Alois Jirásek:
FILOZOFSKÁ HISTORIE

Neoèekávejte, e vás zavedu do stinné zahrady Akadémovy, abyste tam naslouchali uèení boského Platóna, ani
ve tmavý stín bujné zeleného lavøínu, kde by za ambróziové
noci mysl vai naplòovala rozkoí hudba sfér nebeských.
Nevkroèíme v onen svìt, kde Sókratés kadému o sobì,
e nic neumí, povídá, kde Diogenés ze sudu vykoukaje vecky mimojdoucí haní, kde Tímón vechnìm zloøeèí, Démokritos
vemu tomu se smìje, Hérakleitos naproti tomu pláèe, Epikur hoduje a Anaxarchos praví, e to vecko nic není.
Neseznámím vás s filozofy, kteøí pravdu kadé vìci znají,
mimo jejich vìdomí ani nebe nic nedìlá, ani propast nièeho
neskrývá, ale s filozofy, kterým bujná krev v mladém tìle kolovala, kteøí zpívali, dychtili a milovali, s nimi dívky; jinak bradatých, uèených filozofù nic si neváící, rády se bavily, ba je
milovaly.
Vedle staroitného, estitøídního gymnázia zaøízena v Litomyli Frantikem I. roku 1802 studia filozofická, nejprve
o tøech roènících, je léta 1842 byly obmezeny na dva. Uèení
to, podøízené vrchnímu dozoru biskupù hradeckých, bylo ústavem samostatným pod zvlátním øeditelem, jsouc èástí vysokých kol.
Filozofem mohl se státi kadý, kdo odbyl studia gymnazijní; pak navtìvoval prvním rokem pøednáky v logice,
a odbyl-li dobøe zkouky, postoupil do fyziky.
Kdo se chtìl vìnovati studiím právnickým neb lékaøským
aneb kdo vùbec chtìl dosíci vyího úøadu, musil se vykázati
vysvìdèením, e odbyl studia na ústavì filozofickém.

Tím se stávalo, e starí lidé, kteøí ji nìjaký úøadek zastávali,
pøicházeli zpìt na uèení filozofické; a tak vedle dospìlých
mládencù zasedali dospìlí muové, naslouchajíce pøednákám otcù piaristù.
Tenkráte bývalo na idovském, nìkdy za dob bratrských Olivetském kopci ivo! V nedalekém renesanèním zámku vrchnost s èetnou druinou a sluebnictvem, v koleji piaristské
mnoho bratøí øádových i klerikù; a kdy ráno na více gymnazijní studentským zvonem zazvonìno, jen se hemilo kol studenty a posluchaèi, jich bývalo zapsáno v logice i tøi sta,
ve fyzice pak na sedmdesát.
Tak prolog svùj doøíkav, ji oponu vyhrnuji.
I
Bylo roku 1847. ke konci mìsíce dubna.
Jaro tehda záhy a utìenì se otvíralo. Stromoví nevelikého
parku kolem zámku litomylského ji puèelo, a nejedna houtina pokryla se hebounkým atem èerstvì zelených listù.
V jasném, èistém vzduchu obráely se urèitì vìe piaristského
kostela a zámecké títy s èetnými bánìmi. Cesty byly jako
mlat a drsná dlaba dlouhého námìstí vyschla úplnì. Teplé
paprsky opíraly se do domù novìjích i starích jetì z dob
bratrských a vnikaly a do podsíní, klenoucích se po obou stranách táhlého námìstí. Za toho teplého odpoledne panoval
po celém podloubí èilý ivot. Nejvìtí ruch v mládei, kterou
záø a teplo nového jara jako brouèky vylákaly.
Smích a pokøiky tìch dìtských hrdel neruily mìstského
stráníka Kmoníèka, jen vyhøívaje se na kamenné lavièce
pøed pilíøem podsínì, upadl v lahodný spánek. Byl to ji starý
lev, který radìji odpoèíval, ne za koøistí se honil.

Vracel se odnìkud z pøedmìstí, kde nìco byl ohlásit, jak
o tom svìdèil buben pøes rameno zavìený a palièky v lutých pouzdrech na øemeni zastrèené.
Kadý ji jeho slabou stránku znal, e kde mùe, opøe se zeï
nebo zasedne na lavièku a oddá se tu sladké døímotì. Øíkali
o nìm, e chodì spí.
Klobouk mìl stlaèený do èela, hlavu na prsa sklonìnu,
a zpod edivých, tupì pøistøiených knírù dral se upøímný, zdravý chrapot klidného spánku.
Zvuky ty nevyruovaly sleènu Elis, sedící v prvém patøe
u otevøeného okna nad Kmoníèkem. Sleèna Elis byla, bez okolkù øeèeno, starou pannou, její dobrotivé, bledì modré oèi jistì padesátkráte vidìly zemi v tom krásném jarním roue.
Pletla punèochu.
Nevímala si ani tmavomodrého nebe, ani sluneèního jasu,
ani vyhlíela na námìstí, a pøece nepracovala tak pozornì
a zruènì jako jindy. Ruce její klesly èasto v klín a oèi její pohlíely dovnitø pokoje, ke dveøím vedoucím do vedlejí jizby a pak
zase na hodiny s alabastrovými sloupky, stojící na prádelníku,
jeho mosazné krouky a luté plechové ozdoby leskly se jako
zlato.
Vecko se v pokoji sleèny Elis jen tøpytilo, nikde ani práku, ve bylo jak náleí rozestaveno, nikde ani stopy nejmeního nepoøádku. idle a pohovka, potaená bìlostným povlakem, byly staromódní, pamatující dobu kvetoucího copu; zato
kulatý stùl, pokrytý pestrou pokrývkou, a ostatní náøadí byly ji
modernìjí, zrobeny dle vkusu dob z konce republiky a z dob
velikého císaøe.
Malá ruèièka minula ji IV. a blíila se na V.
Sleèna Elis poloivi punèochu a klubko na okno, sestoupila
doprostøed pokoje a zastavila se nedaleko dveøí, odkud za-

zníval hlasitý, avak nesrozumitelný hovor: Koneènì
se rozhodnuvi, pøiblíila se malá, suchouèká sleèna
ke dveøím a zaklepala
Hovor rázem umlkl a mezi dveømi zjevil se mladík prostøední
postavy.
Pane Vavøeno, copak dìláte? Ètvrtá ji dávno minula.
Copak øeknou u pana aktuára?
Dobøe máte, sleèno, odtuil mladík ve dveøích, a plná, èerstvá jeho tváø vesele se usmívala. Mám s ním køí! Tak
se do hovoru zakousl a zamiloval do své mylenky.
Jaké?
I samé tajné plány a revoluce, dive Litomyl do povìtøí
nevyhodí.
Ale, pane Fryborte, takové øeèi!
Ji jdu, sleèno Elis! a za Frybortem zjevil se jeho kolega,
filozof Vavøena, mladík vysoké, tíhlé postavy a výrazného
oblièeje. Klobouk mìl ji v ruce.
Nevím, nevím, pane Vavøeno, co vám tak v hlavì straí, e
jste zapomnìl na hodinu. Jindy býváte na minutku. Vavøena
se usmál. Vdy to zas nahradím.
Pospì si, pospì. Sleèna Lotty je dnes roztomilá. Vidìl
jsem ji u okna. Ty svìtlé atièky a rùová pentle ve vlasech jí
tak pìknì sluely!
Fryborte, nevím, co by tomu Márinka øíkala, e se tak ohlíí po svìtlých atech a rùových pentlích.
Vak to na mne sleèna nepoví, viïte? a Frybort zadrhující
hanaètinou vesele se na sleènu Elis usmíval. Vavøena odeel.
Elis, u ní Vavøena i Frybort byli v bytu, usedla zase na idli
u okna a jala se pilnì plésti. Frybort stál dosud u dveøí svého
pokojíku.

Nebyl Zelenka odpoledne doma?
Nebyl, odtuila sleèna. Poøád chodí chudinka po tìch
hodinách. Ten zkusí, ne dostuduje. Prosil mne, abych mu
uvaøila ovocnou kai. V kuchyni má talíø køíal a suených hruek. Kde jen ten èlovìk síly nabéøe.
A pak dìlá víc, ne je potøeba.
Sleèna odvrátivi se od práce, pohlédla na studenta
a usmála se.
Vám studium víc slouí ne jemu; ale u kolikráte jsem
se chtìla ptát, pane Fryborte, neviml jste si pana píny?
Nepozoroval jsem nic.
Tomu se divím; jen si vimnìte. Od nìjakého èasu je zamylený, málomluvný
To asi proto, e se blíí èas, kdy pùjde do klátera.
Ne, proto ne. Nechce tam, vím, ale je to nìco hlubího. Vìøte
mi, e se zamiloval.
pína - haha - pína zamilován! a nemohl ani v smíchu
ustati. Srdeèný ten smích vyloudil úsmìv i na rty sleèny Elis.
To bych jej rád vidìl, jak se ke své køepelince sklání a ji
líbá!
Jste zlomyslný.
Ó, nikterak. pína je dobrák, hodný èlovìk; ale kdybych
nìco jistého vìdìl, smál bych se mu do oèí.
Probùh mu nièeho neøíkejte!
Kam el?
Vzal si knihu a øekl, e jde studovat. Stìoval si, e toho
má mnoho.
Ovem, je-li zamilován.
A vy si nikdy nestìujete!
Co bych si stìoval! Láska je sladkým bøemenem a èlovìk
by si ho jetì více ádal, a studium  do konce roku je jetì

nìkolik mìsícù. Ale, sleèno Elis -, a tu ustanuv ve svém lehkém, veselém tónu, zahledìl se na prádelník, kde visel
na stìnì kulatý, olejový obraz nevelkých rozmìrù.
Na zalé, tmavé pùdì bylo vidìti podobiznu mladého knìze. Obraz ten, který kadého dne vídal, nevzbudil pozornost
Frybortovu, ale tenký pùlvìnec z mechu a umìlých kvìtin, který
nad hlavou mladého knìze po zlatém rámci splýval.
Ten vìnec tu nebýval, a tázavì se ohlédl po sleènì, která,
sklonivi ruce v klín, zamlkle sedìla.
Prve, kdy tak znenadání Frybort na obraz udivenì se zahledìl, pøeletìl její uvadlou tváø jako lehounký stín nachu a její
oèi na okamik se sklopily.
Je dnes svátek svatého Jiøí a on se jmenoval Jiøí   kádlivý úsmìv zmizel ze rtù veselého filozofa. Do pokoje vstoupil
bledý, vyschlý mladík; letmo pozdraviv, spìchal do vedlejího
pokoje, v nìm s Vavøenou, Frybortem a pínou bydlel.
Co tak pospíchá, Zelenko? ptal se ho Frybort.
Zapomnìl jsem knihu a za okamik bude pátá. Musím
do hodiny, a ji zmizel v pokojíku.
Ubohý instruktore! povzdychl Frybort a jakoby jím pobídnut, pravil sleènì:
Mám také práci. Odeel za Zelenkou, který ádanou knihu sobì vyhledav, opìt ji z domu ubíhal, aby mladému svìøenci vpravil kolní penzum do hlavy.
Frybort usadiv se za stolkem, na nìm seity a knihy porùznu v hojném nepoøádku leely, namoèil brk a jal se psáti
na èistý arch.
Kolegové! zaèernalo se na papíøe velkou literou.
V pokojích nastalo ticho.
Sleèna Elis pozdvihnuvi sklonìnou hlavu, jala se dále plést,
avak stín zamylenosti z èela jí nezmizel.

Tou dobou zarachotil nìjaký kluk nezbeda na buben starého Kmoníèka, jen vytren z døímoty vstal a klátivým krokem,
maje ospalou hlavu nachýlenu, kráèel ze své výpravy na radnici.
Zatím ubíral se Vavøena do hodiny.
Pøeel podsínì a idovské návrí, minul zámek, gymnázium
a kolej piaristickou, a vkroèil do tmavého domu copové výstavnosti. Nade vraty panského toho stavení vypínaly se jelení parohy, pod nimi namalováno bylo Boí oko s dlouhými,
lutými paprsky.
Po tmavých schodech dostal se do prvního patra, kde zastaviv se u jednìch dveøí, zaklepal.
Uvnitø bylo ticho, nikdo neodpovìdìl.
Vstoupil.
Jeho pøíchod nemálo pøekvapil mladou dívku, která, jakmile zaslechla, e se dveøe otvírají, vstala ze idle a rychle
nìco ukryla pod látkou atovou na stole leící. Kutila nìco jiného, místo aby ila. Svìí tváø jí vzplanula ivým nachem,
a teprve kdy uslyela Vavøenùv hlas, obrátila své sklopené
oèi ke dveøím a pravila milým, pøíjemným hlasem:
A to jste vy, pane Vavøeno. To jsem se lekla! dodala upøímnì.
Fricek není doma, panno?
Ach, ano, tím pøekvapením jsem zapomnìla. Odeel s tetinkou a Lotty. Tetinka prosí, kdybyste chvilenku poseèkal, e
pøijdou brzo.
Milerád, a bylo patrno z hlasu a tváøe, e opravdu rád poèká.
Je snad libo? ukázala k pokoji, kde obyèejnì Fricka vyuèoval.
Nepøekáel bych vám tu na chvíli?

Dívka ukázala usmívajíc se na stolici, kde se Vavøena usadil.
Lenka byla rozpaèita. Chopila se kvapné práce, jako by ve
chtìla uhoniti. Pøi tom, kdoví jak se stalo, hledala-li jehlu nebo
nùky, posunula látku na aty tak, e kus jí se svezlo se stolu.
Zároveò ozvalo se bouchnutí jako by nìco tìího spadlo
se stolu.
Lenka se ihned sehnula, ale prve, ne po oné vìci sáhla,
byl tu ji Vavøena, který rychle se sklonil, aby Lence tu slubu
prokázal.
Ruce jejich se setkaly a Vavøena ucítil na svém spánku dotknutí se jako samet hlaïounké, teplé tváøe.
A zase byla dívka jako z máku kvìt.
Kníka se rozevøela. Smím se podívati na titul?
Lenka upírajíc na filozofa své pìkné, jasné oèi mlèela.
Ten maje nepøíli tlustou kníku malého oktávu v rukou, èetl
hlasitì nadpis:
ALMANACH
ANEB
NOVOROÈENKA 1823
Pak bezdìky spustiv listy palcem zadrované, hledìl
na kmitající se stránky, na øádky prózou i verem, a oèi jeho
utkvìly zase na tváøi mladé dívky.
Odpuste mi, prosím, e jsem vás prve svým mylením urazil.
Vidìl jsem, e nìco schováváte, a napadlo mì, abych pravdu mluvil, e to nìjaké psaníèko  
Od kohopak? a Lenka se usmála, a se vecky její zdravé zuby zabìlaly.

Divu by nebylo! odtuil vesele mladý filozof. Ale èeské
knihy jsem se nenadál. To mne pøekvapuje. Myslím, e kdybych el zde od jedné panny ke druhé, nenael bych u ádné
èeské knihy. Nevìdìl jsem, e jste vlastenka. Viïte, e jste?
a podával jí pravici.
Jsem! a Vavøena stiskl její mìkkou, teplou ruèku. Smím
vìdìt, kdo vám tu novoroèenku zapùjèil?
Já jich mám více. Èetl jste tuto?
Vy mne zahanbujete. Neèetl.
Tak si ji vezmìte, je-li libo. Ètu ji potøetí. Ve svém kuføíku
mám jetì jiné, a kdybyste si pøál, vechny vám zapùjèím. Ale
oplatit mi musíte! Usedla.
Co mám, s radostí pøinesu; není toho vak mnoho.
Ale prosím, aby to ani teta, ani Lotty nevidìly. Teï pochopíte, proè jsem tuto kníku tak rychle schovávala, kdy jsem
uslyela dveøe otevírat. Teta nerada vidí, ètu-li, a zvlátì èeským knihám se smìje. Nestydím se za své pøesvìdèení,ale
ponìvad se proti tetì nemohu hájit, jak bych chtìla a jak by
bylo tøeba, proto radìj mlèím a vyhýbám se kadé pøíleitosti.
Snáejte to, Lenko, je to pro dobrou vìc. Ó, jak jsem rád,
e jsem vás dnes poznal! Vìøte mi, e mi nevolno a do hnìvu, kdy vidím, jak nae sleèinky jedinì o pentlièky a tkanièky
se starají, kdy slyím, jak hovoøí cizím jazykem ; o podobných tretkách a árlivou, malichernou kritiku jedna o druhé
a liché fráze z cizích knih nauèené pronáejí! Láska k vlasti,
ètení èeských knih a hovor èeský není módou,není nóbl ,
a proto veho toho si nevímají, ba tomu se vysmívají! Mají
prý jemné, citlivé, enské srdce, a pro hluboké, bolestné rány,
pro staletou bídu a netìstí svého národa je nepøístupné
a zatvrzelé.

Lenka sedìla jako pìna, sotva dýchajíc.
Záøící její oèi upíraly se na tváø filozofovu a jeho rty, a kadé
jeho slovo tak zanícenì pronesené vrývalo se v její pohnuté
srdce. Zhluboka vydychla a na zardìlém líci zjevil se blaený
úsmìv a v oèích - slzy.
Dìkuji vám, pravila pohnutým, tichým hlasem. Bylo mi to
obèerstvením a potìchou. Ó, ji dávno jsem podobných slov
neslyela! Tak mluvíval mùj nebotík strýèek.
Ten byl vaím uèitelem?
Ty knihy jsou dìdictvím po nìm.
Povìdìla byste mi o tom lechetném mui?
Povím, ale 
Na chodbì se ozvaly hlasy. Lenka sebou trhla a chopila
se ihned práce.
Teta 
Hned nato otevøely se dveøe a paní aktuárová se sleènou
Lotty a malým Frickem vstoupila.
Ach, schau, Lotty, pan Vavøena jetì èeká... To jsme vás
obtìovali, aber es ist so schön draussen, mluvila rychle
a ivì, take uctivì ukloniví se filozof nenabyl èasu, aby odpovìdìl.
Dámy zùstaly v pokoji, on pak odeel s chlapcem
do vedlejího, kde ji knihy a papíry na stole byly pøichystány.
Paní Roubínková byla statná dáma postavy a èerstvé dosud tváøe. Èerné, peèlivì sèesané vlasy leskly se jí jako Lottynce, která matce jako by z oka vypadla. V mìstì poèítali
dcerku aktuárovu mezi nejhezèí a právem.. tíhlým vzrùstem,
sliènou tváøí a tmavým okem vynikala nad jiné, a dìvèata
sama nemohla popøíti, e má dobrý vkus a pìknì se strojí.
Matinka neelela výloh, jen aby dcera nejnovìjí módou pøekonávala ostatní.

Pan Roubínek tu volky, tu nevolky ke vemu svolil, aè jinak
kadý gro dvakráte obrátil, ne jej vydal.
Zatímco matka s dcerou klobouky a svrchní átky odkládaly, nabyla Lenka opìt tolik klidu, e vechny stopy rozruchu a pohnutí z tváøe jí zmizely. ila pilnì a odpovídala jako
obyèejnì na otázky své tety. Uvnitø vak nebylo ticho
a pokojno. Mladé její srdce ji dávno pøálo tomu mladému
mui, jen mezi filozofy slynul. Ráda jej vídala, kdy pøicházel
Fricka vyuèovat, tìilo ji, kdy za pøíleitosti s ní nìkolik slovíèek promluvil. Myslila, e se jí tak líbí jeho èistá, jadrná
èetina, jaké u nikoho mimo nebotíka strýce neslyela. Slýchala o nìm od tety i Lotty samé pochvalné øeèi a ráda jich
hovoru naslouchala; netroufala si vak o mladém tom mui
nìco podotknouti.
Teï bylo její srdce pøekvapeno. Nikdy se toho nenadála, e
je takového smýlení, e jí porozumí a nad ní se zaraduje. Své
nejvroucnìjí city a mylenky musila dosud tajiti; smáli se jí
pro nì, ale on tiskl jí ruku a pravil: Ó, jak jsem rád, e jsem
vás dnes poznal!
Jindy patøívala se zalíbením na toho hezkého studenta, jen
se Lottynce i jiným líbil; a dnes stál ten dívek jindy málo vímavý mladík pøed ní zanícený, horlivý, a výrazná jeho tváø byla
jako ozáøena.
Kdyby jej tak Lotty neb jiná dívka vidìla a vroucí øeè jeho
slyela, by tak vlastenecky necítila jako Lenka, sotva by zachovala srdce své klidné, sotva by je pøed ním uzavøela.
Nato Lenka, ta popelka v domì pana aktuára, které si
málokdo vímal a které nikdo neocenil! Rodièe jí záhy zemøeli
a sirotka ujal se pan strýèek, faráø v zastrèené, pohorské
vesnici. Byl starím bratrem matky Lenèiny a jedním z onìch
vlastencù, kteøí za tehdejích tak smutných dob úplnì témìø

neuvìdomìlosti tie, ale blahodárnì pùsobili ve prospìch
svého lidu.
Takového knìze vlasteneckého vychovankou byla Lenka.
Kdy pìstoun a dobrodinec její skonal, zanechav jí mimo svou
knihovnu, z ní èeské knihy jako poklad v kuføíku svém chovala, jen skrovné jmìní, pøijal ji do své rodiny pan aktuár Roubínek, bratr nebotíka faráøe a Lenèiny matky. Tak ila ji rok
v domì druhého svého strýce, jsouc spoleènicí a pomocnicí
sleèny Lottynky, miláèka paní Roubínkové.
Minula hodina a Vavøena odbyv vyuèování, vrátil
se do pøedního pokoje pøipraven jsa na odchod. Ale paní
aktuárová ho jen tak nepustila. Ráda se s ním bavila a i dnes
zavedla hovor svým míchaným zpùsobem. Brzo prohodila
nìco po èesku a zas opentlila svùj výrok nìmeckým dodatkem nebo vysvìtlivkou..
Tázala se instruktora, uil-li také toho neobyèejnì krásného
dne, vypravovala mu, kde byly s Lottynkou na procházce, jak
utìenì je v parku. Neopominula podotknouti, jak byla dceruka vekerou tou krásou unesena. Sie war hin vor Bewunderung! dodala.
Ah co, to teprve duben! Jaký pak teprve bude máj! podotkla Lotty.
Vavøena sebou pohnul.
Nevím, co ty pány napadlo! Prvního máje! Jaká to bývala
radost! Diese Majales!
A nebudou letos zas, pane Vavøeno? ptala se Lotty.
Jak by byly! Kdy loni nesmìly být, letos jich opìt nepovolí, odpovìdìla matka.
Ale snad pøece budou! urèitì pravil filozof.
Ach! povzdechla blaenì Lotty, hledíc tázavì na mladého
filozofa.

To by také mìlo být! Odjakiva, co tu filozofie je, byly kadého roku. Es ist ihr Vorrecht!
Ach, kdyby byly! opakovala dceruka a iroce otevøené
oèi snivì upøela doprázdna, jako by tam vidìla vecky rozkoe té studentské slavnosti.
Pøièiòte se, pane Vavøeno, aby majáles pánùm filozofùm
byly povoleny!
Také na to myslím, jemnostpaní, a usmál se.
Kdy pak se porouèel, stihl poslední jeho pohled pracující
Lenku. Ona to dobøe zpozorovala a srdce jí vesele poskoèilo.
Ach, teï si vzpomínám, matinko, co mi dnes ráno povídala
Mína listovních o panu Vavøenovi, ivì zvolala Lotty.
Nue?
e by prý pan Vavøena byl hezký a hodný, e kdyby nebyl
tak stolz, so könnte man ihn ausstehen.
Ó, to je závist a Eifersucht.
A matinka významnì pohledla na dceru.
II
Frybort psal, krtal, opravoval, pøemýlel a nanovo psal. Tak
se zahloubal do své práce, e neslyel ani hluk, ani um, jen
otevøeným oknem z podsínì a námìstí do jeho pokojíku zaléhal. Pokoj ten byl pravý studentský byt, nevelký, bez ozdob
a pìkného nábytku. Ètyøi postele a èerný kufr u kadé stojící,
zabíraly nejvíce místa. Mimo nì tu byly dva vìtí stoly, jeden
mení, u kterého Frybort psal, a vzadu u zdi stojan na knihy.
Na zdi visely v hnìdých rámcích dvì kolorované mìdirytiny
dle francouzských originálù a mezi nimi kytara na zelené pentli.

Právì doèítal si Frybort potichu naèisto ji pøepsaný svùj
plod, kdy v pøedním pokoji ozval se mírný hlas sleèny Elis,
které dutý bas odpovídal.
Frybort sloiv arch, uschoval jej rychle do svého stolku.
Vstoupil mladý mu, dlouhé, ponìkud pøihrblé postavy. Nerovnost ta nebyla pøirozenou vadou, ale následek shrbeného,
ustavièného sedìní a nerovné chùze.
Ach, vítám tì, píno. Kdepak se poøád toulá?
Byl jsem v parku, a usedl na kufr. Vyòav pak z velkého stolu
kus chleba, jal se chutì pojídati.
Frybort hledìl mlèky na svého kolegu, který sotva nìco málo
pojedl, chopil se opìt knihy a dal se do pilného ètení. Tváø
jeho byla nahnìdlé barvy, èelo nízké, nos nepìkný a pøedevím nesluely mu veliké, nerovné zuby, z nich dva pøední
div nevyènívaly.
píno! zaèal po chvíli Hanák.
Studuju, mrzutì odbyl jej druh; ale netrvalo to ani pìt minut, a ji letìla kniha do kouta a student vyskoèil.
Ïas vezmi vechnu filozofii!
Proè se durdí?
A kdo by se smál? Namáhám se jako bloud a dostanu
koneènì tu nìjakou primu a koneckoncù - musím pøece
do kutny! Já tím fráterem nebudu, ne a ne! a prudce pøeel
nìkolikráte nevelkou prostoru.
Jaký brouk ti najednou vlezl do hlavy? Pojï sem, hoku,
pojï, tu se postav.
Nech toho!
Nevymkne se mi, pøiznej se, tys zamilován!
Hnìdé líce nezkueného, prostoduchého filozofa zbarvilo
se do temna. Byl v rozpacích.
Kdo ti to povìdìl? Co - ti 

Ale hlas a výraz tváøe jeho nepøesvìdèovaly.
Tak se mi svìø, kamaráde!
Nech mne! Tobì se svìøit!
Dobrácký pína nikdy tak urputnì neodpovídal. Odvrátiv se,
usedl opìt na kufr.
Frybort vidìl, e je podrádìn, a proto umlkl. Po chvíli bera
klobouk, ptal se:
Neví, je-li Márinka v krámì, nebo sama domácí?
Nevím, zahuèel pína nejhlubím basem a pøes tváø, se mu
opìt mihl brunátný stín.
Frybort proed pokojem sleèny Elis, která pøipravovala nìco
v kuchyni, vyel ven a stanul nad úzkými, toèitými schody, nad
nimi se ji ero rozkládalo.
Vtom zdola na síni zanotoval si vesele pøíjemný dívèí hlas
a hned nato bylo na schodech slyeti rychlé, drobné kroky.
Frybort sestoupiv nìco níe zastavil se a roztáhl obì ruce,
take zastoupil cestu. A ji narazila naò nahoru chvátající dívka; lehounké vykøiknutí ozvalo se erem.
Márinko, já to jsem.
Ah, puste mne, maminka je v krámì 
A my jsme tu, a nevidí, neslyí nás.
Dám vám tu kytièku fialek, pustíte-li mne. Nesu si ji
do sklenièky, ale kdy jste tak zlý, vyplatím se.
To ano, pìknì prosím.
Tu máte. Ale -, zmlkla v jeho náruèí.
To za tu kytièku, a políbil ji vroucnì ve spánek i planoucí,
hebké líce. Svìí dìvèe pøestalo se na okamik bránit, ale
pak vytrhnuvi se mu z objetí stanulo nìkolika skoky nad schody. Oko i tváø plály, vlasy nad pìkným èelem byly pocuchány.
Márinko, pùjdete na procházku? eptal rozohnìný mladík.

Hnìvám se.
Na valy nebo do parku?
Do parku -, a zmizela mu z oèí. Vklouzla mikem do pokoje, jen byl vedle bytu sleèny Elis. Krev se Frybortovi rozehøála; dre vonnou kytici v ruce, vyel ven. Vpravo
od domových dveøí byl krupaøský krám, kde odpoledne Márinka prodávala. Nyní sela tam sama matka, paní domácí,
davi dcerce dovolenou, aby s pøítelkyní vyla si na procházku.
Frybort jda kolem, uctivì pozdravil mateø své Márinky.
Ale, pane Fryborte! Zastavil se.
Copak je to, vy jste celý bílý! a váná, nevelká mìanka
ukazovala na prsa filozofova, kde byl tmavý kabát zabílen.
Ah, to nìjak ode zdi, dìkuju.
Tak, prsoma jste se tlaèil ke zdi?
To jak kabát visel! a smìje se porouèel se matrónì, nìjak nedùvìøivì naò hledící.
Zapomnìl jsem, e je Márinka v krámì rùí moukou posypanou, e má vlasy jako napudrované, pomyslil vesele filozof a zamíøil do zámeckého parku.
V studentském pokojíku hoøela na jednom stole lampa;
na mením, u nìho Vavøena sedìl èta, planula svíèka. pína, neodstrojený, leel nataen naznak pøes kufr a neodestlanou postel v erém koutì a dýmal z dlouhé dýmky.
Oèi jeho byly upøeny doprázdna.
V pokojíku bylo ticho, jen obèas ozvalo se cinknutí líce
o talíø. Zelenka pojídal svou veèeøi, ovocnou kai, zajídaje ji
èástí chleba, tøetí to a poslední. Mìl naurèito vymìøeno, mnoho-li chleba ráno, v poledne a veèer mohl by si popøáti. Byl
témìø jen od nìho iv. Právì se vrátil z kondic unaven
a hladov; i chutnalo mu dobøe. Sotvae pojedl a se stolu sám

si uklidil, u chopil se ten bledý, suchounký mladík knihy a studoval, èi døel, jak Frybort øíkával.
Almanach Lenèin zajímal Vavøenu velice. Sedìl u kníky
ji znaènou chvíli, a pøece dosud nepøeèetl ani první stránku.
Hledìl zamylenì na desku, kde na zeloutlém papíøe vabachem bylo napsáno:
Und weh dem Lande, dessen Söhne
Frech verachten Heimatstöne
Und heimatlichen Sagenkreis!
Nìco níe kulatou latinkou:
Zármutek nad hynoucí vlastí jest nejbolestnìjí.
Myslimír.
Nad tìmito øádky bylo lze se zadumati.
Psal je Lenèin strýc faráø, jen tu svým vlasteneckým jménem se podepsal.
Jak asi miloval svou vlast ten mu, v tichém zákoutí pohorském ijící, jak o ni se strachoval, jakými nadìjemi se tìil,
a snad zklamán ve svých pøáních a svém oèekávání v chvíli
smutné skleslosti mysli tato beznadìjná slova napsal! Jsou-li
výrazem nálady chvilkové, èi tíila jej ta mylenka, e národ
zahyne, a do posledního okamiku ivota jeho? Èi obsahují
smutnou pravdu?
Ne, ne, tomu rázný mladík nevìøil. Bylo hùøe, èernìjí mraky
kdysi hrozily, a pøece národ nezahynul. Tma neuvìdomìlosti
se protrhává, jasné paprsky tu jasnì ji proudí, tam zdálí prokmitají. Bude den, bude den!
A opìt zahledìl se na psaná ta smutná slova. Vidìl pøed
sebou váného, edovlasého knìze, an sedí v stinné zahradì farské pod koatou lipou vedle mladistvé dívky. Ona ète

z knihy, on napjatì poslouchá, tu a tam slovíèko na výklad prohazuje, a se rozhovoøil.
A ona naslouchá hledíc na starce, jako dnes jemu naslouchala, hledíc naò záøícím, vlhkým okem. List se pøevrátil
a zakryl desku.
PINDAR A KORINA
Probuzen ze svého snìní, jal se Vavøena èísti povídku v èele
almanachu umìstìnou:
Jako se denice na východu a zvíøetnice na západu leskne,
tak se tyto dvì hvìzdy jedenkráte stkvìly na obloze øecké.
Korinu zplodila Tanagra, Pindara Théby.
Ale ji v tomto úvodu sladkobolné, neobyèejnou láskou plné
povídky byl vyruen Frybortem, který notuje sobì veselou písnièku, vstoupil do tichého pokojíku.
Èetls, Vavøeno?
Ano, nìco jsem opravil a nìco zkrátil.
Dobøe. A ty si nevimne? Vidí tu krásnou kytièku?
Hezká.
Ó, vzácný dar! Pøivoò si!
Chci èísti.
Zelenko, podívej se ty! Prosím tì, studuju.
Tak ty, píno, pøivoò si a uzdraví se ze svého mrzoutství.
Podívej se, jak krásná, jest od Márinky.
pína se byl ji obrátil a se nadzdvihl, ale hned zase klesl
do peøin a obrátiv hlavu, zabruèel nìco, èemu nebylo rozumìt.
I aby vás, vy døíèi, vy knihorouti! a dav kytièku do malé
sklenièky, kterou s sebou pøinesl, vyskoèil na kufr a strhl kytaru ze zdi.

Zelenka uslyev zvuky ladìných strun, zacpal si obìma rukama ui a sklonil se níe ke knize.
Plné akordy zazvuèely a hned nato zapìl Frybort, sedì
na posteli, zvuèným barytonem:
Kdy jsem svou Márinku
vyprovázel domùZelenka vzhlédl zoufale i prosebnì k zpívajícímu druhovi a jal
se partii svou polonahlas odøíkávat.
Ale Frybort nedbal a maje kytaru na zelen;é pentli zavìenou, drnkal dál a zpíval o tom, jak Márinku svou domù vyprovázel.
III
V nedìli èasnì ráno, kdy pína jetì spal a Zelenka ji pilnì v posteli studoval, zasedl Vavøena s Frybortem k malému
stolku, kde listinu, kterou minule Hanák sepsal a Vavøena
opravil, znovu èetli a o ni rokovali. Hovoøili potichounku, eptem, take jim nebylo nic rozumìti; nadto byl Zelenka do svého studia tak zabrán, e kolegù tajemnì rokujících ani nedbal.
Musí to být, smáli by se nám! dokládal Frybort.
Fyzikové jsou s námi zajedno.
Proud zlatého svìtla vnikal do pokoje ohlauje krásnou nedìli a jako na oslavu zazvuèely z dìkanského chrámu zvony,
jejich váný, pøíjemný hlas èistým vzduchem jasnì se rozléhal. Zanedlouho nato ozval se také pronikavìjí zvonek z budovy gymnazijní: Sotvae zaznìl, chopil se Vavøena, ji úplnì

pøistrojený, klobouku a holi, která byla privilegiem vech filozofù, a chvátal z domu.
Copak je to? ptala se sleèna Elis, kdy ostatní pøili
do jejího pokoje posnídat; pan Vavøena tak kvapnì odeel
a neèekal ani na snídaní.
Snad el procházkou uít tak krásného jitra, odtuil Frybort.
Zanedlouho i oni odeli.
Bylo okolo deváté hodiny. Ve velkém sále koleje seli
se filozofové obou roèníkù na exhortu.
Bylo jich pøes tøi sta. V rozlehlé síni huèelo to a umìlo tolikerým, tu tiím, tam hlasitìjím hovorem. Mluvili nìmecky,
èesky. Dnes bylo nadobyèej ivo, a skoro vichni promlouvali o téme pøedmìtu. Kdo ví, kdo zaèal, kdo tu jiskru mezi nì
hodil; ale zapálila. Ostatnì to bylo dosti pøirozeno. Duben byl
u konce a nastával první den mìsíce máje, který jindy býval
tak hluèný a veselý.
Toho dne odjakiva slavívali filozofové podle starodávného
obyèeje a jaksi ji svého privilegia majálés, slavnost májovou, na kterou se nejen oni a dìvèata, ale i vecko mìsto
po celý rok tìilo.
Pøed dvìma léty zakázal vak biskupský komisaø ve jménu
biskupa hradeckého tuto slavnost. Letos mìlo to býti potøetí,
co den prvního máje bez hluku, hudby a umného veselí mìl
minout. O tom synové múz ivì rokovali.
Kolem Fryborta, u okna proti dveøím stojícího, skupilo se jich
nejvíce a tam také nejivìji hovoøili. Dveøe se otevøely a do
sálu vstoupil Vavøena. Zahlednuv svého pøítele, zamíøil ihned
k nìmu. Aby se nemusil tlaèiti, dal se pøímo pøes výstupek
profesorské katedry, u které náhle stanul. Skloniv se, vzal; jako
pøekvapený, arch papíru tam leící, a jal se jej potichu èísti.

Hleïme, co tam Vavøena nael!
Co to má? ozývaly se hlasy.
Svìdèí to vám.
Pøemnozí hrnuli se ke katedøe.
Uka, uka! volali hlasitì.
Pøeèti to! køièeli jiní.
Ticho! zvolal Frybort. Vavøena to pøeète.
Filozofové umlkli a Vavøena stoje za katedrou, jal se jasným,
zvuèným hlasem èísti provolání ku vem posluchaèùm uèení
filozofického, jím neznámý pisatel pøipomínal starodávný obyèej a priviligium slavnosti májové. Vylíèil ji znova ivými barvami, aby krásu její ivì na pamìt, uvedl, dovolával se cti
a reputace studentské a nakonec vyzýval je, aby jednomyslnì a svornì, nièím zastraiti se nedadouce, majálés jako
jindy slavnì slavili, staré privilegium tak obnovili a èest starodávné filozofie zachránili.
Hluèný pokøik pochvaly a souhlasu rozlehl se prostornou síní.
Sotvae Vavøena z katedry mezi kolegy sestoupil, vkroèil
do sínì profesor náboenství, dlouhý, suchý piarista. Tváø jeho
byla váná, pøísná; malé pronikavé oèi jeho zpozorovaly ihned
neobyèejný ruch a pohnutí.
Usednuv vyòal ze svých explik listinu, kterou kdy rozevøel,
oznámil svým jednotvárným, tenkým hlasem, e, prve ne exhortu zaène, pánùm pøeète pøípis biskupské kanceláøe.
Temný hukot ozval se vzadu jako hlas blíící se bouøe. Profesor jal se èísti listinu a suma veho bylo, e biskup opìtnì
zakazuje veliké hluèné slavení prvního dne mìsíce kvìtna,
a znovu e se pøipomíná zápovìd, která ji døíve byla vydána.
Prve ne profesor doèetl, strhla se neoèekávaná bouøe.
Huèení, sykot, oupání podeví, nevrlé a odbojné hlasy, rány
filozofických holí o lavice, to ve naplnilo sál pekelnou vøa-

vou, take hlas profesorùv v hluku tom zanikal jako volání kapitánovo na spurné lodníky za hukotu bouøe.
Umlkl, ale jakmile hømot ponìkud se utiil, jal se nanovo èísti.
Sotvae zaèal, nová vøava. Bledý hnìvem povstal a mìøe
lesknoucíma se oèima øady nespokojených posluchaèù, chtìl
k nim promluviti. Ale kdy ani tu sluchu nedoel, sebral své
papíry a rozlícen nad tou potupou, kvapnì odeel.
Ze sálu vak hluèely dosud vánivé hlasy a ze veho hømotu a huèení ozývalo se bouølivé: Majálés! Majálés!
Na filozofskou mi, která bývala o deváté hodinì, chodívalo
mnoho lidí. Dnes za krásného nedìlního jitra shromádilo
se záhy pøed zaèetím bohosluby zvlátì veliké mnoství.
Pìknì strakatilo se v lavicích rùznobarevnými aty paní a dívek, které nejhorlivìji na devátou filozofskou chodívaly.
Urèitá hodina ji minula a dosud posluchaèi nepøicházeli.
Kostelník vyel nìkolikráte ze sakristie pøed oltáø, vyhlíeje
k hlavnímu vchodu, ale filozofie nela.
Ji svíèky na hlavním oltáøi rozsvítil, ji chvíli hoøely, tu teprve
ozval se temný hluk a hned nato valily se proudy studentù hlavním vchodem i postranními dveømi do chrámu.
Nejedna sleèna pozvedla hlavu, aby snad vechny, snad
také jen nìkoho zahledla. Jindy zas ji hned zbonì ke kníce
sklonila; ale dnes vechny udivenì hledìly na valící se zástup.
Kde byl obyèejný poøádek a postup? Co se stalo? Pøihrnuli
se jako stádo pomíeni, neseøadìni; a v jakém nepoøádku
pøili, tak se postavili neb usadili. Hle, jak tu tam hlavy dohromady strkají, eptají, jak významnì na sebe hledí! Bývalý klid
byl tentam a nebývalý ten rozruch nemohl ani v poklidném
chrámu se utiiti.

Podivení vech vzrostlo vak jetì více, kdy u oltáøe neobjevil se, jako vdycky, profesor náboenství, nýbr jiný knìz
z bratøí kolejných.
A kdy bylo po mi, nerozcházeli se filozofové jako jindy,
nýbr zastavovali se pøed kolejí aneb odcházeli v tlupách nadobyèej èetných, a ivì rokovali. Nejvìtí tlupa byla kolem Fryborta a Vavøeny.
O tom vem ivì vypravovaly paní Roubínková s dcerou,
kdy se navrátily domù..Pan aktuár dokonèuje svou toaletu,
strojil se na velkou, na kterou co nedìli chodíval, naslouchal,
ani jevil jakéhosi udivení neb ivìjího úèastenství. Vùbec
zachovával ve své ponìkud bledé, málo význaèné tváøi stálý
klid, jaký úøedníkovi, aby úctu vzbuzoval, dobøe sluí, a nikdo
nevidìl tuto lhostejnou, jakoby voskovou tváø pohnutou.
Co manelka a dcera jedna pøes druhou ivì vypravovaly,
stál pøed zrcadlem, omakávaje bílý, nakrobený átek, tìsnì
kolem krku na umìlou klièku uvázaný, pøehlazoval si vlasy
v ístky do spánkù sèesané.
Kdy Lottynka líèila, jak ti filozofové nìjak rozháráni do kostela se pøivalili, obrátil se klidnì a pravil sue:
Lenko, Áróna!
Lenka, která za sebe i za strýce pilnì poslouchala, odskoèila k almaøe, odkud pøinesla tmavomodrý frak, který zvolna
a vánì, jako by nìjakou dùleitou listinu podepisoval, na se
oblékal. Jako pan hrabì dával svým koním rozlièná jména,
tak pan aktuár svým kabátùm a frakùm, z nich jeden po druhém ne manì a libovolnì, ale dle urèitého poøádku a jak èas
vyadoval, na sebe brával.
Dnes byl Árón na øadì, který mìl odtud jméno, e látku
naò pan Roubínek koupil od ida Áróna. Mimo Áróna mìl jetì
Abraháma, kabát perníkové barvy, který zakoupil od ida

Abraháma. Nejen izraelská, ale té køesanská jména mìly
èástky jeho atnice.
Kdy nastal nìjaký svátek Panny Marie, oblékl vdy edomodré pantalóny, je v rodinì i dále mimo dùm pod jménem mariánských byly známy. Vecko mìlo svùj èas, ve
chodilo podle urèitého a nezmìnitelného poøádku jako
na drátkách.
Kdy u mìl Áróna na sobì, chopil se lesklého kastorového
klobouku a dal se na cestu.
Prve ne ze dveøí vystoupil, políbil chladnì a vánì svou
manelku. Nato ta nevelká, suchá, jako strnulým klidem naputìná osoba váného úøedníka zmizela.
A teï se enským jazýèky rozvázaly.
Jen si pomyslete, matinko, pan Vavøena se po nás ani
neobrátil, ani se nepodíval!
Byl jako vichni. Ale snad odpùldne pøijde a pak nám musí
vechno povìdìt! Aber alles!
Odzvonili velkým, minulo poledne.
Zrovna o pùl jedné; jako vdycky, byli u Roubínkù po obìdì.
Fricek vybìhl ven, nìkam do zahrádky; Lenka se slukou
poklidivi, usedla v prvním pokoji. Nedìlní odpoledne byl jí
nejmilejí èas. Co strýc s tetou a Lottynkou sedìli v zadním
pokoji, mohla ona v prvním volnì podle své vùle jednati. Tu
vytáhla z kuføíku nìjakou kníku po nebotíkovi strýcovi
a usednuvi u okna, anebo v létì do zahrádky, jala se èíst, a to
horlivì, s celou duí; nejednou pøitom se zamyslila, oddávajíc se dumám i milým vzpomínkám. Tu jí bylo nejvolnìji.
Tou dobou hovìl si strýc Roubínek, svléknuv Áróna, v mìkké lenoce u stolu. Lottynka pøinesla otci ji nacpanou, dlouhou sádrovku i oheò a tatínek jal se chutì bafati. Nekouøil
nikdy jindy ne v nedìli odpoledne po obìdì a naveèer.

A kdy tabák v bílé hlavièce v modroedý dým se rozplynul,
vánì vyklepal dýmku a pak obyèejnì psal nìjaké psaní. Jiných dnù mu nevìnoval. Zatímco Lottynka k nìjaké pøítelkyni
zabìhla a matinka u stolu blaenì podøimovala, skládal pan
aktuár psaní.. Ve dobøe a jak náleí promyslil, neli napsal;
zato nic neopravoval a vìty jeho byly urovnány a vypulérovány
a radost poslouchat. . Ovem trvalo
to nìkdy nìkolik nedìl, ne list dokonèil. Nemìl spìchu
a korespondence pánì Roubínkova nebyla velká. Kdy co
napsal, vzbudil svoji manelku, které pak periody své, váné
a tìkopádné jako obrnìnci, nahlas pøedèítal.
Tak bylo kadé nedìle.
O nìco pozdìji pøicházel pan listovní buï sám nebo se enou a nastala zábava.
Na stìnì proti lenoce Roubínkovì visel starý obraz
v tmavém, vyøezávaném rámci. Obraz ten poèítal majitel jeho
mezi nejvzácnìjí v celém mìstì, ba jednou, kdy nadobyèej
se rozohnil, pravil ponìkud ivìji: A takový nìkdo hledá!
V celém Èeském království ho nenajde!
A nebylo divu. Na obraze tom zpodoben byl ukrutný Herodes král, jen dal nemilosrdnì
betlémská mláïátka povraditi. Byla tu jen jeho hlava vymalována, ale tak dùmyslnì, e vecken ten krvavý skutek
z ní bylo lze vyèísti.
Ovem musil pozorovatel blíe pøistoupit; a tu pak spatøil,
e celá hlava umìle sloena jest ze samých dìtských tìl, take tìlíèka bílých dìtí tvoøila èelo a vlastní oblièeje, tìlíèka pak
èerných slouila za vousy a vlasy. Patrnì bylo za onoho èasu
mnoho èernochù v mìstì Betlémì.
Na výtvor ten byl tedy pan aktuár nemálo hrd a nebylo ceny,
za kterou by jej byl prodal.

Kdy kouøíval v lenoce, byly zraky jeho obráceny na obraz,
a hledìl dále naò, kdy s manelkou rozmlouval. Ano i kdy
pan listovní anebo nìkdo jiný pøiel, nepatøil mu do oèí, nýbr
na ukrutného Herodesa krále.
Snad si tak ji navykl, nebo nemohl se dosyta na umìlecké
to dílo nadívati..
Pan Roubínek byl na svùj úøad velmi bohatý èlovìk. Jmìní
to nepøinesla mu jeho manelka, kterou pojal z pouhé náklonnosti a spíe jetì následkem zdravého rozumování o dobrých vlastnostech, zvlátì o hospodáøském nadání jejím. Nebylo by dobøe, domýleti se, e pan aktuár za svého mládí
byl ohnivým a náruivým. Nemìnil se vùbec. Vrstevníci jeho
tvrdili, e vypadal pøed léty zrovna tak jako nyní. Buï tomu
jakkoliv, jisto jest, e jmìní své zdìdil po starém strýci plukovníkovi, který bohatství svého dobyl si za válek napoleonských.I dneního nedìlního odpoledne, kterého paní Roubínková
pro samou nejistotu a zvìdavost opominula klidnì si zdøimnouti, psal manel její docela poklidnì jako obyèejnì list, a to
kolegovi a pøíteli svému panu aktuárovi na zámku a panství
rychmburském. Rozumí se samo sebou, e psal nìmecky,
ne snad e by mateøským jazykem svým opovrhoval, ale e
byl tak navyklý a e nìmeckým jazykem dovedl se v písmì
jadrnìji a trefnìji vyjádøiti. Nebyl pan aktuár nepøítelem své
národnosti, ale také ne pøítelem. Slovem, byl pravým, celým
úøedníkem, oddaným milostivé vrchnosti, jen dbal na starý,
obvyklý poøádek a novot z due nenávidìl. Ne podle nìkterých výpovìdí jeho bylo moná souditi, e se povznesl k mnohým opravným náhledùm dìjepisným, které od bìných valnì se odchylovaly. Tak nemìl iku za loupeníka a krutého
vraha, jak onoho èasu namnoze jetì mínili. Øíkával: ika

a císaø Josef, to byli Èechové! A kdy listovní pøikývl hlavou,
dodal: A ten kostel ná, ten je po nich na památku!Z dìjepisu jenom toto podotýkal, take se zdálo, jako by jiných osobností dìjepisných neznal, anebo znáti nechtìl.
ika a císaø Josef, nad nì pak Herodes král, byli zamilovanými, aèkoliv jakiv íøe se o nich nerozpustil, ne jak uvedeno.
Tak dnes ji napsal nadpis a dokonèoval první periodu svého
listu, kdy Lottynka rychle vbìhla do pokoje a u matinky
se zastavila. Neèekajíc ani na její vyzvání, jala se vypravovati svým
zpùsobem a jazykem, èeho se u pøítelkynì dovìdìla. Podobných zpráv, domnìnek a rùzných úsudkù bylo plné mìsto.
Nezatajilo se, e páni filozofové udìlali dneního jitra v koleji
takovou revoluci, e profesor ani exhortu nezaèav, musil odejíti ze sálu..
Paní a dívky a vìtí èást mìanstva byly na stranì studentù,
jen vzneenìjí a starí poválivì kroutily hlavou; mínily, e to
hrubé uraení a e nikterak nelze takového jednání schvalovati.
Z toho bude výslechù a trestù, mínila paní Roubínková.
To pan Vavøena je také v tom! povzdychla Lotty.
Ale proè jim takovou nevinnou radost kazí.
Ó, to u letos opìt majálés nebudou. A já jsem se tak tìila! povzdychla sleèinka a pìkné oèi její smutnì obrátily
se po nových, jarních atech,.které ji hotové a zvlátì na majálés chystané v koutì na posteli roztomile se rozkládaly. Zatím v pøedním pokoji byla ètoucí Lenka vyruena. Kdy dveøe
tie se otevøely, sklopila knihu a mile, jako minule, byla pøekvapena.
Vavøena mlèky pozdraviv, pøistoupil k ní a pravil tichým hlasem:

Jsou tam? a ukázal na zadní pokoj.
Vichni.
Rozepjav kabát hbitì vytáhl z náprsní kapsy kníku a podal
jí Lence:
Nìco váného. Na prvního máje vám pøinesu lahodnìjí
a zábavnìjí, usmál se.
Lenka zatím se podívala na titul.
Chcete býti filozofkou? tie ptal se Vavøena. Dívka se zardìla.
Jen s vaí pomocí.
Stiskl jí kvapnì ruku a zaklepav, vstoupil do druhého pokoje. Lenka byla v blahém vzruení. Sice zaslechla lehounký,
radostný výkøik Lottynèin, který jindy by ji mrzel, ale dnes!
Hledìla dosud na titul kníky:
MOSTEK
ANEB
SESTAVENÍ MYLÉNEK O TOM,
NA ÈEM KADÉMU ZÁLEETI MÁ,
Z MLADÉHO VÌKU A PRO MLADÝ VÌK VYDAL
M.F. KLÁCEL
Co Lenka list za listem v nové knize zvolna pøevracela
a nevìdomky hlubokému zadumání se oddávala, byl Vavøena
v ohni. Matka i dcera ptaly se o pøekot pana instruktora, jak
se osudná ona vìc dneního rána zbìhla.
Filozof odpovídal, jak mohl a smìl, a úsmìv zjevil se na jeho
rtech, kdy Lottynka jakoby smutnì klonila hlavu a v koketném soucitu a v obavách prohodila, e pan Vavøena snad také
bude pøísnì potrestán.

Jeden za vechny a vichni za jednoho.
A majálés?
Nebudou, odtuila matka, a instruktor mlèel. Tím stvrzoval
Lottynce tak nemilou a smutnou pravdu. Vtom vak stalo
se cos neobyèejného.
Pan aktuár, který na druhém konci pokoje hluboce jsa zamylen, novou periodu puléroval, nevímaje sobì toho, co
opodál se hovoøilo, poloil brk na stùl a upøev chladné oèi
na Herodesa krále, promluvil suchým, jednotvárným hlasem.
Pane instruktor, co to má být? Jaké neslýchané novoty zavádìjí se do té èetiny?
Èím mohu slouit, pane aktuáre?
Jdu dnes na hrubou a potkám jakéhos pana studenta a ten
docela uctivì a slunì, jen co pravda, smekne a pozdraví.
Ale jak! ,Dobré jitro pøeji! - Co je to?
Zcela správné, pane aktuáre. ,Vinuju`, jak se øíká, je nìmecké a ,dobrýtro není podle gramatiky.
Pøísný pohled svezl se z obrazu na smìlého filozofa. Hned
vak nato upíral Roubínek opìt své oèi na Herodesa krále
a mluvil k Vavøenovi:
Mluvilo se tak odjakiva a bylo dobøe. Øíkali to staøí a vysoce postavení muové a ti tomu snad také tak rozumìli. Taky
víme, co je gramatika; ika a císaø Josef, to byli ti nejlepí
Èechové -, a umlkl. To mluvilo. Instruktor neodpovìdìl.
Paní Roubínková zavádìla novou øeè a Vavøena v duchu
se smál a doplòuje: A ten kostel ná je po nich na památku,
vyel vyhledat Fricka.
Aktuár skloniv hlavu k brku, kterého se byl opìt chopil, nemohl dlouho pøijíti do psaní.
Lottynka smutnì ukládala modré aty do iroké, staroitné
almary s vykládanými stìnami.

Znenadání pozvedl Roubínek hlavu a prohodil nahlas,
na nikoho se nedívaje:
Také takový novotáø a rebelant!
Patrnì zapomnìl na vìtu v péøe a myslil dosud na domácího
instruktora.
IV
Nedìlní událost v koleji filozofické byla v mìstì nìco neobyèejného, na dlouhé èasy neslýchaného. Mnoho o tom vude mluvili a rozumovali, co se nyní tìm odbojným studentùm
stane. Èekali, e hned na druhý den bude dùkladné vyslýchání, ba mnozí se obávali, e nìkteøí z pánù filozofù dostanou
consilium abeundi.
Ale mimo nadání jako by vìc usnula. Nepøiel ovem profesor náboenství druhého dne do koleje, ale prozatím nic jiného se nestalo.
A kdyby jim ve prominuli, mají pøece po slavnosti!
Litomyl jakiva ji neuvidí majálés!
Bae; koda!
Více ne kdo jiný polekala se sleèna Elis. Trnula strachem
uslyevi o vem tom hluku, a káravì i starostlivì hledìla
na své studenty, o nì jako matka se starala. Zároveò jí lo
o èest bytu. Zakládala si nemálo na tom, e bydlelo u ní ji
ètyøicet sedm posluchaèù filozofie, kteøí byli vdy mezi pøedními a nejlepí povìsti poívali. Mnozí z nich dosáhli u znamenitých úøadù, mnozí byli knìími a vdy se k ní za pøíleitosti
hlásili, ba také jí psávali. A teï by Její studenti mìli být potrestáni, a to pro pøímý odpor?!

V pondìlí ráno, kdy vichni odeli a jen Vavøena zùstal,
pravila mu vecka sklíèená:
Pane Vavøena, po celou noc jsem nespala. Je to pravda,
co mi Øezníèková povídala?
Copak ?
e vy, pane Vavøeno, a pan Frybort jste to vechno nastrojili?
Ale, sleèno Elis, jen se nelekejte! Pouhé klepy.
Vdyt jsem si myslila, e to ze závisti na mùj byt; hned jsem
povídala: Kdyby vichni, tak ne pan Vavøena. Ono to sice
s panem Frybortem je vdycky do aleluja, ale tohle 
Mnoho se povídá, ale málo pravdy.
Sedmaètyøicet filozofù -, a ji chtìla vykládati, jaké studenty
v bytu mìla; ne Vavøena vzal klobouk a odeel.
V bytu sleèny Elis bylo ticho, aè se tam vlastnì mnoho dálo,
ale potajmu. Zelenka il jako obyèejnì a nic ho nevyruovalo.
V koleji stál za té bouøky vzadu, nedìlal hømot a mìl èisté
svìdomí; jenom jej mrzelo, e by mohl také být vyslýchán.
Vyuèoval jako jindy, doma pak studoval a pojídal vymìøené
díly chleba a ovocnou kai.
pínovo nebe bylo dosud zamraèeno a kol hlavy krouily
se mu skoro neustále husté kotouèe dýmu, který z dlouhé
dýmky sál. Nyní mìl novou práci. Vytáhnuv ze atníku dlouhý,
èerný frak, dìdictví po nebotíku strýci fasáøi, jen odìv ten
za svých studentských let nosíval, dlouhé chvíle zamylenì jej
prohlíel a skoro dennì jej na chodbì rákoskou klepal
a kartáèoval.
Ano teï kromì filozofie zanáel se také poèestným øemeslem krejèovským.

patný student, který kadou nedìli nevyije za gro nití!
øíkával mu nebotík strýc faráø, kdy pína u nìho o prázdninách býval. Teï plnil horlivì slova zesnulého, zkoueje se v ití
a opravách na fraku, ale nebyl s to, aby mu pøes vechnu snahu i práci dodal bývalého lesku. Proè se tak namáhal, proè
dbal tak o zevnìjek mladý filozof, o nìm dosud bylo moná
se domnívati, e spíe ke kole kynické se kloní? Tajemství
to choval hluboko v srdci, ale sleèna Elis hádala. Nìkolik posluchaèù, mezi nimi Vavøena a Frybort, bylo voláno k rektorovi, kde se mìli o minulé bouøce zodpovídati.
Pravil rektor, e døíve profesor náboenství nevstoupí, dokud mu nebude dáno øádné a náleité dostiuèinìní.
Ale ne vecko skoncováno a ujednáno, nastal poslední den
mìsíce dubna.
Pozdì odpoledne odcházel Vavøena z hodiny. Jetì ze dveøí
druhého pokoje volala za ním paní Roubínková
Pane Vavøena!
Vrátil se.
Byla bych málem zapomnìla. Prosím jích, bude-li mu pøítomný, mluvìj radìji nìmecky, anebo aspoò jako obyèejnì,
ne hochbömisch. Ta nová slova nerad slyí. Er kann es nicht
ausstehen. Myslí, e to vechno naschvál - ty novoty.
Vavøena zèervenal od krku a po èelo a usmáv se jen, uèinil hlubokou poklonu a odeel nepromluviv ani slova. Nemohl, a kdyby tak uèinil, bylo by to nìco kousavého.
Ale vecken hnìv pøeel jej u na chodbì, kde potkal Lenku.
V oèích se jí zjasnilo i v líci, kdy zahlédla Vavøenu.
Panno Lenko, musím vám nìco svìøit, pravil kvapnì
a ohlédnuv se opatrnì kolem, sklonil se k dívce, a poeptal jí
nìco do ouka. Kdy hlavu vzpøímila, byl tentam a jen ohlas
jeho rychlých krokù na schodech a chodbou se ozýval.

Stála okamik tie, hledíc za ním, jako by vysvìtlení oèekávala. Kroky vak doznìly. Vytrhnuvi se, vklouzla rychle
do pokoje, jako kdy sviná laòka vesele vskoèí a v tmavém
zelení zmizí.
A bylo jí opravdu jako do skoku a zajásání.
Dokud pína mìl strýce faráøe naivu, bylo dobøe. Podporovatel vak zemøel a studentovi, jen ani rodièù, ani pøátel,
ani jmìní nemìl, nezbylo, ne aby se ivil vyuèováním
po domech. Právì se vrátil pozdì odpoledne z hodiny a ji
chápal se dýmky, aby pøi knize si zabafèil, tu najednou
se u dveøí jen pøivøených zastavil, jako by jej nìkdo tam pøimrazil. Dech se mu na okamik zatajil a kolena zachvìla. Nebyl by ani za dukát v tu chvíli slovíèka ze sebe vypravil.
Oèi jeho upøenì hledìly skulinou do pokoje sleèny Elis, kde
se jasný, zvonivý hlásek znenadání ozval a filozofa tak polekal.
Uvidìl tam pannu Márinku, dceru paní domácí, svìí jako
orosený kvìt, boubelatého, veselého líce. Byla jen tak, podomácku ustrojena; bílá zástìrka, krátká suknì anízké støevíèky sluely jí výbornì.
Pøila jsem jen tak na odskok. Páni filozofové nejsou
doma 
Jsou v hodinách, odtuila sleèna Elis, nevìdouc, e
se pína vrátil.
Nedalo mi ; myslila jsem, e vy to, panno Elis, nejlépe asi
víte 
Co je, panno Márinko?
Povídá se, e bude majálés, ó, to by bylo radostí!
Pozorující filozof vidìl, jak jaré dìvèe jako rozradostnìné
dìcko rukama zatleskalo, jak mu oèi jen hrály.

Jak byla hezká, roztomilá!
Teï mohl jen vystoupit a pøíleitost, po které touil, sama
se mu naskytla. Mohl jí povìdìt, a tak se jí zavdìèit, ale bylo
mu nyní zrovna tak jako jindy. Nemoná, aby se pøemohl. Rád,
z té due rád by s ní promluvil, ale jak zaèíti? Byla veselá;
prýmovná, a proto se obával, e by mu nìjak vtipnì odsekla. Kolikráte se u zastavil, kolikrát u témìø ústa otvíral, aby
s ní hovor zavedl, ale vdy se zarazil. Ted by mohl krásnì zaèíti. Ptala se, vystoupí, odpoví - Srdce mu tlouklo. Boe, má
se jí postaviti tváøí v tváø, má popatøiti v ty elmovské oèi. Jednou to musí být - Jetì chvilinku, co sleèna Elis odpoví.
Ó, milá panno Márinko, ti páni filozofové vyvedli takovou
rebelii, e u nic nebude.
pína vydechl, a chytal kliku, aby vystoupil, ale vtom otevøely se dveøe druhého pokoje a rychle veel Frybort, ten smìlý,
drzý Frybort. Bylo po vem!
pínovi sklesla ruka. Vedle toho hubaøe se postaviti nemùe, na to nemìl odvahy; vìdìl, e by neobstál. Hoøkost
závisti a árlivosti rozlila se mu v srdci. Stál dosud sehnutý
u dveøí a musil na to patøit, jak domácích Márinka se zalekla
a zardìla, jsouc tu pøekvapena.
Dobøe, e jdete, pane Fryborte, a sleèna Elis struènì povìdìla, jaká je ádost panny Márinky.
Nemají být ty slavné majálés, ale ponìvad si je pøejete,
udìlám je a budou tak hluèné a veselé jako v minulých letech.
Uvidíme, jste-li tak vemocný!
Saïme se; oè?
Prohrajete-li, dám vám kytici kopøiv.
A vyhraju-li, kytièku fialek, takovou, jako , a významnì
se zamlèel.

Dobøe, tedy kytièku, vpadla mu rychle Márinka do øeèi
a pohlédla plae na sleènu Elis.
pína byl jako na trní, Veho vyuitkuje ten Hanák, naè
na ve nepøipadne! árlivému filozofu bylo milo, e Maøenka
náhle zlehounka pozdravivi, z pokoje vybìhla. Ozval
se venku hlas paní domácí, jen dceru domù volal.
Kdy brzy poté Frybort do svého pokojíku vstupoval, narazil
ve dveøích na pínu, nìkam se enoucího.
Kam tak kvapnì?
Ale jen nesrozumitelné zahuèení bylo mu odpovìdí.
Nastal veèer noci pøed svatým Filipem a Jakubem.
Veèer pøíjemný, ale bez svìtel nebeských. Zato na výinách
polièských, u lesù strakovských a kolkolem po celé krajinì
halící se v eré, tajemné roucho, vzplanulo mnoství záøících
ohòù. Mláde i dospìlí vycházeli z mìsta uít pøíjemného veèera a podívat se na to, jak pálí èarodìjnice. Nejvìtí dav
shromádil se na výinì u sochy svatého Prokopa, nad ním
mladistvé listí staré koaté lípy tichounce evelilo.
Opodál hoøel veliký oheò, kolem nìho bujní chasníci bìhali, pokøikovali, planoucí koata do výe metali. Co chvíli ozval
se jásot, jen provázel nejvýe litící a dé jisker srící z tìch
prostých pochodní.
Stranou stál Vavøena, odvrácen od ohnì. Nepøipojil
se ke svým kolegùm, jich se tu celý mrak seel. Hledal samotu.
Patøil zamylenì k nedoínskému háji, jen v eru veèerním
se rozlehle a tajemnì èernal. Na výinì z tmavého stromoví
jeho vystupoval bílý, panský dvorec, jako tichý, oputìný hrádek, a v dolinì, kam dlouhé stíny erého háje nezaslánìly,
blytìla se hladina irého Koíøe.

Za hájem, stranou, vude na výinách plály ohnì a kmitala
se svìtla.
Veèer, ohnì, svìtlo i køiky, ve upomínalo Vavøenu na domov. Bezdìky zabloudil v mysli v chlapecká léta, kdy boudy
na výinì strojil, je zapaloval, pøes oheò skákal. Roj vzpomínek jako srící jiskry v mysli se mu zableskl.
Nevím, co na tom mají! ozvalo se opodál.
Ach, das gemeine Volk!
Poznal po hlase paní Roubínkovou a dle dodatku sleènu
Lottynku. Neobrátiv se ani, aby ho nepoznaly, odeel a nerozmýleje se, dal se po mezi do polí. Dámy pøely, hluk a køiky
mdlely, a jen z temna se ozývaly.
Vavøena oddal se mylenkám. Chladivý, lichotný vìtøík vál
mladým osením. Zrosená tráva byla jako samet.
Ale teï u pod tichým, veèerním nebem nevzpomínal
na domov. Napadlo mu, kdyby tak Lenka byla pøila k ohni..
A zaèal básniti. Vmyslil se, jako by ta nìná dívka po boku
mu kráèela, mluvil k ní, svìøoval se jí se svými mylenkami.
Ona mu odpovídala, urèitì, ano tak by jistì mluvila.
Tu do nìkoho vrazil, jen proti nìmu také s hlavou sklopenou
kráèel..
Ah, píno! Tys to? Co tak  
Kolega vak chytil ho prudce za ruku a chvilku hledìl Vavøenovi do tváøe. Byl pohnut, rozèilen.
Kamaráde! vyrazil ze sebe. Kamaráde, já se ti musím
 Ale ne  ne!
A neli se Vavøena nadál, byl pína tentam. Ohlédnuv
se spatøil, an po mezi velkými kroky ubíhá k mìstu.

V
Zástup lidí se rozeel, vechen hluk potuchl a oheò doplanul. Kolem noèní ero, jím u lesù na obzorných výinách jetì tu a tam ohnì jako krvavé hvìzdy záøily. A jak tichá, vlaná
noc svou drahou se ubírala, vechna zahalena tmavým, vzduným plátìm, zhasínal oneò po ohni, a po vekeré krajinì
nebylo ani jiskøièky. Halekání, zpìv a jásot bujných junákù
umlkly a zavládlo tajemné ticho první májové noci.
Luzná, velebná chvíle velikého mystériaNepronikne, nedopátrá se, ale tuí, a jak vecko ivne,
se probouzí, puèí a oplozuje, jihne.
Tu u srdce a v mysli se rodí snù jako kvìtù, i rozumí tomu
èistému ivotu vypuèelé rostliny, rozumí tlumenému hovoru
plounavého potoka na dole ve stínu omlazených olí; pak ví,
proè zachvívá se mladistvá buèina ve svahu nad ním a proè
trnka bìlostným kvìtem obalená.
Jdou lichotné sny tmavým hájem, nad ním záøí jasné souhvìzdí, jdou ke stromùm po zahradách a dál do tichých komùrek a komnatek , a vude samý kvìt a omlazení, jako kdy
Rosa na ve rostoucí tie padá.
Tak míjí noc, a za tmavým lesem zastkví se svìtlý pruh, posel
mladého, májového dne.
Z dolin a z hebounkých luèin mizejí chorovody luzných vil
a divoenek a prchají v tmavé hlubiny lesní.
Na jasném, vybraném nebi, zalehl záøící, chvìjný pruh zlatého svìtla; prchly sny, nastal den, ivot.
Na rùové peruti letìly sny z komnatky Lenèiny. Dívèina probudivi se, hledìla pøed se, dosud v moci líbezného snu. Ale
vtom utkvìly její oèi na stromech pøed oknem v zahrádce, a jí

vyskoèila, jako kdy køepelka za èasného jitra vyletí. Kadá
koruna, kadá haluzka jeden bìlostný kvìt! Otevøela chvatnì
okno, hledìla radostnì na ten div. Slunce dosud nevylo, ale
byl ji jasný den. èerstvý proud vzduchu zavanul, a sly!.Dole,
kdes na námìstí hudba, slavící první záøící den krásného mìsíce trnopuku. Ale dobøe, e to staroèeské slovo zalo. Nebyl
to trnopuk, byl to kvìten opravdivý, v nìm vecko kvetlo.
Rùový, vonný máj!
A jak ztlumené zvuky hudby a sem do komnatky zaletìly,
zachvìla se Lenka tichou blaeností. Pøipomnìly jí, e to není
sen, e to pravda, skuteènost, uvedly jí na pamì slova,
Která jí byl Vavøena vèera na chodbì poeptal.
Hudba mohutnìla, blíila se, zahømìla u zámku. Slunce zatím vzelo a zlaté jeho svìtlo rozlilo se pokojem.
Tou dobou pan aktuár Roubínek, maje bílou noèní èepici
na hlavì, oblékal obrta, strakatý, kvìtovaný upan, zdìdìný po nebotíkovi strýci plukovníkovi.
Právì pøistoupil k oknu, kdy kapela odìná v uniformu mìstských ostrostøelcù, pøed starým panským domem stanula, aby
zahrála své zastaveníèko.
Za otcem zjevila se sleèna Lotty v bìlostných nedbalkách,
co zatímLenka, úplnì ji pøistrojená, èilá, veselá jako vlaovièka obstarávala domácnost.
Málokdo zaspal to krásné, májové jitro. Kdo nevstal a nevyel ven, aby ho uil, pøistoupil aspoò k oknu podívat
se na jasnì záøící nebe, na hudebníky ostrostøelecké mìstem
procházející, jich hudba hluènì znìla a hømìla, pak ochabla,
a na jiném konci znovu zplna zazvuèela.
Jen pína spal jako zabitý. Sleèna Elis nemálo se divila, e
se vrátil domù tak pozdì na noc. Vavøena odeel záhy zrána,
brzo po nìm Zelenka, nesa knihu pod paím.

Kdy nastávala doba snídanì, otevøela sleèna Elis zlehounka dveøe studentského pokoje, chtìjíc se pøesvìdèiti, spí-li
dosud pan Frybort. Ale ten pøecházel pokojem ustrojen, dre
nìjakou kníku, ze které pilnì studoval. Div divoucí! Copak
jej pøimìlo, e tak záhy vstal a studuje!
Kdy pak sleèna osamìla, vstoupila do studentského pokoje, aby srovnala na stolech po svém obyèeji. Na samém
kraji leela nevelká kníka, kterou ihned poznala. Byla to ta,
ze které Frybort ráno studoval. Jaká to kouzelnice, e na tak
dlouho pøipoutala filizofa, jen se do filozofie tuze nehnal?
Sleèna Elis otevøela kníku tam, kde bylo znamení zaloeno,
a èetla:
MLYNÁØOVA OPIÈKA
eno! Pøestaò poøád vrèet,
jako had vdy na mne syèet!
zakøik´ mlynáø Tonièku 
jako bych ti mlejn prohejøil,
nebo se ti pronevìøil,
e mám rád svou opièku!  
Ah ta filozofie! ertovná báseò! Ovem, oè jiného by se ten
elma staral ne o kudrlinky a erty? Jaká to kníka?
Sleèna Elis èetla nápis, který Vavøena u Lenky byl nahlas
èetl. Kdy chtìla pøiklopiti desku, padly jí do oèí psané øádky
na vnitøní stranì. Zarazila se. Pøeèetla je jednou, podruhé, pak
pøistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivì jej prohlíela. Na zvadlé tváøi bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamylena nad tím písmem, pak rychle odela do svého pokoje,
kde ze skøínì vytáhla modlicí kníky.

Z tìch vyòala ji naloutlý list do památníku se zlatou oøízkou.
Na listu tom vymalována vodovými barvami bìlokorá bøíza,
její dlouhé, hebké haluze dotýkaly se náhrobku v øímském
slohu. Strom i náhrobek bøeèanem hojnì ovinutý stály na travnatém bøehu nìjakého jezera, na jeho druhém bøehu jako
na obzoru hustý háj se modral. Za lesík ten zapadlo slunce.
Na druhé stranì památního lístku bylo latinkou napsáno:
Rov patø nizounký, svíí jej tráva oplítá.
Ó, ten rov nízký tak mnoho, vecko chová!
Dej mi, dìvenko, ruku! Slza velká tváø ti polívá!Dále sleèna Elis neèetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo
stejné. Papír vypadl jí z ruky na kníku, na její nápis Myslimírem podepsaný znova hledìla. Ale oèi se jí zakalily, a odvrátivi se, patøila na podobiznu mladého knìze, nad jeho hlavou vinul se pùlvìnec umìlých kvìtin. Drobné, suché ruce její.
se bezdìky sepjaly.
Po jedenácté pøihrnul se chvatnì domù Frybort a spìchal
do svého pokojíku. Sleèna jej hned zastavila, od koho má tu
kníku, ten malý almanach. Dovìdìla se, e to Vavøenùv.
Kdy ten pak brzo domù se vrátil, byl pøekvapen otázkou
sleèny Elis.
Povìzte mi, záleí mi na tom. Hlas i ty dobré, bledì modré oèi prosily. Povìdìl, e mu ji pùjèila Lenka.
Ah, slyela jsem o tom dìvèeti a vidìla je asi dvakrát.
Málokam vyjde, a já, stará osoba, já u docela nikam.
Vavøena se jetì více divil.
Viïte, je hodná, pane Vavøeno, ale chudinka tam asi nespí
na rùích.
Chcete s ní mluvit, sleèno Elis?

Ó, to snad nemono, a zrak jí zazáøil.
Tøeba dnes jetì.
Ó, pane Vavøeno, jistì?
Sleèno, prosíme obìd, volal z druhého pokoje Frybort.
Spìcháme !
Májový jasný den rozehøál se na teplé poledne. Odzvonil
biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár
Roubínek byl v plném poívání pokrmù, které mu jak náleí
chutnaly.Sleèna Lotty byla nìjak zamlklá. Matinka mìla dnes
témìø samojediná slovo, nebo Lenka nikdy mnoho nemluvila; nadto èasto musila vstát od stolu, aby v kuchyni obstarala
jídla. Rozveselení dneního jitra z tváøe jí nezmizelo.Kdykoliv
la kolem okna, neopominula ven, dolù ke koleji piaristské
nahlédnout. Jindy bývala váná; dnes nejednou zjevil
se na jejích rtech úsmìv, zvlátì kdy tetinka vypravovala, jak
je ten první máj pohnutý, e prve dole v mìstì pozorovala veliký
ruch, zvlátì studenstvo e se rojilo pøed kolejí i v mìstì jako
vèely.
To je tím, e mají tu zápovìï.Koho by to také nemrzelo?
mínila Lotty.
Pan aktuár si tìch øeèí mnoho nevíval. Ne pojednou rázem ztuhl, ústùm nedodal nabodnutý na vidlièku kus knedlíku,
a oèi jeho opustive Herodesa krále, ohledly se udivenì
po manelce a dceøi, které první okamiik také svùj zrak plný
podivení naò upøely. Lottynka vskoèivi k oknu, vyhlíela ven.
Muzika, opravdu muzika! vzkøikla Lenka, ale hned nabyla
klidu.
Co je to? O polednách muzika? Jakivo to nebylo! divil
se Roubínek.
Bylo, bylo, kdy majálés -, podotkla rychle dcera.

Snad by pøece -? Roubínková pøistoupila také k oknu,
zatímco Fricek, mrtiv vidlièkou, vyskoèil jako ipka a bez
èepice uhánìl dolù na ulici.
Káravý otcùv hlas ho ji nestihl.
Hudba, která tlumenì ze vzdáli znìla, stávala se jasnìjí,
a nedaleko koleje zahømìla. Tam zarazili. Zatím nastal
na ulicích neobyèejný ruch.
Lidé vybíhali z domù, spìchali k oknùm, dole hrnulo se ve
ke koleji; mláde, lidé mìantí, nejvíce studentù filozofù, jimi se zanedlouho zaèernalo celé návrí mezi zámkem, kolejí a gymnáziem.
Co tak u Roubínkù vichni asli, kromì Lenky, které byl
Vavøena vèera ve eptem svìøil, vstoupil mimo nadání pan
instruktor. Ukloniv se, oznamoval, e dnes slaví se filozofská
slavnost majálés, ke které uctivì zve, za malou chvíli e
vytrhne celý prùvod studentský i s hudbou, jako jindy bývalo,
do háje nedoínského.
Ne udivená Roubínková. se mohla na vysvìtlenou otázati,
byl u Vavøena tentam.
Lottynka jásala, a hned spìchala do atníku, z kterého pøinesla nové jarní aty.
Honem, matinko, honem, a nezmekáme!
Zvolna, Lotty, zvolna! Kdo ví, jak se vìci mají! pronesl
vánì aktuár.
Ach, zas nìco! V poslední chvíli dostali zajisté povolenou!
tvrdila aktuárová.
Na ulici rostl dav a s ním hluk a um. Hudba ustala a jasným
vzduchem zahuèelo jako hromadný výstøel: Vivat academia!
A celá kapela spustila hluènou fanfáru.
Vivant professores! volalo nìkolik set mladých hrdel
a slavný tu zazvuèel poznovu.

Vivant professores! opakoval potichu Roubínek a zakýval spokojenì hlavou.
To bylo chvatu, zmatku a pospíchání! Divná vìc! Lenka
snesla ve, pomohla tetì i Lottynce, a pøece byla pøipravena, jako by na vecko se byla uchystala. Nechodívala nikam
s tetou, by tato ji vybídla, ale dnes pøila ta umínìná!, jak jí
aktuárka øíkala, smí-li také do háje.
Teta pohlédla tázavì na mue.
A si jde, mùe vzít Fricka s sebou! Beztoho oba tu komedii jetì nevidìli.
Aktuár dále se nestaral. Sedìl v lenoce, kouøil z dýmky
a díval se na Herodesa krále. A dokouøí, pùjde do kanceláøe.
Chodbou piaristické koleje kráèel bìlovlasý staøec vysoké
postavy, páter German, profesor historie v koleji filozofické;
proti nìmu vystoupil suchý, bledý profesor náboenství.
Slyel jste, vidìl jste? tázal se rozechvìlým hlasem váného kmeta.
Ano, je dosud vidìt, a slyíte? odtuil P. German usmívaje
se.
Vivant professores! huèelo bouøí pøed budovou.
Ale to nìco neslýchaného! Coniuratio!
Secessio! usmál se staøec.  To máte v malém, co
v historii na kadé stránce èteme. Potlaèené svobody, privilegia- 
Ale tomu se musí zabránit, jdu k rektorovi.
Pùjdu s vámi.
Rozhnìvaný knìz vstoupil napøed, za ním klidný Germanus.
Zastali rektora, an odstrèiv nìkteré fyzikální pøístroje na stole,
nedaleko okna stál a hledìl ven na mnoství lidu a studentù.
Co se dìje? zabìdoval profesor náboenství.

Uhodila temperatura horké, mladé krve.
Raète jim, prosím, rozkázat, aby se rozeli.
Nerozejdou se. Kdy se tak odváili 
Tøeba je rozehnat!
Kým? Kmoníèkem? dodal za rektora German a na rtech
zjevil se mu jemný úsmìv.
Vyzvu je sám, aby se pokojnì rozeli!
Je-li libo. Ve jménu mém, odtuil rektor.
Katecheta odeel.
Zatím se filozofové skoro plným poètem seøadili. Byla podívaná na mladíky a mladé mu e, jak, své filozofické hole
v rukou, se ikovali.Co hlasù, køiku a volání, co smíchu, vtipù
a výskotu.
Lid kolem se tlaèil a na tváøi kadého bylo vidìt veselí
a souhlas. Málokdo v pøekvapeném mìstì ozval se proti studentùm. Právì sestoupil katecheta k fortnì, vtom na okamik
ztichnuvi hudba zazvuèela zplna, hudebníci dali se v pochod
a za nimi vykroèili filozofové.
Krok nìkolika set mladých, bystrých noh byl pádný a hømotný. Za studenty hrnuli se ti, kteøí pokdy mìli; vude po mìstì
vybíhali lidé, aby se li pøesvìdèit, e pravda, co o smìlém
kousku pánù filozofù se rozneslo. Mnozí jak zhlédli valící
se zástup, rychle se domù vraceli, aby se pøichystali do háje.
Bývala o slavnosti majálés skoro vecka Litomyl
v nedoínském háji.
Dav studentù zael, hudba zanikla.
U fortny stál zdìený, rozhnìvaný profesor náboenství:. To
se nestalo, co filozofie filozofií!
Spiknutí jak náleí se vydaøilo. Studenti stáli za jeden mu,
neprozrazeno na nebezpeèném místì ani slovíèka.

Po celém mìstì neobyèejnì ivo. Nastal mu znenadání
neoèekávaný svátek, který u po tøi léta byl z litomylského
kalendáøe vykrtnut.
Z kadého domu nìkdo vycházel a ubíral se smìrem k háji
nedoínskému. Tu mìan s rodinou,tam matka s dcerami,
tu jednotlivì, tam v houfcích a vude hovoøili o neoèekávaném
a tím vítanìjím veselí.
Sleèna Elis nemálo se zalekla, kdy Frybort v poslední chvíli
jí povìdìl o slavnosti a do háje ji zval. Zdráhala se, nechtìla,
ale kdy Vavøena jí poeptal, e uvidí Lenku a tam e s ní
promluví, rozhodla se.
Studenti odeli a stará, dobrá panna se strojila. Ve na ní
bylo tak, jak to za jejích kvetoucích let bývalo. Navlekla dlouhé
rukavice, sahající vysoko nad klouby, vzala hedvábný, úzký
salup; vtom vkroèila paní domácí.
Ach, to jsem ráda, panno Elis, e jdete. Ta má holka mne
moøí, div nepláèe. Musí tam být, myslí si; e by se to bez ní
neskonèilo. Pro tu muziku pøece nemohu krám zavøít a pantáta je na trhu.
I a jen jde panna Márinka se mnou. To budu velice ráda,
vpadla sleèna Elis.
Chvála bohu! No, ta bude mít radost! Èekat nemusíte, kdy
to jde k muzice nebo nìjaké merendì, to jsou holky skoèny.
Mladost radost, paní domácí!
Ó Nedoíne, Nedoíne, sláva tvá pominula!
Proøídlo tvé stromoví, tytam jsou pavilónky, eremitáe, zmizela letní síò, kde se za veselé hudby jará mláde tanci oddávala.
Ale tenkrát , tenkráte jetì kvetla sláva háje nedoínského.

Cesta vedoucí vesnicí k háji a druhá katanovou alejí kolem rybníka pøed hájem se lesknoucího, ani se netrhla.
Za rybníkem hned zelenalo se husté stromoví v novém, svìtlém atì. Nad hájem vypínal se dosti strmý, hustì zarostlý
svah, na jeho planince háj se dále rozkládal. Dnes zvuèel
vechen veselým humorem, køikem, smíchem, hudbou
i zpìvem.
Blíící se ji zdaleka slyeli jásavou muziku z hlubin hájových,
a kdy umlkla, rozléhal se jasným vzduchem sborový zpìv.
Stinnou klenbou koatých stromù zaznívala starostudentská
píseò.
In silvis resonant
dulcia carmina,
in silvis resonat
dulce carmen!
A sotvae sbor dozpíval, odpovídal mu jiný z jiného stinného
místa:
Dulcia carmina
in silvis resonant
in silvis resonat
dulce carmen Kdy sleèna Elis s Márinkou domácích do Nedoína doly,
byl háj u vecek plnièký. Dole pøed restaurací, nevelkým to,
úhledným domkem s krytým sloupoøadím, usadili se hosté
na prostých, prkenných lavicích v háji, neb rozloili se na hebkém trávníku pod koatými stromy. Vude ivo, vude hluku
a smíchu. Hlavní proud míøil stezièkou od restaurace pod strání

kolem kaplièky svatého Antonína do návrí, kde byl sál. Tam
hlavní veselost.
Klenbami omladlých korun proudilo zlaté svìtlo, a v èerstvé
zeleni májové strakatila se roucha svìtlých v barev.
Márinka hoøela nedoèkavostí. Mikem prohledl bystrý její
zrak houfce tu se procházejících, tu vesele popíjejících studentù. Elis také bedlivì se rozhlíela.
Náhle stanula. Od restaurace blíila se paní aktuárová a jí
po boku Lottynka.
Ta schovanka s nimi není, podotkla Márinka.
Ó, ta ani neví. Neberou ji nikam.
Sotvae zas nìkolik krokù uly, obrátila se Márinka hloub
do háje.
Tam nìkdo pøednáí, ah, to je pan Frybort. Pojïme poslechnout.
To musíme.
Doly èetného zástupu studentù a jiných, uprostøed nìho
Frybort stoje na paøezu starého, skáceného stromu deklamoval. Sleèna Elis poznala, e to ta deklamace o mlynáøovì opièce, které se dnes ráno tak pilnì zpamìti uèil. Vichni
napjatì naslouchali; chvilkou vybuchli v hlasitý smích, který
vzbudil výteèný deklamátor.
Márinka nespustila oèí z milého filozofa. Jen pak za hluèného tleskání ukonèil a seskoèil a ji zamíøil zrovna k milému
dìvèeti.
Sotvae je uvítal a pozdravil, vedl je tam, kam mladé dìvèe
touilo. Vyli ze stínù hájových na stezièku, minuli kaplièku
vystavìnou na zpùsob jeskynì, pod ní se prýtila jasná studánka, a ji stanuli pøed tanèírnou: na ètyøech seseknutých
kmenech spoèívala lehounká støecha; pod tou rovná podla-

ha. To byla prostá taneèní síò, kde v plném kole ji pilnì tanèili.
Opodál usazená kapela hrála skoènou. Neli se sleèna Elis
jak náleí rozhlédla, osamotnìla. Spatøila, jak Frybort blaenou Márinku do kola odvádí, zahlédla je pak, ani se mezi tanèícími kmitli.
Dav divákù se kol hustì tlaèil.
Hledala Vavøenu, myslila, e ho tu najde, ale ani stopy
po nìm. Ptala se prve Fryborta na nìj a ten jí povìdìl, e jej
nejprve vidìl s paní aktuárovou a s dcerou. Lotty teï tanèila
s jiným.
Po chvíli prodrala se zástupem divákù, chtìjíc si odpoèinout. Odela a vzdalujíc se ocitla se zanedlouho na tichém
osamìlém místì, kde jen ohlas umu a hudby se ozýval.
Stanula, vydychla si. Bylo jí volnìji, a pøece divná tíseò napadala její mysl.
Zvuky veselého kousku ztlumenì k ní zaléhaly; v nich zazvuèel jí ohlas dávno minulých let, astného mládí. Zadumala se. Vecko tu, jako bývalo: krásný jarní den, háj stinný,
nezmìnìný, ruch a veselí, majálés jako jindy - jen jiné tváøe.
Vzpomnìla na svá léta. Doba minulá obivla a ze era hájového vystupovaly známé milé postavy; a tu ten tíhlý mladík,
jen ji z kola do háje odvádí. Jde zavìená na jeho rámì,
zapomíná na tanec i hudbu a naslouchá jen je slovùm. Mikem vrací se ve vzpomínání astná chvíle za chvílí, a stane
u té poslední a nejbolestnìjí. Bylo to ta v tom háji, v tìch místech, kde naposledy s ním stála, kde se s ní louèil navdy.
Obìtoval se pro rodièe, obìtoval ji a sebe.

Ten starý, nahrbený strom v hloubi háje nepomyslil si, e by
dnes mohl nìkoho k sobì pøivábiti. Ale stalo se tak.
Lenka opustivi hluènou spoleènost, ohlíela se po sleènì
Elis, o které jí byl Vavøena, jakmile paní aktuárovou v háji uvítal, struènì povìdìl. Tak bezdìky zala a v stinnou samotu
a stanula u starého, shrbeného stromu, kde se jí zalíbilo. Ji
dávno nebyla v lese, který tak milovala. Strávila mládí své
v krajinì bohaté na lesy, ve kterých v bujném veselí pobíhala
sama anebo se strýèkem se procházela.
Teï po dlouhém èase zaumìly jí opìt stinné koruny nad
hlavou, znova ucítila jemný, lahodný dech háje. Nepospíchala
ven. Nadto zahlédlo její cvièené oko nìco, co ji teprve pøipoutalo. Kus nad zemí vyráela ze starého omelého kmene
mohutná vìtev, a v kouteèku, který s kmenem tvoøila, bylo jako
pøilepeno ptaèí hnízdo.
V tu chvíli také nalezl filozof Vavøena samotu, vlastnì to, co
v samotì hledal.
Vystoupiv z houtiny, spatøil Lenku ve svìtlých, modrých
atech, jak bedlivì hledí do výe na starý kmen. Postavila
se na pièky, hledí a hledí Jak je tíhlá, svìí, jak jí ten ivý rumìnec sluí!
Krade se tie ke stromu - vtom náhle se zastavila a ohlédla. Nach jejího líce potemnìl, ale hned prstíkem Vavøenovi velí
ticho. Pøiplíil se, stanul vedle Lenky, a ty lidièky zahledìli
se k ptaèímu hnízdu.
Vidíte? eptala Lenka.
Nevidím.
Sem hleïte, vidíte zobáèek, hlavièku a ta èerná oèka?
Ano, ano, ji vidím. Hledìl upøenì na ptáèka, jemu pøes
okraj hnízda vyènívala hlavièka. Tak stáli chvilku tìsnì vedle
sebe. Vavøena cítil, jak se mu krev rozproudila, jak mu vstou-

pá do tváøí. V tom tichu kolem nich tepala prudce dvì srdce,
dive hlas jejich nebylo slyeti.
Filozof odvrátil hlavu od hnízda. Zrak jeho setkal se se zrakem. Lenèiným, a kdy se v ty záøící, zavlhlé oèi zahledìl, bylo
mu, jako by se mu hlava zatoèila.
Zrak, líce, èerstvý ret její, ve se naò usmívalo, záøíc tichou,
vroucí blaeností.
Pojïte, abychom ho nesplaili! zaeptala jako ve snu.
Poslechl. Vystoupili opìt pøed strom; vedli se za ruku jako
dìti.
Kráèeli mlèky travnatou steztièkou mezi køovinami a stromovím. Jas sluneèní i lahodný stín mile se støídaly; od stránì
zalétaly sem ztlumené zvuky veselé hudby.
Znenadání vyvinula Lenka ruku svou z pravice filozofovy
a zahledìla se vpøed, kde pøed nimi stála nìjaká ena v staromódním, velkém klobouku, salupu a dlouhých rukavièkách.
Ah, sleèna Elis! zvolal Vavøena.
Za chvíli byli dobrými známými. Nedaleko od místa, kde stáli, byla pod starým bukem prostá lavièka, na kterou usedli.
Elis s Lenkou brzo se domluvily. Dobrá, stará sleèna povìdìla mladé dívce, jak u dávno si pøála s ní pohovoøiti; e nikam u nevychází, ale e se vydala dnes tak daleko, ponìvad chtìla se s ní setkati, k tomu e hlavnì pøispìl onen almanach, který u pana Vavøeny nala.
Ty vere tam psal pan faráø? a sklopila oèi.
Ano, ty psal strýèek.
Nastalo pomlèení.
Vtom zahuèela hudba. Vavøena trhnuv sebou, naslouchal.
Tváø jeho se zasmuila.
Ah, ètverylka, a já jsem se zadal s pannou Lottynkou!

To musíte, ale ji spìchejte! napomínala Elis.
Jak nerad! Poèkáte-li tu, abych vás tu opìt nael!
Bude-li chtít panna Lenka-
S radostí, a usmála se na mladého filozofa, jen ukloniv
se, zmizel za køovinami.
Znala jsem vás také, zaèala Lenka po chvilce ponìkud
ostýchavì.
Ji døíve, u strýèka? ptala se Elis.
Ano, mìl vyívaný obraz od vás, je-li pravda?
Víru, nadìji a lásku, ano, odtuila Elis a povzdychla.
Ano, a ten choval v neobyèejné vánosti. Nala jsem na
nìm v koutku vae jméno a datum, domýlela jsem se; e to
nìjaká drahá památka, a pak - pak jsem nala list od vás
v èeské knize, v ,Slávy dceøi.
Pøítomnosti nebylo. Elis i Lenka zaly v minulý èas, ke zdroji
svých nejmilejích vzpomínek, a mysl obou, zvlátì Elisina
okøívala i rozechvívala se jimi. Lenka musila vypravovat o svém
dobrém strýci a stará sleèna naslouchala z celé due. Hlavu
mìla sklopenu, ruce na klínu sepjaty. Èasto povzdychla a do
svìí tváøe dívèiny se zahledìla, a se jí srdce otevøelo, a z
nìho vynesla sladké i bolné tajemství, je po tolik let pøede
vemi uzavírala. Jak zaèala vypravovat a se svìøovat, volnilo
se jí v dui a ji pak mluvila dùvìrnì, upøímnì; vypravovala
dívce, která rovnì nadeve milovala toho, jen jí na svìtì byl
nejdraím.
Strýèek, faráø Jiøí, byl rodiè litomylský a daleký pøíbuzný
sleèny Elis, kterou si jako student na filozofii oblíbil. Mladé
dìvèe ji dávno k nìmu lnulo. Tak po èas blaili se nejsrdeènìjí, ale tajenou láskou.

Ale matka jeho, vae babièka, byla tuze poboná, a zaslíbila syna svého, kdy jetì byl dítìtem, stavu knìskému,
pokraèovala sleèna Elis, kdy familiaria byla vyloena.
Kdy byl ve fyzice, vyslovil se, e nemá chuti státi se knìzem. Ale tu matka jeho prosila, plakala, a kdy na svém stál,
tak se nad tím rozalostnila, e upadla do tìké nemoci. Trápila se nad tím, e nedodrela uèinìného slibu. I starý otec
synovi pøimlouval, prosil, adonil, ba padl pøed synem na kolena - a tak - Po vagacích mìl odejíti do semináøe. Ne odeel, prosil mne, abych mu dovolila s ním promluvit. Seli jsme
se tu, v tom háji nedaleko odtud a tu - jsme se navdycky rozlouèili.
Sleèna Elis pohnutím umlkla. Dobrotivé, jasnì modré oèi
se jí zakalily.
A u nikdy jste se s ním neshledala? ptala se soucitnì
Lenka tichým hlasem.
Ó, ano. Babièka vae se uzdravila. O svatém Janì Nepomuckém jela s dìdeèkem do Prahy Jiøího navtívit Pozvali
mne s sebou. Chtìla jsem se tomu shledání vyhnout, a zase
bych ráda, ale odøíci jsem nemohla; nai mne nutili. A tak jsem
jela. Kdy jsme do Prahy pøijeli, bylo tolik lidí tam, e mne v té
tlaèenici a tom hluku od vaeho dìdeèka odtrhli. la jsem
nazdaøbùh tìmi hømotnými ulicemi. Tu jsem potkala starého
pána ve vysokých, lesklých botách; vypadal jako ná pan
dìkan. Byl to také knìz. la jsem k nìmu a ruku políbila
a prosila, aby mnì povìdìl, kde je tady semináø. Myslila jsem,
e se tam se vemi sejdu. On se dobrotivì usmál. ,Máte tam
bratøíèka?` ptal se a já - Bùh ví, jak mnì bylo. Zavedl mne a
k velikému, èernému stavení. ,Jdìte tou branou, pak pøes dvùr
nalevo a za druhým je semináø. Tam se zeptejte fortnýøe.`

Podìkovala jsem a la. Bylo u pozdì odpoledne. Mezi tìmi
tmavými staveními bylo ero a nebylo tam skoro ani èlovíèka.
Pøijdu na poslední dvùr a tu kus proti mnì jde nìjaký mladý
knìz takové postavy jako Jiøí. Kdy jsem tu èernou kleriku
jeho uvidìla, píchlo mne u srdce.
,Takovou také nosí! pomyslila jsem a slzy mnì vstoupily
do oèí. Boe, Boe! Jakiva nezapomenu - pøiel blí - kolena
se mnì tøásla - to byl on, Jiøí! Ale jak zmìnìný, bledý, pøepadlý. Kdy jsem ho tak vidìla, dala jsem se lítostí do pláèe
a zapomnìla, kde jsem. Chytla jsem se jeho ruky, jako by mnì
chtìl uprchnout On stál nade mnou, tìil mne, ubohý, a hlas
se mu tøásl, a pøili jeho rodièe.
Dobøe, e u bylo ero, - a pak radostí nad synem majstrem nevimli si, jak jsem byla uplakaná. Zùstali jsme dva dni
v Praze a on nás vude vodil. Ale já nic nevidìla, já nic nemohla doma vypravovat.
Sleèna Elis se opìt odmlèela.
Lichotný vìtøík, táhna køovinami a stromovím, zanáel a
sem zvuky veselé ètverylky.
Pøicházíval na vagace,zaèala po chvíli Elis znova, ale tu
jsem skoro nikdy s ním nemluvila. Vyhýbala jsem se mu, jen
pro nìj, ale bylo to tuze kruné. A nikdo nic nevìdìl, nikdo
netuil. Ne byl vysvìcen, psal mi list a poslal lístek do památníku. Vak to písmo mi nejvíce pomohlo, e jsem poznala
v kníce. jeho rukopis. Pak mìl slavnou primici tady v dìkanském kostele. Byla jsem tam také, aby nebylo divno, proè
nechci jíti, ale kdy vstoupil k oltáøi v ornátì, tu napadly mne
mrákoty a já musila z kostela. Pak jsem to odstonala. Jak
ráda bych byla zemøela!

Chvíli panovalo ticho. ádná z nich nebyla s to, aby slovíèka ze sebe vypravila. Staré sleènì bylo bolno i volno; ulehèila srdci, e svìøila se dui dobré a citlivé.
To tam, já to u pøestála, zaèala po chvíli a na rtech její
zjevil se elegický úsmìv. A vám se to, milá Lenko, nestane!
dodala. Dìvèe pohledlo na ni tázavì, pak sklopilo oèi, kdy
spatøila Vavøenu kvapnì se blíícího.
Ten knìzem nebude! zaeptala Elis, sklonivi se k mladé
své sousedce.
Aj, u je po ètverylce? Co to, pane Vavøeno? Vdy jetì
hrají!
Ó, netìstí, sleèno Elis! Pospíchal jsem odtud jako jelen,
abych jetì vèas pøiel. A byl bych také, kdyby ta neastná
Rollerka do cesty mnì nepøila. To víte, zastaví mne po svém
zpùsobu, zapøádá hovor, já se jí vytrhl, omluvil se a bìím
k sálu. Kdy jsem tam pøiel, bylo pozdì. Tanèilo se ji, a Lotty
sedìla opodál s paní aktuárovou.
I propána, pane Vavøeno! zvolala sleèna Elis.
To bude bouøe! povzdychla Lenka.
Ba u byla. el jsem k nim a omlouvám se. Lottynka sedí
zamraèená, ani se na mne nepodívala, a paní aktuáro vá mne
zostra odbyla.
To vìøím. Hleïte to napravit, mohlo by vám to ublíit! napomínala Elis.
Já vás zdrela! a Lenka hledìla starostlivì na mladého ,
filozofa, který vak odhodlanì rukou mávl a usmívaje
se pravil:
U se stalo! Nièeho se nelekejte. Dovolíte-li, zùstanu u vás;
je tu tak pìknì.
Mám strach o Fricka, pane Vavøeno.
Odevzdal jsem jej spolehlivému studentovi

Bude-li se vak teta na vás opravdu hnìvat?
Aby vám dala proto výpovìï! povzdechla Elis.
Na ta slova pohledli na sebe Lenka a mladík a obìma kmitla
se stejná mylénka, která je zarazila.
Pak by se dennì nevídali.
Ne Vavøena vzpamatovav se, zakroutil hlavou.
To se nestane!
V ten okamik zaustìlo opodál køoví.
Zase! Jestøáb krouí nám nablízku! podotkl a vichni pohledli v tu stranu, kde nedaleko zjevila se nevelká, obstárlá
ji paní. Nebyla ani suchá, ani zavalitá; na zvadlém jejím oblièeji nejvíce vynikaly pichlavé oèi bystøe a rychle ve pozorující a pøehlíející.
Na levé ruce visel jí nezbytný váèek na klubko, dráty
a punèochu.
Okamik hledìla na skupinu pod stromem a divnì se usmála.
Ah, ah, pane filozofe, u je po ètverylce? spustila po nìmecku. Proto jsme tak pospíchali? Ah, sleèna Elis, dobrý
den!
Zmìøivi je vechny pichlavým pohledem, pozdravila ironicky a neèekajíc odpovìdi, kráèela dále.
Vavøena prudce vstal, ne Elis zachytila jej za ruku a Lenka,
prve sklopivi oèi pøed jedovatým pohledem paní Rollerové,
prosebnì vzhledla k rozhorlenému mladíkovi.
Zaslouila by, abych jí øádnì odpovìdìl, té klepnì. Myslí
si, e je poøád paní pulmistrovou, e mùe dosud tak mistrovat a porouèet, jako to chodívalo za èasu nebotíka mue!
Ale vdy ji znáte, pane Vavøeno, vymstí se vám, chlácholila Elis.

Bae znám! Obchází vude a sbírá klepy. A vy ji takéznáte,
tu Èeku-Nìmkyni, o které jste mi vypravovala, e neboce
Rettigové mnoho na pøíkoø èinila.
Ale tu panna Lenka -, vpadla sleèna Elis do øeèi.
Ach ano, k paní aktuárové také dochází, dodal mírnìji student. Napadlo mu, e to dobré dìvèe zas utrpí.
Chodívá k nám a znám ji také podle øeèi. Ale nech si pøijde a aluje. Já u to snesu. Lenka se usmála. Ale nevím,
jak vy! Pohled, který na Vavøenu upøela, dopovìdìl. Teï vak
musím jít.
My vás doprovodíme, a Elis vstala.
Vavøena, jakoby náhodou se obrátiv, hledìl ke starému stromu. Náhle zvolal:
Hle, panno Lenko, ten ptáèek vyletìl!
Vzpomnìla jsem prve, pøijde-li vichr nebo bouøka, e to
jeho hnízdeèko snadno mohly srazit.
Vyèkáme a já vám za nìjaký den povím, co na tom krásném místeèku nového.
Ó, to budete mít se mnou práce! Pøes ten ,Mostek`, který
jste mi zapùjèil, také dobøe nemohu. Mnohému jsem nerozumìla. Tìko být filozofkou.
S radostí vám ruku podám. Ale dnes pøinesl jsem 
Dnes mi pùjèíte, jak jste pravil, - tedy jste nezapomnìl.
Vavøena vyòal z náprsní kapsy malou, tenkou kníku.
Tu se podívejte a já zatím pøivedu Fricka. Odkvapil.
Dìvèe zvìdavì nahlédlo na první stránku.
Byl pozdní veèer první májveèerní máj - byl lásky èas stálo na prvních øádcích.

VI
Nedoínský háj zvuèel hudbou, zpìvem, smíchem, veselým
hovorem a køikem. Nejvíce lidí skupilo se u tanèírny, pak
v dolejí èásti u restaurace. Ne po vech cestièkách, i odlehlejích, bylo vidìti procházející se, nejvíce mladé.
V tichém zákoutí, hluboko v háji kráèel zvolna, jak na filozofa se sluí, pína vecek zadumaný. Mìl na sobì èerný frak
po nebotíkovi strýci, který byl na dneek tak cídil a pøipravoval; na filozofské hlavì trèel dosti sluný kastor. Mladý mu
bojoval se svou neodhodlaností a bázlivostí. Vidìl prve Márinku v kole krásnou, záøící, a oheò jeho srdce rozplápolal
se íravým plamenem.
Chtìl také té rozkoe uít, aby ji mohl v tanci pøivinouti, ne
ponìvad byl nejistým v tanci, rozpakoval se; a najednou
z kola zmizela a darmo se po ní ohlíel. Pátraje po ní, umiòoval si, e ji pøece provede, a kdyby stùj co stùj! Pøemýlel, jak
ji osloví, jak ji o taneèek poprosí, nahýbal se, zkouel
se v komplimentu, vtom se vzpøímil, jako by jiskra tìlem mu
probìhla.
Za houtinou ozvaly se ztlumené hlasy. Naslouchal. Vyhrál
jsem kytièku, takovou jako ta na schodech, víte?
Tu máte kytièku.
A tu 
Více neslyel; ne vidìl,sám nejsa vidìn, jak Frybort
k Márince se sklání a ji líbá.
A ona se nebrání, nekøièí!
astní milenci v epotu a líbání kráèeli dále. Jako ohromený
stál pína a upøenì hledìl na místo, kde ten úlisník to dìvèe

jako jahodu svìí tak smìle líbal. Procitnuv z ustrnutí, loudal
se odtud, maje hlavu více sklonìnou, více zamraèenou, ne
by se na filozofa sluelo a patøilo.
Paní Rollerová, vdova po bývalém purkmistru, pøísnìjí
a mocnìjí ne sám pulmistr, domnívala se, e dosud moc
v její rukou, a nevzdala se proto úøadu svého cenzorského.
Nic nezatajeno pøed jejím bystrým zrakem, ve stíhala svou
ostrou i zlou kritikou. Zbrousivi háj, zastavila se u paní aktuárové, s kterou ihned zapøedla dùleitý hovor.
Lottynka tanèila i nestála témìø ani chvilenku. Nicménì byla
nespokojena. Zklamala se ve svém oèekávání. Vavøena, ten
slièný, rázný student, vzbudil v ní náklonnost, o ní se domnívala, e to láska. Pøála mu a lichotilo jí, e k ní povdy zvlátì
pozornì se choval. A mladý filozof choval se jinak lhostejnì,
ba nevímavì k dámám. Bylo by jí tak zalahodilo, kdyby
se mohla pochlubiti, e ten chladný mladík pøed ní se pokoøil
a o lásku prosil. A na to právì dnes se tìila. Za dnení slavnosti mìlo se pøání její vyplnit, a proto se jí doèkati nemohla.
A jak byla zklamána!
Vavøena je sice uvítal, ale zanedlouho odeel a nevracel se,
jako by jí tu ani nebylo. A co neslýchaného! Nepøiel ani vèas
na ètverylku, na kterou se s ní zadal.
To u nebyla náhoda, to bylo zúmyslnì jednáno. Byla hluboce uraena.
Náklonnost její k Vavøenovi rázem byla tatam a zranìná
samolibost zavládla.
Ó, ji si ho nevimne, toho hrdého filozofa. A, ucítí. Ne
poøád jetì èekala, e bude adoniti; on se vak omluvil, odeel a nevrací se. Snad jej to bolí, snad se neodvaujela ze sálu k matince vecka od tance rozehøátá. Právì
odcházela od paní aktuárové Rollerka.

Pojï, Lotty, komm, komm, mein liebes Kind! Bedenke nur!
Die Leny!
Co se stalo?
Uslyela, co paní pulmistrová matince povìdìla. Lotty hnìvem se zardìla, zkøivila pynì pìkné své rty a pohrdlivì
se zasmála.
Ah, tu je, zvolala náhle Roubínková, spatøivi blíící se Lenku.
Gratuluju, gratuluju! oslovila ousmìnì Lotty svou pøíbuznou.
Vida,tichá vodièka! dodala máti a jízlivý zrak stihl Lenku,
která stála klidnì, neodpovídajíc, jako na vecko pøipravena.
Èekala smích, bouøi, vecko protivné; mnohé ji v domì
strýcovì snesla a pøítího se nestrachovala. Ba uvnitø zajásala, vdy, ona vlastnì zvítìzila. Nech se dìje cokoliv, není
ji sama, oputìná. Záøí jí tolik teplého svìtla, e nelekala
se bezcitného, ledového ousmìku.
To byly majálés!
Den se ji nachyloval k západu. Poslední paprsky záøily
hájem, z travnaté pùdy po kmenech ke stinným korunám.
Dosud neochablo veselí. Hudba témìø nepøetritì hrála, smích
a ert nemdlely, zpìv rozjaøených studentù zavzníval veseleji
a hluènìji.
Dole v háji byl jich houfec rozloen. Nìkteøí z nich sedìli
na hrubì tesaných lavièkách, jiní v trávì pod stromy a kadý
z nich èasto a dùkladnì nahýbal dbánek k ústùm. Zpívali,
smáli se a vtipkovali. Jen pína z nich byl zamlklý. Sedìl
na kraji lavièky, opíraje spánky do dlaní. Kastorový klobouk

sedìl mu v týle, dlouhé osy, jako vlaovèí køídla visely mdle,
jako zlomená peru pøes lavièku.
Tys nìjaký zoufalý, píno! Co je ti? volal jeden ze studentù.
Nech mne! odtuil mrzutì dlouhý filozof a chopiv se dbánku pil dlouhým doukem.
Kde je Zelenka, toho jsem tu jetì nevidìl! ptal se opìt
první. A jiný mu za pínu odpovìdìl:
To ví, ten tu není, ten doma døe, baba. Bojí se výslechu, je
pøíli opatrný
Jestøáb! Jestøáb! zvolal náhle jiný a ukazoval dbánkem
na Rollerku, která majíc na levé ruce váèek opodál vyzvídavì
kráèela.
Vichni se dali do smíchu.
Vivat commissarius!
Vivat dostissima!
 Vivat Xantippe!
Studenti pøipíjeli paní komisarovi, veleuèené, nebo paní
Rollerová chodívala co rok na veøejnou zkouku filozofskou,
kde vedle uèených pánù pøísedících a pozvaných sedala,
s autorem v ruce.
Rozumí se, e zkouení z toho mìli malé potìení, ponìvad Rollerka neøídila se starým pravidlem, aby to, co kole
pøipraveno, se tam snìdlo. Zanedlouho po zkouce vìdìly
i báby na podsíni prodávající, který z filozofù propadl.
Zdálo se, e paní pulmistrová porozumìla, komu ty hluèné
pøípitky svìdèí.
Zastavivi se nedaleko, hledìla na hluèné a rozjaøené studenty svým pichlavým zrakem.
Vivat Horatius Flaccus! vzkøikl náhle jeden z nich a druhý
hlasem daleko znìjícím dodal: Ale ten vzhùru nohama!

Hluèný, bujný smích byl odpovìdí a dbánky zacvakaly poznovu.
Rollerku jako by sreò bodla. Obrátivi se, kvapnì pospíchala odtud.
To jméno øímského básníka ji vypudilo. Dal jí minule páter
German, kdy byla opìt zkoukám pøítomna, jako vem hostùm autora. U ní vak dopustil se té výjimky, knihu obrátil, a tak
paní pulmistrová za celou zkouku mìla pøed sebou zpìvného Horatia vzhùru nohama.
To bylo studentùm nemalým zadostiuèinìním. A nyní jetì
pøíhoda ta nanovo je rozveselila. Jen pína mìl mysl zaraenou, ale pil..
A èím více pil, tím hloubìji do týla sedal mu ji najeený kastor, tím více rozmrzelost mizela z jeho tváøe, a v oèích jeho
obráela se hluboká elegie.
Srdce mu mìklo; èasem obracel se po svém sousedu, krajanu.
Pak zase pil a sklonil svou tváø hloubìji do dlaní.
píno, ty mi chce nìco øíci, domlouval se krajan, co zatím
kolegové zpívali, smáli se a ertovali.
Øekl bych ti, odtuil stísnìným hlasem pína. No tak mi
dùvìøuj.
Ale tady ne.
Tak pojï stranou.
pína vstav, el klátivým krokem za svým krajanem, a stanuli opodál pod starým dubem. Druhové hledìli za nimi. Krajan pínùv na nì mrkl a porozumìli.
 Pøebral -
Tak mluv, co je ti, tys nìjak smutný.

Ví - ví - mluvil pøervanì pína, Ale ty se mnì vysmìje.
Vichni mne opustili, nikoho nemám - sám   , tu hlas selhal,
hrdlo se mu stáhlo a dal se do pláèe.
Vidí - nikoho - jsem sirotek - ví, a dlouhý ten filozof plakal jako oputìné dìcko.
Krajan mu domlouval, aby pláèe nechal a se svìøil.
Ono se ti øekne - tobì - ale ví, jak sám a sám, ubohý sirotek  
Kolega se zasmál.
Poøád vede jednu, takový velký sirotek, jako jsi ty! Nech
toho a svìø se mi, co chce.
Vdyt jsem to vìdìl, e se mi vysmìje! Kadý se mnì
vysmìje - co je -, a vzlykot opìt pøeruil mu øeè. Sklesnuv
na obrostlý koøen starého stromu pohrouil hlavu pláèem
se potøásající, do dlaní.
Krajan chvilenku nad ním stál a domlouval, ale pak vida, e
je dùvìry zbaven, odeel k veselým druhùm, kteøí se kol nìho
shrnuli a vyptávali se, co se pínovi pøihodilo.
Vím tolik jako vy. Pil z diperace, a jak je trochu støíknutý,
rozpláèe se a nevìøí nikomu.
Vtìlená elegie!
Ale my - gaudeamus!
Gaudeamus! vzkøikli vichni a dbánky jen rachotily a cvakaly.
Slunce zapadlo za háj; dav výletníkù øídl a na cestách vedoucích do Litomyle bylo zase ivo.
Byly to vìtinou mìanské rodiny, které tudy se ubíraly; aby
pøed nocí domov stihly. Mladím pak, zvlátì studentùm, nechtìlo se dlouho z té stinné klenby hájové, kde se tak výbornì vyráeli.

Hudba dosud hrála a z rùzných míst zaznívaly veselé, studentské písnì.
Sleèna Elis byla by ji také odela, ne panna Márinka; Frybort i Vavøena tolik ji prosili, e nemohla odøíci. Usedla stranou, èekajíc a pøemýlejíc.
S Lenkou nemohla ji promluviti.
Po oné nemilé pøíhodì ètverylkové pøiel Vavøena opìt
ke sleènì Lottynce a její paní mateøi, ne u obou marnì se namáhal.
Kdyby nebylo Rollerky, minula by zajisté ta pøeháòka zlého
rozmaru; ale kdy paní aktuárová uslyela, jak ten jejich instruktor, jeho svatou povinností bylo, aby pøece si jich jak
náleí vímal a k nim pozorný byl, s tou tvrdohlavou Lenkou,
jak jí øíkala, témìø sám sedìl a s ní se bavil a tak ji pøed nimi
vyznamenával, nemohla odpustit a hrubé poruení slunosti
a galantnosti, jak se domnívala, jen tak pøehlédnouti. Její Lotty, ta nejhezèí a nejbohatí, musila ustoupiti takovému venkovskému dìvèeti! Vavøena hluboko klesl pøed oèima Roubínkové. Domýlela se do nìho jiních vìcí, lepího vkusu
a volby.
Lottynka la s ním pøece jetì do kola, kdy ji potom o taneèek poprosil, ale byla málomluvná a odbývala filozofa, jen
hovor s ní zavádìl, velmi struènì.
A náhle umlkl. To ji také zlobilo. Chtìla jej vytrestati, pøála
si, aby prosil a se domlouval; ale ten hrdý student mlèel nyní,
jako by se hnìval a byl uraen.
Jindy chodívala paní Roubínková s prùvodem za veèera
domù, dnes chystala se, sotvae slunce za háj se sklánìlo,
na zpáteèní cestu. Vavøena, aby povinnosti své dostál, nabídl
se, e je sprovodí, jmenovitì e Fricka domù povede. Mínil,
e se potom jetì do háje navrátí.

Fricka povede Lenka a nechceme jich vytrhovat ze zábavy,
odbyla jej paní.
Uklonil se a poslední jeho pohled utkvìl na tváøi Lenèinì.
Byla klidná, jasná jako jarní krajina kol a z oèí zasvitlo mu svìtlo
tìstí, dùvìry a odhodlanosti.
ero se rozloilo v nedoínském háji.
Ostrostøelecká kapela sestoupila z taneèní sínì dolù
do háje k restauraci. Zpìv, výskot a smích ani teï neumlkly
a vesele jako spoledne øadili se filozofové v ik, aby se dali
na zpáteèní pochod.
Hluèný a veselý pluk jejich nebyl ovem tak èetný jako ráno,
nebo nejeden opustil øadu, aby konal slubu rytíøskou a ramenem svým podporoval milou dívèici cestou do Litomyle.
V poslední øadì kráèel klátivým krokem pína po boku svého krajana, který jej vzal ve svou ochranu. Dlouhý sirotek se ji
vyplakal, ale nezbavil se doèista svého zármutku a opièky.
Opodál za legií studentskou, vesele zpívající, kráèel dav;
vìrných mìstských výletníkù, mezi nimi sleèna Elis, ji Vavøena vedl, a Márinka, kterou svìøila péèi a lásce pánì Frybortovì.
Pozdním veèerem rozlehla se mìstem muzika naposled.
Pochod doznìl, výletníci se rozcházeli. Mìli naèas, nebo, kdy
k mìstu docházeli, zatáhlo se nebe mraèny a strojilo
se na dé.
Kdy sleèna Elis se svými filozofy domù se vrátila, odevzdavi pøedtím svìøenou sobì, vecku blaenou pannu Márinku domácí paní, sedìl Zelenka u stolu a pilnì studoval .
Ale,pane Zelenko, toho jste si mìl pøece dopøát a nebýt
z jiných, vytrhla jej stravovatelka, spokojená s dnení slavností.

Není èasu, sleèno Elis. A jednou nìèím budu, pak si u
dopøeju, odvìtil hubený student.
Chlebaøi! Pak zahodí zase knihy a do smrti se na ádnou
nepodívá, mínil Frybort, jen ukládal kytici fialek do sklenky
plné èerstvé vody.
Dlouho jetì sedìli Frybort a Vavøena se sleènou v pokoji,
rozmlouvajíce o dnením dnu.
Byli vichni spokojeni. Jen starostlivá Elis vrhla za hovoru
nìkolik stínù: co bude v koleji a co u aktuárù? Ale mladíci
se nelekali.
pína upadl v hluboký spánek a zapomnìl na to, e je sirotek a e v háji nìco hrozného byl spatøil.
Nastala májová noc.
Ve své komùrce sedìla u malého stolku poloodstrojená
Lenka pøi svíèce vrhající svìtlo na malou, rozevøenou kníku.
V domì hluboký klid, vickni u spali. Mladá dívka majíc ruce
volnì na stolku upøeny, hledìla snivì pøed sebe. A zase naklonila se po chvíli a èetla:
Je pozdní veèer, první- máj veèerní máj, je lásky èas.
Zve k lásky hrám hrdlièèin hlasZnova se vytrhla. Venku zaumìlo. Pøistoupila k oknu, hledìla ven, pak zhasivi svìtlo, otevøela. Bylo vlano, pøíjemnì;
z tmavých nebes øinul se první májový dé a umìl mile
v kvetoucích korunách stromù pøed oknem stojících.
A jako vecky kvìtiny a stromy tou tichou vlaièkou okøívaly,
volnilo se jí v dui. Naklonila se ven, naslouchala jímavému
umìní. Zapomnìla na své nevolné postavení a svou odvislost. Due její hrouila se ve sladké sny první, astné lásky.

Bylo jí blaze. Vzpomínala na krásnou hodinu sotva uprchlou. Stanula v erém háji u starého nahnutého stromu. Co asi
ten ptáèek, ten svìdek blaené chvíle, nyní dìlá?
Vzpomene-li také on na nìj? Tou dobou ji Márinka sladce spala. Neslyela detì, jen
na okna jejího pokojíku bubnoval. Byla zase v háji, kde splácela Frybortovi svou ztracenou sázku.
VII
Nastal nový den a s ním obyèejný ivot. Na více gymnazijní
odzvonìno, studenti se scházeli plným poètem do koleje jako
jindy. Opojení radostné, nadení zmizelo a støízlivé uvaování
zavládlo.
Profesor náboenství opìt nepøiel do koleje. Vzpomnìli
na slova pøísného rektora,e profesor dotud nepøijde, dokud
mu nebude uèinìno zadost. Rokovali o tom, co èiniti. Prve
vak,neli se dohodli, voláni jsou nìkteøí k rektorovi, a mezi
nimi Frybort a Vavøena.
Nastalo to, co kadý oèekával a èeho se sleèna Elis strachovala, pøísný výslech pro onu bouøi a pro majálés. Tyto vìci
ve venkovském mìstì se neutajily, a pøily ve veobecnou
známost. Vecka Litomyl pøála filozofùm a nejedna dívka
se zalekla slyíc, e by mnozí i vylouèením mohli býti potrestáni.
Fryborta u ty výslechy zaèínaly mrzeti, ne e by se bál, ale
e doma slyel sleènu Elis skoro neustále bìdovati, e Márinèina jasná tváø se také zasmuila.
Vavøena byl klidný jako jindy, vymlouval ve starostlivé stravovatelce; ale kdy nic nezmohl, mlèel. Zelenka vyuèoval, stu-

doval, pojídal k veèeøi chléb a ovocnou kai jako jindy. Ne
na jeho pøedèasnì uvadlé tváøi zraèilo se teï jakési tajné
uspokojení.
pínovi jako by do výslechu nic nebylo. Sedìl u otevøené
knihy, kouøil,a maje líce zamraèeno, zamylenì hledìl pøed
se.
Sleèna Elis domnívajíc se, e snad se pro ty výslechy
a následující trest kormoutí, pøistoupila k nìmu a vloivi jemnì
ruku svou jemu na rameno, zaèala jej tìit.
Ale ne domluvila,obrátil se pína a hlubokým svým hlasem
zahuèel:
Jen kdyby to u bylo! Byl bych rád, kdyby mne vyhnali.
Elis strnula. To by tyk bylo, aby nìkdo z jejího bytu vylouèením byl potrestán!
Ètyøicet sedm filozofù bydlelo u ní, vickni byli povdy mezi
prvními, jsou u velkými pány a teï! Èest jejího bytu byla by
tatam!
Strachovala se víc ne sami studenti. e prý vecka Litomyl byla na jejich stranì  Pøece ne. Kdyby vichni,zajisté
ne paní Rollerová a rodina pánì aktuárova.
Hned ráno druhého dne po slavnosti májové jala se paní
Roubínková manelu svému, v obrtu si hovìjícímu vyprávìti, jaké ty letoní majálés byly; zaèala velmi obírnì a zrovna
nespravedlivì o tom vykládat, jak jejich pan instruktor ji
a zvlátì Lottynku urazil a neslunì se choval.
Dotkla se tím citlivì pana aktuára.Referát svùj stupòujíc
dola a k tomu, jak Lenka sama se po háji procházela, jak
se s instruktorem bavila.
Aktuár dnes u nìkolikráte hlavu svou od Herodesa krále
odvrátil a byl ba poèal úøednì vyslýchati, kdyby nebyla nastala hodina, které musel do kanceláøe.

Kdy pak o polednách pøiel domù a se naobìdval, zaèala
Roubínková znovu,dokládajíc se svìdectvím paní pùlmistrové Rollerové. Lenka byla v kuchyni. Dobøe vak tuila, e
se o ni jedná. Byl pan strýèek za obìda nìkolikráte na ni svùj
chladný, ledový zrak obrátil, a tomu rozumìla.
Nelekala se, na vecko pøipravená, ne zarazila se pøece,
kdy na Vavøenu pomyslila.
Ten pøiel odpoledne v obyèejnou hodinu Fricka vyuèovat.
Paní aktuárová chladnì jej pøivítala, Lotty jako by ho nevidìla. Darmo se po Lence ohlíel. Jistì jí teta nìjakou práci
vykázala tak, aby nemohla pøijíti do pokoje. Kdy odcházel
do pokoje, potkal na chodbì Rollerku:
Radostnì a velmi sladce uvítala ji paní aktuárová a zdrovala milou návtìvu tak dlouho, a aktuár pøiel z kanceláøe
domù.
Vecko vymklo se z koleje.
Co byl od své manelky slyel, to dotvrdila a dovrila paní
purkmistrová, je mimo jiné dodala, e Lenka se pøátelí s tou
sleènou Elis, která je taková vlastenka, která by vecko ráda
narub obrátila; na doklad toho uvedla, e Elis byla velmi dobrou pøítelkyní neboky Rettigové, co chtìla celou Litomyl zvlastenèiti.
Kdy Rollerka odela, nesvlekl aktuár svùj úøední kabát, ale
vyel ven pøímo do Lenèiny komùrky.
Nedaleko okna sedìla jeho ne ijíc, jak jí teta pøikázala:
Dìvèe bylo pøekvapeno, ponìvad strýc sem nikdy nepøicházel. Stanul uprostøed a hledìl upøenì na Lenku. Vánì, pøísnì zaèal jako v kanceláøi. Vyptával se na vèereji den,
na Vavøenu a sleènu Elis.

Lenka odpovídala pevnì a pravdivì, nezapírajíc, e s nimi
mluvila. Ji strýc umlkl a zdálo se, e je po výslechu; vtom upøel
svùj zrak na stolek.
Co to má pod itím? Lenka se zarazila a mlèela.
Podej sem.
Nebylo zbytí.
Roubínek vzav malou kníku, pohledl na ni zbìnì. Kdy
poznal, e je èeským jazykem psána, ptal se,.od koho ji má.
Je má, bezdìky zalhala Lenka, chtìjíc uetøiti Vavøenu.
Ah, tak ty pøijímá prezenty? a strýc ukázal na vnitøek
desky, kde instruktor jeho synáèka byl podepsán. Dívka
se zardìla a mlèela.
Bylo ji pozdì chybu napraviti. Nepromluviv u ani slova,
odeel aktuár váným krokem, nesa s sebou zabavenou kníku.
Veèer si dal Roubínek mimo obyèej rozsvítit svíci a usednuv ke stolu ve svém kvìtovaném obrtu, rozevøel corpus
delicti a jal se èísti.
Ubohý Mácha!
Ji pøedtím nerozumná kritika zatratila jeho Máj a nyní soudil jej poznovu aktuár Roubínek.
Kdyby byl Vavøena nebo Frybort tu chladnou, lhostejnou tváø
nad tìmi vroucími veri sklonìnou vidìl, byl by se dal do smíchu.
Manelka i dcera ji ulehly, v domì nastalo ticho. Roubínek
dre v kostnaté pravici kníku, èetl a èetl, patrnì s velkým
namáháním. Èeským knihám nebyl zvyklý a nadto byla tato
v rajmech, jak aktuár øíkal.
Úchvatné vere Máchovy hroznì málo naò pùsobily. Tváø
úøedníkova se nemìnila a po chvíli jej ètení namáhalo.

Ustal na okamik, ale pak chtìje povinnosti své dosti uèinit
a kníku jak náleí vyetøiti, èetl znova, a to ji poloeptem.
Za chvíli pøestaly rty jeho se pohybovat. Oèi jeho vak pøebíhaly jetì vere, pak list obrátil, opìt eptal, umlkl - Ji hledí
jen na jedno místo, oèi pøimhuøuje; zavírají se; teï tøapeèek
jeho noèní èepice se zakýval, a ji mu klesla unavená hlava
na prsa a blaenì klímá.
Pøeèetl plné dva zpìvy a z tøetího zbyly mu poslední vere:
Je pozdní veèer  druhý máj 
Veèerní máj  je lásky èas
Hrdlièèin zve ku lásce hlas.
Roubínku, Roubínku!
Pan aktuár vstal dle veho levou nohou z postele. Byl mrzut. Snad pøíèinou toho byly oklivé sny, jaké jej témìø po celou noc souily. Arest, øetìzy, policajti daleko vìtí a hroznìjí
ne Kmoníèek, ibenice, kostlivci, to vecko se mu pletlo
v zmateném snu, z nìho div se nepropotil hrùzou a zdìením.
A to vecko ta kníka, ty rajmy!
Takové neznaboské knihy ète jeho schovanka, takové jí
pùjèuje instruktor jeho syna! Dobøe to tuil, e to takový vlastenec, novotáø. Mrzut odeel do kanceláøe.
Tého dopoledne setkala se paní aktuárová s paní purkmistrovou Rollerovou a hodnou chvíli spolu rozmlouvaly. Rollerka
vypravovala, e byla navtívit pátera rektora a tam e se veho
jak náleí dobøe dovìdìla.

A ne poledne minulo, byla jedna øeè, e nejhùøe v tom jsou
filozofové z bytu sleèny Elis, z nich dva aspoò budou vyhnáni.
Tuto novinu vypravovala Roubínková svému muí po obìdì, kdy se mu pøi dýmce v mrzutosti jen ponìkud ulehèilo.
Sleèna Lotty sedíc u okna na pohodlné idli, kodolibì upírala své oèi na Lenku, ubrus se stolu skládající. Vidìla, jak
její sokynì sebou trhla a zbledla, jak ustraenì k tetì vzhledla.
Ten divnì jednou skonèí! Jetì tak mladý a u se drí novot a dìlá proti pøedstaveným revoluci. Zaslouí si notnì pøísný trest, chladnì pravil Roubínek a pustil vánì kotouè dýmu.
Lenka pøedtím na okamik, jako strnulá, vztyèila nyní hlavu
a kvapnì odela. Do due urazila ji ta bezcitnost a obmezenost.
Ta bude vyvádìt! mínila Lotty, kdy sestøenka odela.
Ta bude jetì palièatìjí! Na, es wird sich zeigen!
Od sleèny Elis odela paní domácí, kdy jí bezdìky zpùsobila velkou starost. Povìdìla Márinèina matka, co zaslechla o studentech, zvlátì o Vavøenovi a Frybortovi.
Stará, suchouèká sleèna sedìla, tesknì oèekávajíc, a by
nìkdo z pánù filozofù se vrátil.
Koneènì zahømotilo na schodech a do pokoje kvapnì
vstoupil veselý Hanák.
Ach, pane Fryborte, e koneènì jdete! Mám srdce jako
jáhlu. Øeknìte mnì, co se dìje? Odkud jdete?
Od výslechu.
A je pravda, e  vás  e budete musit pryè?
Filozof se zasmál.
To vyenou celou filozofii. Vichni za jednoho!
A co kdy se tak stane?

Frybort zasmál se znova.
A vy se jetì smìjete? Ta hanba!
Nic patného jsem nevykonal. Bránili jsme starý zvyk.
Ale bude po studiích.
Co potøebuju vìdìt, abych byl øádným obèanem, to vím,
knihorout by beztoho ze mne nebyl!
A Márinka?
Márinka? Ta mne má ráda a vezme si mne, budu-li sedlákem na Hané, tak jako kdybych byl nìjakým advokátem!
Co vy, ale pan Vavøena! Co ten by dìlal!
Vak oni si to dobøe rozmyslí, ne takového výborného studenta vyenou a zkazí. Ostatnì, páter German se ho zastane
a koneckoncù: ex moribus primam, cetera eminenter!
Sleèna majíc po tolik let filozofy, pøiuèila se tìm latinským
tøídám na vysvìdèeních a rozumìla dobøe, co Frybort øekl:
Kdyby to tak Pán Bùh dal! Je po výslechu?
Ano, zejtra snad ji bude vyhláen rozsudek.
A kde je pan Vavøena?
el do hodiny.
Vavøena kráèeje po schodech k bytu aktuárovu, hledìl dychtivì pøed se a èekal, e Lenku uvidí. Ale chodba byla prázdna, dveøe Lenèina pokojíku zavøeny. Ji druhý den jí nevidìl.
Touil ji spatøiti. Vìdìl, e to není náhodou, e aktuárka jí brání. Dnes bylo jako vèera, a i matka, ani dcera si instruktora
tak nevimly, jako jindy.
Jediné bylo dnes kromobyèejné to, e pan aktuár u byl
doma. Vavøena uèil. Jindy pøes tu chvíli pøicházívala sleèna
Lotty pro to neb ono, teï se z prvního pokoje ani nehnula. Kdy
bylo po hodinì, aktuár sedì ve své lenoce a hledì
na Herodesa krále, zastavil Vavøenu a mluvil k nìmu. Povìdìl svým lhostejným, chladným zpùsobem, e je úøedníkem,

jen musí býti poøádným, a e tedy poøádek také na jiných
ádati musí.Pan instruktor vak e si vímá pøíli jiných vìcí,
co se naò nepatøí, a e mu to bude jetì jednou kodit více
ne teï. e by mìl jen studovat, a ne si rebelie a zbyteèného
vlastenèení vímat a, jiné kazit.
ika a císaø Josef byli také Èechové, tentokrát nedodal
vak a ten kostel tu máme po nich na památku, nýbr: a
neèetli taky takové hloupé, neznaboské knihy, jakými mladým holkám rozum pletete. Naè holce kniha? Vaøeèka a ne
lejstro! A pak chci, aby Fricek  
Pane aktuáre, raète mnì laskavì zkrátka øíci, co míníte.
Aktuárùv zrak opustil Herodesa krále a utkvìl na tom opoválivém mladíkovi, co znamenalo, e Roubínek byl nemálo
udiven a pøekvapen.
Míním, e si jiného - instruktora - a tu máte za mìsíc  
Ukázal na stùl, kde byl Vavøenùv mìsíèní plat za kvìten vysázen.
Vavøena podotknuv, e si tìch penìz jetì nezaslouil, podìkoval a odeel bez penìz.
Roubínková i dcera byly pøekvapeny. Domnívaly se, e bude
Vavøena ohromen, e bude se omlouvat, a on ukloniv
se a hrdì vztýèiv hlavu, odeel.
Ó, toho hrdopýka! Jak jsme se v nìm zmýlili! zvolala aktuárová.
Od aktuárù neel Vavøena pøímo domù, ale volným krokem
ubíral se z mìsta ven, a se v nedoínském háji ocitl.
Ne se v svém zamylení nadál, stanul nedaleko starého,
nahrbeného stromu v hloubi hájové. Plíil se opìt pod jeho
korunou, a hledìl upøenì k mocné haluzi, k ní bylo hnízdeèko
jeho pøilepeno.
Bylo celé, dobøe zachovalé.

Pak zacházel dále, a na lavièku pod starým bukem se usadil; mylenky jeho byly dosud u starého stromu, kde s Lenkou
stál, kde ruku její tiskl.
Jak jí dá zprávu, kterou byl pøislíbil, jak bude dále?
Sleèna Elis i její studenti byli dávno po veèeøi, kdy Vavøena pøiel. Zùstal v pøedním pokoji.
Sleèno, stalo se, co jste pøedpovídala.
Pustili vás? a polekaná vzhledla k mladému mui.
Ano, ublíí mnì to, ale nezabije. Ne 
Rozumím, pane Vavøeno. Kdo ví, proè to je dobré, a vìrnost vítìzí! dodala významnì.
Ano, doufám, vìøím, ale vy musíte býti se mnou.
Elis podala mu svou drobnou ruku, kterou mladý filozof vdìènì stiskl.
VIII
V koleji bylo mnoho jednání a vyslýchání.
Mnozí tuili zlý konec, v mìstì se vypravovalo o nejhorím.
Profesor náboenství, rektor a biskupský komisaø uznali, e
se filozofové hrubì provinili a e tedy je nu pøísný trest.
Profesor náboenství ádal neústupnì dostiuèinìní za pohanu, která se mu stala. Na tìstí studentù nepøedl s ním rektor zrovna dobrou pøízi, a tak bezdìky, vlastnì úmyslnì klonil
se k filozofùm, kteøí nadto za výslechu doznali, e nemínili proti
profesorovi demonstrovati, nýbr e ten pøípis je tak rozèilil,
ano, kdy tu slavnost majálés uspoøádali, nemínili nic tím
proti profesorùm, jak najevo dali, volajíce, prve ne do háje
vytáhli, vivat akademii a jim.
V tom je vydatnì podporoval starý, váený páter German,
který se jich ve sboru zastal co nejvydatnìji.

Ne pøísný rektor sotva by byl povolil.
Pøilo pak k nìmu nìkolik pøedních mìanù a sousedù
prosit za studenty.
Mnohým by tím bylo uleveno, ale nìkolik tìch pøedákù,
kteøí vechno zosnovali, byl by pøece nejtìí trest stihl. Ne
na tìstí vech pobavila ta historie mocného pána, který
se vemu tomu srdeènì zasmál a z odvahy filozofù mìl radost.
Byl sousedem rektorovým. Kdy takový pán z krásného
zámku, bohatý, mocný, za nìkoho slovíèko ztratí, nepadne to
slovo na skálu.
Hrabì George byl ten deus ex machina, jen vechno umírnil, smíøil a dobøe zakonèil.
Deputace k profesoru náboenství, nìkteré primae e moribus a nìco hodin ve filozofském karceru byly následky, které mnohé filozofy stihly za tu bouøi v koleji a slavnost majálés.
Sleèna Elis div se na Fryborta nerozhnìvala, kdy v nedìli
ráno s ní a se vemi v bytu alostnì a bolestnì se louèil, ubíraje se do koleje, aby vymìøené hodiny si tam odsedìl. elma elmovská! Jetì si z toho aky tropí!
I Vavøena vesele odcházel a za ním jako medvìd huèící
pína.
Sleèna Elis nevyla toho dne ani z domu. Sedmaètyøicet
filozofù u ní bydlelo, a ádný z nich nebyl takto potrestán!
Vichni jsou ji páni - a teï tøi najednou v karceru!
Jenom tím se tìila, e není sama postiena a e ti její filozofové pøece jsou nejlepí a nìco dovedou. Mrzelo ji jejich
potrestání, ale pana Zelenku pøece nepochválila, ba za celý
den s ním ani slovíèka nepromluvila.

Vichni v mìstì se z toho potìili, e filozofy horía pøísnìjí tresty nestihly; jen paní Rollerová mínila, e by jinak
s takovými vzpurnými mladíky zatoèila. Také paní aktuárová
byla zklamána, ne co pravda, mìla i na tomto trestu dosti:
Ne minul týden, mìl Fricek nového instruktora, tichého,
pøièinlivého filozofa, o nìm rektor dal panu aktuárovi svìdectví, e pilnì studuje, ano i více, neli se v koleji ádá. Lottynka i matka zpoèátku jej nadmíru vlídnì vítaly, jsouce k nìmu
velmi laskavy, ale za týden u zchladla sleèna dcera. Co
vechno naplat, nebyl to pøece Vavøena. Vyrovnal se mu vìdìním, ale to u sleèinky neváilo. Nebyl tak hezký, nadto, jak
se zdálo, se jich ostýchal a bál. Pøiel-li, pozdravil, odcházeje klonil se a zdravil opìt, více témìø od nìho neuslyely.
Hodný je, aber unbeholfen, to byla suma veho pozorování
a úsudku sleèny Lottynky, s èím i matinka souhlasila.
Lenka by vak odporovala a dala pravdì prùchod, e pan
instruktor je obratný. Sotva týden k nim chodil a ji jí velmi zruènì a opatrnì dodal kníku, v ní nala psaníèko.
Tam èetla:
Bro je dobrý vlastenec. Vìøte mu. Bývám v háji. Na starém stromì vecko dobøe. Jen já v háji nìkoho nadarmo hledám, ale doufám a vìøím, e jej jednou najdu. Touím s Vámi
promluviti. Tìím se, e mnì aspoò øádeèkem odpovíte. Pak
udám více. Mìjte se dobøe! Vá V.
Èetla ne jednou, dvakrát, ale pøeèasto, kadého veèera
ve své komùrce.
Za krátký èas dodal Bro odpovìï. Vavøena spìchal
do zámeckého parku a tam v eré dolinì ve stínu starých jedlí;
pøeèetl dychtivì ádanou odpovìï:
Zpùsobil jste mi velkou radost. Vìøím, doufám. Pozdravujte
háj a starý strom.

Vìøím, doufám! opakoval potìený mladý filozof.
Jaro míjelo a pøicházelo léto.
Frybort byl vesel a tasten a zaèínal studovati; nebo blíila
se doba zkouky. Vídal èasto Márinku, hovoøíval s ní a ertoval a nejednou pøinesl si kytici èerstvých, vonných kvìtin.
Bodrý Hanák byl vdy vesel a blaen, pøinesl-li kytici, ale
nepovìdìl od koho; sleèna Elis také nezradila a paní domácí u více nezpozorovala na nìm kabát na prsou zabílený.
Jen pína mohl svìdèiti, ten vak ani nedutal. Byl teï více
ne jindy málomluvný, mrzutý a silnì kouøil i studoval, a
se tomu sleèna Elis divila. S ní teï èastìji Vavøena o samotì
mluvíval a vdy o Lence, kterou by Elis sama opìt ráda vidìla.
Zamilovala si ji, byla neteøí jejího Jiøíka, a ráda by ji
od aktuárù vysvobodila.
Znala Vavøenu, dùvìøovala v jeho povahu.
Ti dva byli by po celý ivot spolu astni. Ba poèítala ji
v duchu, jak dlouho Vavøena jetì musí studovati, ne dosáhne
pevného postavení, ne by se mohl enit. Nevidìla ho u oltáøe s ádnou jinou, neli s Lenkou.
Bro pilnì vyuèoval Fricka, take pan aktuár tichého instruktora si velmi chválil a také panu listovnímu jednou v nedìli
za rùového hovoru podotkl, e se mu ten nový uèitel proto
nejvíce libí, e je skromný a ne do svìta, e si podle veho
nevímá ádných novot a zbyteèností, jaké mladému vìku nepøísluejí. I Lenka nepøestávala býti vdìènou Broovi, jen
od Vavøeny nejen. èeské knihy, ale i psaníèka v nich pøináel.
Aèkoliv mladý filozof èasto kolem starého domu, v nìm
Roubínek bydlil, chodíval, spatøil jen málokdy Lenku; tetinka ji
z oka nespustila. Vavøena byl spokojen a asten; kdy milé
dìvèe zahledl; ponenáhlu vak mu to nestaèilo. Chtìl, musil

s ní mluvit, a v tom právì mu sleèna Elis po mnohých poradách pomohla.
Lenka nemohla chodit na filozofskou mi, musila do zámku. Tam se shledala s Elis, která byla vdy tastna, e si s tou
milou dívèinou aspoò nìkolik slov na galerii pøed kaplí zámeckou mohla pohovoøiti. Potøetí pøivedla s sebou domácích
Márinku a mladá dìvèata, ji døíve se znající, spøátelila se.
Márinka chodívala jindy ovem na mi filozofù, ale tuto malou
obìt ráda pøinesla u také zasvìcená v tajemství Vavøenovo,
hodné sleènì Elis i pøíteli Frybortovu.
Márinka vyzvala Lenku, aby v nedìli odpoledne, kdy má èas,
pøila do zámeckého parku, tam e si déle pohovoøí.
Tak se stalo. Co pan aktuár na Herodesa krále hledì s panem listovním rùovì se bavil a manelka jeho u nich sedìla
a Lottynka u nìkteré pøítelkynì návtìvou mekala, odskoèila Lenka do blizounkého parku, kde Márinka na ni èekala.
Tou dobou bývalo tam málo lidí, nebo vichni vycházeli
do Nedoína a jinam za mìsto. Ale divnou náhodou vábila
zámecká zahrada v tu dobu dva filozofy, kteøí tu pravidelnì
jako znenadání mezi stromy se zjevili a zanedlouho
k dìvèatùm se pøiboèili.
Blaené chvilky v parku byly kratièké, a pøece staèily, aby
Vavøena poznal, jak Lenka mu je srdeènì oddána, jakého je
vroucího citu a lechetné mysli, pøece obsahovaly tolik, e
Lenka po celé dny a týdny na nì vzpomínala a z nich potìení èerpala.
Co oba vánì rozmlouvali, bavil Frybort erty a vtipem svou
Márinku.
Vavøena jen litoval, a Lenka také, e ty schùzky nebyly kadého dne, ba ani ne kadé nedìle. Nìkdy jich nìkolik uplynulo, ne Lenka opìt Márince oznámila, e bude jí moná pøijíti.

A tak nezbývalo ne psaní, které váný postillon damour
svìdomitì a spolehlivì donáel.
Tu nedìli po svatém Antonínu byla v háji nedoínském
u kaplièky pou, a toho dne bylo tam, jako vdy jindy, skoro
celé mìsto. I paní aktuárová s Lottynkou se tam odebraly
a bavily se mezi honorací velmi dobøe.
Paní Rollerová pøila ponìkud pozdìji, ale pøinesla paní
Roubínkové noviny, jaké noviny!
Pulmistrová vìdìla neb dovìdìla se veho, a tak nezùstaly
jí chùzky Lenèiny s Vavøenou tajny.
Paní Roubínková asla; trnula, jak ta její schovanka se zapomíná a zpùsobu a dobrých mravù nedbá; chystala se na ni,
ba zahrozila. Lottynka byla doèista zklamána.
Lenka sedìla kveèeru ve své komùrce, hledíc otevøeným
oknem do zahrádky. V mylenkách byla jetì v parku pod
støemchou u Vavøeny. Vtom zaustìly venku aty, a paní teta
po procházce jetì nesvleèená vstoupila. Nastal pøísný výslech. Net nezapírala, nelhala, toho nedovedla. Povìdìla, e
byla v parku, a na dalí otázky pøiznala klidnì, e s Vavøenou
mluvila.
To rozhnìvalo paní aktuárovou tím více. Èekala, e bude
zapírati, plaèíc prositi; ne vzdorná hlavièka se nesklonila, jak
paní teta oèekávala.
Pøivolán i pan aktuár na pomoc. Nastala bouøka v domì.
Z toho ze veho vylo, e Lence zapovìdìla teta chodit
do parku a s Vavøenou vùbec mluviti, co i mu potvrdil, a nakonec hrozba paní Roubínkové, e kdyby Lenka pøi tom vem
setrvala, e by tím vzdala se mateøské péèe své tety a e by
si mohla jíti za tím hladomøivým, na nic pyným filozofem.

V mìsíci èervenci pøijel sám hradecký biskup, aby pøítomen byl zkoukám, jmenovitì z náboenství.
Zelenka zhubenìl jako louè od samého studování.
Naveèer pøed vlastní zkoukou poádal pína sleènu Elis,
aby mu pøichystala èernou kávu, e bude celou noc studovati. Sleèna Elis za takových okamikù bdìla se svými studenty. Veèer, bylo okolo desáté hodiny, Frybort sklapl knihu. Co
umím, umím, za noc to nezhltnu.
Ulehl a za chvíli spal blaenì a spokojen. Po jedenácté sklapl Vavøena knihu a zanedlouho i jemu zavøel spánek umdlené oèi. Tou dobou popíjel pína èernou kávu, aby zaplail
vechnu ospalost. Kniha náboenství leela pøed ním, èetl
a kouøil. Hustý dým válel se u velkých kotouèích nízkým pokojíkem jako mlha na horách a jimi bylo vidìti neumdlenou bledou hlavu Zelenkovu, který shrben nad explikacemi za druhým stolkem pøi svitu olejové lampièky studoval, èi døel, jak
Frybort øíkával.
Sleèna Elis sedìla ve svém pokoji u okna, hledíc do tiché,
vlané noci. Myslila, e zejtra její studenti jí hanbu neudìlají.O
Zelenkovi a Vavøenovi byla jista, Frybort mìs hlavu jako støíbrný zvonek a pína poslední èas velmi pilnì studoval. Ale
starostlivá sleèna nevìdìla, e jen u knihy sedal a mylenkami
bùhvíkde bloudil. Bylo k pùlnoci, kdy zlehynka otevøela dveøe vedlejího pokojíku. Slyela poklidný dech spících, vidìla
Zelenku jako noèní sùvu bdìlého, a tam v koutku sedí pína
nad knihou. Sklenice prázdna, káva vypita - a sly, to chrapot! Probùh! Vypije kávu a  spí! 
Chudák je zmoøený! pomyslila si Elis. Zmohlo jej to ustavièné studování. Snad bych jej mìla vzbudit? Ale je pozdì
a on rozespalý, unavený.
A zase ourala se tichounce zpìt a uloila se.

Ráno druhého dne, kdy se filozofové ubírali ke zkouce,
pøála jim mnoho tìstí, pøipomínajíc, aby se pokropili svìcenou vodou a svatým køíem se poznamenali. Celé dopoledne
byla jako na pendlíkách, pøes tu chvíli vybíhala k oknu .a vyhlíela. Domácích Márinka mìla se tak jako Elis, k ní èasto
do kuchynì jen na odskok pøibìhla. O jiném hovor nebyl ne
o studentech a zkouce.
Prohøátým vzduchem chvìly se zvuky zvonu poledne oznamujícího, minula pùla, a teprve ozvaly se kroky a hlasy dole
na síni. Elis odhodivi líci, vyla rychle na chodbu.
Zdola slyela Márinèin veselý hlas a Frybortùv smích. Ó,
dobøe to skonèilo! A tu ji pan Zelenka. Bledá, suchounká tváø
je vyjasnìna, rty se usmívají.
Omnia eminenter, sleèno!
,,Vak jste si toho zaslouil. Vítám vás.
Za ním stoupal Vavøena, klidnìjí, ale také veselý, a poslední
Frybort.
Sleèno Elis, volal ji na schodech, máte-li dost ovsa
a lejek na krmení? Nesu vám hus-
Pìknì dìkuju, to by pantáta vás s takovým ptactvem nerad vidìl.
,,Rád uvidí, rád. Samé eminence to nejsou, ale dobøe to
dopadlo.
Chvála Pánu Bohu! Ale kde jest pan pína?
Vavøena i Frybort umlklli. Zatím vstoupili do pokoje.
Chudák, ve vem má netìstí, pravil vánì Vavøena
A tak studoval! Co zaène?
Sleèna Elis mìla radost pokaenou. Poèítala najisto, pína, pøedtím tak vytrvale studovaví, jak náleí obstojí.
Èekali naò, ale on neel.

Nechtìl nám kazit radost, mínil Vavøena, a opravdunetìí
mne dnení den tak, jako by mne tìil, kdyby i pína s námi
mohl se radovat.
Ten zatím za tichého, parného odpoledne sedìl v zámeckém parku dole v houtinì pod starou jedlí. Opíraje tváø svou
o dlaò, hledìl upøenì do zemì.
Ze své rány, která jej stihla, se ji probíral. Uvaoval nyní, co
mu zbývá, kterou cestou by se mìl dáti. Dlouho tak sedìl, a
koneènì volným krokem vyel z parku. Mìstem kráèel rychleji, neohlíeje se; domníval se, e vichni se za ním obracejí, eptají a úsmìnì naò hledí, Doma zastal jen sleènu Elis.
Pøinesla mu jídlo, snáela mu, co mìla, avak o zkouku nezavadila ani slovíèkem.
pína pojedl nìco málo. Pak obrátiv se ke sleènì, pravil:
Tak u víte 
Vím a divím se tomu. Byl jste tak pilný.
Hm, u se stalo.
koda roku!
Nebudu opakovat. Mne tu vecko pronásleduje.
A co zaènete?
Pùjdu do klátera, pravil temnì, ale pevnì.
Ale vdy máte z náboenství nedobrou.
U milosrdných mne proto pøijmou.
Probùh, pane píno!
Ale on se ji rozhodl. Vyloil jí, e nemá ádné podpory, e
kadou skývu si musí trpce zaslouiti. Proè bych se souil,
nic neèekám, nedoufám, a kdybych tu zùstal, dopadlo by to
zase tak, nebo tu nemám pokoje.
Zamlèel se. Sleèna Elis stanuvi nedaleko nìho, pravila
soucitnì: Znám vae netìstí a vím 
Filozof zvedl prudce hlavu.

Vy víte? No, ted se mi teprve vysmìjí!
Ale, pane píno, co si o mnì myslíte?
Ne on ji ani nehlesl. Byl zdánlivì klidný; za tou lhostejnou
tváøí tajila se vak bouøe citù. Za chvíli vstav, odeel do svého
pokojíku. Sleèna Elis hledíc na tu postavu v chatrném atì
kupøedu nahnutou, pocítila hlubokou soustrast.
Propadlý filozof stanul u okna svého pokojíku a hledìl zamylen do námìstí. Tam bylo nadobyèej ivo. Studenti ve valných tlupách se procházeli, a vichni byli veselí, ivì rukama
rozkládali. Vidìl pøijídìti vozy, na nich naloené studentské
kufry, u vozù kráèeli otcové, mìané, venkované v rozmanitých krojích. Vichni pøijeli sobì pro své syny, z nich se potìí; odvezou je domù, kde zaijí astných a veselých prázdnin. Pro nìho nikdo nepøijde; nemá domova, ani otce, ani
peèlivé, dobrotivé matky, nikoho, kdo by jej pøátelsky a radostnì na vagace vítal.
Zrak jeho utkvìl na protìjí stranì námìstí; tam pøed domem stál venkovský vùz, do nìho byl zapøaen silný hnìdáèek. Na voze èernal se ji kufr, na nìm leel uzel peøin
ve strakatì pruhovaných cejchách. U hlavy koòovy stál malý
studentík, gymnazista, který dnes zajisté radostí, oèekáváním a tubou oka nezamhouøil; hladil nìnì i radostnì nozdry
milého konì, kterého tak dávno ji nevidìl a který jej co nevidìt doveze k mamince.
Otec jetì u domácího pána rovná, synek nemùe se doèkati.
Prostinký ten výjev otøásl pínou. Rázem vidìl pøed sebou
starou, bílou kobylu strýce faráøe, která jej mladého studentíka rok co rok k strýci a rodièùm dováela.
Vzpomnìl, jak i on radostnì ji vítal a hladíval, vzpomnìl, jak
domù dojídìl, jak matka u mu naproti chodila, strýc faráø jej

za dobré vysvìdèení hladil a odmìòoval Vecky ty prosté, ale
pro nìho tak vzácné a radostné výjevy blaeného mládí mihly
se jeho duí jako krásný sen; opøev hlavu o zeï, dal
se do pláèe.
Toho dne bylo v Litomyli mnoho radostí, ale také dost smutku. Nejedna panenka trudnì se zamyslila, e její filozof a
za mìsíce opìt pøijde, ba mnohý, opoutìje filozofii více
se nevrátí a na vysokých kolách ve hluèné Praze snad zapomene.
Lence se také kalily oèi, ale snaila se vyloudit na úsmìv.
Nemìla s Vavøenou mluviti, pøísným trestem jí hrozili. Ale
co jí hrozba, co trest?
Pøila tajnì za soumraku na zapovìzené místo do parku.
Mnoho se odváila. Samotná, tou pozdní dobou  ale mìl by
Vavøena odejít, ani by s ním promluvila?
Rùová záø korunami probleskující pohasla, v háj tmìlo.
Lenka mìla se k odchodu. li nìkolik krokù, stanuli opìt, a
neúprosný èas pøikázal. Lenka podala Vavøel ruku; on stisknuv ji, pøiehl rozechvìnou dívku k svému srdci a políbil svìí
její rty. Zmlkla v jeho náruèí; vidìl v záeøí ubledlou její tváø,
pøivøená, dlouhou øasou lemovaná víèka. Náhle se mu vytrhla
a kvapila odtud. Bìlavý at mihl se jetì køovinami, branka
vedoucí k panskému domu zaskøípala.
Lenka zmizela. Vavøenovi znìlo dosud tiché, vroucí: Nezapomeò! a na rtech cítil dosud houcí políbení milované dívky.
Stál dosud na téme místì a hledìl v tu stranu, kterou zmizela. Setmìlo se.
V hospodì u Prencù bylo ji rozsvíceno a pod visutou lampou veselo. Páni filozofové, kteøí teprve zejtra odjedou, seli
se tu, aby naposled v kolegiálním, pøátelském krouku

se pobavili. Veselosti nebyl nedostatek - to, aby student pøed
prázdninami se rmoutil. Chvílemi kolovala píseò, pak ji pøeruil smích, hluk a erty. Ale smích nemìl konce, kdy Frybort
svým vtipným zpùsobem jal se vypravovati nehodu, která stihla
paní Rollerovou. Dnes u to velo sice ve veobecnou známost, ale kdy Frybort vypravoval, smáli se nanovo.
Pøi slavné dnení mi dodrala se a na kùr a tam u samého
zábradlí se usadila, majíc svùj váèek na pletivo pøed sebou.
Jak pilnì pozorovala a svým pichlavým zrakem nìkam stranou hledìla, spatøil nìkdo blíe stojící, e váèek je otevøený
a navrchu v nìm e divná vìc. Kdy potom Rollerka opìt
se obrátila, div nevykøikla. Vzchopivi se rychle, vztáhla pravici po váèku, který sklouzl divnou náhodou pøes zábradlí; ale
nezadrela ho. Kloníc se za ním, pozorovala, e. lidé se k ní
vzhùru obracejí, e tu udivenì, tam smìjíce se karty lapají,
které z váèku vypadly a jako velké chomáèky snìhové tøepetavì, zvolna na udivený dav se sypaly.
Bylo smíchu a vtipù v celé Litomyli pro neastný pád karet paní pulmistrové.
Nejvìtí vak radost z toho mìli filozofové u Prencù shromádìní. Bylo ji pozdì, ale smích, hluk a zpìv neustával.
Celé mìsto døímalo v objetí vlané èervencové noci Lidé,
kteøí sedìli na lavièkách pøed domy, zmizeli k pùlnoci. Jetì
znìl kdes otevøeným oknem drnkot kytary; i ten umlkl. Ticho.
V arkýøi staroitného domu sedìla u otevøeného okna domácích Márinka. Nemohla usnouti. Vidìla na námìstí i do
ulièky tam vybíhající, na protìjí radní vì, za ní klenulo
se tmavomodré, hvìzdami poseté nebe. Sleèna Elis jí povìdìla, e Frybort zveèera odeel. Vrátil se?
A jak ujdou ty prázdniny? Smutný, dlouhý èas!

Pojednou rozlehl se v eré ulièce proud ztlumených zvukù,
lahodných muských hlasù. Márinka sebou trhla, pak uskoèila, napjatì naslouchajíc. Ji rozeznává jeden - to Frybortùv
zvuèný hlas. Zastaveníèko! Jí! Jak krásný zpìv, jak tiinou
noèní mile zaznívá! Pøistoupila opatrnì k oknu. Zahledla dole
zpìváky, kolegy Frybortovy, kterého i v eru poznala. Slyela, e naproti se okna otvírají, e lidé k nim pøistupují; uskoèila nanovo. Jí na poèest!
Zpìv dozvuèel. Kroky rozcházejících se zpìvákù ozývaly,
se po dlabì, a zanikly; pak zarachotil klíè v domovních dveøích, slyela po schodech kroky, je ztichly u dveøí jejiho pokojíku. Zachvìla se, váhala, pak pøistoupila blíe.
Márinko, dobrou noc! Dobrou noc! ozval se venku tichý,
srdeèný hlas.
Ó, jak ráda by mu podìkovala a povìdìla, jakou radost ji;
zpùsobil!
Ale nemohla, nesmìla a jen potichu opakovala:
Dobrou noc!
Dveøe vrzly, Frybort zael Vude zase klid, .jen v srdci Márinèinì ne. Dobrou noc!
Stìhování studentù bylo veobecné. Na vech cestách
z Litomyle vedoucích bylo vidìti èetné vozy obtíené náøadím studentským, míøící, do rozmanitých konèin Èech i Moravy.
Zelenka odjel dopoledne, brzo po nìm Vavøena a odpoledne
louèil se Frybort. Otec jeho, poctivý, zachovalý Hanák, dìkoval srdeènì sleènì Elis, e tak syna jeho opatrovala, a vyøizoval
pozdravení od panímámy, která jí leccos na znamení své uznalosti poslala do hospodáøství. Veselý filozof louèil se vesele

se vemi v domì, ale kdy Márince, té chvíle váné a zamlklé,
ruku naposledy stiskl, opustila jej veselost.
Malièko a uvidíme se zase! Sbohem! zvolal srdeènì.
Vechno ponenáhlu odjelo a v Litomyli bylo jako by vymetl. Stala se na krátký èas chudí o nìkolik set lidí, a to mladých a bujných. I v domech bylo ticho, smutno.
Je tu jako po pohøbu, pravila sleèna Elis paní domácí.
Ba bylo by tu smutno bez nich, viï, Márinko?
Dcerka se zardìla.
Je mi, jako by mnì synové odeli. Vìøte mnì, paní domácí,
sedmaètyøicet filozofù jsem mìla v bytu, ale tyto mám nejradi, a myslila vlastnì nejvíce na Vavøenu a Fryborta.
A co pan pína? ptala se paní domácí.
Pùjde zejtra, chudák do klátera.
Ten za celé odpoledne nìkde se toulal. Pozdì odpoledne
bylo jej v zámeckém parku vidìt, an sedí pod stromy zamylen. Odtud zael domù, poádal sleènu Elis, aby mu nedala
zaspati, e èasnì zrána odejde.
A nerozlouèíte se s nikým?
S kým?
S paní domácí?
Tu zastanu v krámì. Do bytu nepùjdu.
Elis porozumìla.
Tak Márinku ani neuvidíte, dodala jemnì.
Ne - nechci -, vyrazil stísnìným hlasem. Ale øeknìte jí prosím... líce pínovo zbarvilo se do temna, øeknìte jí, e jí
pøeju mnoho tìstí, aby byla vdycky astna. Umlkl a víc o ní
nepromluvil.
Spal té noci málo. Poslední chvíle strastného, klopotného,
ale pøece volného ivota. Co jej èeká? Radost a tìstí nikde,
o tom byl pøesvìdèen.

Ráno mu do jeho skrovného uzlíku sleèna Elis pøidala jetì
zásoby potravní.
Nepomyslil si, e se bude tak tìce rozcházeti. V okamik
uvìdomil si, jak starostlivá, hodná, dobrá ta j stravovatelka
byla, takové due e u nenajde. Hlas se tøásl, kdy jí
za vecko dìkoval.
Elis uronila nejednu slzu a ádala, aby na ni také nìkdy
psaníèkem vzpomnìl. Kdy vyel na síò, stanul jako ohromený. Bylo záhy zrána a Maøenka ji ustrojená, èerstvá jako rùe
stála na síni u schodù, jako by naò èekala. Pøistoupil k ní, ale
nemohl promluviti. Hrdlo se mu stáhlo, jen oèi mluvily. Pak
slyel její lahodný hlas, který mu tolik srdce rozechvìl.
Ani byste mi sbohem nedal, pane píno. Mìjte se dobøe
a vzpomeòte také na nás!
Bylo mu, jako by se v eré síni vyjasnilo. Na rtech zjevil se
mu úsmìv. Promluvil nìco spletenì, z èeho jen jasné bylo:
Buïte astna! Sbohem!
To pøekvapující setkání, poslední radost i al, zpùsobila mu
také sleèna Elis.
Probral se teprve, kdy byl za Litomylí. Uzlík v levé, hùl
v pravici, kráèel silnicí k Vysokému Mýtu. Tam kde do stoupila
návrí, stanul u starého topole vedle cesty. Filozof hledìl naposled na krajinu a mìsto, kde byl své mládí strávil. Bylo jasné, srpnové jitro. Ó, jak tu pìknì, milo! Údolí nedoínské, luèiny, háj - vecko tak svìí, èerstvé z tmavé zeleni vystupující
domy mìsta jako v zahradì Tam krásný zámek v parku, nedaleko ta neastná kolej dole radní vì a naproti staroitný
dùm s arkýøem a tam Na ve to zíral naposledy, navdy s milými místy se louèil,
a zároveò své mladosti a svobodì sbohem dával 
Ó, léta studentská!

Doby radostí i starostí, doby úsilného studování, obavy
a strachu ze zkouek, doby vtipu, veselosti a zpìvu, doby
kondic a úmorného vyuèování, svìí mysli, bujarých sil doby
strádání i hladu, a pøece bohaté rùovými sny, plné nadìjí
a plánù, doby svobody, pøátelství, prvních verù a první lásky!
Ó, kdo by rád s vámi se louèil, kdo by z celé due na vás
nevzpomínal v tísni a chladu pøísného ivota, plného rozporù
a zklamání!
IX
Sleèna Elis byla dobroditelkou mladých milujících, a proto
byla u ní skoro filiální pota.
Sluha potovní pokadé, kdy diligence pøijela, pøinesl jí aspoò jedno psaní, a ona málokteré rozpeèetila.
Prohledla obálku a uzøevi to neb ono znaménko, uschovala je do prádelníku do modliteb. Obyèejnì, jak potovní sluha odeel, pøibìhla ihned domácích Márinka a dychtivé
se tázala:
Nìco pro mne?
Zazáøila, kdy sleèna usmívajíc se odtuila:
Tohle je z Moravy.
Nìkdy doly náhodou dva listy a tu pak urèovala Elis:
Ten je vá, ten do zámecké kaple.
Tam toti je odevzdala Márinka Lence, s kterou se tam kadé nedìle shledala.
Tak co píe? ptávala se dodateènì sleèna, kdykoliv dìvèe list rychle zrakoma pøeletlo.
Mnoho pozdravení a díkù, a e se tìí, a tu zas bude.
Vìøím, vìøím; a vy také, panno Márinko, viïte?

Asi dvakráte psal Frybort pøímo sleènì Elis. Vavøena pak
vícekráte. Zelenka vak si ani jednou nevzpomnìl a pína
také nedával o sobì vìdìti.
Co by chudák psal, leda o netìstí, mínila sleèna Elis; kdy
tak za rozpravy Márinka se o nìm zmínila.
Tak míjel den veselých prázdnin po dni, studentùm doma
rychle, skokem, dìvèatùm v Litomyli zvolna, krokem.
Lence od slavnosti majálés daøilo se hùøe ne jindy. Lottynka jako by ani sestøenkou nebyla, teta stala se jetì pøísnìjí, a u strýce, kterým v domácích vìcech manelka vládla,
nemìla sirota ádného zastání. Lenka pracovala, starala
se o domácnost za vechny, a pøece neuèinila jetì zadost.
Ji i lidé si toho vimli a tu tam se vypravovalo, jak s pøièinlivým
tím dìvèetem nakládají. Vykládali paní aktuárové ve zlé, e
neteø svou jako popelku stále doma nechává, nikam ji s sebou
nebéøe a ádného vyraení jí nepøeje.
Ale v tom se klamali. Lence bylo volnìji, kdy byla o samotì.
Tu mohla èísti své èeské kníky a Vavøenovy listy, tu mohla
se volnì oddati svým snùm a nadìjím.
Co prázdniny nastaly, uvolnilo se jí v tom, e mohla spíe
vyjíti. V nedìli ráno chodívala do zámecké kaple odpoledne
nìkdy do parku, nìkdy na høbitov navtívit hro by svých rodièù. Jedinou, nejmilejí drukou jí byla Márinka, která mimo
listy pøináela jí pozvání, aby jednou sleènu Elis navtívila. Tøetí
nedìli o prázdninách setkala se s tou pøíznivkyní na høbitovì,
odkud s ní odela do jejího bytu; tam u dávno touila podívati se.
Bylo to krásné odpoledne v tom svìtlém pokoji, kde vecko tak pìknì srovnáno jen se tøpytilo!
Mladá dívka stanula u.prostøed, upírajíc zraky své
na podobiznu mladého knìze, svého strýce.

Pak zavedla Elis svého hosta i do studentského pokojíku
a ukázala jí, kde Vavøena bytoval, stolek mìl a studoval.
Teï tu prázdno a ticho.
Týden míjel po týdni, psaníèka docházela a odcházela Lenka navtívila jetì nìkolikráte sleènu Elis a Márinku.
Kdy se o tom koneènì paní aktuárová dovìdìla
a vyplísnivi neteø svou, jí tyto návtìvy zakázala, bylo ji pozdì nebo nastal podzim.
A jak ovoce uzrálo, tráva bledla, kvìty uvadly a ptáci
na dalekou cestu se strojili, shlukovali se ze vech stran hosté dávno ádaní.
Ze vech konèin Èech i Moravy pøijídìly opìt vozy obtíené studentskými jufry a strakatými peøinami, v mìstì nastal
zase rachot, hluk, nový, èilý ivot. Studenti byli tu.
Pøijeli gymnazisté, pøijeli páni filozofové.
Ve bylo po starém. Elis i Márinka mìly nemalou radost,
kdy Frybort a brzo po nìm Vavøena pøijel. Zelenka ubytoval
se také u sleèny; jal se hned zpoèátku pilnì studovati, vyuèoval jako loni, ivì se skrovnì, a èasto zas veèeøíval porcièku
suchého chleba a ovocnou kai. O pínovi ani ptáci nezpívali, jako by do vody zapadl.
Bro vyuèoval opìt aktuárova Fricka a nastoupil nanovo
ve svùj úøad postillona damour, nebo co filozofové pøijeli, støeila paní Roubínková Lenku tak, e nezbylo jiného, ne aby
písmem sobì milenci povìdìli, co slovy sobì øíci nemohli.
Frybort byl astnìjí. Byl Márince tak blízko, vídal ji
a mluvíval s ní dennì, nadto mu ani paní domácí v tom nezabraòovala.
Podzim minul, pùda utuhla, a z zataeného, edého nebo
poletoval první sníh. Frybort mìl teï skoro zrovna tolik starostí, jako na jaøe pøed slavností majálés.

Ji pøed vánocemi bylo øeèí, bylo tìení se na ples filozofský, jen býval v mìstì nejkrásnìjím, nejslavnìjím. I letos
chystali se naò velmi i páni výborové, mezi nimi Frybort byl
nejpøednìjí, neobratnìjí, starali se, aby letoní pøedelé
krásou i nádherou pøekonal, jako by tuili, e to poslední
za staroslavné filozofie.
Lottynka Roubínková ji záhy a peèlivì se pøipravovala. Ty
musí býti královnou, keine andere! øíkávala paní aktuárová,
kdy o atech pracovaly. Lenka mìla na nich nejhlavnìjí podíl.
Musila na nich pilnì íti, ani se pøitom tìiti mohla, e i ona
ten ples uvidí, kterého se Lottynka doèekati nemohla.
Nedoufala ani dost málo, e by tam smìla jíti. Netouila by;
ne jak mohla zùstati poklidnou? Nìkolik hodin býti Vavøenovi nablízku, s ním hovoøit! Ale dály se divy. Týden pøed plesem ptala se jí teta, chce-li také jít, aby se chystala. Roubínková neuèinila tak ani na domluvu svého mue, nýbr spíe
proto, e z mnohých stran slyela, jak o tom ve svìtì se mluví,
e je zlá, pøísná, ba krutá.
Ovem nemìla Lenka aty z tak drahé látky jako Lotty, ale
dovedná ruka její umìla z mála mnoho uèinit, a èeho
se na perku nedostávalo, to dodaly mladá, výrazná tváø, záøící oko, krásné vlasy a pìkná postava.
Nastal veèer ádaného dne. Venku mrzlo, hvìzdy se jiskøily.
Pan aktuár Roubínek vymydlený, ustrojený pøecházel
po pokoji, èekaje na enské dosud se strojící.
Dnes mìl na sobì Klapálka, èerný frak, který mu nejlépe
padl, mající jméno své po svém dovedném hotoviteli. Venku
ozval se jasný zvuk zvoncù, sánì se zastavily pøed domem.
Aktuár pøistoupiv ke dveøím dámského pokoje, zaklepal.
Dìlejte, u jsou sanì tu.

Aber, Roubínek, vdy jetì nestøíleli.
Vtom zahoukla mocná rána z hmodíøe a za ní hned druhá.
Ples se zaèínal. Lotty právì dokonèivi svou toaletu stála pøed
zrcadlem dùkladnì se v nìm zhlíejíc. Matka se zalíbením
a nadením patøila na svìí, sliènou dívku ve vkusných, bohatì zdobených atech.
Nein, ty musí být královnou, Lotty! Wenn eine Dame schön
sein soll, muss sie schön gewachsen sein a to jse ty, Lotty!
Znova hledìla, znova pøehlíela. Wenn eine Dame schön sein
soll, muss sie dunkle Augen haben, a ty má! Jetì tu mali,
Lotty, tak  Wenn eine Dame  schön sein soll -, muss sie
dunkles Haar haben, a ty má. Aber, Roubínek! zvolala mrzutì, kdy netrpìlivý manel poznovu na dveøe zaklepal. Wie
ich sag, ty musi být královnou.
Zimním veèerem houkaly rány z hmodíøù.
Tak jen dej pozor, a se nepomaèká. Jsi hotova, Leny?
ptala se náhle své neteøe.
 Jsem.
Stranou zrcadla stála Lenka, ne zkrouenì, ne pokoøená,
ani závistivá, ale klidná. Ne, kdy na nádhernou toaletu své
sestøenky patøila, ozývala se v jejím nitru teskná obava, zalíbí-li se ve svém jednoduím roue Vavøenovi? Posuzovala
se pøíli pøísnì, nevìdouc, jak jí ve výbornì sluí, jak lepou je
jako rozkvetlá, èerstvá konvalinka.
Koneènì se dveøe tajemností toaletních otevøely a chladné
oko pánì aktuárovo zamrkalo pøekvapením, kdy Lotty ve ví
nádheøe a kráse spatøilo. Kdy byli domácí lidé jetì
se vynadivili, vsedli Roubínkovi do saní a ujídìli z návrí
k nedalekému Karlovu, který záøil pøeèetnými svìtly.
Na mùstku k hostinci vedoucímu stáli kominíci v plné parádì, dríce planoucí pochodnì, dále Kmoníèek, takté slavnost-

nì vystrojený. Pøed mostem tlaèil se hustý dav divákù, kteøí
pøili na èumìnou a soudili kolemjdoucí. Pøicházejících nebylo
konce. V chladném vìtru planula svìtla pochodní, rány houkaly, taneèníkù a taneènic, tatínkù a maminek proudem pøibývalo a ve hrnulo se ke vchodu, míøíc do sálu, kde zvuèná
hudba spustila.
V sále plném svìtel za zvuèící, veselé hudby bylo utìenì.
Páni filozofové se ji o to starali, aby dámám co nejpøíjemnìji èas ubíhal. Kdy Lenka po schodech do sálu stou- pala,
chvìlo se jí srdce obavou i oèekáváním a zachvìl jí lehounký
mrazík, kdy hudba spustila.
Byla jakiva poprvé v tak velké, hluèné spoleènosti.
Sebevìdomì vkroèila Lotty do sálu pøijímajíc milostivì poklony galantních studentù. Její jiskrné oko pøehlédlo rychle celý
sál. Jen tam u postranních dveøí, kde stál tíhlý, mladý mu,
utkvìlo déle.
Vidìla, jak Vavøena chladnì, bez pohnutí na ni popatøil, jak
hlavu klidnì obrací - a teï - pohnul sebou, oko mu vzplanulo
a filozofùv klid byl tentam.
Ó, toho zaslepence! Èekala nìco jiného, ne ten chladný,
lhostejný pohled. A pøece vzplanul, ale pro jinou!
Na Lenku patøil upøenì, radostnì pøekvapen, blaen. Neèekal jí, nevìdìl, e pøijde. Jak faráøova schovanka to vzplanutí jeho oka, ten záeh radosti v jeho tváøi postihla, opustila
ji vecka obava a tíseò a v srdci zajásala. A kdy potom pøed
ni pøedstoupil a o taneèek poprosil, kdy v náruèí svém skvìlým sálem za veselé hudby kolem ji unáel, kdy slyela vroucí, srdeèná slova, je jí za tance poeptal, zatoèila se jí hlava
blaeností.
Kolem zdí pod èetnými velkými zrcadly byly fotely a pohovky,
kde zasedal nejvyí tribunál; paní, gardedámy. Kostìný bi-

nokl k oèím elegantnì pøikládajíc, hledìla paní Roubínková
na svou dceru, která témìø z kola nevycházela.
Kdy za pøestávky procházka sálem nastala, byla Lottynka
jako obklopena. Jen ten, o kterém se domnívala, e dnes
najisto k ní pøijde, ten jako by jí nevidìl.
Èekala, ale nadarmo. Vidìla, jak se sestøenkou tanèí a s ní
ivì, dùvìrnì mluví, a hrdá Lottynka byla zase nespokojena,
mrzuta. I zraky její matinky stíhaly pøísnì a nevlídnì ten astný párek.
Ale Lenka i Vavøena nedbali tìch pohledù a mraèných,
úsmìných tváøí; uívali plnou mìrou tìch nìkolik blaených
chvilek, je jim popøány, zrovna tak jako Frybort, který vechnu svou pozornost záøící, astné Márince vìnoval.
Kdyby nás tak sleèna Elis vidìla! eptala Lenka.
ehnala by nám.
Okolo jedenácté hodiny zazvuèela z malé galerie, kde kapela.byla umístìna, hluèná fanfára. Poctilt hrabì or se svou
pøekrásnou sestrou ples filozofský. Za chvíli po tomto pøeruení bylo ve jako pøedtím.
Hráli, tanèili.
Nastala pùlnoc a dosud Vavøena nepøiel Lottynce
se poklonit, a tedy ji také nepøijde. Nezvítìzila. Majíc bílé èelo
mráèkem nespokojenosti zastínìno, pøistoupila ke své matce.
Bedenke nur, wie er ungalant ist, jala se stìovati, ale vtom
dostalo se jí náhrady. Pan hrabì obcházeje, zastavil se u paní
aktuárové a dcery, k nim promluvil nìkolik vlídných slov; Roubínková zatrnula blaeností. Kdy pak odeel a ona
se do vedlejího pokoje za manelem ubírala, pohledla opovrlivì na Vavøenu i Lenku, je potkala. Kdo se jí vyrovná?
Co je on, ten student ze selského rodu? Není divu, sprostý

sprostého hledá! Roubínková neopomenula známým sdìliti,
co pan hrabì lichotného jim øekl, a mikem rozneslo se, e
Lottynku prohlásil královnou plesu.
Nejhùøe se mìl pan aktuár Roubínek. Piják nebyl, v karty
nemohl si zahrát a nikde tu na stìnì nevisel Herodes král,
na nìj by zraky své mohl upírati. Chodíval èasnì spat, teï tu
celou noc! Zíval, touil po obrtu, noèní èepici a mìkké posteli. Ale to jím pohnulo a jej potìilo, jak milostivá vrchnost
blahosklonnì s manelkou hovoøiti ráèila.
Teprve kdy ráno nastávalo, rozcházeli se z plesu. Frybort
doprovázel paní domácí a Márinku, s nimi el Vavøena. Rodina pánì Roubínkova la nyní také pìky. erem poletoval
sníh a ukládal se na ály a plátì dam dobøe zahalených. Aè
unaveny, mluvily pøece o tom vyznamenání pana hrabìte. Jen
Lenka mlèela; v mylenkách jejích vak bylo jako na jaøe, plno
kvìtù.
Myslila na slova Vavøenova, na svatý jeho slib, který jí byl
slíbil v ozdobném rondelu sálovém, kdy tam chvíli o samotì
sedìli.
Èekejme, drahá Lenko! Já tebe nenechám a nezradím!
pravil jí a ona mu vìøila jako evangeliu.
X
Otevøelo se nové jaro, je pøineslo mimo kvìt a zpìv také
èervánky a skvìlou záø nové doby, po které národové absolutismem sklíèení touili a dychtili. Metternich padl, cenzura
zruena a dovoleno zøízení národní obrany. Dne 15. bøezna
prohláena konstituce. Zpráva o tom naplnila Prahu i vekeré
království plesem a jásotem.

Národní obrana èi garda zøizovala se vude.
Ve Vídni zøízena legie studentská, rozdìlena po staroøímsku
a zanedlouho nebyla jedinou.
Klid tiché Litomyle uletìl bùhvíkam. Ve vyinulo se ze
svých kolejí, a zmìny i pøevraty dály se neoèekávanì, náhle,
pøes noc. Zpráva z matièky Prahy stíhala zprávu, rozèilujíc
a napínajíc mysli vech. Jedni vítali konstituci s radostí, jiní
v nejistotì vyèkávali, a nìkteøí, více stranou a za vìtrem, láli
na ty novoty a ruení obvyklého poøádku.
Pan aktuár Roubínek byl neasten, vecek od sebe. Nemìl nyní chvilenky oddechu, neb jeho nejkonzervativnìjí duch
lekal se novot vech a tuil zvrácení veho poøádku, vekeré
káznì a koneènou veobecnou záhubu.
Pan listovní èastìji k nìmu docházel, ale o rùových hovorech nebylo ani potuchy. Roubínek sice dosud hledíval
na Herodesa krále, ale èastìji teï od nìho zrak odvracel,
nebo pøítel listovní pøináel noviny!
Ve Vídni bouøky, v Praze zmatky, schùze obecného lidu, zruení cenzury, roboty  Boe, Boe, kam se ten svìt podìje,
jaká to obluda ve narub obracející, ta konstituce!
Vude v okolních mìstech zaøizují gardy, v Litomyli bude
co nevidìt a kadý obèan bude se musiti chopit zbranì, dostane èako na hlavu, bude se na bìlidle execírovat, stráí
stát, na manévry chodit!
To by se èlovìk z toho roznemohl! Pan aktuár si u nemohl
ani dobøe pohovìti, kdy maje obrta na sobì v lenoce
sedìl, ani mu ji dýmèièka nechutnala, tøeba v ní
Lottynka svým rùovým prstíèkem tabák pøitlaèila.
Pøes tu chvíli bylo slyeti hluk i zpìv na ulici, výskot i koèièinu,
zevad zvuèelo: Národ, vlast, svoboda, rovnost, právnost,

èeský jazyk, samospráva, a kdovíjaká jetì hesla pøemrtìných mozkovic, jak Roubínek listovnímu podotkl.
Bùh ví, kde se ti vlastenci najednou vzali! Vyrostli pøes noc
jako houby po deti. Vecko vlastenèilo. Nikde ádné úcty,
veta po bývalém respektu. Kadý vznesl pynìji hlavu, jako
by tou konstitucí o kus vyrostl. Paní Roubínková tìce nesla,
e vude zaèínalo se mluvit jen po èesku a e se té její èetinì tu i tam vysmáli. Jako manel v listovním, mìla ona v paní
Rollerové pøítelkyni.
Bedenken sie, ta nae Leny. Døíve poøád nemluvná, tvrdohlavá, teï hovorná a veselá. To je vechno...
Diese Konstitution! Uvidìj, man wird noch rauben und
morden!
A co potom, kdy Lottynka pøichvátavi domù, oznamovala, e filozofové mìli velikou schùzi a e zaøídí studentskou
legii!
Teï jsme hotovi! zavzdychal Roubínek. Co je to, dá-li
se dítìti nù nebo bøitva? Studentùm avle místo per! Teï jsme
hotovi!
Und was die Professoren und was der Pater Rector?
Nemohou tomu zabránit.
Jakpak  kdy ani ouøad  ani ministerstvo nemá respektu, a Roubínkùv pohled utkvìl strnule na Herodesovi králi.
Sleèna Elis teï za celý boí den své studenty, vyjma Zelenku, málo vídala. Byli neustále v koleji nebo ve schùzích, jim
konce nebylo. Jak by se jim mohl vyhýbati Frybort nebo Vavøena? Na vech akademiích a ústavech zaøizují se, neb ji byly
zaøízeny legie studentské, mìla by litomylská filozofie být
poslední? Nikdo jim v tom brániti nemohl, a také by si nedali;
a tak ne krátký èas uplynul, prve ne mìanstvo utvoøilo sbor

národní obrany, seikovala se legie, vedena setníkem
a volenými dùstojníky.
Paní domácí, rozmlouvajíc se sleènou Elis, nejednou vyslovila svou obavu nad tím bouølivým èasem, jen zajisté nic dobrého nepøinese. Ne suchouèká, uvìdomìlá sleèna tìila ji,
vykládajíc jí konstituci, jak jí sama rozumìla, a jak ji Vavøena
o ní pouèil. Tìila se z toho veho, e duch vlastenecký, dosud v mìstì jen jako v úkrytu a na zapøenou mekající, vùbec
zavládl.
Co by tomu neboka Rettika øekla! e se nedoèkala! a
pohled její utkvìl na obraze tichého, obìtivého vlastence pátera Jiøího.
A jak její byt proslul! Div radostí se nezaèervenala, kdy
Márinka chvatnì pøibìhla jí oznámit, e ve velké schùzi filozofù zvolili Fryborta i Vavøenu za dùstojníky.
To musí mít oficírské erpy! vzpomnìla Elis.
Já uiju Frybortovi.
A já panu Vavøenovi, Lenka, chudinka, nemùe.
Kdy pozdì odpoledne se Frybort domù ubíral, potkal náhodou na schodech Márinku.
Pìknì vítám, pane oficír! elmovsky vítalo rozradostnìné
dìvèe.
Pìknì dìkuju. Teï se u nebojím, panno Márinko dìvèátka
mají nejradìji barevné výloky -, a ji jí tiskl ruku a pøitiskl rty
své k jejím.
Taková je oficírská ...
Druhého dne, byla nedìle, mìla legie poprvé vytáhnouti
na cvièení. Záhy odpoledne odbývala se v bytu sleèny Elis
malá slavnost. Pøila paní domácí s dcerou, která pøinesla
nìco zabaleného v papíru. Kdy jej rozdìlala, vyòala krásnou
erpu barvy èervenobílé a podobnou vyndala ze skøínì sleè-

na Elis. Oba dùstojníci-filozofové stáli uprostøed pokoje, majíce na hlavách zelené èapky s èervenobílým prýmkem. Uniformy nemìli, ale po boku se jim houpaly na pìkném øemeni
lesklé avle.
Frybort, usmívaje se, nahnul ponìkud svou íji a Márinka,
zardìvi se, vystoupila pøed ním na pièky svých malých noek a vìela mu pøes rameno erpu, kterou na boku pìknou
klièkou upevnila. Mladý legionáø, klonì se, vzdával èest
po vojansku. Vtom vstoupil do pokoje studentík, vyøizuje, e
pan Bro posílá panu Vavøenovi tento balíèek. Fi lozof chvatnì po nìm sáhl, a kdy jej rozdìlal, uvidìl krásnou erpu barvy èervenobílé a ze erpy vypadl lístek. Vavøena jej ihned pøeèetl a - zaèervenal se radostí.
Ó, dostanu koíèkem, ji to vím! zvolala sleèna Elis. Ale
ráda ustoupím. Panna Lenka -
Posílá mi tu erpu.
To svou schovám.
Ale prosí vás, sleèno Elis, abyste ji mnì pøipevnila.
To se rozumí, kdo jiný?
Dùstojníci-filozofové podìkovave a vojansky pozdravive,
odeli k legii. Matka, dcera i sleèna Elis pøistoupive k oknu,
hledìly za studenty, jak stateènì v ozdobení a ozbrojení svém
si vykraèují Vecko dìlalo revoluci i periody pánì Roubínkovy.
Toho nedìlního odpoledne sedìl aktuár jako obyèejnì
za stolem, píe list kolegovi svému na Rychemburku. Jindy
to chodívalo zrovna samo, vìta za vìtou, perioda za periodou,
urovnaná, vypulérovaná, e bylo paní Roubínkové milo poslouchat. Ale dnes nemohl manel její poøádné vìty stlouci.
Kde zaèíti, kdy toho tolik v tom bohaprázdném, rebelantském
èase? Jindy psal o vìtru, poèasí, tu tam o nìjaké novince

v úøadì - dnes aby psal - kdo by se nerozmrzel - vude i do
péra tlaèí se mu ta svoboda, rovnoprávnost, vlast, zruení
roboty 
Sotvae první øádek napsal, ji byl vyruen. Venku se ozval
temný hluk, zpìv, pak pádné kroky velikého mnoství. Manelka i dcera pøiskoèily k oknùm.
Tatínku, tatínku, ji jdou!
Hluk se ji ozýval pod samými okny. Roubínek vstal a podíval
se také.
Na ulici dav lidu, støedem kráèí odmìøeným, stejným krokem studentská legie, v èele setník, v boku dùstojníci. Vichni, i prostí legionáøi mají zelené èapky a zbranì.
Oddìlení za oddìlením. Lottynka sebou trhla.
Tu Vavøena - dùstojník - ji slyí jeho zvuèný hlas. Vpravo
hleï! a celá kohorta vzdává èest.
Vpravo hleï! velí hned za ním kvùli svému pøíteli dùstojník
Frybort.
Komu to? Ó, dobøe stihla Lotty Vavøenùv pohled, jen zamíøil k oknu na chodbì, kde Lenka stála. Jí vzdávají kohorty èest!
Odskoèila od okna, jako i její otec mrzut k své lenoce
se ubíral.
Po chvíli dal se opìt do psaní, ale daøilo se mu pøi tom jako
prve. Opíraje o stùl pravici, v ní namoèený brk drel, hledìl
na Herodesa krále, to je, zamyslil se.
Ta legie mu nela z hlavy. Vlastenci! Hm, naè tu zbraò a ty
zelené èepièky? Zelené èepièky!
Sklonil se a psal. Na papír vyplynuly z brkového péra zelené èepièky. Kdo to jakiv slyel? ika a císaø Josef byli také
vlastenci, a - zbraò, zelené èepièky! Zkáza!

Filozofové po odbytých pøednákách scházeli se, aby
se cvièili vojansky. Zpoèátku panovala svornost mezi nimi, ale
, kdy vìtina èeská nechtìla déle trpìti nesnáelivost
a panovaènost Nìmcù, vystoupili tito z legie, která stavi
se nyní rozhodnì vlasteneckou, zvolila sobì za setníka rázného Èecha Jehlièku.
Ale nevlastenèili pouze zpìvem a provoláváním. Pøednáky dosud byly vechny nìmecké, o jazyku èeském a literatuøe
nezaslechli ani slova Vichni cítili nutnost, aby se zdokonalili
a utvrdili v mateøském jazyku. Ne kdo jim mìl pøednáeti a je
pouèiti?
Profesoøi vichni ze starí doby nevyznali se v mluvnici èeské a literatuøe, ani výmluvný, vlastenecký staøec páter German.
Odbývána o tom porada a kdy se vichni dohodli, odebrali
se Vavøena a Frybort jako deputace pøímo na dìkanství
k páteru Antonínu antovi, o nìm bylo známo, e upøímný,
úèinný vlastenec a e jazyk èeský i literaturu horlivì pìstuje.
Mladý knìz sedì v èeledníku èetl, kdy na chodbì avle
zaøinèely a do svìtnice vstoupili delegáti studentské legie.
Byl radostnì pøekvapen, uslyev jejich ádost, a ochotnì slíbil, nebude-li v tom brániti páter rektor. Ten za onìch pomìrù
nemohl a musil mimoøádného docenta pøipustiti.
Zanedlouho nato byl sál koleje filozofické vecek plnièký.
Profesoøi, za nimi studenti, gardisté, mìané dostavili
se do pøednáky; tak èetné posluchaèstvo míval jen nìkdy
páter German, kdy z historie zvlátní partie pøednáel. Jako
by to ani filozofové nebyli, kteøí loòského roku v tìch místech
profesoru náboenství pekelnou vøavu vyvedli. Stáli tu jako
duièky, oèi vech byly upjaty na mladého knìze, jen
za katedru vystoupil.

Zvuèným hlasem jal se pøednáeti úvod. Vøelými, výmluvnými slovy vzpomenul minulosti èeského národa, jeho
slávy, úpadku, ukázal na úsilnou práci pøedních buditelù, Jungmanna, ijících jetì afaøíka, Palackého, mluvil o pøítomném,
nadìjíplném èase, o lepí budoucnosti.
Ticho panovalo po celém sále, e by bzukot mouchy slyeti
bylo; zraky mladíkù planuly nadeností. Pohled pátera Antonína utkvìl na bìlovlasém páteru Germanovi, jen opíral vztaené ruce o hùl. Na výrazné, ulechtilé jeho tváøi zraèilo
se hluboké pohnutí a z oèí øinuly se mu pøes vráskovitou tváø
slzy.
Byla to radost Simeonova, jemu popøáno doèkati se zásvitu nového dne, který tak dlouho, dlouho oèekával. 
Bouølivá pochvala zahuèela sálem, kdy páter Antonín skonèil. Od toho dne mìli na filozofii novou pøednáku; a v ádné
jiné nebývalo tolik posluchaèù jako v této.
Toho dne, kdy vecka filozofie byla nadena a rozradována,
stihlo aktuára Roubínka, který v pøednáce nebyl; hrozné netìstí.
Paní Roubínková strnula, kdy mu její vrátiv se z kanceláøe,
do pokoje vstoupil. Dlouho naò naléhala, aby povìdìl, co
se pøihodilo, proè jest tak zaraen. Ale on sklesnuv do lenoky,
nesvlekl ani Abraháma, co na jeho etrnost bylo mnoho,
neoblekl ani obrta, ale hledìl ledovým zrakem na Herodesa
krále.Koneènì kdy paní aktuárová se poèala durditi, promluvil
 Garda 
 Co garda? Jaká garda?
 Zámecká 
 Ale tak - Nerozumím.
 Bude zámecká garda.

 Aber, Roubínek - rede doch vernünftig, vdyt je v mìstì
garda.
Pan hrabì or chce - míti - taky gardu  
Teï teprve Roubínková pochopila.
 Du musst auch - ty taky musí? Roubínek jen kývl hlavou.
 A listovní taky?
 Taky - vichni  
Svìt se obracel vzhùru kostkou! Kdy sama milostivá vrchnost se pøidává k tìm novotám a rebelantùm, kdo ostojí? Ale
ona porouèí a on musí poslechnouti. Musí dojít do zámecké
zbrojnice, tam mu pøipnou nìjaký starý pala, vloí na rameno
puku, postaví do øady a ji bude po zámeckém dvoøe jedna, dva, jedna, dva choditi, pravá, levá, boe jako ti
komedianti, ti mìané gardisté a blázniví studenti - on aktuár! A pøijdou a budou se na nì dívat dìti, odrostlí, vichni,
a udìlá-li chybu, budou pokøikovati seno, sláma a on, zelenou èapku na hlavì, bude poskakovat jako nìjaký tatrman!
Kde potom úcta, kam se podìje respekt, autorita? XI
Ruch vlastenecký dìlal vìtí kola, zasáhal dál a dále. I dívky
a paní, v záleitostech národních namnoze lhostejné, neubránily se proudu. Dobré símì, zaseté Dobromilou Rettigovou,
vydalo nyní hojného ovoce. Ruch oné doby byl jako detìm,
jen rostlinu vlastenectví, tu v úkrytu rostoucí, tam jen ivoøící,
povzbudil a vzkøísil. Nejvíce se z toho hnutí radovaly sleèna
Elis a Lenka. Zatímco gardy a studenti se cvièili, na stráe
chodili, ponùcky zastávali, sbíraly paní a dívky mezi sebou

peníze, a kdy sebrány, uit a ozdoben krásný prapor, který
se mìl vznáeti nad hlavami studentských legionáøù.
Sbìratelky nepochodily u Roubínkù valnì. Paní aktuárová,
která by jim byla nejradìji dveøe ukázala, neuhodila se pøíli
pøes kapsu. Ale nelo to jen tak za tìch konstituèních èasù,
aby je vùbec odbyla. Kdy sbìratelky odely, potkaly
na schodech Roubínkovu schovanku, která tam patrnì na nì
èekala. Zardívajíc se, vyòala z kapsièky své zástìrky nìco
v papíøe zabaleného a odevzdala sbìratelkám.
Prosím, pøijmìte tuto malièkost!
Kdyby Vavøena Lenku skromnou, v milé ostýchavosti spatøil; byl by nadenì zulíbal ruèku, která na vlasteneckou vìc
obìtovala zahospodaøený gro, celé své jmìní.
Pøiel máj bez majálés. Nebylo na nì kdy, mysli vech
zabývaly se vánìjími vìcmi. Z Prahy docházely neustále
nové a nové zvìsti, které buï lekaly, ale vìtinou pìknou nadìjí a oèekáváním lepích èasù tìily.
Podnik paní a dívek litomylských skvìle se zdaøil. Prapor
poøízen, zhotoven. Jako dítì zaradovala se Lenka, kdy jí Bro
doruèil titìný list, na nìm èetla:
Pozvání k slavnosti svìcení praporu studentské legie, litomylské, která se dne
12. kvìtna 1848 následujícím poøadem konati bude.
Kdy poøádek pøeètla, utkvìly zraky její na posledních øádcích.
Ke zvelebení této slavnosti sbor ostrostøelecký a dùstojnictvo
národní obrany podílností svou pøispìje. Výbor legie studentské v Litomyli
Radovala se i hrdou byla na Vavøenu, dùstojníka, èlena výboru.

Zatím dopustil se pan Roubínek nìèeho, èeho by se nikdo,
kdy byl vdy tak chladný a ledový, nenadál.
Vrátil se právì utrmácen z execírky a nael na stole ono
pozvání. Sotvae nìkolik øádkù pøeèetl, smáèknul papír v hrsti
a mrtil jím do kouta. Ale co byl platen vechen hnìv. Proti
proudu nemoná plavati. Roubínek hnìvem svým slavnost
nezabránil. Dvacátý první den mìsíce kvìtna byl chladný; nicménì seel se velký zástup ke koleji, kde ve velkém sále
byli shromádìni hodnostové, kmotr praporu, mladý hrabì
Kinský, studenti a jiní hosté. Tam vystoupive na vyvýené
místo, promluvila slavnostnì odìná drùièka praporu, ne
pátera Germana, ve jménu dívek a paní litomylských, odevzdávajíc prapor, který skvostnou kyticí, nìnou pozorností jí
darovanou, ozdobila. Za studentskou legii vzletnì odpovìdìl
setník Jehlièka. Pak ubíral se ohromný zástup na námìstí, kde
sbor ostrostøelecký, mìstská garda i studentstvo
se rozestavili.
Jasným vzduchem zahlaholil hluèný, dlouhotrvající jásot, kdy
nový, posvìcený prapor, na nìm Svornost ,  Rovnost zlatou literou záøily, poprvé ve výi nad hlavami studentské legie
zavlál, kdy skvostné fábory jeho poprvé ve vìtru se míhavì
tøepetaly.
U otevøeného okna stála sleèna Elis s Lenkou. Obì vlastenky hledìly s vøelým úèastenstvím na slavnost. I váné, slavnostní ticho, jím toliko hlas knìzùv zazníval, i hlaholící jásot,
ve je dojímalo.
Hudba zahømìla a vecky korporace i vecken zástup ubíral se dlouhým prùvodem zpìt ke kostelu piaristskému, kde
slavnost mí a zpìvem Te deum mìla být zakonèena. Elis
s radostí patøila na èetné øady filozofù, kteøí hrdì si za novým
praporem vykraèovali, ale Lence zasvitlo líèko rumnou záøí,

kdy tíhlý dùstojník k ní do okna vzhledl a pohledem
i úsmìvem pozdravoval.
Ruch veøejného ivota neumdléval, ale den ode dne
se vzmáhal. Z Prahy rozcházelo se pohnutí, rozechvìní
do vech èástí Èeského království. Náhlé, neoèekávané obraty dály se témìø pøes noc, události vdy nové, domácí
i zahranièné zamìstnávaly a rozèilovaly vechny vrstvy. Vypsány volby do èeského snìmu i do parlamentu frankfurtského, Palacký vydal svùj slavný manifest. Pak Èei a Nìmci,
døíve svorní, rozrùznili se, v Praze udála se nejedna výtrnost
a kocovina. Úøadové pozbyli své moci a zlí lidé naduívali té
krátké doby zlaté svobody.
Hluk rozbouøených vln doléhal a do Litomyle jindy tak tiché. Aktuár Roubínek si zoufal. U nenaøíkal; chodil na cvièení,
do úøadu, sedal doma, hledì na svùj zamilovaný obraz, a jen
kdy listovní pøiel, uvolnilo se mu, neb si mohl srdeènì postìovati. Paní Roubínková i pøítelkyné její Rollerka musily
mlèeti; nesouhlasily s nièím, bylo jim ve protivno, ale nebezpeèno v takových dobách mínìní svému prùchod dáti.
Rollerová tajnì protestovala; bylo jí jako panovnici vlády
zbavené.
Lottynka váhala. Z opozice proti Vavøenovi a Lence byla
proti vemu; ne kdy vichni a vechny témìø dívky
se zmìnily, zaèínalo jí býti nevolno v osamoceném tom postavení. Lence tyto pohnuté dni pøály. Sela se mnohem èastìji s Vavøenou ne jindy, ani tomu paní teta mohla zabrániti.
Sleènì Elis pøináeli teï kadou chvilku její studenti neobyèejné noviny. Nejvíce polekal Frybort svou stravovatelku, kdy
oznámil, e koncem kvìtna skonèí se letoní bìh na filozofii.
Jetì více se tou novinkou polekala Márinka. Ne veselý
Hanáèek dovedl ji potìiti, e tu zùstane. Èinil tak pro ni i pro

dobu. Ne nad oèekávání mìl se døíve rozlouèiti, ne zamýlel, a rovnì Vavøena, který nechtìl do obyèejných prázdnin
Litomyl opustit.
Èást legionáøù se rozela, hlavnì po osmém dni mìsíce
èervna, kterého se setník Jehlièka s kolegy, profesory, mìany i dívkami vlasteneckými louèil veøejnou øeèí.
Slavní otcové, pøedkové nai, které vraedlná cizincù
a vlasti naí zhoubcù ruka do hrobek sklátila, vám pøísahám
ve jménu svých spolubratrù, vìrni jsme synové vai, e práva
èeskému národu novì vydobytá statnì a vìrnì hájiti budeme, e skutkem dokáeme, e jazyk a zvyky své ctíti
a národnost i chrabrou pravicí, kdyby toho bylo tøeba, zastávati chceme!
Nejedna panenka zaslzela, kdy stateèní filozofové
se rozcházeli. Lenka i Maøenka byly spokojenìjí. Jetì skoro dva plné mìsíce, ne nastane rozlouèení!
Ale tu pak druhý svátek svatoduní, dvanáctý èerven, osudný, neastný den!
Dne 13. èervna doly do Litomyle hrozné zprávy, je vechny pobouøily. V Praze vypukla revoluce, staroslavné mìsto
vydáno vanc. V hrozném tom zmatku drancují a plení nevázané roty, vecko je narub a není sdostatek prostøedkù a sil,
jimi by poøádek a kázeò byly navráceny!
Podobné zprávy, plné straných podrobností, rozletly
se bleskem po celém mìstì. Na Bìlidle seel se valný poèet mìanstva, pøedevím gardisté a ostrostøelci. Doneseno, e z venkova pøichází ohroené Praze pomoc, a tu po delí
debatì dohodli se také, e se vydají ku Praze. Pøedtím vak
vysláno nìkolik pøedních mìanù k nejblií stanici eleznièní, vyzvìdìt, jak se vìci mají a jde-li také z jiných míst Pra-

ze pomoc. Zveèera odjeli, záhy zrána se mìli navrátit. Prve
neli se vechen dav z Bìlidla rozeel, odebrali se odtud dva
filozofové, kdy byli nejhlavnìjí vyslechli. li spolu vánì rozmlouvajíce. Pøed domem sleèny Elis si srdeènì stiskli ruku.
Vavøena zamíøil k zámku, Frybort do bytu, kde zastal sleènu
ulekanou, postraenou a s ní Márinku. Obì naléhaly na filozofa
otázkami. Zarazilo je, Frybort, aè nikterak sklíèený, pøece jen
byl vánìjí i jindy. A kdy ve dopovìdìl, zbledla sleèna Elis
a Maøenka zmlknuvi ohromená, dala se do pláèe. Plakala
chvíli a bylo slyeti za pláèe:
Vy mne nemáte rád - vy mùete jen tak odejít 
Frybort pøivinuv ji k sobì, tìil ji jak mohl, e to svat jeho
povinností, e tak Vavøenovi slíbil.
I Elis jej zdrovala; ale dùvody její, e co tam on sám poøídí,
co tomu otec øekne, i prosby Márinèiny nic nezmohly.
V zámeckém parku stála Lenka s Vavøenou. Nìco jí dùvìrnì a tie vypravoval. Ubohé dìvèe zbledlo za øeèi; kdy pak
domluvil, mlèela chvíli, hledíc sklopeným okem do zemì. Byla
klidna, jako socha, ale socha smutku. Na tváøi bylo vidìti, e
u vnitru jejím bolestný zápas.
Pak vzhlednuvi k nìmu zaroseným zrakem, podala mu
ruku.
Nemùete jinak jednat, je to vaí povinností, jdìte 
Hlas se jí chvìl a rázem umlknuvi, sklonila hlavu na jeho
rameno a zaplakala.
Byl to smutný veèer, smutná noc. Dlouho bylo svìtlo u sleèny
Elis; po pùlnoci zaskøípaly domovní dveøe, ze kterých vyli dva
muové. Nahoøe v pokojíku plakala domácích Maøenka
a sleèna Elis se modlila. V komùrce své bdìla Lenka. Pøed
ní leely rozevøené kníky a v nich modlitba za vlast, psaná
rukou strýcovou.-

Záhy zrána, jetì za era, vracela se tryskem deputace
mìanská, aby povìdìla, co na dráze vidìla a slyela.
Nevimla si Fryborta a Vavøeny, kteøí chvatnì kráèeli tam,
odkud pøijídìla.
Deputace dojídìla mìsta, ale tu ji potkávala èety gardistù
a ostrostøelcù. kteøí, nedoèkave zpráv, rázem se rozhodli
vytáhnouti Praze na pomoc. U hostince Babky ji stály vozy,
na nich naloeny potrava a vechny potøeby té malé mìanské armády. Zprávami svými, kterých na dráze nabyli,
nezvrátili ji vyslaní mìané, ano potvrdili, e vemu tak a e
gardy mìst èeských táhnou ku Praze. Dali se na pochod.
Tou dobou pásal se také aktuár Roubínek dlouhým svým
staroitným palaem na obranu matièky Prahy. ika a císaø
Josef byli podle nìho také vlastenci, ale takhle zajisté meè si
nepøipínali. Roubínek byl bledý, strachem strnulý a dlouho to
trvalo, ne sobì øemen zapjal. Sklíèenost jeho mnoil zármutek i pláè manelèin i dceøin.
Ó, srdce nemìl hrabì or! Uslyev, e v Praze nastalo
bezvládí, e majetek a ivoty obèanù nejsou jisty, e garda
litomylská i z jiných mìst vyla hlavnímu mìstu na pomoc,
rozkázal své zámecké obranì, aby narychlo se ozbrojila a na
pochod do Prahy se pøipravila.
Herodese králi! Tys ukrutnìjí nebyl, dada novorozeòátka
betlémská, èerná i bílá, do jednoho povraditi.
Pan aktuár, poøádný obèan, úøedník, jemu vechen nepokoj
a nepoøádek hrùzou byl, ten se mìl chopiti zbranì proti lecjaké luze, mìl do ní støíleti - A chytnou-li jej, jak naloí s ním ti
divocí, rozzuøení rebelanti? Na lucernu ho povìsí, bøicho mu
rozpárají. Èím se provinil, e on, ten nejklidnìjí, nejpoøádnìjí obèan musí lidskou krev prolévati? Ó, tichý pokoji, po-

hodlná lenoko a ty Herodese králi, sbohem, snad více vás
nespatøí, snad u vás si nikdy neodpoèine, nepohoví.
Objímal manelku, dceru, bled, maje své ledové oèi plné
slz; klopýtal po schodech dolù a pala jeho øinèel o nì.
Na zámeckém dvoøe stála seikována garda hrabìte ore.
Vickni úøadníci vyzbrojeni, na pochod pøipraveni. I lem manelky, dìti, známí.
Hrabì pøichází, teï snad dá rozkaz. Ale zastaviv u vrchního,
rozmlouvá s ním; oba hledí k mýtské silnici. Hrozná chvíle.
Hrabì vyslal zvlátního posla, aby dùkladnì vyzvìdìl, jak
se vìci mají. Nejde, nevrací se; snad bude hrabì netrpìliv
a dá zatím rozkaz k pochodu. Ó, kdy Bùh dal a posel pøiel
a pøinesl dobrou novinu! Roubínek povzdychuje, obrací oèi
své po rodinì - vtom  uøícený, udýchaný posel - Vypravuje
nìco hrabìti, ten se vyptává. Oèi vech upøely se na to skupení. Roubínek nedýchal a teï - Hrabì se obrací ke gardì
a oznamuje, e ho do jistá, urèitá zpráva, e v Praze vypukla
revoluce, e je ta hrozný zmatek - Roubínek ztrácel vechnu
nadìji. Pùjdou - pùjdou!
Ale e lid se chopil zbranì proti císaøskému vojsku, oznamoval hrabì a proti tomu on e bojovati nebude, nech tedy
gardisté se rozejdou po svém úøadu a povolání.
To bylo tak neoèekávané, e ani Roubínek tolik rado nemohl pojati. Tolik nenadálých pøevratù a pøechodù, ani nemohl
výraz dáti své radosti. Vytrhl se nejprvnìjí z øady a zapomenuv
na svou vánou chùzi, pospíchal k manelce a dceøi. Ji
na schodech strhl èapku a odepínal avli. Pak sklesl unaven
do své lenoky, ale jen málo mluvil.

XII
V noci dne 14. èervna vylo vojsko tajnì z Prahy a obsadilo
Hradèany. Druhého dne kníe Windischgrätz vyøkl nad Prahou obleenost. Lid podnikl nerovný boj. Ze Starého Mìsta
støíleli na Malou Stranu, naèe vojsko odpovídalo hrubou støelbou granátovou.
V davu bojujících studentù byl Vavøena i Frybort, ale bojovali od sebe vzdálení; Vavøena stál v houfu studentském
a pilnì støílel.
Sem, pøátelé, sem! Ozval se za ním mocný, høímavý hlas.
Kdy se ohlédl, spatøil dlouhého mnicha, v hrubé, hnìdé kutnì. Tváø mladého mnicha jinak nehezká byla bleda, jen oko
planulo ivou zaníceností. V levici drel kouøící se jetì puku, pravicí ukazoval na ohroené, nebezpeèné místo.
píno! vzkøikl Vavøena a pøiskoèil k bývalému kolegovi.
Vojto! Vítám tì! Ale sem, za mnou, sem, sem!
Hrnuli se tam, kam naznaèil bojovný mnich, jen poznovu
nabíjel puku. Vavøena se postavil vedle nìho. Rány zarachotily, granáty svitìly a tøaskaly, køik váleèný kolkolem, tu tam
ozvalo se zasténání i smrtelný chrapot. Na dlouhé øeèi
a vyptávání nebylo èasu. Vavøena jen zaslechl pínùv hlas:
Je tu Frybort taky?
Je. Vtom praskl nedaleko granát, tøísky jeho rozpraskly se,
a kdy záeh a výbuch minul, leelo nìkolik mladíkù na dlabì
ve své krvi.
Vavøena vyváznuv z nebezpeèí ohlédl se po pínovi. Ten
leel vedle. Ihned pøikleknuv, nadzdvihl svého pøítele. Byt
na smrt bledý, na prsou barvila se kutna teplou krví.

S pomocí nìjakého studenta odnesl tìce ranìného
na místo, je chránìno bylo pøed nepøátelskými koulemi. Kdy
mladému mnichovi lékaøsky pøispìli a on z mrákoty
se probral, promluvil namahavì k Vavøenovi:
Jdi do boje, jdi. Pøijde-li do Litomyle, pozdravuj ví  Pak
umlkl. Vavøena neposlechl na slovo, ale chvíli jetì zùstal
a dobøe uèinil.
Tak aspoò v poslední hodince stál u dokonávajícího oputìného sirotka známý, pøítel, jen srdeènì nad neastným
zatruchlil.
To bylo 15. èervna. Den nato uzavøena èestná kapitulace;
ale kdy potom z mlýnù na vojsko vystøeleno, obnovil Windischgrätz bombardování, pøièem staromìstské mlýny
i vodárna vyhoøely.
Dne 17. èervna vzdala se Praha. Vojsko vtrhlo do mìsta
a nastalo houfné zatýkání.
Prve neli se Praha vzdala a ne dolo k tìm smutným koncùm, vrátila se pomoc litomylská.
Sleèna Elis vyptávala se opatrnì po svých studentech, zdali
je tam nikdo nevidìl; avak nikdo nemohl jí ádané zprávy
dáti. Filozofové s nimi nebyli - li zajisté na barikády a tu buï
padli, aneb byli zatèeni a pøed soud postaveni.
Lenka v tváøi jako by kapky krve nemìla, stále zamylena,
smutna. Nemìla nikoho, komu by si mohla postìovati.
K sleènì Elis nesmìla; neb nyní, co strýc onemocnìl, nevyla témìø ani na krok z domu. Musila pøedevím Roubí obsluhovat a u vedení domácnosti jí neuleveno. Vak ani teta,
ani Lotty nemohly øíci, e by jen slovem si postìovala, anebo e by pøed nimi vzdychla.

Co tmavá komùrka slz nevidìla, a nepovìdìla také, e
za dlouhých noèních hodin slyela tichý pláè oputìného srdce, je se lekalo, e vecko, vecko ztratilo.
Pan aktuár se opravdu a nebezpeènì roznemohl.
To vecko mìla ta konstituce na svìdomí, jak jeho manelka Rollerce povìdìla. Paní purkmistrová vrátila se z delí
návtìvy u pøátel, a první její cesta byla k aktuárovým. Pøinesla
tam také noviny, jak je Praha rozstøílená, jak ty rebelanty chytají.
Kdy to Roubínkovi povìdìli, vyjasnila se mu tváø a pravil:
No, bude zas poøádek  
V mìstì mnoho se vypravovalo o Frybortovi a Vavøenovi.
Aè sleèna Elis a návodem její dobøí pøátelé tvrdili, e její filozofové na vagace odeli, pøece tu i tam se povídalo, e li
do Prahy a tam zùstali, a Roubínková dodávala:
Dobøe to Roubínek povídal, e to s tím Vavøenou ein
schlechtes Ende nehmen wird  
Minulo nìkolik dní a ádných zpráv nebylo.
V noci, estého dne po tom, co se navrátila pomoc mìstská z Prahy, probudila se náhle sleèna Elis.
Slyela zaklepati na dveøe tím zpùsobem, jakým nìkdy klepával Frybort, kdy se pozdì od Prencù vracel. Myslila, e to
byl ivý sen, ale klepání ozvalo se poznovu, rychle, chvatnì Zaèala se tøást a namáhavì vstavi, odìla se kvapnì
a spìchala dolù, jak jen mohla.
Kdo to? ptala se tøesoucím se hlasem.
Já, sleèno Elis, Frybort 
Svatá Panno!
Otevøela, on stiskl jí srdeènì ruku a sám zavøel.
Pojïme rychle nahoru.

Kdy rozsvítila, div nezkøikla zdìením. Ten kvetoucí mladík
jak se zmìnil! Zhubenìl, at rozedraný, pinavý.
Nelekejte se, nic mnì není, jen hrozný hlad mám. Utíkám
z Prahy ètvrtý den, musil jsem se skrývat - jen rychl nìco jíst.
Co dìlá Márinka?
A kdy sleèna pøinesla, prosil, aby vzbudila Márinku; moná-li, e musí jetì té noci dále.
Elis byla jako u vidìní. Mìla radost i strach a dìlala, co Frybort chtìl.
A co pan Vavøena?
Je iv a zdráv a uprchl domù do hor. Utíkali jsme kus, pospolu. Ten lístek odevzdejte Lence - ale pína, chudák; padl
na barikádì.
Sleèna Elis zalekla se a nechtìla ani uvìøiti. Byla by donekoneèna litovala a se vyptávala, kdyby jí Frybort èasu popøál.
Pokud bylo moná, tie vzbudila Márinku i domácí paní, jim
krátce ve oznámila. Obì chvatnì se pøistrojive spìchaly
nahoru. Frybort spatøiv svou Márinku nic se na matku neohlíel, ale vyskoèiv, objal prudce milé dìvèe. Paní domácí chtìla dìlat kázáníèko, proè se do té rebelie dával a tak snad studie si pokazil, ale student dovedl ji potìit. Byl by málem zapomnìl, co jetì hodlá uèinit, ale hlas zvonu z vìe druhou
hodinu noèní oznamující, jej upamatoval. Vysvìtliv ve, pokud
èas dovoloval, a rozlouèiv se krátce, srdeènì, odeel a zamíøil
k nedalekým moravských hranicím. Slíbil, e jakmile domova
dojde, lístkem oznámí. Tie, nepozorovanì pøiel a rovnì tak
zmizel.
Následujícího veèera neslyela ji komùrka Lenèina tichý,
bolestný pláè. Svíèka vzplanula a pøi jejím svìtle klonila
se dívka nad proukem papíru, který jí oznamovat;e Vavøena ije, e astnì prchl a co nevidìt více listem oznámí.

Bouøe praská potlaèena, nastaly výslechy a tresty.
pína si u vechno odbyl. Dlouho se v kutnì, která ho nikterak netìila, nesouil, ale na vìènost v ní musil.
Ne minuly prázdniny, stihl paní Roubínkovou a její dceru
velký zármutek. Pan aktuár odebral se na vìènost. Odeel,
zanechav, jak se sluí a patøí, spoøádanou poslední vùli. Ustanovil, co manelce, co dceøi, kam obrta, Abraháma, Klapálka a tak dále, a zvlátní odstavec vìnován vzácnému
obrazu Herodesa krále, na který i na lùku lee, èasto a dlouho
patøíval.
Zanechal jej listovnímu, milému pøíteli, s ním tak èasto rùovì se bavíval. Na Lenku zcela nezapomnìl. Ustanovil jí
skrovnou sumièku, e jej tak peèlivì a vìrnì opatrovala.
Byl slavný pohøeb. Bùh nebeský nepopøál panu aktuárovi té
radosti, aby se doèkal dobrého poøádku doby Bachovy blahé pamìti. Zato jej povolal k sobì, aby se radoval s ikou
a císaøem Josefem, co je ten kostel po nich na památku.Po prázdninách bylo v bytu sleèny Elis ménì hluku ne jindy. Nemìla ádného filozofa a pøijala do bytu jen tøi malé studentíky. Ne nestýskalo se jí, nebo byla spokojenìjí. Její
dávné pøání se splnilo.
Navrhla Lence, aby se k ní pøestìhovala a s ní ila. Paní
aktuárová ovdovìvi, dlouho se naoko zpìèovala, ale nakonec povolila; vdy byla Lenka také trochu ze sleèniny pøíznì.
Po prázdninách pøijel Frybort s otcem a poádal o ruku
Márinèinu. Paní domácí arci snívala o doktoru, ale Frybort
radìji volil veliký, krásný statek na zlaté Hané, a Márinka také
nezamítla studovaného rolníka.
Mìla jsi filozofa, oficíra, bude mít také sedláka ráda?
Objala jej.

Nyní chodívala psaní z Moravy pøímo na adresu Márinèinu;
sleèna Elis dostávala jen listy z Prahy, které vlastnì byly Lenèiny. Psával je Vojtìch Vavøena, medicinae studiosus. Uel
astnì vemu vyetøování, mohl klidnì dále studovati.
Zelenka nepsal.
To jsem vìdìla, e jak odtud odjede, e zapomene.
O masopustì pøítího roku pøijel si Frybort s èetnou druinou hanáckou pro Márinku, aby ji odvezl jako svou milou ínku. Z Prahy pøibyl host, Vavøena, jen Márinku dovedl k oltáøi
a jeho druièkou byla Lenka. Kdy o svatební hostinì vickni byli rozveseleni, nejvíce sám enich a pøípitky se pronáely,
povstal Vavøena a povznesl èíi na èestnou památku bývalého pøítele a .kolegy, který v osudném boji na barikádách zahynul. Nevìsta sklopila oèi, sleèna Elis zaslzela.
XIII
Rok 1849 minul. Filozofie litomylská byla zruena, legie
se rozela, prapor její znièen. Páter rektor strhl jej ze erdi,
kterou zarazil do piaristské zahrady k nìjakému angretovému keøi.
Rollerka se vystìhovala z mìsta ke svým pøíbuzným.
Po pìti letech bylo v staroitném domì, v nìm sleèna Elis
bydlela, zase veselo. Vyplnil se její sen, vyplnila Lenèina tuba. Mudr. Vavøena se enil, veda k oltáøi faráøovu neteø. Láska jejich byla tak svìí, jako za oné doby, kdy se jetì scházívali za nedìlního odpoledne v zámeckém parku. Mìli hosti
a z Moravy. Frybort astný, spokojený, pøijel s Márinkou
a usmívaje se, pravil: Byls mi drubou, pøíteli, ale tu slubu ti
splatit nemohu, jak tato figura zde ukazuje. I ukázal na svého
tøíletého, boubelatého klouèka.

Paní aktuárová, aè pozvána, na svatbì nebyla.
Slièná, bohatá dcerka její nenala dosud enicha. Èekala
na velkého pána, nejménì doktora. Ale dosud nepøiel. Sleèna Elis odstìhovala se ke svým dìtem a nelitovala
toho nikdy. Vypravovala nyní èastìji ne jindy, jak mìla jedenapadesát filozofù v bytu. Padesát z nich stali se samostatnými pány, jedenapadesátý zahynul na barikádì.
Kdy ila u Vavøenù, doel jí list, za který musila celý dvacetník vyplatit. Co to, kdo asi píe? Byl to Zelenka, jen oznamoval, e je v Medlitském kláteøe a e se mu pøevýbornì
daøí. Ji nemusím chléb a ovocnou kai pojídati, psal mimo
jiné.
Vìøím, podotkl Vavøena, teï asi má tlusté, rumné tváøe
a notné bøíko a nevezme jinou knihu do ruky neli breviáø.
A krtí dvacetníky; ani nevyplatil psaní.
O tìdrém veèeru, který mladý doktor s milou enukou
poprvé trávil, dostal od Fryborta srdeèný list, v nìm nael
také veliký popsaný arch. V èele stálo:
Kolegové!
Je to první opis provolání, které jsme pøed slavností ,majálés` spolu skládali. Nael jsem je na dnì svého studentského
kufru. Bude ti zajisté milo, na ony èasy sobì vzpomenouti,
psal Frybort.
Bae milo! Tenkráte jsme se nali u starého stromu; ví
Lenko? Máme teï také hnízdeèko a je v nìm milo a blaze.
Skonává se historie filozofská, sepsaná pro milou památku starým a pro potìení mladých, které aby hojné byl auktor
té kroniky upøímnì rád sobì pøeje a ádá.

