bùh jedinì zná svìt, on nahlíí v nejtajnìjí
skrýe lidského srdce a soudí je; on rozumí mluvì zvíøat, pøed
ním je svìtlý kalíek kadé bylinky, on zná cestièky kadého
brouèka, um vìtru øídí se jeho rozkazem, vody proudí, kam
on jim vykázal cestu. Myslivec se zase zamlèel, dýmka mu
byla vyhasla; oko jeho krásné svítilo, oblièej podobal
se hornímu údolíèku, osvìtlenému mírným svitem podzimního slunce, na nìm ale jetì zelena dost i kvítkù, by i na vrích sníh leel. Vickni se na pana Beyera zahledìli, a se babièka ozvala:  Máte pravdu, pane Beyer; milo vás poslou-

chat, jako svatý výklad. Ale èas uloit chasu; vá synek hude
od cesty umdlen, vy té; zítra si ostatní povíme.
To kánì mi, Orlíku, dej pro výra, co a ním? øekl myslivec,
bera ruènici na rameno.
- ,,I s radostí. -  My ho k vám èasninko ráno donesem,
prosili chlapci. - Vdy musíte do koly. - Zítra odpustila jsem
jim kolu, aby uili hosta, øekla matka. No, já moje sojáky
nechám také doma, abyste mìli dobrý den. Pøijïte tedy. dobrou noc! Budte zdrávi! - Pøívìtivý pan bratr dolòan, jak mu
pan Beyer nìkdy øíkal, podal pøátelùm ruku, zavolal Hektora,
který se Orlíkovi velmi líbil, a vyel ze dveøí. Ráno ne se dìti
oblékly, stál ji Orlík na vorech, s kterými ke bøehu pøiplouli.
Po snídaní el pan Beyer s chlapci do smyslivny, babièka
s Barunkou i Adelkou ~ly do hospody dát Mílovi spánembohem. Sednice v hospodì byla nabita; matky a otcové louèících se vojákù, kamarádi, sestry i známé tam byli. Aètì jedni
druhým domlouvali, aè i hospodský i Kristla nestaèili nalívat,
ba i Míla nalívat pomáhal, aètì i chasa zpívala rozlièné vojenské i veselé pínì, aby si srdce dodali, pøece to vecko nic
platno nebylo; ani se ádný neopil, jako kdy li k odvodu.
Tenkráte si nastrkali zelených chvojí na èepice, výskali rozpustile, pili, zpívali, aby zatopili, ohluili strach a bázeò. Vdy
mìl pøece hrstku nadìje i ten nejrovnìjí, ten nejhezèí hoch.
Pak jim lichotilo litování dìvèat, tìila je láska rodièù, která
v takových okameních jako vrouct proud, ukrytý v lùnu zemì,
na povrch se vyøinuje, pynili se úsudky známých: ,,Och, ten
se nevrátí, takový hoch - urostlý jak sosna i vecek jak by ho
ulil - z takových vojákù mají radost. Takovými sladkými kapkami mírnila marnost hoøký nápoj, který nutná povinnost pøed
nì stavìla; a naopak to, co oslazovalo zdravým, pìkným hochùm trpkou tu cestu, to ji ztrpèovalo tìm, kterým netøeba míti

strachu, kteøí si vìdoni byli tìlesné chyby, mnohý marnivý ji
ale zato tak tìce nesl, e by radìji vojákem se byl stal, ne
pokøiky poslouchal: Nemusí pro tì máma plakat, vak na buben pøísahat nebude, jsi psu do podvazku; anebo: Hochu,
dej se k rejtarùm, má nohy jak vùl rohy! a podobné ehavky, jimi je lehali. Babièka vela do hospùdky, nela ale
do sednice; ne proto, e tam byl vzduch dusný, ale tìké mraèno bolesti, které dusilo srdce vech a jako povlak na tváøích
se jevilo, to ji zaleklo. Ona cítila, jak tìm zarmouceným matkám je, z nich tu jedna rukama lomila v nìmé bolesti, tu jiná
tie plakala neb hlasitì si naøíkala. jak je tìm dìvèatùm, které
se ostýchají zármutek svùj najevo dáti, a pøece bez pláèe
se podívat nemohou na ty bledé hochy, kteøí pitím smutnìjími
se stávají, a kdy zpívat chtìjí, hlasu vynutit nemohou. Ona cítila, jak je tìm tatíkùm zasmuile za stolem sedícím, kteøí o nièem
nemluví, na nic nepøemýlej íce, neli kde budoucnì vzít náhrady za pracovité hochy, kteøí jim byli co pravá ruka, jak bez nich
si nestýskat, jak jich ètrnácte let pohøeit. - Babièka sedla
s dìtmi do sadu. Za chvíli tam pøila Kristla, usouená, uplakaná, bledá jako stìna. Chtìla mluvit, ale na prsou leel jí kámen a hrdlo mìla jak staené, nemohla slova promluvit. Podepøela se o kmen kvetoucí jablonì. To byla ta samá jabloò, pøes
ni o Janu vìneèek házela. Pøelítl, a nyní, kde se jí mìla vyplnit
nadìje, e s miláèkem spojena bude, musela se louèit. Pøikryla si tváø bílou zástìrkou, pustíc se do hlasitého pláèe. Babièka jí nebránila. Pøiel Míla. Kam se podìla ta kvetoucí tváø, ta
ivost oèí! Jak bhy ho z mramoru vytesal. Mlèe podal babièce
ruku, mlèe ohejmul milené dìvèe a vytáhna ze náprsí vyívaný
átek, který kadý hoch co dùkaz lásky od svého dìvèete dostává, utíral jí ním oèi. Nepovídali si, jak hluboký jejich zármutek, ale kdy zaznìla z hospody sloka písnì:

Pak a my se rozlouèíme,
dvì srdéèka zarmoutíme,
dvì srdéèka, ètyry oèi
budou plakat ve dne v noci,
objala Kristla prudce svého hocha a tkajíc ukryla tváø
na jeho prsou. píseò ta byla ozvìnou melodie, která i v jejich
srdcích neustále znìla. Babièka vstala, po tváøi hrnula se jí
slza, také Barunka plakala. Staøena poloivi ruku na Mílovo
rámì, pravila pohnutým hlasem:Sprovázej a utì tì pánbùh,
Jakube. Konej, co musí, rád a nebude ti to pøicházet zatìko. Dá-li Bùh zdaru mému úmyslu, nebude louèení vae
nadlouho. Doufejte. Ty, holka, kdy ho má ráda, nepøitìuj
mu svým náøkem. Spánembohem! To økouc udìlala Mílovi
køí, stiskla mu ruku, rychle se odvrátila, a vezmouc dìvèátka
za ruce, odcházela k domovu s tím sladkým vìdomím, e
potìila zarmoucené. Milenci, do jejich srdcí babièèina slova jako rosièka na vadnoucí kvítek padla, k novému ivotu je
vzkøísíc, dreli se v obejmutí pod kvetoucí jabloní, její kvìty,
od vánku støásané, shùry na nì padaly. Pøed hospodou zarachotil ebøinový vùz, pøijídìje pro vojáky, ze dvora voláno:
Mílol - Kristlo! Ale oni to neslyeli. Dreli se v náruèí - co
jim bylo do svìta, jeden v druhém objímal celý svùj svìt. Odpoledne rozlouèil se i pan Beyer s vlídnými hostiteli. Paní
Proková jak obyèejnì naloila otci i synovi plné taky jídla
na cestu. Chlapci dali Orlovi kadý nìco na památku, Barunka pásku okolo klobouku, Adelce poradila babièka, kdy se jí
ptala, co má dát, aby dala rùièku, co dostala od komtesy.
Ale vy jste povídala, e ji budu nosit za pasem, a budu velká,n pravilo dìvèátko. ,,Je tak pìkná. - To, co ti milo

a vzácno, musí dát milému hostu, chce-li ho poctít. Dej mu
ji, dìvèatùm pøísluí nejlépe podat kvítko. Adelka zastrèila
pìknou rùièku Orlovi za klobouk. ,,Och, milá Adlo, nevím, jak
dlouho ta rùièka krásu svoji podrí, Orel je divoký pták, celý
den lítá po skalách a vrích, v deti a vìtru, pravil pan Beyer.
Adelka tázavì obrátila oèka po Orlovi. Nestarej se, tatínku,
øekl chlapec, dívaje se s potìením na dárek; vak já ji vední den, kdy budu v horách, dobøe uschovám, jen ve svátek
se s ní budu honosit, a to mi zùstane vdy pìkná. Adelka byla
ráda. ádný netuil, e ona sama je ta rùièka, po ní nìkdy
Orlík zatouí, kterou si odnese na snìné hory a v úkrytu lesnlm
pìstovat a chovat bude k svému potìení, láska její e bude
svit a blaenost jeho ivota. XVI
Bylo ji po svatoduních svátcích, jim babièka zelené øíkala, snad proto, e májemi z bøízy okrálila celé stavení, vnitø
i zevnitø, take i u stolu i v posteli vickni pod zelenem byli.
Ji bylo i po krásném Boím tìle i po Janu Køtiteli. Slavíèek
ji v køoví nezpíval, vlatovièky vyvádìly mládata zpod støechy, na peci u koèek leelo májové kotì, s kterým se Adelka
ráda mazlila. Èerná její slepice vodila ji odrostlá kuøátka
a Sultán i Tyrl skákali zase noc co noc do vody po myích,
co zavdalo starým pøadlenám pøíèinu k povídaèkám, e straí
na lávce u Starého bìlidla hastrman. Adelka chodila
s Vorou zavádìt Straèku na pastvu, chodila s babièkou
po bylinách aneb sedìla vedle ní na dvorku pod lípou, její
kvìty také ji babièka suila, a odøíkávala jí z knihy. A veèer,
kdy ly spolu naproti dìtem, zaly si pøes pole; babièka si
dohlíela k lenu, ráda se dívala po irých panských polích, je-

jich bohaté klasy úprkem loutly, a kdy vítr po nich vlnky házel, nemohla 2 nich ani oka spustit. Øíkala Kudrnovi, který
obcházeje pole obyèejnì k ní se pøipojil: Radost je z toho
boího poehnání, nedopoutìj, Boe, pohromy! - Ba máme
veliká parna, øíkával Kudrna, obraceje pøitom oèi po obloze.
Kdy li okolo hrachu, neopomenul natrhat Adelce do klínu
mladých lusek a vdy upokojil si svìdomí tím, e by ani knìna proti tomu nic nemìla, protoe má babièku i dìtièky ráda.
Barunka nenosila ji sestøe kousky sladkého døeva neb sladké smùly, co si bud za krejcar koupila anebo od dìvht dostala za dìlání nìmeckých úloh. Jakmile se prodavaèka nedaleko koly rozloila s tøenìmi, pravidelnì kadé poledne krejcar za nì utratily. Kdy ly domù dubinou, sbíraly jahody; Barunka udìlajíc z kory bøezové kabelku, vdy sestøe plnou nasbírala, a kdy jahod nebylo, padérkovala trávnice a pozdìji
borùvky a oøíky lískové pøináela. Babièka pak pøináela
z lesa houby, je dìti dobøe rozeznávat uèila. Zkrátka, bylo
konec èervence a na zaèátku srpna mìla pøijeti paní knìna
i otec, a mimo to tìily se dìti, e bude konec kol. Paní Proková dohlíela ji zase celé dni v zámku, aby ani kouteèku
nezùstalo nevysmejèeného, a pan zahradník nohy si mohl
ubìhat po zahradì, dávaje pozor na kadý záhùnek, zdali mu
kvítka rostou, jak on chce, pøehlíeje trávníky, jestli by pøece
nìkterá travièka bujnìji nebyla vyhnala, aby ji mohl hned zároveò s druhými sestøíhnout, prolízaje keø od keøe, zdali tam
podìlkynì nezapomnìly kopøivu, aby ji vytrhl a pøes plot hodil. Vude bylo chystání k pøíjezdu velitelky. Mnozí, jim pøíjezd paní uitek pøináel, tìili se na ni; mnozí se mrzeli
a správcovic kadý den o píï hlavy poniovali, a kdy
se po dvoøe mluvilo zítra jsou tu, pan správec tak se sníil,
e i na poníené pozdravení poklasného podìkoval, èeho

nikdy v zimì neèinil, kdy byl první osobou v zámku. Babièka
pøála panl knìnì vecko dobré, modlila se za ni kadodennì; kdyby ale s jejím pøíjezdem nebyl spojen býval i pøíjezd
zeùv, bylo by jí to jednostejnì bývalo, vidìt ji nebo nevidìt.
Tenkráte ale babièka i paní knìny sotva doèkat se mohla;
mìla cosi za lubem, o èem se ale nikomu nezmínila.
Na zaèátku srpna zaèínaly pomalu nì a paní knìna vskutku také hned první dni pøijela s celým komonstvem. Sleèinka
správcovic èekala Italiána, avak se jí hned doneslo, e ho
nechala paní knìna v hlavním mìstì. Paní Proková záøila
radostí, dìti mìly zase svého milého tatínka; babièce se ovem
tváø trochu zasmutila, kdy nevidìla pøijídìt s Janem dceru
Johanku. Pøinesl jí ale list, v nìm jí dcera vzkazovala tisíceré
pozdravení od tety Dorotky i od strýce a vìdomost dávala,
e pro churavost strýce pøijeti nemùe, ponìvad tetì hospodáøství i hlídání chorého nechat nelaskavé by bylo. - Psala, e
je enich její hodný èlovìk, e je teta srozumìna, aby si ho
vzala, a e jim chce o Kateøinì svatbu vystrojit, e èekají jen
na babièèino svolení. A budem svoji, jakmile to bude mono, pøijedem do Èech, abyste nám dala, mamièko, poehnání a poznala mého Jiøího, jemu ale Jura øíkáme. On také není
Èech, je kdesi a z tureckých hranic, ale dobøe se s ním srozumíte, já ho nauèila èesky døíve ne Terezka Jana. Ráda bych
si byla vzala Èecha, já vím, e by vás to bylo více tìilo, ale
co dìlat, mamièko, srdce si nedá nìkdy porouèet, mnì
se zalíbil ten mùj Krobot. Tak se list konèil. Terezka list pøedèítala, Jan byl pøítomen a povídal si: Jako bych ji slyel, tu
veselou Hanu, ale hodné dìvèe, a Jura je poøádný èlovìk,
znám ho, je to první tovarcy u strýce, co Hana je, a kdykoliv
jsem k nim do kovárny veel, mìl jsem radost z Jury. Chlap
jak hora a øemeslník aby ho pohledal. - Ale jedno slovo tam

bylo, Terezko, tomu jsem nerozumìla, nìkde tady dole, to mi
jetì jednou èti, a babièka ukazovala v listu na konec. - To
je Krobot, ne? - Co je to, prosím tebe? - To tak pøezdívají
ve Vídni Chorvátùm. - Takové to tedy je. No, pánbùh jí dej
tìstí. Ale kdo by si to pomyslil, z jakých to konèin se ti lidièky
k sobì dostanou.A Jiøí se jmenuje, jako nebotík její otec!
S tìmi slovy sloila babièka list, utøela slzu z oka a la si ho
uchovat do pøítruhlíèku. Dìti byly nevýslovnì blaeny, e mìly
mileného otce doma. Nemohly se ani dost na nìho vynadívat
a jeden pøes druhého dral se o slovo, chtíce otci vypovìdít,
co se za celý rok zbìhlo, co mu ale vecko z listù matèiných
dávno známo bylo. Ale zùstane u nás pøes celou zimu, viï,
tatínku? ptala se Adelka lichotnì, hladíc otci vousy, co bývalo vdy jejím zalíbením. - A viï, tatínku, a bude sanice, e
nás sveze na tìch krásných saních a e na konì rolnièky
zavìsí? Pan kmotr z mìsta pro nás jednou poslal v zimì,
byli jsme tam s maminkou, babièka nechtìla jeti, ale to se jelo
a to to zvonilo, kadý v mìsteèku vybìhl dívat se, kdo to as
jede, vypravoval Vilím;otec ale nemohl pøijít k odpovìdi, protoe ji zase Jan zaèal: Ví-li pak, tatínku, e budu myslivcem? A vyjdu ze koly, pùjdu k panu Beyerovi do hor a Orel
pùjde na Rýznburk. Dobrá, jen se døíve pilnì uè ve kole,
usmál se otec, nechaje chlapci svobodu mínìní. Pøili i pøátelé,
pan myslivec i pan mlynáø, vítat milého hosta. Staveníèko
se obveselilo; i Sultán s Tyrlem s jakousi neobyèejnou divou
radostl se hnali proti Hektoru, jako by mu chtìli povídat novinu. Vdy je mìl pán rád; výprask nedostali od té doby, co
kaèátka zakousli, a kdykoli mu pøili naproti, pohladil je
po hlavì. Babièka také povídala, vidouc jejich radování, e
zvíøe dobøe si vimne, kdo je má rád, a e si to dlouho pamatuje.A je-li pak komteska úplnì zdráva? ptala se paní mys-

livcová, pøijdouc s dìtmi pøivítat pana kmotra. - Povídá se,
e je, ale já myslím, e není. Nìco ji musí trápit. Ona byla jakiva subtolná, ale nyní jí není ne duch a ty oèi se ji jako z nebe
dívají. Plakal bych, kdy ji vidím, ona je andìl. Vak je paní
knìna vecka utrápena, a co se komtesa roznemohla, pøestaly v naem domì radovánky. Právì pøed nemocí mìla být
zasnoubena jednomu hrabìti. Je z bohatého rodu, paní knìna je zadobøe s jeho rodièi a pøeje si prý velmi ten sòatek. No nevím, doloil pan roek s nedovìøivým povrtìním hlavy.
- A co tomu hrabì øíká? ptaly se enské. - Co by øíkal, musí
být spokojen a èekat, a se dìvèe uzdraví; a jestli umøe, mùe
nosit smutek, má-li ji opravdu rád. - chce prý jeti za knìnou
do Vlach. - A má sleèna hrabìte ráda? zeptala se babièka.
- Kdo to mùe vìdìt. Nemá-li jiného v srdci, mohl by se jí
zalíbit, je pìkný èlovìk, odpovìdìl Jan. - Vak to, jestli se jí
jiný lépe nelíbí, øekl pan mlynáø, podávaje panu Prokovi otevøenou pikslu; proti gustu ádný diputát. Bylo to jeho oblíbené pøísloví. Tuhle nae enkýøka mìla by u po svatbì
a nechodila by jako pod vodu sputìná, kdyby jí laci nebyli
odvedli to, co se jí líbilo, doøekl mlynáø, bera, kdy vem podal, i sám òupec a mikna pøitom stranou po Kristle, která
tam také byla.
Litoval jsem vás oba, kdy mi to Terezka psala, pravil pan
Proek, pohledìv na bledé dìvèe; jestlipak se ji Míla trochu vpravil do svého stavu? - Co má dìlat, chudák! Musí,
aè mu tìko dost, odpovìdìla Kristla, obrátíc se k oknu, aby
ukryla slze. - To vìøím, ozval se myslivec; zavøete ptáka tøebas do zlaté klece, les mu bude pøece milejí. - Dokonce
kdy tam samièka po nìm touí, uklíbl se po stranì mlynáø.
,,Já byl také vojákem, zaèal pan Proek; úsmìv pohrával
okolo pìkných úst, kdy to øekl, a modré jeho oèi obrátily

se na paní Terezku. Usmála se té pravíc: Tys byl hrdina, ty!
- ,,Jen se nesmìj, Terezko; kdy jsi chodila se dívat na hradby
s tetou Dorotkou, jak se exercíruju, plakaly jste obì dvì. - A
ty s námi, zasmála se paní Terezka. Tenkráte nám ale ádnému nebylo do smíchu, leda tìm, co se na nás dívali. - Musím se pøiznat, øekl dobrosrdeèný hospodáø, e jsem si pranic z toho nedìlal, má-li mne kdo za babu nebo hrdinu, nebyl
jsem té cti ádostiv. Celých tìch ètrnácte dní, co jsem byl vojákem, provzdychal a proplakal jsem, hrubì nejedl ani nespal,
take mne nebyl ne stín, kdy jsem dostal proputìní. - Tedy
jen ètrnáct dní jste byl vojákem - no, to by si nechal Míla líbit,
kdy by se mu poèítaly i dni za léta, øekl mlynáø. - Vak bych
já se byl netrápil, kdybych to byl napøed vìdìl, e dobrý pøítel
jedná o moje vyplacení a e se za mne staví. Pøilo mi to
z èista jasna. Bratrovi se vojenský stav líbí a také se vecek
vudy lépe k nìmu hodí neli já. Nemyslete vak, e jsem
zbabìlec. Kdyby tøeba bylo hájit rodinu a domov, byl bych první
v øadì. Nu, nejsme vickni lidé stejní, jeden se hodí k tomu,
jiný k jinému stavu. Viï, Terezko?  To povídaje poloil pan
Proek ruku na rameno paní Terezky a upøímnì se jí podíval
do oèí. Ano, ano, Jene, vy patøíte jen mezi nás, odpovìdìla
babièka místo dcery a vickni jí v duchu pøisvìdèili, znajíce
útlocitnou povahu hspodáøovu.
Kdy se pøátelé rozcházeli, vklouzla Kristla do babièèinv
sednice a vytáhnuvi ze záòadøí psaníèko, na jeho peèeti byl
odtisk vojenského knoflíku, pravila tie: ,,Od Jakuba! - No
to je hezky, co píe? øekla babièka, tìíc se spolu
s dìvèetem. Kristla rozevøela list a pomalu èetla: Má drahá
Kristinko! Nastokrát te pozdravuju a líbám. Ach boe, je to
platno! Já bych tì radìji jednou opravdu políbil ne tisíckrát
na papír, ale tøi míle cesty leí mezi námi a k sobì nemùem.

Já vím, e tv si kolikráte za den myslí: ,Co asi Jakub dìlá?
Jak se mu as vede? Dìlat mám dost co, ale jaké je to dílo,
tìlo pøi práci a mysl vecka jinde. Zle se vede. Kdybych byl
svoboden, jako je Vítkovic Tonda, snad by se mi vojenský stav
zalíbil; kamarádi zvykají a pomalu nebude jim nic tìké. I já
se vemu uèím, nereptám proti nièemu ..., ale mne nic netìí
a místo pøivykání je mi den ode dne krunìji ... Od svitu
do mraku myslím na tebe, má milá holubièko, a kdybych jen
vìdìl, es zdráva, kdybych jediné pozdraveníèko od tebe
dostal, byl bych spokojen. Kdy stojím venku na strái a vidím
ptáky letìt k vaí stranì, myslím vdycky, proè nemají mluv,
aby ti vzkázání moje vyøídili, aneb radìji sám abych byl ptáèkem, tím malým slavíèkem, abych k tobì zaletìl. - Neøíká ti
babièka Prokovic nic? Co tím jen myslila, e nebude snad
louèení nae nadlouho? Neví? Já si, kdy mi je nejhùø, vdy
na její poslední slova vzpomenu, a jako by pánbùh do mne
vstoupil, tak mne obèerství nadìje, e ona poradí, jak a co
dìlat. Ona nemluví nadarmo. Jen mi pár øádeèkù poli, abych
se potìil, vak ti to nìkdo napíe; pi mi vecko, rozumí?
Sklidili jste sena za sucha? A co atva? Tady ji zaèínají sklízet. Kdy vidím ence jít do pole, pratil bvch vím a utekl.
Prosím tì, nechoï sama i na robotu, já vím, oni se tì budou
ptát, budou ti dìlat tìké srdce - nechoï; a ten darmotlach,
ten písák -
To je blázen, on se bojí, e bych já snad -, zahnìvala
se Kristla, hned ale èetla dále:  - nedal by ti pokoje. Jen se dr
Tome, já ho prosil, aby ti byl pravou rukou.
Pozdravuj ho, i Anèu. Dojdi také k naim a vyøid jim pozdravení, a vae také e nastokrát pozdravuju i babièku a dìtièky
i vecky známé a pøátele. Mìl bych ti jetì tolik co povídat,
e by se to ani na takový kus papíru nevelo, co by s ním er-

novský kopec se potáhl, ale u je èas na strá. Kdy v noci
chodím na strái, zpívám si ,Vy krásné hvìzdièky, co jste vy
malièky. Zpívali jsme ji spolu vpøedveèer, ne jsme se rozlouèili; tys pøi ní plakala. Ba boe, tìívaly nás ty malé hvìzdièky, tìívaly, ale Bùh ví sám, budou-li tìit kdy více. Zùstávej s pánembohem! Kristla sloila list, tázavým okem dívajíc
se babièce do tváøe.- No, mùe mít radost, hodný hoch; vyøiï mu pozdravení, aby doufal v pánaboha, e nebylo jetì
tak zle, aby nebylo dobøe; i jemu slunce vysvítí. Abych ti ale
øekla urèitì:tak a tak to je, to nemohu, dokud nemám jistoty.
Na robotu ale jdi, kdy bude tøeba; ráda bych, abys podala
paní knìnì o obínkách vìnec, beztoho e jiná ho nepodá,
kdy bude chodit na panské, ne ty.
Kristla byla tìmi slovy dost potìena a slíbila ve vem zachovat se dle babièèiny rady. Co se Jan vrátil, tázala se ho
babièka nìkolikrát, kdy bývá paní knìna doma, kam vychází, a se pan Proek podivil. Babièka nebyla nikdy zvìdavá
dovìdít se, co se v zámku dìje; zámku pro ni jak by nebylo,
a nyní se ptá a zase ptá. Co chce? Ale babièka neøekla, tázat se nechtìli, tedy se nièeho nedovìdìli a pøiètli zvìdavosti.
Za nìkolik dní vyjel pan Proek s paní a se vemi dìtmi
do mìsteèka; chtìl jim udìlat dobrý den. Vora a Bìtka ly
na pole, babièka hlídala dùm. Sedla s vøetánkem pod lípu
na dvorek, jak to býval její zpùsob. Pøemýlela na cosi, ani si
nezpívala, vrtìla hlavou chvílemi, zase si na nìco pøikývla, a
koneènì jakoby ustanovena si øekla: Tak to udìláme V tom
vidìla jít po stráni dolù okolo pecí na lávku komtesu. Mìla bílý
at, na hlavì kulatý klobouk slamìný ; lehounce vznáela
se po cestì dolù jako víla, noka její, v atlasovou botku vtìsnìna, sotva zemì se dotýkala. Babièka rychle vstala a s veli-

kou radostí ji vítala; ale srdce ji zabolelo, kdy se podívala
dìvèeti do tváøe bledounké, skoro prùhledné, v ní leela taková mírnost a spolu hluboká bolest, e nemohl bez útrpnosti
nikdo na ni pohledìt.
 Sama, a tak ticho zde? ptala se Hortensie, kdy byla babièku srdeènì pozdravila.
- Sama, sama, odjeli mi do mìsteèka. Dìti nemohou
se otce ani nabait, kdy ho tak dlouho nevidìly, pravila babièka, utírajíc fìrtochem èistou lavièku, døíve ne by sleènu
k posezení zvala. - Ba oveme dlouho; toho jsem já vinna.,,I jakpak, milostsleèno, kdy pánbùh nemoc dopustí, co si
mùe èlovìk pøitom pomoci. Litovali jsme vickni a modlili
se, aby pánbùh milostsleènì zdraví navrátil. Je to velký poklad a èlovìk si ho teprv váí, kdy ho ztratí. Bylo by vás koda, milostsleèinko, jste mladinká, a milostivá paní knìna mìla
by velikou lítost. - Já to vím, povzdechla komtesa, kladouc
sepnuté ruce na pìknì vázané album, je si byla na klín poloila. - jste bleïounká, milostsleèno, co je vám? ptala
se s velikým úèastenstvím babièka dìvèete, které vedle ní
sedìlo jako vtìlená alost. - Nic, babièko, odpovìdìla sleèna nutíc se k úsmìvu, který ale právì bolest srdce prozrazoval. Babièka netroufala si ptát se víc, ale e sleèna není jen
tìlesnìe chorá, to pozorovala.
Po chvíli zaèala se komtesa vyptávat, jak se vem v malém
staveníèku daøilo, zdali dìti vzpomnìly i na ni, co jí babièka
vecko ráda povìdìla, zase navzájem se ptajíc, jak se paní
knìna má a co dìlá. Paní knìna jela do myslivny, odpovìdìla komtesa; já ji prosila, e zùstanu, abych si údolíèko
okreslila a vás navtívila. Staví se tu pro mne paní knìna. ,,I to jako by ji pánbùh poslal, zaradovala se babièka; musím si jít pro èistý fìrtoch, èlovìk se od toho pazdeøí vecek

upráí. Poshovte, milostsleèno, hnedlinko se vrátím! To doøeki vela babièka do stavení, a netrvalo dlouho, pøila
v èistém fìrtochu a èistém átku na hlavì i na krku, nesouc
s sebou bílý chléb, med, máslo a smetánku.Snad by vdìk
pøilo milostsleènì ukrojit si kousek chleba, je vèera peèený.
Ale sedneme si do sadu, je tam zelenìji. Lípa sice dává stín,
já pod ní ráda sedávám, proto ji, e tu drùbe okolo sebe
vidím hrabat, bìhat a se batolit. - Tedy jen zùstaòme zde,
dobøe se mi sedí, vskoèila jí do øeèi komtesa, odebírajíc pøinesená jídla. Neupejpala se pranic, ukrojila chleba, jedla i pila;
vìdìla ji, e by zamrzelo babièku, kdyby nièeho nepoila.
Mezitím ale rozevøela knihu a ukazovala babièce, co nakreslila. ,,I pane boíèku, totì celé údolíèko nad splavem, luka,
stránì, les, splav, a na moutì vìru, tu je i Viktorka, zvolala
babièka udivená. - ,,Ona se hodí do té samoty. Potkala jsem
ji na stráni, je hroznì selá. Co není moná pomoci jí? útrpnì ptalo se dìvèe. - ,,Och, milostsleèno, tìlu bylo by pomoci;
ale co je to platno, kdy hlavní vìc chybí, rozum. Due její je
zbloudilá, co dìlá, dìlá jako ve snu. Snad je to milost
od pánaboha, e jí vzal pamì na bolest, která zajisté hrozná
musela být; kdyby pøila k vìdomí, snad by v zoufání i svoji
dui utratila, jako no, pánbùh jí odpustí, jestli zhøeila, také
za to trpìla, pøetrhla babièka svoji øeè, obrátíc list. Nové podivení! Spasiteli, to je Staré bìlidlo, dvorek, lípa - to jsem
já, dìti, psi, vecièko; ty mùj Jeíi, èeho jsem se to nedoèkala. Kdyby to nai vidìli! pøetrenì vykøikovala babièka. Nezapomenu já nikdy, pravila komtesa, na lidi, kteøí mi jsou
milí, ale aby mi podoby jich jasnìji v dui zùstaly, tváøe jejich
si vykreslím. Tak i krajiny, kde jsem trávila milé dni, pøenáím
ráda na papír pro milou památku. A to údolíèko zde je rozkoné. Kdybys k tomu svolila, ráda bych tì, babièko, vymalo-

vala, aby mìly dìti památku. Babièka se zaèervenala, zakroutila hlavou, namítajíc s upejpáním:  Mne, starou osobu;
to by se ani, milostsleèno, nehodilo. - Jen nech, babièko, a
bude zase sama doma, pøijdu sem a vymaluju tì; udìlej to
pro vnouèátka, aby mìly tvoji podobu. Kdy tomu chcete,
milostsleèno, buïsi tedy, odhodlala se babièka; ale za to
prosím, aby se toho nikdo nedovìdìl, øeklo by se, e
se babièka chytá marnosti. Dokud jsem iva, netøeba jim obrazu; a mne nebude, pak se dìj co dìj.  Sleèna pøivolila.
Ale kde se jen milostsleèna tomu nauèila, já jsem jaktìiva
neslyela, aby enská malovala? ptala se babièka, obrátíc
opìt nový list. - V naem stavu musíme se mnohým
a mnohým vìcem uèit, abychom vìdìly, èím dlouhé chvíle
ukrátit. Mnì se malíøství obzvlátnì zalíbilo,n odpovìdìla sleèna. - Hezká to vìc, mínila babièka, dívajíc se na malovaný
obrázek, který do knihy jen vloen byl. Na obrázku byla stromovím porostlá skála, od její paty se odráely vlny moøe.
Na skále stál mladý mu, drel v ruce rùové poupì a díval
se na moøe, na nìm v dáli vidìt bylo roztaené plachty lodi.
- To také milostsleèna dìlala? ptala se babièka. - Ne, malíø, od kterého jsem se uèila malovat, dal mi ten obraz, odpovìdìla sleèna polohlasnì. - To je snad on sám?  - Komtesa
neodpovìdìla, rumìncem polila se jí tváø; povstala. Zdá
se mi, paní knìna e ji jede. - Babièka se dovtípila, ona
vìdìla ji, co sleènì chybí. Nebyla to jetì paní knìna. Komtesa se zase posadila a babièka po nìkolika výtoèkách zaèala mluvit o Kristle a o Mílovi; svìøila se komtese, e by stranu
toho ráda s paní knìnou promluvila. Komtesa pak schválíc
její úmysl slíbila ochotnì pøimluvit se. Knìna se vrátila; pøila po stezce, prázdný koèár jel po silnici. Velmi srdeèné
pozdravila babièku; Hortensii podala kytku økouc: Ty miluje

divoké karafiátky! Natrhala jsem je po cestì. Komtesa
se uklonila, políbila knìnì ruku, kytku zastrèila za pás. - To
jsou slzièky, pravila babièka, pohlídnouc na kytku. - Slzièky? divily se dámy.Ano, slze Panny Marie. Povídá se tak
o tom kvítku. Kdy pána Krista idé na Kalvárii vedli, Panna
Maria ho následovala, aèkoliv jí srdce pukalo. Kdy vidìla
na cestì krvavé stopy ran Kristových, hoøce zaplakala a z tìch
slzí matky boí a krve syna jejího vyrùstaly po cestì na Kalvárii
prý takovéto kvítka, pravila babièka. - Je to tedy kvítí bolesti
a lásky, øekla knìna. - Milenci netrhají jeden druhému slzièky, myslí, e by museli plakat, zaèala zase babièka a podávala
paní knìnì sklenici smetany, prosíc spolu poníenì, aby pøijala zavdìk. Paní knìna babièce neodepøela. Ty mùj boe,
pokraèovala babièka v pøedelé øeèi, ono je vdy proè plakat, i kdyby slzièky se netrhaly, pøi lásce bývá hoøe i radost.
Jestli jsou milenci astni, jiní lidé jim pelyòku pøisypou. Drahá knìno, babièka chce také orodovat za neastné
milence, vysly ji a prosím tì, drahá knìno, pomoz! Komtesa sepjala ruce a prosebnì vzhlédla ke knìnì. - ,,Mluv, staøenko, já ti ji jednou øekla, abys obrátila se ke mnì, e ráda
vylyím tvoji ádost; znám tì, e bys neprosila za nehodné,
øekla knìna, hladíc bohaté vlasy milené schovanky a dívajíc
se pøitom pøívìtive na babièku. - To bych se neopováila,
milostivá paní, kdybych vìdìla, e toho nezasluhují. A babièka
zaèala povídat o Kristle a o Mílovi, jak pøiel k odvodu, jediné
to zamlèela, e pan správec ustaviènì dìvèe pronásleduje.
Nechtìla mu kodit víc, ne by tøeba bylo. - To je to samé
dìvèe a ten hoch, co mìli s Piccolou hádky -?
To samé, milostivá paní.- Je tak hezká, e se o ni mutí
derou? - Dìvèe jak jahoda, milostivápaní; o obínkách ponese vìnec, to ji milostivá paní uvidí. Ovem bolest krásy

nepøidá; láska dìvèe trápí, sklopí hned hlavinku jako zvadlý
kvítek. Kristly je ted jen stín, ale jediné slovíèko ji vzkøísí, e
bude brzièko, jak bývala. Milostsleèna je také bleïouèká; ale
dá pánbùh, a uvidí svùj kraj a co srdci milo, e jí tváøinky rozkvetou jako rùové lísteèky, dodala babièka schválné a na
slova co srdci milo poloila takový dùraz, e dìvèe
do rozpaku pøilo. Knìna bystøe pohlídla na komtesu, pak
na babièku, ale poslední dìlala jakoby nic, chtìla jen knìnu
upozornit, o více jí tu nelo. Jestli jí na tìstí toho dìvèete
záleí, bude si dalího hledet, myslila si v duchu. Knìna
po chvilkovém pomlèení vstala, poloila ruku na babièèino rameno a pravila svým pøíjemným hlasem: O milence se postaráme. Ty ale, staøenko, pøijï zejtra v tu dobu ke mnì, doloila polohlasnì. - Milá knìno, pravila komtesa, berouc
knihu pod pai, babièka svolila, abych ji malovala, ale chce,
bv to zùstalo tajné, dokud je iva. Jak to udìlat? - Pøijï ty jen
do zámku, staøenko, Hortensie tì vymaluje a obraz zùstane
u mne, dokud bude iva.
Vymaluje ti také vnouèata, a ten obraz si nechá ty babièko, a ti odrostou, abys mìla památku. Tak rozhodla knìna, poklonila se pøívìtivì a vstoupla s Hortensií do koèáru. Babièka vecka potìena la do stavení.

XVII
Ráno bylo parné; kdekdo, staøí mladí pracovali v polích, aby
se odvezlo alespoò to, co bylo sato. Hospodáøi noci nastavit museli, aby staèili svému hospodáøství i robotì.
Slunce jen prailo, div e pod jeho houcími poáry zem
nepukala. Lidem bylo duno, kvíti vadlo, ptactvo lítalo pøi samé

zemi, zviøata hledala stín. Od rána ji vystupovaly na obloze
mráèky, zpoèátku malièké jen, edé, bìlavé, sem tam roztrouené, èím dále na den, tím více jich pøibývalo, hromadily
se, výe postupovaly, sráely se, tvoøíce dlouhé máhy, barva
jejich byla tmaví - a k polední hodinì byla celá obloha
na západì potáhnuta èerným tìkým mrakem, který
se k slunci táhl. Se strachem dívali se enci na oblohu, aèkoliv sotva dechu mìli, pøece se kadý do práce hnal, by i nebyl
písaø ustaviènì køièel a nadával. Byl to ji tak jeho zvyk, hulákat, aby nezapomnìli lidé, e jim má co porouèet, a mìli pøed
ním respekt. Babièka sedìla na zápraí; ouzkostnì dívala
se na mraèna, která stála ji nad stavením. Chlapci s Adelkou
hráli za stavením, ale tak horko jim bylo, e by byli ze sebe
vecko sházeli a do struhy skoèili, kdyby je byla babièka nechala. Adelka vdv vitorná, skákavá jak èeèetka, zívala, nechtìlo se jí do hraní a koneènì se jí oèka zavøela. Také babièka cítila na oèích tíi. Vlaovièky nízce lítaly, ba schovávaly se do hnízd; pavouk, na kterého se babièka ráno dívala,
jak mouchy opøádá a dáví, zalezl do pavuèiny;drùhe stavìla
se po dvoøe do chladu ve hromádky, psi leeli u nohou babièèiných, a jako by po divém honu bývali, rychle oddychovali, plazíce jazyky ven. Stromy stály nepohnutì, ani lísteèek
se nehýbal. Pan Proek s paní pøili ze zámku. Lidièky, ene
se hrozná houøe, je vecko doma? ptala se hospodynì zdaleka ji. Plátno z bìlidla, drùhe, dìti, vecko se bralo domù
a sklízelo, babièka poloila na stùl chléb, uchystala hromniènou svíèku, okna se zavøela. Mrtvo bylo, slunce bylo zakryto
mrakem. Pan Proek stál na silnici, rozhlíel se kolem dokola. V lese pod stromem vidìl stát Viktorku. Tu prudce zavál
vìtøík, zhlubhoka zahømìlo, èerným mraènem prolítl bhlesk.
Boe, ta osoba, ona stojí pod stromem! øekl Proek sám

sohì a zaèal na druhou stranu volat a kývat, aby odela. Viktorka ale pøi kadém zahlesknutí zatleskala do rukou,
a chechtajíc se, pana Proka si ani nevímala. Veliké krùpìje zaèaly padat, blesky køiovaly se v èerných mraènech, hrom
zaèal burácet, bouøe rozpustila se s celou zuøivostí. Pan Proek veel do stavení. Babièka mìla rozatou hromniènou svíci;
modlila se s dìtmi, které pøi kadém blesku a udeøení zbledly. Pan Proek chodil od okna k oknu, dívaje se ven. Lilo
se jako z konve, nebe bylo ustaviènì otevøené, blesk
za bleskem, hrom za hromem, jako by vzteklice v povìtøí lítaly. Okamení ticho - tu zase modroluté svìtlo v oknech
se zakmitlo, blesk køíem a délkou projel oblohou a - prásk prásk - zrovna nad stavením. Babièka chtìla øíci: Pánbùh
s námi!, ale slovo jí uvázlo v ústech; paní Proková chytla
se stolu, pan Proek zbledl, Vora a Bìtka padly na kolena,
dìti se pustily do pláèe. Bouøe jako by tím udeøením byla vztek
svùj zchladila, pøestávala. Slabìji a slabìji zaznívalo rachocení hromu, mraèna se rozcházely, mìnily barvu, a ji zase
mezi edými obláèky prokukovala modrá obloha. Blesky
se ztrácely, pøcstalo i pret, bouøka se zatáhla. Jaká to zmìna venku! Zemì jetì jako zemdlená odpoèívá, údy se jí posud tøesou, a slunce dívá se na ni zaroseným jetì, ale záøícím okem; tu a tam vidìt jetì na jeho tváøi mráèek, pozùstatek to vánivého rozhárání. Tráva, kvítí, vecko jako k zemi
pøitluèené, po cestách tekou struhy, v potoku voda zkalená,
stromy - støásaly - ze sebe tisíce krùpìjí, tøpytících se na jejich
zeleném atu. Ptáèkové ji zase v povìtøí krouí, husy a kachny
tìí se z louí a struek, kterých jim dé nadìlal, slepice honí
se po broucích, jich se zase dost po zemi hemí, pavouk
vylízá ze skrýe, vecko ivoèistvo zotaveno spìchá
k novému poívání rozkoí, k novému potýkání se a vradìní.

Pan Proek vyel ven, obeel stavení dokola - a tu hle, stará
hruka, co svými letorostmi po tolik let støechu pøikrývala, byla
od blesku roztøítìna. Polovice jí leela na støee, polovice
schýlena byla k zemi. Nerodila ji mnoho let ta stará planá
hruka, ovoce její nebylo valné, ale mìli ji rádi, ponìvad støechu od jara do zimy zelenem králila. Na polích nadìlal liják
také kody, ale pøece si lidé jetì libovali, e není tak zle, hùø
e by bylo, kdyby kroupy byly padaly. Odpoledne ji zase cestièky vysýchaly, pan otec el k stavidlu jak obyèejnì
v pantoflích, babièka ho potkala, jdouc do zámku. Povídal jí,
e mu liják kody trochu nadìlal na ovoci, dal babièce òupnout, zeptal se jí, kam jde, a kdy slyel, e do dvora, el svou
cestou a babièka také svou.
Pan Leopold musel dostat rozkaz, aby babièku ke knìnì
dovedl, a pøijde, ponìvad jí hned bez velijakých rozpakù
a roztahù, sotva se v pøedsíni ukázala, dvéøe otevøel do
malého salónu, kde knìna sedìla. Knìna byla samotna.
Pobídla babièku, aby se vedle ní posadila, a babièka zpolehounku sedala.
Tvoje prostosrdeènost a upøímnost je mi velice milá; vìøím
v ni s celou dùvìrou a myslím, e mi upøímnì øekne, oè se tì
tázat budu, zaèala knìna. - ,,Jakpak jinak, milostivá paní,
jen se ptejte, øekla babièka, nemohi si pomyslit, co by knìna od ní vìdìt chtìla. - Tys vèera øekla: a sleèna do svého
kraje pøijde a uvidí, co srdci milo, e jí tváøe zrùoví. Poloilas
na ta slova dùraz takový, e mi bylo nápadno. Mýlila jsem se,
èi jsi to zúmyslnì øekla? Knìna takto mluvíc bystøe na staøenu
hledìla. Babièku to nezmátlo. Chvilku pøemýlela, pak øekla
upøímnì: Schválnì jsem tak povìdìla; co mi na mysli leelo,
padlo mina jazyk; chtìla jsem milostivé paní nìco napovìdít.
Nìkdy bývá slovo v èas a k místu prospìné, odpovìdìla

babièka. - Øekla ti to komtesa? pátrala knìna. - Boe
chraò; milostsleèinka není z tìch, jak vidím, kteøí slze na ulici
nosí, ale kdo sám zkusil, rozumí. Nedá se vdy utajit, co èlovìkem hýbe, já se dovtípila sama. Èeho jsi se dovtípila, cos
slyela? Povìz mi to, není to zvìdavost, ale péèe o moje dítì,
které miluju jako vlastní, co mne donucuje vìdìt to, úzkostnì
pravila knìna. - Mohu to øíci, co jsem slyela, není to nic
zlého, ani jsem se na smlèení zapánbovatnemusela, øekla
staøenka a povídala, co slyela o zasnoubení a nemoci komtesy.  Mylenka pøivádí mylenku, dokládala; naè se èlovìk
zdaleka dívá, pøijde jinak ne zblízka, a co hlava, to rozum.
Tak, milostivá paní, i mnì pøilo na mysl, e by snad milostsleèna toho pana hrabìte nerada si brala, snad jen
z povolnosti k milostvé paní. Vèera pozorovala jsem milostsleènu, byla bych plakala nad ní; dívaly jsme se na ty pìkné
obrazy, co malovala je to ku podivu -, a tu mi pøiel do ruky
obrázek, který, jak milostsleèna povìdìla, uèitel její maloval
a jí dal. Ptala jsem se, zdali ten hezký pán on sám - starý
èlovìk jako dítì vecko rád ví -, zardìla se jako rùe, vstala,
neøekla tak ani tak, ale oèi se jí zalily. Vak mi toho dost bylo,
a milostivá paní nejlépe bude vìdìt, jestli mìla stará babièka pravdu. - Knìna vstala, pøecházela po pokoji a jako sama
sobì povídala: Nepozorovala jsem nièeho, vdy veselá, povolná. Nikdy o nìm nemluvila. - Inu, ozvala se babièka
na toto hlasité mylení, kadá nátura jiná.. Nìkterý èlovìk
nebyl by asten, kdyby kadou radost, kadou alost nemohl svìtu na odiv postavit; jiný nosí ji za òadry po celièký ivot
a vezme ji s sebou do hrobu. Tìko získat takové lidi, avak
láska lásku rodí. Mnì pøichází to s lidmi jako s tìmi bylinkami. Pro nìkterou nemusím daleko jít, vude ji najdu, na kadé
louce, na kadé mezi. Pro nìkterou musím do stínu lesa,

musím ji hledat pod lísteèky, nesmí zatìko mi pøijít ]ézt pøes
vrchy a kameny, nesmím se ohlíet po trní a bodláèí, které mi
cestu brání. Za to mì bylinka stonásob odmìní. Bába koøenáøka, co k nám chodí z hor, vdy øíká, kdy nám pøináí vonný mech: ,Mnoho práce mi dá, ne ho najdu, ale odslouí se.
Mech ten voní jako fialky a ta vùnì èlovìku v zimì jaro pøipomíná. Odpuste, milostivá paní, já vdycky pøijdu z cesty. Chtìla jsem jetì øíci, e milostsleèna snad proto veselá byla, e
mìla nadìji, a nyní, kdy ji zcela ztratila, e teprv dvojnásob
lásku svoji poznává. Bývá tak, e nevíme, co máme, a kdy
to ztratíme. Dìkuju ti za pravdu, staøenko, øekla knìna;
jestli já pøi ní získám, nevím, jen kdy ona bude astna. Tobì
bude mít co dìkovat, bez tebe nebyla bych na pravou stopu
pøila. Nebudu tì déle zdrovat. Zítra chystá se komtesa
k malování, pøijd sem i s vnouèaty. Tìmi slovy propustila knìna babièku, která odnáela v srdci vìdomí, e dobrým slovem ku blahu èlovìka. Pøicházejíc ke stavení potkala
se babièka s myslivcem, byl vecek polekán, krok chvatný.
Poslyte, co se stalo! pravil babièce. - Nelekejte mne
a povìzte rychle co? - Viktorku zasáhl boí posel! Babièka
spráskla ruce, nemohla chvíli ani promluvit, a se jí pak dvì
slze jako bohaté hrachy z oka vyhrnuly. Pánbùh ji mìl rád,
pøejme jí vìèný pokoj, pravila tie. -  Mìla lehkou smrt, øekl
myslivec. Vtom dìti, paní i pan Proek vyli ven, a slyíce
od myslivce smutnou novinu, zùstali vickni jako omráèeni.
Vdy mi bylo pøed bouøkou o ni ouzko, kdy jsem ji vidìl
stát pod stromem. Volal jsem, kýval jsem, ale ona se jen smála. Naposled jsem ji tedy vidìl. Dobøe jí. A kdo ji nael, kde? ptali se. - el jsem a na vrch k srostlým jedlím, více, co stojí nad jeskyòkou Viktorèinou, vidím tam
cosi leet pod chvojem. Zavolám - ono nic, kouknu vzhùru,

kde se ta chvùj vzala, obì jedle na vnitøní stranì, jak by jim
letorosty i s korou sloupl odhùry a dolù. Odhrnu rychle chvoj,
pod ním leí Viktorka, zaita. Hýbám jí, byla u studená.
Od ramena a k noze na levé stranì aty spáleny. Nejspí e
mìla z bouøe radost - ona vdy se smála, kdy blýskalo -, e
vybìhla na vrch, od jedlí je pìkný rozhled, pod nì sedla a tam
ji smrt zasáhla. - ,,Jako nai hruku, povídala si babièka. A
kam jste ji dali? - Nechal jsem ji odnést do myslivny, je to
nejblíe; já jí vystrojím pohøeb sám, aèkoliv pøátelé tomu brání. Byl jsem na ernovì, oznámil jsem to. Nemyslil jsem, e ji
tak brzy ztratíme. Bude se mi stýskat! øekl myslivec. Vtom
zaznìl k nim z ernova hlas zvonku. Udìlali køí - zaèali
se modlit. Byl to umíráèek za Viktorku.
Pùjdeme se na ni podívat, prosily dìti rodièe a babièku. A zítra pøijdte, a bude leet v rakvi ustrojená, øekl myslivec, pozdravil a smutnì odeel. No, u nebude k nám chodit
Viktorka, u nebude více u splavu zpívat; u je v nebi! povídaly si dìti odcházejíce k svému zamìstnání, ani by se byly
samým pøekvapením ptaly babièky na komtesu. Ba jistìe
v nebi, vdy zkusila dost na zemi, myslila si babièka.
Zpráva o Viktorèinì smrti roznesla se rychle jako po troubách v celém údolíèku; kadý ji znal, kadý ji litoval, a proto
smrt pøál. Zvlátì smrt takovou, které prý Bùh jen málo lidem dopøává. Mluvívalo-li se o ní døíve s útrpností, mluvilo
se pak s úctou. Kdy babièka druhý den s dìtmi do zámku
la, aby se nechaly od komtesy vykreslit a malovat, zaèala
paní knìna také o Viktorce mluvit. Komtesa slyíc, jak ji mìli
v myslivnì i v Starém bìlidle rádi, slíbila, e obkreslí onen
obrázek, jej babièka vidìla, kde Viktorka pod stromem stojí, pro pana myslivce i pro Prokovic. ,,Ona by kadého ráda
potìila, ne odjede, vecky by vás ráda s sebou odvedla,

usmála se knìna. - A kde je lépe ne mezi lidmi, kteøí nás
mají rádi; jaká lepí radost ne radost èinit jiným? øekla babièka.
Dìti tìily se velice na svoje podobizny - o babièèinì nevìdìl nikdo -, tìily se i na dary, co jim komtesa slíbila, kdy
budou pokojné, a sedìly jako pìny. Babièka s radostí dívala
se, jak pod umìlým tìtcem dìvèete rysy milených tváøí vdy
ivìji a ivìji vystupují, a sama napomínala vnouèata, kdykoli
hovìly svým návykùm. Poseï, Jene, nepøelápni, aby tì milostsleèna dobøe trefila. Ty, Barunko, nekrè nos jako králík,
k èemupak bys byla. Vilímku, nezdvihej ustaviènì ramena jako
husa køídla, kdy jí vypadne brk. Kdy se Adelka ale tak zapomnìla, e ukazováèek pravé ruky do úst strèila, to ji babièka kárala økouc: Stydìla se, taková panna, e by si mohla u
chleba krájet; já jí musím jednou na nìj pepøe nasypat.  Komtesa mìla velkou radost pøi tom malování a mnohdy se dìtem
zasmála. Ona vùbec byla den ode dne rùovìjí; babièka
mínila, e jí pøipadá milostsleèna ne jako rùièka, ale jako
jablonì kvìt zarùovìlý. Byla i veselejí, oko mìla jasnìjí
a krásnì jí svítilo; na kadého se mile usmívala, s kadým
mluvívala jen o tom, co vìdìla, e ho tìí. Nìkdy zahledìla
se na babièku, oko jí zvlhlo, a to odhodila tìtec, vzala babièèinu hlavu do svých rukou, líbala jí svraskatìlé èelo, hladila bílé vlasy. Jednou shýbla se po její ruce a políbila ji. Toho
se babièka nenadála, zùstala, jako by ji spaøil. Co dìláte,
milostsleèno, to se pro mne nepatøí! - Já vím, co dìlám, staøenko, zaè ti mám co dìkovat, tys byla mým andìlem!
a komtesa klekla k nohoum staré babièky. - Tedy vás Bùh
ehnej a dej vám tìstí, jakého si pøejete, øekla babièka,
poloíc svoje ruce na èelo kleèícího dìvèete, èelo bílé, èisté
jako list lilie. Budu se modlit za vás i za paní knìnu. Je to

dokonalá paní! Pan myslivec stavil se druhý den po bouøi
na Starém bìlidle, oznámil, e se mohou pøijít s Viktorkou rozlouèit. Paní Proková nemohla vidìt umrlce, zùstala doma;
paní mlynáøka se títila, anebo jak pan mlynáø neetrnì vyzradil, e se bojí, aby se jí v noci nezjevila. Kristla byla
na panském, neel nikdo s dìtmi a s babièkou ne Manèinka. Na cestì trhaly kvítí a z domácí zahrádky vzaly s sebou
rezedky, chlapci vzali svìcené obrázky, co jim babièka
ze svatoòovské pouti pøinesla, babièka rùenec, Manèinka
nesla také obrázky. Kdo by se toho byl nadál, e budeme
strojit pohøeb, viïte? povídala paní myslivcová, vítajíc babièku na prahu. - Jsme tu vickni na èas; ráno vstáváme, budeme-li veèer lehat, nevíme, odpovìdìla babièka. Srna pøibìhla, strkala oèi Adelce do klínu, chlapci myslivcovic a psi obskakovali je. Kde ji máte leet? ptala se babièka vstoupnuvi do sínì.- V zahradním domku, odpovìdìla myslivcová, vzala Anuku za ruku a vedla hosty do zahradního domeèku. Domeèek, vlastnì jen salónek, byl uvnitø chvojem vyloen,
uprostøed na márách z neotesaných bøezovcí stála jednoduchá rakev otevøená a v ní leela Viktorka. Paní myslivcová
dala jí bílý rubá. Èelo ovinula jí vìncem ze slzièek, pod hlavu
ustlala zeleného mechu. Ramena sloila jí pod prsa jedno pøes
druhé, jak je zaiva ráda nosila. Rakev i víko bylyv otoèeny
chvojem, u hlavy hoøela lampièka, u nohou byla v kalíku svìcená voda a v ní kropáèek ze itných klasù. Paní myslivcová
vecko sama ustrojila, pøichystala, kolikrát za den v domeèku
byla, jí to u zevednìlo, ale babièka, pøistoupíc k rakvi udìlala køí nad umrlou, klekla vedle na zem a modlila se. Dìti
dìlaly co ona Tak mi povìzte, jestli se vám to líbí a jestli jsme
to vecko dobøe udìlali? ptala se paní myslivcová starostlivì, kdy babièka od modlení povstala. Více kvítí ani obrázkù

nedali jsme, protoe jsem myslila, e vy jí budete chtít dát také
nìjaký dárek s sebou do hrobu. - Dobøe jste to udìlala, paní
kmotra, dobøe, pochválila babièka hospodyni. Paní myslivcová vzala od dìtí kvítí a obrázky, kladouc to okolo tìla zesnulé. Babièka zatoèila rùenec okolo ztuhlých rukou zemøelé, dívala se jí dlouho do tváøe. To nebyla ji tváø divoká! Èerné havé oèi byly zavøeny, svit jejich uhasl. Èerný zcuchaný
vlas leel sèesán a kolem èela co mramor chladného vinul
se èervený vìneèek jako páska lásky. Na tváøi nebylo vidìt
divoké cukání, co ji v hnìvu oklivou èinilo; ale na rtech leela
poslední její mylenka, jako by zaleknuta na nich byla umøela,
- trpký úsmìek.
Co tì asi bolelo, ty ubohé srdce? Co ti udìlali? povídala
si babièka tichým hlasem No, u ti nikdo nenahradí, cos utrpìla; kdo je vinen, Bùh ho bude soudit, tys ve svìtle a v pokoji. - Kováøka chtìla, abychom jí dali pod hlavu tøíky, mu jí
ale dal mech; bojím se jen, aby nás lidé nepomluvili, a její pøíbuzní dokonce, e jsme si ji vzali na starost a jen tak ledabylo
odbyli, starala se paní myslivcová. - Nic nepomùe malované lùe, Milá paní kmotra, nemìjte ádnou starost a nechte
lidi mluvit. Po smrti zaobalili by do zlatohlavu, a zaiva
se nezeptají: èlovìèe, co je ti? Nechte jí jen tu zelenou podhlavnièku, vdy patnácte let na jiné nelíhala, doslovíc vzala
babièka kropáèek, pokropila ji od hlavy do paty tøikrát svìcenou vodou, udìlala køí, kázala dìtem toté uèinit a tie
opustili zahradní domek. Za Rýznburkem v romantickém údolí
u bouínského kostelíèku, jej nìkdy Turynský pán
za uzdravení své nìmé dcery vystavìt dal, je høbitov; tam pochovali Viktorku. Na hrob zasadil jí pan myslivec jedli. Ta je
v zimì v létì zelená, a ona je mìla ráda, øekl babièce, kdy
o ní mluvili spolu. Nezapomnìlo se na Viktorku, aè neznìla

víc její ukolíbavka u splavu, aè byla jeskyòka prázdná, jedle
poraené; Viktorèino neastné jméno znìlo v okolí dlouhá
léta v smutné písni, kterou sloila o ní Bára ernovská.

XVIII
Komtesa podrela si babièèinu podobiznu a podobizny
vnouèat jí odevzdala, z nich mìli rodièe velkou radost, ale
babièka nejvìtí; komtesa znala vloit do tìch tváøí dui, a bylo
pravda, co babièka kadému, komu je ukazovala - a musely
je vidìt vecky známé -, øíkala: ,,Jen ústa otevøít a mluvit.
Mnohdy øíkávala po letech, kdy u vnouèata z domu byly. Není
to ovem mezi sprostým lidem zpùsob, aby se dávali malovat, ale nadarmo to není. Já sice dobøe pamatuju, jak který
vypadá, ale pøijdou léta, èlovìku pamì bledne, podoba
se ztrácí z mysli. Pak je to radost, kdy se mohu na ten obrázek podívat.
Vozily se poslední penièné mandele z panských polí. - Ponìvad se vìdìlo, e paní knìna dlouho zdret se nemíní
na panství, spìchajíc komtesou do Itálie, urèil pan správec
slavení obínek ke konci penièních ní. Kristla byla nejkrásnìjí dìvèe v celém okolí, vecka zpùsobná; babièka dobøe
hádala, zvolili ji, aby podala paní knìnì vìnec. Za dvorcem
bylo veliké prostranství dílem trávou porostlé, dílem byly
na nìm vyrovnány vysoké stohy slámy. Na trávník vztyèili chlapci vysokou tyè okrálenou chvojem, pentlemi, vlajícími èervenými átky jako praporeèky . Mezi chvojem bylo plno polního
kvítí a obilních klasù. Okolo stohù udìlali lavice, z chvoje besídky vystavìli, okolo okráleného stromu udupal se mlat
k tanci. Babièko, babièko, pravila Kristla, vy jste mne po celý

èas tìila, já v slovu vaem jen ila; Mílovi poslala jsem plnou
náruè nadìjí, máme u obínky, a posud nevíme, èeho
se nadít. Povìzte mi, prosím vás, nebyla to jen tìínská jablka, je jste nám ukazovala, abychom snáze odvykli? Bylo
by nemoudré chtít vás na ten zpùsob tìit, bláhové dìvèe.
Co jsem øekla, v tom stojím. Zítra se pìknì pøistroj, paní knìna
to má ráda. Beztoho, budu-li iva a zdráva, e se tam pøijdu
podívat, pak, kdy se mne bude ptát, budu ti moci povìdít
pravdu, odpovìdìla babièka dìvèeti a usmála se. Ovem,
ona vìdìla, jak se s Mílou ustanovilo, a kdyby nebyla knìnì
slíbila mlèet, nebyla by mekala zbavit Kristlu trapného mylení.
Vickni, kteøí chodili na robotu, a chasa ze dvoru shromádili se druhého dne sváteènì ustrojeni na zeleném trávniku.
Na vùz naloilo se mandelù trochu, konì samý fáhor se pøipøáhli, jeden z hochù sedl za konì, vrch na mandele sedla pak
Kristla a nìkolik dìvèat, ostatní mláde seøadila se pár a pár
okolo vozu, staøí za nimi. enci nesli srpy i kosy, enské srpy
a hrábì. Kadá za nìrovaèkou kytici z klasù, z chrpy a jiných
polních kvítkù, chlapci okytili si klobouky a èepice. Pacholek
práskl bièem, pohnul konì, enci pustili se do zpìvu a zpívajíce ubírali se k zámku. Pøed zámkem zùstal vùz stát, dìvèata
slezly, Kristla vzala na èerveném atu poloený vìnec z klasù,
chasa seøadila se za ní a zpívajíce veli do pøedsínì, kam
knìna zároveò s nimi vstoupila. Kristla strachem se tøásla,
studem se zapýøila, se sklopeným okem a zajíkavým hlasem
odøíkávala paní pøání k hojnému a astnému sklizení, pøejíc
spolu bohatou eò na budoucí rok a kladouc s poklonou velitelce vìnec k nohám. enci zdvihnouce klobouky vyvolávali
paní, aby dlouho iva a zdráva byla, zaèe se jim knìna pøívìtivì dìkovala, odkazujíc je k jídlu, pití na pana správce. Tobì

ale, milé dìvèe, jsem za hezké pøání a vìnec zvlátì povdìèna, pravila Kristle, zavìujíc si vìnec na rámì; vidím, e
vecko v páru a ty sama, zavdéèím se ti snad nejlíp, kdy ti
zaopatøím taneèníka! Usmála se, otevøela dvéøe salónu, a z
nich vyel Míla v selském atu.Jeí Maria, Jakube! vykøiklo dìvèe a bylo by padlo radostným uleknutím pøekonané
na zem, kdyby je byl hoch neuchytil pod paí. Knìna vela
tie do salónu. Pojïte, pojïte, pobízel Míla, paní knìna
nechce, abychom jí dìkovali, a kdy byli venku, zdvihl plný
mìec do výe øka: To mi dala milostsleèna, abych vám rozdìlil. V ezmi, kamaráde, a rozdìl sám! dodal podávaje peníze Tomovi, který té celý udiven jako vickni ostatní na Mílu
se díval. Teprv za zámkem výskli si z plného hrdla a Jakub
upøímnì svoje dìvèe objal a vypravoval vem, e svoje vykoupení paní knìnì dìkuje. A babièce, dodala Kristla;
kdyby jí nebylo, nebylo by nièeho. lo se k tanci. Pøili mezi
ence i úøedníci se svými rodinami, Prokovic, myslivcovic
i mlynáøovic; babièka ale byla nejprvnìjí, radost nad shledáním dvou milých jí lidí popohánìla ji tam. Kristla i Míla div e ji
neobjímali. Mnì nedìkujte; já se jen zmínila, paní knìna
pomohla, pánbùh dal svého poehnání. - Ale vy, babièko,
hrozila ertem Kristla, vìdìla jste vèera, e Míla pøiel, e je
u Václava schován, a neøekla jste! - Nesmìla jsem. Ostatnì mìlo ti moje slovo dostaèit, e ho záhy uvidí. Pamatuj,
holka, e trpìlivému vecko na dobré vyjde.
Hudba, výskot, zpìv a smích ozýval se okolo okráleného
stromu. Páni písaøi brali k tanci selská dìvèata a úøednické
dcerky nestydìly se vstoupit do kola s chlapci selskými, jedni i druhé libujíce si taneènice i taneèníky. Hojnost piva, sladké rosolky, tanec rozohnilo hlavy vech, a kdy paní knìna
s komtesou podívat se pøila a chasa pøed ní národní tanec

provádìla, dosáhla radost nejvyího stupnì, pøestalo vecko ostýchání, èepice, klobouky lítalv do povìtøí, kadý køièel:
A je dlouho iva nae paní knìna!, pilo a pilo se na její
zdraví neustále. Knìna a komtesa mìly radost, promluvily
s tím a s onou nìkolik slov; komteska pøála také Kristle, kdy
jí ruku líbala, tìstí k sòatku, oslovila pana mlynáøe i myslivce;
dùvìrnì obrátily se k babièce, nad èím paní správcová zlostí zeloutla i sleèinka; nemohly vystát babièku, která vecky
jejich zámysly pøekazila. Kdy ale u stolù sedící tatíkové, majíce hlavy ji pod víchy, nadávat zaèali, nejvíce písaøùm a panu
správci, a kdy jeden z nich holbu popadl, e dá paní knìnì
zavdanou, a nadávat zaèal, kdy mu Tome zbraòoval, nebvlo tam paní knìny více - Za nìkolik dní po obínkách odjela
s komtesou do Itálie; komtesa odevzdala pøed odjezdem
babièce krásné granáty pro Kristlu k svatbì.
Babièka byla spokojena, vecko se podaøilo dle jejího úmylu. Jetì jedna starost ji tíila, ta byla list Johance dceøi. Terezka by to byla také vyøídila, ale ono by to nebývalo takové,
jak to chtìla babièka. Proto také jednoho dne zavolala Barunku do své sednièky, zavøela, a ukazujíc na stùl, kde byl pøichystán arch papíru, inkoust a péro, pravila: Posaï se, Barunko, bude psát tetì Johance. Barunka se posadila, babièka vedle ní, tak aby vidìla na papír, a zaèala diktovat: Pochválen buï Jeí Kristus! - Ale babièko, namítla Barunka,
to se tak nezaèíná psaní, to musí se nahoru napsat: Milá Johanko! Nic to, dìveèko tvùj pradìdeèek i tvùj dìdeèek
vdycky tak psávali a já dìtem jinak nepsala. Pøijde-li
k nìkomu do dveøí, tak dá nejdøív pozdravení. Tedy jen zaèni: Pochválen buï Jeí Kristus! Nastokrát tì pozdravuju
a líbám, milá dcero Johanko, a vìdomost ti dávám, e jsem
chvála Pánubohu zdráva. Trochu mne sice kael moøí, ale

není divu, vdy budu pomalu poèítat mého vìku osm køíkù.
Je to hezký vìk, milá dcero, a Bohu zaè dìkovat, kdy ho
kdo tak ve zdraví tráví jako já; slyím dobøe, vidím, mohla bych
si jetì záplatovat, kdyby mnì to Barunka neudìlala. Na nohy
jsem také dost èerstva. Doufám, e i tebe tento list pøi dobrém zdraví vynatrefí, i Dorotku. Jak jsem z tvého listu vyrozumìla, je strýc nemocen; je mi toho líto, ale doufám, e to nebude dlouho trvat. On èasto postonává, a øíká se: èasté stonky nepøivádí zvonky. - Také mi píe, e se chce vdávat,
a ádá moje svolení. Milá dcero, co mohu øíci, kdy jsi u
podle srdce svého zvolila, ne aby ti dal pánbùh tìstí
a poehnal vás oba, abyste ke cti a chvále boí ivi byli
a svìtu prospívali. Proè bych ti bránila, kdy je Jiøí hodný èlovìk a ty ho ráda má; nebudu s ním já iva, nýbr ty. Myslila
jsem si ovem, e alespoò ty Èecha vyvolí, svùj k svému
nejlépe se hodí, ale nebyl ti souzen, nelaju ti. Jsme vickni
dìti jednoho otce, jedna matka nás iví, a máme se tedy milovati, bysme i krajané nebyli. Pozdravuj Jiøího, a dá-li vám
pánbùh zdraví, a si ivnost zaøídíte a nic vám pøekáet nebude, podívejte se k nám. Dìti se také ji na tetku tìí. Dej vám
pánbùh vem zdraví a boí poehnání. Spánembohem! Jetì jednou musela Barunka babièce list pøeèíst, pak ho sloily
spolu, zapeèetily a babièka schovala si ho do pøítruhlíèku, a
by la do kostela, by si ho sama na potu dala.
Nìkolik dní pøed svatou Kateøinou kveèeru scházela
se do hospody mladá chasa, dìvèata i chlapci. Celé stavení
zevnì i v nitru jen se lesklo; okolo dveøí vìnce z chvoje,
za kadým obrázkem v sednici zelený struèek, záclonky u oken
jako sníh a podlaha jako køída. Dlouhý lípový stùl, pokrytý bílým ubrusem, a na nìm plno rozmarýny, bílých a èervených
fáborù, okolo nìho pak druièky, jak by nasázel rùí

a karafiátù. Sely se k vití vìneèkù. Kristle, mladé nevìstì,
která hore stolu v koutku mezi nimi sedìla, nejpìknìjí
ze vech. Ona byla zprotìna vech domácích povinností, byla
dána pod poruènictví tlampaèe a starosvaty, kteréto èestné
úøady zastávali jeden vùdce poutníkù Martinec a druhý babièka. Nemohla to Kristle odepøít, aèkoliv se podobným veøejnostem vyhýbala. Panímáma zastávala místo staré, na nohy
selé hospodské a Kudrnová i Cilka pøisluhovaly jí. Babièka
sedìla mezi druièkami, a by i nemìla byla co vít ani vázat,
byla její pomoc i rada ustaviènì potøehná. Nevìsta vázala
fábor na krásný prut rozmarýny drubovi a tlampaèovi, mladí druièka mìla na starosti uvití vìneèku pro nevìstu, starí
pro enicha, ostatní druièky kadá svému mládenci.
Z ostatní rozmarýny mìly se uvázat proutky s malemi pro
hosty, ba i koòùm, co nevìstu vézt mìli, chystala se rozmarýna a fábory na okrálení hlav a náèiní. Nevìstino oko
záøilo láskou a radostí, kdykoli zapolétlo na statného enicha, který popocházel okolo stolu s ostatními mládenci,
z nich kadý vìtí svohody mìl se svou milou si pohovoøit
neli on s nevìstou, na ni jen touebnì chvílemi pohlédl.
Nevìstu obsluhoval druha a enich musel si hledìt starí
druice. Vem bylo dovoleno být veselými, dovádìt, zpívat, dìlat vtipy, èeho se ovem pøedevím na tlampaèi poadovalo, jen nevìsta a enich nesmìli svoji radost pøíli
ukazovat. Kristla také málo mluvila, sedìla s oèima sklopenýma na stul, poházený zelenou rozmarnou. Kdy pak
mladí a starí druice zaèaly vít svatební vìneèkv a vickni
zpívat poèali:
Kdes, holubièko, lítala,
ach lítala,

es bílé peøíèko zmáchala,
ach zmáchala tu si pøikryla oblièej bílou zástìrkou a pustila se do pláèe.
enich se na ni skoro úzkostnì podíval, øka tlampaèovi: Proè
tak pláèe? - To ví, enichu, odpovìdìl mu tento vesele,
radost i alost v lùku jednom spìjí, proto i mnohdy jedno
druhé budí. Jen nech, dnes pláè, zítra radost. - Po této úvodní následovala píseò za písaí, smìné i váné po sobì; zpívala se chvála mladosti, krásy a lásky, chvála svobodného
stavu junáckého, koneènì ale pøece mládenci i panny zaèali
prozpìvovat, jak krásný je stav manelský, kdy se dva milujou jako ty hrdlièky, kdy svornì ijou , jako zrnka v jednom
klásku. Do jejich chvalozpìvù se jim ale vdy vmísil posmìný hlas tlampaèe. Kdy zaèali o manelské svornosti, poruèil
si dokonce sólo sám pro sebe, e prý on jim zazpívá zbrusu
novou. ,,Ode mne samého na svìtlo vydanou, potmì vytitìnou, dodal - Tedy kokrhejte! køièeli chlapci, uslyíme, umíte. Tlampaè, postaviv se doprostøed sednice, spustil posmìným hlasem, který mu byl o svatbì tak pøirozený jako
o pouti váný:
Ó andìlská radost,
není pøes manelskou svornost!
Pravím-li: Uvaø hrách,
uvaøí kroupy;
pravím-li o mase,
uvaøí z mouky.
Ó andìlská radost,
není pøes manelskou svornost!

Nedáme za písnièku i se zpìvákem ani zlámaného haléøe! volaly dìvèata a hned zaèaly samy zpívat, aby pøekazily
chlapcùm radost, kteøí si pøáli slyet pokraèování. Pøi ustavièném zpìvu a ertování uvázaly se kytice, upletly vìneèky,
dìvèata vstaly od stolu, popadly se za ruce a toèíce se v kole
zpívaly:
U je to udìláno,
u je to hotovy,
koláèe jsou napeèeny,
vìnce jsou svity.
A v tom se ji také do dveøí panímáma pøihnala, nesouc
s ostatní enskou èeládkou plné ruce jídel. Pan otec a druba
pøináeli pití. Sedlo se zase ke stolu, který pokryt byl na místì
rozmarýny vaøením a peèivem. Mládenci sedìli vedle druic,
enich uprostøed starí druièky a starosvatky, nevìsta uprostøed druby a mladí druièky, která jí také jídlo sama krájela
a pøedkládala, jako starí druice enichovi. Tlampaè ustaviènì stùl obskakoval, nechal se od druic krmit, nechal
se od nich i vylát, ony ale mu prominout musely kadý ert,
by i hrubý trochu býval. Koneènì kdy se vechny mísy odklidily ze stolu, pøinesl tlampaè tøi mísy na stùl, co dar nevìstì
od nìho podaný. V první byla penice, kterou jí podával
s pøáním, aby úrodná byla, v druhé bvlo trochu popele
s prosem smíchaného, a tøetí byla mísa tajná, celá který
musela nevìsta vybírat, aby se cvièila v trpìlivosti, zakrytá.
Nevìsta ovem nemìla být zvìdavá, mìla pøijmout mísu
a nedívat se do ní, ale kterápak by to byla vydrela, i Kristle
nedalo to pokoje; zpolehounka, kdy ji nikdo nepozoroval,
odkryla rùek bílého atu, jím mísa pøikryta byla, a - frrrr -

vrabec tam ukrytý vyletìl do stropu. Vidí, milá panno nevìsto, pravila babièka, klepnouc jí na rameno, tak to je s tou
zvìdavostí. Èlovìk by radìji umøel, ne aby nezkoumal, co
pøed ním ukryto, a kdy pod rouku nahlídne, nechytl pøece
nic. Pozdì do noci byla mláde pohromadì, nebo se po jídle
tancovalo jetì. enich s drubou vyprovázeli starosvatku
domù, pøipomínajíce pøi rozchodu, e se èasnì zrána zase
dostaví.
Ráno byli obyvatelé údolíèka i ernova záhy na nohou. Èást
la s sebou do kostela, èást jen ke stolu a k tanci, a kteøí neli, nemohli pøece zvìdavosti odolat, podívat se na svatbu,
o ní se ji kolik nedìl mluvilo, jak hluèná bude, a e pojede
nevìsta na panském koèáøe s panskými koòmi do kostela,
e bude mít drahé granáty na krku, vyívaný bílý fìrtoch,
z rùové dykyty kabátek a barvy oblakové sukni, to vecko
vìdìli ji na ernovì døíve snad jetì, ne nevìsta na to pomyslila. Oni vìdìli vecko dopodrobna, mnoho-li a jaké jídla
pøi svatbì budou, v jakém poøádku na stùl pøijdou, kolik kusù
koil, kolik kusù peøin, jaké náøadí nevìsta vìnem dostala,
vecko vìdìli, jak by jim to byla psala. Na takovou hluènou
svatbu nejít se podívat, nepodívat se, jak nevìstì vìneèek
sluí, mnoho-li slzí vylije, jak hosté ustrojeni jsou, nebylo by
nikomu ani k odputìní bývalo. To bylo zase kus dìje v historii
jejich, to zavdalo látky k øeèem na pùl léta nejménì - jak toho
prominout ?
Kdy Prokovic a myslivcovic, kteøí se byli na Starém bìlidle stavili, k hospodì pøili, museli se na dvorku tlaèit nastavìným lidstvem. V hospodì byli ji hosté z nevìstiny strany
shromádìni; pan otec byl vyfintìn, botky se mu leskly jako
zrcadlo a v ruce drel støíbrnou pikslu. Byl nevìstin svìdek.
Panímáma byla v hedbáví, pod laloukem bìlely se jí drobné

perlièky, na lavì tøpytil se jí zlatý èepec. Babièka mìla té svatební svojeaty, na hlavì sváteèní holubièku. Druièky, mládenci, tlampaè nebyli v hospodì, ti li pro enicha na ernov,
a nevìsty také nebylo v sednici, byla schována v komoøe.
Najednou se rozlehl na dvorku køik: U jdou, u jdou! a ode
mlýna zaznívaly tóny klarinetu, fléten a houslí. Pøivádìli enicha. Mezi diváky nastal epot. Dívejte se, dívejte! strkal jeden druhého. Mílova Téra je mladí druièkou, Tichánkovic
starí. Inu ovem, kdyby Tomova byla svobodná, jiná by nebyla starí druièkou. - Tome je enichùv svìdek! - A kde
je Tomová, není ji vidìt. - Pomáhá nevìstì se strojit.
Do kostela ona nepojede, vdy je na kadou chvíli, povídaly
si eny mezi sebou. - No, mùe chystat nevìsta hned
do vínku, vak nebude jiná kmotrou, ony jsou nerozdílná ruka.
- To seví.- Ale hlehle, rychtáø také jde; to je divná vìc, e
ho Mílovic pozvali, vak byl jen on vinen, e ho odvedli! nastalo zase divení. - Co, rychtáø není tak zlý èlovìk; Lucka ho
navádìla, pan správec pòsoloval, není divu. Dobøe udìlal Jakub, to ho nejlépe vytrestal, kdy mu nesplácí, a Lucku dokonce, ta luèí pukne. - Vdy má také po námluvách, ozval
se jiný hlas. - ,,Jakpak by to bylo, vdv jsem o tom neslyela? ozvala se opìt jiná. - Pøedvèírem, s Josefem Nývltovic.
- Vak davno za ní u chodí. - Bodej, jene ho nechtìla
døíve, dokud myslila, e dostane Jakuba. - Ale je to chlapík
ten enich, sakulajda, milo se na nìho podívat. - Krásný átek
mu dala nevìsta, to je pravda, desítka asi naò praskla, mínily zase enské. Takové a podobné hlasy se ozývaly na dvorku,
kdy enich k prahu pøicházel, kde hospodáø s plnou sklenicí
ho vítal. Kdy si enich svoji nevìstu v komoøe nael, kde plakat musela, pøedstoupli pøed rodièe, tlampaè øíkal místo nich
dlouhou øeè, podìkování to za vychování a prosbu

o poehnání. Vecko to plakalo. Kdy dostali snoubenci poehnání, vzal druba nevìstu pod jednu pai, mladí druièku
pod druhou, enich vzal starí druièku, svìdkové pøipojili
se k starosvatce, druice k mládencùm a tak pár za párem,
jen tlampaè v èele vech sám a sám, vystoupli ze stavení,
berouce se k vozùm a koèárùm, které na nì èekaly. Druice
toèily átky, zpívaly, chlapci jim pøizvukovali, jen nevìsta tie
plakala, chvílemi se ohlídajíc za sebe, kde v druhém voze
enich se svìdky a se starosvatkou jel. Diváci se rozbìhli
a sednice zùstala na chvilku prázdná, jen stará matka sedìla u okna, dívala se za odjídìjícími, modlíc se za dítì, které
ji tolik let místo její zastávalo a se svatou trpìlivostí rozmary
její mrzuté snáelo, pøièítajíc je pouze její nepøemoitelné, dlouhotrvající chorobì. Avak brzy zaèaly se stoly sestrkovat, pøikrývat, kam se kdo podíval, stála kuchaøka aneb alespoò
kuchtièka. První osoba ale, které ve svìøeno bylo, to byla
mladá Tomová. Pøijala starost zastávat hospodyni mileráda
na se, jako to paní mlynáøka pøi vití vìneèkù uèinila. Kdy
se svatebníci z kostela vrátili, pøivítal je hospodáø opìt
na prahu s plným pohárem. Nevìsta se pøevlíkla do jiných atù
a sedlo se ke stolu. V èele v ech sedìl enich vedle nevìsty, druba staral se o druice, které mu dìlaly na svých talíøích výsluhu, mimo to mu nejlepí sousta pøedkládajíce. Tlampaè mu také vyèítal, e se má jako Pánbùh v ráji. Babièka
byla té veselá a mnohým vtipným slovem odsekla tlampaèi,
který vude ui nastrkoval, vudy se pletl a vude svojí velikou hranatou postavou narazil. Doma by byla babièka nedopustila, aby se zrnko hrachu bylo na zem hodilo, ale kdy zaèali hosté po sobì házet penicí a hrachem, i sama hrstku
vzala a na enicha a nevìstu je hodila pravíc:Aby je pánbùh
také tak obsypal boím poehnáním. - Vak se ten hrách ani

penice ani nerozlapaly; babièka vidìla dobøe, jak ochoèení holubi pod stolem to vyzobávají.
Bylo po jídle; mnohá hlava tìká od pití klímala ze strany
na stranu, kadý mìl pøed sebou velikou výsluhu vyrovnanou,
a kdo by ji byl si neudìlal, zajisté by mu ji byla Tomová vyrovnala; hanba by to bylo pøijít ze svatby bez výsluhy. Vdy
bylo veho dost, kdo el kolem hospody, dostal jíst a pít, vecky ty dìti, co pøily na èumendu, nesly plné klíny peèiva domù.
Po jídle dávaly se nevìstì dary na kolíbku a nevìsta se a
lekala, kdy jí i køíové tolary do klínu padly. Mládencùm zase,
kdy pøinesli na mísách vodu a bílé ruèníky a dìvèatùm podávali, by si ruce umyly, hodila kadá z druic do vody peníz.
ádná se ovem nechtìla dát zahanbit, proto se lesklo
ve vodì jen støíbro; to zase chlapci s druicemi druhého dne
protancovali a propili.
Nato la se nevìsta opìt pøevléknout do jiných atù, a tak
i druice, nebo mìl nastat tanec. Babièka pouila té chvíle
a odvedla si domù dìti, které hodovaly v Kristinèinì sednièce; ona sama musela k svatebníkùm se vrátit, nebo pozdìji
v noci nastalo èepení a pøi tom jí bylo tøeba. Vzala si také
z domu èepec, který byla s dcerou Terezkou pro nevìstu koupila, jak to její povinnost co starosvatky byla. Kdy se u dost
vytancovali vickni a nevìsta sotva dechu popadat mohla,
nebo s ní musel kadièký tancovat, a kdyby se byl mìl jen
jednou zatoèit, pokývla babièka enám, e je po pùlnoci, e
patøí nevésta ,,enám. Zaèaly se trochu hádat, trochu tahat
o ni, enich i druba opírali se proti tomu, aby nevìstu zbavily
krásného vìnce, ale nic platno, eny si jí dobyly a odvedly
do sednièky. Dìvèata za dveømi zpívaly smutným hlasem, aby
si nenechala brát vínek zelený, jak si ho jednou sundat nechá, e se s ním více neshledá.

Ale darmo bylo. U sedìla nevìsta na stolièce, u jí rozplétala Tomová íhon, u leela kvìtinová koruna i zelený vìneèek na stole a babièka chystala èepec s portama.
Plakala nevìsta; ale bylo darmo. eny zpívaly, výskaly, jen
babièka zùstala váná a chvilkami pøelítl pøes její mírnou tváø
blaený úsmìv, oko jí zvlhlo, vzpomnìla na dceru Johanku,
která snad také svatbu slavila. Nevìsta mìla èepeèek
na hlavì, sluel jí výbornì, paní mlynáøka tvrdila, e v nìm vypadá jako míeòské jablíèko. A nyní pùjdem k enichovi;
která z vás pùjde ho pokádlit? ptala se babièka. - Ta nejstarí, rozhodla panímáma.
- Poèkejte, já mu jednu pøivedu, rychle se ozvala Tomová, vybìhla ven a pøivedla mu starou pøadlenu, která v kuchyni
umývala. Pøehodily jí bílou plachetku pøes hlavu, starosvatka
ji vzala pod paí a vedla k enichovi, aby ji koupil. enich si
ji obcházel, prohíel tak dlouho, a se mu potìstilo zdvihnout plachetku; vidìl starou svratìlou tváø, vecku zapopelenou. Bylo trochu smíchu, enich nechtìl se k takové nevìstì znát; starosvatka strkala se s ní ze dveøí. Pøivedla mu druhou. Ta zdála se enichovi i tlampaèovi onaèejí, u ji chtìli
koupit, tu ale tlampaè rozhodnì se ozval: Ech co, kdo bude
kupovat zajíce v pytli!, zdvihl jí plachetku, a ukázala se jim tlustá tváø paní mlynáøky, její éerná oèka se na tlampaèe potutelnì smála. - Kupte ji, kupte, dám vám ji lacino, klíbil se pan
otec a toèil pikslu v prstech, ale zvolna, buï e byla tìká,
buï e mìl neohebné prsty. - ,,I mlète, pantáto, smála se tlustá
panímáma, dnes prodal byste, zítra byste rád koupil. Kdo
haní, rád má. - Do tøetice veho dobrého. Ta tøetí byla tíhlá,
vysoká postava nevìsty. Tlampaè dával za ni starý dantes,
ale enich hned sypal støíbro a dostal ji. eny pøihrnuly
se do sednice, zatáhly kolo, enicha vzaly mezi sebe a vesele

zaèaly zpívat: U je to udìláno, u je to hotovy, nevìsta je
oèepená, koláèe jsou snìdeny, atd.
Nevìsta patøila enám. Peníze, které enich za ni dal, eny
prohodovaly druhý den pøed polednem, kdy se k stlaní postele sely, pøièem ovem zase bylo mnoho zpìvu a ertu.Tlampaè povídal, e poøádná svatba osm dní trvat má,
a ono to obyèejnì pøi kadé hluèné svatbì tak bylo. Vití vìneèkù pøed svatbou, svatba, stlání postele, pøátelský obìd
u nevìsty, druhý zase u enicha, propíjení vìneèku: a tak
se pomalu vypoøádal celý týden, ne pøili mladí manelé
k oddechu, aby mohli øíci: Nyní jsme sami.
Za nìkolik týdnù po Kristlinì svatbì dostala paní Proková
list z Itálie od komomé, v nìm jí psala, e komtesa Hortensie sòatek slavit bude s mladým malíøem, svým nìkdejím
uèitelem, e je vecka blaena, e jako rùe zase kvete a paní
knìna e je nad ní vecka potìená. - Babièka slyíc tu radostnou novinu, pøikývla hlavou økouc: Chvála pánubohu,
vecko se to dobøe spoøádalo!
***
Není úèel tohoto spisku vylièovati ivot mládee, která okolo babièky ila, ani chci ètenáøe nudit vodìním ho od myslivny
ke mlýnu a zase zpìt malým údollèkem, v nìm panoval vdy
stejný ivot. Mladí dorùstali a dorostli; nìkteøí zùstali doma,
vdaly se, oenili a starí ustoupili jim místa, tak jako na dubu
starý list upadává, kdy mladý vyráí. Nìkteøí opustili tiché
údolíèko, hledajíce tìstí svoje jinde, jako semínka od vìtru
zavátá, od vody daleko zaneená, by na jiných luzích a bøezích
koøínky svoje zaloila.
Babièka neopustila malé údolíèko, kde nala druhý domov.
S klidnou myslí dívala se, jak to ve okolo ní roste a kvete,

radovala se nade tìstím bliního, tìila zarmoucené, pomohla, komu mono bylo pomoci, a kdy ji vnouèátka jeden
po druhém opoutìly, odletujíce jako vlatovice zpod støechy,
pohlíívala za nimi uslzeným okem, tìíc se:Snad dá Bùh,
e se zase shledáme. A shledali se zase. Rok co rok pøicházeli zase domù se podívat, a tu babièka stará záøícím
okem se dívala, kdy jinoi mladí pøed ní obrazy svìta rozkládali, pøisvìdèovala jich plánùm ohnivým duchem malovaným,
promíjela pokleskùm mladosti, kterých pøed ní netajili, oni pak,
by je i ne vdy zachovali, pøece rádi zkuené její rady poslouchali, ctili babièèino slovo i mrav. Vzrostlá dìvèata svìøovala babièce svoje tajemství, svoje tajné sny a vzdechy,
vìdouce, e najdou shovívání a vroucí slovo. Tak i Manèinka
mlynáøovic u babièky útoèitì hledala, kdy jí pan otec bránil
milovat chudého, ale hezkého mládka. Babièka dovedla nasadit panu otci hlavu na pravé topùrko, jak sám se vyjádøil,
a kdy po letech dcera jeho astna byla a ivnost pod vedením usilovného zetì zkvétala, který pana otce ctil a miloval,
øíkal vdy. Babièka mìla pravdu, za chudým chodí s pokladnièkou Pánbùh! Dìti pak mladých en milovala babièka, jako
by její vnouèátka byly, vdy ji také jinak nejmenovaly ne babièko. Také paní knìna, kdy po dvou letech po Kristlinì
svatbì na panství se vrátila, hned babièku k sobì volat kázala, ukazujíc jí s pláèem krásného chlapeèka, památku to
po komtese, která po roce svého manelství zemøela, zanechajíc zarmoucenému maneli a knìnì to dìcko. Babièka
chovajíc je zkropila hedbávnou pokrývku slzami; tanula jí
na mysli mladinká, dobrá, krásná matka jeho, ale kladouc je
do náruèí knìnì, pravila mírným svým hlasem: Neplaème,
pøejme jí nebe, pro ni svìt nebyl, proto jí Bùh z nìho vzal. Toho
má Bùh zvlátì rád, koho vezme k sobì, kdy je nejastnìj!

A milostivá paní neosiøela. Lidé ani nevidìli, jak babièka stárne a schází, jen ona sama to cítila. Mnohdy øíkala Adelce, z ní
se stalo pìkné dìvèe, ukazujíc na starou jabloò, která rok co
rok více schla a spoøeji zelenem se odívala: My jsme si rovny, pùjdeme asi zároveò také spat. A jednoho jara vecky
stromy zelenaly se, jen stará jabloò smutnì stála bez listu.
Museli ji vykopat a spálit. Babièka to samé jaro velice kalala, nemohla u dojít do mìsteèka do boího kostelíèka, jak
øíkala. Ruce vlc a vlc schly, hlava byla jak sníh, hlas slabí
a slabí. Jednoho dne rozeslala paní Terezka listy na ve strany, aby se dìti sely. Babièka ulehla, nemohla u vøeténko
udret. Z myslivny, ze mlýna, z hospody i ze ernova chodili
kolikrát za den ptát se, jak je babièce; nebylo jí lépe. Adelka
se s ní modlívala; musela jí povídat kadé ráno, kadý veèer,
jak je v sadu, v zahradì, co dìlá drùbe, co Straèka, musela
babièce poèítat, za kolik dní jetì by mìl pan Beyer pøijít.
Snad s ním pøijde Jan, øíkávala pøitom. Pamì ji opoutìla.
Èasto volávala místo Adelky Barunku, a kdy jí Adelka pøipomínala, e není Barunka doma, vzpamatovala se vzdychnouc
si: Bae není, tu já u neuvidím. Je-li pak astna? A doèkala
se jich babièka. Pøijel pan Proek a s ním tudent Vilím i dcera
Johanka; pøiel syn Kapar a z Krkonoských hor pøivedl starý
pan Beyer statného mládence Jana; také Orlík pøiel z lesnické
koly, kam ho paní knìna dala, poznajíc v nìm znamenité
vlohy pro lesnictví. Vdy ho poèítala babièka také mezi svoje
vnuky, vzrùstající lásku mezi ním a Adelkou a ulechtilý jeho
mrav. Vichni seli se babièèina loe, nejprvnìjl ale ze vech
byla Barunka, ta pøila zároveò se slavíkem; ve svém hnízdeèku u babièèina okna. Barunka se ubytovala v babièèinì
sednici, kde stávalo kdys její lùko, kde poslouchávaly spolu
líbezné zpìvy blízkého zpìváèka, kde ji babièka vstávajíc le-

hajíc ehnala. Byly zase spolu, ty samé tóny k nim zaznívaly,
byly to ty samé hvìzdièky, na nì se kdysi spolu dívávaly - ty
samé ruce spoèínaly na hlavì Barunèinì, byla to ta samá hlava, ale jiné mylénky se v ní rodily a jinými byly ty slze vyronìny, které vidìla babièka nyní téci po tváøi své milené vnuèky,
ne ty slzièky,které s usmáním milým utírala z rùového líce,
tehdá kdy jetì dìvèe v malé postýlce líhalo. Ty zrosily jen,
ale nezkalily oèi. Babièka cítila dobøe, e ivota jejího namále, proto si jako dobrá, moudrá hospodynì vecko v poøádek
uvedla. Nejdøíve smíøila se s Pánembohem a s lidmi, pak rozdìlila svùj malý stateèek. Kadý dostal památku. Pro kadého, kdo k ní pøiel, mìla milé slovo, kadého, kdo ji opoutìl,
provázel její zrak, kdy i paní knìna s Hortensiiným synem
navtívive ji odcházeli, dlouho se za nimi dívala; ona vìdìla,
e se s nimi na svìtì více nesetká. I tu nìmou tváø, koèky
a psy, k sobì zavolala, pohladila je a nechala si od Sultána
ruku lízat. Hleïte jich, pravila Adelce slukám; kadé zvíøe,
kdy je má èlovìk rád, je vdìèné. Voru ale zavolala k sobì
a pøikazovala jí: A umru, Vorilko - já vím, e to nebude u
dlouho se mnou trvat, zdálo se mi dnes v noci, e Jiøí pro mne
pøiel -, a tedy umru, nezapomeò øíci to vèelièkám, aby vám
nepomøely. Ostatní by tøebas zapomnìli. Babièka vìdìla,
eVora to udìlá, ponìvad vìøila, naè ostatní nevìøili, a tehdy
snadno by udìlat opomenuli vèas, by i babiøce k vùli udìlat
chtìli.
Bylo to druhý den k veèeru po návratu dìtí, kdy babièka
tie skonávala. Barunka jí pøedøíkávala modlitbu umírajících;
babièka modlila se s ní, a najednou ústa se nehýbala, oko
upøené zùstalo na krucifix nad loem visící, dech se zatajil. Plamínek ivota jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohoøívající
kahánek, v nìm palivo ve stráveno.

Barunka zatlaèila jí oèi, mladá Mílová otevøela okno, aby
due volnost mìla k odletu. Vora nemekajíc mezi plaèícími, pospíchala k úlu, který pan otec babièce pøed kolika roky
postavil, a zaklepavi naò, volala tøikrát: V èelièky, vèelièky,
babièka nám umøela!, pak teprv sedla na lavièku pod bez
a pustila se do tkaní. Pan myslivec kráèel cestou k ernovu,
aby dal zvonit umíráèkem; sám se nabídl k té slubì. Bylo mu
ouzko v stavení, musel ven, by se mohl vyplakat. Stýskalo
se mi po Viktorce, jakpak zapomenu babièku, povídal si
cestou. Kdy zaznìl umíráèek, hlásající vemu lidu, e není
více babièky, zaplakalo celé údolíèko.
Tøetí den ráno, kdy se pohøební prùvod, záleející z velikého
mnoství lidstva, nebo kadý, kdo babièku znal, chtìl ji doprovodit ke hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka tìké
záclony u okna a paní knìna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo prùvod vidìt, tak dlouho smutný zrak její ho provázel,
a pak záclonu spustíc a hluboce si vzdechnouc zaeptala:
astná to ena!

