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Bylo to za panowaUč ťimského cčfařeMarka AU:
relča w drUhe polowicč drUheho sioleti po Ua:
rozeni Paně HlUčUý lomo„; rozléhal fe po Uli:
cčchmťsta Smhrnp, hlawniho to sidla obchodU w
zapadUč ěasti Malé Asie Hejno otroků je dUeď
hlawnčm zbožim na zdejssčmtrhU; dloUhe ťady Ubo:
žatek těchto jfoU tU wpstawrnp na odčw kUpUjirčm

Strassne to diwadlo MUži, ženy,jiUochowř,diwkp

č malě ditky, ze wssech krajin wssickUitU Ua prodej
wpstawenč TU je slhssetčUařek mUžů a bědowan
žeU; tU fr w bolestUé stcUani trýzněUých dčtek misi

sUrowé kleUi Uelitostiweho prodawaěe; tam zaď
jinp otrokUm fwým přiwěssUje tabUlkP Ua krk na
nichž dobrč strankp i wadh každeýo pro wětssťpo:
hodlnost kUchw jfoU nazUameUaUP

Mezi dawem prochazejirčhofe tnmnožstwi
obrarč Ua se pozornost Uassi pani le,peho wzrůstU,
jejižto slUssUěfporadaný oblek swědčl, že jest wdo:
wa, Ualežejici k prostředUčtťčděoběaUstwa Patra:
wým okem prohlťžť to lčdskezboži, ale UeUaleza,
čeho hleda, a protož opoUsstč Uciměsiia jde pťimo
kzemskčml: žalařč

„Co to znameUa Bože můj,“ tak powzdha
chUje sobě po restě, „že Uenalézam dcerp swé?
Jesstě:li dli U wězeni? fUad že ua sama se té mha
sslenky lekcim xx fnad že ma sselmamopředhozexta

uǧu
býtč a erázane lůze sioUžčti kU posměchU? PaUe
Bdže! zbaw Uáš ode wsseho leho!“
W takowemto rozgčmám pohroUžena dossla
dwěři žalářowých. Powěděla strážUěmU žaláře, že
mci dcerU, jmeUem SerasikU; ta že hUed po fmrti
biskUpa Polpkarpa bpla Uwězněm, a že od tě dobh
již Uěkolik měsiců o Uč žč:dUč zpráwp

Uemá.

„Serasika ?“ zamUmlal strcižný, „jednaz tě
nebe pečne křefťanskěrotp? Tať fe zitra Ueb po:
zejtřc bUde kochatč w objeti překrásněho africkřbo

leoparda.“
Na fmrt bledá, po celěm těle fe choneť stála
tU Ubohá matka, takměř překonána hrozUoU toUto

zpráon. Brzy se wssakzotawčla a oslowila znowU
strážnčho:
„Popťejž mi dobrotiwě tť!útěchh, bpchUaposledh
mohla jesstě promlUwiti ď drahoU deeroU fwoji.“
„Ukaž tobolkU, jelč hodně zlatem Uaplněna,
mohU twě žádostč wyhowěti, jčUak Ue.“
„Zlata a střčbra mám Ua mále, ale mám
welký púklad, jejž jfem zdědila; teUť můžeme mezi
feboU rozděliti, aniž lšo tčm UbUde; Udělim ti z
Uěho , co fám bUdeď chtiti , jestliše islpssťš

probe moU.“

r

y „Jestli mUe Ueklameď, tedp jfem fpokojen.
Pojd tedp za mUoU!“
To řka, wzal ď feboU kliče; ssli Uěkolika tma:
wými chodbami, až se zastawčlč U Uizoučkých dweři.

Strážný otewřel, a Cbaritcan, u tak slUla an
ani uu wessla do intť,
zawťelp.

a dwěře se za Uč opět

ušz
Než jake to smUtnř dčwadlo pro UbohoU
matkU. W temnčm koUtečkU fedť tU dcera jeji w

okowech, a majčc hlawU podepťenoU o lcon
rUkU wolnč dřťma; w twářč jejč nejewi fe strach
a ani hrůza, anobrž zařj fe w Uč ticha oddanost
a odewzdanost do wůle Nejwpš ssčho.

„Serasiko,“ zawolala Charitana, „Serasiko!
ap matka twa!“
„Ma matka, Charčtana?“ mlUwila tato ze
sfpanť, „ta tU neni, wždpť je tU jeU Serasika fa:

motna.“ W tom fe probUdčla, powstala, ohledla
se wůkol, a fotwa že fpatřčla matkU, zarachotilh
okowh a již padnoUc jč okolo fsije držela jč w

objeti Jesstč ale erčřila
a proto fe tazala:

úplně zrakům fwým,

„Neni to sen? jc to skUtečUěmatka ma? eu
anebo fnad jest to anděl jejč, jenž mč přinassi
útěchU do teto temně morUh.2“

„Jň jsem to sama, mile djtč, matka twá.
Po sscst měsirů jsem bloUdila po horách, hledajčr
úkrPtp před nassimi pronásledownťkp; o tobě jfem
ničeho newěděla, ale tUssila jfem, eo se stalo, že
gsi totiž wržeUa do wězenj“
„Tak jest tomU, milá mátč. ToUžila jsem

fpatřitč rekoer UtrpeUčslawnčho Polpkarpa, bie
skupa nassť rirkwe fmhrnenskě Statný tento stae
reček hodným se prokazal bhti Uasledoinkem
aposstolů, od nichžto we wjře Kristowě wpUčen
jest. Ncbo když bpl postaweU před prokonfUla,G)
e) whšssi
Brokonsnl
tolik prowineie
co Ulistokonssel
ďhl za
časU wladh Řimskč Uejn
zpráwce
neb jislč
krajind

otazal se ho tento: „Tyali jsi Polykarpm!, biskUp
cirkwe smyrUeUské?“A čdpž fc zUal že jťm jest,

dotiral Uaň prokonUl a prawil: „Přisahej For:
tUněB) rifařowě a roUhej fe KristU, a propUstim

tebe“ TU odpowědělPolpkarpmš: „Qfmdefúte a
ssest let jemU jsem sloUžil a nikdh mi žúdne křiwdh
UeUčiUili kterak bpch fe mobl roUhatčKrali swřmU,

kterýž mUe fpasil?“ dež

pak prokonfUl hrozil mu

ohněm, řeklPolykarp: „aněm

mi hroziš kterpž

fnad za hodiUkU hořetč bUde, a Uhafne: ale o tom
ohUi bUdoUciho foUdU, kterh fe kwěčněmU trapeUi
a mUčeni bezbožnPch chowa, Uemáš wčdomosti?“

TU počala lůza wolati, abh Polpkarp bhl
Upalen J sneslč hoUem z dčlen a z lazUi dřiwi a
rosstť. Weleťmh kmet swlřkl se a pak kdhž ho
chtěli ke kUlU přibiti, prawil: „Nechte mne tak;
leU kterh mi da oheň fnčsti, da mi takr bez UtUhh
wassich hťebU Ua hranici UepobUUtUýmzůstati. Pak

jako beranek stoje Ua branri, co bohumila obět
patre k Ueberm, modlil fe: „Pane Bože wsse:
mornh, Otče Uejmilejssiho SpUa swčho, Pána
Jer
Krista, děkUji Tobě, že jsi mUě té mčlosti
Udělil abhch měl účasteUstwťkalicha Utrpenč PaUa

chU Krista. J přijmi mne w počet twhch mučcd:
Uiků co liberoU obět Za to a za wsseckoTebe
chwálim, Tobě dobrořečjm, Tě oslaijč skrzewěč:
Ueho Uejwhšssjho kněze, PaUa ZesU Krista, skrze
Uěho bUd Tobě ď Uim w DUchU fwatem slawa i
UhUč i Ua bUdoUcč wěky. YmeU.“ u Ledwa AmeU
e) Fortxma, tolil co sstěfstčna, sloUla U ŘčmaUů boddně sstčftť.

.nxr.p
whslowčl a modlčth dokanl bčťicowézanťtilť
oheň Nle obeň Udělaw fe ro klenuty oblona
jako plawecka plachta wětrem UadUta obkličil tčlo
fw muěednťka, jenž stoje U prostřed Uebpl podo:
ben hořicimU telU, anobrž chlebUpropekawanemU,

aneb zlatU a střjer w pecč roszsstěUemU Ko:
Uečné widoUce bezbožnčci, že tělo jeho olměm

stráweno bptč nemUše, porUčili poprawci, abp dp:
koU tělo jeho probodl; rož když se stal,o, wylila
se krew z Uěho w takowě hojnosti, že oheň Uhao

sila; Uačež hlawU fkloUil a skanl uo Když se lid
rošessel zůslaly jsme tam jesstě abPchom drabe poé
zůstatkp fwatěho tčla Uedalp pohanům kzhanobenť
Prawč jsem take ja hleděla UějakoU pamatkU si

wzťti J fahla jfem po pan jeho; w tom ale již
mne jeden z bčřicU chopil a Uwrhl mUe do ža:

laře. Zde widťš, draha mati, onen paď

a na

Uěm Uěkolik krůpějč krwe mnčednicke“

Charčtana ď hlUbokoU úrtoU wzala paď do
rUkoU swých a zlčbala krwawč skerP Ua Uěm

tkoncť;

hojne slzp, jež se jč po twaři ronilh,

fwědčilp o Upřčmnem žalU pro ztratU draheho
biskUpa Wťre wssak jesstě dojťmal laskawe ma:
teřske srdre jeji osUd mčlene drerh, jižto ztratťti

se obáwala.
„Brzoáč fe zaď Uwidčme?“ tázala fe úzkost:
liwě Serasikp; „zdaž jesstě zde na zemi, Uebo až
we wlasti Uebeskč?“

„Milá matko,“ odwětila tato, „erjme
owssem, kdp Uaď Pan Bůh k fobě powola.

Ywssak

tolčk wťm Ua jčsto, že jesste npnč UeUmrU. Pan

u.šu
mi skrze aUdělá fweho ráččl zjewitč, že mám ctUost:

Uým žiwotem swým hláfatč erýsloonU
láskU
Boži pohanům; až těto úloze wěrUě dostojim,
pak teprw přiblčži sc hodinka má posledUi a uu
W tom otewťel strážný dwéře a kázal Cha:
ritáUě, abh odessla. J rozloUčila se ďe fon dcea

roU a zůstawčla ji opět trUdně famotě. thž pak
již chtťla ijiti
Ua Ulčri, zastawil ji stražlth, jaksi
newrle ťka: „TUssjm, že jsi zapomeUUla Ua fwůj
slčb; dej mUč ten poklad, kterH jsi mi pťislibťla.“

Charitčma odpowěděla: „Prawdať,
jsem ti to;

nUže poklad ten jesičťwira,

slibila
kteroUž

wpznáwám, a w kterěi tebe mileráda chri wpnčiti;
tať Uáď čiUťw prawdě bohatými, ba i stawť Uáď
Uad kUťžata.“ uo
,
„Ustaň, bloUde, takowě žwastámč mám po:
skoUchatč?“ odwere strážnh mrzUtě. „A tp sUad se
w skUtkUdomýssliš, že jsi mUe ossidila? Nčkoliw
já, ale tpď oklamaUá. Tp jsi křesiaUka, já slpsscl
wssecko co jsi powťdala w ralcřřč. Nyni tebe mám,
a za maloU chwili wyfázt mi wladař za tebe hrst
žlUťáčkU, až fe frdce Usmčje.“

Na to cho:slw Charčtám:, Uwrhl jč do tma:
weho wťzeUi, fám pak si pofpčssil pro krwawon

msz.

Některč krajiUp Malě Ysie jfoU zwlásstě pox
drobeUP zemťtťefeňť; podobně iJoUie,
jejimžto

hlawmm méstem bpla Smprna.
dro,

Neobpčere we:

jakěž Udeťťlo již Ua počátkU měsire listo:

.ug.u
padu ou pať hned Ua to Uasledujici tUha zima
jakož t rUda zare Ua obloze Uebeskese objewujici
wssecko toto zpňfobilo postrach u pohanských ťněži;
ano starssi obhwatelč sm rUeUssti, bhwsse swědkp
podobných úkazU přčrodmch za let minUlých, foU:

dili, že bude zemětřefeni Z přimloUwali ostatnim,
abh se do přčstawU Ueb jčUam za město Uteklť. J

zwiřatá sdilela wsseobecný přčstrachtento; pfowč
skUčeli,a komoni jezchm fe zpoUzeli, ťehtajčce bez:
Uzdnč sipočťnali, jakobP je nějaká wzteklice po:

haněla

Jmajetnik četných otrokU we SmPrně nebhl
beze strachU; a obawaje fe, abP sskody UeUtrpěl,
hnzal wsseckh křefťanske otrokP k lodim.
Tisse a

beze strachU bralť fe tito wszawači

wčrP Kri:

stowP městem k přistawU, UabožnoU pťfeň pějice;

mezi Uimi bhla take Charitána
WstoUpili do
lodi; w tom wssak jčžokamženčzazUěla jako hro:
mowa rana w podzemť, a země fe otřafá, domh
se hšžbaji, wěže se káci, ďe wssech stran útěk a wo:
lam o pomoe; čira tma čini hrUzU tU jesstě stra:

ssnějssi„Pomozte, bobowe! pomozte u hyneme!“
wolaji wssickniúpčnliwě Ale slabi bohowř sami
ted zkaze podrobeni, Uepomohli. Z nasledowala
opět rana, pak jesstě tťeti rana u a po chwilce
temný rachot w a cele město uu několčk malých

častč whgjmaje u bhlo zrireninoU
NPUi teprw Uastal nejwětssi matek Na sta
pobčtých leželo femo tam po Uliccch; mnozi bplč

na žčwU, ale zaprani;

jčnčbpli potlUčeni a zmr:

začeni; kdo se dopčdil fwitilnp Ueb pochodně, hle:

u10au
děl si najitč cestUz města, než rUm nabromaděný
a prach zhůrU wstUpUjťcčbranili jim K tomU
jesstě sňal se oheň, jenž fe rychle zmahal aniž se
dal Uhasiti. Mnozi Utikali se k moři, hlcdajice

tU ochranh Než po don hodinach počalo se moťc
dmoUti, woda rostla a k tomU se jesstě přidalo
wlnobčtč mořfkě S naramnoU rpchlosti wpstoUB
pila woda Ua břehp, a ssest tisic lidi, jež se bplo
sem Uteklo, UtoUUlo we wlnách; woda wystoU:
pila na ofmdefat střewčců wýsskh, a čeho země a
oheň bhly Ussetřilp, nalezlo we wanch zahUbU
Tak UpanUla hrozna Uoc; rano bylo wssUde
ttcho; každp se za ssťastnřho pokladal, ťdo žtwot
šachranil, byť i wesskerčho majetkn pozbhl Mezi
těmito nalčzala fe i Serasika. Prawě kračť po
zřčceninach, nesoUc w rUce kamen, na Uěmž okowp

jcji wisi arozmýsslejče se kam se ma obratiti

W tom ji potka mUž wažneho wzezřenť,ZreneUď
kněz, Učednťkto Polpkaerw;
kterýžto fpatťiw ji

pln podčwenč zwolal: „Aj, tpo to, Serafčko?
wězeň mezi fwobodnými, ksmrti odsoUzena kraěiš

to po mrtwolách?“
„Takť jest, odpowěděla wážně Serasika, Bůb
mne wyswobodil Prawě kdyžmně oznameno bplo
že se mam na smrt brati, otřaslp se zdi wězenť,
rozstoUpilp se U welke otwory m a ja wpsslaz e
žalarc Wssak ale kdemam hledati swedrahe matkpz?
zdaž jest mezi žiwými čť mezi mrtwými?
atka twa žije, ale žije w otroctwť. Dneš
w noci odplUla ď mnoha jčnpmi křesťanyco otro:

kpně do Řima.

Tp pak,ú úmile dťtě zachowep

.wUnu
seďe; Ueb okowh twe wyzrazUjč, že jsi wězUa.“ Na:
čež odessel.

Serasika zďawila fe okowů a wstoUpila na
lod, ktera jesstě toho dne odplUla. Stojic na pa:
lUbě popatřila jesstě jedUoU a na posled na zřča
reUiny města, kde trawila Utčssena lěta mladirtwč

sweho, pozdrawila domU otrowskeho, ťde fpatrila
swčtlo tohoto fwěta; brzh wssakzmčzel t teUto ď očč
jeji a an fe brala do Řecka, kamž i my ji chreme

doprowoditč uu
Yténp, hlawnč to město řeckč řčsse, jmenem
Nltikp, bylh fjdlem wěd a UměUčod starodáwna,

aza

wlady rjfaře Hadricma wssemožnč zwele:

beny. Jedna z Uejkrasttějssjch bUdow bpl palac
U path horp Lťkabetu ležčri, jenž Ualežel bohatč
Metellč Wssndh bhlo widětč skwostnost a UádherU.
U wchodU stoji otrok w zlatoskwonrjm oděwU co
wrath; na plochě stťessese naleza překrasith staU,
pod mmž prawě Metella se přebira we fpčscch ře:
ckých a ťimských fpisowatelů
bhwssi hned zahh z
mládi wpnčowaUa w mnohx)ch wědach Qter jeji
YttťkUď bhl slowútný řečmš,kUa to koUssel řimský
a koUečUěwladař w Řeckčl; pochazel ze starě řecke

sslechtp, ba odwozowal kmen waj od Milriada,
witězeUad Perssanh Drern fon dal za manželkU
Metellowi, bohatemU to ŘimaUU; ona fe dřiwe
jmenowala Ehrpsofora, od zafnoUbeni fweho alc
Chrpfofora Meteslč (to jest Metellowi Ualežcjčci)
ncbo zkratka Metella Za UedloUho Umťel starý

YttikUď, a brzp i Metcllnď a tak ůstala Mea
tella anj wsseboiměni Bobatstwi jejc prilaťaťo jt

.u12.p
brzp hejno pťátel, kteťižnejraději k skwostUýmhodům
fe k ni scháziwali; a že ráda čitala spifowatelp řeckř,
sioUla ďrzp nerčenějssj panj w Ytčmách.
Mělať jedinčho spna, jejž nade wsse milon
wala; byl to LUriUď. Tento trUchlil Upřximnčpo
zemřelčm otri, a chodiwal každěbo třbodne kpou
hřebisstč,abp okrásslil hrob Metellůw. Wrátiw fe
práwě z takowěto cesth zwčstUje matce, že dozorre

otroků, BojUď, ďfeboU ze Smprnp přiwedl mla:
doU otrokpni. Bplať to Serasika. Majitel lodč
totiž UbohoU SerasikU,

jessto ji nikdo Ua lodi

neznal, powažowal za fwě jměni a darowal jč
Metelli. Tato sotwa že SerasikU spatřčla, již hned
si jč oblibila. Tcizala se, oded je; a že pochá:
zela z asiatčckč země Lpdie,

měla

se blldoUcně

Lpdie jmenowati. Takowý bpl ofUd Ubohč otro:
kpně, že ji ani křefťanskě jmčno neloplo pone:
cháno. TU stoji osiřelá mezi cťzinrč, wzdálená od
wlasti a mUobých swých soUwěrrů. Pobanka jest
welčtelkpni jejč, a ji nezbýwá nčc leč pohled k
nebefům a důwěra w tobo, jenž sidli na nebe:
sjch, pro nčhožto wssecko opUstila. J mohlať fe

pewně důwěťowati, že, jak prawil Božsiý kaUx
pitel, stonáfobně wezme, a žiwot wěčný obdržj.

Na rozsáhlěm námčsti Mřnskčm hemži fe
dawp lidstwa, a jak se zdá, obrari wssickUizťetel
fwůj k wpsokémU sloUpU, na němž gakěsi obláu
ssenť je zawěsser. Ti kdož bliže stoji a ťčstimou

haU, obraci se k ostatnťm slowp: „Wojna prott

u!Zw
národům podUnajským je prohlássena.“ Brzp se
zpráwa ta roznesla po wesskerčmměstě axobhwan
telě jásali, že zaš bUdoU mocč swětU dokázati
starobyle chrabrostč swe w boji. Mezč mladež boje:
chtion patřil takč LUrčUš, jehož mladťstwa krew
roznčcena pUdi jej domů. J wrazi do komnatp
matěinp wolaje: „MatiUko, bUde wojUa! cčsař
wpdal prowolani, w Uěmžto wsseckpwpzpwa, abp
fe k boji chpstali Já bpch take rad se stal wo:

jiUem, dowol mi to, draha matinko; prokonsUlůw
spU KwintUš je prawě tak star jako ja, a oU
take půjde na wojm:“

„Netak kwapněmilhsan“ dkmatka„KwiU:
tUď ma jesstě otce na žčwU; ale jestlč mUe můj
LUciUš opUstč, UebUdU tU mitč Uikoho, jehož bpch

ze srdce mohla milowati

Což bp jsi mně chtělta:

koroe hoře způfobitč?
„Wždpť ale nemUsime wssickUčw bojč zahP:

noUti; a fnad po celp žiwot sij

bpchneměl takowě

přiležitostč, Ukazatč se statečUpm fynem siawných

Yteňanů; uu a mimo to, wždpť ja tebe teď jessté
neopUstim teprro Ua jaře počne wojUa. Yle proa
sim tě, drahá matinko, abpď mi jťžnpnčdowolila,
cwičitč se we wojeUskem UměUi; tU ale mUsim dťiwe
dostatť wojeUskp ssat, a k tomU jistč swolťš , pomnč,

že jfem již sedearte

let star!“

„NUže, nechať bohowe tebe chranť od zleho;
jeU wždh zůstaň hodUPm fpnem mpm; na jaře
můžeš jťti š ostatnimi. Y brzolč chreš obleri ssat

wojenský?“
„Za tpdeU matiUko, siawi se památUý den

.m!éep
dobpti města Troje, kdež pťedťowe Uassi tak kráfně

oswčdčili Udatnost fon;

nechaťtedy i ja na tento

den započnU žčwot statečUěho wojčna“
Metella swolila, a teidfe dčlp welkolepč pťi:
prawp k nastawajťci slawnosti U RekU se nazna:
čowal pťechod z doby mladeneckě do wěku mUžUč!ho

oďleknmčmtqkzwane „bťletogh“, ččlibčlčhoplasstě
Byl tě to den důležitp a wýznamny pro celh bU:
doch žčwot, jelťkož fe tU postaweni jednotliwce,
we weřejnem i domacčm žťwotě welmť změnilo.
Metella fezwala k UloženčmUdni wsseckhpřá:
telp fwř k fobť. aninš fe dloUho modlil k do:
mácim bůžkům; slibowal, že chce cnosti nadewsse
si wúžielč,a neprawosti se wpstřčhati, obětowal jčm
darh, a pornčil se w jejčch ochranU; pak ssel w čet:

nětn průwodn přatel k domU prokonfulowU
bhli i jinč jtnossi,

Zde

kteřj takť! dUessnťm dnem wěk

mUžnp započiti mčli. ProkonfUl UapomrnUl wsse:
cky, abh fe rekownostifon Ukazali býti hodnýmč
potomkh slawných předků fwých; na to kašdeho
oblekl w biloU togU. BUciUš plefal radosti, děkop
wal pixátelUm fwým za jejich přanť a odebral fe
do chrámU bohyné ochranitelkh města Nten, řečené!
Pallaš, abh jť wzdal dťkp za tUto nejblaženějssj
chwťlč fwřho žiwota.
Preskwostna hostan dowrssťla wefelť dnessn
nťho dne, a LUcčUš od npnějsska ď celoU horonc:
nostč mladistwemnslč oddal fe Ua Uměnč wojenskť!
a netoUžťl pp ničem wťee, než abp fe mohl jčž poa
týkati ň nepřátelh a požťwaci tč! slciwp, jakřž pra:

otec geho Melciadeď bpl fobč wpdobpl. u

.uj,ýu
UplyUUlo Uěkolik mčsirů od tě doby, ro pr
die fe stala otrokyni Metesly. SlnžbU fwon ko:
Uala wěrUě a trpělčwě fnassela, cokoli ji Uemi:
leho potkalo. J mělať přiležitosti dost k cwičeUi
se w trpěliwosti Neb Metella, ač jsoUck fobě row:
Uým wlidna Uad mčrU, UiemeUě o otrokpněmi Uě:
kdy dosti Ukrutně Uakládala.
ZedUoU odpoledne LUciUš prawč bhl odessel

ke cwičeni w zbrani, an tU přijde pofrl ď poa
zwanim, aby Metesla k wečerU pťissla Ua hostim:,
jež fe strojila w domě mčstokoUsselowč. Hned tU

bplp otrokpně pohotown, abp milostiwon anť
co UejskwostUějiobleklp ZedUa přinassi to, drUha
oUo, jťUa poťada wlafy w nejwkaUčjssť pleteUce,
a Ua stolek wedlejssť položťdrahoU jehln, xiž chre

pak do pletenců zaptchUouti Je to mistrske dilo
slowutneho ťezbaťe, předstawujici fosskn bohyně
egyptskeJsiď LPdie pťinassťstirwčre; Metesla hledi
do zrradla to oUo fe jť Uelťbť,žada si jesstědrox
bet lččidla, zhurta fe osopi na Lhdii že ji ho Ue:
podawá, Lpdie fe lekUeǧ wrazi do stolkU u a
jehla ležť zlomeUa Ua zemi.

Metella fe zlosti jenjen pUka; jako lťta faň
skoči k Lydii, a wrazč jť fwe dlo:che Uehty do ra:

merU; Ua to popadUe bťčik a zatčna hačky Ua
koncich pťťpewnčnč do těla Ubohe otrokyně Ko:
UeěUěse zlost jeji poněknd Utissi, Lydii porUči pryč
odUčxstia stroji fe zaď dále, až UplUě jest pripraa
wena k odchodU; pak wstoUpila do Uositek a ssest

otroků ji Ueslo až do domU prokonUlowa.
Než wčzme zatim, co aď dělá LPdie. Ležiť we

pxg„n
fwč komůrce; U Ui fedi ane,
kteraž drUžce swč
wssemožně Ulewiti hledi Whmhla ranp, a těssila

ji, že fe brzo Uzdrawi; a abh sifama Ulehčila,
whprawowala o mnohých podobných připadno:
stech, a lččila Ukrutenstwť Metellh

„Tentokrate,“ odpowěděla na to mirna Dh:
die, „tentokrate to nebplo Ukrutenstwč, neboť jfem

zasloUžilaoprade

trest Wždhť nassepanť je ho:

dna, drži Ua pořadek w domě UdělUje chUdpm
almUžnh a wsselijake dobre skUtkhkona.“

„Takoonto chwalU,mila Dpdie,“ prawila
ane, „my owssemfweani do oěi mlUwčme;
ale kdpž jfme samh, powidáme si o jejich Ukrnt:
noftech; th wssakjť nikdh nepochleiješ Yle dneš
ti to asi take wťe anitř,

že tě tak nemilofrdně

ztrthčla? to jč asi nikdh neodesriš?“
„Maš prawdu, že neodpustčm, poněwadž fe
necťtťm Uikdh bhti Urašenou“

S UdčwenimposloUchalaslowa tato ane,a

již chtěla odejťti po prácč fwe, tU ji Dpdie jesstě

zawolala k fobě a prawila: „Nenčlčž tU nedaleko
k dostani pergamen? Buť: tak laskawa, a přineď
mi Uékolik lčstU ď feboU, ráda bpch Uěco pfala“

Qer

odessla, a Lhdče ted počala přemčtati

na mhslč, co se dneď ď nť bplo stalo. .Zdalo fe jť,

že slpssijakýsi lťbeznphlaď jenžjť prawil: „Dobře
jsi dneď Učinčla, žeď nereptala, nebo čja, kdhžjfem
pněl na křťži,modlil jfem fe za fwé nepratelh “

Brzh tU bhla ane

ď pergamčnem, a Lhdie

se dala do pfanť Metella totčž před Uěkolika dnUe
se ji bpla ptala, zdalč bh jť nemohla opatťitč spiď

u17uz
křesťanskehomUdrce JUstýUa, jeUž obrana či apo:
logie wiry kťesťanskřUadepsán bpl, a jejž rokU 150
JUstýnUď podal řťmskčmncisařť. Lydie whpůjčila
si fpiď ten od atěnskčhobiskUpa, jmeUem Kwadráta,
a chtěla jej tejd pro fwon welitelkct opsatč. dež
několik ťádků napsala, odložčla pčro, nebo již bplo
ssero; Upťela oči swě Ua obraz Ukřižowanřho, okolo

něhož bhl owinnt páď Polhkarpůw; poklekla, děkou
wala Spasiteli fwěmUza hojná dobrodčni ji proká:
zaná, a modlila se takě za tU, kteronž bp b la ráda
k poznáni prawěho Boha přiwedla: „ řijmi, ý
Bože, utrpeni dnessnťbo dne ode mne tak, jakobh
pani moje fama je bhla snássela. ZasloUži:li ona
někdy trest, netrestej ji, ale mUe, ráda wolim wsse

za Ui trpěti; uo toliko jednoho ji popťej .u po:
znáni PáUa a Spasitele Uasseho ZežťsseKrista.“
Zatťm co fe takto Lpdie modlila, odhalila
něči rnka zlehonnka oponu U wchodU do komůrkp,
a kdpž Lpdie Umlkla, opona zaď spadla, a Metella
u Uebť ona to bpla w ssla dále ke swým kom:
natám. Sama feboU jsoUc jaksi nespokojena Uea
bawila se dlonho na kwasU fpolečněm U prokonn
fUla, ale záhp odebralau fe domů, a náhodon za:
slechla celon modlitbn swč otrokhUě. Z hlodalo jč
Uěro na frdri, a proto fpěchala k domácim bůžkům
a hleděla si je fmiřiti obětč a modlitboU, Uačež
teprwř fe odebrala na lůžko fwé.
Lnrinď se cwičil po eelon zimU we zbranč.

J přibližilo fe jaro lčta Páně 166; wálka fe měla
započiti. Awssak přifný rozkaz rťsařskýwelel, abp
wssude bhlč bohowě wzýwáni o pomoc a ochranU,

ulgu
a tak fe i w Menach mťlo státi. Wěsstcowé po:
hansstt zpytowalč let krkawrů,z hrUdť wlřecťho
a jčnych wěcč o bUdoUcUostč prorozkujčce.

Lššwchramě

Uejwyšssčho boha řeckeho ZeUš a, welkolepě fe
dělp přčprawp; tisice lčdč fem pUrowalo; ozbro:
jeUcč lrssčcknčpřťtahli w Uepčehledm)ch řadach šssi:

kowanč; kněz řika we jmenU wssechněchmodlitbp,

profe za ročtězstwťnad nepřatelp

Pak bpl obě:

towaU tUčnU ba)k Ua oltaři, a po Učm hojnost jč:
neho dobytka. Z pozůstalých častčmafa, kterež ne:
byly wloženy doohně, přčprawčla fe wssem přť:
tomUpm bostčUa, Uačež fe wsseckeUlid rozessel
Nastalo tejd loUčeUťmladých wojťnů ď wlastč

fon

a 8 milýmč přárelč J LUrčUďrozžthal fe

ď matkoU fon, jčžto pUkalo frdce, kdpž Uastala
doba, an jedčnh mčlaěrk frdre jejťho, Ua Uěmž za:
wifela wssecka Uaděje jejť, bral fe do pole Ko:
nečně wyrwal fe z jejčho UarUči slčije, že š

mnohoUslaon se opět anratě
KdPž pak Metella bhla tak ofaměla, teprw
poznawala, jak drahhm jč bpl spn jejč LUrčUš
Wssecka siawa kterež w městě požrwala, zdala fe
jč ba)tč UččUU U prčrownanč

k lafre fyUowě; Ue:

spořadana toUha po zewnějssčm marnem leskUw
Uč počala fe UdUssowatč, ona bažila po Uěčem
wPšssťm, čeho wssak marně hledala w oblťbem)ch

fpťfechfwých pohaUskpch J zamčlowala si famotn
a zamťstanala fe tU pamatkoU fpna fweho
PoUechme jč Ua Uějakou chwťli famotné a
podčwejme fe po domě, abychom feznalč Uěkterě
důležčtějssi osobp ze slUžebnčrtwa jrjčho.

z..xg.u
Oer

je nam již šUama ro přitUan drUžka

LhdičUa. .ŽádUa wraska Ue asmUžUje twař jrji,
Ueb an je UstawččUě weseé mpslč, obratUa w
prarč a ke wssi slnžbě wolUú. Zrela Ua opak je
to U Selinh,
stařenh to ssedesatčlrtě, rozeně z

Afrikh Po třčrrt let sloUžj již w domě, za Attika,
a UyUč za Metellh; w přetwařowanť je tak Ue:
.dostihla, že Ueni jedťne služky w domě

Metesly Uebhla pomlUwila.

jčžbh U

Před panč plazi se až

k zemi; ale i ostatUi otrokhně Umč si Uadcházetč,

abh ji za Uejbodnějssčosobu powažowalh K tomU
pje powěrečUa Uad mieU a marna; pročež sUašč fe
wsselijakýmč prostředkp sličnosti si dodati, rož se
ji owssem nechce dařiti Jesstě třekxapodotkaUtč,
že byla již od mladť tak skonpá, že Uikdhan troj:
UikUmkomU Uedarowala aniž jank wydala, kromě
kdhž tobo UUtna potreba ka;ala Zelikož ofoba ď
takowými wlastnostmi Uikobo přťliš zajimatč Ue:
bUde, podčwejme fe janm, a tU spatřime Ua pron
stranne chodbě mladěho hossika pěkněbo wzrůstU,
DUraUa, jehož Ukolem jest, opatřowati fpparť ho:
dčUh a ohlassowati milostiwě ani bč.xhčasU. Ne:
patrnoU, ale wssem miloU osobičkoU bpl trpaslťk
z Tracie,

ewropejskě to řťsse, sewerUě Uad Řeckem

ležťcť, nxužiček aď třč střewice whfoký;

Ue tak sam

ssprýmownčk UežfpisseceloU postaon

a řečison

neUstále

k smťchU wybťzejťcť

Hlawa pak weslerě čeledč,hlawa to twrda
jest Bojuď, mnž srdce UkrUtnebo, jenž Ua znamenč
swe důstojnosti ma w rUre hůl Uebo jemU přčUaa
leži prawo trestati UeposlUssUeotrokp Z působi

uunr2()nu
mU to UaramUě potěsseUč, wčdili čerston

krew

z četmpch raU Ua lidském těle se prýssticť a proto
si časte!jč za dUe pro zabawU přťwáže Uěkterřho
otrokak ksloUpU a zkonsi Ua Učm sswižný fwůj biče.
Než jakobp čarowmpm prUtem proměUčU stoji před

twářč anč swč Metellp, ro tichoUč beráUek,a
pochleije jč UstawčkUč,a proto si ato Ua Učm
mnoho zaklada
Kromč Uěkolika těchto otroků, š Uimiž jsme
laskawěho čteUáře tUto sseramčli, měla wssakMe:
tella množstwi jiných, eteřčžw domě w zahradě

Ua poli a jinde práre swé kanli Snadnoť foUditi
opočtU otroků již z todo, powimeli, žr o 400
let dřčwe w MeUach se Ualezalo jedeU a dwacet
tisic lidč fwobodnpch, ale čtpřčkrát siotisic otrokU,
ba dějepifci doswědčUjč Uam totěž wzhledem Ua
rclou

UefmťonU

řčssť řťmskou, w

dwč třetinp lidstwa

Uižto

tčmčř

Ualeželp k třťoě newolnčků,

a toliko jedna třetan požťwala zlaté swobodp
Ba t těm, kdož bp snad bplč swe otrokp chtělipro:
pUstitč, zemskými zakoUh se branilo; tak n př.
Uesměl Uikdo, jeUž dwacet tisťr otroků měl wčce
Uež jedUo sto z Uich Ua swobodU propUstitč Te:
prwč o Uěkolčkset let později poznenáhla spadlp
okowp z rUkoU Ubožátek těchto, kdpž se počula

prawa a wččna swoboda wssechUěmhlasatť
tažemeli se, kdo bpl teU welký dobrodinec člowě:
čeUstwa kdo zjedUal fwobodU wssem? Každp kře:
sťan wť Ua to odpowěditč, že to bpl ten, jeUž se
stal sam služebnikem wssech, abp wsscchném zisial

prawo swobodp spnů Božťch.

.z 21 .„

ll.
Ponechali jsme Metelly samotne, dneš ale ji
nalezáme poctěnoU četnými ansstěwamč Každý
ji o záwod pťeje a přinassi darp, ba i otrokowe
co nejlepssiho mohli,sdledali. Zednikrássli chodbp
a pokoje rozmanťtým kwitčm, jinč snassi chUtne
owoce w kossťch wkUsně pletených; slUžkh wěmlji
welitelce fwé krásne wýrobky Umělých rUkoU swých,
ssatp, páf?, řemenkp k obUwč, naramkp a těm po:

dobné wěri; u neboťdneď Metella slawčden na:
rozenč swého Wlidně pťigima welitelka ro ji po:
dano a děkUje wssem; ale co ji wťce prekwapilo,
než wsseckp ostatni darp, jestiť několťk lčstů popsau

neho pergamčml, jež na skrčňson položenh na:
ssla J Uhodla hned, žeťto darek Lpdiin, Ueboťbplo

nadepsano: „Samowladci Nntoninowi Piowi a
Werisimowi, spnn jeho zalibenemU za tp, kteťižje:
dinč ze wsseho pokoleni lidskeho bez wčnp jsoU ji:
nhm w Uenawisti, i wsselijakými nařkp a křiw:

dami obtěžowani, JUstýnUš, rodemz Palestpnp,
tUto obranU (apologii) činť, a poUťženoUprobe

son

pťednassč“Podčwila

se wssakMetella

jesstě wťce, kdpž Uslpssela, že Lpdče fama kráfné to

pismozbotowila J prawila fama Ufebe:„Zestliže
křesťančza UtrpenoU křide takto se mstť, jistě jsoU
newinni a nezaslUhUjčte nenawisti a toho protia
wensiwi, jakež se jim činť po wessťeré řimske ťissi.

J dala sizawolati Lhdii a prawjla: „Welmi
jsi mne potčssila spifem timto, nebo již dloUho
po tom bažčm abpch feznala blčže fmýssleni mUže,

.u.e„:gu
jehož protý wpfoce ctčm, že se neostýchal, weťejnč
whznatč, o čem w frdri bpl přefwědčen. Nž bUdU

miti trochU po kdh, přečtemesi jeho obraml fpolU.
N poněwadž Uznawam, že k wpšssim wčcrm gsi
fchopna než abpď fe starala o obUw mUj, tedp

Ustanoiji

tebe od dnessťaza son

čtenařkU“

Takoweto powýssenčLhdčiwelmi překwapilo ,
nebo welitelce predčitati, takmčř UstawičnoU jeji
společniri bytč, toť bpl stUpeň wysokp w žiwotě
otrockém; a wědoUc, že tim wszdi zassťostatnich
otrokU, Uminila si, že se bUde tim wltdnějč ke
každřmU chowati

Pak doložila Metesla jesstě:„Nedawno jsem
tč Učinila křiwdn a zachazrla jfem ď teboU nen
wlťdně; ale abpš wědčla, že nejsem wždpckp tak
zla, přijmč tU ode mne střťbrnčtoto zrradlo a nalož
ď Uim jak fe ti libč“
Uctiwě se poděkowala Lhdčeza dar obdrženp

eradel skleněných trhdaž nebplo, ale zpočéctkUza
nejstarssich dob ltde fe zhližcli we wodč, později si
hotowili okroUhle plozchpUa szfob terče z Uějake
lesknate latkp, bobatssť pak ze strjbra, častějč welč:
kosti ohromnč, a welmi drahř Neni fe tedp čemU

diwiti, že Selina

neměla z tobo welkoU radost,

kdpž wsse z wedlejssiho pokoje widěla a z toho po:

znawala, že kromč ni i jina otrokpně ma býti
důwěrnčri paninoU
Nčkolik dnť po slawnostč narozenčn fwhch

dala Metella zawolati k sobě Lpdii, abp jč čtla
apologič ZUstynowU Podame lUto laskawemU čtea
Uaři nčkteré ěastkp zobsahU členi Lpdčina, zwlasstě

obn23.u
pokUd fe thká wůbec zUámých Uářků proti křesťa:
nům tehdejssjbo wěkUpozdwižených. J čtla takto:
„Nařikaji mnozi Ua křesťanh, že jfoU bez:
božni a Ueznabohowě, protože Uechtéjč za bohp
ctiti a Uznáwati téch, jichž skUtkůapřťkladů žádný
rtný a sslechetnýčlowěk násiedowati Uemůže. Přie
znáwcime fe trdh, že týkajr fe takowých bohů jfme

nerabohowě, ale nikoli thkaje se prawěho Boha,
the fprawedonsti a wssechcnostť, ktcrhž nemú
žádněho oUčastenstwjwe zlčm. Jej a ieho Syna,
kterýž od Uěho přissel a náš tomU naUčil, ť pro:
rockčehoDUcha rtčme a jim fe klanimr.“

era

tato, doložila Metesla, rUzni fe we:

lire od nassi; wssak jesstě wťre lissi fe pofwátně
obřadp křesťanů od nassich, ba maji prh býti

nrmrawně. Co odpowěď čtla Lhdir dále:
„ani bUdem powidati, jakým špůfobem fe
BohU zaswěcheme a skrze Krčsta obnoijeme.
Ktrřťkoli wěři, že to, čemU Uěťme,prawě jest, a tim

zpúfobem i žiwi býti připowidajť, ti předewssjm
fe UčiBoha prositi, za odesstěnj pťedesslýchhřťchů
modlitbami a postp, (mlUwi tU ZUstýnUš o do:
rostlhch, jenž maji pokřtěni thi) š nimťž i mp
takě se modlime a postčme.
Potom býwajiwedeni k wodě, a tU fe týmž
způfobem znowa rodi, jako i my jfme fe znowU
zrodili; we jmenU totiž Qtre wssech,Pána a Boha,
a we jmenU nasseho Spasitele JesU Krista, a we
jmemx DUcha swatěho we wodé fe zmýwajice. Nebo
KriftUS dť: Nenarodjteli fe znowa, newejdete do
ksálowstwi Uebesieho.“
h
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„Člowěka tak Umhteho a wpUčeUeho Uwa:
dime mezi bratrp, abpchom se, jak fami za sebe,
tak za Uowě pokřtěneho,

č za wsseckp jčUé kře:

sťaUp modlilč. Po dokanni modlčtby pozdrawUn
jem se wespolek polibenčm“
„W Ueděli sc schazťme do sl:romažděni (do
kostela), kdež se čtoU Pisma aposstolska a pro:
rocka Potom dawa předstaweUý (biskUp) UaUčeUi
a Uapomemlti knasledowani těch pěkných a počest:
Uých wěci, o kterhch se bylo čtlo. Potom

wssčckUi

se modlime Po dokanne modlitběpřinassisepřed:
stawenčmU chleb a kalčch ď wčnem ď wodou smio

sseným Předstawený wezme obe a občtUje thč
wssech wěri we jmeUU Spna a DUcha swateho,
a kona za th darp dikUčiněni Na konri tč mon
dlitbp a dikUciněni odpowč wssecko shromažděni:
AmeU, t j. staň se! Na to UdělUje se od těch,
ktcrež mp jahUp Uazýwáme, jednomU každémU z
toho chleba a wťna, Uad nimž dikUčiněnč UčiUěUo

jest, a take Urpřitonmpm se častka danssi“
„Ne pak jako oberného chleba a Uápojc těch
wěci požčwame; nýbrž, jako Zežčš KristUď skrze
slowo Boži tělem UččUěnjfa, měl tělo a krew pro
nasse spaseni, tak jsme se tomU UaUččli, že teU
pokrm a napoj skrze modlith přč dikúčinčnč jest

tčlo a krew wtčleneho Pana JesU Krista Nebo
aposstolowe we swých spčsech jež my Ewangelča
Uazýwame, Uaď o tom zprawčli, že jim Ježčš

tak ěiniti přikazal wzaw chléb a dčkh Učiin
řka: „To jrst tčlo mř;“ a podobně wzaw i ka:
lich a dikp Učiniw, ťka: „To jest krew ma“

lm25u
„Potom kdož maji a chtějč dáwajť, kolik
každý chre, a ro se sejde, schowáwá se U předsta:
wenčho, který z toho UdělUje sirotkUm, wdowam,

Uemorným, aneb jinak UUznýma potřebným, ano:
brž i wězňUm, přťchozim a rizim“
„Tato fhromážděm pak ději se w Ueděli, proul
tože w ten den BUh swět stwořil, a Ježiš Kristuď
Spasitel Uaš w teUtHžden z mrtwých jest wstal. “

„Neodezthe

tedp k smrtč erčnných,

jako

bp bylč wassč Uepřatelř NeprestaUeteli wssak jen
dnatč Uesprawedliwě proti Učm, zajistě Uenjdete

sprawedliwšho foUdU Božťho Mh pak wolame:
Staniž fe wUle Boha nasseho!“
thž Metella slpssela o bohoslllžbě křesťansič
o swátostč krtU a o nejfwětějssj Qběti, o lafre
křesťanú fpolečnč bpla welmi dojata PosUd xne:
pompslila sire Ua to abp fe stala křesťaUkoU; Uir:
mčně wssak, jfoUc pUzena přirozerU toUhoUpo
prawdě, hleděla fe obssirněji seznamiti ď Učenťm,
jehož Uěkterčhlawni člankp z obranp sw JUstýUa

poznala Lydče ji jesstě toho dUe meela wppra:
wowati o žiwotě a Utrpenť Spasitcle Uasseho,
Jržťsse Krista Metella slťbila že si wsse pčlně
rozwažť, Uaěež deie odessla, abp w komUrrc swš
modlila fe k Paml swčmU, bp w srdri mčlosii Jeho
tak přistllpnem brzp fobě raěčl přibptek wzitč, abh

fnad mocč pohanskýchanpklosti erbratila w Uťo
wer poznan prawdo, jehož posUd Metrsla wmx:
kUUtim Božim bpla doskchla

lu26mw
NedloUho potom feděla kdpsi Lhdie we swěm
přibhtečku, jfoUc zaměstnána praci, aná tU wstoUpi

do dweřť ane,
přinássejir š města nakonpeně
stUžky.J počala wpprawowati:
„Práwě

pťťchcizťm od Uasseho obchodUika, a

mám ti UěcowPřťditi. On má krásnoU, ale fpoln
welmi lehkompslnoU dcerU, jmenem Yfpazii; ta
fe po tobě ptala, ráda bh prý UaUěila se tebe
znáti, a zawedla bP tě častěji Uěkam do fpoleč:
nosti. MUsim ti wssak powědťti, že je po celčm
městě rošhlássená co osoba Uchdná.“
„N jak dlonho fe kochá ta Uessťastnicew ta:
kowých neťrstech?“ tňzala se Lydie.

. „Slýchám

o Ui již po dwě lčta. Prawl fe

wssak, že fe minť konečně prowdatč; dokawad ale
UebUde miti potřebných k tomU peněz, neUstane
od fwě dofawádni prostopássnosti.“

thž

byla Qer

odessla, rozmýsslelase BP:

dčc, mácli fe Aspazii fpťsse whhýbati,

Uebo:li š Uť

promlUwiti. Majťc pak Uaději, že fnad ji na lepssi
restU Uwede, Uehrozila

se podezřenť, jakřž ťP tim

U drnžek fwých mohla wszditč,

ale wyhledala

w skUtkU Uessťastnici oUU k wečerU Ua Ulici,

wlidnoU a UpřimnoU rozmlUon

a

ziskala brzp jeji

srdce tak, že si pewUě Umčnila a Lpdii to slčbila,

že zanechci nchdnřho žiwota,

a že brzy w ťád:
jež pofUd

Učm maUželstwč Uaprawč poborssmi,
wesskerč!mU městU dciwala.

Zatčm

ro obě spolU takto rozmlouwaly,

pližila se opodcil toUž Ulicč postawa ženská, jejčž
oko ďe zwlásstnťm jakhmsi zalibenčm spočinUlo

uu.27.uur
Ua Lpdič, kteroUž w sserednčm frdrč swěm Usta:

nowila za občt swč mstiwč! nenáwisti;

Selina.

bplať to

Lhdče teř: dnem i Uocč rozwažúwala, zdali
bh fama Učjakým zpúfobem k trwalřmU polep:
sseni Nspázie mohla přifpěti. J Uapadlo ji, žebp
snad za střibrnř swř zrcadlo dostala tolik peUéz,
co jich k prowdáni prázče zapotřebi; a ponče
wadž Metclla řejmými slowp ji bhla dowolila,
abp ď darrm tUU Učinila, jak fe jť bUde libiti,
Ucwáhala, ale zaobalila zrcadlo do ssatU, a fsla

ď Uim k prázči.

Dlonho ji meela domlonwati,

než se odhodlala„ dar ten přijmoUti. Po prwě tU
po Uěkolika lč!tech prolěwala slzh UpřimUčho žele
i radosti. uo Dwě frdci fe tU sloUěilo páskon čistř
láskp, a andělowě UebesstiUa to hledťce radowalť fe

a welebili PáUa, jehož milofrdenstwť jest od wěků
až do wěků bojicčm fe jebo.

Zatčm wssak Selan

fe doěkala whodně při:

ležitosti, abh zahalena roUsskoU nejwěrnčjssi odda:
Uosti MeteslU wpstražila před Uebezpečim, jakč! prý
z chowánť Bhdian relěmU domU hrozi. „Tolik let
milostiwú welitelko, jčž zde sloUžim wěrnějč, Ueš
wsseckh ostatni otrokpně, a Uedostala jfem od tebe
jesstč nide tak wzácnřho darU, jakěho tě Uestwůře
twč: milost Udélila; wssak se ti za to překrásnč od:
měUila.“ N tcř:jedowath jazpk jejť Uenalčzal dosti
slow, abP LPdiiUo fetkčmi fe ď prášii co nejčera
Uěji whlťčila. Metesla Urchtěla wssemU hned wťrh
pixiložiti; že ale starč slUžce přiliš důwčřowala,
B
,
porUěila jť, abp fe fnažila něěeho waššedopč:trati;
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fhledali fe, že prawdiwa bpla čeč jeji, pak prý
Lhdče zasloUžeUeho trestU Uerde.

Selčna hned Uastražila wsseckpotrokpně abh
bedliwč ostřťhalp Lhdče, a co bh neprawebo Ua
Ui zpozorowalP, abh jč hUed oznamilp UprimUa

ane fdělila wsseckoerimte

drUžcefwe; ale tato

fe chowasa we wssem jako zper, zwlasstč fe měla
wlčdněk Selčnč. thkoli jakasi málomhslnost ji
napadala, pohlčdla Ua fwath křiž a řčkáwala:
„Spasiteli můj, tPď mnohem wětssčmUka fUássel,
ba i přeUkrUtnoU smrt, jak bpch já Ueměla trpě:
liwč fUásseti lidskoU pomlUwU? Nehkedám U lidť
praweho pokojc, ale w bolestných ranách twhch

Páne a Spasitelč mUj!“
Tak UpanUlo několik měsicU, aniž bPlo ro Ua

deič Ueprawehofhledano Metesla nabpwala den
ode dne pewnějssiho přefwědčenč, že otrokpně jejč
je newinna; ba ččm wťre pozorowala, že wssecko
trpěliwě a bez reptanč fnassť, tim wčre ji zamčlo:

wala, a foUdirz erUhonUeho žiwota křefťankpi
Ua wýbornost

wťrP jejť, wždp wťre fe k Učenť kře:

sťanskemU nakloUowala. pu ZedUoU ansstiwčla .u
přťtrlkPni fon w mčstě. J fpatřčla tU Ua stole ono
zrradlo, kterěžťPla Lydičdarowala. Na otaku jak
k to!nU zrcadlU bPla přissla, dano ji za odpowěd,
že Llfpazie je fem Ua prodej přinesla od ktere i

skUtečnčje odkoUpčla Poslali pro Yfpazii; ta po,
wčděla Upřťmně,že zrradlo od Lydie obdržela š tčm
wssak podotkUUtčm, abp se brzy zasnoUbčla; dolo:
žťwssi že Ua domlUwU Lpdie w skUtkUfe chre polep:
ssčti a že bUdoUcUě počestnh žčwot powedc.

uu„29u
WsseckazamhssleUa wratčla fe Metesla domů
Z Uznawála nhnť, že Lhdčespanilomhslňosti son
jč daleko pťewpssUjeZwlásstě pak zcdojťmala tichost
a trpěliwost, jakoUž Lhdie sUassela Učiněne sobě ná:

řkh N to práwě Krafná jest ččstota kdhž jasnhch
očč swhch k nebesiim pozdwčhUje a w BohU se

kocha; sanilá

jest tichost, kdhž na Utrhanč a prou

UasledowaUť Uemci odpowčdi leč modlitbh a zbož:
neho wzdhcháxxč k BohU; awssak nadewssecko li:
bějssča wznessenčjssčjest erčnnost ozdobeUa trno:

on

korUnoUpomlUwh a Utrhanč Toť fančle

owoce žiwe wčrh w Krista
Po don nrdělčchUa to, ana prawě Lhdie
w pokojč panť fwe předčťtala, bhlo slpssetč z Ulčce

szkh

libere hlldbh. J přistoUpilhk oan

TU

spatřily swatebnčkh, ani w četněm dawU prowaze:
jčcich je přatel po Uliri fe beroU Ze předchazelo
Uťkolika jřnochU, jeUž nesli plajčcč pochodně. Ne,

wěsta odhrnUla z obličeje čerwenh zawoj a přč:
wětiwě pokPUUlaLpdii a welčtelce jejč Bplať
to Yfpášče

Z oěť Lhdčilxých UronilP se slzh ěiste

radosii, a srdečne dčkh jejč co wonny zapal ka:
didla wzmisselh se k wlastem nebeskym Než již
čaš abhchom se poohlťdlč po LUcčowi san Me:
telliml, jak se mU U wojska wede
Po dloUhém marnem ěekánčdostala Metesla
konečUě psanč od shna fweho LUcča z řimskěho le:

žeUč.Bhlzdráw,nařčkalwssak na tUhoUzimU, jakáž
w GermaUčť(NěmeckU) pante; poptfowal častá
wčtězstwi rčmskeho wojska, chwalčl pak mrawy po:
hansk:)ch Germám:w, zwlasstř pohostčnstwč a či:

wZG.p
stoth milowswst jejich, a UbezpečUjicmatkU fon
o wěrne fwě shUowskě lasce, těssčl se, že w krat:
kěm čafe se ď Ui opčt fhleda
Bylo již pozdě Ua wečer, kdpž psaUč čtla; po:
depřela rUkU o stolek a brzh drimotoU premožeUa
UsUUla Zdalo fe jť, jakoby wůkol Ut bhla tma
a pUsto, tolťko Lydič měla za wUdkpni W zdali
spatrč borU, ď Uiž fe ftkwčla jakasi zare a ke kte:

réž neprehledna rada mramorowých fchodUwthrU
wedla Nabore w pozadi spatrčla nadzemskě bp:
tostť bilě podobh, nad těmi pak Uejzaz bptost Uej:
whšssi, welebne postáwp a přiwětčwčho wzezreni,
w podobě pasthre RoUcho jeho fe skwělo jako snih
a srdce plapolalo zařč slUUečnoU, a paprsky jeho
padalh wůkol Ua zástUph, jenž okolo Uěho klečelh,
onUre fe kUěmU, ro bile beránkh k pasthri swemU.

uu U UohoU jeho fpatťila Metrlla mladence, jenž
fe zdal býtč podobným LUrťowi J chtěla fe dox
stati k UěmU UahorU, ale Uemohla z mista, jako by

bplakzemi UpoUtaUa.TU xiLpdietahne za ramer
sUažčc fe kU schodUm ji pozdwihUoUti, ale fotwa
že dosslč k UejdolejssimU stnpni, zastawi je drak

oheň srssiri ď jchč stranh, ď drUhč pak osskliwa
sUwa proti Uim wzleta a odporUěskUhře W tom

se Metella probUdila a zawolala Wdiik sobé J
táže fe jč:
„Neslhssela jsi fůwU?“

Když Lydče odpo:

wědčla, že o Uičrmeri, wyprawowala 1čMctesla
celp seU waj a tazala fe: „Nemohla bpš mť whe
ložiti, ro zUamena ten fen ?e
Lpdie se bezpečně domniwala,

že seU onen

.UZ!T
důležitě asi prawdh w sobě zahrUUje; ďpla wssak
přiliš skromUá, Ueš aby fe na úplně rolesstěUi
wssrho toho odwážila; proěež odpowěděla:
„deUsť to Uešdědomč otrokhUť,že tč nemůže
powědčtč, čeho žádáď. QUa nejwpšssč bhtost, ktea
roU jsi we fmich fpatřila, bhl dojista Spasitel Uáš;
Ueboť on ro wěrUh pastýř fhromážBUje owre fwř
okolo frbe, a swati aposstolowčr jej fpatřilč osla:
wenřlšo Ua whfokč hoře, rowUěž jako tP jsi jej we
fnúch spatřila. Co se wssak týče wýznamU ostatUich
wčcč, powědi tobě zajistč Učednťci Pcině, kteři lčpe
to znajč, Uežujci.Powolám ktobť!, chrešli, moUdrčho
Ytenagorňssr, jeUždřiwe fám ďhw pohaUem, jest nPni
jeden z nejhorliwějssťch obranrú UčenťKristowa.“

S tčm fe Metesla fpokojila, a dala Ua zejtřť
mUže toho k fobě pozwati.
Křesťanský UčeUec bhl z toho welmi potčsseU,
že fe mU Uaskptla přiležitost, Uěco dobrčho UčiUčti.

J pofpissil do domU Metellťna.
mU o swčrm fUU powčdala,

PosloUchal, co

ď .welkoU bedliwostč;

mlUwil potom o pasthři dobrěm, o blahaslaweUe
stwč whwolených Božich, kterřž jich očekáwá w
Uebesich, a pokraěowčtl takto:
„Co se twř otcizkh dotýče, kterak totiž fPU
twůj do oUě fpolečnosti přissel, jésti prawdě po:
dobno, že on w leženi, kdež mnobo křesťanských
wojinú fe Ualčzci, poznal Učeni Kristowo a přijal
wirU, kteráž wede k fpafenč.“

„Než ale,“ prawila Metesla, „widěla jfem,
an fpn můj wlťdUě se Ua mUe dolů dčwal a mi
kPUUl, jako bh chtěl řčri: Pojid za mnoU. Což fmi
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take pohanka se tam přiblťžčtč, kde wčřťcťw Krista

prebywaji?“

„Syn twůj zasiste chtčl dati tobě Ua jrwo
blaženost fon a fpolU přanč, abyš i tP dofahla,
ťeho on požiwa Tobě ale dwě wěri prekaži: Nej:
prwě drak, jenž znamena Babla; ten poňoná čloe
wěka
č tcďr zdržUje,
Uepřissla
k Pamlk zlemU,
Kristal teU
a wpwolrnym
jeho abšď
DrUha
pře:

kažka jest siiwa, toU fe wpznaěUje wasse bohynč
Atene, kteroUž etčte co bohhni moudrosti; ale ta

wasse androst

jest U Boha blažUowstwi; prawa

moudrost jest ta, kteroUž fám BUh Uam šjewiti
raččl Kdo tUto moUdrost ma a podle nť žije,
bUde kralowati š Kristem w Uebi; koo wssak jč
opowrhUje, a kdo žiw jest podle dabla, bUde š
daďlem Uwržen do wěčne tenmosti“

„TP fe tedy dominaš , namťtalaMetella,
„žezja, zUstanUli pohankoU, fe Uefede še fwhm
LUriem w řťssi nebeskč? a mpflťš oprade,
že
fpn odloUčcU jfa od matkp fwč bp fe za ssťastneho

mohl pokladati?
„Kdo prade
křesťanskoUzna, od toho žáda
Bůh, aďP ji werejně takč wpžanal; kdo fe boji
lioi wčee UežBoha,a azr strachUlidskeho zůstáwa
raději při Učeni lžiwem, ten nemůže očekáwati,
že přijde ke KristU. Twůj pr ale požťwa Ue:
wýflowné blaženostč we fpojeUč e Bohem, jemU
se jen libi to, ro fe BohU lťbč; a proto bp fr mU
to nemohlo lťbiti, ú ačkoliw jsi matkoU jeho, u
adpš dpťa w nedi dez wiry w Krisia a dez do:
brých skUtků.“

.z.ZZ.u.
„Awssak kdybhch wyzUala wasseho Boha
bUdoU ostatUi bohowe a bohyně žcirliwi a bUdoU

mUe trestati za moU erěrnost ?“
„Q jakHchto bozich mlUwiš, mila Metello?
Wassi bohowe, modlh, UejfoU nic skUtečUeho,jfon
to jen lidske smpssléUkh Zedenť jest toliko prawý
Bůh, a ten od tebe žada, aďyš w Uěho Uwěřila

a jej z celehosrdre milowala

Nedomniwaš li fe

k tomU miti dosti statečnosti, odeďeř se Ua samotU

a rozwažUj pilUě co jsi ode mUe slpssela, a BUh
zajistč milostť son doplnť, k čemU slabost lidská
jesstě nepostačUje “

Mrna oraš odesset Metesla zawoťala Lydič,
a sdělila jc co ď mUdrcem kresťanským rozmloU:

wala a projewila spolU úmhsl že w brzce odejde
z mčsta na wenek, tam že chce dle radp moUdrčho
Učitele zcela se oddati Ua Uwažowatti Učeni kre:
sťanskřho.

Několik mil za WŠUPUa břth moře egejskeho

leži mčsto Cleuziď, a na bliku Ualřza se na pa:
horkU čnčjčcťm U prostred rozsahle planUh

statek

MetesliU Prichazčme prawě ke žnťm Polni úroda

swažť fe wefele do stodol; we wUkolnich wiUicich

dozrawaji již bohate hroznh poskytnjicť při wedrU
siUUečUimmilřho oďčerstweni; horp dale ksea
wern fe tahUoUci jsoU porostlř lesnim stromowčm e
na ijUých pastwissťatech spatřUjemr četna stáda,
a pasthťowř wesele si hragť Ua pissťalez rakosi.
Letohradek Meteslin, do něhožto Uwcidime

uš,žp.
Uhni laskawřho ětenáře, jest whstaweU na způ:
fob paláce Ytčnfkěho; wsseckp pokoje jfoU skwostně

ozdobeně mnohymi sochami a obrazh Přeš dwůr
jde se do zahradp, kdež je wsse w nejwětssim ladU
Ufpořadano TU záhonky rčzozemskPchbhlin, tU

rozmanitýho drUhU siromowč oko nasse onjima;
hojnost chbnčků a wodotrhskU i mechowých fedadel,
fosskP bUžků a slawných

mUžU, z Uichž U každčho

zahonkU i siromU Uěktera stala wsse toto fwědčč o
Uaramnř nadheře w Řecke řčfsipantťrč, nadheře to,
jenž nerolečně jfaUc fpojena š neččUnoUrozkossUosti

wede kzkaze mrawnť, a která tUdižbhla hlain

pU:

čiUoU úpade řisse rrcke, jakož nrdloUho potom
řčmskěho mornářstwi. Než poohledUěme se bliše
w nadherUém palacU tomto a wizme co se tU děje:
Na dwoře bliž domaci kUchhně fedi starec
weseleho wzezřeni; ssediwe wlajťci wlafp a wlněnh
plassť jfoU wesskeroU jeho ozdoboU. Jeť chUdh

hrnččř,jehož 1mer Hpsloš Před chwilč odewzdal
hrUččrskčr zďožč do kUchpně koje se sladkoU Uadějť,

že dostane plat; awssak dostal jen konek chleba
a pro penťze měl přčjčti jindp Tčm poněkUd rozx
mrzen Usadil fe Uaproti dweřim kUchPně a takto
fam š feboU rozmloUwal:
„Milý HPsloss:, thď přere náramný chUBaš;
twá Uaděje tě zklamala; hlad je hořkhhost, ale co
Ua plat? Než, něro dobrěho předc tU okUsim;
z kUchyněpachne lťbezná wUUč, fnad tcďe takě něco

dopadne chleba mam bUdU si ď chUti prikUso:
wať“ To řka wptahl krajčček z kapsp, ďsál lť:
beznoU kUchpňskoUwůnč do sebe, a čafemt si chleba
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pťikoUsl; kdpž bpl ď chlebem hotow, jesstě si wzal
Uěkolčk doUsskň wůně Ua cestU a odessel.

Metcsla, jenž z protějssjho okna UáhodoU
wpkonla, widěla to wssecko,a Umčnťla si, že tohý

chUdáka Učkdp ansstčwť. Z eráhala
dloUho
o úmpslem fwhm. Z wečera porUěila Ofně, abh
ssla ď Uč Ua procháku.

Přicházelp k chaloUpce

Hpslossowě; práwě byl zaměstnán dělánim hrneů
Ua kwětiUp. J běžel Metesle wstřťc, abh ji poděa
kowal za dobrodčUť, kterých mU jčndp častěji Udělou
wala; ale Uemálo se podčwťl, kdpž spatřčl, aUa
milostčwá panč do chýžkp jeho wstoUpila a se ho
tǧzala, jelč jak Uáležj ďe fwhm stawcm spokojen?
Sestileth YskáUiUď,spnáčekjeho,pohráwal si w koUu
tečkUď králťkem; kdpž ale rizá panč wstoUpčla, scho:
wal fe za erelkh sloUp, a posloUchal co se bUde ditč.
„Jak se wede wassemU chUrawěmU chlapeč:

kowi?“ pta;la se Metesla.
Hpsloo wpprawowal, že fe nemor YskáUkowa
wrazčla konečnť do lewč rUčččkp, tak že lekař Uea
wěděl jčne pomocč, leč abp se rUka Uřčzla.

„On ten zlý lčkař“ zaěal teťd Nskánek Ua:
řčkati, „prawil že mi mUsi rUčičkU UřčznoUtč, ý
to je zlý mUž! Yle bned po Učm přissla Lx,ždie,a
přinesla mi dobrě koláčkp, ta je xhodná. Zl th koa
láče tp ďhlh sladkč! Potom slčbila, že přijde ke
mně, až mi bUdoU řežat rUčičkU, abp mne to tak

Uebolelo.“
Metesla těssila se z newčnUe .ťeči děcka, a
fpolU z toho, že se opět o Uějakěm dobrém skutku
Lpdčinp účinnč láskh dowčdá. J tázala se dále:

aššu.
„A což, přissla potom Lpdie k tobě?“
Chlapeček pokynUl hlawon a dal se do pláče;

i wpprawowal za nčj Hpsloš: „Bez ni bp ani
lěkař bpl nebýwal ď to, pracč son wpkonati; nebo
jčný k nám fprostým lidem ne;awitá, a ja Ueměl
tolik sily, abpch mohl wlastnč ditě swě pewně držrtč
a patřitť na to, jak ostrx) nUž mU těličko rošedira
deie Uapommala Yskanka, abp hezkpdržel, sama
pak jej mčla pewně objateho že se anč nebý:
bal Utirala mU horký pot z črla a modlila se
k Bohu

swemU; Yskanek wssecko ssťastně přestál;

ale rana

jesstě nenč zahojena

proto mUsi nositč

obwazek“
TU chlapeček wpstrčil pozUstaloUpolowici lewe
rUkp zpod plásstčkU a nkažowal ji Metesle, kte:
ražto chtťc Ukchtč pohnUtč swe, wstala a chpstala
se k odchodU Nskanek wzal fwěho kralika na rUkU,
a Uesměle pohližel brzp na MeteslU, brzp Ua swěho

otee, a zaš hladčl kralika. TU fe ho ptala Mea
tella: „Co pak bPď jesstěrad chlapeěkU“ Ted te:
prwe si dodal smčlosti a podawal jč fwe malč
zwťřatko; Metesla přijala darek z newinneho srdce
pochazejirť obdarowala Yskanka lahUdkP, otce pak
jebo polřebnými k w:)žiwě penězi a odcssla.
Na restč k domowU obirala fejesstě wýjewem,
jejž dneo spatřila a diwila fe Lydič, že ačkolč fama

chUda, tolik dobreho lidem prokazUje „Ja“ tak
prawila fama U sebe, „ja mam bohatstwi dosti,
abpch mohla nUzných podporowati, ale jfoU to
prawé jen penjze, čeho jim Udčlujč; jak mnohem
sslechetUějssijest deie, ktera fama febe wpdawa
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jiným k slUžďě a pomahá jim wire UpřimUoUlau
skoU Uež ja penězč. A oded to? Zajiste že i k

tomU ji wůle Boha jejiho Uabada“
Takť poznala bohata Nteňanka poprwě, že
prawa doďroččnnost jest toliko ta, kteraž z laskp
pochazi a laskoUjest prowazeUa; a zajistě ďy ihned
fama ďhla počala, podle přikladU Lpdiina jednatťz
kdyďpjiž byla Uwěřťlapewně w Toho, jehož swata
ústa prawila: „Cožkoli jste Učinili nejmenssimll z
bratťč mpch, mně jste Učinili.“

W zahradě wr stčnnčm loUbt Ualezame je:
dnoU z jitra MeteslU fpolU ď Lpdii tU fediri Za:
tim co Metesla fnida, čte ji Lidie z ewangeliUm
fw Jana
kterež fam biskUpatřnskp KwadratUš

bleetesle zapůgčil Prawě čte o Lazarowi, kte:r
rak jej Pan Kristnš milowal, a kdpžjiž čtpřidnp
w hroďě ležel, BožskoU moci fon jej zafe wzkřisil
k žiwotU; kterak ttm fe wzbndila znowU neanist
zakonnčkU a farier a starssťch židowských, tak že
toho koUečUědowedli abp KristUď ďhl Ukťťžowan;
oU ale, jakž ďhl fam o sobé předpowěděl Uezů:
stal w hroďě, ale wstal z mrtwých a pojistil Uam tim
t nasse z mrtwpch wzkřisseniwden Uejposlednějssi
Nž sem dočtla Lydie, a prestala, wědoUr aU

rizinec přichazi Byl to pofel pročonfnlůw Ten
pozdrawiw Meteslp prawil že fe prokoUsUlowi
dostalp zprawp z bojisstě ŘťmaUe že doďpli Uad
Markomany skwěleho wčtězstwj, kterež fe zwlasstě
modlitbě kresťanskpch wojinů a přifpěnť momeho
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jejčch Boba připiije; Atěnssti že se tU Udatnostč
wpznačili, a mezi Uimi iLUcčUo. Na to wpndal
lčst, řka, žeť to pfanj prokonsUlowo. Pak poklonil
fe a rhchle odessel.
Zakěsi bolestné tUsseni zmocUilo fe Metellh;
wzala do rUkp list, a prawila Lpdii: „NebUde
to asi nir dobrěho, jinak bp se bhl pofel tak fpěssně
newzdálčl; nech mne, profjm, na chwili famotnč
a modli se kBohU fwěmU, abp odwrátil ode mne
wsselikě zlč. Já tě brzp zawolám.“
Lhdie odessla, a wroUeně prosila Pána za
blaho fwě welťtelky. DloUho čelala darmo na
wolánť Mctellp;i dčwala fc ze wzdálč loUbim a
UemohoUc ničeho pozorowatč, přistoUpila blťže. Kdo

ale whprawč jejťleanti, ana fpatťťmilerU panč
ležťci bez febe na

edátkU, na smrl bledou, osUdně
pfanť pewUě držirt w rUre. deče hned Uhodla,
jaký ao jest obsah jeho; wolala jmenem UbohoU,
ona wssak neslpssela; owinUla rámě fwě okolo
hlawp jejč, zmáčela ssat we wině, od rána tU sto:
jťrčm, a potlrala jeji skráně. Tak UplpUUla ho:
dina w ňzkostněm očekáwánť; tU počala konečně
Metella wolně dýchatč, otewřela oči, ale newěděla
ro fe o ni děje. Tázala fe Lpdie, byluli to nějaký
fen? načež tato odpowěděla: „Nepatrně to chUu
rawěnť, bohdá že brzp pťejeoe.“l

„Bhdiel“ úázala fe Metesla dále, „nebpl tU
nikdú U mne? nu Co to widťm? Tp jsi plakala,
a proč? Ach wždhť jci uu jaký je to zde list?
LUriUď u o kěž je to klam u LUrčUďuu můj
jcdiný pr je dmrlšem!Matka, wdowa stoji tU osiu

qun..
řela u Uema maUžela, Uema anč draheho fyna,
nema Uikoho Ua relčrm ssťrem swětě!“

Zatčm přisslaanr
a brzh i jiUěotrokpUě
Ueboťpofel prokonUlůw zim powěděl, jakoU zpra:
wU přčnesl WsseckUU sdilelh žel ančn, a brzp
po celem domě rozlějbalo fe smUtUe kwileUč we:
sskereho slUžeďUčctwa.
Když fe Metella ze zarmUtkU swěho opět

poněknd zpamatowala, počala Lpdie wlewatč bal,
ssam útěchp do ranp zkrwareneho frdce mateřskeho!
„Mčla Lhdče,“ odpowěděla skormoUreUa panč,
„bolest ma jrst tak nefmťrná že Uikdp wťcr anč
slaďý paprslck radostč ncozařť žčwot můj“

„Nž milofrdny Bůh,“ dodala Lydťe, „tč poa
pťeje w Uebč opětUěho fhlrdánť ďe fUUem twpm.
Malťčko jesstě zde Ua zemč fe bUdeš rmoUtťtč,

ale žarmUtek twůj obratť fe w radost, a radost twa
pak bUde trwatč wěčně Tentýž Pan, jenž plačťcť

Martě anratil

zemrelehobratra, jest mocen i

tebe fpojčtč někoh ďe fynem,

ač bUdeš:lč mčtč w

něho tU důwěrU, kteroUž ondy měla Marta.“

Sotwa že powěst o LUriowě fmrtč fr roznesla
po Ntěnách, dostáwala Metesla takměř den co den
lčsth, w Uťchž pratele

jejť jč Ubezpečowalč o foU:

želi fwem a wsselčkým szfobem jč Utčssitč fe sUau
žilč. Některť jč ofobně ansstťwilt
mezč Učmč č
Ntenagoraš, jehož přťtomnost ji Uad jčUčmčlrjssť

bpla. dež

tento feral

staw dUssejejč, slčbil, že

jč porUčč mUžč proslUlěmU swatpm fwým žiwotrm,

jenž jisté bUde ď to, prawé ú,těchy ji poskhtnoUti.
Bpltě to DionosiUď ččlčDčwiš, bisknp Korčntský.

Požádán jfa od Atenagorásse, abh ansstť:
wtl a potěssčl sklččenéwdowy, erhližel

fe Ua whe

xsoký staw a bohatstwč jejť, Ueboť mU byla kažeoá

dnsse stejnň milá a drahorelmá, Uechť ji Ualezl
w nádhemem palári aUebo w chUdčUkechýssi; ale
že donal, že tU něro pro krčtlowstwčBožč, jehož
rozssiřeni mU Uejwčre na frdci leželo, bUde mocč
způsobčtč, proto přčwolil rád k xté žádosti a odeu

bral fe Ua statek Meteslin.
Tato sire bhla z mládi zwhkla, obrowati o
ofobamč č z Uejwpšssťchstawů; ale posud Uerala
oné hlUboké úrtp,

jťž teB bezděky pocčtťla při

pohledu Ua welebUeho starre, w jehož twáři fe
stkwělo frdre zrela Bohn oddané, tak že poUhým
pohledemuUaň každý ď důwěroU a láskoU k nčmU
lmee!l pťilnoUtč.

Tak iMetella; jedwa že jej fpatřčla, ihUed
bpla wolUá, otewťitč jemU frdce swe. J wypraa
wila mU ď zalťbenťm, že zármntek jejť wszdil
účastenstwť i U kťesťanú, že Uhnť je chorá na
dUchUa že potřeije Umělěho lěkaře. „Můj dUch,“
.dč, „jest rowněž tak rozerwáU, jako skljčeUe frdce
me; Urbo“, doložila, „chri:li fe w zármUtkU swěm
Uchýlitč k Bohu wassemU, tU se mi zdá, jakobh
bohowé řečtť Ua mne se horssčlč a jakobh Zeuď
sUad práwě proto mne tak UkrUtUě trestal, že

jsem počala jemU se zproerěřowati.
Tak jsem
zmitáUa jako slabá třtina fem i tam, a řede
Uahližčm, žexpraroď:oaujest toliko jedna;

bUF wp
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kťcsťaněmátc prade,
Uebo mp, jenž bohh rtime;
bUZwáš Bůh jest prawh, aUeb ZrUď swrchowaný
bůh lidU Uasseho. PoUč Ume o tom, welebný knťzi,
a zjedncj mi pokoj dUsse, po Uěmž tak dloUho jčž

marnč loUžim.“
„Milá dcero,“ odwrce biskUp, „Uikdo zkřeo
fťaUů, a bhť i kněz neb biskUp, chmť fe domnť:
wati, že oU jest ď to, aby přefwťdčil jinowťrce o
prawdě Učeni Kristowa. Neboť wťra pocházť od

Boha a jest nejwětssi dar, jakěhož Bůh lidem Udě:

lUje; donám alr a horliwěža to prosimPána,
abhpi tebe darem tťm w brzre obdaixil..ud Th fe
bojiď trestU Zchowa; ejhle, jestliže jesi oU moccU,
tebe trestati, ččm wice a Umohem hrozněji bp mU:
fel trestati Uáď, za to, žc bořčme chrámh jeho, že
odwrarime lidi od pocth rjeho, a že mU činťme
wssrcko Ua w dor? Pocházili wssak to, co tě nyni
potkalo, od šoha Uasseho, pak fe dá wsseckofna:
dUě wyfwětliti.“

„Nj„“ Uamitala Metella, „rož trU wáš Bůh
jest tak UkrUtný, že frsýlá na lidi zlě? Wždpť wp

jej wždhnaszáte dobrýmthem?“
„Prawě a jediUé zle člowěka jcsi hťich, a ten
neni od Boha. Co wssakBůh Ua náď fefýlá, bpť
i Uesscěstim fe Učcm to býti

zdálo,

Uapomčchá

wždhckh k UassemUdobremU. Začaste ansstinje
náď Uějakhm Utrpenim, abp očistil frdce Uasse od
hřichů a Uedostatků, ktrre Uáď oprade
hUbč. A

fnad je to podobně při tobě,Metello? prtUj

frdce

swé. Nechci tobť fahatido swědomč; wssakmyslim,
že jsi frdre fwě přiliš oddala fwětU a kochala se
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přiliš xw rozkossich toýoto fwěta, w bohatsiwč a

nádbeře. ani

pak, kdpžřjsi ztratila fpna fwčho,

tUssim že častěji pompsliď Ua onrn žiwot, a Ua

shledáni fe ď twýňt synem před twáři Boši. prlr,
co způfobila rána, kteroU tebe nawsstiwil Pčm!“
„Tak jest w skUtkU,“šwolala Udiwená Me:
tesla; „thď nahlědl do bloUbl dňsse mě. Mám tedp
podle wssebo foUditi, že mne Bůh milnje an mne

tak zarmoUtil?“
„Dojista; Ueboť koho on milUje, toho trefre;
on jej zde trefce Utrpenim krátký čaď trwajicťm,
abp jej Uemeel na onom fwětč trestati mUkami
wččnými. u Nbpď ale Uepochybowala o láfce jeho,
powčm ti, co se přihodilo w Palestpně, pokUdž
jesstě Spn Boži na zemč mezč lidmi přebýwal.
dež fe ď Učednťkpfwýmč přiblčžowal k bráně města
Naim, aj, mrtwý bpl UeseUwen, fpn jedčný matkp
fwš, a ta wdowa byla. KteroUž když Uzřel Pčm,
jfa k Ui milofrdenstwim hnUt, řekljč: „Ne lačiž.“
N přčstoUpčl a dotekl fe mar;

tč pak, kteřlž Ueflč,

zastawilč fe. J ťekl Zežčš: „Mlcidenče, toběť pra:

wim, wstaň!“ J pofadil fe, jenš bpl mrtwh, a
poěal mlUwčtč; i dal jej máteři jeho. uo thle!
tentýž Pán zná i bolest každějinš wdowp, zná čbo:
lest twou; a přijdeť ěaď, kde č tobě řekne: Nepla:
čiž, a nawráti ti fyna troě!loo.“d
„Smim se tedp, laskawý Qtče, nadťtť, že mne
Bůh jednoU přijme do počtU wywolených swých,
kteťč sidlť ď nťm w nebesich.“
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„Wyplnišli, ro Búh ti kǧiše, bUdeoli totčš
pcwně w něho wěřiti a powedeďli cnostný žiwot,
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pak zajistč můšeš.dol:fati, že bUdeš fpasena. Wira
actnoft jfoU jako Maria a Marta dwě sestrp ne:
rolečUě, kterčx, jestli fe jich po celý žiwot waj
pťťdržiš, tě doprowodi kBožskčmU Mistrll, KrťstU
Ježťssi“
Na to ji dal jesstě důstojný biskUp Uěktera

zwlasstni anedeni k mrawněmU žiwotU,a nawra:
til se domů Metella přťsiibila,že fe zachowa podle
jeho poUčeni, a bpla pokojnťjssi
Brzp wssak fe rozssirila powěst, že Metella

se chce pridatě kwhznawačům UčeniKristowa J
dossla atakě k Ussťm přátel jejťch w Memich. Tito

podiwilt se welire tomU a hledali wssemožně bra:
Uiti jč w tom J predstawowali ji wznessený rod
a bohatstwť jeji a wážnost, jakč U lidi wzdělaných
pro fwoji Učenostpožiwala, dokládajire: že, staneli
fe křesťankoU, bUdeprý toho wsseho zbawena, pa:
dne do Uemilostť rifarowxp a bUde ode wssech opo:

wržena

Každý si whmpsl
il

jinp způfob jak bp

křesťanh a Učeni jejich Metelle ro jeU možná zosskliu

wil

Wyprawowali

jť lžiwč bachorkh, ktere si

pohanč o křefťanech wmeslilč, zwlásstě kdhž na
cifači rozkaz kpronásledowáni jich whmorč chtěli.
Takowými řečmč protiwnťri křesťanstwa tak

dlolcho na MetellU doráželi, až w Ui zbndili po:
chpbnost o prawdiwosti UčenčKristowa. Slechetný
biskUp Dťwiš

častěji pofplal jč poUčUč a potěssi:

telne listp; než co oU wpstawěl w kratkem čase

protiwnťci zase zborilč Tim Metella bhla do we:
lčkhch rozpakU Uwedena. Pochhbnost hlodala jako
čerw na dUssi jeji; U wnitř frdre zUřil boj, kterpž

.u44u
jť zkaon hrozil Než i tU rUka Boži přifpěla a
prawčce Nejwpšssťho zachowala ji a přiwedla ji k
žcidoUcťmU cťli

Uplpmll podzim; přiblčžila fe zima, trUdUh
staw Ubohe pani zůstawal teUtýž JfoUc Ustawič:
Upmi pochpbnostmi fem tam zmťtana, nemohla
předc přirozene toUhp po prawdč w fobě potla:
čiti; a jakož trpěla Ua dUssť,tak chradla t Ua těle;
Ueměla chUti k jčdln, ba ani z pokoje Uemohla wp:
jťri, leč wedena jfoUc slnžkamť. Nadarmo wyčer:
palč lekari wesskereUměni fwe, erědoUce pomoci
W tomto trUdUem stawn jediUe toliko přaUť
erdolatelUě ozhwalo fe w frdcť jejčm. J chtěla
Uaposledh w žiwotě fwěm jesstě fpatťiti fwatěho

fthU Hofpodinowa, Diwisse. Sotwa že Uabožný
biskUpo tom bhl zprawen, whfýlal wroUri prosbh
kSlitowUťkU

Urho Spna

wssech lidť: abh k slawě jedUorozee

swrho zachowal žiwobhti teto w ohUi

UtrpeUi zkoUsseUčženp, abh jť w fwrchowaUř mi:
lostiwosti fwé Udělil dar wťrp a tčm i pokoje dUsse.

J pofpčssil k Uemocne Modle fe přčsseldo EleUziď
a bral fep řimo k Metesle. WstoUpil do pokoje; U
lože stalo pUěkolčkslUžek ď Uimi take deie. Metesla
ležela tU co kwťtťzáhp Uwadle Sen, jenž Uedaon
Ua Ui připadl podobal se fpčssesmrtelnč mrákotě
QtrokpUě plakalp, Uebo Metella, přrd Uťž fe jiUdy
třasip, již po delssťčaď měla se k Uim wlčdUč; a proto
fe ted bálU toho, co bU je potkati mohlo; wědoUce,
že, jestlť Metella Umře, w cizi slUžbě jha otroctwč
tčm bolestněji jim bUde pociťowati; nebo takowych
anč jako UUUčbpla Metesla, bylo po řčde w

Atenach. Proto plakala č Lydie, awssak plakala
wice jesstě z té přiččnh, že jč mčzela naděje, obejn

monti welitelkU fon nčkdy co festrU w Krčstu,
w Uěmž jedině jest fpaseni
Swatý bčskUppoklekl U lože Ua zem, a dloUho
bhl pohřťžen w modlčtbě; ď nťm pokleklp i otro:
khně. Pak wstal pozdwihl očč fwých wzhůrn a
držel rUre rozprostřené nad nemocnoU Tajemna
jakasi bazeň pojala přťtomných, kdpž patřčli na tU
welrbnaU twař a rUre jakobh žehnajťrč. Zbožný
kmec fe modlčl tisse, na konec modlitbh zasseptal
něro hlasitěji: „We jmenu Pána UassehoJežjsse
Krčsta“; naěež spUstil rUcedolů a odstoUpil od lože.
Metella procitnUwssi poznenahla otewťela oči,
twáťe jejl fe počalp růměnitč; Ufedla Ua postel,
prosila swateho bčskUpa, bp k nč blčže přistoUpil
polibila rUkU jeho, a prawila, že jest ji, jakobh
k nowemn žiwotU opět bpla probUzeUa
Dťwčš na těle pozdraweUé poskptowal ted
i posily dnsse; Metesla nějakoU chwili Uaslonchala
slowUm jeho, pak ale prawčla:
„Welebný Qtče, toUžebně jfem žádala fpa:
tťitč jesstě tebe, prwě Uež bpch se odebrala z tohoto

fwěta Ja welčrertim moUdrostton,

kteraž mne

pončila o mnohpch dobrých wěcech; awssať th fam
jsi mč řčkáwal, že wčra nezawčsi poUze na pů:
fobeni lťdskem, alebrž že jest dar Božč Než, jesstě

jsem nepocčtčla ančtr,

Bohem popřano;a

že bh mč darU toho bhlo

jelikož žčwota mřho trwani

jest jčž na male, pochthji, že bpch jčUak mohla
o prawdě wasseho Učenčpreswědčena bpti, kromě

u46p
dáli mi Bňb zewnitř znameni fwe wssewládnč
mocnosti, jakž wp je zázrakp nazýwáte.“
Swatý knťzodpowěděl: „Twá žádost práwě
jest wpplněna.“ Y když Metella, newědoUci cobp
těmi slowp minil, wůkol fe po pokoji zhližela,
dodal: „Ne Uměni lidskě,ale moc Pána a Span
sitele nasseho Uzdrawila tebe.“
Qtrokoně trUUlp pťi slowech těch, neboť wlast:
nima očima se bplp pťeswědččlp o zázračnčm pň:
fobenč Božskěm. Takč Metella Upnťpochopowala,

oded ta náhlá proměna ď ni se stala. Po dlonhý
čaš bpwssi na lňžko poUtčma, teď zdráwa powstala

a hlafem pohUUtým počala welebiti Boha, Spa:
sitele fwého, jenž tak welkč wěci ji Učinil, jehož
jmeno fwatě jest.
„Teď wěřim“, zwolala, nir fe wice neostý:
chajic, „teď wěřim, že jest Ježiš KristUď prawý
Bůh, a w tčto wťře žádám i Umixitč. Pokorně
tebe prosim, tp horliwý pastýťi dUssi,abpď i mne
pťijal do počtU owcť fwých, a abpď mč Udělil
swátost swatěho křtn.“
Důstojný kmet tPl takoon řeččsrdečUťdon
jat. Děkowal z hlonbč dUsse swě PčmU, že skrzr
nehodněho slUhU fwěho přiwedl ženU tU, w blU:
dech pohřčženoU, k poznáni prawdp, a milerád
fwolil k profbě jejč. J Ustanowil nastáwajčci we:
likonore ro doďU, kdežbp k ňdům Cirkwe swatš
měla připočtena býti; mezi tim časem měla fe dle
Uařčzenč biskupowa spolU ď ostanlimi katechUmenp
Uáležitě připrawowati k důležitěmU úkomx tomU.
Metella, poUčena jfoUc od sslechrtněho kmrta,

.uǧsč.u
připrawowala fe fama L wroneč horlčwostč, zwlasstě
pak fe cwičila we skUtcichmilofrdeUstwi a laskpk
blčžUimU
ZedUoho dUe fwolala wsseckn čeleť swon,a
prawila k Učm, že ď laskoU, jakonž naboženstwi
křefťanskěprikazUje, fe Uefrownawá otrortwť, že
tUdiž wssechUP propoUssti na fwobodn.
Z zajafali wssickni Uad takoon UowiUoUa
erbpčejna radost UaplUila dnssi jejich; Uebo dUeď
poprwe w žiwotě fwem bpli lide, kdežto pofnd
bhli toliko majetkem lidi; dneď mohli wolnčji fobě
oddechUoUti, kdežto wčera jedine siowo welitelkp

mohlo jim fmrt szfobiti;

potnd szassel fe Uad

Uimi UkrUtUý bčč, UPUť pak je objlma festčeUska
laska; um toť diw, jťmž fe tolčko wira kresťanska

může honositi!
Někteřč ihUed obdrželi propUsstěnť fwe; wětu
ssina wssak Uemajťcek očekawani lepssčho bpdla,
zůstali U Metellh; Ua žadost jejich podržela je U
febe we slnžbě a Uadto jesstě zwýssila pofawadni

msz jejich

Tretč den Ua to přifsla kni Lpdie a takto 1i
osiowila: „Powinnost dětinně laskp žada ode mne,
abych fe ď teboU,draha panč, rozlončila Ja sice
jfem UPUčna fwobodě, Uež Uboha matka má wzdpcha

pofUd pode jhem těžkehootroctwť Půjdn do Rima
a wpnaložim jmčnč, kterčž jfem ze mzdp fwě fobě
nastřadala k tomU, abpch whkoUpila z otrortwi
milenoU mať, a jestliže to Uestačč, bUdU fama za

ni slonžčti, abp ostatek žiwota fwěho wefeleji mohla
trciwiti a BohU samčme toliko sloUžiti.“

.nǧZu
Takonxeaněsstč welmi pťekwapilo a zarmoUn
tilo MetellU; kteraž za poslednťch dob Uepokladala
Lpdie za slUžkU, abrž wire za přitelkPUi, za sestrU

swoji Nabplať w žčwobptčswem tč kussersti,

že

UeUi w strastť Uad wčrUčho přťtele Z te přičinp

přichazelo Metclle za těžke odloUěiti se od deče
J prawila k Uč: „Tobě jsem zawazana Uefčťslnhmi
dčkp; Uebo tpď položila zaklad k Uynějssč blaže:
Uosti me, ježto jfem dťiwe Ueměla mpsli leč k mar:
Uosti a rozkossi swětfkř Rada bpch sice w Usta:
wičnem obrowan ď teboU ofwědčila tobč Upřim,

UoU laskU fon;
uu než tU, kde whšssi powinUost
tě wola, Uefmčm tť překažeti; awssak pewnč fe Uan

ději že tebe Ueztratim Ua wždp, a žei wzdalena
ode Ume zachowaš w požthan
pamatkU moU

anť

ale snažUě tebe prosim, abpď erdchazela

dřčwe, až po welkonoct, abP loUceUč se ď teboU
Ueztrpččlo mi oUU radostUoU chwčli, kdež pťijata

bUdU do Cťrkwe Kristowp “

J swolila Lhdče Mrtella pak, poněwadž se
již bližil swatý týden,ď UeUnawerU horlťwostč
zúčastňowala se we wssech zbožných čwččenťch kate:
chUmeUči Nejprwe nalržela k třčdě tak zwaUe kax
techUmeUů „slPssirčch“ kterým bplo dowoleno bpti
přitomUU zpěwU žalmU, kňzani a čtenč pčfem fwa:
thch; Uež po kazaUč mUsili se od slUžeb Božčch

wzdalťti

Potom postoUpila do třčdp drUhčr, Ua,

zwaUě „klekajčrich;“ kdežto mUseli wssťckni po kae
zaUč při každem fhromažděnť bohoslnžebněm pokleke
UoUti, k tomU, abh fe úěastUýmč stali kněžskeho

požthan,

kterežse kanlo modlčtboUa wzkladanim

zǧ:g.u
rUkoU Konečně pak pťčsslado trčdp „whwolených;“
tU jčž mohla

ď wěřčcčmčmodlčtč fe wpznaUč wirP

čilt kredo, po němž pak jahen katechUmeUhpropU:

stčlslowp: „Jte, miďfa est“ t.j jděte,počiná msse
Přčďllžčl fe čtwrtek fwatčho trhodne, U Uaď

zwanp „zelenh čtwrtek“ Na Upamatowani hlU:
bokčrpokorp, jižto Pan Uaš ofwčdččl, že nohp Učed:

Uikům fwym Umhl priprawčla Metella zwlae
sstni slawnost
Wssecka čeled fe Ufadčla ke stolU,
a welitelka jejich wzala Ua se oděw, jakýž Uo:

silP jeji slUžky, a poslUhowala wssechněm přč jidle

Na to prosila wssrchnčch, abp jť odestilč, čťm:
kolibp jim Ubližila, a tčm fe krafnh ten siUtek
frbezapřeni Ukoněil

Nastala bčla fobota W ten den, jakož i w
foďotU před fwatkh fwatodUssnimi Udělowal fe za
siarých čafů odrostlým katrchUmenům ččli křtěn:

cům křestfwatý
chramU

J Metella fe postawčla na prah

křefťanfkčho meši ostatni křtčnre, aby ď

nimč si whžadala přijeti w lůno Cťrkwe Kristowh
BčskUp Diwiš dostatečneho nabyw přefwědčenť,
že jfoU wssickni we wčre křefťanskč naležitč wy:
cwičeni, napomeUUl je, aby bplč rosiicknč stali U
wčře, a radějč abh podle přikladU tolika fwathch

mUčedniků žiwot swůj dali pro Krista, než abh
pro wyhodp ěafně zbawili fe naděje wččneho fpa:
erť Nato katechUmeny Učinili weřejne wyznani
wiry a bpli we jmeUU nejfwětějssi Trojčre po třč:
krate we wodě potapčni. Pak Ua zUameUčerine
Uosti dusse, kterež Ua křtU fwatem dofahli, oblčkli
bčlč roUcho, kterež pak od tč chwile poZrelý thden

.ušgw
Uosili a teprw na prwni ncděli po welikoUoci
zafe odložčli; odedž pocházi jmeno „bilá nedťle.“
Milost Božč, jižto se dUeď Metella účastnon
stala, bhla jesstť dowrssena přiǧmmim nejfwětějssč
Swátosti. Welebný slUha Božc podal ji chleď ann
dělský slowh: „Tělo Pána nasseho Zežjsse eri:
sta.“ O jakých rozkossčdUchownťchzakUsila Metella

w blaběm tom fpojeni ď eristem, Spasitelem
swým. Jakh libý poklťd Uhostil fe w dUssi jejť! Jak
ďohatá bpla npUč w PcinU! uu Co ji odjal Uepřť:
zniwý osUd, to ji Pcin a milost jrho stonásobné

rohUahradili. thUd

an

blažerst a oUeUUebcský

poklčd, jenž se zářť z očč jejťch! w

lsl.
Uplhmlly welikonoce. Metella fe stčhowala
opět do Ntěn, nalězajčc tUto wice přiležitostč, blčžnťm
dobře činiti, pokUd messťala Lpdče U nč. Wssak dUeď

jest to Uaposledp, co tato rozmloUwá ď MetelloU;
Uebo zitra ji chce opckstčtč,aUa la“fka k máteři Ue:
dowolUje, bh dčrle messťala U bhwalč fwč welťtelky,
UhUi pak Uiilř festry. Qbě přistaUpilh k okUU,
odedž Lhdče časem toUžebUť pohlťži k přťstawU.

Tnxlze fpatřiti wlajčri pžachtp a whsoký stežeň
lodi, kterážto ji mei do Rťma doprawiti.
„Kýžbpch,“ wzdpchla Metrlla, „khžbych těch
několik bodin, kdežmi popřáno š tebon jesstě pobýti,
m.ohla ro lšta prodlo!:žš:! Tgk mn.e wssrckoopoUssti!

Nemám man ela, Uemám drahčbo tha

wťce, a

nhUč i tp Ubtráš se prpč ode mUe, a já

bUdU

u.Zj.p
sama opUsstěUá, dokUd mi Pán Uepropůjťi odu
počinkU wěčneho w patťenť twáři Jeho. MoU je7
dinou útěchoU bUde fhledáUť twě ď drahoU twaU
matkoU. Powěz ji, jak UkrUtně jfem nčkdp ď ten
boU nakládala, ale powěz jč take, že tol.doUpřimně
litUji, a za toto moje polepsseni že po Bohu neju
wice tobě mám ro děkowati. uu Teď jesstě za dwě
wěci prosim tebe, drahá Lydče, a donám, že mne

neoslyssiš. Prwni profba má jest, abyď, fhledášli
fe ď matkoU fon, a podaři:li se tč z otroctwi jč
wpkoUpiti, abp jsi se nawrátila ď ni ke mně, by:
chom tU we fpolečněm milowánč pokojně tráwilh
dny žčwota nasseho. Matka twá bude fnad tou::
žiti po otčině fwě, ale řekUi jč, že stižená wdowa
jč žádá miti U sebe č ď tebon, jediUoU festroU

son, a jistě že č ona fwoli k profbě mě. Dru:
há profba jest, abyď nezpčěowala fe přijmoUti ode
mne, čeho tobě na cestě bUde potřcba; přidala
jsem k záfobě šwě Uěco penčz, abyď nemufela na
cestě aneb w Rimě UoUzi trpěti a abyď !nohla

matkU fon wpkoUpiti.
Takowáto dobrota frdce weliee dojala Lpdic;
slza fe šatřpýtila w okU jejčm, a bpla dosti th
mlaným
fwědkem UpřčmUýchdiků, kterěž Lpdie
wpřkla slowy: „Zaplať ti Bůh stonásobně, rokoliď
mi dobrřeho Učinila.“
Za prwnťch dob cťrkwe křefťanskě bylo wěr

ťicťm dowoleno, kdykoli weřejne pronásledowánč
Ueb jině nebezpečenstwi jim hrozilo, aby nejswěa
tějssčTělo Pána Krista brali ď feboU domň. TU

miwali obpčejnč maloU domári kaplš:de Uepfwěú

.u.Z2n
tějssčSwatost

we skwostne skřčUčUfchowawalč; před

Učstawala wččUa lampa a fem fe Utikalča tU pro:
silč za posilU proti pokUsseUima pransledowanim
xnepřatelským. dekoli fe Uemohli w chramě scha:

zetč k spoleěným slUžbamBožim, abp erszdili
podezřenč pohaUU, přichazeli aspoň do takowýchto

domacich fwatpň a tU fe klaněli SpasitelčfwěmU

Takě kdpž fe Uěkdo měl wpdatť na dalekoU a obn
tlžUoU cestU, zwlasstč do krajin pohanskpch, bra:
wali tUto zasstitU fpasp swč š feboU Podobnč Uči:

Uila i Lpdie deržewssi od Metellp drahocennoU
skřiUťU byla jesstč přťtomna,

koyž Bčskup Atenskh

slawil UesswťtějssiTajemstwi, Uacežjč KwadratUď
do onč skřinkp wložčl chleb andčlsky; Lpdir owa:
zala skřinkU na stUžce wisirč okolo krkU, a pro:

sila, abp ji PaU bpl bezpečným perodčim

Ua

dalekč restč po mořč, abp jč milostiwě chranil
oUrazU těla i dUsse. Nastala doba loučenč Qbě
cedčlh bořke slzy a Uemohlp fe od febe odloUčitč;

až posleze přikwapila ane,

prawir, že lod se

chystci k odplUtť Lpdie wptrhla se Metelle zna:
rUči a tisirerč diky wzdawajic a wsseho dobrčho
přejčrfwe dobroditelkpni, fpěchalak brth Wstou:

pila do lodi W okamženi dalo fe znameni kod:
plUtč J kanla drUžkcim na břth stojťcčmna
rozloUčrnoU„BUd ssťastna!“wolala za ni ane,
dloUho za ni pohlťžejčc, až koUečUčzmizela lod

z obzorU J nawratila se domú a tU o samotě
dala fe do Usedaweho plače, Ueboť ztratila nej:
hodUějssidrUžkU fon
x

Lpdče pridrUžila

fe Ua lodi

k Uťkoliko kře:

uwZZ.m.
sťanským rodinám,

kteréž do Řčma plUlh,

abh

se tam Ufadčlp; ěasto wssak i Uěkolik hodin fedau

wala na palUbě pohlčžela na wlnobhtč mořské,
a zpomčnala pťi tom, kterak fama pofud Ua ssirěm
moři pozrmskeho žiwota UebezpečUýmčwlnami fem

tam zmťtaUa bhla. We SmprUě w tuhem žalaři
úpějčr toužila po korUUě mUčednčcke; awssak, dana
do otrockých wazeb, pťeswědččla fe, že jest i jine
mUčednčctwč, kde ne okamžčtým prolitim wlastni
krwe, anobrž nepťetrženoU ťadoU strastť trpěliwě
snassenpch člowěk fe stawá oďěti Bohu miloU.

Qwore Utrpenč, které po deset let w Ytéňach co
otrokPUě fnassela, Uebhla tolčko naděje wlastUčho
spafrU,č, ale i obrarenč wznessené pohaUkh na wirU
Kristowu. Takto Bhdie rozjčmala podčwné soUdh
nestihlé Prožřetelnosti Božskě a whsýlala dčky
wroUcčk nebi za milost, ji fame i jinpm, a zwlasstě
drahř jejč Metesle tak hojně rokazanoU
Powětřť bplo plawbě přtzniwš, jeU Uěkolče
kráte wpstoUpčli černč oblakowe na obloze a silný

wčtr del

mocUě plachtamč a zmčtal lodi

Kh

dčw, že ělowěka strach pojčma Než Lpdťe důwěu
rUjčc fe w ochranU Nejwyšssčho, patťčla důwěrně
k nebefnm, sklončsa UabožUě hlawU son k zlaté
skřčnce, w Učž se Ualezal Ten, jenž i wětrUm i
mořč poroUčť a jehož tpto posloUchajč.

wždp zafe bouře Utissila,

Takč!ť fe

a po dwou měsicčch a

týdUUŽrťstala
lod na slaerho
břth Jtalče
města
stťe, nedalrko
Řťma.w přistawU
Řčm, ačkoli jesstěsidlem pohanskhch wladaťů
nčrméně již za oUěch dob bhl středem wesskereho

.uš::u
křesianstwa OdtUd fe Učenťwťrp do wesskeréJtalie
a do nmohých jčných krajiU w Ewropě rozssťřowalo.
Zde fčdlil Uaměstek Krčstůw, k němUž jakožto wi:
ditelnč hlawě Cirkwe z ostatnťch krajčn wěřčci a
jich biskUpowé fe Utikalť, dekoli nějake pochhbnosti
neb fporh U wěcech wčrh powstalh
Mučedniků
tU, jak famč pohansstt dějepčfci dofwědčUjť, již
wprwnťm stoleti Ualřzame nefčťslUýpočet; a w
drUhřm a tťetčm stoletč jesstč wčre rostlo množa
stwi jčch. Q tom Uam fwědectwč podawajč četnř
a welmi rozfahlř podzemnč hřbitowp čili kata:
kombP, w Učchžto těla fwatpch mUčedniků bPla

pochowaUa
Pohled Ua welebnř to město naplnťl Bhdič
podiwenťm a zaroweň i jakoUsi hlUbokoU UrtoU
Prawě fe dělh skwělř přčprawh k pťčchodU cifa:
řowU; Uebowalka protiMarkomanům ssťastněbhla
Ukončena, a cčfař chtěl slawčtč w Řťmě wčtězo:
slawU čili trťumf nad Uarodh podmaněnýmť Z
celčho wůkolč hrnan fe Uesiislnč dawh lčdstwa a
rozestawčlh

fe po wssech Ulčcčch a naměstťch řťmo

ských, odkndž bh mohlh ctfaře fpatrčtč Z okeU wh:

kUkowala jedna hlawa wedle drUhč; na plochých
střechach, na pahrbcčch,a kdekoli fe jen malřho
mistečka nasslo, wsse byloa pťeplněno diwakh

Najednou zawzni z nčkolika stran szčna

hndba a jafajčei lid prowolawa cčfařislawU. Mara
kUďNUrřliuď stal
zapčaženi bohatě
plassť ssarlatowý,
ze flonowe kostt

na skwostUčmwozr, k němUž bhli
ozdobenť slonowř Cifať mčl
zlatem wpssiwanP, w lewicč žezlo
ď ťximskpmorlem, w prawici raa

tolest palmoon

Ua zUameni pokoje. Na hlawě

mťl korUnU ze zlata, drahýmč kamenp hojnč ozdo:l

benoU SPU jeho KomodUď stal podle něho Ua
woze. Za oběma stoje moUřenčn, dle prastarčho
obpčeje cifaři Ustawččně powolawal: „PomUi, že
jsi člowěk!“
Za wozem we dloUhe ťadě kračelč zajati sti:
ženi břemeUem okowů, jfoUce wťtězi k chloUbě, Ue:

wazane

chatře kU pofmťchU. Bpli

jfoU tU UejeU

boioin mUžowe, ale c ženp jejich a děti; Uebo neo
Ukojitran flawp dpchtiwost Uessrtři Učkoho, nema
Utrpnostč ani ď erinnými
ditkami, kterčžhořekou
wanim a plačem fwhm jessté wice rozrýwaji krwa:
cejiri frdce matek fwých.

Wedle wozU rčfařowawpkračowalčsiszea
sseni patricčowe neboli sslechta řimska; za nimč,
po obon straUach zajatých, tahlo witězne wojsko,
jsoUc ozdobeno Ua hlawach zelenými wěnri a
prozpěwlljťc witězne pifně W chramě pak boha

Zowisse (U Neků Zenfa) bhli na podékowan za
wťtězstwi obětowáni četni bPkowě Po skončenř
witězoflawě jesstě toho dne a Uěkolik dUi Ua to
bplp Ua rozkaz cifařůw prowozowaUp wsselijake
hrh, w nichžto každý bez rozdilU mohl fe zdarma
zUčastUiti Wsseckrn lid bpl po celp ten čaď Ua
cťfarowp lxtratp častowaU, oddawaje fe jak obp:

čejně nrřestnpm rozkossem dež

fe slawnosti již

bply skončilp, bpl jesstě každý od cifaře obdaro:

wan; relP Řim weřejně wthal že jesstě nikdo
z anoinků
tak dobročinnhm nebpl jako MarkUď
NUrčliUď kterýž chtěje fpml fwěmU Ujistitč posionpa
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nost na trňnU, naramných whloh těchto podnčkal
Než tim prčssrl do takowpch nefnazť, že meel wc:
sskeroU panownčckoU ozdobU, swč nařadč, i klenotp

w Řťmě U weřejne dražbč prodatč

Owssrm že

x U lidU dossel welike přťzně; než spn jeho, niěemný

Kondeš

bpl tčm wice ode wssechnenawčděU.uu

DloUho jfme ponechalč Lpdče famotUe, a obaš
wáme fe, že fnad nenalezla bezpeěnčho průwoda
čiho po městě jč pofUd neznámem Za nassčchdob
owssem nefmělčbpchom fe diwitč, že si Učkdo Ue:
wssčma neznámč prichozč panUp, že jč nčkdo Uea
nabčzč útUlkU, leč bp mU zčsk kanl
Nwssak kdpž
Lpdče přčssla do Řčma, bplať Uezčsstna laska pa:
smem, jež tUze fpojowalo křefťanp, tak že bhli
wssichni wespolek bratři, jako jedUo tšlo a jedna
dUsse, wefpolek fobě pomahajčce. Lpdče ssla prčmo

do chrámU „dobrěho Pastýře“, pozdčji nazwanrho
chramem fwate PUdenriaUp Zde pred sto letp
knčže aposstolský, fwatp Petr, fwatá tajemstwč flaé
wťwala takč!bliže chramU přlbpwal. Podčkowala
tU Lpdie PanU BohU fwčmU za ochraml, na cele
cestě a až posUd jč milostiwě propújčerU
TUto
Ualezla mnolw křefťanú, kterčžto pozdraijťce ji
Uabčzelč fe jč ochotně kflUžbě a kU pomocč. J po:

wěděla jim, že hleda matkU fon, jmenem Cha:
ritaUU, zaroweň i wppraijic jim, jak w otroo
ctwť Upadla Než žadný jč neznal aniž mohl jč o
Uč zprawU dátč

Neb bploť již toho časU křefťanU

w Řimě welčke množstwť Mčmo to, jakž jfme
widělť, že w thěnach ze Serasikp stala se Lpdie,
taki w Řimé panowal obpčej teU, že wlastUč
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jmena otroků fe w jan

pťezdila. Nad to č wčn

cero bohathch rodin řťmskpchw letě zdržowalo fr
Ua weUkowě kterčžto wčtssiUU otroků ď feboU měly.
Než Lhdie Uedbala Ua takowé obtčže, ale Umča

Uila si, že wssemožněfe anafnaži,

aby matkUfon

Ualezla, aneb afpoň nějakč zprawp o ni dossla.
Brzh fe dozwěděla, že za týdeU fe bude slan
witč pamatka swaté Maři MagdaleUP, koežto se w
katakombach fejde mUožstwč wěřirich J zafwčtla jč
Uaděje, že fnad tU dojde nawčsstč o mčlene matce
Zatčm bpdlila U Uabožné wdowh, ktera se zi jako
wlastUč drery Uijla,
a slčbčla, že jč w přčsstčm
shromažděnč powede k famémU naměstkU KristowU,
papežč Soterowi, aby jč w té wěci moUdroU rae
doU přifpěl.

Konečně nastala slawnost swgtč Mařč Magc

dalenp
Bpťpť dwě hodčUP ď pUonri.
TemUá Uoc
zahalowala jesstě město ťčmskč,wssUde anUje tčcho.
TU fe béře Uěkolik panť silnčrč za městem k hrobUm
swatých mUčedUčků, mezč Učmč Ualezá se také Lhdče.

Dlonho se Ubťralp cestoU, anč sloroa Ue romlU:
wčwsse, jsoUre cela pohřčženp w rozjťmám žčwota
tř swětčre, k jejcž poctě prařdě fpěchalp Když wssak
byly jčž U rťle fwčho, prawila Lpdče:

„Spatřčm:lč pak jesstě na tomto fwťtě dra:

hoU matkU fon?
dUssi moU.

Ta

Diwna jakasi tesknostswira
Uasse fpolečUa cesta,

UočUť temn

Uost a jčž jmeno fwětčre, jejiž památkU
slawtme,
3xjnjr

Tu58 nž:
uu wssé to mč Ua mhsl Uwodč nábožUš ženp w

swatčm ewangeliUm, jak rčmo wyfslh z JerUfa:
lema, abh fpatřilh hrob Spasitele fwčho. J zdá
fe mť, že č má dUessUi cesta mUe powede k Uěja:

kšmU hrobU.“
„Proč chowáš tak trUdUč mhssleUky w dUssi

fwě,“ odwere wdowa pohostitelka jeji, „rož newiš,
že Magdalena toho, jehož hledala w hrobě, Uafsla
mezi žiwými? Podokmě může fe č tobě přihoditi.

Snad Ualezneš tU, již mrton
mezi mrtwhmi.“

býti tUssiš,žion

Cim blťže pťicházelh ke katakombám, tťm wčre
množil fe poěet še wssech straU fem fe Ubčrajirťch.

U famššch dweťi stál Ua stráži jčnoch, jenž podal
přichozcm ženám pochodeň. WstoUpilh do tmawč
klenbh. W prawo č w lewo bplh we zdich whko:
ane hrobp, w několčka ťadách nad feboU; Ua Uě:
kterxhch Ualezalh fe podloUhlě kamenh ď Uápifem
řeckhm Urb ilatiUskhm; Uěťde wedle UápifU byla
zadělána do zdi lahwička, Uaplněná krwč těhož,
jehož tělo tU w hrobě odpočiwalo, Ua fwědectwč,
že tU ležť mUčedUťk. Zde oUde bylo fpatťiti wp:
obrazeni, jako: jelena dpchtčcčhopo wodě, wsza:
menáwajirč desi toUžčrcpo BohU; Ueb loď wp:
obrazUjťcčCirkew, Ueb Krista ro beránka Ueb do:
Breho pastýťe whobrazeněho. Z hlain chodbh fe
přicházelo do mnoha jinhch pobočnich; w Učkterých
katakombách bhlo na sta takowých chodeb rozličně
dčlkp a ssčřkp, a UeznámčmU člowěkU bplo takřka

Uemožno se wpbraci z toho labhriUtU; což zwlásstč
tehdáž, kdpž w čaš pronásledowáttč nepťátelě Uěkdp

wšg.u.
do katakomb wnikaUti

chtěli, welmč křefťanům k
ochraUěUižiwota napomahalo
Nasse zbožna fpoleěUost jčž Uěkolik chodeb bpla

miUUla; tU zaslechlh opodal lčberý zpěw Bylhť
jfoU to žalmh Dawidowh, jrž mUžowe a žeUh střče
dawě pělč Konečně fe octlč w podzemnim chramU.

TU fpatřila UžanUta Lhdče poprwe podzemnč fwae
thUi, ofwětlerU lampamč a woskowýmť fwčeemi.
Cetý chrám bhl zUamenčte dělkh a měl dwě od:
dělenč; blťže oltařeb bhli kněžč, opodal lťd mUžský,
w drUhem odděleUi ak ženske
Zpěw žalmů bhFUkoUčeU Weteťmý kmet pťie

stoUpilk oltáťi, oděnh w roUcho messUč aprowá:
zený UěkolčkakUézia jahUp J občtowal nejfwčtéjssť

Tělo a Krew PaUě timtež obťadem, jakýmž. U
naď podneď sloUžt kUěz mssi fwatoU, Uěktere meUě

důležčtewěci ijťmaje
, Po slUžbach Božčch někteřiz wěřčcčchfe ode:
bralč do jakesi wedlejssč mčstnostť; zde přťUásseli

knězč BožčmU darp každý dle možnostč fwř, jčchž
oU ke swe wlastm wýžčwě a kU podpořc UUzných
ušiwal Takeť fe tU š nťm, jakož biskUpem fwým,
radčlč o oberUých zaležitostrch ccrkewnčch

Nadarmo fe sUažila Lhdie w zastUpU fpa:
tťitč twar matkp fwe Konečně fe průwodkpUě xejč
otazala jedUoho z jahUUw, jestlť bh mohlp ď bču
skUpem mlUwčti thž
pťčsslp k němU, powědělp,
že hledaji CharitanU; že Lpdče přissla z YtřU,
a že po Uěkolčkdnť Uadarmo hleda matkU fon

CharitanU, kteražto co otrokpně do Řima odwen

zena bhla

mč;g.u
Sotwa ze papež Soter slowa ta UslPsset,
pro:
jewila fe w oblčěejčjeho radost zaroweú i žalost
Lydie stojčc před Učm a majčr Upřelch zrak Uaň

znamenala, že fe tUssenčjeji prlni.
J dč k Uč
.Soter U skdečnčm pohnUtč:
„Blahoslawena jsi th, dcero ma, že jsi za
Učitele měla slawneho slUhU Božčho, Polpkarpa,
a wssak mnohem wčre blahoslawena jsi proto, že
maš matkU fwčticč!“
ŽenP řčmskě, jenž prowazelh Bydii, ť hned
porozUmělp slowům jeho a sklopčwsse oči trUchlilP;
Uež Lhdče erědčla,
co tčm chtěl řťci Srdre jč
tlouklo hlasitě Welebný kmet wedl ji a wsseckp o
ostatni do klenbh opodal ležčri; wzal do rUkP po:
chodeň a bedťčwě skoUmal až prissel na to, ěeho
hledal TřefoUrč fe rUkoU Ukazal LPdii hrob ď Ua:

pifem latinskym, jenž zněl takto: „CharitaUa, mU:
ěednice leži zde, fwata mezi fwatými. Zemřela
třinarteho dUbUa. Raduj fe w PaUU a orode
za Uúš!“
Lhdie čtla Uapťš teUto, a poznala ď bolcst
Uým srdcem uu že stoji U hrobU matkh fwr. „

Uboha přisslahledat žiwě, a Ualezla mrton
w hrobč J powstal tUhý boj w dUssi jejč. Přče
rozena laska k matre zapasila ď wěroU w frdci jee

jčm. Wira radowala fe z toho, že Charitana pre:
býwa mezi fwathmč, laska dětinska žádala dliti
jesstě Ua zemč ď milenoU mateři Koneěně zwitč:
zila wčra. PadUoUr na koleUa fwa, wroUrně fe
modlila U hrobU matčina, dikh wzdawajťr BohU,
že takowého witězstwčpopral matre jeji; Uznawala,
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že takowa smrt 1est wrlika milost Božč, a žcbh jť
tedy Uic lepssiho Ucmohla přatč.
Když pak prosila papeže, abh ji Uěco o fmrti
matěiUě blťžeji powěděl, jal fe onen takto wha

prawowatč:
„CharťtaUa bpta w Řčmě prodaUa jakemUsi
KrcšreUciowč, úřednčkU rtfařskčmU, za otrokpnč.
J počali nepřatele Uassč wťry roztrUssowatč Uowě
wpmhfslene bachorkp, abh cčsaře proti Uam pou

pUdili TU fepsal JUstPUUď fon drUhoU obraUU,
aby whwrátil ohhzdne nařkp tpto a podal ji ci:
saři MarkU NUrcliowi; bpl wssak brzh Ua to zat:
ccn a UwržeU do wěchi, š Uim i jčnhch pětbrau
třč KrešcrUciUš

chtčje se mťstodržčtrli řtmskřmU,

RUstikowi, zalčbťti, poslal mU fon křrsiankoU
otrokhnč, Charčtaml, abh ď nč naložil, jak fr mU
lčbi Z kázal ji zawestč k ostatnčm Uwězněm)m křra
fťamlm, ažby fr ortel smrtč Ua Uich wpkonal
NUstčkUš nejprwe whflhchal JUsthna, jaka ǧest ta
wira Uasse? N kdhž on odpowědčl, žr wěřtme w

jedUohoBoba we třech ofobach, the

Syna i

DUcha fwatebo: tázal fr NUstikUď, Ua ktcrem mťstě
fe křesiane wrfpolek fchažčwajť? Načež JUsthU od:
powťděl: „Schazime se tU, kde chcemc a kde můe

žrme; Bůh náš jest nrwiditelný,

on UaptňUje

Uebrfa č země a proto Ua každem mťstě jej we:
lcbime a jrmU se klanťmr “ uu Mčstodržčtel pak fe

ptal Cbarčtanh, matky twč, take li an tU wčrU
wtháwa? Načež odpowěděla: „J jčxjfem zBožč
milosti křefťanka“
„Rnstčknš se opět obrátčl k JUstýUowi, a tázal

„ 62 w
fe bo: doná:lť, že wstoUpť pťčmo do Uebe, až
bUde po celčm těle zbičowáU? Načež fwath mUž

odwětil: „NUo, donám, anbrž

wim to tak jťstě,

že o tom ani Uepochybllji.“ Když je chtěl přčmltiti,
aby obětowalč bohům, odpowědčl JUstHUUď: „Roz:
Umný člowčk UefpoUsstč se wčrp, abp Upadl w
anewěrU a bobaprázdnost; mh fobě žádáme trpětč
pro Pána UassrhoJežisse Krista mUkyi fmrt, aby:
chom dossli fpafeni.“ Taknč ostatnč bratřť a matka

twá mlUwili, dokládajťce: „Nadarmo Uáď zdržU:
ješ, ú wladařč. Myť jfme křefťaUřa Učkdh UebU:

xdeme obětowati modlám.“ Wťda tedy wladať, že
Uťc Uepořťdť, odfoUdčl je wsseckp k fmrti.

Byli

zper
UkrUtUězmrskčmi, pak kdhž odporowalč bo:u
hům obětowati, byla jednomU po drUhčm hlawa

sťata. Přčjsla řada Ua matkU ton.

W pokoře

sklončla hlawU fwaU, a majťr rUre křčžem složeUh

Ua prsoU, modlila fe. thž pak Ua otázky foUdce
Uičeho erdpowťdala,
kym:l RUstikUď a w oka7
mženč byla jč hlawa sťata. Bylo to w ssestémroce
anowáUť Marka NUrělča, jeUž od UarozenčKri:
stowa bpl rok stý a ssedefáth fedmý.“
Lpdie jako skameUčlá posloUchala; pak fpa:
matowawssi fe, poděkowala dobrotčwěmU Sýte:
rowi, jenž ji jesstětěssil a powszzowal, aby Uásie7
dowala matkh fwč w etnostnčm žčwotě jejťm, a
abp, jakožto zdárná dcera jejť až do koUee fwčho
žťwota fetrwala U wťře wrSpUa Božťho.
Lydie zůstala pak w Rťmě o famotě we fwe
komůrce, kterěž ji pohostiUUost Uábožnč wdowy
poskptla. Zde přemýsslrla o posiedUťch Událostech

fwčho žčwota. Podčwnč řťzeněProzťetelnostč Božfkě
fe ji za těchto dntia opťtně w jančm swětle objea
wilo.
čwě ji tanUly na mhslť poslednč fsowa,

jež Charčtána we wězeni smprnensiěm k Ui bpla
promlUwčla;

teskUř mpsslčnkh swčraly dUssi jeji.
Než, tU pohlčdla wzhůrU k Uebefům, a jakobp
zástUpowe oslawelchchbratři ji kanli, zaplefala
Uad wčtězosláwoll mUčedniků, mezi nčmiž č ona
měla moonU orodownici. Matky křefťanskčxzajistř
jfou i po fmrti pečliwč o fpaseni pozůstalhch dčtek
swých, Ueboť milUje:lt matka ď celoU horoUcUosti
wřesě sásih již de Ua zemč dčtě fwš, jak:bh w
Uebi neměla je o pamětlčwa bhti? a jak bp Cha:
ritána neměla U Boha. přimloUwatč fe za Lpdič,
kteráž Uejdražssi zbožč pozemskč, totčž wlastnč swo:

bodu bpla hotowa dáti za swobodUdrahě máteře?
Než jčž jest čaď, abpchopl doprowodilč deič
na poswátná mťsta welčkčho Rťma, kterciž jfoU kaž:
děmU křefťanskěmU poUtUčkU tak wzácná.

Prowázena jfoUc hostčtelkoU son odebrala
fe jednoho dUe deie do katakomb, w nichž těla
swatěho Petra a Pawlq, knčžat aposstolskhchod:
poččwala. Tisire zbožných křesťanů z blčzka i z dau

leka pUtowalo již k hrobům těmto a Ualezali tU
útťchu a posilU U wčře. J Lhdie tU wpkonala po:
božnost son a porUččwssife přčmlUwějejich, brala
fe Ua Uámčsti, abp fpatřila misto, kde matka jejč
krew son prolila. Šlh jfoU okolý žaláře, kdež
křesťane č matka jeji byli Uwězněni. Bylhť jfoU
to temnč we skále wytefaUé skleph, kdež Ubozi oče:
káwali ortel smrtť.
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Na ťo dofsly Ua Uamčstč, eak řečenč Fornm,
kteréž krwi tolika mUčedUťků skropeno bhlo. Přiu
ssedssi tUto, skloUčla fe Bhdie až k zemi a poe

libčla podlahU mramoroon,
kteroUž mčsto toto
dláždčno bplo Na to Ukázala ji průwodkpUě jejix
misto, kde JUstýUUď ď ostatUčmi i ď matkoU jeji

bhli bičowáni a kde bhli fťati, a dodala, co Učé
kteři swědkowe fmutUeho toho dčwadla whprawon

wali: že totiž Charitana, jfoUr od mčstodržitele
RUstika Ua mUohe wěci otazana, Uičeho erdpoe

wčdčla Na otáku: za kohoprý Umira? prawila:
„Ja
UmťramTrpčti
pro wirU
Krista, jest
který
jestslafťm
mpm
Spasitelem.
pro přčtele
welka
ale Umřťt: pro Bol:a jest nebeska blaženost“ nu
J nemohla fe Lydie děle slz zdržeti; protož
ď krwarejčcťm sidcem brala fc dale Nawsstťwila
jesstě jina památUá mťsta, zwlasstě hrobp fwatých
mUčedniků a mUčednic, mezi jinými i hrob swatč
Serasikp, jejižto jmeno Lpdie na křtUswatém byla
obdržela Žiwot Lhdiin Ua mnoze podobal fe oUomU

swate patronkp jejť. J fwata Serasika byla oero:
kyni z Ysie do Jtalie přiwlečenoU; i ona pria
wedla loohatoUpani son, Sabim:, kU pozUani
prawč wčrp; a Serasika i Saban dosslhkorUUh
mUčednickě Lpdie poručila frbe i milowanoU
matkU pťťmlUwč oďoU
čiUčc pewnč predfee
wzetť, žeť i ona dlejejich

přčkladU chre až do sko:

Uáni setrwati wěonU dťwkoUPáUa a Spasitele
fweho Pak wsseckapotěssena a Ua mpsliz otawena
anrátila
se do přťbptkUfweho

DrUhčho dne chtěla fe připrawčtč Ua eestU

nššn
do Nten TU zaslechla, že prawě přčsseldo Řčma
UčedUťkswatčho Polpkarpa, jejž Uaposlerp Ua ďfUtix

nach města Smprnp bhla widěla Bhl to kUěz
Jreněuď .Ze Smyrnh odebral fe do Gaslie ččlč
do FraUroUzska, kdežto pod zpraon PothčUa, bix
skUpa LyoUskěho, horliwě prarowal pro wčrU Jčž
počalo krasUč werstati sčmě fwatčho ewaUgeliUm
w krajčnach těchto, aU lčd pohaUskp se zboUřčl proti
křesťaUům a ď Uaramnon Uenúwčstč je pronaslce

dowal

Zreněuď přčsseldo Řima, abh zwěstowal

tamnějssčm křesťaUúm wssecko,ro fe na cirkew lyoU:

skoU bylo Uwalilo, a whprawťl jčm hrdčnstwi a
stateěnost tamUějssčchmUčedUikU Byl ktomu Určen
chram swatě Prap:edp, kam fe mělč křesťaUč!fejčtť.
Z Lydče chtěla fe pow bUdčtč přikladem Uowých
oUěch mUčednťků, a chrala fe tedy w Určitý deU
ď ostatUťmi do chramn fwate Pra:edy, pod Učmž
tři tisire třč sta fwatých mUčedUiků bplo pochon
wan. Zde wpstoUpčl JreUčUš Ua zwýsseUeUlťsto

awhprawowal,
jak přeUkrUtUě w LpoUU a we
wůkolť pohaUč ď křesťaUy Uakládali Mnohč dč:
woka lůza Uchopťla, je zbila, po Ulčrčchssmpkala;
welký počet krefťanů bpl UwržeU do žalare a za:
wřčn až do přijesz rifařskčhomistodržčtele Mezč
UwězUěUpmč bpl i PothinUď pťčwedeU před foUu
dUoU stolirč wladaťe, maje wěku sweho Už přeď
dewadesate let. Tělo jeho fesslostč wěkU a mUo:
hým trapenťm wssecko třměť wychťadle bplo, ale
dUch jeho byl posUd bpstrý a čerstwý, abh skrze Uěj

bpl KristUš oslawen
Ufměchem: „Kdo

Byw tázaU od wladaře ď

jrst teU kťesťalšskýBůh?“

oda

ue;ť;ub
powěděl:„Zsili toho hoden, poznaš Ho “ J bned
wťal mU jedeU z pochopů poliěek; ostatni pak, kteři
ďlzko něho stali, nemilofrdně ď nčm ssmpkalč,a
co každý w rUkoU držel na nťho hazeli Wida
wladar, že je lid rozkaceU, kazal jej do žalaře wfa:
dčtč Tamto jsme jej naposledp spatrilč; nebo celý
zsinalý a Utrmacený po don dnech dUssi whpUe
stil N podobně jesstě jinhch sedm a čtpřidcetčpřex
UkrUtným způsobrm mnčeno a Usmrceno bplo.
Tťla blahoslawených mUčednťků ležela ssest dni
pořad pod ssčrým nebem Uepřčkrplá,jakobp k poha:
Uěnča ku posměchU wpstawena Potom je bezbožnč
a nesslechetni katane Ua prach spalili, a popel ten
do řekp wpsppalč, abp znčch nepozůstalo ani ěae
steěky. To pak Učinili z toho oUmpslU,poněwadž
se dommwalč, že je takto zbawčwzkřissenč těl na
kterežto prý fpolehajčce ď ochotUoU mpsli kfmrtč

chwatalt

Wesskerě fbromažděni bylo hlUboce dojato
slowp fwateho řeěnčka.J každý pomhsslel na wlastni
son ďUdoncnost; a prolož wssichnipoklekli na kou
lena swa a modlili fe kslawnemU sborU nowých
těch mUčedniků, abp jčm U Boha wpprosili wp:
trwalost U wčře, kdybp č oni bpli hodnými na:
lezenč, podobna protčwenstwč pro jmeno Krču

stowo trpěli
JreneUď wpssel z chramU. U dwcřť k němU
přťstoUpčla Lpdie, již on hned co Uěednicč swatého

Polpkarpa poznal

W kratre wpprawowala mU

přčbčhp fwého žiwota; pak, jakobp předwčdala, že
i na něho čekq smrt mUčednicka,podala mU paď
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fwatěho bčskUpa,kten) pťč sobě Uosila,dokládajic:
„Hodný UčednikUwelčkěho bikapa, fwatěho Poa
lykarpa, přčjmi drahý pozůstatek mileneho mistra!
Swath biskUp SmprUrUskh ať tebe chránč, až č tobě
nastane hodčna UtrpeUi!“
Mčlercid přčjal JreUřUď skwostnýdar tento a
chowal jej až do fmrtč fwč: a wážčl ho fobč wčce
než pozemska)ch klenotů. NastoUpčl Ua stolčri bču

skUpsioUw BponU, a pčtadwaret let potom, rokn
202 po UarozeUi Kristowč dosáhl muěednčckč ko:
rUnp i witězsiwč w nebesich.

Brzy na to chpstala fe Lpdie k odchodU.
Zbožnč festrh, kterež jč za těch Uěkolik dnč pobptn
jejčho blčže feznalp, takowou láskoU k Ui přilm:ly,
že jčm bplo tčžko rozloUččtč se š zdáonU toUto
dceroU mUčedUčre. J dčkowala jčm za wssecko,

ro ji bply dobrřho prokázalp, a onp Uaopak jč
přály požehnánť Božťho. Na to poklekla Lpdie jesstč
naposledh před zlatoU skřinť, w kterěž jak fwrchU

podotěeno, chowala welebnou fwátost, chtir jč wzitč
opět ď febou, abh jakož restU do rťzčnp, tak iUán
wrat k domowU ď Bohem wpkonala.
W tom ale zaklepá Učkdo Ua dweťe, a bez
prodleni objewč fe w pokojč Uějakh rčzčnec. „Bun
diž jmeno Pánč pochwáleno!“ pozdrawil pččtoma
ných, a tázal fe: „jesstě:lč zde bpdlc Bhdče, kterážto
w Ytenách U bohate Meteslp sloUžčla?“
deče odpowědčla, žeť ona jest, a tázala se,
čeho ďy žádal?

u.zšš..„
„Ty jsi sloUžila U Metellh, jejťmžto fyUem
bhl LUciUď,wojin na bojissti nčmeckem?“ u tazal
fe cčzinec dale
„Takť jest,“ di Lydie; a teprwr si powssimnnla,
x že cťzinec ma lewon rUkU ochromenoU J domH:
sslela fe hned, že bh c on bhl U wojsstě, donfajtr,
tUdiž že ji něco o LUriowi bUde mocč powěditč.

„Znal jste fnad BUcia?“ ptala fe dale dh:
chtčwě.

„Prawdať že jfem ho znat “ odpowědělcizčx
nec. „J ja jsem byl w temž taborn; jedeU z nee

přátelských wojinů mi ssťpem rUkU postřelil, tak
že jfem se stal nefchopnym kwojenske flnžbě Mh

wssakjfme jim to trojnafobnč odplatili! Bpli jfme
ď LUcčem U jednoho plUkU Qn fe pťč každe pťi,
ležčtostč Ukazal býti statným bojownťkem, a pro
dobre srdce a sslechetného dUcha jweho bhl milač:
kem wssech wojčnů w celém plUku Brzh poston:
pil za důstojnika; ale powýssenč toto nezměnilo
Uččeho we wlťdnem jebo chowani fe k nam W
zimě kdhž zbraň odpoččwala, přicházčwal obpčejně

k jednomU fetnikn, a dawal fe thčowati we wčťe
křesťanskř Strhla se posledni bitwa, ktcraž roze
hodla o celč walce Chrabrý LuciUš hnal fe na
rychlém ssemikUdo prwnťch řad a siatně bojowal; w
tom nepťatelský ssčp mU prostřrlil konč; fotwa že
se zpod něho wydral přiletčl drUbý ssip a BUa
ciUš klcsl k zemč Mp přifkočili, odneslč jsme ho

z bojisstě, ja mu wptahl ssťpz těla,wwmel jfem
ranu; krew se proUdem whwalila Qn otewťel
očt, a Uěro sseptal; dloUho jfem Uemohl poroze

mšguuu
Uměti, až mi jeden ze soUdrUhú prawil, ze žádá
býtč pokřtěn.“
„Doběhl jsem k potokU a nabral jsem wody
do pťťlbice. LUciUď febral posledUč silU fon
a

prawil hlasitě: „Wěřťmw Jer

Krista, Spna

Božiho uo Uděl mč křest fwatý.“ Wplčl jfem wodU
Ua hlawU jeho a pokřtil jsem ho we jmemc Uej:
swětějssi Trojire Božč. Zesstě Uěkolik okamženi slabě
dýchal, jesstěpohpbowal rtp fwýmč, a kdpžjfem Ua:
klončl Ucha fwěho k UěmU, zaslechl jsem slowa:

„Pozdraij

matkP mčšw YtřUách!“uo pak fkanl.

Zá pak zůstal zde w Rimě, Ueboť esem tU obdržel
slUžbU co do;orce cifařských lázm; a jfem tomU
wclmi powdččen, že aspoň teB se mi naskPtla při:

ležitost, abPch prlnil
posledUč wúlč swřho dra:
hřho soUdrUha.“
Radost, jakoUž tpto zpráwp Lhdič UaplUčlh,
bhla nefmčrnč:; nebo UtěsseUějssazpráwh

bh bhla

nemohla Metesle přiUčsti,Uež,že an oplakáwaUěho
pra swěho owssem wice zde Ua zemi UeUalrzne, alc
že se ď Uim fhledá na wěčnostč a že fe bUde tě:
fsitč w sladkěm objeti jeho w Uebesich; aU co zbožný

křesťanodewzdal dUssifon

PúnU. Takč starý wo:

jin se jesstě wčce z toho zaradowal slpsse, jakoU
útěchU to pofelstwi zpúfobi matce, a žr i tato se
stala kťestankoU.
7
Ziž Uemohlo Uic wťce zdržetč Lhdič w Rťmě.
Zesstě dala wssem „ď Bohem!“ a pofpčchala k
přistawU, aby se w„ čaď dostala Ua loď. Do
Ytč!n fpťchala ďe wssč toUžebnosti, aďy š MetesloU
fpolečně zaplefala Uad ssťastUhm skonánim BUcioa

wým. Zessté naposledp z palpr

pohlčdla na to

welebné mksto, až i wrchole wěži a chrámů ji
zmizelp ď oči a eriděla leč moťskou hladinn, ktea
raž ji Unassela na řecke pobřežč

M.
Na lodi Ualčzalo fe nejwice Nsiatů, a mezi

nimi množstwi kťefťanů Nebo jako Pothinnďa
Jrenellď, tak t welky počet jiných kťesťanůz Malč
Ysie bhl se Usadil w Gaslii Nyni ale, kdhžpro:

nasledowani křesťanů prUklo, chtice k dálssi slUžbč
Boži žiwot swúj zachowati, Utekli fe do wlasti swe.
Nčkteřč z nich, ač smrti ussli, mnseli přere po pře:
stalých mUkachnaramnč bolestčsnasseti; ba t mnozi
nesli znamkh podnčanteho mUčednirtwi posUd na
těle fwěm; ncbáli se wssak fmrti, jsoUce hotowi
č nhnť, kdhbp powinnost kázala, wydati se w oběť

N protož pranir se neostýchajčrepohanů jichžto
walný počet na lodi se nacházel ď wefeloU mhsli
modlili fe wespoleka prozpěwowali žalmp, jakoby
to bPlo w nejskrhtějssi katakombě
Qd Utěssenřho tohoto chowani se krefťanů wea
lire se lčssila zafmUžilost krajana jejich, jenž relý

den, osamělh seděna palubě, trndně na wlnp morsie

patřil; čafrm i bolestněsipowzdpchowal

J nejedl

společnč ď ostatnimi, ale Uamočiw si w poledne
toliko kousek sucharU we wčně zahaněl hlad se ozýu
wajťri, a cely den ď nikým ani slowa nepromluwil
Několčk dni mlčkp podiwne jednani toto pou
zorowala DPdie, a mťla útrpnost ď člowěkemtim

.y.eeějm.
KdPž pak to poťade trwalo,

domnčwajčc fe, že

snad nějaka bolest frdce jeho tčžč, chtčc ho laskau

wými slowp potěssčti, ptala fe ho, proč je tak
zarmoUcen? Meliofoo, .n tak fe Ubohý jmenowal
ae zamračeně Ua ni pohlednmd, ncdal ji odpoe
wědč,a zase Upťel oči fwe k mořč Brzp na to
opět fe ho Lpdče tazala, oded bh byl a kdo?
TU zkratka odpowěděl: Nech mne, ja jsem na wěky
Uessťasten! aniž wčce čeho po celoU cestn promlUwčl
Na doptawanč Lčdično powědělť jč ostatnť
spolUcestUjčcio smUtnčm ofUdU jeho Meliofoď bpl
w Gallči spolU o jčnpmi kkesťaUp Uwězněn; přčssli
před foUdnoU stolici mčsiodržčtele; wssicknčwpznalč,
že jsoU kresťaně, a wptrpělč hrdinskoU fmrt pro

Krista;

jedinp Melťďsoo pro časný zisk opowrbl

wčtčznoU korUnoU mUčedUčctwč, a zapřel Boda

fweho Na tom wssak nebylo nepřatelUm Krčsto:
wpm dostč J brozilč mU Ukrntnpmč mUkamť,ne:
wpzradč lč, jakč zloččny křesťaně passiwwtajnpch
schňzkach prch Bťdnčk boje fe mUk khrčchU odu
padlčctwč pridal jesstě ohawnoU lež, twrdě co teh
daž lžčwa ústa nepřatelska o krestanech rozssčro:
wala: že fam toho byl ačastě fwědkem, když kre:
slane w podzemnčch fkryss:ch se schazčwali, tU že fwě
wlastni dětč zabťjelč, a mafo jejich jčdali, ke zkaze
řčmské wládp že fe tu fpčkli a k tomU mnoha ji:

npch hroznpch neprawostt že fe dopousstěli.
ZUřčwi pohaně mileradč wssemU tomU úpla
noU wčrU přidali Ueboť fama jejich podczřiwost
nalězala w nočmch fchúzkach křesťanú naramnč
nebezpečenstwť Nadto lidě zlomhslnč, kteřč se Ua
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polo bplč ď Učenim křesťaUskpmferamili,
pak fe
ale od něho zase odtrhli, zaslechlč od křefťaUň něco
o Uepswčtějssť Swatosti oltařUť, awssak jeU po:
wrchUě Neboť Cťrkew fwata, obawajťc fe, abp
nebeske tajemstwi toto Uebylo zlebčeno, chowala je
w tajnosti; a protož prčfUě Uařťdila, qbp fe an
swčtlowalo jen katechUmenUm, kteřť jťž brzy ke
křtU fwatčmU mčli přistoUpiti, nikoli wssak nepřa:

telUm prawe wťrh Takowi trdp lčdezaslechUUwsse,
že křesťaUč w ka:akombach přijťmajl prawř Tčlo

a praon

Krew sweho Boha, a UemohoUcesi to,

jak skUtečněbylo, whložiti, Uwedli je w podezřenč
jakoby tčla lidska, jmenowitě dětska, obětowalč

a mafa jejťch požiwali
Meliďsoď, zradre wťrh kresťaUske,bpl owssem
na swobodU propUsstěn, ale každý fe ho od te dobp
sstťtčl, a čerw swčdomť, jrnž nikdh UeUmira tak

hrozna wnčtřnč muka mU zpňsobil že Uerstal
wťcew Gallťč, ale chtčl do wlasii fwč do Malš
Ysiefe anratťti; zapomenUw, že mocna rUka tehož
Boha, jehož bhl w Gaslčťzapťel wladne po celem
swětě, a že před nť Uelše Uikam Utěci. PatrUý
dUkaz toho widěl Ua lodč; Ueboť UejeU že křefťane
se mU whhybali, ale č sami pohane, kteřťžwlast,
Uťma očima jej wčděli, an kladl kadčdlo Ua oltař
bohu, mělč ho w opowrženč a Uikdo si ho erssč:

mal Takto prstčw se Boha, stal .u opUsstěnýod
lidť, ou Ua pokrajč nebezpečUe hlUbčnh, kteraž jest

onfalstwť
Bpla Uoc Na lodi spalť wssickni,tolťkowen
slarč neUaneUě prarowali. TU se plazč w pozadť

.usčZ.u.
Uějaka postawa, zahalena w černý plassť, pliši se
dal a dal až na kraj lodč TU se pozastawc, š sen
boU mlUwi temným hlafem, naklom fe pťeď pa:
lUbU, a wehne fe do moře. Weslarč Uččnili poo
křik Lpdie fe probUdila ze fna, a Uslpssewssi, co

se stalo, wolala na lodnikp: „Pomozte, pro Bůh
pomozte! zachowejte nessťastnika!“ Několik plawců
skočilo hned na lodičkU, ale pro temUost nočni
Uemohlč olonho ničeho Ualezti; až konečně wpta:
hli mrtwolU, přinesli ji Ua loid leč nebplo možna
Ubohrho Meliďfa wzkťčsiti, on bpl a zůstal mrtew.

thir

litowala

že mU Uemohla pomoci,

a proto Učinila, co ji jedině jesstě zbýwalo.
thla
se pod nebeskpm klenUtim na fwa koa
lena, a modlila se za fpasenj dUsseonfalřho samox
wražednťka.

MM

Dwamčsice Uplpmxlp, a pofUd nebplo spatťiti
peonU zemi Konečně po dloUhřm a toUžebUem
očekáwaUť plawec, jenž ze stežně do dalkp fe dč:

wal, jasaje poěal wolati: „Pewna země! Už jsme
na blčku pobřezč řeckěho!“ Wssickni se hrmlli
Ua palUbU, abp se prefwědčili o prawdiwosti
zprawp třto a každý milerad Udělil lodnikU darek
za přčjemnoUzprawU tUto Lodniri pak řčdiwsse

dřiwe plawa

son podle hwězd měli ted tolčko

wpsoko
před očima
a brzp
doploUli
bťehn,strmčrč
tam horp
kde ležela
Ua jihU
řisse
Meďa
fenska; odtud k wýchodn ploUlč na ostrow Sproo
w moři egejsiém. Zde sc cela společtšost Ua dwi
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rozdělčla Tč, kdož chtělč do Malč Nsie, wstoun
pčlč na jinoU lob, Lpdie pak o ostatnimč zůstala
na tetež lodč, a za několčk dni fe octnula w přč,
stawU města AtéUského

Metrlla dominajic fe, že přčchazejicč
loď jč
nějaké zpráwp z Řťma pťinefe, poshlala jčž po
Učkolčk dnč fweho slUžebnika DUraUa k pťťstawu,
tento ale wracel fe wždp ď Uepořťzenon. Teid ale
jak mile fpatťčl Lpdii, fpěchal to oznamčt panť, kte:

ražto potěssena jsoucz tohoto poselstwč, běžela ton:
žebně očekawanč přčchozčwstřťc Donala, že po:
zdrawč i matkp Lhdčinp, Charčtčmp; Uež ale kdpž

fe dowěděla, jakou slaonU fmrti skonala, nrtrue
chlila welicr, abrž pťala wice Lydii, že fe ji
dostalo býtč dceroU swětire „Zedina touha ma,“
doložila, „bpla ta, brzp spatřčti tebe, a Upnč majťc
tebe, radujč fe, že mč po celý žiwot fwůj Ue:
budeš wťce odňata. TrUchlťšlč proto, žeo nena:

ssla na žiwě drahon matkU fon,

wiz jakoU na:

hradU tč dawa Bůh wssemohoUri za ztratU tUto.
Nh, Qfm přijala křest swatý a DuranUo, jehož
jsi znala co pachole, nedawno fe dal zapfati do
počtU katechumenů “
Lpdie bpla z nowěho toho wzrůstu cťrkweKrč:

stowp welmi potěssenaa projewčla radost fon take
Metelle, dokladajčc: „Co se mne týče, owssemť
rada bpch o mčlenou mateřč se bhla jesstě déle na
tomto fwětť těssila; než Prozťetelnost Božska jč:
nak Ustanowila Co Bůh čcm, dobťe ččUťZ staň
se wůle Paně.
Zfemť sice Ua swětě osiřela, bez
matkp, bez pratel a přťbuzných, ale Uadějč fe,

u75p
že draha welčtelka ma erpowrhne

moU slUžboU,

kterouž ji opět Ua celý čaď wezdejssčho žtwota

nabizim“
TU padla Metella okolo ssije Lpdii a srdečUě

lťbajťr ji prawila:
„Nemaš mne wice nazýwati welitelkoU; Ue:
boť Uejsi wire mojč slUžkoU. ZUamť ja jmeno,

jež zni liběji Uad jiUe. DrahUa leta Uplpmlla,
co jsi sladkejmeno to Uaposledp wpslowila; UUže!
wpslow je ted opět a budoUrně nazýwej mUe wždp

son ou matkoU Wssaki th maš krasUějssi
jmer,
než to, jež jsem tč podle zdejfsihoobpčejedala prou
tož Uech, ať tě Uejmem:ji wire Lpdii, alc SerasikoU,
UeboťSerafem jsi mi skUteěUěbpla CelejměUčme
Ualeži ode dUesska take tobě a po smrtč mě tobč
jedčně. MUscla jfem owssem ď welkpmi Uesnazemi
zapasiti, Urž jfem toho dowedla, abpš se stala
moU dědičkoU. Namitali mi sire úřadowe, žeo
bpla otrokpni; ale odpowědčla jfem, že jsi se w
otrortwť UeUarodila, a že jsitake Ucbyla weřejnč

Ua trhU prodaUa. TU teprw ztwrdilt wůli moU,
atp fe Uemaš Upni ani od swětske wladp čeho
obawati. BUdiž obpwatelům .Menským wždp tťm,
čim jsem ja jim býti toUžila, ale bohUžel! wždp
Uebpla, uu bUdižjťm wzorem Uabožnř a dobročimtě
křestanskě ženh, pak až i tebe BUh k sobě powola,
bUdoU UUzUťYtenssti thmi dědiri “

Lpdie u aneb jak ji dle MeteUiUp wůle ted
mame Uazhwati, Serasika, Ucbpla ď to, ani slowa
proUesti; a poděkowala wřelhm polibenim úst drUhe
Ulatkp swe Upiximněǧi, Uež bp to fššd

w prw:
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nim okamženi byla slowy UčiUitč mohla.
sebrawssi fe, jala fe takto mlnwitč:

„Wčra ma odeijla

mi peri

Pak,

matkUmoU,

a dala mi drUhoU. Zčž těm, že jsiUmč darowala
fwobodU, dokazala jsi laskh fwe ke mUě; a Uin
mne wlastnč dreroU chceš Uazýwati? Q kterak
odplatim tobé ža tak welka dobrodčUi? Nikdh,
Ua wěkh nešapomeml na to, že jsi mUe Uěinila
z otrokpnč swobodUoU, a fwobodUoU že jsi Uččnila
dceroU a dědičkou fwou. ux Leč i ja ti něco Utě:

sseUehoz Řťma prčnassim. PamatUješ li se jesstě
Ua oUeU er,

w Uěmž jsi fyUa fweho U UohoU

Spasitelowpch fpatřčla?“

„Pro Boha!“ zwolala Metesla; „slpsselaď
Uěro o mem drahem LUcčU?“

„Coď teUkrate jeU we fUach widěla “ odpou
wěděla Serasika, „jest skUtečnaprawda. Dřiwe,
Uež tyď Ua to pomhslila, abhš fe siala kťefťaUkoU,
měla jsijčž dčtě křefťaUskč;spn twůj Umřel co kře:

fťaU. Poflrdni flowa jeho bpla: „Wěřťm w Shna

Bošěho, ZežisseKrista,“ a pak: „Pozdraij

me

matky w WeUach!“
Pak jě obssčrUě whprawowala, co ji stary
wojčn bhl sdělil. Metella byla radosti cela opon
jeUa. Když Serasika mlUwiti přestala, wzchopčla
fe, pojala ji ža rUkU a ssla š Uťdo domaci kaple
TUto se wrhly obě Ua kolena fwá Čeho zde před
Uejswětějssčm BeráUkem U wroUci modlčtbě obč
pocčtčlh, wť fam Ten, jeUž zphtUje hlUbčUp frdce
lidskčho.

p.nu
Jesstě Uěkoliklet žčla Metella ďe fon

Se:

rasikoU w Ntčnách, tčsse a pokojně, jfoUc zcela
oddáUa slnžbě Božť a prokazowáUč skUtků mčlon
frdenstwi a láskp křesťanskě. Konečně fesslost wěkU
a Uáfledkp Utrpených strasti Uwrhlp jč Ua lůžko
fmrtelně. Stařičký bčskUpKwadrátUď přčsselUděe
lčt jť swátostč Umčrajieťch. ZármUtek Uaplnčl frdre
wssech, kdož jč znalč; žalostně kwťlenč se rozlě:

halo po celčm domě a dojťmalo hlUboce každčho,
tčm wčce, an z Upťťmnhch frdcč sslo. Nejwětssť
bolestč owssem pocčťowala Serasika, kdpž se ď Uť

Metesla loUččta. HlUboce dojatá žádala, abp ji
odestčla wsseckP pokleskp, jčmižby sslechetně frdce
jejť kdy Urazčla; Ua to Udčlčla jč požtháUi ma:
teřskě, a porUčila wsseckUěrleď jeji laskawč ochranč.
Pak kdpž jč Uastal posledUč boj, slabým hlafem

zasseptala: „S Bohem, drahá Serasiko, LUciuď
mne wolá!“ a UfUUla w PáUU.
DloUho Uebpla ď to Serasika oželeti Ue:
fmčonU ztrátU tnto; jedťně to pompsslenť jť do:
dáwalo útěchp a mčrnilo bolest jeji, žeťi Metella
Upnť fe nalězá mezč wpwolenými, že fpolU ď
LUciem a CharčtánoU orodee za Uť jesstě Ua
zemč pUtUjčci, a že i an brzy jť Uáfledowatč bUde
do lepssčho žiwota.
J

obrátila

wsseckU pčči Uxaossetťowánť chUc

dhch, a w tom si tak horliwě poččnala, je láska
jejč Uerala mezč. Nebo již za žiwobyt: fwěho
welkoU čásť jměnť fwěho UUzUýmrozdala, a w záa
wětU fwěm Ustanowčla

chUdčnU za dťdčckU wesskea

rěbo pozůstalěbo majetkU fwého.

Zčž UepoUtalo
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ji nir wice na zemi, frdre jejč toUžilo po jinpch

krajčnachm krajanch to wěčnosti Tamto zaletala
často dUchem, tam fe kochalo frdce jeji.

Y kdpž

poflřzr andčl smrti fe přiblčžil a PaU powolal jč
před twař fon,
Utčsseněse rozžrhnala ď tťmto

fwčtrm, a odewzdala dUssi son Pánu.
Mp pak, jeUž jfme jť následowali po rrstach
přťkladneho žiwota jejibo a npnť takřka za nť do
krajčn Uebefkých patřime, mňžeme bezpečně obrá:
titč na Uť slowa DUchem fwatým nadsseUčho mU:

drre: „Hofpodin prowedl ji cestami přtmými,a
dal U zuamost fwatych wěri a poctil jť w prarech
a doplnil prácr jejč Qn ostřihal ji od nepřatel
a Ukázal, že Uade wssrckp wčci mocUčjssi jest kře:

sťaUskámoUdrost QU prodanč fprawrdliwč erpU:
stil, ale od hřčssnťkUwhfwobodil ji, a w okowach
otroctwč byl ď Ui, až jč přewedl do králowstwč mi:

lowánť fwrho, a dal ji jafnost wěčnoUHofpodin

Bůh Uaš.“ (MoUdr 10)
K črmUž i nam wssem rač d.áti, Pane, mi:

lost son.

Ymen.

š ort r Usi r.
Qbraz ze šiwota kťesťanskéhow tťetlm stoletl.

Bodlč nčmcckčho wolnč wzdťlán
od

chmcma Borowčho, .
bodoslowce w !uz arcib. seminňři.

Zaleť še mnoU w dUchU, milý čtenáři, do staro:
wěkých dob, kde mocný Řčm fwětskoU sláwou fe
stkwěl. Zestiť práwě kráfný letnť den, slUnce sto:
jčc w poledni fefýlá horoUci paprskh swč, a thto
odrčxžejč fe o lefklě bánč skwostných palčxců a po:

hanských chrámů, o welkolepř xpomnčkp a bránp
wčtězně; z wodometů proskakUjč dloUzč pranxčU:t
kowč a slUncem ozáťeni padaji zlatým wlnkám
podobnč zafe dolů. Po Ulicťch a náměstčch ne:
fpatřčš nikoho, kromě tU onde wlekoUciho fe
otroka trUdným ofndem odfoUzenčho, abh fnássel
wsselikoU tifeň žiwota; nebo wedro slUnečnř w
těto době jest i těm, kdož w stinU krúčejť, dUssnř
a těměř nefnesitelnč. A několik fprofťákůw, kteťi
fe na Ulicč odwážčli, tiť bhli noUzi k tomU po:
hnčmi; abP totčž U některěho z welmožných pa:

triciů u tak zwaných patronů a zástupců fwých,
nějakč! podporh fobě whžádali. Bohatcowě tčto
howěli fobč w núdhern;)ch fwých palácech, požťa
wajčce i za nejwčtssčho wrdra denniho občerstwU: x
jčriho chláde; mohoUee se Ukrýti před wedrem
slUnečnim w komUatách, mramorem a mosaikonee)
wykládaných. TUto fe nalčzalP libč wodotryskh,
kterěž ochlazowalp teplý wszch, i pťijemně chla:
dčcč lč:zně, welkč zahradh ďe zeleným loUbim.
Wždp wěděli žiwot rozkossný sobě Učinčti; bhlo:lč
z“e)Mosaika json Ušalš !amčnky rgzlišnč ďarwh Ua poh,laze tak sea

staweně a Ulesstene, ze jako Uejala malba rždš!ošdaxl.

.u.82m.
čmě, dalč si pťčnčxstčrůže z Neapole,

w etě poslali sipro

bplo:lč

fnih ď wrcholů hor Apenčno

ských. We dne fe koUpalč a spali, Uoc tráwčlč
Ua hostinach a w požťwánč rozkossi wyhlrdanpch.
MUže se smčxle řčrč, že každý nadhernp pa:
lác takoweho welšnože se podobal malemn městn,

tak ze welkolepý Řčm byl takřka kapeUčm mnoha
měst. Do jednoho ztakowpchto UadherUých pa:
laců Uwadčm tcxbe, mčlý ěteUařč. anitř
spa:
třUješ dwe pančček, jržto sem přčfslp z dwojťho
úmhslU; jednak, aby se před wedrem slnnečnťm

zachranilp, jednak take aby fe wzdalilh lomozn
domarčho, jakýž po celý den Ucho jejčch Unawo:
wal Hledalpť jsoU stčnnrho postraUUiho mčsta,
fpoln kráčejire, až se dostalp loUbim k jeskpňce, me:

chem a břeětanem porostle, Ua kraji ernika,w
Uěmž hero

lofofU a zlatých kapřčků se hemžčlo

„TUto siodpočineme,

mila dcerUssko“ proa

mlUwčla starssč z pančček, „zdr w jeskhni rUfalekňe)
skrpjemc se před slUncem a Uesnesitelným lomoe

zem domácťm.“
J Usadčla se na mechowem fedatkU, a ji k Uo:
ýoUm sedla dcera, a počala witč wčneček zkwě:

tčn jrž bhla w zahradě natrhala.

Matka pak

trwajčc w mlčeUť, obratčla černě oěč swě kdceři,

a aUtž toho znamenala,

rončlp se jč hojne slzh

po twařčch, a Ulewilp poněkUd hoři, kterež koru
moUtilo dUssč jejč

HorteUsie wssak tak se nazýwala sličná drera
lle) RUsallh ďdťd jsoU U ťčmskýchpobanů bohhně wod jmenowitě
ťek i pottoků.

upššu
tato pozdwihssi k Uč zrakn sweho, bh jč krasné
kwiti nkašala, fpatřila matčiny slzy. Užasnntťm
wppadl ji wěneček z rukp; pak wzchopiwssi se,

obejmula horoucně ssiji drahe matkp a zwolala:
„Proč pláčeš má nejdražssi matinko? Nenč to
zajiste poprwe, co twaře twe widčm slzami smau
čene, a jesslť jsimi Uikdp Ueswěřčla tajemnoU přiu
čiml želn swěho Z snad Uemaš mne za hodm:

fwe důwěrp, aneb fnad se domnťwáš
twá Uenč hotowa,

že dcera

wssecko hoře o teťwU fnássetč?

Q powěz, powěz, draha matinko, co jr ti? eo
tě tifnť?“
e
Zemně odpowědělaKlaudča, matka lejč: „Žáa
dnp člowěk mile ditě, neni prazden Utrpeni; wssak
ale co ja trpim toho bpď tP fnad ant Uepou

chopila“
„Tp diš matinko,“ were děwče, útulnč k
matce wzhledajic, „tp prawťš, že trpiš; a předc
slýchala jfem častokrate, že mnohé řčmskčani
tobě sstěsti tweho zawidi Wždpť pochaziš ze staa
reho, Usslechtileborodu a bohowe ti Udělili pou

zemskýchstatků hojnost

Ondp prawila mi Chloe,

propusstěna od tebe Řekpně že jsi ze wssech Utaur
troU řimských ta ncjssťastnčjssi“

„Mila dcero,“ powzdpchla sobčKlaudka, „Ueni
wssecko co se třpptť zlato,

a Ue wsse, co lťd po:

kladá za sstěsti, činť naď w prawdé blaženými.
Často se klame oko lidskě Co xe do wssechstatků,
kterýchž mi jini záwčdč; co je mi do loho pexlarex
tam, za nějž bp fe ani risař stpdčti nemnsel; co
je mi do zahrad kterčž ruce lčdské a přiroda

ušǧu
fama tak bohatť okrásslilh, co mč to pomahá, že
mám letohrad w Neapolč, že mám rozsáhlř statkp
w Sičllčč, ba č za mořem, w úrodUhch krajčncich

sewernč Afrčkp? Tho prawčla, že mi toho lidé zá:
widč; owssem,

bažčť po mých statcčch, a rč:dťbh

měli mč klenoty, aby fe jčmť zdobčli, rádiby
má hedbdáwUá roucha, mč drahč prsteUy a zlatě
řetěšh, můj kočár a tp statnč komoUě k němU
zapřaženě, komonstwo mých otrokň, wssecko to bh
rádč mělč; a wssak Uezáwidělč by mť sstěstčmčho,
kdyby znalč bolest srdce mřho, kdhby wěděli, jaký

bol hlodá w útrobách mých!“
„Powaž jen,“ odwětila Hortensie, „powaž,
milá mciti,

jakčho lepssťho osUdU sobč můžeme

pťáti, Uežtoho, jejš nám bohowč přiřanli.

Zdaž

je Ua wesskerěm ssčrossčrčxmswčtě rodU, jemUžby fe

wětssť čest wzdáwasa,

Uež jak fe to děje při náď?

Nemůžemelť fe w prawdě honositi son

Urozenosti?

Pramatk;yu Uasse požťwaly w rodčně welikě wciža
Uostč, ony předsy samp přč domácčm krbU; onp
se ale č p wlast UěiUilh zasloUžilými, wpchowá:

wajčre starostlčwě spanswě, abp zdárně sloUžiti
mohli fwětowládněmll RčmU a sláwě bohůw. A
zdalč se eryznammalp
zwlcisstnťčťstotoUmra:
wůw, wpcházejťre jen tehdy z domU, kdpž se měly
přčdružiti k UcibožnčmU průwodU na horU Ka:
pčtolskoU, a i tehdciž mčwasp oblčěej hUstHxnzáwo:

jem šakrptý; a zdaž jejich modlitba nebyla kadidlem,
bohům nejwčce přčjemUhm? zdaž každý krok jejčch

Uebhl prowách

fwatoU cUdUostč?Můželč, drahá

mátč, můželi toUžčtč nčkdo po wťtssim sstěsti, Uež

.mšZup
jakěho požtwath žeUh, kterěž od zaonubeni sweho
až do smrti jedUoho chotě wěrnč milowalp še
wssi wroUonstť srdce swěho, tak že Uassi spifon
watelé o Uich powěděli, že čistp žčlp mezi dwěma
plameUy, manželstwim to a hraniri, na kterěž po
mUžowěsmrtč Upaliti se dawalh ď brdinnoU mpsli “
Pozorně posloUchala matka slowa tato. Hore
teUsie mlUwila w zapalU hrdeho febrwčdomi Ue:

zkussrněŘčmankh, an

mlUwila tak jak se toho

dočitala we spisech wýtcčných dějepisrů a básnčků;
přč tom wssak nrbrala ohlrdU Ua skUtrčUpžiwot
a mrawy, jakž se bply za jejiho časU Utwořilh,w

erinUostč swe jčch ani Ueznajťr Proto Ufmi:
wajlc se, odpowěděla jť matka:
„Dobře jsi mi popsala, draha Hortensie,
žiwot a mrawy Uassich matrk a pramatrk. Jejich
mrawopočrstnost bhla w prawdě oslaon nassi
řťsse, a w skUtkU Uznáwala wlast zaslUhh wýteča
npch žrU těch, jakž tč to zdějin, ba č z podani,

we wlastnč rodčně Uassč zachowalěho, důstatrčně

známo jrst Nrž co býwalo Už nenč Zak welire
sr lčssi dobh Uasse od ončch dawných ěanw, jak
welmi fe wssrckoto w horssč stránkn změnilo! Ko:

lik naleznrš jesstč žen, jimž by fe moblo nad hro,

brm napsati: „„Choť jednoho manžele““ Přrdu
kowe nassi za wrlke prowiněni by měli rozweu
drni a zawrhmlti maUželň ale za nassich dnů
stalo sr to wěrť tak obpčrjnoU, že najdeš málo
pani, kterř by kratre po sobč fr Urprowdalp za
desrt, ba t patnarte manželů. JsoU to dcrry oněch
fsiechetnýchmatek ale drerh Uězdarnč, majčre srdre
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pornssenč ctižadosti a rozkossnosti Bršp, ba přiu
lčš brzp toho fama zakUsiš, jak mnohe Uepra:
wosti, jakěž se we swětě passi, zkormonti mysl

ton

draha dcero; já fe trapťm fama nad se:

xboU, ale i nad Utrpenčm, ježto na tebe čeká we
swčtě porUssenem, neznajčcčm ctnosti, a prostým
wssť útrpnosti a lásky.“

„Yj, matinko“, odpowěděla Hortensie „čeho
pak th bh jsi se obawala? Wždyťplnčš fwe po:
winnosti, a podobně jako pramatky nasse jsižiwa
w newinnosti a počestnosti. Dobře fc pamatUji Ua
to, jak jsi sama častčji řťkawala: že člowčker poa
tUd bhwa nessťastnhm, pokndž sr sponsstč drahy
ctnostť a takowon měroU ty fe nťkdp nessťastnoU

státč nemůžrš “
„Pewně donfám, že powždy zachowám swax:
tyni frdre sweho nepornssenon; bhdliť w ni Buh,
jehož ani Ueznám, ale jest to Bůb dobry, laskawý
Nejwčre wssak strastť probč mi smUtně obawanť,
že manžcl můj fnad mne zapUdi, že mUe oddčlť
od tebe, milé ditě, a toť jrst ta tajna přččina siz
mých, po kterež jsi pofnd marně bádala“
Na flowa tato dala se Hortensie do Ufedaa
wřho pláčr, a powstawssť rychle padla matre
okolo ssije a pewně ji objatoU držela, jakoby se
strachowala, že někdo bnde chtčti milenon matkn
ji znárnčemocč wyrwati Bhlať zajiste matka jejť
jedna z nejsslechetnějssťchmatron řrmských. Nebyla

sire křesťankon, ale žiwotem swým zabanowala
UejednU řčmankU, kteraž se již poččtala mezč ixdy

wzrůstajicč Cčrkwe Kristowh, wssakale skUtkpprmi

ugsču
oswědčowala, že posUd wězi we tmach bludů po:
hansiých Klaudia w srdci fwem bpla dojista již
připrawena Ua přichod kralowsiwč Božcho; ona
zwlasstč zasiuhowala býti připočtenu k oněm poe
hanUm, kteřčždle siow aposstola národU, „Uemajť
psaneho zakona, ale od přirozenosti čini to, což
jest zakona, u jenžto Ukazujč dčlo zákona naa

pfane w srdcčchswpch“ (Wiz list fw. Pawla k

Řťm. 2 14 15) Protož dceru fwoji newhcho,
wawala jako jine rťmske pani Uadhernč a rozo
kossně, alebrž pečliwě chránila ji každeho Uebez:

pečenstwi kterežbhmohlo erinne frdcexejiporU:
ssiti HorteUsie pak zrůstala w blahe erědomosti,
Ueznajic nebezpeččfwěta aniž trampot jeho J

domnťwala se, že za časU jejčho pod wládou
Dioklecčana cifaře jest Řčm thž, jako o tři sta
let dřťwe, za času repclblikp; znajčc žiwot občanskp

toliko zdějepifll, Ue wssakz wlastni zkussenostč
Pečliwa laska matčina bhla ji nejwětssťmsstěstim;
a uboha neměla o tom ani zdani, že ji hrozi
welike Uebezpečenstwi, kterřž jť ma odloUčiti na
wždy od milene matkp Newčdčlať že otec jeji

EmiliUď pouhpm slowem může manželku son
z domu fwěho whhnati uu Wťce owssem wěděla
o tom KlaUdia, alr nezjewčla toho dceři fwe.Y
w prawdč obawanč, kterežbpla napowěděla dreři
fwe, Uebhlo beszwodUč; Uebo manžela jejčho zaZ
slepťla slččnosta bohatstwč jakčsi Sabinp, wdowh
po Yfraniowč, wladařč eghptfkčm, tak žeš jistoe
toU dalo se předwčdati, žc EmilčUš npnějssč mawl

želku fwou zawrhne, jessto waec pantici mraw

..ng.n
ťimský toho Uapcšťaddowolowat Bolestne tUsseni
to skrýwala KlaUdča w srdri fwčm, fnássejic již
npni w dUchU wsse, ro ji přč skUtečUemzapUzeni

jejim trUdnřho očrkawato.
Ceho se obawala, neUbáta fe. Nsi po třech
týhodUech přissla jedUoho dne otrokhně Emilčowa,
a žadala od Uč kličUdomownťch; což dle stareho

zwhkU znamenalo tolik že manželka jest nawždp
od mUže propUsstěUa. Kdo bp dowedl wppfati
žatost matkh č drerp, don
těchto tak wroncně
fe milničcich frdcč? kdo wpprawi žalost obon, kdpž
se pťibližila doba rozloUčeUi jčch? Jakp to rozdil
mezi zakonem ičmsiým a Uaboženstwťm křesťan:
ským! Toto poswěche stawU manželskeho a čťUi

swazek manželú Ua wěkp Uerolečnym. Jake
to dobrodim, kde Ueni zůstaweno libowUli man:
želowě, zawrhUoUti ženU, kterciž jemU a kterčxžč
on U pofwatUeho oltaře wěčnoU wčrnost slčbil!

Jak mnoho zapUzeUHch žen a osiřelých ditek bp
bplo sic jinak Uwedeno w Uebezpeěi čafne zkazh
těla a wěčně zkášp dUssefwe! Q kpžbhchom mohli
UahlědUoUti do frdce nessťastUe KlaUdie, jistč že

bpchom tam spatřili wroUri toUhU po Ueroleč:
Uosti fwazk:r maUželskěho. Než darmo ohlědala
fe w pohaUstwU po fwatčm zakoUě tom; widěla
fe odloUčenU od mUže, odloUčenU od mileUč swě

drerp; nebo dte řimskehoprawa pokladalh se ditky
wesměď a wýhradnť za majetek otcůw. Wřele slzh

prolewala Hortensie, a KlaUdii krwarelo frdre,
kdhž se obě loUčilh; dcera mUsela zůstati w Řimě,
kterýž pro ni Ueměl npUč žadného púwabU wire,
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a matka se nawrňtila k rodičům swým, jťmžxteřd
opět Uáležela. TUtď tráwila o famotě žiwot Ua

letohráde,

blčže města Neapole ležťrim. DrUžan
kterě již matce

jeji záležela z několika otrokpň,

jejč bylp sloUžčly a UPUčď wěonU

oddanostč skor:

maUeerU trpčtelkU ossetřowalp.
Byltě pak otec HorteUsiiU Uejwpšssčm,zema
ským fUdčmz tudiž miwal

mUoho úřednich ť:zeUč.

Když pak fe domů wrátil, dáwal začaste skwostUe
hostčUy a zwal Ua Uě pťátely a fwčřeUce fwě, tež i
lčchomelUčky U welkem počtU. HorteUsie wssak Ueu
měla zalibenč w těchto radowčmkeich, žijic raději

fonromi, a majic na paměti drahoU matkUfon,
řčdila fe podle dobrx)ch UaUčenč, kteréž co jediUe

dědietwč od nč bpla obdržela.

Saban,

Uowá choťPawla Cmilia, hleděla

si každodelmě zábawp swě, UeUásledeic přikladU
předkpň fwých, kterčž w domě fwem zaměstná:

walp fe přúston. QbPčerě strojčwala fe welmi
dloUho

a zdobčwala

se wždycky welmi

skwosta

nými ssatp a UadherUými ssperkp; pak jela do
diwadla, potom se procháziwala, a kdpž tajktod

Uplpmll w roz(ossi den, kanlp fe w Uoci rosz:
stilč kwafp. Cčm fe jiUdy toliko mUžowe bawili,
w tom ť žeUp Uyni podil braly; jedna si pohrá:
wala Ua diwadle ďe ssasskem,jiná opět zápolila
na harcowisstť ďe ssermiřemč. JiUdp při weřerhch
kwasechřimskeanť Uedalp fe an widětč, Upni wssak
Uezřčdka bylo widěti žeUy hodečcč a opilstwč bplo
U Uejedněch wěrč zcela obpčeroU. Djo počtn taa
kowých rozkossUicpatřila cake Sabina;
a práwě
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to bolelo nejwťre starostlion KlaUdii, že dcerU
son w takowč rUre meela swěřitč.
Hortensie owssem Ueznala posUd jasnč ohau
wnost tohoto Uemrawneho žčwota; ale moci pa:
Uenfkčho pUdU sweho pocčťowala jakčsi nechUtčk
macesse swé, a tato si ji takč hrUbě ani newssi:

mala. ou Jednoho dne wssak dala Hortensii za:
wolati. S Uěkolika siUžkamč swými odebrala se
tato k Sabině, a nalezla jč U prostťed komor:
Uých, oblekem jejťm práwě se zaměstnáwajčrich.
Pťrd nč leželp na skwostUem stolkU drahorennč
náramkp a ťctězy, korále a jčne ozdobne wěcč,
ježto jakýsi ťecký obchodnik na prodej wpložil.
„Prohlčednč si wsseckonáležčtě“, prawila ma:
recha k Hortrnsii, „nebo hoonst takowých ssperkú
se ti dostane, jestlčžesi zwoliš bratra mčho Sťrta

za manžela.“
Jako omráčejčrčbleskpronikla slowa tato oUt:
loU dUssi dčwěete; Uebo zdálo fejji hroznč býti poé
mpssleni, žebp macecha jť měla Ustanowitč manžela,

ano žebymanžel ten měl býti Sabinin bratr.

J

nechala klenotů, pťistonpčla k welkěmu oknu a dia
kroala se dolú na Uádwoťi. Bázliwě tam po oěkú
hleděAh takč slUžkp. TU wssak se naskptlo Hortensič

fmUtně dčwadlo.

Uprostťed dwora bhl postawen

sloUp, k Uěmuž bpla za dloUhe ěerne wlafp přťu
wázana otrokpně; pťed sloUprm stcil dráb ďe fwaza

kem metel, a ťemmků a nemilofrdně ji mrskal.
Takowčto dčwadlo nebplo nčc neobhěejněho; nebo
w každem domě řimskem měli za oněch časii drába,
jehožto úlohou bplo mrfkáni neposlUssně čeledi.
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Dokud Klmldia w domě Emilčowě wládla, Ue:
směla fe takowá UkrUteUstwiditi; Saban wssak
jako we wssem jinřm i w tčto wťci náskedowala
oberniho mrawu; i bhlo Hortensii častějize wzdali
slpchati bolestUe steUan takowpchtotresiam)ch otro:
kpň Ta ale, kteraž prawč nhnč bPla k sloUpU
přiwazaUa, neUařikala; krew jč tekla ze zedraUeho
těla , an wssak ani slowa UeproUesla; biřic ji
wčc a wťre Ucmilofrdně mrsial než an sUassela
tčssea oddaně wssecko trápeUť; oči měla k Uebi
pozdwižene, rtp pohpbowalp fc tichým ssepotem,

a jakási oslan nebefka ošařowala oblččej jeji
Pohled tento překwapil nad mirU Hortensič
HrdčUUoU szžčlost zUali jfou i pohaUe, a dčjinh
řčsseřčmfke pofkhtUji o tom Ue jedUoho přikladn;

awssak te tichosti a fwate klidnosti mysli při takowem

Utrpenť,jaka fe zde jewila, te neznalt. To dojalo
hlUbore útle frdre Hortensie, a nlajťc útrpnost ď
UbohoU trthčUoU obratila fe k SabiUě a ta:

zala fr: „Co prowinčla ta Uboha žena?“
„Bhla

neposlUssUa“, odwětila chladUě ma:

rrcha, přebčrajir se jako driwe w klenotech.
„WždPťfUadpřilčš mnoho nezawiUťla“ pokraa

čowala Hortensie, „fměla bPchji wpprositi milost?“
Ufmťssně odpowčděla Saban:
„Thť maš
přčliš mnoleo úterosti š otrokhnt; i což zapo:
minaš, žeď drera řťmfkeho sslechtčre? Ma zlata,
kdhbhch i chtěla te bidUiri odestiti,
neUeslo bp
to dobreho owore; nebo jak fe mne bUdoU otro:
khně mě strachowati, jestliže každe UeposlUssenstwi
přťfUěUepotrestam?“
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Jesstč nechtěla Upustiti od profbh

fwč fsleu

chetmi Hortensie; w tom ale zpozorowala, že bi:
ťir již Ustál od nelidskč práre fwé a odwázal od
sloUpU rozedranoU žem:. Tato pak rUre zbožUě
fepnonc zwolala: „Pane Bože můj, dčknji Tobě
za wssrckadobrodčnč Twoje.“
„Co to znamenč:?“ zwolala o podčwenčm
Hortensie.
o
„Což já wčm? takowh koner to pokaždě běře.
Llť je sebe wčce mrskána, ať jč kay žiwřho masa
ď tčla padajč, Uide nepromluwč jčná slowa, Uež
jak jsi práwě teď slyssela. Woláťk Uějakč!bptnostč,
kdož wč, kde je; jest prh to bhtost newiditelná.
Ale kdybych i černoboha měla whzwatč kU pomocč
fwč, Učinčm to, jen abpch skrotila hrdost tč ne:

stwůrp. Qtrokyně jfoU powrhelem relč přirody;
což může řčmskč fsiechtč zálržrtč na jejčch žiwotě?
MUsim ji ponťžčtč, w prachU fe Uti mUsi kořčti,

zbožňowati mne mUsi ta hrdá Ngatoklea.“
Sabina fe rozlčtila jako frsseň, očč fe ji ji:
skřili, oblččej jejč fe zasskaredil, a š hrůzon patřčly
na ni flUžkp; nebo znaly pťedobře tyto známky
panina hnčwu, kterýž fe obpěejně w trýzněni něa
kterř z nčch ochladil.
Nošhořčena nad takowým whjewem odessla

Hortensir; awssak hlubore w mpsli jejč tkwělo
fmUtnř diwadlo, jessto dneo poprwč spatřila. Když
přčssia do komnaty fwě, powolala k sobě jednu
ze fwých služek, FšbU, a ptala fe ji, zná:li otro:
khni Ngatoklel:? Qtázka ta nebyla, jal bǧ:chom
fobě fnad mohli mysliti, sztečná. Pťedm obpé
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watelč řčmssti či patrčcťowě, prawč to řimssti sslech:
tieowě, mčwalť w domech fwých prewelky počet
otroků, ěastčxjiUěkoli fet ba i tisic; a jelikož kaž,
děmU z Učch ďplo zwlasstni zaměstnanč wpkázano,
Ueni se čemU dčwťti, paklč jedni o drUhých erě:

děli, aUeb jen potUd fe znalč, pokUdž fe při praci
swč fetkawali Feba odpowěděla tedp panč fwř:

„Kdo z Uaš bp ji Ueznal? Je to podiwna
ženska, ale ticha a ke každemU wlidna a Upřčmna
MP wsseckp jč litxljeme, ona si ale Uikdp Ua swůj

staw nenarika “
„N proč ji litUjete?“
„Jakby Uebhlak politowani? Na rozkazmilou
stiwe panč Sabilch mUsi fnassetč hlad a žižeň, často
je mrskana a bl)wa w tUhem wězenč; lttrpeUč jeji

nrda se slowy wypsati, žadna z Uaď tolik Uekusi “
„Tedp je wzdorna otrokpně?“
„Nikoliw, ona je posiUssUaa pokorna wice
Uež ostatUč; žadna

z řeckých otrokpň

UeUmi tak

krasně zawoje tkati a plasstikh hotowiti, jako ona;
Uež w tom ma fon hlawU, že chce žťtč o fa:
motě a nťkdp se erdatč
Milostiwa welčtelka,
Sabčna, ale chce jč datč jednoho ze swhch otroků
za maUžele, čchž Ngatoklea wzdoruje, a proto
byla dneď a bUde bepochpbh zitra zaš mrskana;
neboť pohrůžkp paninp a biřčcowo UertrUstwi
Uic Uefpomaha. Agatoklea se Ufmčwa, děkUjeBohn
a nechce UpUstiti od fweho předsewzeti; ona trpi

jako beranek ertwirajicč úst fwhch
Hortensťe propUstčla slUžkU a jsoUc fama
mlUwila k fobě takto: „Qdkud Uabpla ta Uboha
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te hrdčnske mhslč? Snad

že je Učednieť Uěkterěho

z řeckýchmUdrer?
Me jak bp to mohlo bpti?
Wždpť tito eryUčowali chUdin a otroků, abrž
radějť fe měli k wznessenhm a bohatpm, žado:
stiwi jsoUce statkU a slawh pro feďe a pro tp,
kteřiž Učenť jejčch fe přidrželť Y kdo jest ten BUh,

teU an

a misir, k UěmUžwola Ygatoklea, jenž

jč tak silť, že snassť wsselike trapenj

tisse

ba že

se radee z raU, kterěž rozedčrajč tělo jejč? Qd
te dobh, co jsem odloUčena od předrahe matkp
swe, trpim č ja w teskne samotě a Uenalezam
Uikde staleho pokoje. Coš abPch ď UčpromlUwila,
snad mč zjedna UtěchU, snad mi powi, jak ťPch
ď oddanosti snasseti měla Utrpeni swa, jak bpch
to zle, co mne potka, obrátčla k dobremU; ano
dneš, jesstě dneš ď Uč mUsim mlUwitč.“

Mpsslenkp tč wlce fe UespUstila. dež
pak
přťssel wečer, Ustaňowila w skUtek Uwoditi úmhsl
swůj, a čekala jen, až bUde Uoc a až fe wssicknč

obpwatele palace Ua lUžko odcberoU Pak wzala
swčtilUU do rUkp a Ublrala

poschodť. Tam se
kinm wpkazanpch
jak Fěba to byla
ngatoklea. Srdce
dlonhými

se do Uejwpšssiho

Ualezala řada temnpch, otro:
komUrek, a w poslednťz Učch,
panť fwe powěděla, bpdlela
jč mocně tlonlo, když kračela

chodbamč; koncčně přissedssč k Uejzaď:dnčj:l

ssim dweřtm zaklepala

ztčchoUnka.

„Kdo to ?“ ozwal se hlaď Uintř komUrkp.
„Dobra přčtelkpUě, ktera by ď wamč rada
promlUwila,“ ozwala se Hortensie
Dwěře fe otewřelp, Ygatoklea wpsioUpťla,
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ale zarazila

fe pohledem Ua leadoU

kteraž ji pťťssla nawsstčwit;

paničkU,

wssak hUed zafe fe

zpamatowawssi, Uklonila fe ji pokorně a prosila,
bp wessla dale.
Ponejprw za fwěho žiwobpti fpatřowala
Hortensie nuzne obpdli otrocke K odpočinkU sloU:
žilo Ubohpm tworům těmto lože slaměně; w koUtě
stal hliněUý džban ď wodoU a na hrubo otesaUa
lawiee; tak to wppadalo take w každěm přibptků
Ubohych otroků.

Něčim toliko se od jinpch lissil

nabptek Agatoklin; nad slaměnpm ložem totiž se

Ualě!zala mala dřewěna fosska, předstaijic
nčejaur
koU pani ď ditětem Ua rukou Hortensie podlě
pohanskeho fmpssleni měla za to, žebh to bpla
sosska bohpně pohanske, řečenče Zsiď, kleronžto
Umělcč předstawowalč co krasnoU pani, fpnačka
swrho na rUkoU držici; co to ale w skutku bplo,
toho se zbožný čtenář snadno domysli; zwlasstě,
jestliže mU jrsstě napowčme, že fossku tU krasně
Uwčtp wčneček z ěerstwých kroitků zdobil.

„Znašuli pak mne?“ otazala se Hortensie
sluškp
„Wp jste drera Pawla Emilia, pana mčho,
jstr ditě drahč! matkp zbawene,“ odpowědčla tato
pokorně a Upřimný foUcčt se jewil wr szkU
slow jejich
„Tp mne tedp zUaš, ja pak až do dnessniho
dne jsem o tobě newěděla Dneď spatřila jsem

Utrpeni troe, fpatřila i tichoU oddanost twoji,a

přčchazim, bych fe tcbe eptala, který z mudrcůw
tě naUčil tomU, že Umčš sebe samU tak zapiratč?
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Bpl to snad UčenecťeckýPlato, neďo Uáš flawný
Seneka, Uebo Učxkdojiný?“
„JmeU tťch mUžů, kterč tU Uwádťte, nerčem,“
odwětila služka; „jeden jest Pán a Učitel můj,
jeUž mne fám naUčil trpětč, a tcn jest .u Ježčš
KristUď.“
„U wssechdobrhch bohů! tpď tedp křefťanka?
dSUad patřťš takě ktě zlopowěstUě chátťr, o kteš
rěž fe wppraije,
že jen w podzemť fe, zdržUje,
a tam že pásse strassUá UkrUtenstwi? Q to neš
múže býtť, aby jsi fr U nčch těm krásným rtUo:
stem byla naUčila, tomU Urmohn Uwěřčtč.“

„Tako:lč fondite, milostiwá paničko, o kře:
sťanech, neznáte jčch,“ odpowěděla slUžka. „Ne:
přátelě nassi sice takto o náď mlnwť, a roztrU:
ssUjč wpmpssleně powěsti, abh náď w podezřenč
Uwedlč a wphUbčlč. Nrž to,xnáď nemhlť. Wždyť
náš PáU to jčnak Ueměl. Q, kdpbp jste jen wě:

děla, co Spasitel náš Ježiš Kristnď trpěl za
wáď, za mne, a za wsseckplidi: w prawdě Ue:
dčwila bp jste se tomU, že já, Ubohá hřčssnice, fe

radei z Utrpenť; Ueboť tčm fe stáwám aspoň
poněkUd podobnoU thUpčtelč
swčmU, ženčchU
dUssc fwě.“

„Co to prawiš, kdo jest Wykupitel twůj,
kdo jrst ženich twč dnsse? Nerozumim tomn.“
„Jest to Ježčš KrťstUď, SPU Boha žiwčho.“
„Něwčstolž Učjakěho Boha chceď se státč?
a proto Uechceš prowdáti fe za otroka, jehož tč
Sabčna Urěila?“
„
„NemlUwťm

o sňatkU pozemskčm, Ueboť chci

zůstati fwobodUoU; ale ď Krčstem Uzawťela jfem
fňatek dUchowni; JemU jfem fe zanoUbila, ZemU
zafwětčla jfem tělo i dUssi fwon, a radějč bUdU
snásseti muka, ba i UkrUtUoU fmrt, Uež abych zac

přela wťrU fon, abpch fc stala erěrnoU
brotiwčmU Spasiteli fwěmn.“

do:

„N kde jest ten KrčstUď, jenž tě tak sili w
mukách twých ?“
„Qn jest wssUde přťtomen, a proto w každě
dobč stoji při mně; a ačkoli jest tělesUěmU okU
lčdskemnnewidčtelnh, pociťnji pťedc blažion pčť:
tomnost Zeho uwnitť, w frdcč fwěm.“
„Bňh twůj tedp posilUje tebe w Utrpeni, kten
rěž fe tčla dothká; takě:li pak mňže poskptnontč
hojiciho lěkU proti wnčtťUim bolestem dnsse?“
„Qwssem že může; QU jest útoččsstěmšdssech
sklťčených, nebo takto fám prawi: „„Pojdte ke
mně wssčckni, kteřčž pracnjete a obtčžeUi jste, a já
wáš občerstwčm.““

„Mčl twůj Bůh i takowou moc,. aby mne
opět spojčl ď drahoU matkoU mon?“
„Wssecko toto, ba č wice jest mu možno;
Ueboť QU jest wssemohoncč.

Wpť owssem Upni

trpite bez útčchp, rozmčlá HorteUsie; než tp slzp,
které z lásky k matce prolěwáte, jsoU přijemne

před twáři Jeho; onť sám prawil: Blahoslawenč
lkajťrč: nebo oni potěsseni bUdoU.“

„Potěsseni bUdoU,“ opakowala si Hortensie;
„něco takoweho žádný z nassčch bohň neslibuje.
Jakč obětč pťčnássčte Bohn fwčme, abpch č já

Ua oltář jeho mohla důstojnoU obětšpoložiti?“

„Bůh nežada obětč zapalných, a Uekocha
fe w žertwach (občtech zabitných), ale žada čistč
ňfrdce, toť jedina občt, jemU přťjemna“
„Twa řeč mne welkoU rozkossť naplňUje,
ač ti zUplna nerozUmim; tolik wssakpoznawam,
mila Ngatokleo, že jsi mocna koUželnice“

„Uchowej Bůh!“ zwolala ngatoklea; „Uee
jsem ččm mne bhti prawťtc; jfem toliko nehodna
slUžebnice Ukřižowaněho Spasitele swěho Pro
Něho toliko si přeji, abp jste dobrotiwě wP:
siechla slowa ma, rada bpch wam powědťla o
prameni wodp žiwe, kde žižeň wasse po blaže:
nostt najde Uhaseni; rada bpch waď spatřila co
tichoU owččkUpřipojenou k stadci doďreho pastýře,
Ježťsse Krista.“
„U wssech bobU! snad Uechceš, abpch i ja
fe stala křesťankon?“ šhrozila se Hortensie.

„Žiwot sij

bychdala za to krew fon

bpch za waď wpcedila, kdpbpch waď takoweýo
welkebo sstěsti mohla úěastnoU Učiniti“

„MťlUješ mne, Ygatokleo ?“ tazala fe proe
febným hlafem Hortensie
„MilUji

son

waď jako wlastnť sestrU, jako dcerU

“ odwčtila otrokhně Upťrajčczrakh swe,

planoUrť zápalem fwate laskh na děwče
TU se dcera patriciowa, jindh tak brdá Ua
sslechtickrod sij, nrmohla dčlr přemoci. Slowa
lasky p na a milostný pohled chUde otrokhně rozx
nitilP w nťtoUhUneodolatelnoU po lafce a prawdě:

boroncně obejmula YgatokleU, wrhla fe ji knox
hoUm a zwolala: „MilUj mne, sestro drahá,
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mlnw ďe mnoU o BohU fwčm, nanč mne znati
Spasitele fweho, jenž těssi trpťcč.“ u
Tajemný fwazek festřenskčlaskh fpojowal od
te chwťle obě dnsse tpto Ygatoklea mUsela we
dne kanti nejobtťžlxějssčprace, mnfela fnássetť
bičowáni a trestp podobne, jakež jen za nejldorssi
zločinp fe Ukladalp Jčž dťťwe snassela wssecko
to ď neoblomnoU trpělčwostč; ted ale ď mUohem
wčtssi radosti obětowala BohU UepřetržeUč mn:
čednčctwťfwe, proto, že práwě toho mčlostiwa

Prozřetelnost Božsia poUžila k obraceni Hortensie
na wťrU jedine spasitelnon J Hortensie Uepře:
stala na započatem dťle. Sotwa že Uoc temnč
roUcho swe po zemi rozložťla, pližčla se ztčchoUnka
dloUhpmi chodbamt palace, až dossla k poslednť

komůrre otrokhně. TUto posloUchala szessrna
řxmanka siowa

zbožne slUžkp, kterež co mUčed:

Uice pro wťrU a čistotn počalat si wyfore wažťti,
a Učila fe od Uč hlawnčm prawdam fwateho
Ewangelinm
Ygatoklea pak Ueloledala časneho
ziskU z te láskp,

jakoUž Hortensče

fe k Uč pri:

lUUla nhbrž dbala jen o to, abp ji k poznanť
a milowani prawěho Boha přčwedla Bploť jť
lito sirotka, tak čanč zbaweneho !Uilowane ma:
teře, a proto jť přala tim wroUcnčji jčněho,
prawdč a na wčky oblažnjčriho sstěstč
Bhla owsscm Ygatoklea we wědách swětských

erzdělana;
předr wssakzdrawý rozUm jejť, pro:
nčant a podporowan swětlem prawe wirh, po:
stačowal, aby se Hortensie přefwědčila o mar:
Uosttpol!anskemodloslnžbp Pak xi whprawowala
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ťpřiběbp biblicke, čtla a poknd š to bplo, wpswčte

lowala fwate Ewangelinm, popifowala prosiými
siowp wznik a wzrůst Cirkwe fwatč, jak fe po:
snd během skoro tťi sta lct bpl Udal Wssrcko toto
mocnč účinkowalo Ua ducha pozorné Učednire, a
seč lidský jazpk Uebhl, to doplnila w hojně miťe

milost Boži

Hortrnsie nhnť netoužila po ničem wice, než
abh bpla přijata do počtn wěřicčch, a kťtem swa:
tým Uwedcna w Učastenstwťmilosti, smrti Wp:

knpitele nam wssrm szfobenpch Pofnd wssak
znťilo Ukrntne pransledowan,
Ua rozkaz cťsaře
Dioklrriana započatč. Křrfťane mohli fe welmč
zťťdka fchazeti a jen potajmo; tudťž se nenaskp:
tala dlouho přťležitost, kdebp Blgatoklea kněžim

rirkewnčm mohla odewzdati Uěrdnčci fon.

Za

tčm pak snažila fe w Ui wzbnditi a Upewniti
onn zmnžilost kťcsťanskoU,jižto w bojlch pro Krista
každý z naslrdownťků jrho mnfrl ozbroer byti.
Nejwlre roznirrnon widčla sr byti Hortensie, kdpž

ji otrokhnč čaď po ěafe prrawowala
fwatých mnčrdnikůw,

o mukach

jakž o Uich fama od očťtých

swěde bpla w katakombach flýchala Nčkoli poe
haUř wsselikoU moci proti Kristowč Cirkwi znrťli,
přrdr

Uičeho nrwhřťdili;

wssrckU fnahU,

wssecko

UkrUtenstwi krwežťžniwych katů přemahala re:
kownost a stalost UxPznawaěů wťrh famospafné
Tělo owssrm mohli zabťtť, dUch wssak Uepodlehl
mori jejich, ale wznássel fe owěnčcn korunoU
sláwp k wlasti Urbcské.

KrUtě pronásledowáni Cčrkwe zasáhlo ida:
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leko odlehle krajinp wladařstwi řimskeho W Pae
lestině, odkudž fpasrnč lčdstwa wzrsslo, nebplo
takřka ani jednoho mťsta, kdežbp křefťaUe nrbpli
wpccdili krew pod mečem katowx)m aneb kdebp
mnkamč nejhroznějssťmi nebplč až k smrtč trapenč.
Taktež w Egpptě, zwlasstě pak w časti Nfricke
země, řečrne Thebačš, UkrUtUost pohaUska wsse:
možne mukp wpmpsslela na opowrželxe kťrsťa:
Up; častokrate do třidretť, ssedrfati a časem i do
sta mUžů jednoho dnr fpolU š ženami a ď Uen
dofpělymi ditkp na smrt odsoUzeno a ohawnon

fmrti Utrarer bylo

W Ysii něktrři z dworančml risařských, ač
wpfoke rti a welkeho bohatstwť požčwali, UčrmeUě

malo sobě toho wažilť, a wolili raději pro Krista

Umřiti JedrU z nich Petr,

t j skala řrčenp,

Ukazal fe bpti hodným jmena toho; nebo w Ni:
komedii, hlawUčm městě asiatske rčssr, zwaUe Bč:
thpnťr, jfa pťedwolan před oba panujťrč cčsaťe,
Dioklecicirta a Galeria,
Urchtěl Ua rozkaz jejich
obětowati modlam J bpl položen na rossť či žen
lrznoU stoliri, ťeřawým Uhlčm rozpalenoU, a tU
pošnrnahla Udowe jeho prčeni JiUť dwa od ciu
sařskěhodwora, DorothrUš a GorgoniUš bpli po
rošličnpch mUkcich osidlem zardoUsseni a dosahli,
jako Petr, korUnp mučrdnickř Cifařowe sami jee
zdťwalč po ťťssi, a brdlčwč přčhlčželi, zdalč fe

whkanwaji UkrUtnirozkazowe jejich HUed pannp
a dčtky nrdofpčle
hUed zaš kněži a biskUpowe
wchazeli těfnoU branon mUčedUictwť do slciwp
nebeske uuoSlychajčc o tom wssem HorteUsie, plm
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káwala Usedawě a tonžila tťm wťce po křtU swa:
tčm Uchwacena fwatoU horliwosti řikawala Aga:
toklei: „Z mp pUjdeme a položime žiwot swůj

pro Krista“
JedUoU bpla od přib:lzne swě pozwaUa Ua
ansstěwU; pobpla Uěkolčkhodin U Uť a teprwě
Ua soUmrakU wracela fe domů. Wolným krokem
kračela po dwoře a po chodbach k fwemU obpdli
Qtrorč a otrokpně tU a tam stojťci Uctiwě jť poe

zdrawowali; pozorowala wssak že si Učcossep:

tajť Chtic wyzwěděti přťčimt toho, hledala Ngae
tokleU; te wssak Uikde nrbylo. Teprw před komUa:
toU jeji přibčhla ji wstrir Feba a úzkostť sotwa
dechUpopadajic prawila: „Co jste bpla prhč mi:
lostiwa paničko, přihodilh fe tU hrozne wěci. Sax
bina chtčla YgatokleU přčmltiti, abp Ustála wzdoro:
wati jejčmUrozkazU; ale Uadarmo TU bhl přiwoe
laU kat a počal UbohoUpřehroznými Uastroji mUe
čitť ale w nejwětssimUtrpeni fwcm an toliko wo:
lala: „Pane Ježissi Kriste, přifpčj kU pomoci Ueá
hodne slllžebnčci fwě!“ Jak to Sabina Usipssela,
plna wztrkU zwolala: „Tak? tpš tedp křefťanka?
to se připraw na wětssi mUkp!“ J odewzdala ji
úřadU; drabowe ji Uwrhli do wězenť; zitra bUde
před foUd postawena

a fUad toho dne jesstě očee

keiwá ji ortel smrti.“
Jako bleskem omráěena stála tU Hortensie;
twúř jeji zbledla, celá fe chwěla, zdálo se, jakobp
bpla bez dUcha. Polekaná Feba ji Uchytla za rUkU;
w tom fe wssakHortensie zase zpamatowala a ptala

se: „Kde je otec můj? Kde je SaBan?“

eu 103m
„Podiwám fe po nčch“, odpowěděla Féba a
odessla; ale brzy se zaš wratila řkoUr:
„Pawel Cmilinď jest wečer pozwaU ke kwasU
U MarimťáUa“ (kterýž po Dčokleriánowť perxi
lnťsto w rifařstwčdržel), „a Sabina odjela k ja:
kemusi pler, jejž jedna přitelkpně jeji Ustrojila.

Oba fe wrati domU až rano “
Hortensie ztrawila reloU nor na modlitbach,
zmáčejčc lože fwe hořkpmi slzamť, ančž mčla ža,

lost jeji konce Na kolerU klečic, modlila se k
SlitownčkU wssech lidč wolajtr: „Pane Ježissi,

anrať

mi Ngatoklen! Ona mi ďyla drUhoUmat:

koU, nechtěj; mne siž po drUhe Uěťniti sirotkem
Ussetř ji aspoň potUd, ažbpch křtem fwatpm byla
oččsstěna. Nedej mč zUstati samotne w tomto slzae
wem údolč, nawrať mč dobroU průwodkr,mi mou!

SmčlUj se nade mnoU, Pane! ZUstaň še mnoU,
nebo se nachplUje den žiwota meho a předessla
tma chre opět wniknonti w dUssč moU Neflnlrlcha

bol naplnil wcsskeron dUssimoUuzachowej mne
Bože, au hhnu SmilUj se nade mnoU, jfem chUdá
a opUsstěná;donam wssakpewně w pomoc twoji;
neďo jsi sám račil silbiti wčrnpm fwhm, že jťch

nerstawiš sirotků zde na zemi, ale ze jim sessleš
UtěchU O přčjdťžke mne, raččž zachowati matkU uu

sestrU moU ngatokleu!“
Takto UbohaUstawťčnělkala k nebesům; hojne
slzh
ronilh jejť,
fe jť
po sitwařčch
a meč
bolesti pronin
kal frdce
kdpž
zpomUčla
na wsseckata
hro:

zna mUka, kteráž na Ngatoklell očekáwala
Konečně fe poěalo rozednčwati, w palart
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Emiliowč proboUzel fe rUchdenniho žiwota Cele
tlnph tak zwaných klientů čili fwěřenrů zemského
sUdťho čekali U wrat aby ochranri fwěmn složili

rannč poklomx Hortensia ssla primok bth otro:

wU, abp promlnwila ď Uťm stranu UwězněněslUžkh.
Na prahU wssak rohssel 1č wstřťrjedrn ze stražných,

a wyřizowal, že EmiliUď an nepťissel domů, ale

že hned z palarU Marimianowa fe odeďral do
foudni sině; tam žr již od fwitani jest fhromaž:
děnť soUder,

abh rozhodowali o ofUdU zatkml:

tych křex.sťanů

dež

takto jedna UadějeHortensii zklamala,

Uchopila fe drUhe, ač i tu Uebplo mnoho fe Ua:
diti Přičilo fe to welmč mhsli jeji, jiti k maresse,
a pokořiti fe pred toU, kteraž bpla přlčiUoU zapU:
zeni dsahe matkh; u nirmeUě wssak i toho fe od:

wážila. Wstonpila do komnatp Sabina nedawno
wpssla z ložnire, skwostnými čaloUny a podhlawe
Uicemi ozdobrne; teťo prawč fetirala ličidlo, jimžto
měla twaťe Uatřene Mezitim, ro si jakoUsi wo:

ňawkou pohrawala whkladal ji eghptskh hadač
sz
Hortensťe zaslechla jen Uěkolik jesstě siow,
kterež licoměrnh hadač k welitrlce swč promlU:
wil řka: „Dneď fe roam dostanr stkwělehowitězstwi
Uad Uepřatelh wassimi;“ Uačrž se pokorně Uklonil
a odrssel fam ani newěda a tUdťž ani Urpowě:

dčw, jakým szfobem hadani jeho fr naplni u
J diwila fe Sabina děwěeti, ano stalo w komu
Uatě zbledlě a žalrm tak onjatč, že an skowa
ze sebe wyprawiti nemohlo
„Jak to dneď wppadaš?“ tazala se jč; „což
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jsi w Uocč Uespala? Zdaž jsi bpla takč přčtonma

při slaonsti, kteraž se teto noci konala k poctě
dobrotiwe bohpně “
„Sabino“ odpowědělawažným hlasem Horn
tensie, „přichazim, abpch trbe prosila za Ygato:
klen Wčera jsiji odewzdala biřčcům,posUdwssak
ti přislnssiprawo, ji nazpět požadati; a za to tebe
prosim, měj oUtrpnost 8 Ubohon; Uemaš zajiste
Uad ni wěrnějssi slnžebnire, nedawej ji diwokým
lwům za potrawu, nenechawej ji dčle w rnkou

kataml!“

Takowe řrči nrbhlo Uwpklě Uchoprostopassně

pani; Upťrajic badawě oko swe na Hortrnsti praa

wila: „Tp NgatokleUmilnješ?“
„MilUji, jako srstra festru milnje, a proto
bhch ji rada whswobodtla. Čhrešli, pťiner ti wssen
rky swř drahokamh, koralp, skwostněnaramkp, dam
ti thto prstenh, wěci to z Řecke země ba Uěkteré
až ze wzdalrnr Ysie pťinessenč, wssecko ti obětnji,

jrn mi wrať Agatoklen!“
„
„Th bezpochhbh eriš,
še Ngatoklea jr křcn
fťanka?“ tazala fe důrazně Sabina, majic za to
jčstotně, že zwlasstě slowo křrsťankau pobanským

Nimanům tak protiwne,m postačťodwratiti ji od
Umhsln jejťho
Nějakon chwčli otalrla Hortrnsie ď odpowědč;
wssakrozpačitost jrjč nrtrwala dloUho Wira, kteu

raž pewně sidlila w frdci jejim, dodala ji sz:

žilosti; pročež odwětila:
„Nno, wim to dobře“

„Qprade

to wťš?“ diwila use Sabčna.
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„Bezpochpby to take fchwalUješ, že fe přidala k po:
čtUnepřatel fwčtowládného Řťma? Nirmeně wssak
poslechnč mne; jessto maš tolik oUtrpnosti ď otro:
kpnč, chci xčUazpět požadatč, chci ti jč ponechatč ro
majetek twůj, uu jestliže wyplnčš jedčnoUwýmčnkU“

„A ta ma býtč?“ tázala fe Hortensie
„Staň fe manželkon bratra meho Sťrta;
nejen ja, ale i otec twůj tomU tak chce; Uposle:

chnešli naď, je Agatoklea twou.“
Při těch slowechzafmUssila fe twar Hortensie,
wčdoUc, že i poslednť jiskra naděje jejč počina zhaxe

siUati; frdce jeji fewřelo fe opčt bolesti, a slza,
draha pred twaři Boži, wpronila se š oči jejčch
S pewnoU odhodlanostč dUssezcela KristU oddane,
odpowěděla:
„J kdpbpch ď jistotoU wěděla, že toUto cenon
wpkoUpim žiwot festrp mě, nade wsseckona swětě
mi dražssť; předc nemohU Učkdp UčiUčti po wůli
twč; nikdp nemohU fe státi a UestaUUfe manželn
koU bratra twěho.“
b
„N proč Ue, můj drahoUsskU?“

„Proto že již ma jinon manželkn, a ja Uea
chci nwalčti na febe tak těžkoU winu, nechri wp:
pUdčti npnějssi manželkU jrho a UčiUčti ji nen
ssťastnoU; aniž bych mohla we fňatkU fwěm požča
watč sstěstča trwalěho wnitťnčho pokoje“
Sabina se zapýřila a ď UtajenoU zlostčpraa

wila: „Hezkých jsito nabhla mrawnčchzafad; dle

tweho miněni i ja jfem zpachala strassný zločin,
že jsem wypUdila KlaUdii z domU otre tweho?

Nrboli jinače tomU?“
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„Tyo jistě erěděla,

že rozwedenč manželň

jest zapowěděnč Božským zákonem, tyď Uemhslilax,
že tim hřessiš, sice jinak byď toho nebyla Učinila.“
„Q Božskem prikazani, uu o hřichU uu kdo
tě Učil takowpm wčrem? Ych uo již to mam; proto
ty fe tak horliwě Ujimaš UeposlUssne otrokpUě, že

i th jsi u nezapirej toho dele uu i thď křesťanka!“

thodlaně

pozdwihlaHortensie hlawy fwé,

řkoUc:„Takť jest tomU, Sabilw, 1a jfem kresťanka.“
„A nebojiš fe pohrůžek cifařowpch a hněwU
otce sweho? Nessťastniee, co jsi Učinila xn po:
zbhla jsi ro UmU?“
„Zeli
Uh ďe mnoU, kdo protč mně? Nen
bojlm fe Uičeho“

„Takčli

wiš

že jedinr slowo mě postaěi,

abych zniěila tebe; ze, kdybych chtčla, mohla bpch

i tebe whdati foudcům?“
„PofUd fe newpplnila toUha U!a, abhch byla
pokřtčna wodoU nowozrozeni; Učinišeli, co pra:
wiš, bUdU pokřtěna wlastni krwť, a UabUdU tim
naděje žiwota wěčneho.“

„Blahowa! což ti ta bidna otrokyUě tak
zmatla hlawU, že nechceš rozUmU Uabhti?“ zwo:

lala rozhorlena Saban;

a diwajir fe na fhpaci

hodinh doložila zdloUhawým hlafem: „Ted již
stoji Y atoklea před foUdci; wPslýchaji ji, brzy fe
da roz az, aby bpla dana na skřipec, nu bUdoU
ji mnčiti;uullposlechni tedh a staň fe manželkoU

Sirtoon,

a budr zachowaUa Ygatoklea, bUde

twa, pak nebUdrš ani tp ani ona pro wčrU od
náď trpěti při oři BUdeš oplýwati statkp, zboži
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adssedo drUýU bndeš miti hoonst, xa tě uwedU do
ncjwzacnějssi fpolcčnosti, ke dworU cifařowU, a brzp
sc bUde eelý Rim kořitť twě sličnosti a twemU
bohatstwi u Hortcnsic! jesstč fe rozmýsslčš?“
„Odstup odr mne! Uechtějžmne zbawiti toho

sstěsti, jcž mi prawě kpne u O draha Agato:
kleo, frstro má! tp trpiš bolcstna mUka, wpznau
waš předc wssimfwětrm jediněho, prawčho Boha;
i ja půjdn a UmrU o tcbon!“
Tak promlUwčwssiHortcnsic roznicena wroUcč
laskoU ke Kristn, wprazila z komnatp, prwř než
ji Užasnnta Sabina mohla zadržrti, bčžcla chod,
bami, prcď fchodh a nadwořč; čelcjd wssccka pa:
třila ď UstrnUtčm za ni; Uikdo wssak fr Urosmělil

jč zastawiti. Dosiala fc na Uliri, a tU tcprw hln:
kem lidstwa ponťkUd se zpamatowawssi, prstila
si zawoj přeď obličrj a spčchala přimo k foUdUťmU

stolri otcown, kdrž Blgatoklca měla wyslpchana bpti.
Wclike dawp zwědawřho lidU hcmžich fe přcd
foUdUi sini; tčkawa chatra řčmfka ď krwcžčžniwou

radosti čekala tU, abp pasla oči fwe na přchro:
zných mUkach trapených křcfťamx Bpliť jfoU po:
hane iiž z mládi zwpkli nclidstpm diwadlům, kde

lide fe potýkaji ďr lwy, pardp a jinpmi litými
sselmami, a bplo to ncjmilcjssi jcjich kratochwčlč,
kdpž Ua konci Uěkolik těchto UcssťastUých lidi rozu

fápanhch we zwěrinri zůstalo lcžeti u
wssak take kčcsťančx,bh se posilnili

BPli tU

přťkladcm rr:

kownhch bojowniků Kristowpch ďy naznamcnalč
na wěčnoU pamatkn poslchi slowa, kteraž mlUnu
wili mUčcdňm před fmrtť; bp Uaplnili prinesscnč
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nádobp drabo:l krwť mučednťků, co žiwe swědca
ctwi jejich slawněbo witězstwi

Hortensie prodrala

fe řadami diwaků až k

famým fondcům, ktrřiž tu feděli o wažnoU twáři.
Na pťrdnčm mistě seděl otec jeji, kterýžto powstaw,
jal fe přifným hlafem takto mlnwiti ke křeslanům:
„Poslechněte rozkazU božskeho cisaťe nassebo,

whdcjte Uam fwe poswatnč knihh, obětthe tuto
na oltaři dobrotiwhm bohům nassim a zůstanete
Ua žiwě!“
„Slnssi posiouchati Boha wiee než lidi; ja
plnim přikazanť jediUřhoPána Boba swčho, kte:
rhžto řekl: Kdo wěťť we mnr, má žťwot wěčný “
Tak odpowěděl sUdimU siabý hlaď ženský

„Agatoklro!“ zwolala Hortensie a poston:
pila

kU předu,

tak že stala mezť soUdci ď jednč

a Agatokleon o drnhe stranp. Uboba lržela na:
tažena na skrčpri, UkrUtne bolcsti trpěliwě fnassrjťc.

„ngatokleo, neUmťrejbezc mne!“ zwolalo děwěe,
Uačež fe obratťla ksUdimU řkour: „Já jfem take
křestanka, ech mne Umřťtitak, jako srstru moU!“
Jako rofa nebeskaoběerstwila slowa tato Udatx
noU mUčednici, tak že Uerčtila wicr bolesti roze
fápaných ondůw, abrž jakausi nrbrskaU slastť nau

plněno bhlo frdee jeji „Drahc dltě,“ oslowčla
naposledp HorteUsič, „drahe dťtě bojuj statnon
mpsli pro Krista, nestrachuj se bolestč, oěekawa
trbe koruna sláudp nebeskř!“

SUdť ncnadal se, že mu bUde son wlastnč
drern fonditi; nrmaje ani tnsseni, žrbh simě wirp
křesťanskéwe wlastnčm domě jeho mohlo najiti Urod:

uu 110 uoz
UoU půdu;

otrokpni fon

a proto fe dťwčl když mU manželka

poslala k potrestanť Než, co pak

zaleželo zemskěmu fUdťmU, jenž Uad mnoha jč:
nýmč jčž ortel smrtč wyslowčl, co mU zaleželo
Ua žčwobpti fproste otrokpně? Měl jich na sta
w domě swém a na swých statách, a Uad tisicč
jiných wladl morť sweho úřadu uu TU wssak stojč
před nťm wlastnč dcera, jedčne dčtě, dčdtčka wesskc:
rěho bohatstwt jeho. Snad že jč Ussetřč, fnad že

jť da odwestč domů pod záminkou, že je na
mpslč zmatena, snad že srdce jeho naklonč sr křr:
sianům, fnad počne mčlosrdněji š nimč nakladatť?

Mhliš fe, drahý čtenaři, koje se takoonto
naději Wlasini dcera stojť před otcem, aby bpla
od nčho soUzena, u a bUde fonzrna w skUtkU
tak, jako každý jiný Rnka Boži se tU jasné
Ukazala, abp Emilča přčwedla na restU praweho
poznanč; slcph pohan ale zawčra oči fwe před
fwětlem, on nechce prohlednouti. Přťzeň cčsařowa
jrst mU mčlejssi, Uež nadčje bndoUcťho žčwota.
Wěda, žr cčfař jest Uedůwěřiwh, boji se wyznatč
přede wsslm lčdem, že jcst otcem děwčete; siee
jinak bp mohl UpadUoUtť w podezřenť, jakobp
podporowal opowržem)ch kťesťanU Přčrozena laska
k ditčtč UstUpUje bazni lidske a marne ctčžadostť

ijčliUď

twařť sr, jakobp neznal mčlostne drerp

fwe, a Urproměněným hlasem taže se:

„Kdo jsi th ?“
„Učcdnire Krčstowa,“ odwrre Hortensie.
„QbčtUj bohUm kadčdlo!“ kaže dale soUdre.
„Nrnččnčm toho; jfoU lo klamnč bohowe.
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Jedinh jest praw,ý Búb, kterčmUž já floUžťm, a
tenť jest ro nebesich; jemU jfem fe oběťowala.“j
„ZkUsime, zdali ne lomť okowp twrdossijnost

twoji. Bčřicowě! odwe te ji do žaláře. Qtro:
kynč těto ať kat wptrhne ten nestpdath jazpk kleš
sstěmi, pak ať jť Upáli na hranici. Pofpěsste, ať

fe ortel brzp wpkoná!“
Z wězenť, w němž fe kťefťanskě ženh Ua:

cházelp, bolo slysseti zpčw; w libřm foUszkU
ozýwali fe jemnť hlafowě jejich, prozpčwlljťre
pokornh chwalošpěw nejblahoslawenčjssi Pannp

Marče: „Welebl dUsse má Hofpodina, a zple:
fal dUch můj w BohU Spasitelť měm, že fhledl

na pončženi diwkp fwě; nebo aj od těto chwile
blahoslawenoU mne nazhwati bUdoU wssicknč nčt:

rodowě (LUk. 46u49).“

Každě slowo wpcházelo

zhloUbi dUsse jejčch, nebo blizky jfoUce bránh žč:
wota wččnřho jťž pociťowaly onč slasti, jakoUž byla

oplýwala nejfwětějssiPanna,

kdhž Spasitel fwěta

w jejim neposskwrněněm těle ráčil sobě přibhtek
wpwoliti. uo Nábožně ženy chtělp dále we zpěwU

pokračowati, w tom ale otewřelp se wrata wč:
zeni,

a postawa w lesknoUcťm fe bilěm roUchU

objewila fe na prahU, podobná onomU andělU,
kter!)ž wyprostťl z wazeb kUižete aposstolů, swatčho

Petra. Když deile pokročila, otázala fe nefmčle:
„Jsem zde mezi kťesiankami?“
Sotwa několik těch slow promlUwila, tU
fe w temUěm koUtě žaláře pozdwčhla ženská ofoba,

běžela pťčmo k pťlchozi diwce,

zwolala:

obeijlg
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„Tp:lč jsi to, Hortensie, dcero ma? Jak
sem přichaziš? Wěřiš č tp w Pana Uasseho, Ze:
žisse Krista ?“
„Nch Uejdražssi matičko! jak dloUho jfem
toUžila po tobě; ejhle Pán Bůh Uam popřal
opětnčho fhledani fe Ngatoklea mi to nejednou
řťkala, že PciU Bůh wssemohourť náď může fpo:
jiti již zde Ua zemi, a jistě že to Uěinťw nebesčch “

Jak dlouho, rozmilá drero, trwaš již mezč
wpznawačkamť Kristowými?“
„Před foUdcem wpznala jfem býtč křesian:
koU, ale jesstč jfem nroďdržcla ťťest swatp,“ od:
powědělo newinne dčwče
Těžko bp bplo Uplnč wppsati, čeho pocčtilp
matka ď dceroU při opčtnem tomto fhlrdani fe.
Raeost fe střťdala ď žalostč w frdci jejich. Z želilp
toho, že UedloUho si tU odpočiwati ďUdoU w na:
rllěť, Ucboť na zčtřejssiden mčlp býti odprawenp;
awssak trud tento zapudilo pompsslcnť, že zemrou
očistčnp BožskoU milostť, že pod ochranou Nejo
wpšssťho wejdoU w slasti žiwota, kterpž nebUde
miti konce!
Klandia Ukazala ted dcerU fon ť ostatnim
řkouc: „Ejhle, rozmilč festrp! toť ma dcera, za
kteroUž jste še mnou tak často n Boha orodowalp „
Hofpodin wyslpssrl modlitbh Uasse; Hortensie wpu
znala Pana Krista “ Na to pozdwihssi k neďi oči
fwých zwolala: „NpUi propoUsstťšPane, slUžebnici

fon w pokoji U trůnn Tweho přimloUwa fe
fwata m:tčednice Twa, Agatoklea za naš; dejž,
abpchom č mp brzp Tebe twaři w twář fpatřilp!“
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dež fe radost jejich poUěkUd Utčssila, od:
stoUpilp do wýklenkl: wčzenč, a prrawowalp
si
tU wespolek co fe jim bplo pťihodčlo od tě dobp,
kdpž na Cmčlčůw rozkaz KlaUdia mUsila dům
jeho opUstiti Nejprwč Hortensče sdělila wssecko
matce swč; Uačež tato počala fama powidatč:

„Pan Bňh Uaš wladnc rowně nad otrokp
jako nad lidmč rodU wznesseněho; U něho nem

rozdilU ani prijimani ofob. Tebe wpUčila otro:
k:mě prawč wťre, mne zase k fpafeni přčwedla

Řimanka zwpfokeho rodU, jmenrm ZUzana; obě
tpto Učitelky Uasse přeďýwaji již we wlasti

Ueu

beske Qbrarenč me Ua wirn Kristowu stalo fe
takto: dež jsem bpla odloUčena od teďe, po:
jala mne Urwýslowná tesknost, jižto jsem ni:
žádným zpňfobem nemohla fe zbawiti. Bohowč,
jimž jfem fe posUd klaněla, neposkptowali mi
lekU proti lomUto neduhu, a proto jsem přestala

ansstěwowati chramp jejich Blčže letohradku
Neapolskeho, kdež jsem š rodiěi prmi bpdlela,
zdržowala se po Učkolik neděl ZUzana, z přibux
zenstwč cťfaře Dčokleciana Častějč jfme fe fetka:

walh; ona zpozorowala teskliwost moji a politoo
wala mne; whprawila jfem ji Utrpenč fwé, ona
plakala ďe nmoU, a podúwala mi Utěchywe fwa:
tpch prawdach Učrnť křesťaUskeho Z zdálo se mi,

jakoďpch již dřťwe cosi podobněho ďšla pocitila w

srdcč fwěm, ěeho jsem siteprw
te ďpla jafnč
fwědoma. Milosi Božť ofwětlila rozum můj, poda
Uěcowala wňle mč, i poěala jsem toužiti po
znowuzrozeni w DUchU swatém Nejwhšssi pastýř
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Cirkwe fwate, Uáměstek faměho Krčsta, Kaon,
Uznal mne ďýtč hodnoU, aďpch bpla přijata do
počtU wěřčcich, a Udčlil mi sam křest swatp. W
uokolč Uassem počalo zuřiti pronásledowam kře:
sťanů. ZUzana wratila fe do Řima, a ja ssla ď
Uť, ďažic jediUe po tom, abpch se ď teboU fhledala

a i tebe př:wodila k pramenU wěčněho žčwota
Než wesskera fnaha ma bpla marna PřistUp
k tobě bpl mi zamezeU, a tak nam Ueszwalo
nčc, leč poručiti
Nadto i ZUzaUa
almUžnp a čiUila
stwi, prosir Pana,

tebe wroUci modlitbě křefťaml
z jmčnč fweho dawala hojne
bližnčm i jiUě skUtkpmilofrdeU:
aďp je co liboU oběťUa Umpsl

twěho oďraceni přijmouti raěil Neohrožena panna
tato zťfkalacelh dUm otcowskýKristn.

Cifar Dioa

klecčaUnaďizel ji mocneho Ma:imina za manžela,
ona wssak odepřela to prawic, že již fe zasnonn
bila čisthm sňatkem panensiwč ženichU fwěmU,
KrčsiU Zežissi. Rodičowě jejč podstoUpilč fmrt mn:
čednickou Qna pak se mUsila dčwati na to, kdpž
těla otce a matkp hroznhmč nastrojč ďpla rozedrana
a zohawena; a kdpž fnásselč krutě bolestč, lila jim
balssám útěchp do srdce, až oba položili pro Krista
časný žčwot fwůj, abp wěčně sláwp dosslč. Koa
Uečnč pak stála tU sama, jako někdp rekownci
matka fpnů Makkabejskhch wssemU lákánč pohann

skýchfoUdeúw anbrž i hrozbám jejichszžile odox
lawssi, wpcedila krew fon pod mečem katowým.
Pochowalp jfme jč w zemi požehnanoU, a ja jfem
se modliwala

mlqu

U hrobU jejiho,

wssemohoUcťPan

abp Ua jejč přie

neďe i země mně po:e
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přal fhledanč ď teboU Jednoýo dne mUetam wp:
zwčdačč lapili a fpolU ď tčmčto pannami Uwrhli
do tohoto wězeni TUto ěekame každodenně,ze bU:
deme na smrt odwedenp“
„Nle drahú matinko“, tázala se Hortensie,
„mohUli pak býti pokřtěna?“
„Nsi za hodinU přijdoU jfem dwa slUžebnici
Cirkwe fwate, jeden z nich jest kUčzem, drUhý

jahnem; oni wpliji na hlawU ton

wodU spa:

fenč, kteraž očisti tě od hřčchů a fpoji tě ď Bo,

hem twhm “
Na potěssčtelnoUzprawU tUto zastkwěl fe diwčin
obličej radosti Uebeskon. J modlila fe w dUchU,abp
fe ssťastne okamženi to brzp přibližilo, a abp při:

ijla

hodnč milost DUcha fwatč:hodo srdre fwčxho.

Caď rpchle pomčjel; již fe i k wečerU chp:
lilo, a posirdni paprskowe slUUečnťztracelč se w
Uzke sstěrbině, kteroUžto fwětlo do žalaře padalo.
Zbožne křefťaUky wzdawalp chwálU NejwpšssimU

a wolajtce siowP kralowskehopěwce: „thědni fe,
Pane, na UmlUwUson a na dUssechUdýchtwých
nezapominej do konce; ať neodchazi poniženp za:
hanen jfa: chudý a nUzný chwaliti bUdoUjmeno

twe Powstaniž Bože, fUd přč fon “
W tom fe otewřelp dweře žalaře, a dwa
mUžowe wessii; bpliť oďlečeni w obpčejne hUědč
řizy, jak je fprostssi Řimane nosiwali. Starssčz
nich, jčž ssedinami prokwetlp, mUž wážneho a fpolnd
nad mirU wlidneho wzezřeni, pozdrawil přčtomn
Uých, řka: „Pokoj wam, drahe festrp!“
Wsseckhpokleklp; KlaUdia pojala dcerU fwoue
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za rUkU a prawila námčstkU KristowU u neboť
on sám to bpl u takto: „Qtče wssech wěřicich,
přťwádťm Wám owřčkU, kterážby ráda bpla při:
wtťlena k stádU KrčstowU, je to drera má; wpx
zUala již weřejně Pč:na nasseho, nenť ale posud
pokřtťna.“
Pak w krátkosti swatěmU knězi wsseckowpfwět:
lčsa, načež dn pozdwiženhma k nebi rUkama wrlc:
bil Hofpodina, že lačných nafthje dobrýmč wěcmč
a malččkým dáwá poznáni toho, co fkryto jest před
mondrými tohoto swčta. Na to obrátil fe k Hor:
tensii, a lďpptáwal se jč na hlawni ělánky wirp,
a když z odpowčdť jejich a ž celčho pokorněho cho:
wáni:fe Usslrchtilě diwkp sežnal, že jest hodna křtU

swatřho, prawil d.ále:
„J já, drahá drero, znal jfem YgatokleU;
bpla to newinná dUsse, pan prawě pončženosti
a wssemi ctnosimi okrásslena, a zaslUhowala státi
fe mUčednici Pánč. Wčdim, že jsi U Ui důsta:
tečně připrawp Uabyla, a proto tč ofwobozUjč od
powinnosti, krerě Ukládá Cirkew Božč čekancům
kťtU fwatěho. Možná, že i tebe, jako Ngato:
kleU, brzp powolá Pán k nebeským hodům swým.
Na obt:žně těto restť bUde ti zapotřebi oběerstwenť
dUchowniho, jehož se hnedle ted účastnoU staneš.
Mčlě sestrh“, oslowil welebný kmet wsseckhtU sldro:
mážděně, „přinesl jfem wám Chlěb andělsiý kU
posile; Uebo zťtra wám nastane den zkoUssky, a
fetrwáte:li wěrně až do konre, bUde postawena ko:
rUna witězsťwť na uhlawp wasse a siáwa Ueskon:
čenú bUde wassč odměnoU.“
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„Zsme trdh odsoUzeny?“ tazalh se žensstčnhi
nebhla to wssak otazka bazlťwých, fmrtč fe hrou
zčrčch, abrž wplew zbožne nedočkawosti, widčtč fe
konečně U rile Uaděje swe.

Hlasem bolestným, fpolUpak c wroUri útrp:
nost jewirťm odpowčděl kmet: „Wssickni křesťane
we wězemch Uzawťcnč, bUdoU odpraweni dne zej:

třejssiho. Blahoslawim waď, mile festrp, že tak
brzp fpatťite slawU nebessťanůw, kdežto mp neu
hodnč slnžebnčci pro hťčchp nasse zůstaweni bUdcme

jesstě w tomto slzawěm údolť Qrodete za naď!“
Wesskeren pofwatný fbor fpojil se we wroUci
modlčtbě k BohU KlaUdia Uwedla spolU ď ja:
koUsi stařičkoUwdoon drerU fon kUknězťBo:
žčmU. Zde poklekla Hortensie; whznala: že wěři
w jednoho Boha we třech ofobach,w
wjednU fwa:
toU obecnoU a aposstolskoU Cťrkew;

odřekla sr

dabla a katkU jeho; pak sklonila hlawn fon, nad
nčžto kněz wplčl

wodU

oěissťUjčci dUssi ode wssi

skwrnh a wlewajirč w nč pofwěrUjčcťmčlost Boži
k fpaerč wěčnemU.
NějakoU chwilč setrwala w modlitbě a wzdau
wala dikh BohU za dobrodinť swatěbo křtU Wssak
jesstě jiné milostť měla fe statč úěastnoU Ctibodný
kněz, wida, že ji bUde zapotťebi mocne zbroje k
zčtřejssimU bojč, wpfwětlil

jč Učenč o nejfwětějssč

Swatostč oltářni, naěcž fpolU ď matkoU fon a
ďostatnčmi festramť přistoUpila k stolU Páně a
Uafhtila fe mannon UebeskoU, kteráž z nefmělč
pannp Uěinila neohroženoxc rekpni, tak že, jak
aposstol Uárodů prawi, č ona zcele dUsse ofobť

ouoUZu
lřiri mohla: „.Žčwať pak jsem jčž ne já, ale žiw
jest we mně Kristuď.“
Hortensie

teťa oplýwala

rozkossi, jaakěžUčkdp

dřiwe bpla pocitila; jedinoU toUhoU jejč bplo spo:
jenč se ď Kristem w Uebesich, a Uičeho fe tak ne:

strachowala, jako abp Uemeela děle pobýti na
tčto zemi, kde erinnosti jeji tak mnohá pokUsseUi
wssehodrUhU hrozila. Připojťlatedp hlaď fwůjk
modlitbě ostatnťch fester, kterčž po celoU noc hlasitě

welebilp Hospodčna ša to, že jim dal žiwot swůj
položiti Ua wpznám nejfwčtějssčho jmena Jeho.
DrUhčbo dne z rána za městent Ua břebU řekp
Tčberp ději se přčprawp kbohUmčlč občti. Stojť tU
ťada křefťanskýchwdow a paneU. leičeje
jejťch
ožaťnje swčtlo Uebefkě, rtp jejčch pohyijč se w
nábožnč modlčtbě. Kataně wěssi těžkě balwanp a
kotwice na ssčjejejich a wrhaji je w diwoký proUd,
a temně wlUp zawťraji se Uad mrtwými tělp; u
ro Uebčale radeč se wpwolenť Božť, že rozmno:
žeU jest počet jejťch.

dež pak Uastala Uor, přisslčkřefťaUř,a od:
Uásselčmrtwolp swatých mUčednčez břth, kamž je

bpla woda wpwrhla. Dwě tčla nalezli při soďě;
bpla to mrtwola obstárlč pani a jiná nedospčlč
jesstěannp; obě drželp fe pewUě objatě, rtp jejich
jakobp andčlskoU radostč se Ufmčwalp, obč se zdálh
potwřenp w lehký spánek. Kdož nepozná w Uichtěla

matkp a dcerp ou KlaUdie a Hortensie. Wssecka
těla swětčc těchto pochowána jsoU w katakombě, t. j.
podzemnť jeskpnč swatčho Kalirta; dUsse pak jejčch
jsoU w rUce Boži a požčwaji sláwp Uebeskě.“

uššššu

Muria, pnmurnire liťrslanň.
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Peo w l d k a
od

Qttmnrn Bnutenschsngera,
zčesstčUá od

Dl. B.

la Blahost a šalost matčina.
U path rčnských hor leži w krásně, awssak Ue:

úrodně krajině malá weš. prwatrlč

jejčjfoU sire

chUdč, awssak fpokojenč a zbožne mhsli; rož .jewi
zwlásstě tim, že Uťčeho Uessetťť, bh kostelťček fwůj

Udržowalč w stawU pořádnem. Mnohh zajistě
pěknh obraz, mnohá Ucikladná ozdoba oltáře, již
obětowala zde chndčna, překwapUje oko; kdežto
frdce hlUboko dojimčl wroUci zbožnost těch, kteři
zde whkonáwajč pobožnost son. Qd kostela pěk:
Uhm březowým stromořadťm wede cesta do ma:
lěho Utěssenčho oUdolička. Zde stojť mezč dwěma
dUboma rúžowým křowčm obklččena, dřewěná,
wkaně zhotowená focha UejfwčtějssiRodččky Božč;
majťr korUnU paprskoon Ua hlawě, nárUč pak
pozdwiženoU, jakobh Uěkdh bhla držela Božskěhú
Spmička. Prawim někdh; neboťbezbožná rUka wh:
drala před dúwnýmč letp matce Shnáčka bohatč
okrčessleněho; a nelze bez bolesič patřčtč Ua th rUre,
kterťxžse marně rozpťUajč k objetč mčláčka dra:

hčho, a Uemožno hleděti Ua th očt, kterěž plnp
wěrně láskh mateřskč jrsstě zčrajč tam, kde spoěi:
wal miláček jejich, a jehož Uhnč UťkdežUenale:
zajť, abp člowěk, lidske majici srdre w těle, ne:

bpl hlUboce dojat. Nwssak wesničaně a obpwatele
relěho wůkolč chowaji obraz ten U welikč pocti:
6
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wostť. Mnozi pUtUjoUk němU a konaji zdr ď ná:

božným frdcem modlitbu son; zwlasstčpak oteowe
a matky, jenž nezdarnými, swedenými aneb chU:
rawpmi ditky jfoU nawsstiwrni, berou fem k Matce
milosti fwe oUtočisstě a prosi za dětč fwe; ano:
brž Uejedni z nich twrdi, že přimlUon nejfwě:
tějssi Panny byli U Boha wpslysseni
Wssak ale žadna z matek zarmoUcenpch nee
Utčkala fe k obrazU tomU tak často jako Mar:
keta Řčmowa, stara wdowa po chUdřmnaden:
nikU. Zahy ztratila manžela fwěho, ale ď kře:
fťanskoU odewzdanosti do wůle Božisnassela tUto
těžkoU ztratU a snažila se š tim wčtssi laskoU, bp
jrdčnčho fpnačka, Zofefa, zdařil;šxto obraz otcůw,
dobre wpchowala. N w skUtkUZosef nczklamal na:
děje matky, kteraž si chtěla na něm odchowati

podporU w staři. Qn fe rad modlčwal a byl rok
od rokU pilnejssč a mrawnějssi, wystřčhal fe sspatne
společnosti a nikde nebpl we fwhch prazdnHch hoe
dinách raději, než U matky a nebo Ua faře. N

pan farař si na něm mnoho zakladal, a denně
obětowal hodiml na to, abp jej Učil latině a hUdbé
Z nebylo din, že takowa pťčzen ďe stranP pana
faraře wszdila U mnohpch žaků zawist a nenae
wisť k Josefowi. To bolelo owssem dobrompslneho
tohoto hocha; než nesplacel zlěho za zle, anobrž
fnažil se kU každemU, i k nrpratelUm fwým při:
wetiwě fe miti a jčm dobřr činiti Mnozi owsscm

dojati takowýmto laskawým

chowanťm, Uznalč

neprawč fwe a fmťrili fe š Zofefem; jinč wssak
fetrwali tčm pewněji w nepřatelske rozhorčenosti
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protč UčmU, a nenawisť k newinnřmU erostla ů

nimi w frdcich jejich m
K těmto naleželi prede wssemi dwa fhnowe
kowařowi, jmenem Mikulaš a Baltazar. Neměe
liť owssem te nejmenssi pťičinh, bp newražili Joe
fefa; ale mrzelo je to, že bpl ode wssechmilowan
a chwalen a že U pana faráře a Učitele požiwal
wrlikčr priznč jessto oni fami nikde Uedocházelč
pochwalh, ale spisse ď mUohých stran domlUwh

a hanp
Toto wssak zaslUhUje tčm bedlčwějssiho po:
wssimnuti, poněwadž jest to rozbodnr pro wssecku
bUdoUcnost JofefowU
Pacholik wzrůstal, jsa zdráw a silný Ua těle,
newčnny a wzdčlanp na dUchU; Učitel pak starmll

a slaanl

W ssestnartemroce již stal fe Jofef jeho

pomocnčkem; a welebný pan farař zřejmě fe wyja:
dřil, že by chrádnoUcč Učitel Uemohl dostati žádneho
lepssiho nastUpre neš Jofefa J dělal si hodnh jť:
noch mčsto Učitelske jčste; an UajednoU zmčzel a

nikdo newědčl, kam fe poděl To se stalo takto:
JedUoU o pofwčceni w foUsedni wrfničce řidil
Jofef še starpm Učitelem hUdbU kostelni. Wlťdne
pozwani znameho poctiwčho fedlaka kobědU ne:

bplo odreknuto Dobra fpolečnost, a wsseobcha
wefelost hostú priměla ze, že tU pobyli proti pred:
předfewzeti fwč!mU děle Bplo jčž tma, kdhž wy:
ssli J mnsili jiti lesikem. TU zaslechnoU w hoU:

ssti bolestnčrstenanč „Co je to ?“ wolali oba zara:
ženi? „Pomozte mně!“ wzdhchal opět stenajici

hťaš

Jofef plnh foUritUe horliwostšachtěl ihned
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jitč po hlasr. Starh

rostč,anrhowal,

Uččtel, zkussený a Ue ďez sta:

abp fe wrátčli do fedlskěhodwora

pro swětlo a nosidla; neb domUčwal se, že bp bPl
Uěkdo zlomil UohU aneb jinak zde se roznemohl.

Než Josrf mladistwý, rázný a plný horli:
wostč, chtěje pomori

w Uesstčstt, prosil Učitele, bp

počkal Ua silUťci; oU že přeskoěč přčkop, pak že

Uaň zawolá, jak mťle Uajde Ubohčho. Stalo
Rpchle skoěčl přeš přťkop do hoUsstč a dral

sr.
se k

mčstu, oded bylo slpsseti bědowáni a steUčmi.
Uččtel slpssel, jak Josef Uěkolčka slowh těssil Ue:
bobčbo; pojedUoU wssak bPlo ticho; Ua to bhlo
slpssetč jesstě wzkřikUUti a pofměch. uu S

oUzkostč

čekal dloUho Ua Josefa, wolal; Uež Uedostciwal
odpowědč. Ulekm:tý a celý podésseUý, běžel starý
mUž Uazpět do wsi, wyprawowal wssecko co se
stalo, a žádal o pomoc.
JhUed

pospťssilo Uěkolťk mUžů 8 UstrasseUým

Uččtelem do lefa; wsseckoprohlrdáno,

wssUdp wo:

láno; ou o Josefowť aUčpohádkp. dež pak ani po
Uěkotčkadnech domú se Ueanrátil, tU pojal wrsnč:
čaUp, matku, jakož i farářr Uciranmý strach. J bplo
wčdětčzlofpnp kowářowo Ua pofwťrenča wpprawo:
walo fe takče, že sr Ukázalč wsselčjacč podezťeli lčdé
wxhofpodě, kteťť Ussiechtčlřho, krcifně wzrostlěhú
Josefa Ueprstťlč 8 oěč; hospodský tUsscl dokoUce,
že bPli mUžowě tčto Uajčmačč z PrUska Uebo

Hrďska, a fnadno že mohlč dobrěho, tichěho mla:
dčka wlákati do tenqt, z Uichž mU Uebplo možmi
whwázUoUti.
r
Wsseckopátrčmť bhlo marně. Cekasi týhodnp,
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měsice, ba i leta nax ztraceUěho fPUa; Zofef Uex:

přichazel ZarmUtek dobreho faráře byl weliky;
Učitel Uedal fe dloUho an potčssiti; žalost matkp
Uebyla aUč k wypraweUi J ansstťwila wsseckp
chramy, pUtowala Ua rozličUa mťsta, abp wypro:
sila anrat
jediUeho mileUeho ditěte KaždodeUUě
chodila k bezdětne matce Božť, b tak Uazýwali
sochUtU w údolť u a wzýwala ži ď hořkpmi slzami,
abp Už brzo Ueboheho thačka poslala k truchlici
mateřť. Z mčmlla drahUa lěta, Jofef Uepřichazel
Qsm let Uplpmllo a jesstě Ueztratila Marketa Ua:
děje „QU mUsi přijiti můj Jofef!“ řikawala; „oU
jesstě žije, ja to wim jistě; tU wUťtř mi to prawč
Uějaký hlaď. J bUdU stale fe modliti a UepřestaUU
prositč, dokawadž UebUdU wpslpssena!“

Marketa ziž pociťowalaobtižestaroby; c wzala
k fobě chUdeho sirotka, jmeUem .lgatll a bpla š
Ui žiwa tisse a pokojně, jfoUc oddana BohU a w
Uěho stale donajťc. Male potřebp fwr zaprawo:
wala z wýdělků za přadlo a pleteUi, při čemž ji

Ngata pilUč pomahala

Take an

farář a Učitel

podporowali ji že mohla š NgatoU bez starostř
žiwa býti. Než Jofef bhl předee jedčUoUmpssleU:
koU jejč, Ua něhož wstawaje lehaje wzpomčnala a
za Uěhožfe Ustawiěně modlila. Sotwa wpsslo slUnce,
již pilila Marketa k obrazU bezdětUč matkp Božť,

tam žalowala fwoje bolesti pro ztraceneho shna a
wzhwala primlUwU blahosiaweně PaUUy za Uěho
tza febe; a powždpji bplo lehčeji, a jejč Uaděje,ze
Jofefa opět Uzři, jťž fe farař, Učitel a wssichUč
we wsi Už bhli wzdalč, bhla pak pewnějssť, an
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pak sama we swěm foUžeUi UtěsseUějssithž
pak
přissel wečer, ansstiwčla Marketa ďe schowaUkoU
son UejfwětějssčPaUUU opět a znowa ji prosila
za pomoc pro fhna.

x
Bplo to Ua fwatek anssttweni PaUUP Ma:
rie, aUa opět klečela před swatym obrazem Wčce
Uež jiUdy rozjimala bolesti Marie pod křižem,a
oko jeji slon zaroUilo fe Socha ď UárUččmwšta:
žeUým po drahěm SynačkU, jehož nebplo, a ď oči:
ma, kterež Uadarmo pohliželp za ztracenym, Ue:
bpla liž obrazem jeji bolesii materských?
Maria
matko Uebeska!“ kwilela ona,
„jako tp zde, tak t ja wžtahUjU rUce swě po fwěm
milem Zofer a UemohU obejmoUti ho; jako tp,
oďrachi i ja zrakP swe toUžebUě Ua wsseckp stranp
a UemohU fpatťiti drahoU twař jeho. O Maria

pomoz! Maria pomoz!“
Hořem překoUána oďjala Uohyswětice a sklo:
Uila profebUě hlawU Ua kolena jeji. TU ji Ua:
padla z UeUadani dobra mhfslenka NadostUč wzcho:

pila fe: „Matko Maria“, zwolala Utessene; „ta
mhssleUka pocházi od tebe; an,

tak Učinim; ja ti
dám sPUa twěho, a tp mně anratčš meho. Zo:
sefe, můj Jofefe!

Sradosti

Uzřťm tě zafe!“

spěchala domU. S dwojnafobnoU

horliwosti pletla a předla ď NgatoU; každy deU
wsiawala o hodinU drčwe a lěhala o hodiUU po:
zději; při tom fpořčla na wsseckhstraUp, ale tak
že Zlgata tťm Uičeho Uetrpčla S podiweUčm ri:
kawala tato: „Ale mila matiUko, proč se tak tUze
mořite? MUsi:li se prarowati, bUdUjá raději dwoj:
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UafobUě dělatč, jeU fe wh ssetrte; wasse zdrawč
trpč; fotwa že si přejete w Ueděli Uějakeho Uad:
lepsseUi; řekněte mně eo mpslčte?“

„Ngato,“

prawila stařeUa; „tP se dozwiš

jesstě wssecko; wždhť to ččUim k wUlč drahemU

Jofer.
PrarUj
odpočiUUtie“

jeU pčlUě, pak pixčjdoU dUowř

Takto stťcidalaMarketa še schowankollson
bez Ustani Hnedle bhlp hotowp dwa krasne kUsp
platUa Když bplp whbčleUhwzala je Marketa a
Uesla do města, fchowawssi do kapfh son ccloU
hotowost, starh totiž dUkat, jejž před ssedefcitč letp
kmotr ji bpl zawčUUl a střibrnh prstýUek.

S úžafem tazala fe Ngata matkh: „K čemU
ale to wssecko?“
„Agato, zwědawost UeslUssise Ua twůj wěk “

zněla odpowěd; „až pťijde čaď potom se došwčš “
Nadarmo Uaďťzela fe Ygata, že ji dopro:
wodč a platUo ji poUefe
„Ne tak“ odpčrala matka pťi tom mUě Ue:
můžeš Učr pomoci; to ja mUsim fama.“
Zwolna kračela stařena ď Uůssi Ua zadech,
ktcraž Uebyla pro ni w skUtkU žadnpm lehkhm
bťemenem, beroUe fe dolU k oUdolč, k milěmu
obrazU. Důwěrnějč a frdečněji Uež kdp jčndp moa
dlila fe tam; pak občerstweUa a plná UtěsseněUa:
děje brala se k městU dale.

Šťastně dostala fe do města a platUo brzo
NpUť poččtala peUize; dělalo

č dobře prodala.

to B dUkatem hezkoU fUmU

„Wssak to dostaěč,“ mčnila, „a Uedostači lč,
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“snad mně počkaji Ua moU poction
twňť a k
wůlč matce Božč.“
Pečowala Uynč přede wssim o to, by wy:
hledala ťádUěho Umělce, kterýž bp mčl pěkUá Je:

zUlátka; br;y fe Ua jednoho doptala. Jerlňtka
podlťedpřám, kráfně, Umčle zholowena, byla k
dostčmi. S radostnhm Udiwenčm patřila dobrča
Marketa Ua kwetoUcč, ěerwenř twčtťičky, jakobp
fe Ua ni zewssad Usmiwaly; pozorUě prohližela
každř dčťcitko; nrb to Uejkrúsnčjssč chtěla koUpiti,
abp Rodičce Boži w oUdolč welkoU p.octUzpúsobila.
Bylo ji ale skoro těžko wolčt; obrátila fe tedy k
mistrowi, jemUž proste jeji chowánť welmi se libilo.

„BUřdte tak dobrh, ane,“

prosila, „a dejte

mUč to Uejkrásnějssi z těch Jerlčxtek; já bPch ráda
matce Božč UčiUila hodnč welčkoll radost.“
„NejkrásUějssi bUde ale takč Uejdražssi, dobrá

matko!“ doložil mistr.
„Což ssťodť?“twrdila Marketa prostoskdeěnč,
„matce Boži ke rti Uesmi fe peněz ssetťiti; já jč
chci koUpčti to UejpěkUějssč,a kdpbych iswůj

domek

měla Ua to dátč.“
„NU, UU,“ Usmál se mistr, „tak draho to

Uepřijde; zde, já wám radčm toto Jerlátko.“
„To? to mú celh bledý, a száblh oblččej;
Ue, to si můžetexnechatč fč:m; jak by se Ua mUe

matka Boži podiwala; Ue, zdrawč, boUbelatě dč:
ťátko ď čerwenýma twáťičkama chct ji obětowati.“
Umělec smál se jesstě wčce a dal ji jiUč: „TU
máte ješ boUbelachmi a čerwenými twčlřičkami.“
„Toto děťátko mč: rUfčrwlásky“ wystawowala
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opět Marketa, „a Uáš an faráť ťčkáwal,že Spa:
sitel měl tmawě wlafp; i U náď Ua weUkU Uedrži

fe mUoho Ua rUsowlafě mUžskě; odesite,

ane,

UhUť teprw widťm, žeť i wp máte bělawř wlafp;
Uehněwejte fe.“
„Nikoli,“ odwětčl ď úfměchem mčstr; „mčlte
zwlásstUi zálibU, a UčiUčte Uejlčpe, kdhž si sama

whberete.“
Marketa prohližela poznowU a pilUě Jer:
látka jedUo po drUhřm; koUečUě si wpbrala dě:
ťátko ď pťčwětiwým růžolicim obličejem, a tmawo:
hUědmei wtáskP, tážťr fe na reUU. Umťlec bpl

lewUžšpa Marketa ráda zaplatita, črho žádal. J
měla frdečnoU radost Uad fanilhm Jržisskem; jesstč
ji zbhlo Učro peněz, a za tp koUpila mU postřibře:
noU korUUkU na hlawU. S wefelhm frdcem li:

bala Jerlátro,

a zaobalita je do bčlčhoplácna a

fpčchala k domowU. J bhlo jč, jako bp nefla w di:
děti fwčho Jofefa; howořila a laskowala ď nčm;
hUed fmáta fe, hned zafe plakala. Mimo Uadánč
přissla k Rodiěre Bošč w údolč; tam whňala Je:
žisska, polťbila a wložila ho, plačir radosti i žaš
losti, jeho matince w jUcirnči.
„Q Marčcš!e, tak wrhUUwssi fe Ua koleUa
wolala, „ty wťš, že jfem žádUč! obťti Uessetřila,
abpch jen ti fynáčka twěho zjedUala; proto jfem
trpěla hlad i UoUzi, protoujfem bděla a fe lopotila;
o bUř: mUě milostiwa,

a pomoz mUě přčmlUwon

ton, bh fe nawrátil takě fyU můj ke mUě.“
, SlUUre práwě zapadalo; paprskowš jeho pro:
fthali skUlinami dUbú padajire Ua hlawU fosskp.
6BB
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Z zdalo fe Marketě, jakobh oči Božskr matkp jč
khnnlp

x

ťťwětdwě dčkUjčce.

o, zwolala Marketa plna blahe Uaděje,

„ja wnn, tp milostiwa mati, tp morUa pani, žc
mně to whprosiš, že wzpomůžeš“
Po těchto siowech powstala
Wefela, jak mnohá leta Už Uebpla, pospť:
chala k domkU fwemU Ngata pozdrawila jč při:
wětiwě, a podiwila fe jasne twáři pěstoUnkp fwe.

Jeji podiweni rostlo, když wpndala Markrta dwa
penčze zkapsp a ji poflala pro občerstweni, kterěx
hož obě po dlonhý čaď Uepožilp a UpUč š nej:
lepssč chUti sirawilp Po UtěsseUčm, radosiUčm dnč
ssla Marketa Ua odpočiUUtč.Spala sladce J zdalo
fe ji, že přissla Maria PaUUa k ni majťc w Uá:
rněč Ježťsska, jejž bpla ji obětowala, a prawila
plna lastawosti k ni: „Tpš důwěřowala w moU
přimluwn, a ctila si mebo Spna, č při wssi swe
chUdobě Uessetřila jsi oběti; protož přiij
tweho
syna
fweho, prowedU bo skrz koUťe wln a po:
žár o.šmě a bezpečUě dowedU ho k tobč.

Naděje Marketina

posilnila fe tčmto fnem

pozUowU a Uemalo. W cele kraiiUě wssak bplo
wsseoberUc podiweUč, že focha matkp Boži w údoli

opěl dosiala ditě fwe; Uikdo wssak erěděl
kdo
bpl tčm dobrodincem. Hádano tU i tam na boa
hate fedlakp a bezdětne pani; Ua chUdoU wdowU
Uepompslil Učkdo.
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ueo Růxmet.
Prawě

ro se toto w Ewropě dalo, stála

tisic hodťU dále, w chrčce, w přlstawU Boston,
siem anglčcka lod hotowa k anratU domů Nee
dawno před tim bPl Učiněn pokoj mezi Anglickem
afeweroamerťckými
obcemi kU prospčchU těchto
(1783).
MUozč ceftUjici, wojaci a prUmhslnčrč
ze wssech Uarodů, jimžto pokoj zarazil ořlemeslo,

chhstali sr anratčti fe ď toUto lodi domů Wsse
bhlo připraweno, přizniwý witr nadel plachtp
a Ualodniri čekali jrnom na žnameUi zprawce lodť,
čilť kapitaUa kwhtáhUUti koth Tento wssakho:

diUkp drže w rUce, mrzUté fc po palUbě procházel,
a errlr
hleděl kUkátkem na silUici, kU pťisiawU
wedoUci, jakobh očekawal jesstě některeho pocestneho

„Předre jchoU!“ zwolal když odrazil člUU
od pťťstawll, bltše se k lodi; „je ale již fwrcho:

wanh čaď; pťiprawte fe plawci!“
ČlUU připlUl až k famemu korabU; mladý
mUž wPstoUpil a wPlezl ď takowpm fpěchem po
lodUim žebřikU Uahoru, že přissed na palUbU, klo:
thUUl a sklesmll; rhchle wssak wzchopil fr opět.
„Počkejte,“ prawřl kapitaU ď llfměsskem,„ohli:
dUěte se, ztratil jstc Uěco překrasUeho.“ Mladik
obratil se, rUženec ležel na podlaze; wypadl mU
Uejspisse pri klerUtč Ua zem.
Hlasitý pofměchbhlo slhssetiwůkol JiUoch ale

zdwihnUlpokojněswůj růženec „Panowe “ prawil
ď dUstojnostč a hleděl ď wažUoU oprawdiwostč na

pofmiwáčký, „ja

jsem katolik; jeeli někdo mezi
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wami, jemUž bP to překaželo, Uechťfe hlasi; ja
mU odpowim!“
Po těch slowech fe wpfoce wztýčila jeho ssti:
hla, ale UicmčUě mohUtUa postawa, očť fe mU ji:

skřilp; přitlačil si klobon pewně Ua čelo,aapra:
wici Uchwatil jilec meče.
Smich UpUiUmlkal: „QU je papežeUec!“ řekl

jedeU; „zakUkleUpjerita!“

prawil drUhý. „Ško:

da “ prawil silUp mUž prostředUiho wěkU,jrhož ka:

pitaU jmerwal anem Filipem, „ten hoch ma
oheň; kdpbp raději Uosil zďraň, UežlčrUžeUer, ktcrp
fe lč!pe hodi babčrkam“

Mladikale opčtowalotaku fon

„Panwr,

slpssim hlUčeUť a UerozUmťm tomU; tažU fe jesstě

jedUoU: Ze li

Uěkdo mezi wami, jemUž je Ua

UražkU, že ifem katolik a i zde Ua teto lodi chci
zUstati katolikem, teU ať fe hlasi“ u

eQěi jeho patrali po wůkol stojirich, jakobp
wsseckpwpzhwal a szžilost a odhodlanst jeho

dojťmala jich patrUě Smčch fe Utissil a pofmě:
wačxife zarazili. TU kapitaU wpstoUpil; a wzal
we jmeUU jinch flowo, řka: „PaUe! Ueni zde
Uikoho, jeUž bh chtěl fočiti Ua waš pro wasse
UabožeUstwi. MUj kUchař zde jest moUřeniU mUj
kormidelUik je kwaker, mUj porUčťk methodista; k
wPssetťowan UabožeUstwi ostatUich wažeUých cesto:

inkU Uemam an moci an wUle Wp se mUžete
w pokoji fwůj růžeUec modlitř wssUdp, an i tam
Uahoře w kossč stěžňowčm, chcete:li, toliko si přer,

abp zde Ua patUbč anowal pokoj.“
„To si přer třž,“ bpla odpowčdjiUochowa;
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„leč, jak prawčm, Uikdo nesmč bez trestU posmčwati
fe me wiře a mym obpčejům“
„Upokojte sc, mladý mUži,“ konejssil Filip,
jemUž fe weliee zalibilo rate poěčUáUťjiUochowo;
rúženec na tčto lodť, w tak mlade rUce wojčUowě
jest docela Uěco Uoweho a newidaUeho; pročež mU,

site nám již dopřati malěho úsměchU; ale prade
mate kd ž žádate úrtU pro wčrU fon a žádnebo
pohaněm Uetrpite; Ua čest Nnglicka, Filčp KenUedp
pomUže wám potrestati roUhače.“

„DěkUjU wam, ane,“

odwětil Josef přč:

jemUě prekwapen; myslim ale,

že toho nebUde

potrebi“
„Spolehejte Ua mUe w každem pripadě;
slowo ď to; UPni ale schowejte sij rUžeUec; oU
nefmč dlr wůle wassi Uikterak býti přičiUoUsporU.

Pojiote, a wppijeme fpolU lahwici wan

Ua ssťast:

UoU restU, mp mUsime wejiti spolU w bližssi přa:
telsiwť.“

Kapitan přiblčžil fe k Uim: „Aj, pane Fi:
lipe“, prawil ďe zwlasstUčm, trpkým úfměsskem,a
k:)wUUlUaň po straně. „Co to widčm? Jak může
tak horliwh protestant pro rUžeUer se prati?
„Prifam Bůh! Uikolipro rUžeUec,“dokladal
fe ď oprawdowosti Filip; „ale pro cizi prawo a
pro čest bez winp zkrarerU nebal jsem se nčkdh
ťwje, kapitaUe!“
„N tož jestli přijde take čaď, kdež t wy se

bUdete nwdlčti růženec, ane Filipe?“
„Co wám Uapada, kapčtáUc? To se Urstanr
Uikdyl „doložil tento š jakoUsi erolť“

uu134uu
„Neodřikejte fe Uičeho.Za jfen: znal we fwých
skotských horach jakéhosi Lačrda. Rodiče jeho bhlč
oba horliwi kalwinčste, baba wssak bhla katolička

a držela mUoho Ua odestky a Ua růžeUec. TU
si Udělal Laird žert, oběsiw starou jejč kočkUna

jejčm růžeUci“
„To bpl fUrowý koUsek!“ zwolal rozhor:

lený Filip
„Čtweractwč chlapecke,dowolčte:lť“ Baba
wzalat si to zneUctěni fwatřho růžeUce a fmrt kočkp
fwé tak k frdcč,ze Umřela. Na fmrtelnčm ložčproro:
kowala, ze bUdeLačrd na potrestaUčtohoto hrozneho
přečtUU jesstč pokňUi čřnitt a rňžrnec fe modliti.

„N stalo fe tak?“
„Qwssem, že se stalo. Často fe fmalč tomU
proroctwť; sam Laťrd tropil si ď tčm welmč často
žrrtp; ale brzh fe to změnilo Šeť na resth
h, a w
Jtalčč a we FrancoUzčch přčsseldo fpolečnosti zwlasst:
nťho drUhU Brzo Uassel dobrč přátelp, kteřčlsti a
pekelnhm jakýmsi Uměnťm jej pťčprawilč o portč:
on wčrU jeho otců; a w skUtkUFčlčpe, jeho bába
dolore prorokowala: UyUč fe modll Lačrd w kla:
ssteťe růženec. Protož ane Fčlipe nččeho fe Ue:
odřikejte“

„Dino!“

prawčl tento celh zampsslený;„ale

Učkdp to ďe mUoU tak daleko nepřčjde“

„Nikdp,“ pokračowal kapčtan, owssembUdete:li
prozřrtelný a dobťe:li chrančtibUdetr frdce t rozUm;
nebo wssUde kladoU papeženeč osidla jiUowěrcům,
wssUde obchazejť jerite
abxy chhtroU lstť otoěilč
dobrých; wědč si zjedUati přťstUpUdo palaců, jako
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ďo chpssi rolnika; wnikaji do pnsičn Amerikh, plo:
on fe přeď moře, ba an wrchh, ani řekpUezadrži
jich; nč mUka, nč sama smrt nemůže jčch zasira:
ssiti Mějte se na pozorU,Filipe! zda se mi, jako
bp ďhl onen mladak jeden z jejich drUžsiwa, neďo
we wssech žpůfobach Ualeznete pokrytce“
„Mýlťte fe“ řekl Filip, skoUmaje UčjakoU
chwťlkll UsslechtiloU přčmoU twař Josefa, jeUž poǧ

depřen na zabradli palnbp fe diwal na hemženi
w přčstawU. „Mýlite fe jistě, kapitane, Ueboť bp
bhl w tom pťťpadě jinak wpstoUpil“
Wh neznate lsti takowých lidi“ odpowěděl
kapitán „Hned kladoU zalohp, hned zafe odwa:
žUji se k weřejnemU útokU; než co na tom“ uu
začal po male přestawre ď odpornoU chladnostč a

potUtelným Ufměchem, „bUdete:li č wh ď Laire
dem a ď tťm nakwasseným mladčkem se modliti
rUžeUec?“

„Nikdh“

ozwal fe Filčp, „Uikdh, fpisse kU:

ličkh jeho růženre obratč se w zlato, Uež jú bPch
se stal katolikem!“

Tak mlUwil Filip

Wssak prwe než minUlo

deset dni, whfwobodilh ho thto kUličkhw prawěm
fmhsln toho slowa od smrtč hladn!
x
Josef, jak fe zdú zaskechl tato posledUl slowa
Filipowa; č ssel k UěmU, jako bP mU chtčl odpowě:

děti W tom dal kapčtan znameni k odplUtl Rpchle
bhlh whtaženh kotwh, děla hrměla poslednť pozdra:

weni; Uamořnici a cestowntri, kteři wlajčce ssatkh
a toččce kloboUlep sr lončili od přcitrl swpch na
pobřezi a na soUsednťchlodich, křičelč „hnrra“l
tak
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že nebplo ani sweho siowa sipsseti Tisse a bez:
pečnč pohybowala fe loťd; brzo wyssla zpťčstawU
a welebně rozprostřelo fe nesmčrne moře pťed

nčmi co welika, nepřehledna temna plocha
Zofef parřil ď patrnoU radostč na rhchlě po:
hpbowanč korabU, jenž ho měl pťiweztč do drahe

otčin

TU mU zaklepal wlťdněFčlip na ramena

„Poj te, pane“

rawil, „wppraszčme fpolu na

stčl otčinUfon?

Promiňte mi tU otaku; nenť to

bližssč známost ně olik lahwi portskěho; to pomaha
proti morskě nemori; hle, tam wedle stožarU je
přčprawen stolek ď wťnem a fýrem “
Cizčnrc nemohl odmčtnoUti frdečněho pozwanč
Yngltčana; Ftlip pociťowal k Zosefowi jakesi nae
klonnosti, kteraž prozrazowala přčme srdce Jsa o
Uěco starssi, ne; tento, a ne bez kussersti, poznal
brzo jeho čistoU mpsl; wčno rozwazalo jazhk Jo:
frf fe rozhowořil; Fťlčp obrátil UpUčreč na Ně:
mecko, přitel jeho mlUwčl ď nadssenim o wlasti swe
„Ččm to ale sslo“, tazal se Filčp, „že jste opn:
zwědawost, ale Upťčmna podilnost w osUdUwassem “

„Na to wam rád odpowťm Ja mUsil opn:
siiti otčinU fon,
neb byl jfem fwč starě matce

Unessen.“
„Unessen? To by fe weim bplo we fwobodně
Anglči nikdp Uestalo.“
„A předce, pane! bhlo to anglickě zlato, co
lUpiče mě fwedlo k tomU zločinU. Heďsstč Uajčmači
neb wrrbownčcč pťepadli mne w Uocč, kdpž jfem

fe rozwefelil; bPl jfem fwázan na rUkoUi nohoU,
odwlečen kwojskU, které fon krew meelo prolčti

x
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w Ymerice. Bodák mi bpl položen Ua prfa; i mU:
silť jsem přifahati

k prasp.orU fpojeUých obcč. Wě:

řťte:li pane, že takowci přčsaha měla platnost?
„Nikolč, wždpť bpla wpUUceUa.“ uu

„erm wasseho mčněnť, pane. U TreňtonU
pťepadl náď Udatný wúdce Nmerikčmů, Wafhing:
ton, a welmi zle 8 Uámi Ualožil; já bpl š mnohými
jinými zajat. J posstěstilo se mi, UprchnoUtč ze
žajetč; wssakUechciwáš Uaniti ličeUimswýchstrasti.
Hlad a žčžeň bpl,p to Uejmenssi; pťeš whfokě wrchp
jsem mUsel přelczatč, nekonečUýmť lesp a pUstč:
Uami fe dráti, ssirokč! řekp přeplawati, Uešžjfem se

dostal do MontrealU. Tam jfem Ualezl Spaněla,
jenž wedl rozfáhlý obchod w kožessinách; ofUd můj
pohmll jčm, že se mUe Ujal a pťiprawil mUe w
Limě do dobrěho domU obchodnickěho.Donna Na:

weria Uazýwala fe panč moje; Ua tU eo žiw Ueza:
pomeUU. J chtěla si Umě wzčti za wlastnť dttě;
awssak, pane, měl jsem wlastm matkU, a po tč, po
tčepráhlo frdce mč. Šest let prodlel jfem U do:
brě donnp, kteráž Uikterak mne Uechtčla propU:
stčti. ou dež jsem slawil fwoje posledUi narozeš
Uiny, přissla ke mně ďe slzami řkoUc: „Th máš
matkU doma; ta pláče a želi pro tebe; byl bp to
hřich, kdpbych tě chtěla žde dčle zdržowati; jdi tedh,

pozdraij

matkp fwč, a přčneďji toto!“ Při těchto

slowech podala mUě skřinkU z drahč!ho dřiwč ma:
hagoUowěho, UaplněUoU tisicem dUbloUů. HlUboce
pohUUt, polčbčl jfem rUkU swč welikodUssně dobro:

;ditelce; ona fe blahomile Usmčwala. „Twoje matka
mUsi býti Uábožná žeUa“, iala se mlUwiti dále;
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„neboť tě Ucibožně odchowala, dej jč také tento
růžener, a proď ji we jmenU mřm, bp fe jej mo:
dlila každoU fobotU za fpafeni dUsse mř.“
„Wp jste widěl ten růžener, pane Filipe, pťed
Uěkolika hodanmi a jň dobře slhssel, co jste pro:
Uesko jeho kUlťčkách. Wssak zázrakU žádati jest pťi:

lťš mxwho.“
PaU Filip diwal fe š úsměchem Ua fwčho
přčtele.„debp ale bplo zázrakUpotřeba“, tázal fe,
„abp bloUdtri dUsse přissla Ua cestU fpasenť, mp:

slite, že bp Bůh Učinil zázrak?“
„Dojčsta, pane, kdhbp tato dnsse nemohla jt?
nak býti wpfwobozena.“
„Jak mnoho zázraků ale mUsil bp tU Búh

činiti?“

„Třebať toliko jediného din

a ten Uám dala

láska Boži. Dala Uám diw křesianstwč,diw jeho
Cčrkwe. Pane Filipe, pozorthe:li dějčny kťesťanstwi
a Cčrkwe Boži; nemúžete zapťčti, že jest ono zářč:
rim zázrakem, podobnhm sloUpU ohniwč!mU, jenž
Uěkdp wedl tmawými poUsstěmi Uárod Jstaelfký.
Onoť zhřiwá chladnost a ofwěcnje temnosti; toť
sila, toť diwotworná moc kťesťanskčhoUáboženstwi.
Zeho swětlo zapUšUje th,
která obkličUje dUcha
Uasseho; jeho milost rozpoUsstč twrdý

led nassich

stdri, kteráž k dobrčmU jfou wlažná. Cirkew jest
to, jež tenco fwatý oheň chowá a jim diwp twoři,
kterř jen okU slepčho skrptř jfoU.“

„Wp jste katolik, jú pak jfem protestant!“ uu
„N pťedce, jakž pewně donám, wěřite w Krista,
jedUorozeUěhoSyna a w prade Pčsem fwatých.“
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.

„Zajisté, „přčtelč můj, odwětčlFčlťp, „to wčá
řčm a wyznáwám slowy i skUtkp. Než dowolte mi

otáku„, a přitom hleděl naň oprawdowě a pro:
nčkawýmzrakem: „Wy jste bpl wojákem? J ne:
byl jstq nčkdh nččťm jčným?“
„Rekněte to jen zřejmě, nejsem:lč kněz aneb
docela zakUklený jerita?“
odpowěděl š úfmťchem
Jofef; „wždhť nosim rúžener a jfem přťfnýa zwe:
dený w řečech a skUtcčch.u Nčkšli, pane, já ne:
jfem kněz, aniž jfem přčsselna lod, abpch erěřirč

obrarel; k tomU nejfem powolán. Nestrachthe fe
tedp přede mnoU;

newčm co kapčtčm mlUwil š

wámč; mne fe to thkalo, to prozrazowalh jeho
zrakp č wassr twářenť; tUssčm, že o Umě nemlUwil

nic dobrčho.“
„Nezdá fe wúm býti nakloněn.
„Wčdťl jfem to hned; múj růženec bpl mU
trnem w oěčch.“

„Mějte fe na pozorU před nťm, frdce jeho
ncnč dobrř.“
„Já fe ho nrbojťm, jfem w rUkoUBožťch.“
Několik cestowniků bližťcťch fe přetrhlo

dalssč

rozmlUwU. Zofef rozessel fe frdečnč ď panem Filť:
pem. Nedaleko od nčch stál kapčtán, a oči jeho,
krpte hUsthm oboěim, blýskalp hrozebnč a newraš
žčwč na cčzťnce.

ul. BoUťe.
d

Wesele, jakobp toUhoU po domowU pUzcna,

padila loio po wlnách. Společnh žčwot w tak těfne
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prostořespřátelil brzh cestownťkh Než Jofef ne:
bral pťčliš welkého účastenstwč w fpolečnosti; pro:
kazowal se sice ke wssem na korabU laskawým a
přťwětčwhm; předc wssak mčlowal wťce fonromi.
GTolčko pan Filťp, jeUž se cčtil den ode dne wťce k

němU UakloUěna, požčwal společnostč jeho. Šle:
chetný NUglččaU nachazel frdečné zalibenč w čistc,

raznč mhslč Josefa, jenžto ď jasnhmi nahledp
dUcha spojowal zkussenostna sij wčk erbhčejně
bohatou apřčtom nelťčenoU Uaklonnost Nngličana
odmčňowal wroucčm pťatelstwčm Brzh se po:
znalť úplně a sloUčili fe tak wroUcč laskoU a pťa:
telstwčm, že je nazýwalč na lodč jenom ďwoj:
hwězdčm m Kastorem a Pollmem oo.eš)
Jednoho wečera, kdhž moře, jakobh se chtělo
Ukolěbatč w spčxnekx, B neobpčeroU

tčchotoU se

wlUčlo a leskle hwězdh swe zaře pofhlalč skrze
stčžně a plachtp na palUbU: stalč oba drUhowe
podepřeUi Ua zabřadlč palUbh, bawťce se Upřčm:
ným howorem. Fčlčp whprawěl přťteli swémU o

pěknřm statkU fwem w NorthUmberlandě o swé
manželce a milhch dťtkách, po kterhch toužčla dusse
jeho „Tp newěrťš, Josefe, jak mně ďhlo, kdhž
jfem wstoUpal na lod kteraž mně k nim měla
pťčnesti Pťal jsem korabU křčdla; nčkdh jesstě fe
tak erzhwala toUha w mřm frdcčpo rodčně me.
Už jfem wčděl swoje drahé, Už mhslel jsem, že
slhssčm hlaď jejčch uu než, jak daleko měl jfem jesstě
Ue)Tak sluji dwč hwčzdh Ua obloze Uebcskč, chz wzd

sebe lpatťitipťatel
lze,l Utajťce jmeua od blizcuců co wčrný
roleučUých

wedle

a Ueu
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k Uim! Bplo mně oUzko U srdce; wssak tU jfem
fpatťil teďe, a mUě bplo wolněji.“
„Což milý přťtelč! mohl jfem já Ulehčiti bo:
lestč twě?“
„Já fe citčl k tobě tak mocUě přčpoUtáUa;
Uebo mUě fe lťbila twoje frdnatost a horlčwost, že
jsi zřejmě wpznal wirU swon zde tak UeUáwiděUoU.
J prawčm tobě, bylo mně wolnějč, jak mile jfem tě
Uzřel a hlaď twůj Uslpssel; bplo mně, jako kdpbh

tě bpl Bůh ke mně poslal. Což mpslčš, Josefe,
že Bůh takč fwádč wěrUá frdce a jčm dáwá moc,

bp fe hned poznala?“
„Wěřťm tomU, Fčlčpe; zajistč tak to mUsi
býtč. Wždpť jest láska drera nebeď; aUděl láskp
to jest, jeUž wěrUá frdce nerozwčžitelUě fpojUje
zde Ua zemi.“
„Jofefe, upak fe mč pořáde zdá, jako bpch měl
od tebe, od láskp twě přijmomi fwě sstěstč; tpť mne
mUsiš něro dáti, a aUč newčm doďře: co?“
„Fčlipe! chce:lč tomU Bůh, bUdUťmoci wssea
lčjak Uápomocen býtč k twě blažerstč; žádej i krwe

mě, anobrž polowici mčho žiwota, jsem hotow
obětowati toto pro tebe.“
„Ne peUěz, anž statků, aUťž krwe Ueb ži:
wota, Josefe; Uež něco jiněho žcidcim od tebe.
Nechcčť tě obrati; dciš:lč mč to,
nmě zpět Uěco wzčtč.“

mUsiš takě ode

„Filipe! ty mlUwčš podčwUě,“podotkUUlZofef.
„Ych Josefe! wčm jň fám nejlěpe, co mnek
tobě wábč?

mUě fchcizi Uěro, mně fchážč Uějakč

welčké doďro; a pořáde mně přicházč, jako bpď ty
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mně je mohl dáti.“ Přč tom celý zamPsslený hleděl
Filčp wen; wždp jafněji a skwčleji zářilo;fe swě:
tlo hwězd „Josefee?, prawčl najednoU a Ukazo:
wal na dwě hwězdp, ktere třpptiwým leskem Ua
nebi fwitilp, znaď tpto hwězdy, bliženre?

„Bwssemť“, odwětil Jofef, „jfoU to Kastor
aPollUr; tak Uaď take nazýwajť, bratře můj “
„.Znáš take tU kráfnoU powčfť řeckoUo Uich?
Kastor a PollUr bylč prý blťženeč zrozene z jeo
dne matkp, Ue wssakz jedUoho otre; kdežto jedeU
U Jowčsseee) pil Uektar, t j Uapoj nebeský,trpěl
drUhý za prčtele a bratra střčdawě a byl take w
tomto Utrpenť ssťasteU; Ueboť měl přitele fweho w
blažmosti Uebeske“
„Pollmr bpl jmťUza fpna bůžka, a Kastor bpl
jenom dčtě lidskč,“ prawťl bezděkp a pohmlt Jo:
fef, a podčwUč porownaUč wszdilo fe Uahle w
dUssč jeho
Jeho Uaboženstwč katolicke bplo ditě

praweho Boha, majic od fameho Boha půwod
fwůj; Uaboženstwťpak přitele jeho bplo nabožena
stwč blUdnebo člowěka, fpočiwajic na blUdech lid:
skhch Neobpčejne jakesi tUssenť ozýwalo fe npni

w prfoU Jofefa J obratil fe kwapně kFilipowč
řka: „KrafnoU nazpwáš powěfť, ktera bratrp dělč
Ua wěkp od febe?

„Nenč to alespoň hezke, kdpž bratr za bra:

tra trpi?“

„YUo, Filipe,

awssak nebhlo bp to kráfnějssi,

kopby kU přťkladU Pollm:,

spn Zowťssůw, bpl neB

ur) JUpitcr bdl pokládán za swrchowcmčboboha pobaUskýchŘimaUů.
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Ustal prositi, až ďp takě Kastor, bratr jelw, bpl
očisstěn od siabostč lidskě a stal fe oUčasteU přiu

rozersti božskě? Což, kdpž bp pak fpojenť U wěčně
blaženosti a radostč ďplč fe stali takř dčtkp jeu

dnoho otce?“

„Máš prade,

můj Jofefe! můj PollUre“,

doložil Filip hlUbote dojat a tisknUl mU rUkU.
Jofef ale pozdwihmlw očč knebť, modlil fe. Fi:

lip znamenal, že přčtel za něho wzýwá Boha. w
Qba bhli pťčliš pohmtti, a Uemohlť děle w
rozmlUwě pokračowati. J rozloUčilč se a odeďrali
fe Ua lože. u
Toto rpchlř a wroUci spťátelenč se Filipa o
Josefem způfobilo Ua lodi jakěsi podiweUč, a wsse:
lijak fe whkládalo. NejmčUě fe to lťbilo kapitá:

nowi. Netajťl toho, že erraži

Ua Josefa. Tento

ale zachowáwal kU kapčtáUowťpeonU, odhodla:
UoU tichost. Nehledal kapitána, aniž fe whhýďal
jemU; zdál fe ani erssčmati si jeho malicherného
popichowčmi a zanedďáwánť oUš pozornosii, již
wlčdný kapitčm prokazUje swým pocestnxým. Tťmto
pak oprawdowhm a důstojUým jedUáUťm jeho bpl

kapčtán tčmwice rozdrážděU; ale erdwážil se přere,
zřejměji Ua jewo dáti Uepťútelskčesmhssleni fwě proti
UěmU, oďáwaje se jeho rázUosti a odhodlanosti. Nad
to bpl Filip, jehož jsi wssťchnťUa lodi wážili, mor:

UoU podporoU
fwě kJosefowi,
podezťelejssim,
mU mohl dciti
W osmi

JosefowU. Protož Ukrýwal zássti
jenž fe mU každým dUem stčtwal
ěekaje toliko na přiležťtost, až bp
nepřizUě swe trpce okoUsseti.
dUech Urazilť znamenťtý ka cesth.
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Nebc, pofUd tak jasnř, počalo fe náhlc kalitč;
jafnci oblaka zmizcla na obloze; ssedě, mlhawě
pruhh rozkládalh sc na obzoru; zafmužujice nebe
a fbromážidujice se we tmawč chmurh wisicč jakobh
ro whsokč horh chtěly se ponořitč do proUdů moř:
ských. Chraptiwě ječeni wln, na jichžto powrchU
těkalh bělawč pěnh, ozwalo se npni a brzp zahu:
čela prudká boUře rozpoutaných wětrů, wztrklč
bijčcich w plachth a stožárh, jakobp je chtělp roz:
drtčt. Na to následowalo smUtUě, několčk mčnUt
trwajiri ticho. Zdálo se, jako bp chtěla bouřc ke

fwč strafsliwě prácidfbťrati ňowč silh, abh tťm
zuřiwěji whbuchla. Sedě mrakp nhni zčernalp a
fpousstělp se wždp nižeji, co děfná strassťdla na
koráb. Bleskp se na nebi křťžowaly a z lůna je:
jich hrom buráeel hrozm)m rachotem do lijť:
cčho se desstě, jenž z temm)ch mraků npUč w proU:
dech fc walil.

S báznť a strachem hledčlčnámořnici a po:
rcftnč na boUři zmitané moře.
„To bude pernh kUď práce,“

ťekl ď twáři
starostliwou kapitán; „přál bpch, abh již bpla

nor prhč“
Npchle fwinuli lodnici wssechnpplachtp, mimo
plachtu přednčho stčžně. Wssak to málo pomohlo;
wždp prudčeji zuřilo wzbouřenč moře pohcinějic
korcib hned Uahoru hnrd dolů pťeď horh wln,
často whlilp fe toky i přeď palubu, a hned kapala
ďe wssech woda. Kapitán a námořnici činili seě
jfoU byli, aby jen loid zachowali. Crli Ulekcini
Utekli fe cestowniri bUB do komůrek Ua lodi, aneb
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fe fhromáždisi Ua palUbě, kdež fe wefpolek bUď
těssčlč Ueb děsili, podle toho, jak powětrnost se
Ukazowala.
UplhnUla Uoc w strastnčm lopocenč; nastalo
fwčtáni. To wssak Uepřineslo útěchh; bxoUťe zUé
řťlxaneUstále. Fťlčp a Jofef stráwili noc dilem
na modlitbách, dilem w důwěrm)ch rošmlUwách.
Twáť kapitčmowa dáwala maloU Uadějť. Kapč:
tán přimo se whjádřťl, že neni Uaděje k zacho:
wánť lodč, potrwá:lč boUře jesstě trnto den; obá:
waje se, abh Uebhla wržena Ua úskalť. W tom
ale okanfžrnť zazněl temUý třefk; horowťtá wlna
spláchla zadek lodi; dwě stěžně, mezť Uimč hlawnč,
zlomilp

se.

x

„Jofefe,“ prawil Filčp, „tUssim, že jeU dčw
Boži Uciš múže zachrániti.“
„Jci jesstě donám,“ bhla jeho odpowěd; ač
již wssťckUipoěali tratit
jfoU rozbitě

Uaději. Na kwap wrhlč

stěžně do moře a zdwihťi

jčný

stěxe

žeň. Než boUře zUřila neUstcile, a hnala je wždh
blěže k nebezpečnhm fkaliskám. Bylo okolo třetč
hodinh š poledne, ana loid Uáhle zarazila otřefena
jfoUc ohromnhm Udeřenčm. Rúna byla tak silná,
že pozůstalč stěžně zlomenp přeš palUbU padly a
mnoho lodnich frUbů fe roztřisstilo. J wzkřikli jfoU

wssťckniplni hrůšp a zoufalosti. „Zhhncmr!“ won
lal jeden za druhým!
„Po lodi již weta,“ odpowčdělď nrohroženoU
chladnosti kapčtcin, „mp pak doufčcme předre, že
zachowáme žiwot. Honem ělnny fem! zamiťčme
ť Jamaire; ostrow teU leži Ua blčku.“
7
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Nowá, jesstě wětssi hrůza poijla
wssecky
Jeden člUn bpl aniž to fpozorowáno, prUdkosti
boUre od bokUlodi odtržen; drUhý, nhni jediný u
U prostřed lodi Upewnčný u bPl přiliš malý, abP
fe wssichni w něm stéfnali RPchle bpl tedp od:
wazan a nawzdor boUřliwým proUdům do moře
prsstťn. Každý z pocestných a námořniků tlačil
se kU předU, a chtěl prwni wstoUpiti do fpafnč
loidkp; mnozi, kteři skočili dolU, fpadli do wln
mořských a UtonUli.

W teto strasti, w tčto srdce rozdirajiri tisni

jewili Filip a Jofef podinbodnoU szžilost a
řidkoU přitomnost dUcha. Pomáhalč pťede wssim
panťm a nemocným do lodkh, těssčli a powszzo:
walč malompslnpch, a hleděli wssUde Udržeti po:
rádek a předejiti nesstčstč Wždh wčce fe naplňo:
wal člUn, jehožto tiži sUdp ď wodoU a potrawon
jesstě wťce zwětssilp Předc wssak wstoUpili wssicknč

pocestnč, až na Zofefa a Filipa a dwa maUře:
Uinske otrokh do tehož člUnU, kterýžto patrně pre:

plnčný, fe potapěl
„Pro Boha,“ wolal kapitán, „Filipe, pojdte
za newahejte! Wh jste posledni, jehož mohU při:
jmoUti do člUnU, ostatnť ať hledi, jak jich Bůh
zachowa.“

„Já půde jen ď prčtelem fwým,“ prawil
Filip; „wp ho musite wziti.“
d

„To je zhola nemožne; což newidťte, že fotwa
pro wSaď
je mista, apatřili
jak fe Filip
potapč ačlUU
můj?“
SUstrnUtťm
Josef
dolU;
bploť orďssem prawda, co ďhl prawil kapitan.
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„A Uecháte čtprp lidi zde zahpnoUti?“
„Lěpr, kdpž zahynoU čtpři lide Uebo pět lidi,
Uežli ssedefát; pofpěsste, pospťsste, Fčlčpe! pomněte

Ua fwěho che, fon žem: a fwě děti. Zofefowč
pomůže jeho rúženec a blahoslawená Panna.“
„Jak,“ zwolal rozjitřeUJofef, „fčlm we fmr:
telných oUzkostech postawený jesstě fe posmčwáte?

Wim, že mUe Urnáwčdite pro wirU moU; wp mUe

whdáwáte proto w zahhm:ti; Bůh wáo Uapraw.
Jň pak, prawim wám, že mUě pomůže přčmlUwa
swatě PanUp wice nežli wám wáš člUU. Blaze
wám, bUdetelč č wp zachowán.“
„Josefe, jci zůstam: š teboU,“ prawčl Filip.
„Th jdi, přitelč můj, pomni Ua žeUU a na
ditkh fwč! Ueklame:li mne wnitřni hlaď , který
mne Ui,kdy nezklamal, Uwidime fe jesstč.“

„O Jofefe můj, na zemi nikdp wčre!“
„Fitipe, wstUp do člUnU, proflm tebe, fwr:
chowaný jest ěao!“
„Naposledp, wolám wčw Fčlipe,“ křičel ka:
pitňn, jenž Uhni laUa, za něž byl ělUU k lodi
přťwázňn, kúzal pťesekatč, uo „naposledy!“
TU klopýtal Filip, Jofefem Uapolo wlečen,
k zábradli. „Nikoliw,“ wolal, „já tť UemohUopU:
stiti, Josefe! o teboU chri žitť, ď teboU chri Umřiti.“
Tento ale pewně oďjal přitele; ď oUzkosti a
silou láskp strěil jej w okamženi do ětUUU.

„Pozdraij

ode mne ženp a dčtekfwých!“

Užolal za nim. Angličan ale Uemohl Uičeho odpošďěn
dcti; pofadil se, Ua polo bez febe do koUta w lodce,

siloUil hlawU kprfoUm, a přčkrhl si 7Tči rUkama.
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dež si takto loďka zdloUba a těžre wlnami
razila crstU pojala onfalost otrokp moUřeninskč.
Se strassným skUěenťmwrhlč fe do moře a ploUlč
ža lodť, u ale žadUý nedostihl jč; jrden za eorU:
hým UtonUli we wlnach
Zosrf npni samotný a opUsstěný,Ualrzal fe
w přehroznrm stawU. Každč! okamženi mUsil se
bati, že fe loB potopi Jčž se odtrhl;p jednotliwe
srUbh Jesstě rachotil hrom, alr slabějč; jesstějeko:
talh wlnp, ale wztek jcjich ochabowal TU poklekl
a wolal k BohU: „Qtče nebesky! whtrhni mne
zteto tisně, jako jsi jednoU Jonasse wyfwobodil
z jicnU welrhbp č aposstola swrho wpwrdl z roz:
bite lodč na zem! Qrode za mne U swčho Bož:
skeho Spna, PaUa i Spasitele meho, TP milostč

plna, mocna PanUo! Qrode za mne, Tp mUj
andělč stražný! Proste za mne wP wssčchnčswati!
Je:lč wssak wUle Twa, Qtče nrbesky, abhch zde
zemřel: pak mně račiž dati ssťastnon hodčnkn smrti,
a Uedej mne kleonUti U wťřr a w důwěře w Tebe!“
Blahh paprsek Uaděje zastkwěl se mU Uyni
Bhla práddě sobota. TU se Upamatowal Ua slib,
že fe chce modliti toho dne rňžeUre kportě swatř
Pannh a za fpafeni dUsse fsiechetnč! dobrodějky
fwe, donnh Aawerir UěiUil tak J odlehěilo sr
mU;a tUdťžUabhl sily, bp rozwažowal staw waj
a přemhsslel o prostredrichk spomožrni sobě; což
fr owssrm jeU zázračně mohlo stati Nemohl Uči:
Uitč UicjiUeho,

lrč swazati UěkolčktrámU a dřew,

a na tomto wratkem worU porUčiti fe wlnam a mix
losti Boži.
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Nebplo čan mařit;s woda rostla rpchle w
lodč. Jofef si wPUesl Učkolik lahwie wťna a něco
UzrniUP pro potrawU Ua fwř UebezpečUěplawbě;
pak wzal fekhrU a Uprawil si ze zlomeUých stěža
nůw jakhď taký wor, jejžto prowazh a hřebP Upen
wnčti fe fnažil. Přissla Uor; bhla to ofamělěmU
trpká strastťplUá noc. SrU UrwstoUpčl Ua oči jrho.

Ráno dšdělal fwůj malh wor; bhltě fwrchowanh
čaš. Lod znamenitč zapadla přrš noc; a již fe
počala potopowati. S ncmaloU prarč připrawil
UpUi wor Ua moře a, poroUčeje fe BohU odex
w;dal fe kťehkčmll plawidlU.
Wťtr fe přeď Uoc obrátil a wál mU Uan

proti; jeU.zdloUha mohl fwhm weslem hnáti wor
kUpřrdU. ClUn kapitánůw sr byl plawilkZamačre,
a Josef Utožil w tomtěž fměrll pťoUti. Neměl žúdUčho
kompan, jen sspatnoU plachtU; tolčko Bůh mohl
jej tam dowěsti, Qn toliko mohl jrj whfwoboditi.

leoha fe potenáhla ijasnila;

slUnrefwču

tčlo jafně, wťtr wál pťťzniwěji. Dwa dny strá:
wil Zosef Ua moři, aniž byl potkal nějakoU loď;
jenom fem tam objewil sr žralok nebo welryba
ď wypoUlenhma očima. Potrawh Ubýwalo; nr:
wěděl, kam požrnoU wlnh jrho wor. Wssak práwč
w takowhch nrhodách wptrwá zbožnč! frdcr kře:
sťaUa. Jofef Uekolčfal w důwěřr; wédělť, že nčx

nrbesich žije Qter,

bez jehož wúlr nefpadne ani

wrabec še střechy, tčm mčně zhyne žiwot lidský.
TomU fr zrela odewzdak.
e
Třetiho dne z ráUa zaslechnUl z dálkh slabě
plesstěni; Uěro plUjiriho se objxrwilo a snažilo fe
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přibližitč fe k worU jeho. S podiwenim a e Ueš
ohrožerU mpsičřidil swůj wor w tU straml; hnrdle
wpftonpil trčtm z wln mořskýcha bhlo poznati pon
stawU lidskoU. Bližili se k fobě wic a wice. Pilnějč
patťil Jofrf w tU strann; wssakuo radost a úžaď k
newpprawrni obrazilh se najednou we twáři jeho.

„Qprade,“

zwolal poslězeď jč:sánim,„ne:

mýlim fe, to jest můj Filťp. Wždpť jfem to wěděl,
že ho spatřim zafc.“
Nhni přisslč zcrla blizko k fobě. Z wod
morských pozdwihl nynč Filip rUkoU, radostně

kýwaje. Takě on poznal milowančho druha; rpchle
odstrčil trám, wskočšl na wor a tisknul Zosefa
k wěrnřmu frdri. „O Bože! múj Joscfe!“ wou
lal w prUdkěm zaniceni; a Zosrf držel jrj w
pewnřm objeti; žádllnýncmohl pohnutim ani slowa
promlUwiti.
Zofef znamenal, že jest Filip úplně whsilcn;
ipodal mU posledUi krapet wina a soUsto chleba,
ktcrěž mčl zitra. ztráwiti; hltawě fpolanl Filip
wssecko.Celý Umdlcný fotwa mohl státi; položil
fe tedh na wor, a podal pťiteli rUkU na poděkon
weini ď pohlrdrm UejwroUrnějssi radosti zxč:roweň
i ncjtrpčťho bolU. Josef poodložil weslo, klckl si

kněmu a rukoU podpiral jeho mokron hlawu, ď
niž woda potokem srčela.
„Filčpe, mám tč opět; wždyť jscm wčděl,
že Uáď Bůh zafe fwede; wěřim pewně, že Uáď
chre zachowati.“
„Zá mU děkan již za to, že mne dáwá na
twěm frdri Umřiti,“ znčla odpowěd Filipowa.
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„Fčlčpe! bUdem fe modlčti,e aby tě nechal

Ua žčwU, pro ton

ženU, pro twř ditkp, pro

twčho přťtele.“

„Na žin zůstati? Jofefe, já fám? Pťed
mýma oččma zhymllo ssedeseitelidi! člun se pťeko:
til, kapčtán ďe wssemč Utomxl, já Uchptčwfe trámU
plUl jfem dále bez Uaděje a bez útěchy!“

„Q fwatá Panno!“ zwolal UstrmxtýZofef,
„jak fe to stažo ?“

„Ty wčď, že člUn bpl přeplněn; witr byl
slabý, a jen ď Uejwčtssim namahánčm bplo nám
možno dqstatč fe dále. Celý skormoUcený seděl
jfem tU. Casto mne Uapadlo, abpch skoěilš člUnU,

a plawal zHět ktobť a sdilel nehodU ton.

Přť:

sahal jfem, že fe odsloUžim kapčtánowi; fotwa že
jsem Ukrotil hněw frdcc fwěho a zdržel fe násili.
DrUhřho dne Uáhle witr fe obrátčl a hnal náš
Uazpátek; měli sme potrawy fotwa Ua dwa dnč,
staw náš bhl zonfalý. Námoťnčci fe opčlč, a je5
den z těchto ožralců, který sprawowal člUU, přen
kotčl chpbným

trhnUtim

loťokU; kapčtánowč při

tomto pťewrhmlti roztťisstěrta hlawa, wssickniwe:
fměď nalezlč hrob we wlnách, až na tp, ktere

drawř rpby pohltilp.“
„N tp, Filčpe ?“
,
„Pťně fe podařilo Uchopiti kormidlo, kterým
1sem si pomáldal skrze wlnh. PlUl jfem relý we:
čer a celoU noc, ale nebpl bpch toho whdržel anč
hodinU dřle, tak jfem ztrmácen wssecek. Neměl
žfem wťce žádne naděje; tU jako dčw Božť Ualezl
1fem tebe.“
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„Ano Filčpe; toť patrný diw. J podčkUjme
HofpodčnU a profme ho, bp dokonal skUtekzachra:

Uěni nasseho“
Modlili

se ď wroUcnostť několik okamženť.

„Jofefe!“ prosil nyri Fťlip, „nemaš Uic
wire k jidlU ?“
„Filipe, dal jsem tč posledUikrapet wan,
poslednť foUsto chleba!“ odpowčděl š hlUbokhm
zarmUtkem Josef
„Welikh Bože!“ zalkal skormoUcenýFilip,
„tedp jfem Ussel lehkč fmrti UtoUUtť, abhch hladp

žemřel?!“
„Filipe, tať dUwěra twa a děkthj?

NabUd

jen mpsli, UemUžemepřiliš daleko býtč od ostrowa.“

„Dalr,
Nngličan
telč

než se domniwaš,“ prawil temnč

Josef wpnaložil wssecko, bp dodal frdre pxťť:
ZkUsserst Učť, že wpsileUi tělefne přečasto

feslaije i szžilost

a silU dUchU J Filipůw

jindp tak čilý dUch Uemohl fe UpUi Ubranti

ma:

lomyslUosti Jenom žiwa a pewna dUwěra, jak
ji wsstčpilo w prawdě křesťanske wychowani w
dUssi JofefowU, pak i těžkp ofud jehož zakUsil a

erž ho w důwěře w Pcina Utwrdil, zachranilp
Jofefa w těžkěm tomto pokUsseni od malomhsl:
Uostť. Než i jemU počalo prwati sily tělesně,

takě on počal citit trpzeň hladU
.
Slabý m weslowanm pohaněn, plUl wor
zdloUha po wodě leoha
bpla ččsta, moře po:
kojnč; to jim bplo jediUé k Ulehčenť. MinUla Uoc;

Uasialo jitro; Utrmaceni ohledalč fe, zdali:bp ne:
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fpatřili Učkde lodč, ktera bh ze whswobodčla, wssak
nemohlč wpskoUmati Uičeho.

Tak Uplpn::lh dwa dni, a žadna pomoc nea
přichazela. Hlad a žčžeň trapčli je. Zwlasstě Fče
lip trpčl mUoho. Ležel na worU ď twařť bledoU,
hladem a oUzkostč wssecek zmoťenp, patře nabě:
hlpma očima brzo wzhůrU k Uebč,lorzp zafr slidě

toUžebněpo wpfwobozmi. Casto otwčral wpprahla
ústa, jakobp lapal pokrm a napoj Jofefowo foUe
žent množilo fe bidoU přťtele. TU odložčl wečer
třetiho dne weslo, jčmž Uemohla wice wladnoUti
mdla rUka jeho, pofadil fe k chUrawémU drUhU a
těssil ho.

„Nemam wčce naděje, že bUdeme zachrňněUč,
Jofefe. J Uebploxlibp lčpe wrhnoUti fe we chla:
dUe wlnp, Uežlč zhonUti hladosn a žižUč?“
„Y ro malomyslltč famowrahowř pťedstoUpčtť

pťed foUd Božt?“ doložil Jofef „Filipe

pomni,

že Uad nami žije wssemohoUcť Qtee, bez jrhož
wUle nespadne anť jeden wlaď 8 hlawh Uassi;
pomUč, že anděle naď chraUč a že fwata PanUa

prosi za naď! Ja Ueonfam.“

„Kdo můž miti tak pewnoU wťrU!“ prawil
tenmě k fobě Filip „Q jak Ume trapi hladl“
„Tp malompslný! wěřčšfnad předce w Kri:
sta? TU pohleid, jak pnč na křižčtrpě za Uaď,

žťžUěpro Uaď!“ Z podawal mU křiž růžence.
Fčlip, hladem až k ssilersti ztrapený, wp:

trhUUl mU růženrr z rUkp. Koťenna, libezná wUně
pachnUla mU rostřťr. J koUsl do ssňůrkp a do
zrnek, kterč fe roztrolčlp. „Filipel co ččnčš?“

ualďšu
wzkřiklUlekmltp Zofef,
„th polPkáš zrnka růn
ženre? Thť rozmnožťtrapeni twe“
„Nikoli Josefe, zimje tolčko; jest to w prawdě
manna?“ pokračowal žwpkaje zrnka; „je to manna
ď nebe? to je siadkh, lahodnp pokrm!“

„Pro Boha, co mlUwťď?“

„Josefe, tU maš a jcz takě, bUdoU ti chntn

Uat!“ TU roztrhl Filčp růžener na dwé a dal
polowici přlteli
S úžafem a nedůwěroU okusilZofef jednoho
zrnka; č mohlať se jisič; bplať sladka a přijemna,
jako z cnkrn a čokoládP WděěUě pozdwihl Jofef očč
swých k nebefům a jedl Nhni se mU wsseckoija:

snčlo Patře na Filčpa, kterh pokrmem tťmpodiwně
posilnčn naň se Ufmťwal prawil š prťwětčwo::
oprawdowostť: „Filipe widťš, jak Bůh pomaha?
TP malompslnp! pomatuješ fe jesstě, jak jsi mlU:
wčl o růžencč? Thš prifahal, že nebUdeš ho dřčwe
ctťti, až perlh tohoto rUžence w chlčb se obráti a
tebe nakrmť! Widťš, nhnť zrnka tohoto růžeUcr
Uakrmčlh tcbe a whtrhlP snad tebe zc fmrtč hladU!“
Zardělý sklopčlFilčp oči, řka: „Jofefe wim,
že tak jsem přčfahal Yle pro láskU Božč, řrkni
mUě, proměnčlh fe zrnka ta rUžence we chlcb, abh
náď nakrmčlp? stal fe tU nějakp diw?“
„Nenč to žadnp zazrak a jest to predce diw
dčwoncče odpowťděl Zofef N npnč whfwěttowat
přčtelč wssecko

We sspanělske Nmerice, kde anUje wčra kae
tolická, rtťse fwata Panna a matka Boži ďe zwlasitni
důwčroU. Pobožnost růženrowa, kteraž tak pěknč
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a strUčně připominci dňležite Událostč ze žiwota

Pamxy Marie tak úzre fe stýkajiciš žiwotrm Božu
fkěho jejiho Shna, U welikě fe tam chowá úctě a
z hnsia fe koná.

Jako

nčkdp jeptisskp katolických

klássterů w Ewropěžr tak délaji nábožnč pamlh w
Nmerirr obrazy fwatých a růžence ze sladkěho těsta,
fesiciwajiciho z rUkrU, čokoleidy a jinčho kořesli,

UdělUjire jťch co darp dětem a přátelům. Zrnka tau
kowhch růžrnců ztwrdnoU časem ro kámen, a jfoU
po dloUhč: leta k jidlU; tak že lidč w oUěch ze:
mich rúžeme nejen pilUě fe modli, anobrž w čaď
potřebi i jedi. Takowýto růžener dala doUna Bao
weria swč!mU pťčteli; jehož zrnka w čaď Ueywětssi
potřebp lačnčjirčm pofkptlh posilnčltč a mdlhm ob:
čerstweyi.

„Ze fe to dálo neihodon,tomUerěkim wire;“
prawil po dloUhčm přemitáni Filip, „a předce
UemohU Uwěřiti, že jsme dorela zachráněni. K tomU
jesstě třeba mswho, ach pčelšnmoho!“r

„Q malompslnh! tp pochyijeď jesstě?“
„Nikoliw; jci to mám zajistě, že wpfwobo:
zeni bUdeme,“ wolal Jofef wdččnč a důwčrnč
pozdwihnje oěi k nebefům. „J dčknjmežBohU; ten
jenž w hladU Uedal nám zahpnoUti, dokonň skUtet
fmilowáni fweho a wpfwobodi nč:š! u Q ty zbon
žná donno,“ pokračowal, „když jsi Umě podáo
wala ten růžeUec, jistě Uepomněla jsi, žeť zrnka
jeho nč:ď Uafytě, a Uáď zachowaji na žiwě.“

Zážčwnh pokrm ten občerstwil jc podinu
hodltě; ostatni zrnka rozdělili mezi feboU tak, že
mohli, owssrm při nejwčtssi noUzi wpstačiti asi

ulššuu
jeden den. ani

počalo prssetč. Hltawě lapali

padajici kapkp do ssatU a hasili jimi UaramUoU

žižeň „Hle, Filčpe, jak pomáha Bůh,“ di we:
sele Jofef; on dáwá Uám kpokrmU takč Uápoj!“
UplpUUl teUto deU a talě přťssti Zrnka, ja:
kož č mala, UasebraUa zasoba wodh dossla a sla:

bost zemdlených rostla
Filip bhl malompslný
wťce Uež jiUdp. „Co Uam prospělo,“ bědowal
„krátke občerstweUi, jehož Uam poskp:la zrnka a
dessť? toť jeU prodloUžilo

trápeUi Uasse; snad bp

Uaď bpla smrt již ze wssč bidp wptrhla
Tp se
dominaš,
žc mame za tUto pomoc pťčmlUwě
Marie PaUnp co děkowati? Proč tedp Uepomůže
zcela? MUžcli tolik wpprositi, jak tp twrdťš, proč
Uam Uepossle lodi k nassemU wpswobozeni?“
„Filipe,“ odwětil Jofef, „důwěra moje stoji
pewUč; ď kdybp rowUěžtak pean bpla take twoje!
Zesstě donam a donatč bUdU až do poslcd:
nčho wzdechUUti YUo, mocUať jest Maria, fwata
PanUa, a jsme:li hodni wpswobochi, jistě že Uam
je wpprosi!“
J klekl a modlil se wroUcně Zeho důwěra
rostla o bidoU, a tato bpla welika Qba již bpli
zcela zemdleUi, hlad a žižeň trápilp je Uáramně;
krew jejčch řiUUla se jako žhawý proUd olmě ži:

lami; krk i ústa se zantilp a wadilp jim w ťeči
Wčtr počal silněji wáti; chatrUý prám jejich mohl
Urjmenssčm postrkem ďýtč pťckocen. Qba lcželč tU
jako Uěmč celč skličeni wedle febe Josef pokusil
se, Filipowi stčskUoUti rUkU a Ukazati mU k Ue:

befům. dež

pak se přčtom pracUť pozdwčhowal
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fpozorowal plachlU, kteráž asi mořskoU mčli od
Učch wzdálenčx přimo ploUla k nim.

„Fčlipe! Filčpe!“ zajafč:l, „jfme zachráněnč,
tamto plUje koráb!“
Filip jakobh znowa ožiwl, wzchopil se, necčtě
žádnč slabostčwire, a pohleděl na moťe. J poznal
tč!ž koráb k Učm fe bližicč. TU fe dal do hlasitěho

pláče a tiskmxl přčtelc kfobě tisse wzlpkaje: „Jo:

fšfe! mhť jfme zachowánť! Thď měl prade.
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Q Bože! děkUjUTobč, odpufťmi malompslnost múU!
Josef ale lťbal wděčně kťťžrůžence. „Wždhť
jsemwěděl,můj Pane a Spasitelť, žeTp nám spomú:

žeš. Tp fwatá Panno, tpď nám pomor wpprosila!“
Korčlb fe wčc a wťre přiblťžowal. J kťičeli
co jen mohlč. Josef točil klobonem a Fčlčp ď tižč
swlekl fwrchnč ssat, bh jťm dáwal znamenč. J
spozorowal je koráb. S radostč, kterčž nemohoU
whpfati žádná slowa, patřčlč oba drUhowč, jak
člUn odrazčl od lodč, plUje k nčm. PřčplUl k worU
jejčch. Než tak slabť bpli Fčlip a Josef, že je mU:
silč přenestč ď woru na člun; náramná radost, a
přestálř strasti Uwrhly je skoro do mdlobh; oU:

trpnč naliwali jťm ihned wčna.
Špančlowč bplčť jfoU jejčch zachrcčnčtele. Zo:
fef znaje ťeč jejich, ptal se, jak mile se trochU zon

tawčl: Jaká je to lob, již máme ro děkowati za
zachránčnč Uasse?

„Jest to fwatá Panna

Atossďkáee)kore

weta Jehop welekatotickeMilosti, krále sspanělskřho.“
P) Wťtssi lodč má kaťdň swč jmeno.
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TU zaplefal Jofef radostným hlafem, jakobh
bhl fam RodičkU Božč widěl. „Filipe! slhssel jsi?

Swata Pamca zachranila náď!“
Překonany sklesl Filip; a nemoha mlUwitč
slabotoU a jesstě wice wnitřnim pohnUtim, poda:
wal toliko rUkU přťteli

ČlUU doplUl nhUi klodi Qpatrnč a ssetrně
pťenesli jsoU lodnťcč oba tp nessťastnena lob Ka:
pitan přčjal je ď Upřťmnou útrpnosti a opatřil
ihned wssecko bh potřebne pomocč a občerstwenť

jim fe dostalo

Dano jim čiste pradlo a ssath,

položeni jfoU hned do posteli, kde pokrmy a silici
wťno je občerstwilo a zotawilo DrUhč!ho dUe ci:
til fe Jofef tak posilněn, že wažUemUkapitanowi

fon a Filipowu nehodUmohlprrawčti

S po:

diwenťm posloUchal tento.

„Cestp Boži jfoUpodině,“ wecepak don Pea
dro, kapitán lodi; „jenom slepýneramena jich“
„MocUost wirh a důwěrp kroti proUdp,a
pťencissťhorp. Blaze wam, že jste důwěřowali we
Spasitele a w přimlUwU panenske Matkp jeho;
nedať zajiste žadnčmU zahynoUti, kdo fe w jejťho
Syna dUwěřUjea jt za pťťmlUwUprosi“; doložil
wažně don Dčego, dUchowUťUa lodi

Leč Filipa přepadla zimnice Než již po
don
dnech ozdrawčl opčt, k čemUž neochabla
sila mUžowská a pečliwč ossetrowani pťatel jeho
Uemalo přifpělo. J mohl powstati opčt z lože

a ijťti Ua palUbU
dež

takto jednoho wečera fe xprocházel na
Uměle aťezaný

palUbě, Uzřel obraz swate Pannp,
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a lidu lodnčmU kúctě wystawený. To ho mocně
dojalci. DloUho patťil na obraz ten; záře práwě
zapadajťcťho slUlťcepadala na twář matkp Božť,
kterážto š pacholátkem w nárUči, zdála se naň
mile a laskawč se Usmiwatie uu
Bplo to prciwě w sobotU. TU zazněl podál

zpěw lodniků jako welebnh sbor, prozpěijčcich
kU poctě Rodičkp Boži:

Zdráwaď hwězdo strážná,
Matko Božť wážná,
Panno Ustawičná,
Nebeď bráno siičná.
J zdálo fe mU, jakoby ď nebeskýchkrajin ozý:
wasi se hlafowč tito a dojčmalo ho to hlUboce.

J posloUchal dále:
S Gabrielem ď nebe

,

Pozdraijem tebe:
Dej mir, zažeň hněwp,
Proměň jmeno Ewp.
„Qwssemť, sám Gabriel, pofel to Uebeský,po:
zdrawčl jť, a mh bpchom neměli těž pozdrawon

watč a ctiti ji?“ prawil sám kfobě. „Wždyť ona
je skUtečněprotion Ewp. Zako Ewa, pramatka
Uasse, UeposlUssenstwim fwým wsselikoU strast na

pokolenť lidské byla Uwrxhla,rowněž iskrze Marič
fpáfa nám zawitala, an z Uť fe ráččl Uaroditč
Spasitel swěta.“ W tom pak slhssťdále:
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Ukaž že jsi máti,

Nač tam po náš stúti,
Bp wždp 8 námi chodil,
Jenž se z tebe zrodil.
„Ach toho jfcm již w plnč miře zakUsil,“ wzdp:

chal si pohmltý. „Prokázala fe i ke mně býti mat:
koU, ač jsem ji pofud odcizowal fwě fpnowskč

frdrc; Uež uu“ a w tom opět zni zpěw dále:

Panno bohorodUá,
Matko přelahodná,
Dej ať dUsse čistá

Následee Krista.
„?lno: Dej ať dUsie čistá následee Krista!“
opakowal si mocUě dojatý. „Zač mohU lepssiho
wzýwati Tebe.“ N kdpžopět zaszěl zpěw, již fe
Uemohl Udržeti; jemně awssak stdečně opakowal

slowa prozpěijicich:

Zpraij

jistou cestu

K UebeskčmU městU,
W Uebeskč pak řissi
Zweťd Uáš kU Ježissč.

Pťi poslednich pak těchto slowech wssecek pře:

konáUý poklekl na kolena a wolal š rUkama sepia:

týma: „Ježissi a Marie, jú jsem Wáš, neboťWp
jste mnť welikě wěci Učinili!“

uu161uu
lse Dalssi Události.
Lojo dona Pedra bpla Určena do Hawannp,
hlawnibo

města KUbP, Uejwčtssčhoto ostrowa anrs

tislskeho w zapadnč JUdčč erbýwalo tedp Fčlč:
powi a Josefowč nic jčncbo, leč abp take ploUlč
tam, a z Hawannš: hledalč přťležčtosti Ua cestU
do Anglicka. Zdrawč Filipowo lepssilo fe den ode
dne; přitel jeho Jofef, kapitan a kněz, kteři oba
si ho welmč oblťbili, přičťňowali wsse, bp ho obwe:
selilť Wažm) poklid Uhostčl fe w dUssi Fčlčpowě
Netajčl že se zabýwa nhni ď tťm, co jest Uejdů:
ležitčjssčho, totiž še škoUsseUčm wčrp, Ua ktere lpel
pofawad a ďe zkoUmč:nčmtoho, k němUž jej wnitřnč
toUha a zwlassnti přihodp takrka mocUě bpli při:

tahli Nabhltě Filip w kolejčKambrčdžskr, ktrroU
w mladč ansstčwowal obhěejnčsskolni wzdělani
anglických zemanU HlUboka mpsl a zdrawh roze
Um Uchranily ho, afpoň z častť one jednostran:
Uostť, ktera býwa Uasledkem takoweho wpchowani
Cestp, ktere konal po Jtalič a FrancoUskU Ukazalp
mU w jine podobě katolicke naboženstwi Uež jak mU

bplo w mladi žhanobenč! wPlťčer, a brzp počalo
ho mocně zajčmati Seznamenť fe š Josefem, kně:
mUž ho, jak často fe přiznal tahla jakasinewpu
slowná nčcklonnost, mělo welikh wliw Ua jeho citP
naboženskě RošmlUwp ď přitelem zbawčlh jej
Umohěhopředede; pewna, Uezwratna wčra, kte:
roU ofwědčil Jofef Uprostřed nejwětssi noUze, kde
wssecka naděje zmizela, otřasla jeho srdrem: jeho

wčra neposkptla mU takowě pewnosti; zrnka ne:
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UáwiděUěho růžeUrr, jež sám, jako Ua fwědectwi
wpzwal, bplať jeho pokrmem w čafe hladU; loB,

Uazwaná jmenem fwaté Pannp, potwrdila, jako
zázrakem, wirU JofefowU o přčmlnwě Marie a
aUdělů, anbrž zachrúnila ho. Wsseckototo mnfeloť
mocnč dojmomč přimeho dUcha jeho, a ono wp:
zUáUi, kterě Učinil před obrazem swatč Pamtp sslo
z hlnbokostč dUsse jeho.
Zofef a důstojU;b kněz fnažčlč fe,

Filťpa prawdě katolickř, a Bůh požthal

wpUččtč

jejich

Usilowánč. Filip počal takč Uepředpojatým roza
Umem za prawě a Božsiě poznáwatč to,k čemUž
ho dřiwe tajná tonha dUssewedla. u
PřčplUli do Knby. ZedUoho rána rozpro:
střela fe HawaUUa,

jedno z Uejwčtssťchměst jižnč

Nmerikp, před nimi. HawaUUa leži na fewernčm
pobťežčostrowa w přijemnč!, ale erelmi zdrawč
krajčnč; počitala již tehdáž 100.000 obpwatelů,
počet, který od tě dobh o tťetiUU zrostl. Fčlip ď
Zofefem radilč fe Uhni, co bp měli čiUčtč. Rozo
kotánčm

lodť pťčssli o wssecko fwě jměUi č zboži

a bplč U welikých Uerázich.
p
TUjim pomohl fpanilomyslUý kapitáU sspa:

Uělský.„PáUowě,“ prawil, „prosim, bp jste Ueu
opowrhli pomocč moU we fwč Uefnázi, we kterěž
fe bohUžel Uacházčte fpůfobem zcela erčnným.

Mám Ua hotowosti 1000 piastrů, kterýchžwám ď
radosti zapůjéim; tato fUma stači, bp jste fe do:

stali domů.“ w
S wroncčmč dikp přijali jfoU přátelě tnto
podporU dona Pedra a slibčli, že spráwně zaa
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platť na tom mistě, kde bp toho žádal kapitán.
Kněz lodi pozwal je, bp hledali w klússteťe do:d
minikánů pohostinstwčo tam, Ujissťowal, že bUdou
rádi přčjatč a co nej askawťjč ossetťowúni. Qn
fám Uwedl oba th přa“tclp do klásstcra, kdež poži:
walč laskawř přče, která přewýssila jich očekáwáni.
Filip se doccla zotawčl w klássteře a přiťrawo:
wal se k složenť wpznáni wčrp. Co zatčm on fe

oddal na famotn, rozjimáni a. Ua modlitbp, po:
Užil Jofef prázdnřho čan k tomU, abp fe naUčil
znciti Hawamm a jeho nejblčžssi okoli.
Nčkoliw fe těssil z obráceni Filipa a z pou
diwněho zachráněni oboU: bplp jfoU přece dobp,
ťde zármUtek a starosti kormoUtilh dUssč jeho. Co
bohath mUž bPl odplUl; teid bhl žebrákcm. Sám
bP fUadno fnássel břimě chUdobP; neb na fwe wěx
domosti bpl bP fnadno koesi nalezl slUžbU; ale we
wlasti čekala naň chUdá matka, a těto přifpěti
alespoň w poslednich dnech žiwota jejiho, toť bplo
wroncim pťánim a fnažnon profbaU frdec jeho.
Wssak tato naděje láskp anowskče, thto kráfne zá:
měrp ssťastně bUdoUenostč nasslp ď jeho jmčnim

u hrob fwůj we wlnách. u
Než mp známe Jofefowo zbožnř, w Boha
důwěřnjčrisrdce. „Pán Bůh dal, Pán Bůh wzal!
staň se wůle Jeho; ze wsseho bUdiž jmrno Páně
pochwáleno; kežbp mně jen zachowal matkn g
dowedl mne kni!“ Takto mpslil a Uetruchlil přťliď.
Zednoho wečera chodčl po Ulicich nádherUť
staw eneho města. WssUde fpatťit hemženi wssech
národů, a sipssct wsseckpjazpkp pěti dilů fwčta
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S pawlači zUělpzpěwy, kptaroU prowázenč; fem
a tam černochowč po denm prácč, zapomněwssé na
Unaweni fwě, začinali prowozowati Uárodni tance.
Wssak najednoU ozwalo fe wolánť: „Hoři! hoři!“
ZednoU úzkoU Ulici walilp

fe hUstě oblaky koUče

a plaPeny silehalh. Záfobárna Uaplněná lnem
a dehtem hořela. Daleko metala wzteklost ohně
hořčeč balikp lUU a drhtU jako žhoUci pochodnť;

brzo chytčly fe fonedUi domy, i wedlejssi Ulice;
strassliwý křik, Uářek nessťastnhch, kteři chtěli za:

chowati fwůj žiwot i swoje jměni, zněl děfnč w
rpkU plamenných proUdů, kteři každým okamši:
kem morUěji fe fráželi přeď Ulice.
Josef prosil Boha o posilU, a spěchal kú
pomoci. Npchle xppmrsstil fe na střikačkU a řťdil
trUbicč jeji, an Spaněl, jenž pomáhal přč střč:
kačce, pádem bťewna poraněUh beze fmpslů byl od:
nessen. Tak byl dům tento zachowán; wedlejssi
wssak lehce staweUý, fřťtil fe. TU siPssel Jofef
úzkostliwř bědowánť. „Pomozte mně, pomozte
mčmU dťtčti, pro rány Kristowp!“ wolal ženský
hlaď; žeUská postawa objewčla fe w okně Uejblťže
hoťčcčho domU, lomčc rUkama. Již obkličowaly ji
plamenp; .ohrň a deUý koUřdraly se ďe wssech
stran k nč. SpěssUě přiložilJosef žebřik; bylo to
drUhč patro, oded Uessťastnáwolala o pomoc. uu
„Neni k zachránčUč,“ křičelčpřistojicč; wždpť wi:
dite, jak se trámp Uahybajť! oheň fe fráži; Uenau

fazthe marně žiwota!“
U,Žiwot za žťwot!“ prawčl odhodlaně Jo:
sef; „kusim toho!“
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S náťkem, jenž trhal skdre wssech, prosila
Ubohá znowa, Upni skoro zonfale o pomoc.

„Ježissč a Maria!“

wolal Josef, „chraňte

Uáď a smilthe se!“ Mokrým ssatem fe owčnUw,
whstoUpil frdnatě po žebřčkUrozhůrU; dčwácč wrhlč
se na kolena a modlilč se za Uěho. Dhm a play
men sslehal mU w obličej; wlafh mU bpli sežžeUp,
ssat bořel tU a tam; erhroženě kráčel kUpťedU;
Upni dosahl okna; Uchopčl mřťžč a chtčl fe tam
whssinoUti; ale dusiwý čoUd konře a plamenú

zarazil jej a po dwakráte jej odehnal. TU za:
slechl opět bědowánč Uessťastnice. Po třetť wzhwaje
jmeno Ježisse, chopil se mřťže a ewhmrsstil fe na

řimfn okna; silnh průwan rozthal

nhnč oblakp

dýmU; č widěl tu Uprostřed plamenů w pokojč
obraz matko Božč ď pacholátkem; před Ui kle:
čela dčwka, majťr děcko na rUkoU, roxoUzkostech
fmrtelných.
.

„Swata PanUo! já widčm tebe!“ zwolal
Josef powzbnzena znown posilněn, „th ncim son
přčmlnon pomúžeš z ohně, jako z brobU wlU!“
Nhchle objal na polo omdlenon, hodčl přeď
nč a jeji dčtě ochranxch, již skoro Ua polo fpáleUý

ssat a snesl jč skrze plamenh po žebřčkndolů. u
Jáfánč a radostnh potlesk Uwčtal odwážliwce.
Jofef ale odewzal dťwkUa dčtě přči don panť,
kterř Uedbajčce Ua daw a Uebezpečč .oUterě se
pťčblťžčlp k Ubohě; si:m pak hleděl bez hlUkU wzdá:
lčtč fr, Uebo sila jeho bhla třměř zcela zlomena
a plamrU zle mU Usskodil.
Mnčssi se Ulekli, kdhž Jofef celý začezeUý
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a silnč popalený domů přčssel J wpprawowal
jim wssecko, dokladaje:

„Q rtihodni otcowé! již jsem wahal; oheň
a dým zaraželp mnč dech; kolifal jfem na žc:
břikU; slpsse křik Ubohé chtěl jfem kU pťedn, ale

nebhlo možna; frdre mč krwarelo; tU zawal witr
a rozehnal dhm; a ja fpatřil pri switU plamenů
obraz swaté Pannp ď milostnpm dčťatkem Z bplo
mně, jako bp na mne kpwala, a mne zwala kU
pomoci polomrtwé ležčrťU nohon jejich S obnoa
werU Uadťjč a fwčžť siloU wrhljsem fe w pla:
menp; odwáenost ma se podařila; než BohU
bUdiž čest a wala milostiwemU orodowanť nej:
fwčtějssi Pamtp!“
Pak žadal řeholniků ď obpčejnoU swon skro:
mnostč, aby nčkdeerpprawowali co jim swěřil;
neb nechtčxl abp kdo wěděl, že on bpl zachranite:

lem; a tito mU to přislčbili
Než powěst o jeho hrdčnském siutkU naplnila

brzy relp ostrow

Josef pak fe dowěděl že ti,

kterčž bpl zachraltil dčwka i dčtě, jfoU zrela zdrau
wč To mU způfobčlo welikoU radost; č děko:

wal BohU z toho
„Wťte:li pak takě, mUj fmělh přiteli, koho

jste zachranil?“ tazal fe jednoho dne přewor
„Newťm, ctihodnp pane!“ dť na to Josef,
jenžto ze skromnosti anč fe neofmělil ptatč fe na

jmcna zachraněnpch
„Wp jste rozmnožil zasthU fpanileho ěiml
swčho pokoroU;“ doložřl jemnč přewor podawaje
mU rUkU; „snad wam to bUde milě Uslpssčtealť,
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že jste zachranil jedinč ditě wáženěho, důstoj:
Uřho otce.“

„chmě dťtě?“
„Jedinř dčtě, Jofefe. DoU Rodrigo Saldez,
mčstodržitel w Portorice, jest wam powinen ži:
wot fwěho jediUeho děcka; dčwka, již jste spolU

ď palochetem zachowal bpla jeho chůwou Za:
městnani wolalo ho sem; dčcko fwě uu jedinp to

klert po smrti drahe maUželkpswe ou wzal pln
lasip oteowske ď febon; a co zatim fam ď hlaw:
nim zprawcem Uasseho ostrowa nawsstťwil dolp,
i to bplo bp zahpm:lo ohněm, kdpbp wciď bplo

Ueďplo
BůhBohuz
wam totoho
zaplať
statný doložil
mnši!“ Jo:
„Buid
chwala!“
fef; „wpť wčte, ctibodný pane,

jak mnč w čaď

nejwpšssč UoUze přčssla pomoe“
DeU Ua to přťwedl pťewor klasstera bptel:
nřho, řadp ozdobeneho muže k Josefowi.
„Wděčnost Ualezla stopU Wassi, kteraž Ue:

bhla fnadno k nalezeni;“ prawil pťewor, pťed
nčmž se Zofef Uetiwě UkloUčl; „rtčmegli pokoru
wassi, jesi to opět Uassi powiUnostť, Uezahražo:
wati cestU wděčUosti Zde siojč pťed Wami don

Nodrigo Saldez,

mčsiodržitelw Portorire;

on

jest otrem ditěte, jehož jste tak rekownč zachranl “
Španěl mezi touto řeččpřeworowon pro:

hlčžel si Jofefa prma

temnpmá očima „Wh

jste, sslechetUýmuži, zachranil mč ditč, rozkoš
meho žiwota. Ja Wam nemohu děkowati, jak si
přeju a jak wp zaslUhUjete; přčjměte dčk tento,
slabh dik otce, jemUž jste zachowal wsse ď žiwou
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tem jebo spUáčka. Jen požthanť ď Uebeš mUže
waď hodně odměniti Leč, můj sslechetný přťteli,
mate:li nějake přani, kterčž lčde zde na zemi ď to

jfoU wpplniti, ijewte

je; don Rodrčgo Uččni

feč jest, by je UskUteěnčl“

„Dčkh wam, Erceslenrč,“ prawil Jofef poe
hnntý, „jedine moje přani jest, abpch fe dostal
domů, a tam žttč mohl U fwe matkh pro wlast a
pro Boha; a pewně doncim, že BUh je wyslyssč!“
„Wp jste přestál boUři na mořč, sslechetU
mUžč;potťeijete:lč zlata, xen kažte, fwemUdlnžm:
kowipolowice meho statkUstoji wam pohotowě“
„Čeho potřeijU, to již mam laskawostitěchto
otců. Jesstě jednoU, děkUjUwam. Radost, ze jfem
zachowal dwa žiwoth lidske, jestiť Už fama seboU

fwrchowanoU odměnoU; popřejtež mi ji zrelal“
„Hrdh člowťče!“ doložil don Rodrťgo, „Wy
mne pokořUjete; ale bUdiž wůle Wasse. BUh od:
měň Wam misto mne; než maloU pamatkou od
zachráněných nefmčte předc powrhnoUtč“
Přč tom stčsknul rUkU Jofefowč a odessel ď

pixeworem, jenž brzo fe nawratťl „Wy jste jednal
sslechetUča důstojUě, Jofefe!“ prawil tento; „tak
to fwědči na Waď; ale don Rodrčgo UerozloUči

fe takto“

Po don

dUech přiwedl prewor za:

chraněne děwče a dčtko k Jofefowč.

tak fe jmenowala slUžka u

Teresie m

wrhla fe mU k no:

hoUm, lčbala mU rUkU a nadsseUPmi slowy wzdae

wala mU dčky za fwr zachowani Dojat pošdwčhl
Jofef panm: a lčbal pacholatko, kterčž útUlUě po
něm, jak po otci, wztahowalo rUčččkpswr. Na to
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podala mu Teresie skřiUkuze dťewa m,abagonowčho.
„Don Rodrčgo“ uu r,ďeceux „prosc wáď, bp jste
Uepohrdmll dárkem tlmto.“
j
Zosef otewřel skřiUkU; zlatý kixižo diamantp
zciřil mU w očč. Tercsie stiskla pčro, a podobčzUa

Rodrčga a JUčga, jeho fpna, fe Ukázala; drUhý
pak obrázek na zadnč straUě kťčže předstawowal
whfwobozenč z ohně.

„Dalssich dčků nassemu wpfwoboditeli“ au
doslowila Teresie .uu„ponechách si doU Rodrigo.“
NpUč pak fe rozplakala. „Lod,“ mlUwila dcile
žalosiUě, p „která náď má přewčsti do Portorikp,
stojč w plachtách; m já wáď, swčho sslechetněho
ochránre, Ueriděm wice; ale obraz wáš zůstaUe
na wčkp wprpt w srdri mčm.“
.
„Modlete se za mne, Teresie!“
„To bUdiž moU fwatoU powinUostť,“ dokláa
dala Teresie, „a já ji wpplnčm jesstť w hodině
fmrti! Mějtš fe dobře a Uezapomeňte takě wp
Ua mUe!“ Skptánč brčmčlo jť w řeči: „Swatá
PaUUa Guadelnpská dowediž wáď k matre domů!“
Jesstě jrdnoU podala mU pacholátko; Josef
požehnal mU; pak fpčssUě odessla.
Brzh Ua to rozloUčil se ď nimi takč don
Pedro, oneU portčwý kapitčm, a don Dčego, ctč:
hodný kněz, jenž odplUlčdo Merika. Ránp Jose:
fowp zahojilp fe úplně, i Filip se dorela pozdrawil.
W prawdě Uebplo ntr pohnUtliwčjssiho, Urž hor:
ltwost, o jaroU se chpstal tenco k dňleščcčmu krorU

,wszánč wčrp. ToUžronst jeho, siciti fe prem
mrkwe katolickč, rostla denUě wice. Konečnč Ua:

8
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stala ta hodčna toUžebně očekáwaná. W kostele
klassternim odřekl fe blUdU,w němžto pofud trwal
a wpznal blasitě a slawně: že Uznawa fwatou
cirkew katolčckoUza jedčně praon,
od Krista na
siale Petrowě wzdělanoU, DUchem fwatým ofwč:
cenoU,aaže w ni chce žiw býti i Umřťtč.
Přeworowi kanUlp slzy radostč po lčcich J
podal po fwatem UkoUUtomto hlUbore dojat rUkU
obraceněmU, ťka: „Dneď stalo fe fpaseni domU
UassemU; neboť i wp jste npnč fpnem Abraha:
mowým! Fčlčpe! přer wám sstěstč W onen den,
kdpž Pán pťijde foUdčt poznate jafně jak welikč
sstěsti jest to, žiw byti ro prawp katolik w lůnU
cirkwe katolickě Na ni fhledáte wěrnoU, moc:

noU, laskaon

a milosti ponU matkU; toliko

bUdte sam Fčlipe wěrným posltlssným a wdčč:
nym fpnem jejčm, a požehnanč Nejwpšssiho bude

ď wami!

Filťp mU dčkowal ď okem zarofeným. DrUu
hčho pak dne ssel ke špowědi, pak přistoUpil k

stolU Paně a přijal nejfwětějssiSwasost Q jaká
Uebeská blaženost Uaplňowala dUssi jeho! Wsse:
cek Uadsseny, ď twaři jakoďh radosině ozařenoU,
mlUwil U wečer tohoto mčlostčweho dne k Jofe:

fowč, řka „Bratťe můj! wiš lč, jak jfme jednoho
wečera stali na lodi U zabradli? Tam jfem fe ti
přiznal

že jesi mně, jakobpch od tebe nčco a sire

welikp dar měl pťijmouti J nestalo se to tak?
Tpď mne wpchwatil z wln a nasytil mč zrnkh
fweho růžence; tpď mne zachránčl od zonfalstwi
a famowraždh; twemU ponaUčrni a twěmU přtx
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kladU děkowatč mam za to, že zbawen jfem bpl
mnohých předfudků, kterež mnč bplp wsstěpowanp
od mladi meho protč prawe wčře; tpď prwnť roz:
siwal femeno kterčž jčž přineslo kráfne owoee!
Yno! thš mně bpl od Boha poslan NpUč si mohU
whfwětlčtč, proč mč frdce přč prwnťm setkanč se
ď trboU tobč tlonklo wstrčc, npni pochopUju, proč
mne Uťco tak mocnť k tobě táhlo!“ u

„Fčlčpe,“ odtUssilZofef, „máš prade;
telstwč nasse mUsilo bhtč skUtkem Božťm;

pťa:
wždpť

ho Bůh požehnal; neboť i we wiťe jfme fe ďje:
dnotčli Ja fe deUně modlil za tebe, prosil abh
ti Bůh dal take sstěstč me wčrp a odměnu, již

wěrnp katolčk může očekawatč někdp od mčlostč

Božť. Wčš jesstě, Filipe, jak naď Uazhwalč na
lodč Kastorem a PoslUrem? co zatčm jeden bratr

požčwal radostč Uebeských, trpěl druhý w podswětč.

Nikoli, můj Fčlčpe, tak to nema přč naď bhti;
donejme od mčlosti Boži, že mp oba požčwatč
bndrme na onom fwětě radosti nebeskhch!“
„Q Jofefe! frdee me widč již npnč nebe
otewťenč; tp wčš, co jfem přčjal dneď Pana bla:
ženostč fameho “ uu
„Filčpe! tp mu zUstaneš wěren!“
„Jofefe! ja pro Něho chcč žitč, pro Něho
Umřčtč, QU mně bUde nade wssecko“

Jčž Uplhnnlo ssest neděl Jofrf a Filčp kou
Uečnč zatoUžilč po domowu; anglicka lod stála
wplachtach we přťstawn i Uzawřelč, na Uč Ua:

sioUpčticestudo Ewroph
S hlubokhm pohnutčm rozlončšli fe ď přee
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worrm a řeholnikp, kteři jčm lolik dobreho bhli
prokazalč. „Filipe, pomUčte na milost, kteroU jste
přijal a na přčfahU, kteroU jste UčiUil“ prawil
o wažnoU oprawdowosti přewor; „mp pak bUdeme
fe dennč modliti za wáď, a prositi take za obra:
ceni wlasti wassi, ktera byla drUbdp okrasoU Clr:

kwe. Spojte č wp modlith son š modlitboU
nassi“
Pak požehnal jemU a Jofefowi, řka:
„Dobrotiwý Bůh waš prowoď bezpečUěk wassim
milým, a ostřibej waď po cestě, abyste bez úrazn
fe fhledali š nimi. Marča budiž wassi orodo:
wnici“ Na to dal Filťpowi střibrný križ, Zofe:
fowi pak sspančlfkoU biblU darem. Bylobh Ua:
darmo wyprawowati dčko jejich, ktere fe Uedajť
wppfatč, owssemť ale w frdci pocčtiti.
dne odplUlč oba do Ewroph.

DrUheho

fa Náwrat.
Bez welikých nefnazč dorazili pťatele tito po
sedmi nedělich do Londýna, kdr měl Filčp jesstě

nějakě zaležitosti pořadati Jak mile je byl po
řčdil spěchal ď Jofefem, kterpž jej na jeho sna
žUoUprost doprowodil, do NorthUmberlandU Ua
statek fwůj.
Bhlo to jednoho wečera, kďhž přissli tam;
Cmilie, choť Filčpowa, Jiřť, jeho jediný fpnáček,
Marie a Kateřina, jeho dcerh, feděli prawě U we:
čeře J oznamcno jim, že dwa mUžowe, přissedsse
z Amerikp, přansseji zprawU o přťchodUFčlčpa
„Jčstě bude on to fam!“ whkřčkla w radost
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nem tUssenč Cmilče, a pťlila ď dčtkamč dolů, přix
witat chotč fweho.

S patrným pohnUňm hleděl Jofef na wý:
siUp, kterh nynč Uasledowal Filipowo oko za:
řilo fe radofti; maje Ziřčho na krkU, Marti ď
KateřinoU za prawčcč weda, manželkU fon le:
wirč objimaje, sioUpal při jafotU ditek a radost:
nem pozdrawowanč slUžebUirtwa po fchodechna:
horU do pokoje. Tam přiwedl Jofefa a před:
stawil ho fwe Cmilči, rka: „Zde wčdiš, Emilie,
meho nejlepssiho, nejwěrnějssiho pťitele, jemUž
maš za to děkowati, že maš jesstč manžela a wp
ditky, že mate jesstě otce“
Cmilie pohnUta chtěla děkowati; Jofef ale
přčwětiwěa wažnč prawil: „Pani! tam Tcn na:
hore bpl š Uami!“
„Yno, Cmilie, Bůh byl š Uami; tp bUdeš
žafnoUti, až Uslysslš, jak fe nam wedlo. Než přede
wssim dejte nam něro kposilněni!“ wolal Filčp
Npchle byla připrawena dobra wečeře.Jo:
sef pofadil fe mezi dčti a tpto brzh oblibilp fobě

jarrho mUže, který jim prrawowal

tak pěkne

wěci o prch restach Wečer jim UplynUl rPchlc
U wefelem howorU S radosti obratil fe Jofef k

Filipowi, řka: „Priteli můj! th jsissťastný otec!
tPš nemohl nikdp zahpnoUti na moťi, aniť jfon
anděle twých milých za tebe orodowali“
Filip ale stisknUl mU rUkU řka: „Jofefe,
stkažnpm andělem mým bpl jsi tp “ uo
Emilie pak Uložtwssi dčtkp, přistoUpčla npnť

k nim a prosila: „Neni lč prawda, sslechetnýmUži,
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wpť zůstancte U Uáš, a erpUstite
zachowal otre a chotě?“

těch, jimžto jste

„Draha pani,“ odwětil Jofef, „mám matkU
doma, ta toUži po mně, potřeijťr ossetrenť na
kterčmž ji tak dawno schazclo. Qwssemť ncznal
bpch wětssi blažersti, Uež powažowámx býti od
waš za oUda wassi sslechetne rodinh a tráwiti U
waď žiwot swůj; ncž láska a powinUost shUowska

mi jinak Uklada“
„Bhlo bp to hťich,“ odpowěděla Emilie za:
rmoncena, „zdržowati waď od plněni tak fwatč
powinnosti; nrž prosimr waš, půl rokU přere po:
bUdete U naď!“
„Panč, jenom osm dni jest mi dowoleno
pomcsskatč U waď Lod, ktera mne preprawi do
HamburkU, Už stoji w přistawn“
Přčliš rhchle Uběhlo Filipowi a jeho dobrč
choti těchto málo dnú S trUchliwým srdrrm roz:
žehnal fc Zosef ď miloU toUto rodinoU. Filip do:
prowodil pak přčtelefwěho až do Londpna; tam
sc zdrželi Uěkolčkdni, až bpla lod zcela nalo:
žena. dež jednoho dnc bralč fe jedUoU Ulirť, ssel
za Uima mUž wpfoke postawp, slnssUěodťnp, kte:
rýž bpstře hlcděl na ně, zwlasstě na Josefa Na
rohU pak tč Ulččkp wyssel jim w restU

„Panowč!“ prawčl wlidnč, „odefťte me
smělosti; Uemýlim:li sc zrela, widěl jfrm waš w

Hawannč?“
„Bpli jfme tam prcd čtwrr lctrm,“ odpo:
wťdčl Filip
„Wp, pane!“ pokračowal cizčnec,obrátiw se
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k Zosefowi, „zachránil jste ď nebezpeččmwlastnčbo

žiwota dťwkUa jedinč dťté dan Rodriga Sal:
deza, mistodržitele w Portorice?“
„Tak jest; proč fe Ua to tážetr?“

„Don Nodrigo pozdraije

wúš skrzemne;

zwěděl, že přčjdete do Londýna; wi takě, že máte
staroU matkU. Z žádá si w jejčm opatřenč jako
jejč drUhý fyn mčtč podťlU, protož prosi, bp jste
nezhrdnUl timto malým dárkem.“ Po těchtoslo:
wech wtifkl mU maloU tobolkU do rUkp a po:
sseptal mU do Ucha: „Já jsem bratr Teresičn, a
děkUjUwám za jeji zachráněni; ona dennč pa:
ma:Uje na wciď, a malý Jnigo fe mUsi každh den

za wáš modlitč.“ m
p
Josef chtěl odpowčděti; ale Spančl wlťdně
Ukloniw se, wzdálil se a zmizel w Uejblčžssčmdomě.

„Podiná

to wěc!“ prawčl Josef a otewřel

tobolkU. S úzasem spatťil tU fměnkp w ceně
200e000 zlathch; při tom leželo psaničko, w němž
mU don Rodrčgo jesstě jedlšoU děkowal. „Přč:

jměte to“ uutakto skoněil Spanělnu„ne

co od:

mčnU skUtkU, jejž toliko blaženost nebeská a wasse

wlastnč wědomi postačUje odměnčti wám, nýbrž
co jistiml, kteráž wčcm má Ufnadňowati ossetřo:
wánč matkp; nebo č já ctčm matkU wassi co son
wlastnť, a dobrořečťm jč; aUa zrodila we wčlš

zdárněho fpna; Bůh žebnej wám a matre wassi!“
Josefa i Filčpa dojala wdčěnostta Španě:
lowa co Uejsrdečněji. „Don Nodrigo má sslechetne
stdee,“ prawil Filip; „bplo bp mU to lčco,kd;p
bpď powrhnUl jebo darem.“
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„Toho UeUččUim;“ odtussil Zosef. Než já si
wažim srdre a pťátelstwi ieho wýsse, nežli to::
hoto darU; ale č za ten děkujU, Ueboť mne zba:

ije wssi starosti po celý žiwot a poskptujemnč
prostředek činčni dobrého i jiným Bnb mU
to zaplať!“
Pťissla hodina rňzchodu. Z loUčili se. Na
odchodne prawil Filčp: „Zofefe čim jsem ja tč
powinen, wi toliko Bůh; QU sam bnde twým
odmčnitelem QU bUdiž ď tebou, a swata Panna,
ktera naď tak ěasto ochranila, prowazej teďe po

celp thj

žiwot!

„Filčpe,“ odwětil pohUUtčJosef, „da li BUh,
Uwidime se opět Pozdrawnj ode mne swe chotč,
swých ditek, a pamatuj wždp na slib Učinčný w

chramě w Hawanně“ Tak se rozessli u
Zosef nalezl na lodi, ktera hzoměla přiwčsti
do HambUrka, hodnebo kapitana a weseloU spo:
lečUost DUsse jeho dpchtila ď netrpěliwou toU:
žebnostčpo domowu J pocital dnp, bodčnh Kouj
Uečnť dostal fe ssťastnědo HamďUrka; odtud pak
chwatal ďez prodleni domů Patel:o dne přijel
jednoho wečera do městečka bliš otčinp swe uu
J chtěje se wphnoUti wssemU diwani, zanea
chal fweho powozU we ďlčzkem městečku S ne:
wýslownoU radosti Uslpssel w hostinci, kdež bhl
zastawčl že matka jeho posUd je na žiwě a že se
těssi na přťchod jeho ď pewnoU Uaději a ď wroUci
tonboU J ďlčščlse samotný ke wsi Ziž mol:l zťea
telně rozeznati domky a chaloupkp mčlrne otčinP
swe; každý bndil w něm hned radostne hned ža:
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lostne Upominkp. Zťž wčděl kosteliček, sskoln, farn„
uo dálc dolejt chalonpkU swých rodččů. Kdo asi

wpprawč rčtp, jake Uaplňowalp dnssč jeho? au
Z zastawit na několčkokamženč; mpslil na dobron,
staroU matkU; w dnchu bpl U Ui a těssil se ze
shledáni ď nč; krokp jedo fe zrpchlčlp. Tu přčssel

k malemu březowčmu stromořadi, ktcrčž wedlok
oUdolč, kde stál obraz Rodččkp Božť. Z wzpomnčl
si, jak často fe zde modliwal kSpasiteli a k jeho
panenskě Matce, jak milostion jejč ochramin bpl
wptržen

z tak mnobých a welszpch UebezpečeUstwč

a bezpečnč doweden z wlnobitc a požárn až do
drahe otččnp.
Z zdcilo se mU, jakobp mu něco prawilo:
„Jdiž, a poděkUj dťťwe těm, k:eři tobě tak po:
dčwně pomohli; modlčtbou mUsiš oslawčtč pťťchod
fwůj do otččnp.“
Uččnil tak. Zwolna kráčel dolů; frdce mu
pťekppowalo wdččUostč; oťčse mu zaliwalp slzami
radosti. W loUbi dubowřm widěl obraz mčlostný;
a přč něm starň žena klečela Ua klekcitkU modlčc

fe. Již fe fmrkalo; Uemohl dobře rozrznati tahp
w obličeji jejim; stdce mu tlonlo w radostněm
tUsseUi.J ssel blčže,m an, bpla to jrho matka,
která se zde zaň modlťla.
Z mufel fe přemábati, abp w fwřm roznicenč
newykřčkl. Tak tU stál nekolik okamženi w rozu
kossi neskonalě. W tom wssak wčdť, an ď drUhě
stranp wpstnpuje ze křowi muž a blčži se ď ouzkost:

lion

ostýchawostikmodlicč se matce. u „Mar:

keto,“ prawtl

k Ui bolestným hlaššl:x, „mUsim
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waď wptrhnoUti z modleUi; neda mnť to wčce
pokoje; mUsim se wam ď něčim přiznati, než fe
odtUd odeberU; týka se to wasseho Zofefa.“
„Ach, Baltazarel tUssim něco zlehol powězte
jen!“ zwolala Marketa; „zabili jste ho, aneb jste
ho prodali najčmačům?“
„Marketo, to drUhě jsme zpachalť; ach! mh
ho prodali za hřčssnepenťze najčmačům z Heďska,
a ti jej odwlekli do Nmerikp “

„O Bože můj! o fwata Panno! Baltau
zare! co wám Uččnil můj Josef, ro wám Učinčla
chUda wdowa, že jste ji wpdralč jedťneho fpna?
O Zofefe, můj Zosefe!“ wzdpchala Uboha lomčc
rUkama.

Baltazar stál tU celý žaražený: „Ba máte
prade; ničeho mně neUččnil ani bratrU memU;
bplť newinUost a zbožnost fama; ach! bPla to zawťst

azloba,

která naď zawedla k tomUto ohawnémU

čiUU; o kežbpch jej mohl wpmazati z pamětčl“
Marketa naklončla se w nejhlUbssťmzarmUtkU

pťeš klekatko; izdálo

seǧč jako bp bpla wphasia

wssecka naděje z dUsse jejt.

„Marketo, můžete mně odestiti ?“ tazal fe
Baltazar š oUzkostč „Hle, co mUsim wpstatč!
Co jfme zpachali ten zločin, ktcrýž každodennť tčsic:
krat proklinam, odstoUpčlopožehnanť Božč od naď.

szomeňte si, že MčkUlaš bratr můj, přcddwěma
rokp zabčt bpl stromem w lefe; můj statek fe npnč
prodáwá, a ja mUsim co žebrák š ženoU a dětmi
jčtč do ssčreho swěta Toť trest Boži. Z nerep:

tam;

wždpť jfem to zasloUžil Toliko waš pro:

nm1.79m
sim a žádám pro Boha, Marketo, odesťtc nťč;
jen kdpž bUdU ď wámi smčřen, dode

polelečeUgeč

Marketa pohledla na MatkU milosti, kteráž
ditko milofrdenstwč držela w Uárnči; wzdpchla hlU:
bore; pak obrátčwssč fe, podala rUkU Baltaza:
rowi, ťkoUc: „Já wám odpoUsstťmze srdrc, z
celeho frdce; skrzc mUc nemUsitc Uččehowťrc tr:
pěti za swč přcččUéUť.“

Baltazar sskptal hlasitě; tiskUUl silně rUkU
jejč Ua rty swě. „Bůh wcim to zaplať tisickráte,
Umě fpadl ťámen ď prfoU. Což jste, Marketo,
neslyssela Uičeho wťrc o Zofefowi?„
„NUi slowička!“ wzdpchla; „Nmerika jc da:
leko, pťčliš daleko; on tUssčm bUdc jťž mrtew!“

Baltazar

ď pláčem ji opčt děkowal; pať

zdloUha kráčel odtUd.

Po tě dala fe Marketa do Uscdawěho pláčc;
dělc Už se Uemohl zdržetč Josef.
ze křowť.

Z nPstoUpil

p

„Dobrý wečer, matičko!“ prawčl skoro tře:
soUcčmsc hlasem; „wede tato resta do wsi?“

„YUo, pane!“ odpowčděla Marketa ď po:
diweUčm; Uebo kolik let Už erčdčla tak pěkně
ossareněho cčzince; „jen rowně přeď wrssek!“
„Wp pláčete, má stařeUko?proč pak ?“ ptal
se Zofef dále.
„Pro měho spna, pro mě jedčné dčtě! Q
můj Josefe!“ Wzlykáni zastawčlo jč slowa; Ue:
malě namáháUč jť to stálo, Uež wypowéděla Ue:
sstčsti swě. Cizinec posloUchal ji pozorlťwě.

„Já jsem bpl take w Nmerčce,“ prawil, „a
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mnsil bpch se wclčce mýlitt, že jsem Uepoznal
fpna wasseho; mp jsme slonžili spoln w jedUe
fetUiUě; nejmenowal se Zosef Ram ?“

„Anol;“ zwolala Marketa ď radosti; „o milý
panc! powězte mnč pro Boha, je:li žiw jesstě,
můj Zofef?“
“
„QU jest žiw; bUioteUjisstěna, že je Ua žiwě.“

„Q Zosefe, tpď jesstě žiw!“ zwolala matka
ď radostť, kteráž se dá sire poeititč, Uikoliw wssak

wpprawiti. „Q Ježčssi! o Marie! on jest žiw! eu
N ťekněte mč, kde jest nin?“
„OU jest Ua eestě kwám, matko!“ odtnssil
Zoscf o wětssim pohmatťm; sotwa se moha je:
sstč zdržeti.
W ncsmčrUé radostč stála tU stará žcna tisse
Učkolik okamžeUť. Jejč prwni bplo, abp pBohl:
podčkowala. „O Ježčssč, tpš mně jej zachowal!

o Marie, thď mně jej wpprosila!“ jwolala. „Llle
powězte mUě, sslechetný ane,

kdp Uwidčm zafe

fwěho Josefa ?“
„W Učkolika dUech, w Uěkolika hodinách,

fUad u“
„Swatá PaUUo! já exu“
„NUo, matko!“ zwolal Josef UchwácenrtoU:
boU a rozfossť, „já jsem to, já jsem wáď shn
Jofef!“

Co Uásledowalo, lehre si každý pomyslč,

aniž lze to prsati.

dež pak perč radostný

teUto dojem pominnl, wedla jej matka k swau
třmu obrazU.
„Hle, Josefe, zde jsem se každoždenněráUo
i wečer za tebe modlťwala. Tpť wťď, že matka
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Marie nemčla w Uáwči žádného spnáčka, kteréhož
ji nkradli; tU jfem spořila a sebrala wssecko,jrn
ahpch jť dčťátko zase do rUkoU mohla

wložčtť,

a k ni řici: „Hle, matkol twe dčťátkodáwám
tobě opčt, o naldrať mt také, skrzeson mocUoU
přčmlUwU, mčho spna!“ N widťš, Zosefe, bpla
jsem wpslpssena. TUto, kde jsem tak mnoho bou
lestUých slz wpredila, spatřila jsem tebe, jako bp

milostná matka chtela patrně dokňzati, že jeji
přimlUwč tebe jfem powinna; ano spatřila jsem
tě w době, kde mně zmčzela wssecka naděje, kde
Uejtrpči bolcst swirala dUssi moU, abpch zwčděla:
že kde noUze nejwětssť, tam pomor Božč nejbližssi.

O Ježčssi! o Mariel bUdižwám dťkal Mám jej
zafe, mám fwěho drahěho, jedčUčhofpna!“

7!e Koner.
Jcsstč téhož wečera fe rozhlásilo po wsi, že

Zofef, jehož měli za mrtwěho, fe anratil.

To

wszdčlo w každěmdomč radostne podčwenč.Sta:
ťičký Učitel běžel, jak jelt mohl, hUed o toU x:a:t

dostnoU zpráon
na farU, kdežmU z počátkU fa:
ráť nechtěl ani Uwťřiti.
„Hle,“ zwolal Učitel, „tUť přicházč sám oe

son

matičkoU!“

PaU farář jim wessel o Učitelem až ke dweu
ťťm wstřir. „Zofefe,“ prawil třesoUrim hlafem,
„jsi th to siUtečUť?“

„S tělem i o dUssi!“ odpýwědťl tento a
polčbil podůnoU rUkn fwěho dobrodinrc o pon
hnUtim a o wdččnosti.
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jFareiť ale pozdwildnUw oččxwzhůru,

zwo:

lal: „Bože můj! blaze tomU, kdow Tebe doná!
ani mnoýem lebčeji UmrU!“
„Qn nám zatlači očč!“prawil starý Učitel,
sskptaje a sweho chowance k srdrl wina.

„Nir o fmrtl!“ prosil Jofef, „wždhť jfem
já teprwe wstalz mrtwých! BUdrmeťraději pro:
siti Boýa, a donati w jeho milofrdenstwi, žeť
náe zachow„á jesstě mnoýá leta w pokoji a w raB
dosil pohromadě!“
.

„Amen !“ doložil farář; „npni ale pojidtesem;
je tma, já tě musim wčdětl přl fwětle, můj milý
Josefe. Zčž widčm, že jsi wprostl!“

J podal, jednu rUkUJofefowi, druhou Mar:
ketě, ťka: „Q matko Marketo! kdo bh si to bpl
pompslil! Nadofti mUě skoro pnkú srdce. Denně
jsem se modlil zaň při mssč swatě, ale newěděl
jsem, mám:lč se modlčtl za žčwěho, čťlč za mrt:
wěho. Hlel Bůh Ua“ďwpsipssel, Marketo!“
„N podčwně dosič!“ doložčla tato. „Jei doUn
fala skoro leta a očekáwala poťád Uáwrat jeho,
ale před hodčnon bpch skoro“poszla wssccku na:
dějl!“ xu Pak powčdala, o ěcm se jč přizUal

Baltazar, a jak mU na jeho prost odpnstčla.
„TU je wčdět,“ zwolal an farář, „že pra:
wda jeft co dč Spasitel: Blahoslaweni jfoU mišt
lofrdni; Uebo oUč milosrdenstwť dojdoU. Protože
wp jsie bpla mčlosrdUá, prokúzal wám také Bůh
mčlosrdenstwč, a nawrátčl wám spna ztraceUčho.“
Wessli

řřxpňč dý

siřřěřřřičč ke stďěřlřč,

č čďssčox

chni Užásli Uad jarým a zdrawým wzrůstem Jo:
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fefowým. Barwa w obličeji jelw zabnědla; tabp
twářr bply drochUráznějssi, ale plné přiwětiwostt;

na čele měl maloU jisze
„Jofefe,“ prawil farář, „pofajd fenpakk nám
a powidej, jak fe ti wedlo po dloUhý čaď twe
nepřitomnosti. Jofef fednUw si podlř matky jal
fe takto wpprawowati: „Wp wite wssickni, jak
jfem bpl wefel, když jfem bpl na posled na po:
fwireni. Wečer jsem chtěl jiti ď anem Učitelem
domů. TU jsme zaslechlč wzdpcháni a bědowáni
we křowť; já pofpťssčl nawzdor zrazowánč pana
Učitele do lesika kU pomoci. Wssak nenadále bpl
jfem od čtpr silných mUžů chopen, na zem po:
ražen, a fwázán. Zacpali mně ústa ssátkem,abpch
nekřččel, a Uafadiwsse mč nůž Ua prfa, hrozili
mně okamžčtoU fmrtč, kdpbych fe zdráhal jčch ná:
sledowati. Wlekli mUe hoUsstinami a wsselija:
kýmč odlehlými cestami několik hodčn; několi:
kráte fe zastawili a sseptali mezi feboU. Zdálo
se mně pak, jako bpch slpssel hlaď Mčkulássůw a

Baltazarůw a bplo mně welmi ouzko.“
„dež pak fe rozednilo, zmizeli MčkUláš a
Baltazar. Mp přissli kofamělčmU domU; tU jčuč
mužowč čekalč Ua náď a wložili mne Ua wůz,
kterhž pak odjel ď nejwětssč rpchlosti. Já dobře
pozorowal, že to sslo přeď hranice. QUzkost moje
rostla wždy wice; fotwa jsem fe mohl modliti.
Jeťť jfme nčkolik hodin; tprrawil jeden z mUžů
ke,nťně, že mně odejme ssátek z úst, jestli mU
pťtsltbčm,že nebUdU křičeti. Zá pokpmll hlaon;
pať mne zprostil ssátkU, kterýž mUč půfobil weli:
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kon trhzeň Na otazku, proč mě přcpadli a kam
mne chtějč wlret, Uedali žadUě odpowědi; Uýbrž
poručilč, bpch zůstal pokojUý; fwým čafem žr fc
wsseckodozwim Na to mně podali chleba a pau

lenkp Z chutnalo mUě to jako žluč Poznawalk
jscm wždp lepe, že jfem mezč Uajimači. Na otázku,
mUsimell býti wojakem, odpowěděl mi jrden, že
jcst to čest býti we stawU wojenskěm; mladý člo:
wěk, ktrrý ma frdre a hlawU na prawřm mtstě,
že můžr zde nrjdřiwe přijtti ke cti a k penězňm,
anobrž statč fr i genrraleml Na to jfem owsscm
ncměl pražadne choUtkp“
„Wečer přissli jsme do jedne hofpodh Tam

bplo wsse plno bramů z Hrďska Nejwicr jich
bplo opilých. J zosskliwili fc mi tito ze stdce;
wssak nedali mně pokoje Musň jfem ď nimč
jistč a pťti; oUi boUřilč po reloU noc; k ranU
teprw fe trochu ztissili Celý čaď mpslil jfem Ua

to

zdalč bp nebplo možna uteci; ale bpli jfme

welmi pilně střrženi; přrdre wssak bp fe mně
bpl podaril pokuď k oUtěkU, kdpbp mnc bpl ne:
prozradil peď hofpodský fwým sstěkanim Ziž jfem
bpl přrď zed dwora; tU přissli najimačč, sstěka:
nim pfa probUzeni, dalt fe za mnoU a dohonili
mne; Ubili mnr Ukrntně a hrozili fmrti, kdpbhch
jesstě jednoU chtěl st odwážiti k oUtěku. A w skmkU,
od te chwile bpl jscm co nrjpilnějč stťežeUá přč:

fněji, ncž ostatUi, drzaU“
„ZastUp Uáš množil fr wždp wice; bplo naď

několik fct, kdpž jfme přifsli do KaďfclU; tam jfme

bpli prtowani

w kasarnach; dostali jsme ssata
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mnsili jfme relý den fe cwičitt we zbrani. dež
jfme dostt ďhlt wpcwččent, woláno: „Prpčl do
Amerikp, proti bUřičům!“
„Jak nám bplq U frdce, sotwa se dá popfatl.
Nasse bčdowáUi, náď hnéw a nasse whhrožowáni
nic nespomahalp. Ti, kdož si nejhlasitťji stěžowali
Ua podwod, bhli sewřeni w kozelrr, jčnť izastřee

leni. TU jsme mh drnzi Utichli.deezli

náď do

Nngličan; tam jfme se pozdrželi jen krátkh čao.
dež bhlo loďstwo a celá tlUpa pohromadě, odo
plUli jfme do Nmerikp. Jčž na moři mnsilč jfme
mnobo whstárč boUřrmč a nemocemi; wpstoUpiwsse
Ua zemi, trpělč jfmr jesstě wťcr. Scházelo Uám
to nejpotťrbnějssi; často relč thhodnp jsme Ueměli
nic nežli sspatný chlěb a fdnilon wodU, a přč tom
jsme mUsilč konatč nejobtižnčjssi pochodh skrz ne:
fmčrně lrsh a bažčnh. Brzy přisslo mezč Uámi a

Ymerikánp k ssarwátkám; mp obhčerě zwitězili w
tčchto pútkách, ač ne bcz welčkě ztráth. Než brzp

na to Washčngton, wůdce Nmrrikčmňw, přepadl
Uáď Uprostřed zčmp U TrentonU, a whpráfsil Uám
notně. J zajal 23 důstojniků a asi tisic fprosthch.
Mezi zajatými bhl jfem i já; bpli jfmr U wčtěxzo:
slúwě wedeni do Filadelsie, kde Uáď na odiw lidU
Ulčcemi wlekli a ď námi Ukrntně nakládalč. Ran
dost nad nassčmzaijtlm
bhla tim wětssť,jelikož se
náď, Hešfň, mnohem wčcr báli, než BUgličanůl“
„B li jfme w malě zástnph rozděleni po
Zemt; a e, poněwadž jenom sspatně jsmc bhli
strřeženi, podařilo fe mnohhm Uprchnouti. Take
1a Upláchl jfem jedne noet ď jednčm foUdrUbem;
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Utikali jsme tři dUi přeď lefp a močálý, jfoUce
Ustawičné we strachU, že Upadneme w rUce JU:

dčaUů Bhli jfme beze zbraUě Uerali krajiUp;
jen Uůž na chlřb bpl Uassi obranU

KoUečně pťč

nefmčrUých strastech dostali jsme se přeď UekoUeěnč

horh TU Uaď prepadli jednť Uocidiwori JUdian
Kasspar, můj společUik bhl ihUed od Učchzabit;
mUe pťiwazali za Uoh i za rUce Ua koUě a wlc:
kli mne prpč Qsm dm w Uejtrapliwťjssi nrjťstotě
prožil jsem U Uich, očekawaje každe hodinp smrti
U těchto UkrUtných JndiaUů.
TU přissli jednoho
dUe ewropssti mpsiiweč k ležeUi jejťch Moje ra:
dost, wiočtč opět rodákp, bpla nesmirna; takč oni

podiwčli se, že mUe zde nalrzaji S prosiwU
pozdwihl jsem kUim rUkoU,a wpprawowal jsem
jim w aUglickč ťeči son bčdU a prosil za wh:

swobozeni deowidali

mUťw lamane angličině,

že jfoU sspančlssti obchodnici w kožesstnach, a že
wpUaloži wsse Ua mč ofwobozeUi Za rUčnčeť
Uěeo prachU a koňskoU Usz bpl jsem skUtekně

propUsstěn Moje jásaUč, kdpž jsem bhl Ua swou
bodě Uemělomezi; ja nasledowal fwých ochraslrů
Ua jejich obtcžslpch a nebezpečných cestach

QUč

dilrm wpmčňowali kožrssčnhU JUdiáUů dilem
lowili famč na jrzrrach a řekach bobrp, wpdrp,
jrlenp, srnee a jina zwiřata kožessiUata“
„Bplo jich do triceti mUžů, kteři se zaméste

analio

toUto pracč Brzo jsem fe fpřatrlil

ď Uimč, UaUěil se w jejich společnosti ssančlske
reěč, a bpl jfem dwé leta U nich, kdpž fe obrácčli
do MoUtrealU, kdež bpdlrl ťedčtel jejich obchodni
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společnosti „don Pedro Mčzza.“ Bpl to sslechetný,
wážný mUž, který mne půl rokU přelaskawč cho:
wal we swřm domě a mne pak swř tetě, donnť
Aawerii“, porUčil, která w Limě w kočenč obchod

wedla. Domta Rawerča bpla jemná, nábožnci
pani, a ke mně welmč wlčdač: a přčziná.“,
„Qna bpla wdowa, a jč: brzo jsem si zaskal
jejč dúwěrU. Bpla bez ditek a milowala mne co
fwěho f;ma. Já měl hojnost wsseho, co mohlo obla:
žitč žiwot mladistwý, a předce neďpl jfem ssťasten;
wždpť pak mnč fcházela otččna, kde matka má a
přátelč: mojč žilč a na mne jistě si wzpominali.“
„Dwě leta jsem ztráwil U Ui, weda ji žčwnost
wěrně a horliwě. TU jfem ji prosil za propUsstěni,

dokládaje, že doma žije mojr starú matka, po
Uťž toUžť frdce mč, a moU powinnosti

že jest,

ossetřowati jť. J prosila mne doUna Raweria,
bpch prodlel jenom jesstě rok U nť; tčž ona že
mne mčlUje jako matka; že fe postarčl o matkU

moU i o mne, aďy jfme mohli stráwiti relý žic
wot beze starosti.“
„.Zůstal jfem tedp jesstě rok; já psal Uěkoe
likráte domú, a welicč mne rmoUtilo, že jsem
nedostal žádnč odpowědč a žádnč zpráwp o swč
matince a fwých dobrodincťch.“
„Ani jedno pfani od tebe, Josefe, Uepťisslo

k nám,“ prohodil farář.
„Wěřčm,“ odtussil Josef; „cesta je daleká
a nejistá; a může býti, že i mnohý list zadržen
bPl Učktrrým záwistným přčbUzUýmdonnp ckawe:

Ue. dež

jsem po Uplanti rokU znowa žádal
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za propUsstěni fwoje, prosila mne opět Aawerie
jesstě důtklčwčji, než dřčwe, bpch jenom U nť zů:

stal; že Uemá žádne podporp Uež mne; že mně
to jtftě odměni. Takto mUe zdržela ssest let; moje
toUha po ma:re a po domowU bpla tťm fnažnějssi,
jessto jfem nemohl obdržetč žádnř zpráwh z dou

mowa. Já ijádřčl

pokojně, ale pewně úmpsl

swůj, že fe chci domů anrátčtč. Opět pokUp
sila fe donna Aaweria zadržetč mne prosbami a
slzami.
Tenkráte wssak UeUsioUpčljfem. TU
přissla, přinesla mUě skřčnkUď 1000 zlatými dUa

blonp, a růženec, jebož zrnka fama bpla zboto:

wila. on „Jdč tedp,“ prawčla, „můj Josefe; já
nechci a Uefmim tebe déle zdržowati; wždhť bh to
bplo ď hřčchem, jediUč dťtě odjimatč matre; a
wssak wezmi toto, což dostačč k whžiwě tobě č twř

matce. Pozdraij

matkp fwě, a drj ji tento rů:

ženec, a proď jč, bp fe jej modlčla každoU fobotU
za fpafenč dUsse me!“
„Hle, mčlá matičko, tU je ten rúžeUec!“.

S podiwenim patřila naň matka, farář i
Uěitel. „TU jest ale jerm křižeka ssňůrka? kde
pak jfoU zrnka?“ ptalč fe wssicknč.
„Ta bpla sUědena!“ odpowěděl Zosef š
úsměchem.

j

„Jak, fnědena ?“ wolali wssicknina nejwhď
podiwenie
„Snťdena, a sice ď Uáramným hladem;“
Ujčssťowal Jofef,
kochaje fe w podčwenč při:
tomných. „Poslpsste jen, jak se ro wssecko siaťo.
DoUUa Aawerta prosila mne teio, co poslchč slUš:
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bu, bpch jel do Bostoml a spoťádal tam důležitoU
záležitost. Já se rozloUčil ď dobrodčtelkoU swon,
wroUcně ji dčkUje, a nastonpil jfem dalekon a
ncbezpečnoU cesiUdo BostonU. Tuto wpplnil jfem
rPchle a ssťastné swůj rozkaz, a nemesskaje wice,

plUl jfem domů.“ anť

wyprawowal Josef při:

hodp fwč na mořč a Ua ostrowč KUbě.

S náramm)m žafnUtim posloUchali ho wssi:
ckni; sizh soUcitU a radostč stálp wssem w očich;

zwlásstě pak Marketa nemohla fe anč zdržetč;
an plakala hořce brzo se Ufmiwajir, brzo lčbajťc
křižek ochranUčho růžence.

„Marketo!“ prawil na to pan faráť pohmlt
welice: „Wira twá ti pomohla.“
A obrátiw se kJofefowi di: „Blahosiaweni
lkajici; Ueboť oni potěsseUi bUdoU!“

„Hofpodin byl Uám milostiw!“ prawit Jo:
fef, pozdwihnUwroči k Uebi.
„Protož bUd jemU chwála po wsseckpwěky!“

zwolal farář.
„N dikU mocUě přimlUwě Uejblahoslawmějssč

PaUUě!“ doložila Uábožně Marketa ď Jofefem.
Marketa a Josef žčli pak tisse a fpokojeUě
wc wifre fwě. Ngata, wěrUá schowaUka,bpla hojnč

a laskawě odměněUa za fon
tazarU pak wykonal Josef

slUžbU. Na Bal:

nejsslechetnčjssi pomstU.

Pamětliw jfa siow Spasitelowých: „Milthe ne:
pťát,eťh swč a dobře čťňte těm,

kteřč wáď UeUá:

widr,“ Uezplárel zlěho za zlě, alebrž wykoUpil mU
statek, o nějž bpl přissel Uesstěstima sspatnhm ho:
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fpodařenim. A w prawdě tcnto sslechetUý skUtek
jeho nemiUUl fe ď žádoUcčm úččUkem. Baltazar
stal fe UhUl zrela jčm)m člowčkem, a Uepčestal

žthatč

Jofefowi.

Jofef pak maje welčkčjměnť,

bhl ď to, abh čiUil hoonst dobrých skUtků. Z ččUil

to ď horlčwostč, rozUmem a občtoonsti;

wždh

pak zůstal wděčUým k BohU a Uábožxchm ctite:

lem fwatč PaUnh. S Filipem a jeho sslechetnoU
rodiUoU chowal wťelč přátelstwi pořád, a Ue:
Uplymll jesstě anč rok, kdhž Fčlip ďe son chotč
a fwými dčtkh jej nawsstťwil. Pobpl U Učho ně:
kolik dUť. Pak když fe odebťral domů, doprowášeU
jfa Zofefem a farářem, na restě pozastawilč sc w
hájrčkU U fossťy Matkh Božť, kde zatim Zofef dal

kaplU whstawěti. „TUto,“ jal fe mlUwiti Josef,
„tUto klekáwala matka moje ráno i weččr, wh:
lěwajčr wroUcč modlitbh za mne; a tUto i já
dennť prosim RodičkU Božč za přčmlUwU, abp

Swrchowaný, ro Ua tobč, Filčpe, započal, dokonal
č w rodčně twč.“ Filčp dobťe pochopčl, že tťm
mťni obráreUi rodinh jeho Ua wčrU katolickoU;

idoložčl frdečně: „J tato modlttba Uebpla oslp:
sseUa. Má

choť ťmě dčtkh požčwajč jťž blaženosti

wčrp katolickě.“ úu „N donám

žr toho Uikdp Ue:

budoU litowatč,“ přčpojil pan farář. „Blahoslan
weUč, kdož Upřimnť hledajč PáUa,

jistě, žeť Ua:

leroU Ho!“
Na

to wssčcknč pokleklč Ua kolena fwá a po:

modlili fe zbožně Ua rozchodné.

xšššx

anjtwuuúrrstn.
Obraz
od

p. Wojtčcha Hlinky,
!nčze clrkewnlho na xdrňdkue

1.

W mčstečkUZ . . . wě na DloUhč Ulčcčbydlelč na:
proti fobě zámečnčk a pekař. Tento se jmenowal

Prokop Wěroň au oUensloUlJan Nchda. Bhli
pťátelě a přibnzni: pekařowa maUželka bpla sestra
za“mečnikowa, pocházejťr z ddmkU, jenž až posawad
patťčl bratrU jejimU Nebndowi. Otec, takč!zámeěnik,
mn dal jim stejnč wpchowčmi, a wedl je kU kře:
fťanskč mrawopočestnosti. Mčmo fwětskěstatky za:
Uechal po fobě dobrě jmeno, a w každč!m ohledU
ččstoU památkU.

Syn, wPrwiččw se doma w ťemesle, odessrl
do swěta na kussenon. Nnč erědělč, kde jest.
Prwni čaš jčm dopčfowal; pak ale Umlkl a Ue:
dáwal o sobě zpráwp, aš pak po několika letech

fe wrátil.
Měli z Uěho Upřčmnč potěssenč. Stal fe z
něho sswarnh jinoch, smťlý, samostatnh mUž. W
dčlně dokázal, a otec fe hned přefwčdččl, že wh:

borně prache.
J powěděl to mUž manželce, a
otcr a matka si Ua něm zakládali. J w mčstě bPl
ctěn a wážeU. prrawowalo
fe o nčm, že widčl
welťký kUš swěta a moUdrostč že nabpl, jakč fe
Uedostáwá tčm, ro od jakžiwa doma seděli za peci.
Jťš fe takč hádalo, z kterčho domU si wpwoli Ue:
wťstU. Nodiče, co mčlč drerp, zastawowali se š
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nim, uu pozdrawowali ho; a dcery famp sirojčlp
fe jesstě opatrněji

Starý

než dřťwe, abp fe mU zalčbťlp

Nebnda Uezapťral že prU odewzda dům

č wssecko, a jčž ěekal až mu oznami

že se bUde

ženťtč N fhn ď tim neodkladal dlonho. „Qtče!“
tak wece kdpsi, „otče, zamilowal jsem si we fwětč
dčwkU; un sičbil jfem ji, že si jč wesz,
a npnť
bpch rad fplnťl flowo “

„Splň je!“ dowolčlmU otec. „Donfam ale,
že jsi fe nepřenahlčl a přčwedeš si hodnoU žem: “

„Jest hodna!“ odpowěděl fpn
„Pak pamatUj,“ pokračowal oter, „že wěno
daš fcstře Mnoho toho UebUde; neboť ja ji fam
wyplatim wětssi častkUpodilU Mintš silfam při:
chowatť, co složiš tp,

erěsta?“

aUebo ti to zanese twa

„Zanese mč wicc, než fnad bUdU potřebo:

wati.“

„Tak jc tedy bohatá?“

„Jesi!„
TU Jan wyprawowal, že si wezme dcerU
hofpodskehoz .Zčc, chwalil jejč přibUte: otcr a
bratry, že jfoU wzdělanť, a chlnbil fe, že se fam

od nich naučil pěknhm čnrawUm a szesseněj:
ssim nahledům
.Nodťčenezpytowalč, na jakě wznessenějssťná

hlcdy naraži spn, aniž jim napadlo cosi
podezřc:
leho ouu nebezpcčnřho; to wssak bralč za jťsto, že
w skUtkU pokročil w pěkných mrawech. JeU feu

stra Nnna měla pochhbnosti Bratr fe jť Uelibil
nrboť pozorowala že jťž nenč, jakp bpwal než
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odrsscl Dej; BUh, abp se mýlila! Modlč se za
to, stara fe, přcdchazi dobrým přťkladem, Uapo:
mčna, UUti u ZsoU w kosicle Jan stoji za sto:
liri, při oltaři zdwťha kněž tčlo a krew Paně;
on ale fotwa se Uktoni Jcnom kdhž na něj pon
hlčdne Llnna, a oko jeji setka se š okem jeho, sem
tam fe toUlajťcťm, bije fe w prsa
2l wždp mU
mUsi řťkati, abp sscl do kosiela, sice by zanedbal
mssi swatoU č kazanť. Modleji fe před jťdlcm a

po jidle Nnna owssem widť, že bralr děla kčiž;
zda se ji ale, jako by ho dělal k wUli otri, matre
ua ji; widi, žc nenťpobožný w mpsslčnkáchszwa
se klekáni: bratr neslpssť,ažNnna zawola: „Zwonč
sc!“ Řekne ji na to: „Aha!“ Někdp se Usměje
někdp zbledne, nčkdp se začrrwenú; wždy wssak
poslechnenu aspoň děla se, jako bp fe modlil N již
kolčkrate propowěděl wsselčroš k towarpssi, eo ji
mrzclo Newěděla, jak tomU ma rozUmčti, a předre
jito dělalo starosti Rodččůmsi neposteskla:rmoUo
tčli bp se, a fnad k tomn neni podstalne přčěiny.
BUdto jc lchkompslm) a nerozwážil si, ro nllUwi,
anebo slowům prm nepodklada zleho fmpsln.

Snad tež nawykl we swětť ijadřowati fe takoo
wýmto nedůstojným szsobem. JemU samčmUtaké
nic newptpka: dokUd jc w nejčstotě. J mlči, chowa
se kněmU laskawě a přeje sitzplnč dUsse abp sc
jl miloU festroU stala nastawajici jeho manželka
Zatťm wpzdwihlp se listinp; zaslalp se sem
ť tame ohlasskp prosslh, a mladý zamečnik jedck
oddawkam. Q jak jcst jim doma smUtno! Staři
a nedužčwi rodiče nemohoU se odwšžčti na tak
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dalekoU restU, NUUa zůstala U nťch a Uržada si

an a Ueni těž zapotřebi, abh bratra doprowodčla.
Wědi den uu wědi hodim:, kdhž bndoU oddawky.
Wssťckni tři kleči podle fcbe w kostele a wzýwajr
C Boha, abh pofwčtil staw, do nčhoš wstUpUje jejich

drahh JaU.
dlitbč

Zwlassť NUUa rozplýwa fe w mo:

SoUžťť jč Uepokoj: tUssicuu znajic co Ue:

žnamo jest rodičům, ráda bh UprosilaBoha, abh
odwratťl čeho fe hrozě, co bh jr Uwedlo do Ue:
sstčstť. Bůh zajťste slpssi toUhp a sirskh jeji; QU
slpssi třefoUci se hlaď wěkem fessl:)ch rodččn. ,Zax
pfáUo to wsse do knihh Jeho wssewědoUrnostč, a

hlaď lasky whslyssi WssemohoUrť, ale jindp a jť:
Uač Uež kratkozrarť lčde tomn roznmějč. u

Škoda a běda, že ti tam pri swatbě Urho:
dni jfoU Božčch mčlosti a Urfchopnč, přťjmoUtč je
do frdce Ženich Uechre powažiti, že fe mU Uděe

lUje fwatosi; oU fe Uepriprawil u erčťstťl fe.
Nrwěsta pro slawn a radost fwětskoUzaponměla,
pomoci hledati U Boha, myslťc oddawkp že ne:
jfoU Učc jťUeho leě pocta, ktera fe děje jč a mi:
lenci jrjlmU uu Nadělali mnoho hlUkU w městčx.
Qd rana do wrěera rachotilp kočarp Koně mčxlč
Ua hlawach masslr, peUtle a tťapcr, kočť za klo:

bonem rozmarhnp Jedlo fe až do wečera Wčno
fe točilo zrowna ze fUdů W Uori bhl bas a na
horU k zařťcčm fe okUUm lide pohlťželi, stojire před
domem Ua Ulirč. Wssude fe wědělo, jakč! ssatp a

ssperkh Ua fobč měla krana Tekla: w kostelejine
a doma žase jčne; jťUe při jťdle a jťne přť tanci
Na drUhh den rano chodili Uowomanžele po
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uněstě dělali ansstěwh a loUčili fe Zatim fe w
hospoděnakládalo Ua wozh wčno erčstino, a oko:
lojdoUci si je prohlčželi Poslalo se Uapčed. DrU:
hěho dne Uaslrdowal Jan ď TekloU. Qtec a bratr
jeji je do Z . .. wa wpprowázeli.
Přijrli. Domarč rodiče jim wpsslč Uaprotč,
objčmali newčstU a frdečnčpozdrawowali jejč pri:

bUte. Uwedlč jr do pokoje,a tam řrkl starý za:

mečnik: „Klekarěte abpchme wam požehrxali!“
Manželka jrho prawila: „Ano, Ua to fe Ue:

smi zapomerUti“
Otec erěstin

Usmčwajrfe, odpowčděl:„Mp

jfme na to wčrU zapomnčlč Nle Ursskodi! Wp to
to odbUdrte za Uáď.“
Klekli. Stařeček a stařenka modlilč se Uad

mladpmi. Hospodskpsi oklrpawalklobon

fhn jeho

dčwal sr zatčm po Annč, frstřr ženichowč, kořčcč

fe stranU, jako bp požrhnani rodičů fama při:
jťmala. J předstawili ji Teklr. Dobra dUssewřrle
wiUUla ji k frdci, Uazhwajir ji sestroU, takr kťč:
žcm ji znamrnajťc a prosčc ji o křiž Udělala jč
ho, ale nebpla pohnUta uu nesl;ela jako AUUa.
MUžsstť chtčrlč, owssem jen jako w žertU, abh x
si mťsto kixiže Uechala od nich dáti polčbeni ww abh

1e polťbrnim take sama přiwčtala NeUěiUila toho
arriť ale zdwořile jťm podala rUkU w dUssčci:
tťc zármntek že jfoU kU wěrem swatpm tak leh
kowažnč

Dawala se hostina

Nnna zafe z úst jejich

sihssela wsselicoď, co prawý krrsian nemůže a Ue:
fUUfchwalowatč Trkla siz řečťjejich Uedělala
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Učc: Uechalaje mlUwiti.Ndepž

fe zdaloi ji, že

fe neslUssiposlonchati 1e, wstala a odesslaza YnnoU
Řekla k Uč: „Yť fe tam wpražeji: my si zde Ukraš
time chwťli“

N jaký prostředekk tomu anrhla?

uo Chtčla

widěti Ynniny ssaty! Dčwala se do ssatnčkůw a

přihrad; wyUdáwala, otačelaprohlťželasije; ptala
fe Ua renU, na kUpce, krrjčiho, ssewce Wsselicoš si

takě oblekla, aby widěla, dobre:li to slnssč, a di:
wila fe, že Ynna jesstč Uenosi nowějssi modh a žr
ji rodiče malo kUpUjťklenotU a ozdob „Wssak ja

ti k tomU pomohU,“ slibowala zi. Ukašn, co mam
Qč, že pak ti to zjednajč“
Nnna si Uepřála, Uež co mrla. „; prosila ji,
abp si o ni Uepřiponsstěla starosti

že si Uezaklada

na paradě
„J jdi mi, a Uepretwařllj fe!“ kárala jč Te:
kla. „Nejfem tak dlouho wdana, wčm, ro fwoa
bodna dťwka milUje. Snad mi takč! bUdeš zapč:
rat, kdo fe ti zde we městě libi a komU tp fe libiš?“

„Upřlmně prawčm,“ wpznala Nnna, „žeď
nikým nemam znamostč“
„Tak jsi fe fnad š milpm rozzloďila? Nesnž
fe, brzp fe najde jiný!“
„Nemcim uu Urmčlať sem milčho, a Uehlrn

dam si ho“
„Jsi Uprjpawa!“

„Zle mne pof:lejrš“
„Je

to něco zlěho, dež myslčm, že jsi jako

jině pannh?
holko

Za jsem take nrďpla lepssč. Mila

chodčlo jčch za nmoU, že bpch je anč Uee
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spočitala. Zeden kUpec tťi lěta o mne stál, a ne:
dostal mne. Již bhlo wyjednáno, kdp sc wezmeme;
rU jsem se ferámila še zámrčnikem, a kUpce jsem
nechala. Je dobře, kdpž si můžeme wpbrat! Q mč
fe Ucházeli i pánť ze zámkU. Kolikráte fe již mlU:
wilo, že jsem newěstoU. anť je již arciť po wssem!
Yle tebe nepoUtá mUž.“
Tekla se fmála u Ynna pak stUdem hořela
w twáři, že ji bplo strassno a úzko.
„Yj, aj, ona fe stPdť,“ wadila fe sswakrowá.
„Máš čaď, abp si fe dostala pod čeper. Wždpť
jsi o málo mladssi Uež já.“
„Bůh wi, že se neobťrám š takowými mp:
sslčnkamč.“

„JUU, bUdU se jimi zabx)wati já a zajistč ti
Uěro opatřťm.“

u

Než se Nnna proti tomU prohlásila, přibčhl
Teklin bratr, stýskal si, že tam fedi mezi žena:
tými, žádně radostť, žádněho pokoje ncmajr, a že
prahne po společnosti nowě přčtelkhnč. Měl fek
nč po sswiháckn, sswadronil, obskakowal jč, mln:
wil o láfce, zpptowal, je:li jesstěswobodná. dež
mU sestra wpzradila, že zde w městě nikdo nčpo:
žčwá jeji přčzně a bezpochybh ji Uikdo neni hoa

den, plefat, točil se a ofobU son
nohonm.“

jť „kladl k

,
NUna neUměla i nechtěla mU odpowidati na
leho plachč a marnčr otázkp. Bránilať se jak mox
hťa; nemohoUc ho ale přčwčsti k rozUmU a Udržetč
w ,mezcch slUssnosti, wpmlnwila se, še mnsi do:
hltdnoUtč do kUchpně a prhč odefsla.
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Bratr a festra powědělč si o Učmezč čthrmč
oči, že jest wpchowana doma za pecč, pofmčwali
se jejčm mrawům a měli ji za sprostoU, Uekusse:

non, newzdělanU Bratr prawil: „Ale hezkaje!“
Sestra řekla: „Bohata tež“
Donalia abplč přefwědčettč,že fe da wp:
cwiččti J chtělč si ď Uč wzťtč pracč, abp jč při:
wedli Ua cestU, po Uiž kračelč fami

„Pak“ zažertowala si Tekla, „hodčla bp fe
anU bratrU za manželkn.“
N an bratr zafe w žertUpťčznal fe: „Wiš,
že jč potťeijU!“
Tekla UeUechala NUUU w kUchpUi, prosila a

wpzwala ji,

abp ji pomohla wpbčrati z trnhel

přiwezene ssatp. Chtěla fe jč ď nčmi pochlnbčti.
Mčmo to Uxěla jesstčxjim) úmpsl Oznamčla jč ho,
rkoUc: „Mne zde jrssrč Ueznajť Mohla ťP dneď
weěer bptč mUzika, a ja u Ukazala bpch fe jčm.“
x „Snad o to Uestojčš, aďp tě widčlč?“

„Jen pojd kdpž fe obě přimlnwimr, Urode:
proU Uam to“
„Mně Ua tom Uezaležč“
„MUsi tč Ua tom zale;etč. Mp se hodUč wp:
strojčme, a UrbUde Uad naš “
Tekla pťedUesla mUžUm,že bp siona i NUna

radi zatančilp

Bratr se k nčm přidal a siaři

swolčlč ijednalč
mUzčkaUtp,pozwalč tanečnčkp
a tanrčnčce. Pončwadž ale U zamečnčkU Uebylo
dostč mčsta, přeložťlč pleš do hospodh ru

dež

to bplo w pořade,

zacala fr Tekla

prčprawowati Napřed wphazela ssachswe Ua hro:
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pmadn, potom si mezč nčmi wpbčpala. Nnna mn:
sela radťti. Brzy se ji lčbila ta, brzh ona barwa.
TU kladla modron k čerweně, zelenoU k bťlě, přč:
dáwala k nčm ssátkh a peUtle a postawčla fe mezi
dwč zrcadla, aby se wťdčla ze zadU i z předU.
Nic jť nebhlo dost slUssUča hezkč. Poněwadž prý
w Z . . . wě wPstoUpč poUejprw U weřejnosi, chtěla
fe whznačiti sikwostnostč ncobpčejnoU. Ynna jč
wytáhla, co fr bplo na restč.pomačkalo. Po tč
se čcfala, kroUtila, pálila wlasp a tolik toho naa
wčsila na febe, žr fe wčre podobala strassidlu, než
mladč, městskč panťěce. Chtčla

tež AUUU tak w;p

sintčti: tato ale fr ji Uedala. leeklať

fe hezky

jednodUsse, a Uemohouc se hofpodč a mUzice wh:

hUoUti, afpoň fama nedáwala pohorssenť,m)brži
to, co dáwali jinč,nUkrýwala a odwracela.
Bpl wečer. Hosič fe wrdli k tanci: Zan ď
TrkloU a bratr jejč ď NnnoU. Qtrowč ssliza nimi.
Stařičká matka zůsiala doma. Dostawili fe č jinč
mládenci a panny, co byli pozwáUi. Mnozč bylč
přťbnznč zámečUťkowi, Umozč dobřč znúmč.

Přissel č prkařůw Prokop.

Teprwa wčera

wréctčw fe z cest fwPch po fwětě, přál Janu sstěsič
k maUželskčmU fňatkn. QpUstili před leth domow

pospolU zciroweú, ale brzp fe meeli rozloUčiti,
ten tU, onen tam dostal práci. Prokop na pou
čátkU Uepofýlal do Z
wa tolik pfgni co Jan,
alr Uepřesial zpominati na domow. Ččm dčle bpl
od rodiěůw, tčm wťre po domowě toUžil. dež
JaU o fobě již Uedáwal zpráwh, Prokop dopčsoa
wal pilně, a každh lisi jeho prozraz:wal
welkoU
9 B
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láskn a wdťčnost k rodičům. Ani newědělť, že je
tak mčluje. Býawal nesinělý, styděl fe a neUměl

ijewowati jčm cith fwé. W cťzině otewřelorfe
mu frdce. Litowal, že jim chowánťm swým ne:
nadčlal wice radostč, a Umiňowal si, že jim to
wpUahradi patrnýmč důkazp, až se wrátť. Těssil
se na to, mlUwťl o tom w listech, lťče, jak fe
bU e tUlčtť k matce, woditi fe ď nť rUkU w rnce;
ja bUde poslUsseU otre, jak mU poddán bude ď

důwťrou a úctoU.
„ J wywrdl, eo si bpl pťedsrwzal w ro žá:
dalo Upřťmně srdce. Rodiče mU zkázalč, že ho po:

třeiji doma, prosire, aby přissel a Uwázal fe w
řemeslo. Naplnil wůli jejich, wpstoUpčl z prcice,
ačkoliw bpla dobrá, a zaopatřiti fe mohl lěpe než
w Z . . . wě. Pospčchaje kUswým, fpatřil milě krau
jiny, zahlťdl wěž nad kostelem, w Uěmž bpl po:
křtěU, kdež bpl ponrjprw U zpowědi, kde přijal
poprwč tělo Páně, bpl biťmowún, ťlečiwal mezč
žákp, modlil fe a zpťwal. Ziž se Ukazowalp domp:
oko jeho ale hledělo jeU na ten, kde bydleli drazi
rodičowě. Wsse tU bplo jak waalo, kdpž odchá:
zel z Z . . . wa. JeU wenku w Uličkcichpřistawčlo
fc pcir domků k městu, a stromp podle resty po:
wprostlh. Potkáwalč bo lčdě: newěděli, kdo jest,
a on jich takě nrznal. Wssak dohoňil i známě něa
kterř a powň:al jim ď prawým potěssenim, ze on

jest Prokop Wěroň, pekařůw fhn. Pozdrawowali
fe uu wčtali se: Prokop alc nefměl fe dloUho pon
zdržeti: frdce ho táblo k rodičům. Z zrpchlčl krokp,
zahnUl se do Dlouhé Ulire a měl před seboU dům

pú203zu
otrůw. TU fe meel drobet pozastawčtě, abp si odx
dechl. WenkU na prkně leželp žemlččkp, rohlťčkp,
bochněčkp bťlěho a černěho chleba. A hle, w po:

koji U okna seděla drahá matka a ssila. „Jestli
pak mě pozná,“ napadlo mU. Z w?stoUpil Ua
podložený kámen a klepal na okno. Cerstwě ote:
wřela okýnko a ptala fe: „Co pak chcete?“
Prokop jčž si wairal mezi honskami a prao
wil: „Zač pak jest jedna?“
p
„,Za groš!“ odpowěděla; a on podáwaje
groš matcc, nemohl fe přemori, chopil fe jeji rUkh,
wptáhl si ji wen a frdeěně jč libal. Ubohá, jak sc
lekla! Počalp fc pod nč třásti nohp, w hlawě fexjč
zablesklo, aš wykřikla: „B ože on je .to, Uáš Prokop !“
Prokop pustil ji. Z letěl skrze wratau, ona
skrze dwčře, a na práhn padli si do nárUči. Bylo
jim blaze, newpslowná sladkost je opojila, čistň
radost jim zářila z očč, láska jim plynnla z úst.
Qn jť pořád celowal rnce: ona jemu čelo a twář.
Smáli fe, plakalč, UstoUpili od febe, zafe fe přiblč:
žilč a opět fc žehnali aubobjčmali. Mezi tťm pro:
Uč:sselijednotlťwá slowa; nťkdo bh jim nrbpl roz:
Uměl, alc oni si dobře rozUměli.
x
TU přicházel ze dwora oter. Widěl šeUUna
prfoU Ueznámřho cčzinre, a hnedle bP fe byl po:
dťwil, ro to wpwádč. Wssak zpamatowal fe w čaď,

odložil pometlo, a fám běžel milřmU fan wstřir.
Byl sice pokojnějssi než matka, ale takř fe dost po:
hoUřil, maje wčrne ditě Ua frdci a wčna i tiskna
1e ť fobě. u MUfel ho zafc pťepUstiti manželce.
Ta fe na krk wrhla 1rmU, objimajčr mUže ifpna.
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Otec je oba poprássil uw pobčlil monoU,xale Ue:
wěděli o tom, Uedbali Ua to, newssčmali si toho,
až we fwětnici za stolem Dčwali fe na febe, mlU:
.wili, ptali fe, wpzwidalč, jake Uastalh změnp za
teU dloUhý čaď, ro fe bplč eriděli
Stařečck již arci sessedčwěla matička fe klo:
nila k zemi; au tělo tratilo fe, plnost a čerstwost
jeho mizela; aba ale bpli fpokojeni oddani BohU
bez trUdU uu bez Uarekůw. A Prokop? Ten wp:
rostl sesilil čerweUalp fe mU twaře; obličej a
pohled jebo fwědččl,ze je moUdrH člowěk ctUostný,
fprawedliwp, čistp. J tUssila w widěla to stara
matččka. Prokop fe si we swětě nepokazil Q jak

bpla ssťasina! Jak ho milowala! Seděla naproti
němU Za Uim Ua zdi wifel křiž a Ua križi fossťa

BožskčhokaUpčtele

Qko jejč blaženě odpoččwalo

Ua shUU a pak opět a opět pozdwihowalo fe k
PaUU Ježťssi, UkazUjťr UU: jako w zrcadle, jak je
wděčna jejť dUsse, jak Ho welebť, klan se MU,
že jť ditě UeporUsseUe zase přčwrdl
WeUkU fe ozwal městský zwon Prokopowi
fe zda, jako bp ho byl slpssel wčera: tak jest mU
znamý jeho blaď. N tU zapomčnajc Ua rodčče, a:
bral fe do Uabožných mpssleUek: zon
ho wrcá,

pozdraije,

Uwadťdo mladssichlet wszzch

w

nčm cčty, jake tenkratc miwal a oU fepne rUre
uu modlč se
Dobra máti také fe modli PotUčky slz plp,
noU ji po twaťi SUU jcst nabožUý; oU se Ue,
prstil Boha Neni to holý zwpk uu obpčej unx
rpoUl:a Ukazka, že mpslč pozdwčhl k Uebč; jest to
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žioncč

dUsseprawda. Q wč to, srdce ji to prawč,

a již zase pohlčžč k PánU Ježťssč, ač ,fotwa Ho
widč pro slzh. dež pak fe donwdlil fyn, když Udě:
lal křčž: i ona i otec š wečerni modlčtboU jsoU
hotowi. TU starUsska bliži fe k fyUowi a zafe jej

objťmá fwýma fnchýma rnkama. Jrť erčUný, fe:
:rwal w láfce k BobU, a wěrná matka citč tU
famoU blaženost,

jako kdpž jč malčěkh dřčmáwal

Ua frdcč.

Pozdě jdoU fpat, ačkolčw poťád wstáwaji,
aby fe Prokop dostal na lože a odpočiUUl si po
cestě. Ráno wssčckniansstťwčlč koslřl, Uejfwětčjssč
oďěť obětUjťre BohU.

Mimo jinč Uowčny dozwědčl fe Prokop, že
zámečnčkůw Jan jest doma, fám řrmeslo wede a
práwě fe ženť.
„A bpl zde jčž?“ ptal se rodččů.
„Nrbhl!“ řeklč mU.
„Qnť měl bez pochpbp mnoho práce,“ po:
nchslil fobč, a těssčl fe Ua bhwalěho swčho přčtele.

„A Anna, festra jeho, jrst posUdfwobodná?“
tázal fe rodččůw.

„Jest!“

x

odpowěděli. „N jest ti to děwěe, je:

mUž fe newyrowná

Učkterě w městč.“

„Proč?“
„OUa jest tč jako fwatá! Nťr Uefwětačč,wáži
si rodččů, jest wlťdná k lidem, hodná, UpřčmUá,

pracowitá.“
Prokop by fe bpl rád jesstě na Uěro tázal,
co fe týkalo Nnny, alr Uefměl u nedálo mU to.
Začerwenal fe trdy a mlěel.
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Odpolednc přisslo od Ncbudů pozwani, abp
Prokop wečer prissel k mnzicc, Jan že ho jisiě a
jisiě očckawa Nechtěl jiti, řka „Protiwi se mč
skakati w hospodě sotwa že jsem domů přisscl a
xUkazowati se lidem přč tčto přťležitosii“

„Maš prade, synu!“ swědčilotec „Já fe
wždpckp mrzim, kdpž přijde chasnik domů a hned
chce, abp ho wssickni widěli; a chtěje dokazatč, co
fe naučil we swětě, w hospodě se wypťna, pije,
hýřť, wpprawuje, lže, do tance se poUsstč, rozta:
huje se, mirn a slussnost přesiupUje Wssak ty se
tak nemusiš a nebudeš chowati, třrba byď ssel do
hospody Y kdhž tě tam chtějťmiti, pocti je! Bude

to pro dobroU wůli a siarě přatrlsiwi“
Prokop poslechl otce thž již bhli pohro:
madě wssčckni,ssel č on m l.ně HrUuli fe k nčmu,

wčtali ho, připčjeli mu šn

bpl zdwořily a při:

wětiwý ku každčmu; každěmu podal ruku, libal
se ď mnohhmč, pozdrawil žeUskych,a předsiawil se
i Ynně,

sesiře žem“chowě.x

Chtěli, aby taUčil, sirkali ho do kola: on
ale wpmloUwal se, že jesstě neokřal po cestě a že

ani newi, Umili tančiti, poněwadžsi toho ne:

hleděl we swětě Newěřili mu to, ale sial na
swřm, že netančil, co bpl odessel ze Z .. .owa.
Blč domlouwali u přimlouwali, předce ho tehdčlž
nepohnuli, abh toho afpoň zkusil. eu
Rozkwasseni chasnťci chtčli ď nim piti na
zdrawi, ď plnpmi skleniccmi k UěmU se deroUce.

Z oU si swon měl dati naplniti a wpprazdnitč
1t až na dno. Neučinil toho ale, ač mu domloU:
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wali, přál jim zdrawť, chtěl býti jejich přťtelem,

podáwal jim obě rnce, ale jim k wňli fe erpil.
stěděowal,
že by to Ueprofpěloani jčm ani
jemU: slowo a slčb že jest lepssi záwdawek a zna:
meni pťátelsiwi u lásky než fUd piwa, co bh Uč:
kdo k libosti wppčl. Widěli, že,jest k Uim Upřinmý,
a proto se Uezlobili, anobrž ifami přestalč pitťm
si wzdáwati poctU.

Bhli wefeli a zpčwali. Prokop je poslonchal
ď potčssenim, anbrž zpťwal spoln, dokUd pťfně
jejčch zněly počestUě. Jak mčle ale počali řwáti
a fprostě, donmPslně, oplzlě zpěwy přednássepti,
odessel, a fedl si do wedlejssťho pokoje mezi wáž:
Učjssť a starssi hosti.

TU práwě měl otec erěstiU
a ta se domárčm

dlonhoU řeč,

měssťaUům uxu Uelťbila. TUpilť

swatě nábožeUsiwť, mlnwil proti cťrkewUťmobřa:
dům, pofmiwal fe kněžťm i wrchnostem. Poctiwi
sonedě mhslilč si o Uěm: „TomU jede hUba jako
meč!“ Neschwalowali jeho UebezpeěněUáhledy,
neposwčdčowalč mU: Uikdo z Uich ale Uechlěl se ď
Uim poUsstěti do hádek, boje se mrzntosti.

Prokop ho pokojUěwyslechl a pak au se ozwal.
J porážel ho tak pádnýmť důwodp, že mU Ue:
wpstačil a raději wssecko, což již bpl řekl, obrátil
w žert, Uež abp fe mU byl podal. Prokop Ua tom
přestal; oU zawedl Ua jiUe rozpráwkU, a dokUd
feděl při stole, neopowážil fe prostořrký hofpodský
narážeti Ua wěcčfwaté. dež fe ale Prokop wzdáu
lil, prohodil pak: „Ten fe we fwěte mnobo neu
wpcwičil, že wčři, co jfme my již dáwno zawrhli.“
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„Q, nezawrhsi,“ ohražowalč fe nPUčměssťane
„MP jfme zde dobřť katolťci, a on jest Uassinec!“
Již měl wsseckhproti fobě a starý zamečUik

nebPl poslednť, co mU odporowal

WýborUěmn

starcč Uefmirně fe zalčbil sslechetnp jinoch, i doU:

fal že jeho JaU jest takě takowý Ubohý UetUssil
jesstě, že tento zapacha sskoloUerpatrneho tchana
Prokop stál a wodil se ď Janem. Yle Ue:
mohlč fe tak důwěrně a přátelfch kfobě mitč jako
před lety. Něco jim překáželo, ač erěděli jesstě
dobře, co ďy to bplo BPliť si odeklč, a Ukazo:
walo fe, že kračejč po Uestejných cestach

MaUžclka Janowa Uadarmo fUažila fe obra:
titi Ua febe pozornost ProkopowU Nechtěl fe di:
witi jejl paradě a krafe; nechwalil ji, nepodlčzal
a nelichotčl nýbrž stawěl fe, jakoby nic nrwiděl,
co ma Ua fobč zwlasstnčho dež na nč promlU:
wil netýkalo fe to jejich ozdob a mUzikh, nhbrž
jinych wěci, jež ona měla za malčchernostč. MP:
slila sč, že newpstrojenol: YUUU zrrla prehlčdUe;
oU ale k nikomU Uebhl tak Uctiwp jako k teto
Bhlo patrno, že se mU nejwčre lťbť ze wssech žen:
ských AnUa pak nemohla Ua nčkoho jčněho dbati
Uežli Ua něj, i přala si, abh fe mU zachowala.
Wssecko se jť libčlo při Uěm Když chafnťci, zpč:
wajťce, ani pťťtomUostť panen fe nedali w po:
čestUosti Udržeti, a ona fe fchowala až do třetčho

pokoje, bhlo zčwěrU mile, ano Ueměla za jiUe, leč
že i oU odejde aneb je zarazč. Njak fe zaradowala,
i srdečně fe mU Uaklonila, slPssčcjej wedle jak
Uaboženstwť a wťrU zastawa protť hofpodskěmU
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Teklin bratr si až tUze mnoho Anny wssimal:
on sswadrončl, sloUžčl ji, hejřil, Uessetřilpiwa,
wina, rofolky, zacházel ď pUUčema káon jako ď
wodoU. To ji mělo pťefwědččti o jeho wzúcUých
aže anskHch
mrawech; čowěk.
řžatim wssak
přefwědčilo jť,
jest to lehkomyslUý
J UstUpowalanmM

sstťtila fe ho. J měl to za jistč, že ji omámil. Tehdh
přednesl ji, jak ji mčlUje. Yčkoliw NnUa o láfre

Uechtčta an slysseti, předceráno anedl otce, abp
promlUwil ďe zámečnčkema anrhl mU, že bp
mohli fpojitč i drUhě fwě děti. ZámečUťk si chtěl
dátč Ua čaď. Když ale otec prozradčl dceřč, kobo
si má wzitč, řekla: „Nikdh!“ QU bpl w dUchU
rád těto odpowědč: nu ani otec ani fyU fe mU
nelťbili; wu a již se počal strachowati, neossčdil:li
fe Jan TekloU. r
Po Učjakčm čafe žádal pekař Prokop o rUkU
NUUiUU. Zúmečnik ho Ue.odbyl: tento žrUich bhl
mU milý, wzácný, drab;š a UikomU tak qchotně
derrU Uedáwal jako jemU. Wssak ona famg mU:
sila fwoliti. Jčž fe ď Prokopem zUala. Mělč přč:
ležitost, wčděti fwě skUtkp, rtčli a milowali se pro
sslechetnčchowáni. Swolilať tedp a stala fe Proko:

poon

newěstoU. Tekla to chtěla překaziti. Po:

wolala do Z...wa

otre i bratra, a kdpž nic ne:

pořťdili, zlobilč fe Ua NUUU, Ua rodiče jeji, Ua
cekoU rodiUU pekařowU. Proto ale upředcuřbyla
swatba; bez mUžiko a bálU sice, wssak oslawila

fe praon

pobožUosti, a milost Boži. festoUpila

do dllssť, připrawenhch a hodně přijimajicčch fwáá
tost manželstwč.
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Pekař Prokopowč odewzdal dňm a řemrslo.
Jan byl naprotč zámečnikem.

U.
Nebudowům fe narodila dcera. Mnoho uo
pťemnoho jim to dčlá siarosiť. Jak ji bUdoU ři:

kati? Koho požňdaji za kmotra? de

fe maji přá:

telům whstrojiti křtčnp?
Jan fe na faře přihlásil zauotce, ale do kostela
nessel,řka: „Wssak oni to tam odbUdoUbeze mne!“
Matka

pťichpstanoU měla peřiUkU, ěepeček a

pentle. J dala si přistrojeUč ditě Ukázatt a ptala
se: „Jestli

pak Uenť hezči, Uež wsseckydčti, co zde

kdp bhly křtěny?“
Bába o tom pranic Uepochpbowala; kmotra
takě poswěděila, a matka mU na prfon Urownala
masslť, misto, abp je byla křišem požrhnala.
J ssli. Qter si doma zapálil d!)mkU a koU:
řčl; matka si přála, abp je hodně mUoho lčdčpo:
tkalo uo w kostele bplo a widělo tU kráonU peřiUkU,
čepeček a pentle.
W kostrle sedť hned U křtitelnire mladá pr:
kaťka. Newčdi ppe!řinkU,čcpeček ani peUtle; ona fe
brzy těž stane matkoU a chre ročděti welebnč obřadp
přř křtU fwatčm. Widť je a modli fe za febe, modli
rfle za dťtč, co pod frdcem Uosi, modtť fe za drerusskU

bratrowU, za nčž fe nemodli otec anč matka, za
Jana i Wklll, za rodiče swě, za mUže i rodiěe
jeho. Wsse, co fe koná, prončkň jč dussi. Nmta
odpowčdá ď kmotry, oswěděnjcwirU w Boha then

a; 211u
Spna i DUcha fwatěbo, odřiká se fatanásse i wssech
katků č wssi pýchp jeho; chre, abp pokťtěno bplo
dťtě, ro držj kmotra na rUkoU u a ditč jeji.
N ona pořád mpslč na dčté fwč jesstě Uedo:
růdče. Pofwěrená woda mč: i je oččsiiti od hřčchU
nu ofprawedlniti, abh bplo dčtětem Božim, dědiš
cem wěčnčho fpafeni, údem Cťrkwe, siUžbě Božť
na wždp odewzdaným. Z je pomaže kUězfwatým
křižmem, pološťs na ně bťlč roUcho, dčl mU roz:
žatoU fwčcť. Q, jak bUde nad nťm bdťtč, abp,či:
siotU a newinnost stdce neposskwrnčnoU přineslo
před foUdUoU stolirť Pána Uassebo Ježisse Krťsta;
abp fwčtilo před lčdmi, aby widěli dobrč fkutky
jeho, bp fe dostalo do žiwota, kde fwětlo wěčnř
fwitč. A ona fe tam ď nťm chce takě dostati. Za:
chowalať až pofUd newinnost a čisiotU frdre, a

pomčiže:li Bůh, zachowá ji až do fmrti. Kýž jest
jen ď to, pofwčtiti swětlem fwým takě jiným, aby
tudiž i je powolal

Za to prosi,

Pán

mezi fwčx wpwolenčx. uxo

o to wzdpchá dobrá matka.

WzadU w stolťri to famě pieedcxásseji BohU

jeič

staři a mUžowč rodiče. OUa bPla U fwatš zpo:
wčdi, wyznala fe z hřťchů, obdržela rozhřesseni:
chceťthi přčprawena, kdhbp .fnad žiwot dčxtčmU:
fela za oběť fwřmU prworozenri. Mezi mssť swa:
toU přistolxpiwssč k oltáři, přčjimá tělo Páně, a
posilUje xe Swátostť Uejfwčxtějssč.Pak jesstě dlouho
a dloUho klečč we fwatinp Boži, dělá pořádnost ď
dUssť,modlť fe a loUči sc, obnoije
důwěru, láskn
a tpděčǧwst, naěež potěssena, odewzdána do wůle
Nejwhďssiho wracť se domů kU práci fwe.
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Přč wssem, co čini, mpslť,žada nu pamatUje
a beře ohled matka Nntta Ua ditč w žiwotě fwčxm.

OUo žčje, trpi, radee se ď ni Což jť profpčwa:
profpiwa i jemn; co sskodčji: i jemU sskodi Qno
xje dil těla jejiho; jrst již tělo famo pro febr, tělo
žiwě tělo ď dUssč; jest již k obrazU BožčmU stwo:

řeny člowěk Qna to wi, ona to citť J nechce
a Uefmi Ubližiti te drahě ofobč w fobě, kdhbh fama
lřebaď dost silp měla podstoupiti Uěro těžssčho,ne:
Bezpečnějssiho. Ji přinalrži starati fe Urjen o febe,
nýbrž ť o ditě pod frdcem Qno si nemUše po:
moci, ani jťni mn nepomohon, jako kdpž fe již

narodilo Pofud jrst matka jeho wssecko;jest jrho
domow a stanek; an žiwi, pěstnje, wpchowawa
jr! Qna take za ně mUsi statBohU, bnde za ně
odpowidati, musi hledět, neni:linerožUmna, leh
kompslna, nesslechetna, abp k úrazU nepřisslo slabč!

jeho tčlo, útla jeho dnsse Je to jen zarodek těla,
a predce již tělo celě famostatně A jak lehce ten
zášraěný twor wzťti mUžepornsseUi! Nejen pachtěni
a úsilt zlnaťt ho: do Uěho přechaši wssecko, čťm fe

matka prohressUje fama protč fobě, čim fe boUři

krew a žlUč čim si draždi rošnm, cit, wůli, dnssi
Ynna fe warUje zlosti nenawisti a mrzUtosti, wč:
donc, že bh Uasiedkp thto fUasselo ijeji ditě; an
zapUzuje

wsseckU wasseň a UarUžiwost, abp ditko

Uaklonnost k zlemU nepřčneslo. Swatý poklid a lnir
žachowawa w frdci, opojenem čistými lnpsslč!nkamť.
Wždpť pak jest to AnUa Uabožna, ticha, trpěliwa,
xxjež laskoU hori k Bohu, žije w Uěm a ď nim, mi:

lnje mnže, drahe přťbnzne swe, t wsseckplidi. Což
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diwu, že zdrawý tělefný i dnchownč pokrm podáwá
erinněmU robětč, jež nefpatťilo pofUd fwětla slU:
Ueěniho, odpoěiwajčr w jejim lůnU.
N Prokop, jak milUje jak rti, opatrnje, ssetťi
fon miloU maUželkU; jak jest mU wúžná, dů:
stojnň mladá matka! Již ona fama má před oblč:
čejem jeho welkoU ceUU, pro Uěj zajistě přeweli:
koU: UPUi mU platť za dwa. Bezbožnčk bp bhl,
debP š ni zachúžel lehkowážně.. QU jč chránť
pťede wssi rozěilenosti; chráni těš febe; rtUostnoU

a fprawedlion

powahU fpolU zakládá U jejiho a

fwěho dťtěte. JfoU mU ctihodně wsseckp rodičkp:
onť Uesnefe, kdhž jťch zpozdiler slowem Ueb katkem
pohorssnje. OU lčtUje matek, kdhž UeUzUáwajč ho:
dUosti, důležčtostč, odpowědnostč fwě; on protčwi fe
každčmU, kdo jčm překážkh ččUťw fwatěm powoláUť.
A co soUdč o matkách, jež se jimť stanoU mimo

manželstwť? Zaslnhnsi:li th takě, abh se Ua Uě
dbalo? Qwssrm! no Matkamč sialy se nu hřichem.
Kleslh do potUpy a hanbh; dalh žčwot dťtěti Ue:
winněmU, UessťastněmU, a to hodno jest, abh beze
zlhch znúmek přčsslo Ua fwčxt. Maji se tedh Uapra:

wčti, oěistiti, fmiřiti š Bohem, a pak jim Uúležť,
starati se, abp porodilh a whchowalh hodnějssčditě,
Uež json onp sanch.

Wěru bolestný jrst pohled na matkU Uepoe
ttestnoU! TrUchliti, plakati mUsi člowěk, kdhž po:
w,áši, že Ua cestě Uéprawosti stala,se rodičkoU
dltěte, kterě jest obrazem Božčm. Q jak mUsi

prčowati, aťchfmažala wim:, Uaprawčla chpr,
Uwedla dťtě fwě kam patťi uu k BohU,

Uedala
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UxUtrpěti za to, že je zplodila protč wůlč Boži
N kdo ji w tom pomaha, ten zajiste záslUhh si
zčska o fpasenč dussi lidských: kdo ji w tom brani
anebo w zlem jť potwrzUje, ten ji i rodiml jejč
waadi na zkazU a Ua swědomť bUde miti konrc
jejč uo zahpUUti

Prokop Wěroň, hodnh ten člowěk, starost:
liwý otec a mUž, horliwý křesťan, nepotřebowal
fon
we wssrch ctUostech fobě rownoU žeUU Ua:
pomčnati k opatrnosti; oU jč jeU podporowal a

rad bp bpl radoU a pomocč son profpěli bratrU
jejčmU a maUželce jeho Nwssak u Ueslpsselť ho
debp jim křiwdh, co UU: ěinili, nebpl pořád od:
poUsstčxl,útrpnost maje š nimi, zajčstč bp fe přátel:
stwť jcjťch bplo jčž dáwno promčnťlo w nenáwifť a

zásstť. Snásseliť, alr nemilowali ho ani Anml;
xnělťť je za přepiatě w Uáhledech a záfadách, sami

pak dršrlč fe přewrárenosti fwč.
Tekla ssla kúwodU. J wpstrojisa fe a dala
si dťtě za srboU nčxsti. thž
jč kněz požehnáwal,
měla pozor, Uezmačkala:li si ssath, mpslila že ji
každý obdčije, a Uemohla fe nabožně pomodliti

ani „Qtče naš!“

Ba Uenapadlo ji anč, že se

ma modlčti! Ponejprw fe zafe Ukázal.aw kostele,
a na wčre jč Uezaleželo. Pak žila jako před po:
rodeme oddawala fe starým náklonUostem, zlo:
bila fe, křťčela, podlehala prUdkostč, a dčtě již
š materskpm mlekem lilo do febe UakazU, jed a
oheň Brzp fe zčzachtělo, wphledawati opět roz:
kossč. Nesthděla

fe choditč k mUzikám Ua tanre

Anna jč nadarmo přrdstawowala,

že to Ueslusst
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na matkU. Než Ubohá Trkla odbpla ji, že fe
tance neodřekne, kdpbp měla třebaď defet děti.
Přestane prý sám sebou, až uu fe nebndr moci.
J točila, kroUttla fe tedp, skákala a dowádčla ď
nejroětssim potěssemčm, a oslarooU jč bplo, dež
Uěkdo řekl: „Jeť lrhká jako pirko; wpdrži wťc
Uež fwobodná; neni na ni znáti, že jest ženoU

.u matkoU.“

Prokop Uikdp Uebhwal ro hospodě, když tam
řádila sswakrowa; jemU bhla oharoou ženská,
která majťe doma dětč, w hofpodě hýři. Protiwťť
fe to zajistč již útlřmU citU. Tělo jeji bplo při.:
bhtkem zplo;enčho, Uesmrtrlnon dUssťopatťeněho
člowěka; bUde jťm fnad jesstě, a to tčlo, kterč
má bhti jako poswěceně, do proUdU fe spousstč a
skok Ua skok Uháni w kole mezi diwokoU mlá:

deži. w Styď se ženo, matko, jsi:lč tak lebko:
mhslnoU! Nemohlo bp fe ti wčřiti, že jsi přea
fwčděeUá o dňležitosti swých powťnnostč; prozra:
dila byď, že Uejsi ď to, dle zákona Božiho wp:
chowati maličkč, jež tč Bůh fwěřťl. Neboť kdo se
nedowede zapiratť, kdo smpslnosti Usz poUsstč,před:
nost dáwá ijné roškossčpřed tichoU, siťastUoUdo:
mácnosti a jejimi swatými radostmi: Uechať fe
Uenazýwá schopným wůdcem, rozorem a přikladem
fwých dčtť. Swětský hluk, marné řeči, nestřidmost
sd jťdle a piti, roszstilost,
hřissně mhsslřnkp a
šádosti, a fnad i skUtkp rUssť wážnosť powaby,
hržlčliwostjroe slUžbě Boži, možnost a wůlč Uči:
Učřjz ditěte, co nenč fám: ditč Božč a dědice
kralowstwč nebeského. Tak zůstane ditko jak onč
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bidným tworem pozemským; bude si hleděti fwěta
a pomčjejťri skáwh jeho, dá Uad seboU panowatč
tělU, zanrdbá dUssi a Uepozdwihm fe Uikdh k
prawe dokonalostť.
Do takowčho Uebezpečenstwi frbe a drerU
son Uwáděla zámeěnčceNebndowáe Ji wážčl
tanec Uade wssrcko.J whtrwaa při Uěm od we:
čera třebaš až do ráUa, a Zosie u tak fe jme:
Uowalo Uoworozeňátko uu odewzdáUa bpla chůwě,
osobě to Uesslechetně, jež Uemčla jiUe mhsslěUky

a žádosti, Uež býti nu še fwým milhm. Matka
we dne whnahražowala, čehožpronedbala w Uori:
dřimala a fpala. Chůwa zatim ď ditětem toUlala
fe po mčstě.

0

Y co tomU wssrmU řčkal mUž Jan?
Trn
dělal uu mUdrcr. W hospodě Urtančil, m)brž za
stolrm frděl še fpolcčnťkp, wpUásseje fe swhm wti:
pem a rozUmem. Již Uebhl fám: přidalo fe k
k UěmU Učkolik jim)ch oswirenců: stejm) přidru:
žťl fe kstejnčmU. Ti přetřáfali wťrU, přčkázanč
Božská, rtnost a hřťch, mlUwili o fwatých obřaš
drch, Uessrtirilisani fwátosti, dělali si posměch z
lčdi pobožm)ch, a obhčejně za tcrčxjim sloUžil nu

pekař Wěroň.
J Wěroň jčž bpl otcrm. Pán Bůh mU dal
takčxd,rerU. Nazwaliť jč při křtU swatěm xu Maet

rič. Q, jak jč libala, wiUUla k srdci hodUá matkq,
kdhž ji drerUsskU pokťtěnoU wložili

do UárUčc!

Prokop

fpolU bpl w kostele, stcil wedle, dčw,al

imodlil

fe. Nnna doma wzdychalakBohU, dltš

fwč kladoUc kU podUožč trčiUU láskp Pánč.

N kdpz
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pak je Uapotom sama nesla koltářť, jak wroUci
bpla jeji modlitba, abp je Bůý přijal, oswťttl,

posilnil a opatrowal! Qbětowala mu je, činila
slčbp, že wěrnon mU bUde matkoU, zawázala se,
že je po křefťanskn wpchowá ke cti a sláwě Božť.

N začala hned,xjak pťissla domů. Pozdrau
wiwsse fe š Prokopem, mlUwili o swých powinu
nostech. Malú Marinka ležela před Uimi w peu
řincee J radčlč fe, jak bUde možná, Uchowati ji
w mčlosti Boži, w láfre Pána Je,ščsseKrista, jčžto
npm“ w plnč mčře požťwá co nemlnwně. Newimxé
děťátko fpajo. Již žilo famo pro febe. Me jak
bylo útlě, slabč, nedostatečně, celkem odewzdane
do láskp a pod ochranU rodičňw. Tělo ť dnsse

potřebowalp zastáni. anč ten masý člowék row:
nal fe andčlům, ,bPl mčláček Božč, nebplo na
něm posskwrnp. „O Boše, wezmč ji k fobč,“ sskyu
tala Ynna, „kdyby, až wProste, neměla nmřčtčtak
přťprawená, jako zde pčed Uámi pokojUě dťťmá!“
Chtělč nad, nč bdčti. Dalč ji žčwot časný;
ro bP jč to prospčlo, debP jť nepomáhali take
k žčwotn wěčněmn? 2! jak jč pomoho:l kněmU?

Jak poučnje roznm, wčra? Co bUdoUdělati? u
Qstřťhatč před hřčchem! Hned na počátkn se bU:

doU warowati,

abp do ni nenasadilč náklonnost

f,zlčnxll. PowedoU jč k ctnosič: dčtko jčž zmatky
U mnsi do sebe ďfáti. Pak jč bUdon cwčččtč, bp

ppšnala Pňna Ježisse. Tak fe nallčť plniti Jeho
šakon, thrwá:li do konce,fpafena bUdr. Qwssem
to žťedokážčsami ze sebe, ale Bůh pomůže, a oni
fpojt silp a z celč dUsse přičinč se.

10
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Podalč si Ua to rUee nad hlaon

fpťciMaš

rinkp. Holeěek o tom arcč newěděl; dussička útlá
nrtussila, jak ssťastna jest, že se na fwět dostala
k lakowýmto lidem: k otcč, k matce, již jč wpe
chowaji Uebefům. Yle Bůh to widěl žehnal dou
brým rodiěum a radowal fe nad Uimť Ycož ti

anděle Jeho, kterak ti plčfali, ze přibpl zafe nowý
nebesstan, odewzdaný jim pod straž
Llnna si take mUsila najmouti chůwU, ačko:
liw ona fama i stará babička ditě pěstuji, co mo:

hou Mať Ua starosti domaci hofpodařstwi,a
matka je slaba ;eť wěru zapotřebi, abp jim po:

mahala jesstě třeti ofoba. Neni zim k tomU každa

dobra Dlouhoť zphtowali au dlouho fe wypta:
walť, Uež jednU prijali a ditě ji odewzdali Hle:
děliť na to abh bpla bohabojna a moudra Za
dajť toho od chUwP wčce než od kterekolč jine služkh.

Ona opatrujr člowčka kdež tato opatruje fnad
jen dobptek a kona jen wezdejfsl pozemfke prace
Jejich chůwa m řikajiť ji Weronika uu WerUUka
rada se modli, pofwěcuje se a ditě fobě fwčřeně,
jest čistých mrawů, má neposkwrněne srdce. Ma:
lička Marie neodpoččwá w rUkoU a Ua prfoU
nepoěestných. Tohoť by matka Uetrpěla, aby ne:
winna dcerufska přichazela w tak úzke fpojeni ď
tťlem hřťssným!

Werunka jčž neni mlada

Mnoho se jťž na:

sioUžila ale jesstě nčkde fe ji tak nelibilo jako u

WěroňU Zajiste hodi fe za chůwU Jest poslnssna

dež ji pani řekne: „Jdi tam!“ nejdc nikam jiu
nam Chceli zaď, abp zustala doma stane fe
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Možná se na ni fpolehnonti. Jeť Upťimná: nic
nezatajnje, mluwť prade. Ať jest fama nebo o
pani, wždp stejně stará sr o ditě. Nčkop ho nenechá
bez dohlidky, jeji winoU nemůže pťijčti k úrazU.

Wýborná WerUnka miluje MarinkU oprade.
Neni podiwných rozmarůw: ona se nemazlč jed:
noU přčliš, netrýzni po drUhě. Húzetč, točitť,
kroutitč ď nemluwňátkem, kdpž je chowá, nemá
we zwpku: nrkřčči na nč, neossklibá fe, nýbrž
zpčwá, pořád zpčwá u famč! pěkně pčsně: dnchownč
i fwětskč. Má hezký hlaš. Panenka to slpssč, a
fotwa se ji rozwazuje jazpk, již zpiwá š nč owssem
beze slow tak jako ptáček, ktrrx) si pamatowal Uá:
pěw, co jej po dlonhý čaš pán xlšil Ua slassčnetkU.x
A kterak jest WerUnka ččstotná! Cistotná je sama,
a ččstě drži dčtě. Je stydlčwá, a stpdlčwost již

zcihy wsz;Uje w newčnňáth:.
Tak jest U Wěroňů. TU neni slpssetč osskli:
wěho slowa. Nikdo tU Uekleje, Urzlořeči; U Uich

Ueni dowoleno wpmlouwatč fe: „Mp jfme dospěli
ou dťtč tomU nrrozumi.“ uu Prokop iNnna, za:
kořeněni U wčře kčesťansie dobře wědč, že owssem
těžko rozhodnonti, kdp dčtě nčxčemU rozUmi a kdy

Uic, ale tUdčž wčdi, že již w ňtlčm wčkU, co fe
wčdi a slpssi, dojimci dčcko. A kdpbp cřcbaď jesscč

Uepochopowalo slow a fkntků, předce býwá po:
siwrněno a znenrtěno, pokUd čelť řeč proti dobrým
U!rawům a počestnostč. Wzduch okolo něho jest

šak,opokažen; erčnnost

a důstojnost jeho fe zleh:

eUle; a milost Božč nefpoččwá na nehodněm přč:
b?tťU xx fcházi požehnáni. Drahá perla ta leži
10xnp
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opowršená we blátč, posspinč fe neřádem a již
nedosahne cenp a krafp, leda kdpbp ji nčkoo nan

ssel, poznal otřel a ozdobil zlatrm
U zamcčnčkůw hromadčlo se mnoho tako:

wěho blata, a newinna perle, mala Zosie zahae
zowala fe jčm u hymlla w něm Matka sama
lčbowala si we sspčně dnchownč č tělefné Bpla
sire paradnčre, sirojila u sintila fe, kdpž fe měla
Ukázatč lčdem; ale doma nedbala Ua čistotU, od:
dawajčc se lenosti a pohodlč A kdpž hospodhně
uu panť nrhleděla na čistotU a poťadek, owssem
nebPťp služkp lepssč než ona, baly fe prace, a kdc
si mohlp

Ufporťtč obtčži,

zajčstč wPhUUlp se jť

z daleka
Chůwa ď .Žosiť dělala ro chtéla. Matka jen

tenkrate dohledla, jelč dobřr opatrena, když si jč
ď frbon Uěkam wžťtč chtěla N co toho tehdp na:
wěssela na Uč, wťre Uež bylo třeba a siussno

prčejně

alc wálelo fc Ubohčděwčátko Uenmpte

p erblččené.

Nikoo proti tomu Uebhl, dež fe

procháqela mržč domarčmč odpolh Uahá
jčž jč ťPlo Uěkolčk lcxt a jesstě fe nrssetťilo

Nostla,
stUdU,

newzdělawalč ho, anobrž jedUanč jejčch ho dUsilo

a podkopalo
BchkomUslUptowarpš žrrtowal ď malou dě:
wčnkoU jako š dospělou osoboU. Wěděl že to ma
matka rada, chtčl sr jč tedp zachowati a pokoUssel

newčnnou drernsskU Pransledowal ji, abp jč zlt:
bal, jmenowal jč newěstou,dawal ji ženčcha,chwaé
lčl jeji kráfn: očč, wlafp, twáre, ústa; bralji do
naručč, dčwil fe jak je welka a jak jč přibpwa
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těla. Nesslechetnik! Ale kdo dowede bez bolesti opa:
kowatč wssecko, což mluwiwal powědčti wsse, čeho

si dowolowal Matka to slpsselaa smala se! Slý:
chal a widal to oter: ale Uepowstal nezarazil a
newphnat ho. Wǧdpť prý na tom nic nezaleželo!
Ditě je ditě, ert,

to, a je to u

ro to zUameUa. NeusskodťťmU

wprazč.

ZedUoU k tomU přissel pekať Wěroň a teU tak

fe rozzlobil Ua towarpssr, že žadal

abp ho čhned
propUstili Qwssem mu to UeučiUilik wůlč, an:
brž an

UwěřiU Uechtělč, že bp to xUěli wlastUě

UččUitčk wůli dcen a fobě BohabojUp Prokop w

roščtlersti fwe přal abp oUčmčlaústa, ochromlp
ruce, co pohorssujč dčti: fwate milačkp Božč.
Jesstě wire se Uakarala a Uaprosila pekaťowa
maUželkc. ZamečUikowčc Žosie přeš Ulici přebi:
bala k Uim a Uikop Uebpla jak se patřč Upra:
weUa. YUUa wodiwala ji domů i domloUwala

matre, abp předessia zlým Uezpůfobům a anp:
kům, Uež bUde pozdě Take wpsioUmala, že ď Uč
chůwa chodl za město a scházi fe tam š milpm.
Dčwěe slpsselo jcjich řeči, pozorowalo jrjčch je:
dUáUi a to pekaťowa měsa za UebešpečUp přiklad,
za přrhrozUoU zkazU Matka tomU ale UebráUila,
wpmloUwajčc to a podpťrajir, že bp si dťtě mohlo
a Umťlo toho wssimUoUtč ChUwě sire ťekla, že

to Uema bpti, ale Ue proto, že bp to fUad
since sskodilo, npbrž že fe to Uepatťť. ChUwa wssak
předre ncpolepssila se a mileUec za Uč přichazel
až do staweUč, kdpž wpssli an a anť.
ZámečUice od tš doby, co fe wdala, domUč:
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wala fe, že může a smč wsse wpslowiti bez okolkU,

co jť napadne. Zamčlowala si nccudUěžertp, smala
fe jčm, kdpž je prohodil jiný a Uebrala ohledU
na Uikoho, kdo bpl přitomen pr fe osprawedl:
nila, stačilo jť řici: „Wždpť jfem žcUa uu wdaUa.
Nač bpch se Upejpala jako panenka“
Mčssťane, přatele mUžowč, nikdp Urdrželč w
fpolečnostč jesi jazpk Ua Uzdě Yno č towarhš fe

neostýchal, žwatlati pťed Ui sspinawč kudrlinkp

Dlouho fe zdalo, že jim Žosie UerozUmi, ale ko:
nečUč pťestala hrati, kdpž bowcřčli, poslouchala
je a Uěkdp si hleděla Uěčeho jimho a předce wsseli:
coď pochptila Zmčnila pak se o 1ow, kdpž fe toho

ani Uenadali, a opaknjir jejich slowa

ptala se

na to č Ua
Matka řťkawala:
to měla za„To
ostrowtčp,aa
potUtelně
fe to
usmiwajir,
je k..
an si wssrckopamatuje!“
Slonxo to hanebUe, jehož bp se Uemčlo Uži:

wati ani we zlěm fmpsln ani o těch, co je ǧa:
slUhnjl, sloUžťlo stUdUprazdne žeUě za přislowl a
bohUžel sloUžť č jiným kratkozrafl)m rodičnm, že
jim třebaš č počrstne dcerp fwe znamenaji. O jak
často fplnilo fe Ua Uich, a UxěrU stalp se, rož jim
přešdili w UerozUmn fwěm!
Wěroň w piitonmosti dceřině Uehezkehoslowa

nedowolil an cizým a tim meUě fměli domari
poskeriti dťtě jeho Marie ji; take Uabpla iečč,
mlnwi, sswitoři, směje se, radost jest ji poslou:
chati deowida
ji každl), na Uějžfe obrati, nea
zakracuji slowa, nessisslajť, abp to znělo po děckU,
wpsloiji
wsse zřetelUča Určitě a jeU Ua to hledi,
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aby to nebplo Uad jeji rozUm, bp to mohla po:
chopiti a těssiti sc z toho.
WelkoU prácč si ď Ui bere oter. Wssak Ueni
to pro něj práre, Uýbrž radost, wpraženť, odpo:e

ččnnti po dennčm Uamáhánč a lopotěnť. Sedne
si k Ui, powťdaji, wpprawnji, hraji si: brzp w
pokoji, brzy wenkU: brzp na stolťci, brzp Ua zemi.
Wodčwaji se takč za rUce, ,hned on hUed ona něco
UkazUje, prohlčdnoU si to a pak se tomn diwi.
Marie již wť, co pocházi od Boba a co od
lidť. Co Udělal člowěk, rozrznáwci od toho, co
stwořčl Bůh a co.pořád nám k Užitku a k potě:
ssenčna swětlo waádč. N kde je Bůh? Na nebč
i Ua zemi. Qn je wssUde, widi wssecko a diwá
sr Ustawičně i na Marinkn. N jak ji má rád!
Co jť tobo dáwá! Slnnťčko ji switč we dUe, w
nocč měsiěek a hwěšdy; jidlo a nápoj, přibptek a
ssaty, zrak a slnch, wssecko ji poskplnje Pán Bůh.
Dal ji sem na swčt, abp byla hodná, tak bodUá,
jako jsoU Jeho

swatč anděličkow„čš tam U Něj w

nebč a pak ji přčjmr xnezi ně. Q, nesmi Ho zar:

mUcowati! Již Ho lidě zarmontili a Urazčli. Je:
sstč Ho zarmUchi a Urážrji. Poslal jim Spa:ř
sitele: Pána Ježťsse Krista. TrU jr whkoUpil od
hřichn, naUččl je, jak bp mělč jrdnqti, abp fe li:
bili nebueskěmnthč a dal za Uě žiwot, abh je

oswobodil od winp. J za Marinku Umřel. Na:
rodil se ro malě děťátko, rostl jako ona, byl Božč
Spn, nikdp Uopochpbil a Marinka se wždy tak mUsi
chowati, jak fe chowal QU. QU ji bUde pomáhat,
oswčti a posilni ji skrze DUcha swatěho, třeti Bož:
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skoU osobn. Prwni je Bůb Qtec, drUha Búh
Spn, třeti Bůh DUch fwatý. Marinka je jme:
nte, kdpž děla křiž Prwni ji stwořila, drUha
wpkoUpila, třeti ji pofwěcuje Tpto tři božske
osobp xmemlji fe nejswčtčjssiTrojice, a jsoU jeden

Búh Q jak Ho mUsimilowat! Milnje Ho, kdpž
fe warUje zlčho a čini dobrč, prosi Ho a dčkuje

MU: pčknčfe u modli. Marinka fe bnde modlit,
sepne rUčičkp, klekne sia

bUde řikat po tatinkowi

Qč a ač a co bp fe Marinka rada modlila?
Za tattnka, za maminku, za dědečka, za babčěku,
že ji BUh dal ptačkp, zwiřatka, kptičkp, že ji We:
rUnka tak pěknť zpťwá Smť Pann BohU takě
zpiwat? Qwssem, že fmi. Což Ježťsskowi, kdpž
bpl jesstě maličkp? Lčbi fe mU to Marinka fe
modlč a potom mU tedP zpčwa: dneď to a žitra
ono. Modlitba ji Uenč obtčžna, nenč pracč ani
trestem, Uikdo ji k ni Uedohani, nikdo ji modlit:
boU Uehrozi, fama na nč pamatUje a modli se

tťebaš mimo čaš pohneli ji k tomn frdce Umč
Qtčenaš wěťčm w Boba, defatero Božich přčka:
zani a wsse rož nasleduje Umi i jine modlitbičkp,
děla ji je otec, dělá si je nn sama a wždp dobře

wpslowlljť, co chce, co sižada,
proč Boha we:
lebi. Cti takř Parmn Marii, fwatoUNodťčkUBožč
Q jak jč ma rada, že nám dala Pana Jcžťsse!
Ji take ťčkajčMarie, mei si tedp láskU jeji za:
sloUžitť a bUde hodUa A je hodna, je prawý
andilek, profpčwa milostč n Boha i U lidi, wě:
kem a moUdrostč jako Ježissek.

Naprotč U zamečniků se maťa Žosinka take
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modli. Ta fe ale mUsi modlit. Matka má za
l;rcadlem metlU a k modlitbč jč dohánť. Q Pam:
Bohn jesstě newi nic Yle mnsi býti ňáký zlý,
že chce, abp fe děti trýznilp modlitbon TU rou
botU Ukládá fUad jen jčm,

neboť fe tatiUek Uea

modli a ji fe fměje Kýž již je welka, abp tomU
odrostla!

Těch druhých Uikdo Uepobťzť, jen ona fe

tim trapi Trwa to dloUho, než to odřika! Mou
hla bp běhat, mohla bp si hrat mohla by jťst
Někdp ji to projde, kdpž se nemodli, ale kdpž fe

na ni rozzlobi, hned je tU trest: „Modli fe!“
Chůwa fe ji zasiane, kopž xna na pofpěch, a ťekne.

„Qna si to Už odbyla“ Neni to prawra. Wp:
mlUwi fe tedp take, kdpž mUže a lže: „Už jsem
fr modlila.“ Nčxkopje jim to fměssně, nechaji ji,
a Urkdp dostane metloU; přijdr Ua to, w jakem

jsoU rozmaru

Modlitba byla piričťnoUtrestU,o

jak ji Uenáwidť!
Babička a dědeček wolawaji

ji k fobě do

fwčtničkpa ptawaji sc: „Jestli pak fe modliš?“
„Q ano, xnodlim fe“

„Pojd a modli se š nami“

Proč bp fe ncmodlila, wždpť ji za to něro
dajč: rohlččkp, sswestkp, hrUsskh a jinč pamlskp!
Yle modlitbp si proto přcxdcewťce newažť Ro:
diče řikaji: „Staři, ti fe mohoU modlit. Nemaji
ro dělat a čafu nazbyt!“
Nha, tedp jina prace předchazi a až w staři
dost čan na modlith
Žosie si to owssem tak
Urpredklada, jako pr to zde prawťme, ona to jen
tnssi a tak si to Ukláda do dUsse
10BB
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Dědeček a babččka bh ji radč dodali

kBohU a modlitbě wppraiji

laskp

a powčdajčji swate

přiběhp Qna je posloncha k wůlč těm darUm,
co Uasledei a mpslč si: „Qni to chtějč,že xčmto
Ukratč chwili; je to wlastUost starpch lidč, že dě:

tcm Uedaji pokoje, abp se whra ili“
Tak o tom soUdi takě tatmek

posyla jč k
Uim a kdpž se wratč ď odměUoU řěka: „Tp jsi
chptra, pomodlčš se jim tam a oUč ti daji“

Y chůwa prawt: „To já bpchse takřmodlila!“
Kdo pak fe trdp bUde modlit zadarmo a kdhž
UemUsi! Již kolikrate fe Uemodlila, BUh ji Uic
Uendčlal a Uic fe ji Uestalo, kdpž si toho domaci
erssčmli. QU si tobo sUad take UrwssimUr, ossčdi

Ho jako lidi Dědečrk a babička erči,

karaji a

UapomčUajť wssak jim se Uezachowa an oter aUť

matka, Uesmťsi z toho Uic dělat Chůwa ta fe
jim posmiwa, poněwadž ji take domloUwajť a sami
rodiče st Ua Uč wadi! HrUbě bp fe ťxhla tčssila,
kdpž zemťeli, Uapřed babička pak dědečrk Wždhť

se jčž ď Uima Urmeela modlčt Litowala toliko,
že přestali dawatč rozmante pamlskp a darkp
UbozťUtrapčli fe. Nržůstalo jim dloUho ta:
jemstwam, že pr poblondčl U wťře a že maUželka
jeho je Ueswčdomita a lehkomhslrxa JiUčmU si
Uefměli postrskUoUtč Uežli dceri AUUě a ta fpolU
ď nčma fe modlčla, abp Uččnil BUh, črho oUi Ue:

mohli dokazati. Nejwice 1im bplo lťto nessťastUeho
ditčte, o nčmž prcxdzwťdalč, žr whroste beš wirp,
bez UabožcUstwč. Yrma jim přislibila, že mU pro:
spěje dle možUosti a silp, a onč jesstě pred smrtč
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žehnalť mU a do milostč a ochranh Božť je odu
poroUčelč. A spna Jana a Trklu prosilč sskpta:
jice, abp fami obrcitčlč sr k BohU a sobě a di:
těti Uedalč zahpnomč. dJcm bpl pohUUtž ale ne:
naprawčl se: Tekla se takě neodřekla marnostč.
Nodiče bpli nebožticč. Poslednč wzdechmltť je:
jčch slpssel Pán wssewědoncč, a Jemu tolťko zů:
stalo známo, jak a kdp je bUde mocť naplnitč.
111.

Po Z..

.wč rozlčhá fe plčxča křčk:záme:

č.nčceNebUdowá

wede ponrjprw

do sskoly dcerUsskU

Zosii, a ta seboU trhá, Utiká jť, wolá, prosi, na
žádnh způfob nechce předstoUpiti před pana Uči:
tele. Bojčť se ho! Ziž o něm mnoho slpssela; Ue:u
bplo to ale Učc dobrč!ho. Wť, že jest UkrUtUh ne:
přčtel dťtek. Wždp jť hrozčwalč ssťoloU uu Učenčm:

a proto se wphýbala tomU, jak dlolcho mohla. Mč:
nnl ji ssestý eu fedmh rok, a npnč Uenč pomocč.
Tč Uelťtostnč kantořč pořád wškaznjť pro Uť. Ba
č welebným páUúm Ua tom záležč, abp ji dostalč
do tč swč mUčirUp.
Zčž tam tedp fedč; má na ně zlost, newěřč
jčm. Dwě neděle jč tam den co den Uásilmě wleklť.
Bčta sic jesstč nebpla; ale mUsi se Uěitč, nefmč dč:
latč co bp chtěla. To se jč nrlibť, wždh zase a zafe
zňstane doma, až se opět roššlobč otrc nebo matka,
q še jčm překážč doma, do sskolp jč posslon, abp
li tam wpsslehalč. Než děwče jčž jrst chptřejssť.Qno
skrýwá, co wpwedlo sspatněho; a wyzradčto:lč fe
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to pťedce, zapira ou lže Matka jť to sama po:
radila.

Řekla ji jednoU, kdhž sskolUproUedbala:

„mesUw fe, že jsi stonala!“
„Mc ja Uestonasa“ prawila Žosie.
„Wždpť oU to eri“,

Usmála se lehkomp:

sina žeUa.
Dobře tedP: pana Učťtelejiž fmi oďelhawati
A UemUsi wsseckodělati, co UařizUje a žada Doma

prawili: „Co pak je do toho QU tim děti jeU
trýzni,

a děwče tobo dokoUre nepotřeťmje“u

Ona

je děwče: proč bp fe Uamáhala, kdpž

jč toho neUi zapotťeďi.

MUsi tež choditi do kostcla W letě je jt tam
teplo,w zimě nařčka,ze tam zmrzne; a matka .u
nadawa UččtelUm, že jfoU UemoUdixi Sama fe
protiwť a Žosii do kosiela UepoUssti, přiUUtťc ji,

aoh whřidila: „MamiUka to Uechce“ ou
Ma jiti kswate zpowědi TomU zafe Urchce
otec, a wzkazUje, že ma to ditko jrsstě dostč časU.
We sskole se zakazalo, abh děti Uechodily

do hofpodp k mUzice NebUdowa prawi, kdpž Žo:
sie plaěe, že ď Ui Uefmč: „JeU pojd Mp ď te:
boU mame co poroUčet, a Ue Uěitel Ať ti jen
Uěco ndělajil“

Ditě jde tedp ď matkoU,a drži se ji za ssatp,
abp ji an Učitel Uezastawil kdpbh ji snad potkal
anebo tam takř bhl Z UejdedomU až Uer Za:
tim toho ale nmoho widěla u slpssela. Wssickni
bpli weselč: dowaděli, fmali fe, točili fe, žerto:
wali; ona radosti poskakowala kdhž někdo ňaký
konek wpwedl Zwlasstě dawala pozor Ua matkU,
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co ona děla, mlnwi Ta taUčila, směle odpowi:
dala mUžským,aaco řekla, je rozestnalo.
Žosie dobťe wěděla, jak kdo jest oblečeU: li:

bilp fe ji ssatp, črpee, pentle Mimo to již dělala
rozdil mezi chasUťkh; některe z nich Uemohla wy:

stati ao některe měla hrozUě rada Ti pak ji po:
koUsseli, mUsela š Uimť do kola, objimalč ji a daa

wali ji piti ze swých skleUir. JedeU xi tež prohlasil
ason
milou, a Ubohe děckomn to wěřilo uu
Upejpalo fe uu stpdělo fe a chlUbilo fe tťm swč

býwale chůwč

Přasa si jčž býti welkoU, aby fe

milý wodil a milowal š nť Již ji bplo znamo,
co to jest; w hospodě jť to Ukazowalč, a chůwa

ji takč dawala dost patrny přiklad
Potom

ji owssem Uetčxssilasskola. Učitel měl

mrzUtost š maminkoU, že jť wzala k mUzire a mae
minka mU za to doma wpUadala Řekla před dce:
roU, že take neni anděl, žeUiti se chce a w ho:
spodč býwa Ppwěděla Ua něj, co wěděla i co si
wpmpslila; a Zosie si pamatowala jedno i drUhč.
Po roce opět bPla připočtena k sikolakům, co

se ponejprw měli zpowidatč Qtec prawil: „dež
ti ď tťm Uedaji pokoje, uo jdč si!“
Po zpowědi se ji ptal oter, jestlť ji kněz wy:

tahal za Ussč.Matka řekla: „Já bpch měla již take
šafe jedUoU jťti“ Muž fe ji smal i chlUbil se,
on že ncpůjde
To wsse fe mlUwilo před UbohoU drerU:
sskoU! dež pak chtčla odprossowati rodiče, jak

měli naťizeno, rekl oter: „Dobre,
toho nech!“

dobře! Jen
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Matka radila: „Jdč k pann faráři: kaplan
ten jest zdloUhawý“
A towarhš wolal: „Nezapomeň pak se wp:
zpowidati, kolik si mť dala hubiček.“
Doma zabčjeli wepřika. .Žosie při tom nea
bpla: we sskole a w kosiele zdrželi je až do po:
ledne, zpowěd ji tedy připrawila o wetke wpra:
ženi Nodiče ď ni nessli na mssi swatou; rano k
Ui nepromluwili ani dobreho slowa, Uežehnali jť,
nic o to Uedbali, niččm nepřispělč k tomU, aby fe
slnssně přčprawčla k fwatostč pokáni Yby spojilč

modlitbp fwe ď modlčtbami jejťmi doma a w kostele
toho neUznali za dUležilě a potřebne Nenapadloť
jim an, abp zabijeni wepřikana jinp čaď odložili

Sotwa fe bpla wratila, 1čžmčxlaco dělat w po:
kojť, sinia kUchpUi J jedla ue sskadlila fe ď to:
waryssem u zapomněla na wssecko,ro mělo Uán
sledowati po fwatč! zpowědi. Rodiče na to takř
nempslili.
Ten samp deU ponejprw k swate zpowčdi
připusstěna bpla take Marie Wěroňowic. Bplať
mladssi ale moUdřejssi a lcpssť Na sskolU fe tě:
ssila dřťwe, než ji počala nawsstěwowatč PaU Učč:

tel bpl jejč znamý a přťtel Podawalať mU ruku,
kdykolť fe ď nim potkala; on Ua ni hezkh mlu:
wiwal a zwal ji, abp jen bršy přissla do sskolp
mezi hodne anenkp
Slčbowali ji to třž todť:
ěowe, wpprawowali, jak to bUde pěkne a dobre,
chwalčli pana Učitele a napomčnali ji, abP fe hezky
chowala, jako bodneaazpůfobnč paneUkp, pak že
jč dowoli do sskolp Ptala se jich ěasto: „Smim
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již?“ ?l oni konečUč ťekli: „Za měsir, dowolixli
pan Učitel.“
Marinka ho ssla takř prosit, abp dowolil, a
on řekl: „Nno!“
Nle ten měsic bpl dloUhý. Nemoblať fe do:
čkati až uUpl;me J porad chtěla wčdčti, kolikrat
jesstť pUjde fpat Třikrát, dwakrat, a posléze je:
dUoU Nemohla anč UonUtč Maminka si fedla
k jeji postcli, pawťdala ji o sskole, o panU Uči:

telowi, o welrbném anU,

jak k nim bUde do:

chaziwati.
„Bnde fe mUe take ptat?“ řekla

„BUde“
„Ll wim to ?“

„Co wiš powiš ty Co nrwiš, powi ti on“
„Nebnde fe zlobiti?“
„Zajiste ne Qn má hodne holčičkprád; a
tp chreš býti hodUá!“

„Q! ano chci“
„Dáwej
řcknoU“

pěknč pozor. PosloUchej a čiň co ti

„DowedU to ?“
„Qwssem že dowedeš PaU Búh ti pomUže;
panenka Maria za tebe bUdeprositč U Ježiška,a
fwati anděllčkowč! tebe bUdoU ostřlhati“

„Ja bpch fe jesstě drobet modlila“ .
„Modli fe tedp!“
„Řikejte mi neco maminko!“
„Nada, ditč mčx,slpš a modlč fe za mnoU:
„Pane Bože mUi, Tp wiš, že bpch rada bPla i
šUstala milým ditětem thm! Zejtra začnU choe
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diti, do ssťolp, a tam se naUččm mnohým krásným
wěrem, obzwlásstě jak bPch fe wždp mobla libiti
Tobě. Prosim Tebe, dej a pomoz mč, abpch wsse:
cko dobře pochopowala; bUř: ďc mnoU, abpch při:

kázani twá ochotně plnila.

Poznám

jesstč lčpe

Učenť a skUtkpdrahěho Pcina Ježisse, xbndn Ho

milowati: Qn mi takě pomůže, abpch činila do:
brč a warowala se zlěho i npni i kdpž wprostu.
MťlýQtěe nebeský,odplať rodičům, dčdcčkowi, ba:
bičce a Werunre, že mě až pofud wychowáwali.
Uděl milost swon Uěitelům, ktcři mě npni při:
jmoU pod ochranU. Chci jim dělati radost, a nča
kdp jich schwallné nezarmoutťm. Swatá Maria
orodnj za mě! Nnděličkowě Boži opatrthe mě!

Smiluj fe nadc mnoU Bůb Qter, Spn a Duch
swaeý. Amen.“
Matka dceru jesstě polibila a dcerusska ru:
čičkp držir na prfoU sepiatě, Usnnla. Newědělať
pak o tom, že wěrná rodička nynť sama modli se
U lůžka jejiho, abp ji sskola bhla, čim má bhti
dětem křesťanským.

Qtec poslouchal je, kdpž uspolU mluwilp a
modlilp fr. J dťkowal BohU za wýbornou manp
želkU, a fpolU ď nč mU odewzdáwal
drahě ditě.

w dnchn

Náno malá Marie jčžzábp bpla wzbůru, abh
prý nezmrsskala. Rodťče š ni jessté bpli w kostele!
feděla U nich w stolčci ď kossičkem, w němž měla

slabikáť. Po tě ji odewzdali panu Učitelowi. Druhh
den stála již mezi žcikp. Wodiwala fe až ke sskole
ď dčdečkrm a babičkou, jenž chodťwali na mssi fwa:

me:šš w
ton. J widáwala pak je klečetča modlčti se, kopž
w párn kráčela okolo stolic.
Hned na počátku činila wýborně pokrokp.
Každé slowp ji bplo prawdiwě, swatř, ro slhssela.

Pan Učitel bpl jeji miláčck. Doma wpprawowala
o něm ď nejwětssč radostť, a rodiče Utwrzowali ji
w důwěře, oddanosti a lásce k nčmn. Yno, kdhbp
snad w skntku Učkdo u nich proti němu něro řčcčchtěl,
před jejich sskolačkoU nesměl se o tom zmčUčti.

Pekař se wpptáwal den po dni, čemu se na7
Učila. J odřikáwala to, četla sm: z knih, pfala
na papčťe, počťtala na tabUlce. Qn ď ni Utěl wrl:
koU trpělčwost, wpkleidal a wpswčtlowal ji, čemu
ncrozuměla, newadil fe, neodbhwal jč, kdpž při:
ssla anbrž fám klada welkou wáhu na sskolnidů:
lešitostč jejť, mlUwiwáwal o Uich, jako bp sám bpl
dťtě. Jesstě wždpckp si spolu hráwali, a w neděli
wodilč se a chodili na procházkp.

Mater powidáwasa Marie, co se jčm před:
Uásselo ze swatřho náboženstwi. J wpprawowá:
wala pťčbčhp ze žiwota Pána Ježčsse, pťipojilak
Uim, čemU se z nich Uěime; wčděla konečně wsse:
cky článkp wčrp a prawdp fwatě, co jich obfaženo
w katechiďmu pro dčtč. Takowčxto nábožnč řeči mi:

walp spolu obpčejně wečer pťed motžlitbou anebo
po modlčtbě. Marinka kolikrátr jesstě ncž Usmxla
žawolala maminkU, a tu si powčdalp o Božskěm
Spqsiteli, o Zeho swatě matce, slčbowalp si, že Ji
chtťjt býti podobnp, takto fwatými mpsslřnkami a
dobrým předsewzetťm pofwěcnjčce dUsse.

Staťi

rodičowř wnučkU swou takě welice
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milowali. Rozmni fe, že se ji U nich nir nestp:
skalo. Babička měla pěkné obrázkp, a wždp ji něco

powidala, co ji zanimalo Wnnčfa take sswito:
řčla, a již bpla ď to, modliti sez babičinpch
x modliteb a čitala, co ji tato Ukazala Babička pak
ji zafe půjčowala fwé stoličkp, trnhličkp a ssťa:
tulkp; ona fměla ji Utirati taliře mify a hrnce,
diwala se do jejich fchrámk u wpndawala pptlťčkp
ď kořenim, strojila pannU plátnem, kartounem a
hedbáwim, ro ji babička dala nu pomábala dčdrč:
kowi w prári, snássela mn, proč ji pofýlal, kr:
mila kanárka a mazlila se ď kočkoU.

Jiné radosti miwala U Werunkp Ta nhni

chowala jejiho bratřťčkaa ;piwawala mU Marjnka
ho takě chtěla chowati. Z seděla U jeho kolebky,

fmála fe, mlUwiwala naň, odhančla monchp,a
zpiwala mU zrowna tak jako Wernnka
Wernnka si naťikawala, že jť rodiče brzy Um:
ťeli, a že malo chodila do sstolp Bylo ji tobo
lito, a měla MarinkU za ssťastnoU, že fe hodně
nmoho muže naUčiti

„Počkej, WerUnko,“ těssila ji Marie, „já
tě wssemu naUčim, co Umim“
A hned ď ni chtěla čisťi, pfáti, poěitati. uu

„Q mile ditě to již nepůjde,“ pradrila stara
slUžka „To tp mnsiš Umět; ale mně wire pro:
spěje, kdpš mi bUdeš powidati o Páml Bohu “
Marie jť tedp wpprawěla, co slpssela o Páml
BohU. Wernnka wssak ji také powidala o Něme
a tolik toho wěděla, že se diwila Marie: „Wždpť
tp WerUnko wiš wčce než ja!“
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„Ja posloUcháwám kázanť, má mčlá,“ prae
wila Werunka „Wždp slpssčmněro nowebo; za
rok ale fe toho fejde mnoho, a já jfem jčž stara “
„Ja bpch takč posloUchala kázanč!“
„Owssem je bUdeš posloUcháwatč Nezapo:
meneš, co Umiš, a přčuččš fe“
„Uč tp mnc takč“
„Rada Za to mč powiš, roď tp sipssela a
pťcdřčkaš mi z knih nowe pčsnččkp, abpchom fe je

fpolU naučilp“
Marinka fe nowým pťsničkam takě Učila we
sikole Werlmka a bratřčček ji poslouchali, kdpž

jim je zpiwala.
JednoU

na podzim přissla Wěroňowic ssko:

lačka domů ze sskolyplná radosti

Oko ji jen zá:

řilo, dťwala se na rodiče: na otre, lta matkU, tUlčla
fe k nim, a objťmala je Widěli, žc ma něro na
srdrč, co bp jim rada fwěřila Matka, přitahssi ji k
sobě, ptala se: „Co pak fe to dUeď ď tebou stalo ?“
Děwče ji wzalo okolo krkn a posseptalo ji:
„Maminko, dneď mč řekl welebnh pán, že takě

půde k zpowědť“
„N kdp?“
„Nsiza čtpry neděle.“
„Co zatťm budeš dělati?“
„Musim fe připrawowat“ wu
„Co pak to mate tajneho ?“ wolal otec
Marčnka

to zwěsionxala t jemU A pak fe

to dowědčxli dedeček babička č WerUnka. Wssčckni

jť přali sstěsti k tř milosti, a fwatým wědomlm
a nábožnosti naplňowalč jeji miloU dUssččkU.
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Q jak se tehdp modlčla matččka! Wedla jč kU
poznčmi wssedo hřichn, lťtost a dobrý úmpsl rozbnul
zowala w Ui. A ftaři rodčče prosilč, orodowalč
za Ui. WerUnka zpčwala, majťc w očťch slze, a
otec npnč fám jč zkonssel ze fwatčho nábošenftwi.
Přissel deU Ustanowený. U pekařů to bhl
fwátek. Wssickni bplč w kosiele. Marie wyzpowi:

dala se; a kdhžfe pak anrátila
po drUhřm ji hladil
andilka,

domů, tU jedeU

hlawččkU, a k frdcč winnl

očisstěnčho ode wssech dčtských poklesků.

Nowč ssaty a pamlsků nedostala; ale Ua stěnU

fe powěsil obraz: „Dobrý pastýř“ a ten patřil na
památkU Marťnre.
MinUl rok, a Marie Wčroňowic Uznala se
za hodnon, aby ponejprw přistonpila k stolUPáně.
Nrdá

se whslowitč jejť sstěstť, kdpž tUto radostUoU

nowi!nl přinesla domň. Y doma radowalč se š nť.
Každý přičinil fe wǧdělatč a připrawiti jč na
tyto welkčxhodp Bošt. Babička jč brala na pože:
hnáni; dčdeček ji koupil Uowě welkě modlitbp;
matka ráno a wečer š nť rozmloUwáwala o nej:
sroětčjssiSwátosti oltářUť, a otec wyprawowal o
posiedni wečeři, při kterč ji PáU Zežťš bhl Usta:
nowil a ponejprw Udělil fwým aposstolům. Weǧ
rUnka š ni wzbuzowala wirU, nadějč a lásku,
sedělp fpolU a zpiwalp.
Marie se npni již Uezdála býti dčckem. MlU:
wila moUdře a wážně o slibech, ro složi před ol:
tářcm; onať jčž rozUmčla důkladně wiře a skU:
teěně chtěla fe warowati, čeho se odřekned; frdrc
jeji hořelo láskou k Spasitelč, dusse oddýchala
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pewnoU důwěroU w Něho, neboť bpla pťefwčda
čcna o newýslowných milostech, jež jt Udělč, až fe
Uhosti we frdci jejim. J přčprawowala MU frdce
a dUssi, tčssila fe Ua Něj, modlila fe k Němn,
zphtowala fe č rozwažowala, jak mU budoUcnť

bude sloužiti. Prawila k matre: „Potom již bUdU
chodiwati ncš kázani jako wy a WerUnka ?“

„Budeš,“ odpowěděla tato.
„Na Roráte takě?“
„Yno, bUdeme fc střidati.“
„Na křižowon reftU?

„Tššo“
„J

bUdU jako welkč: katolická kťesťanka?“

„BUdeš:li fe ale podle tohuo chowatč.“
„Chcť fe podle toho chowati.“
„Má drahú, ne každá welkčckřesťankabýwci
hodnč:. Nefmiš wssrho Uásiedowati, co na welkých
Uwidiš. Následuj jen, co dobreho jest. Bub ctnostn(:,
warUj se hřichu, dokud jsi malá i kopž whrosteď.
Wždh mč zústaň UpixčmsloudceroU, a milUj Boha
i bližnťho. Nynť blfd wefelým a poslnssm)m di:
tčtem; až jednoU poodrosteš, statečnoU a ččstotUoU

pannon.“

Marče mamince wssecko pťčslťbila. Cwičila

se, očekáwala slawnh den, a koPžnastal, ď praon
pobožnostť přčklekla k stolU Páně.
Doma zafe
fwčtili fwátek. W kostele bhli stařč rodiče i mladť.
WerUUka jistila, že z těch žáčkú, přijimajicich
Toťlo Krčstowo, wPcházela takowá wňně, že mp:
slcla, jako bh bPla w Uebi mezi andělp. Qwssěm
lt klamaso jeji wlastnť prostičkř wssak pobožné
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srdee; w tom ale se Uemýlila,.že měla okolo sebe
anděličkp. Z an dala MarčUce na památkU
obrázek, a Marinka jč také. Wětssi obraz „Usťa:
noweni nejswčtějssi Sweitostč“ přidal fe Ua zei:
a wifel podle „Dobrěho pastýře.“
Dobři rodičr. UsUadnili Marinre, že mohla
wpkonatč milofrdný těž skUtek. Dalať chndě fpo:
leačce pěknč ssatičky, aby tUdčž slUssnč a počestnč
pťistoUpiti mohla k fwatěmU přčjťmáni. Po fwatěm
přijčmánť pak nemornčx wdowč do přibytku nesla
dárek, který si bpla Ufpořila, a jcjž oter ď dědeč:

kem sstědřerozmnožili. dež fe wrarela, nemilá
přťhoda tuze ji zarmoutila. prěhla
Ua Ui totiž
teta zámečnire, a wadila fe ď ni u nadáwala jť,
že ona byla U přijťmáni, a jejť Žosie Ue. u
Prwč již bpla si zaslepená matka dossla na pana
Učitele do sskolp a pana kaplana na faře. J wp:
týkala jčm, že jeji dcera UezaslUhUje, abp jč od:
strkowalč. Nadarmo jč chtěli dokázati, že w tU
chwčli nrnč možná, bp jč přčpUstili k swatěmU při:
jčrnáUť, poněwadž se Uepřčprawila, poUčwadž nic
fe Uelepssť, po mUzikách ďčhá, mezi welkými se
kazť, k žádně pobožnosti se nemá, w swatěm Uá:
boženstwč jest Uepowčdomá, důležitost a podstatU
Swátosti oltáťnč nepochopUje. NebUdowá tomU

wssemU erčřila,

zlobic se: „Mstite se mi strz ty

bospodp. Žosie Umt dost. K čemU bp potřebowata
wťr? Zlá nenť. Děwče jako dčwče. Proč jednU
děláte swatoU a drUboU břťssnici? ZfoU wsseckp
stejnč. Pekařowčc je mladssč, a tU iste nezawrhlie“
Tak mlUwila zaslepená matka i doma před
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dcerou, winu dáwajic Učitelůmla přezdťwala jim.
„Nedělej si z toho nčc!“ praw,ila. „Proto tebe
neUbUde. Newidáno! Co pak na tom záleži, jťtč
o rok dřťwe neb pozdějč! Zesstě se nachodiš,

eě to omrzi.

Marie

až

Wěroňowic bnde kňoukalka

jako jejč matka. N to sc jčm lťbť. Tp k tomU Uemáš

nadáni jako já. Wdala jfem fe já: u
wdáš.

tp se takř

N wčc cě bndoU chtit než ji.“

Marie, nawrátiwssč fe domů, powčděla rodč:
čům, ro fe ji stalo na Ulčrč. Nepotřebowali ji

Uapominati, aby fe proto nehorssila, nehněwala.
Toť wčdčla již zc sskolp, a frdce jrji přethkalo
nebeskou radostť. Qtecrwhmlonwal
toliko tetičkU,

že jest errlá,
protože Zosie Uedofáhla toho sstěsti,
abp směla ď drrchými jťti k stolU Pánč. J radil
Marič, aby Ubohon festřenicč měla kdobrěmU,
slowy i skntkp, a newpnássela se nad nir f
Teprw po půl drUhřm rorr ssla ix Zosie k

přijimánť. Matka

jejč chtěla ji to wynahraditi,

že tak dloUho mUsela UstUpowatč ostatnim dětem.

Koupčla ji na bedbáwUě ssach, wpstrojila ji, dala
ji do wlasii dčlaně kptkp, na krk ja zawěsila welký
zlath prniz, krajkp a pentle litalp a ssUstělp, jak
seboU hnUla. Pak si ji pochwálila řkoUc: „Tp
mezi wssemi bUdeš nejhezči. Uwčdiš, že fe ti žádná

ncwprowná.“
.Žosie zapomněla, že tU nepřijde xna ssatp,
ošdobp a klenotp, nýbrž na čistč fwědomč a poe
bc,džněsrdre. dečwnjťc fama sebe, siála U oltáře,
dlwala se na febe a na drUhč, abp widčla rozdil.

J nemohla se anč pozorně modliti,

odpowidala
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a newědčla co; přčjala Pcina Ježisse, ale nekla:
nčla se MU w dUchU a w prawdě. u
Matka doma pekla chlěb. Oter z rána odessel
na trh a newrátil fe až w nori. Towarhš, kdpž
domáci drera přissla z kostrla, prawil úlčsně k

panť: „To je erěsta!

ani

jen žcnichaji opatťte,

panimcimo!“
„Wssak on se brzp přčhlási,“ chlUbilafe matka.
N děwečka řekla: „Potom si zatančime.„ uu

TU panimáma počala whprawowati, jak ona
tančiwala již w mládť, a jak o ni chlapri stálč.
Na cestě z chrámU Pěmě wphledala si Žosii
teta Wěroňowa, wzala ji za rUkU a npromlUwila
na nč wlidně: „Nezapomeň, milé dčtě, na dnessni

den! Ponejprw jsi přčjala tělo Pána Ježisse. Byla
to welká milost. Waž si ji. Ostřťbej dUsse„před
hřichem. Nepoddáwej se pokUssiteli.Se wssechstran
dorážč Ua mlade diwkp. Přemůže:kč tě Uěkdp, nočš,d
kde máš hlcdati pomori. Uteč fe k PánU KristU,
a spoj fe ď Nťm. Qn tě wywede ze wsseho, očťsti
tě a ťšUdeš ssťastnci.“

Zosie, sklopiwssi oěi, stPděla fe, a teta ji
podala malý střčbrný křčžek, zawěssený na černe

ssňUrre, řkoUr: „Přijmi ho ode mne na památkll.
Noď ho na krkU. Nť ti připominá Božskčho Spa:
sitrle, jemUž jsi fe dneď zafwětilae“
Slowa ta Upťťmná w skUtkUpohUUla neskn:
ssenon dťwkU. J wšala si křťžek,nesla si ho domů

a poděkowala za něj. Zajiste bh si bpla připUstilq
wzácnějssi mPsslenkp, kdpbp jť je matka, towarhš
a děwečka nebhli whrazili ze frdre a z mPslč. Zlatý

np241um
peUčz mufela wrátiti;

křčžek,ale bpl jejč, a ten

si powěsila Ua krk. Lčbil se jt, Ueboť se blýsstěl a

sioUžil ji za paradU.
Nodťče fe fmcilč,že fe teta uhodila přeš kapr,
poeciwssi Žosii střťbrm)mdarem. J whptáwali fe,
Uedala:lč ji takě Uějaká moudrá UaUčeUi. Když

odpowčděla,že dala, prawili: „Toho an nencchá.
Každěho tim foUžť, ač wč, že Ua to Uic Uedáme.“
osie Uapřed Uecčtila, že bP ji tčm bPla foU:
žila. anť
ale fe jč takč! zdálo, že jč řekla Uěco
Uemilěho a těssčla fe tčm, že Ua to Uemusi dbčat.
Wždpť pak to rodčěe famč ixekli! uu Ll Ubohá skUá
tečně nedbala Ua to. Chodilať již poskednť rok do

sskolp; rosila, byla welká n

wěděla wčc o fwětě,

Uežli wssecky sskolačkp dohromadh. OUa se jťž pou
ččtala kdorostlým šenfkým, a jak mčle přestala ssťolU

ansstěwowati, chodila mezčnč a wyrážela fe š nimi.
Učitelům fwhm Uepoděkowala fe a Uedala ď
Bohem. Pokárali jč,že dáwá dětem sspamý přiklad,
a proto roz;lobiwssi fe již fe jim Ucnkázala. Po:
mlonwala je před wclk:)mi i před malýmč, whmia
sscla fe, jak fe jim odměnila. Do opakUjčci hodinp
Uikdo ji Uedostal po dobrřm anč po ztěm.
Měla nyni jčnč staxxosti Ua frdci a cwičila fe
w přčiemnějssčch wěcech. Bhla fmělá, zUala wsseckp
:alcre, jazpk bpl U Ui jako meč; odpowějd Uikomu
Uš!šůstala dlUžUa, č ro;Uměla žertům. Lehkompslně
dtwkp, ob,žwlásstě Kath, Umohem starssč dcera pera
Uikářowic, bylp přťtelkPně a důwěrnťce jejť. KdPž
fe fefsid, mlltwťwalh o xnnzikách, taněčlh, powťdaly

si o ssatech, modách, přerřásaly hned tli 1oUU,a wp:
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biralh simezi

chafnikh Každa jčžmčla mčlebo,a

Žosie dčlala se starssi, abh si take Uěkobonaklonila.

Kath ji Učila, jak fe ma chowati k mUžským.Qsta:
tnč na nč fame widěla dostateěný přťklad Bolať
to padla ouomrzka ofoba, Uejrozpnstilejssčmladenci
mčlč se k nč, a jeden z nich bpl jejim whwolen:
cem .Zosie w kratce zafwěcena jest do wssech ta:
jemstwi mrzke te nessťastnice.
MoUdřč a fwčdomitč rodččowe nedowolowalč

dceram prm abh ď Kath kamarcidilp, ale nezkussenc
pannp, na něž fe nedobliželo, zakladalp si na jeji
přťznč, a ona wabčla je k fobě, skrýwajic se za Uč

ďe swpmi sspatnostmč a dodciwajčcsi w městě dů:
ležitostč, žr jčm poroUčč a předpiije Na nčkterc
nemčla tak ochotnoU žakpnč, jako na Žosii zameč:
Uikowic. Te sotwa mčnUl patnactp rok již bpla
tak probnana jako an. Na Učcnempslčla, o nččem
UemlUwisa leě o uo lafce. Laska bpla jeji žčwot
Z whkladala si ji dle toho nejnčžssiho fmpsln a
způsobU. Již znala podwodp a podikokp, dopiso:
wala si ď milými, pofýlala jim psanččkapo bábách,
jčmž platila a dawala dary, Umlomoala si tajne
schůzkp, a nedala fe odstrassiti žcidnpmi překažkamč
Matka

Uabližela,

že fe Žosie zpoUsstť tUže

daleko. J rada by ji bpla drobet škrotila uu zae
stawila. Nwssak neměla jčž nižadne moci nad nč
Dcera nedala si od matky poroněeti, a marnc
ženě lichotilo, že si mlade lčde dcern wsselčjakUad:
chazejť Z chodčli pod oknp, nadbčbali jč, předcha:
zelť si ji w bospodě jeden jč pUstil drUhý jč chptil
a ona lčtala od wečera do rána. Na krase jť nr:
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fchazelo: bhla welka a sstihla, Uměla se strojit,

dwoťit, fmat a jako thčená

uu prohnana siflena

poUtala tU toho, tam onoho, tadp směloU, až i
UeetnoU řečč, tam lehkowažným ssprpmem, onde
i mrzkým chowanťm.
Ze hřťchU,z toho si Uedělala Uic! Nhni teprw
dobře pochopowala, což mlUwťwali otec a pťatelě
jeho Uleželo fe to w Ui, dozralo zahUbne owore,
a Uaplnilo jč jrdem, kterh každeho otrawťa zkazť,
kdo mU propadne.
„Hřlch je w Uhřlch,“ čťkawal oter, a domnť:
wal fe, že tťmto hloupym žertem dokazal, jako bh
hřichU ani nebylo, a possetilrem bhl kdož by fe
bal pokuth ža hřich. Zwlasstě protč peklU horlčl
a ša zlř měl to kněžťm, že kaži o nčm Pokladal
jim Uesslechetnčúmhslh Ti, ro přijimalč swatč
fwatosti, byli jfoU mU pokrptrč a liroměrnťri Wů:
bec pochpbowal o wětssi dokonalostč horlčwých kře:
sianU, zlehčowal jejčch rtnosti a popiral skUtkhdo:
bre ZemU prp Uade wssecko wažčl rozUm, ačko:

liw ho neUměl Užčwati. thž mlUwil o rozUmU,
Uxždhmhslčl na rouhačne tnpeni a zawrhowani
fwatých wěrť Kdo bPl w prawdě rozUmUp, mon:
drý a fprawrdliwý, platil mU za sprofťaka. S tae
kowým nechtěl ani mlmdčti, poněwadž prp zasle:
prn jest predsudkp a nepowznesl fe jesstě kwhš:
sslmU pozUani W skUtkUale fe ho bal a radťjč
držel se newěčirich w lchkompslnpch fwětaků, jižto
mU we wssem přifwědčowali.
Žofie arčiť jen posloUchala, ro fe mlUwťwalo

w fpolečnosti otrowě: jinak dělala 11
to šxako matka
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au nechala jčcha mlčela OUo se si to wssak předce
zarPlo do dUsse a celon jč to pokazilo. W nč wy:
mřela laska k BohU, a jen fwěcske a tělrsne ran
dostč a řozkossczajimalp ji Smpslxwst tela ji wlá:
dla a Ueměla nčěeho, co bp drželo Ua Uzdé wsse:
like chtiěe jejč a proto fe jim poddawala bez od:

porU N co mohlo siliti Ubohon, když ji Uesilčla

wtra? Jak si mohla pomoci kdhžzanedbawala uu
erssčmala si prosiřede, jež Uám kU fpafeni zU:
stawčl Krčstuš? Modlčtba, fwatosti slUžbp Božč
nemohly jč zachowatč; Ueboť o ně nedbala uu ne:

wssčmala
jich,sstit,
potupowala
jčch .u
N panen
skš
stUd,
ten si
silný
ta prewzacna
ochrana
dčwr
teU jčž dawno mečzel! Qd malččkostčhUbilč ho;
kwitek opadawal po kwitkU, sama matka podko:
páwala wrlebný ten strom. J chřadl Ufchnnl, fe:
shpal fe koneěně a ččsiota uu newčnnost nessťastUe

Žosie UtonUla w kalU a bahně.
Y Uaproti U pekařů kwětla a wppinala fek
nebi krafna rUšiěka. Marir chodčla do sskolp dele,
než Ualeželo, a potom jrsstě dloUho ji nawsstěwo:
wala w nedělč WystupUjčc z Uč, srdcěUě fe roz:
loUččla še swými dobrodincč: ď Uěitelem a wele,

bUhm anem; děkowalaťjťm a nikdh si jich ne:
přestala waxčti Qni ji take ctili WhpUjěowala
si od Učch knihP

W kostele byla Uejpťednějssč zpě:

wačkon Libezný hlafek jejť zdwihal se k BohU a

pronikal lidem do dUssť Wpchazclť ze frdre,w
nčmž Uebplo anč tš Uejmenssi poskwrny

Usslechcčla

panna rostla bhla praeowčtá, zastawala matkn,
milowala

fe o m, ď otrem, ď dědečkem a babiče
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koU Wpchowawala tež fpolU fwe menssč bratry
a festry, pomahajir je pěstowatč Wrrnnce.

17.
U zamečnčka Nebndy nastalp welke mrzUtostč

akřikp Nezachowala fe jim drera Neni žerU,
Uema mUže a ftane fe u matkoU Politowani
hodna Žosie tam to tedy přiwedla! Powidaji
si o nč, Ukaznji Ua ni, počestUe pamch wyhybaji
fe jč,a zlomyslnpm mladeUcUm sloUžčza posměch
Jest jt ofmnact let; Uachazi fe w kwčtUmladostč,
ma jesstě dloUhh wěk před feboU, a jčž si ho u
zkazťla Zač bUde stati žiwot ten, znamenaUý haU:
boU, jež fe před fwětem jťž neda wpmašatč!
Qter zUřť ZponlťUaťtsi Ua ěest, již ždědil

po rodiěťch; rod jeho býwal wažený Slýchawal
od otce a matkp, že U nčch od jakžiwa w dobre
powěsti stali fynowě!a drery anč fe mU to wssecko

stawč před oěi J sthdi fe a dawa winn uu ženě

Wythka ji, že an pokazilaZosii Wi 1iž,ro ji ssko:

dčlo; a proto wadť seu wphanť maašelku čdrerU
Qna stýskasi Ua něj, še před Ui mllewal bčxzďožně
tUpil naboženstwi a žawrhowal dobre pixčklady.
Wssak tp Ua nč take tak mnoho Uedbaš,“

omlonwal fe „Tij

otec a bratr jinač mUdrUji

Uež ja Ll kde jfem fe wyrwičil, Ue:li U waš?“
„Ja se nikdp do wassčchzaležitosti Uepletla,“

rrkla zamečnice
„PoUěwadž jsi k tomU bpla tUze htoUpa“
ofUpowal se on.
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„NhUi widiš, co z tobo posslo.“
„Q Ue, z toho to Ueposslo! Th jsi ji foďě
wychowala. Zpomeň si jeU, jaká jsi ďyla již za
fwoďodných let. Měla jsi w soďě UěkdystUdU? Llbhlp

festry twé lepssi? Nenpadla jedUa do tč famě po:
:Upy, co nyni Zosie? N dčlalq jsi ry soďč nčeo z po:
ctiwostč? Qplzlost jewila se wždp w twých slowecha
skUtcčch.Přiklad takowý mnfel děwěe porUssitť.“

„Wšdpť jsi mě zUal,“ brčmila se. „Proč jsi
tedy o mUe stčll? Jú o teďe Uestáťa! Wťš, že jfem
si mohla wzitč kUpce!“
„Přál bpch mU tě.“

To popUdilo NebUdoon.

Z řekla mUži, že

Uebhla Uikdh a nenť horssč Uež on; plakala

w

zlobčla fe a Utěci mU chtěla.
Wssak UeUtekla. Brzy počala fe dcery Uji:

mati a twrdila, že UeUi prwnť, co to dokázala.
Mnohě prý to jiš dopomohlo k maUželstwť, a byla
Uapotom rtěUá č ssťastná. J Zosie prý se zafe po:
šdwčhne. Sama si to wzala Ua siarost.
Nďh Uďohá diwka poznala chth, abp jť lťto:
wala, Uaprawila fe, očistila dUssi,U Boha hledala
odesstěnť a smilowáni: k tomU jť matka Uemčla.
Chtělať jč wdátč, a tťm mhslela, že wsse přiwede do

pořáde. Swůdre jejč byl mčstskhpťfař. J wzkazo:
wala UtU.thž jťerdpowťdal, sama siUaUějdossla.

„Milá

pani NeďUdowá,“ prawil ničema,

„Žosie měla wice Uxilhch Uež mě. Dneš se wo:
dčla ďe mUoU, wčera š wojenskýmč důstojnťky a
pošejtřť š komťfarh. Jč: fe k UťčemU Uepřčznáa
wám. Nť si jč wezme, kdo chce.“
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„Ll wh si jť ,wzčtč mUsite!“

hrozčla mU.

„Nž bUdU chtlt,“ fmál fe pifák.
„Wssak jci wáš přčnntťm.“
„Rád Uwčdčm, jak to dokážete.“
Sla Ua nčxjžalowat radUimU. Ten jť oznáa
mil, že fc pčsať Uemůže anč ženitč we fwč slUžbě

a radčl, aby ho nepoháněla knččemU, poněwadž
je lehkh a sspatný člowěk. uu Než ta stála Ua
fwčxm, zanesla žaloblt k soUdU, a pifař i Žosie mU:
feli fe dostawitť.

Bplo to wěrU hanebně pojednáUi! Posledni
cčt ostýchawosti a stUdU byl bh fe mUsil UdUsiti

w Ubohe dťwre. Teprw

pastč.thassowalať

tU klesla až Ua dno pro:

a zastáwala weřejněfwůj pád,

přčznáwala fe k hřčchU, žádala za něj UáhradU,
hádala se tU 8 nččemnikem wssi ostUdě szklhm.
Ten jč fypal pťchrožně whčitky do oči: ona mU

je fplárela. J bhla hanba, je posloUchatč.Matka
takš nemlčela: durdčlať se, jako bP drera byla w
práwu, a potwrdila jč w nestpdatosti.
Zatčm nčr nepořťdčly, m)brž potUpp, posměchU
a žlosti w frdrč doneslp si domů a zpňfobily w městě
ossklčwč! pohorssenč.

Pťfař ztratčl swčx mčsto na kancelúřč, odstěa

howal fe prPč a Zosie zůstala eu powrhelem. u
Zámečnťk nessel Ua radnčrč. Ten nechtěl o
tom anč slpssetč. PřepUstiw tU wěr Uertnč maUu
želcr, fúm žlUč zapijel w hospodě. Qd cě dobh

málo fe zdržowal doma. Popracowaw w dťlně,
quotom wyhledáwal fpoleěnost,abh zapomnčl Ua
šarmUtrk. Se

ženou a ď dceroU žťl Ustawičně w
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newůlť, a thto wssemožnč přčččnčlyfe, abp zčskaly

Uěkobo, kdo bp fe chtěl ženťtč. Zosie ijewowala
matce, že ti a onč ji Ubezpečowalč o fwe lasre

Matka pak tajnť tazala fe a ijednawala

ď nimi,

pod jakými whmmkamč by si drerU wzali u
Qwssem fe každp zpoUzel, u zamečnčredostawala

odpowědi, ktere jč nčc nebylp po chUtč MUfela ko:
Uečně UpUstitč od sw:)ch Umyslůw; č nařikala č na

bezbožm) fwčt i na křčde, ro Učinil zejčmUdčtčtť
osie w skntkU myslela, šo fe jť křčwda stala
NemohoUr se nikomU anč pssarč pomstčti, šane:

wřela m hnrwala fc Ua ditč, ješ pod frdrem no:
sila. Zpomťnala na Uě ďe wštckem, přála mU fmrt
a Uessetřčlafebr, anč Ubohč!ho plodn. Protč wůli
jrjč přčfslo zdrawě na fwět. W relěm domě nčkdo

ho Uerital,

nrpťijal, Uemilowal. NebUda dwa

dni sedčl w hofpodč a Uessrl domů, až bplo dťtě
pokřtěno. Bplo to děwče.NexbUdowúmU bledala kmo:
trUe KUdp sila, báli fe, že jčch ktomU požádčx. dež
pak jč we don staweUťchskUtrčnčodbpli, stawila
se U pekařů a ptala se, nechtěla:li bU je na rU:
koU držetč dcera Pťarče

„Nikolč!“ odpowěděla matka „Toho UemohU
dopUstčti Marče je Utloritna: ona plače uw xnodlč
fe za wassi Zosii
Y dťkp BohU, dUsse jejč jest
ččsta jako dčamqnt
Nerada bPch, abp fe UxUsila
stpdětč uu čerwenatč, majčr Ubohe dčtě w Uárnči“
„Jcn fe tak nechlUb, Llnno,“ odpowědčla jč
Usstčpačně zamečnčkowci „Marče take nenč andč:
lem. N to dčtě bp jč fnad neUkoUslo Yle tp Uam

chceš zase kazat, zlehčuješ naď, wppčnaš

fe dceré
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koU. Je wčdět, jakoU to máte láskka lčdem. Slow
nadělátq dost. NeposloUžčte rossak ani přčbUzným.“

„Q posloUžťme,“řekla pekařowú. „Chreš:li,
bUdU jú wč:m kmotroU a bUde to slussnějssč.“

NebUdowá to rňda přijala. Nnna dčtčti stč:la
kmotrowstwť, a dowolťla, abp fe nazwalo dle Uč.
Jť jedčnč mělo Ubožátko co děkowati, že nebhlo
zrcxlaopUsstčno. Usslechtilú kmotra pak domloUwala
urssťasinš matce, prosila ji, kladla jť Ua fwědomť,
aby nemUožčla wdiUpzanedbánim newťUněho plodU
fwčho. Chtěla jč takř pohnoUtť k pokáni, ale na:

darmo. Ubohá fetrwáwala w zatwrzrlostč fwř, ne:
wssimajic si dobrč!ho UaUčenč. Dčtě žťwila, že mU:

sela; Uakládala š nťm ale nelaskawě, a nic ho
mxmčlowala. Nejinak fe chowala k rodičům. Na
otcr UepromlUwila mnoho nedčl; a on na Ui takč
ur. Co fe matkp dotýče, š toU bassteřila fe Usta:
wččnčx,jedna druhč wytýkala sspatnostč.
Brzp fe jč zachtčlo zase whraženč. J Uedala
si w tom překúžeti dťtětem, tanččla a hýřčla jako

dixiwr. Ctnostnč panny fe ji wphýbalp; zachowali
mládenrč sstťtťlť fe jť. Komn fe jednalo o dobroU
powěst: mUsil se mčtč na pozorU před ni, jelčkož

jej hanboU zUameUaná ofoba fnadno mohla po:
sspinčti. Kdo bhl již bez toho ostUdě Uwpklý, nea
bál fe jč, a proto ji n,escházelo přťzniwců a mť:
lownčků. J některč! dčwkp fe jč přťdržowalp, ob:
zwlásstě alr pernťkářowčcKatp. TU potkal ten famý
ofUdllcoZosič; bpla ale swobodnějssi, proto že jč ditě
Uešůstalo na žčwě. S toU tedp nrjwice se schá:
šelhn bylp wefelč, sirojťlp a sintily s1e,1:e:žto křččelo.
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Nebuda, Uechtěje trpětť, abh dcera pokračo:
wala w lehkompslnem žiwote, rozkričrl fe přečasto,

hrozčl a Uadawal jť dež

pťissrl a ona doma

Uebpla, zawťel a nikdo ji nesmeť pnstici Z toho
si ale dcerufska Uic ncdčlaka; wždpť nassla úto:
čisstě U Kath Wťce ji mrzelo, že jť otec pťestal

dawatč penize na paradn Napťed jť nedawal že
nu nechtěl pozdějč sr mU wssak poěalo uu nedoe

stawati peněz
Žik w Ustawičnemnaantť; byl mrznt, nic
ho Uetěssiloa prarowal malo prčejně
držowal
fe w hofpodč; pil hrčxla třebaš ani kjtdln, ani
Ua nocleh domů nepřissel

TU mu přijmh arrčť

nestaěily Ua Utratp! Towaryš niktery dloUhoU
něbo toho newpdržel: bpl zajiste prUdký, a zlosi wy:
liwal na towarpssč, kdpžho popudili domaci Lide
an jčž Uedawalč pracč; řemeslo hanlo, a on č

žena dělali dthp. DokUd bhlo na ro, pújěowalo
fe jim; pak ale Uastala nonzeuwsse bralg zkázU.
Žofie Uechtěla fnassrti nedostatky Satp se
trhalp, a rodiče nekUpowali u nemohli ji kUpo:
wati nowých; ona sstťtila fe prace a erhdčla:
wala. Ze wždpckpjesstěbyla hezka, kráfa jrjč padla
do oka chlipnemn bohači a bezbožnťkUZnaje ji
a domacť pomérp jejť, ofmčlil fe činitč ji Uáwrhh,
a Kath mU w tom pomahala Nessťastnice fwo:
lila, jen abp fr nemnfela odrťcčswčtskýchrozkossi!
Z brala darp u penťze za hrčchp fwe, do Uebe
o trcst wolajťcč Ossemetnire již Učc nedbala na
čest, na dussč, spafenť fwě: prodáwala ctnost, a pe:
keonU mzdoU krmila uu strojila uu sintčla ohawnč
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a mrzkě tělo, jemUž bp bplo ďýwalo lépr, kdpby
je jťž dáwno bpli žrali čerwi.x
Pekař Wěroň zapřisahal matkU, abh tomU
Uěinila koUec, Uechce:lč fpolU mčti na swědomi za:
hanti přcbťdUčdrerp fwe. Než matka Uapřcd za:

pirala, wpmloUwala, ofprawedlňowala dcern, že
neni tak sspcstná, za jakon ji má. dež se ale od:
woláwal na cele mčsto, čka, že fe o tom mluwč
weřejně, whplčfnila .Žosič, wpháněla jč z domU, a
dčtč jeji, uu maloU AUUU m strkala za Uť. w
Než č to Uic Ueprospčlo.
Matka fe zafe fmťřila ď deeroU, a pak přee
ždčwalp měssťanům, že jčch Uenechaji na pokoji.
J Wčroň dosťal swůj podil, a NebUdowá ď Učm
již ani nemlUwila. DloUho nechtěl žalowati otrč,
boje se jeho prUdkosti a wida, že je hrnbě pořád
opil;b. Wssak Uemohl mlčetč a powěděl mU, co fe
dějc, a prosil, abp tomU bránil, jak může.
NebUda mU neodpowčděl, ale třásl fe zsostč.
ley se hodně twrdě ozbrojil proti dceťť, dossel si
do hofpody a napřcd fe opil. Wrátiw se celý di:
wok;fp, chopčl fe nástrojů, kladiw, pčlnčkú a klesstč.
Kpo wč, co bp se bplo stalo, kdpbp Žosie nebpla
čerstwě Utekla. tházel
jč na Ulťcijejť wčci, wsse:
cko a wssecko odstranil, co ji patřilo a památkU
na Ui w něm wzbuzowalo. DcerUsskUjejč takč wp:
hodčl. Ubohá feděla až do weřera Ua náměstť a

hořce plakala. Dossla si pro Ui kmotra Wčro:
ňowá a wzala si ji domů.
.Žosie odstčhowala fe ke Katy, a Uestarala se
o otre, ani o matku. Wčroňowon odďpla newrle
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a trpce, dle.ldpžji Uapomem:la k mrawům počest:
Uhm. Po Uějaký čaď hospodařilh ď Katp, jak se
jim libilo. Nwssak fwědomčti měssťaně pozdwihli

fe protč nim, a dUchoin čfwětský úřad mělp na
jUě bpstrě oko. Zelikož si celč město Ua Uč Ukazo:

walo: kusilh dost hanby a potuphč ten je pro:
následowal, oUeU je Uaprawowal. Nemohlh fe
hnoUti, abh fe to bplo Ueprozradčlo. J omrzelo
je to. Chtějice posleze býtč bez překážek, UmlUwčlp

se a UzawřelP, že odejdoU u do službp. J wzalp
si powolenč, UikomU Uir neřeklP, UerozloUčilp
se š přťbnznými, a jednoU w Uocč odcsslp n
zmťzekP. Qwssem Uikdo se z toho UermoUtil, že
opUstilP město. Zdálo se, jako bp powětři w Ulici,
kde bpdlelh, bplo čistějssť. N starosilčwč matkp dč:

kowalp BohU, že odwrátil pohorssenť od jejich ditek.

NebUdowá chodila jako pomatena. Sthděla
se ijčtč. Bhlo:lč jť kam jitč, zahalila wpzábloU
twciř a ď Uikým fe nezastawila.
DěwečkU si již
Uemohla držeti: dělala wsseckofama. Co ráno koU:
pila na trhU, to do wečera fnčdlč. MUž prodá:
wal Uástroje zámečnčckě a Uáthek, abp měl Ua
kořalkU; žeUa zastawowala peřiny, ssatstwo a prčx:
dlo, abp Ueumřela hťadem. K tomU kr wssemU
fe jesstě přidrUžila u Uemoc.
Nebuda dowčxdělfe, že dcera jest w Praze.
Slhssel to, kdpž Uapolo opilh feděl w hofpýdě, a
lčdě si o tom powčdali ď osskliwosti. en Nebral se
Uaň ohled; neboť Uikdo nepomPslil, že w podna:
pilostč UěčemU rozUměl. ZemU se to wssak za:
rhlo do dUsse, krew fe mU hrnUla k frdcč; oU pil
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ze onfalosii, až koneěně klesl raněný mrtwčci. uo
TU jej donesii domů, položčlčho Ua lůžko, a ode:
wzdali jej hořekUjicčženě. Pomori opatrněho lě:
kaře přissel sice kfobě, ale tělš měl jako dřewěně:

nemoha praon

rUkoUa UohoUani hnoUti. Man:

želkUnerad wčděl okolo febe, a jenom fmrt na sebe
wolal. dež Uemohl Umřit, nařťkal a rmoUtčl fe.
Lčkaře prosil, abP mU dal Učco pro smrt a ne
pro žiwot. Kněze Uechtěl ani widěti a o fmčřeni
ď Boheln o tom anč slhsseti nechtěl.
,Z počátkU odstrkowal od febe čsestrU NnnU

a mUže jejťho Prokopa.
nčwadž prý Uepotřeije
mU mlUwitč o wiřeea
„Co pak mně do toho?
ď wámi!eck

J pofýlal je domů, po:
pomoci od nčch. Nesmělč
o pokánťe Ptal fe jich:
Fá neměl a Uemám nic
f

Anna se š Uim chtěla modliti: on ji ale ne:
dal řkg: „To profpěje tobě; ale mně Učr!“

Slechetná festra měla radost, widoUc, an
alefpoň Uznáwá, že to profpčje ji. J dokazowala
mU, že to prospěje každěmU. Qn ale stál na swčm:
„Již nrbUdU žačťnat. Jčž pozdě.“. l
Y na tom zústal. DloUho šohdržel bez jčdla,
aby possel, jak to jmenowal. Cafem ale předce
wzal k fobě pokrmU a posilnil se. Pokrm dU:
chowni, ať jčž zciležel w čemkoli, zawrhowal Ur:
pUtně, a Prokop wYUna ď Učmnemohlč nčcpoťťdčti.

Zatim stalo fe, že kněmU pekaťowá poslala
dcerU Mariče Přissla Uefmčle, widěla ho, postawčla

fe ť postrli a frdrčně ho pozdrawila. Neznal ji;
xx oko jeho dloUho a dloUho fpočťwalo na ni a

w 254u
nemohl ho š Ui anč stronUtč. Sama pťejala řeč
a ptala fe: „Zak je wám, milý strhčr?“
„Strýše, strýčc!“ opakowal si. „Kdo jsi, že
mě Uazýwáď sirýccm, milým strýrem?“

„Jsem Wěroňowic.“

„Marie ?“
„Nno.„
J diwá se Ua ni zase zrakem napUUtým,
a řekl jako sám k sobě: „To je drrra festřčna.
J má mohla být takowá. Zak je krčxsná, slččná,

erčUná!“

Marie silopila očč, zarděla se a nechtěla siP:
sscti chwáln o fobě. Rownala mU pod hlaon
podUsskp, a mezč tim prawika:

„PosloUžim wám,

jestli nčro potřeijete!“
„PosloUžiš ?“ tčazal fe.

„Ráda.“
„Kýž se tč to podaťi!“
Zampslčl se, pohližel kstropU a prfa se UUl

mornč zdwihala. Marie sepiawssi rUce, modlila
sr, aslze xji teklp po twáři. Newiděl to, až koyž
zase Ua Uč poblidl, podiwčl se tomU a tissr sscp:

tal: „Proč asi pláče? Jr ctnostnánu milnje Boha,
a pťcdre pláče! A jci ru jčc Uemohu plakat!“
J zawřel oči a ležel Uepohnntě. W oblččeji mU

bplollwidčti bolest: wzdpchal, stenal, llpěl, bráo
Uil, namáhal se, až mU pod každým wičkem wp:
prýsstčl potůček slzi a zarosil twáie. Sáhl rUkoU

son zdraon po rUce jeji, přčtisklsi ji k srdcč,
sskptal, třásl fr, chtěl mluwiti a ou nemohl.
Marie wptáhla bčloUčkýssáteka Utirala nm
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stUdeUý pot š čela. dež pak fe takeo nachýlčla
nad nim, počalp se ji slze ronitč z očť na oblie
čej jeho TU zwolal dojatp nessťastnik: „Umpj mě
od hřčchů, ach, Umpj mě, ččsta panno!“

J Uemohla se zdržetč, fehnUla fe a obejmnla
ho Než on se jč wymknnl a odwrátčl twář od
Uč, prosil: „Ach, Uedotýkej fe mne! Poskwrnčla
bp si fe! Já Uejfem hoden twe důwěrh a laskp
Utec, Utec.s Ze mne whcházi wýpar jedowatý,
whpar hřčchU!“

„Qtče,“ chlácholila panna, „já wám bUdU
dcrroU jako fwýnx rodičUm Zen si nezoufejce!“
„Q ditě!“ děsil fe. „Ty mě přijimáš za
otre? Owečko drahá, UefwěřUj fr wlkU! Ne:

znaš mne.“
„Znam Boha a wčm, že posial Syna fweho
Ua fwčt, abp š naš sejal hřčchp“

„Q nejment mčHo, Uejment Spna Jeho,
Uejmrnuj Ho prede mnoU; nmoho a mnoho jfem

prowinčl proti NčmU“
„Qn wám to wsseckoodestč“
„To neni možná!“
„Jest možna! Nno zajiste fe to stane; jen
fe obraťte k NčmU“
„DůwěřUješ tp se w Nčho?“

„Pewně.“
„Milnješ Ho ?“
„Nade wssecko.“
„A eož tč neUi těžko, plnitť wůli Jeho ?“
„Jeť to radost xxx potésseni“
„Ale hrčssnčkfe Ho mUsi bátč!“
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„NemUsi, dáolč fe na pokáUi.“
„Žsi přeswědčeUa, že pokáni spasi člowěka?“

„erm úplnť“
„Ych wirU, jen tU wčrU kdpbpch měl!“

„BUh wam ji da: donejte! Qn wam ji
wrati: jen Ho proste“
jJak

„NeUmim u nemohU u nechci Ho prositi.
pak bpch fe k NěmU přiblčžil ja?!“ uo

„Qn je dobrp pastyř, waši si wassi dusse a
přijme jť Ua milost“

„Neni:li to pohádka?“
„Q UeroUhejte fe! To bpchjá wáď nesměla
posloUchat“
„Nechci tě zarmoUtit; ale tpď mlada, ne,
kussena UeUťena Jak pak mi dokažeš, že maš

prade?“

„Wždpť nezastáwam miněni fwč; ro wám.

powidam, to sam Učil Pan u“
„
Uejment Ho, Uejment!“ zarazil ji
nemornp.

„Stydčm

se pťed Nťm uu brozčm se

Ho: žil jsem bez Nčho“
„Qn jest prawp BUh,“ pokračowala Marie.
„Chtěla byď Ua to Umřit?“

„Chtěla“

„Co tě preswědčUje?“
„Wssecko: fwate Učenč,zazrakp, láska k nam,

fmrt Jeho, celě náboženstwť“
„erm sleph, ach, slepP jsem! Ditě, jedUoU
jfem widěl jako tp, a npni mam předfeboUth “
„Jen na waď to záleži, abpste zafe prohledl
Chtějte a wúkol waď bUde swčtlo.“
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„Mne jčne swčclo jčž neobrlťčč, než co ou e
w prkle., Ych, jú jfrm hřissnťk u hřťssnčk!“

„Q Uronfejte si! To jr zlá řeč! Swčtlo
Božč wáď ofwčti a otrwřr fe wcim nebe!“
„Jak pak bhch tam mohl býti ď teboU, ď
ččsiým, Bohlt oddaUHm aUdčlem!“

„J wp bndetr čistý.“
„Y. mčl dcera dbp fe sUad takě jesstč mohla
dostat, kdr ty bUdrď ?“
„Zajistč, může ďhtč Bohu milejssť, Uež jsem
já, slabci dťwka.“

„KomU je tedh připrawer peklo?“
„JeU těm, co úmpslně fetrwaji w nepra:
wostč.“

to wssecko UeUi Učc leč domněnť
u l„SUad
eže“
„Pak bp UebPl Bůh sprawedliwý.“

„A což jrst Bůh? Mcim:lť dUssi? BUde dUsse

ta trwati wěčně?“

„Nejstr zwiře, Uýbrž člowčk. Wšdǧť mcitr
rozum, a tčm již pošUciwáme Boha, wid:mr Ho
wssude we fwětě, mlUwť k Uám skrše fwědomi,

oznč:mil,Uám prade

skrze Pčma Uasseho n“

„Q mlč, Uersloij

mi to jmer Jeho.

Jcřť ho jesstč beše strachU a bolesti Uemohn slpsset.“
„Smčm wám Ua čelo Udělatč křťž, Uež

odede ?“
„Udělej, ale UemlUw při tom.“
Marie

mU Udělala křťž, a UúbožUě řrkla w

dUchU: „We jmeUUOtce, i Syna, č DUcha fwa:
tšho. Ymen.“
A
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Nebuda ji zachhtit rUkU,potožil sizi Ua Usta,
lťbal jč a plakal jako ditě.

„Q nedělejteto“ branila mU. „Já waš mU:
sim ctiti, Ue wp mě Já jsem Uerozmnná ssko:
laěka; jinť Učeni swatě úplně zUaji a jafně wh:

kladajl“
„Tobě wpcházť z čistrho, Uabožneho frdre,

a pada mi na dussčjako rofa, manna, lťk bat:
fam Q neopoUsstějnme!“
„Nch otěe, wsseckopro waď udčlam“
NebUda se zafe zampslil a sseptal sám k sobč:
„Qna Uenč ma dcera, a wsseckopro mě Uděla

Ma drera, ach, běda, ro jest ta! Mh jfme ji zka:
zili. Bpla bp jako tato.“
Marče odcha;ela, a oU za Uť wolal: „Po:
modli se za mě, a přijd zase!“
J Ucssla bncd domů Dobčhla si do kostela,
klekla tam před oltářrm a modlila fe za nessťast:
Ueho strhce. SpolU děkowala Bohu, že pohm:l
mpsl jcho, prosila, abp jť Udělil darU moUdrosti
asilp J zawazala fe tčmi nejupřčmnějssčmislibp,
podařčli se jl, Ua praon
restU Uwesti poblou:
diloU dUssi w Doma fwěťčla matce, že mčla ďe
strýrem welmi podiwnoU řeč, zaěerwenala fe přč
tom, a oko se jť jiskřilo Matka ji frdeěně objala
a sstěstť ji prala

ke wssemU dobren:l:.

NebUda bPl welmi nepokojUh

Nawsstčwil

ho lekař, jehož k UčmU poshlal Wěroň, a tU již
nechtěl Umřitť, Uýbrž prosil, abp mU zachowal žč:
wot jeU jesstě na několik neděl. Lěkať dal mU tu
potěssitelnoll zpráwu, že již UeUi w Ucbezpečen:

u:)čw.e
stwč, ano

i Ua lepssč zdrawi

mU dčlal nadějť.

Nrmohl to whdržetč bez Marie. .Žena bo Uaplňo:
wala hořkosič a zármntkem, kdpž bpla U Učho.
Prokopa a Annp fe sstitil, Uechtčje ď Uimť roz:

mloUwati o dUssča Bohu; ale pro Marii zka:
žowal, kdpž fama Uepřissla. Wýborná panna do:
nússela mU útěchU, wládUonc jčm jako ditčtem.
Newinnost jeji a zbožUá mpsl mělp nad Uim ta:
kowou mor, že se jč zcela oddal, ččně, co mU ra:
dila, co mU Uklúdala za powinnost. Jpřčcházela
pilně a modlčla se ď Učm. On mlčky poslonchal;
pak opakowal Uěkterá slowa, jež jim zwlássť po:
hnula, dčlal fám křiž, a wpptáwal fe. MlUwilč
spolU o Božťm mčlosrdensiwč. Marie mU ččtala
ž knih, wpprawowala mU fwatč přikladp, wedla
ho k poznánč, k lčtosti, kdobrěmn předsewzetť, roz:
nčcowala jej k důwčře a Uábožnosti, až pak fe
celý roštonžil býti oěisstčnU, nu fmiťeml š Bo:
hem. Slepota mU padala ž očč, widčl prawdu,
wěřil, doufal, milowal; odsiUpowalo pokusseni,
bezbožnč mps“slěnkymizelp, pochhbnosti prchalp a

prosil, chtěl, abp pčed Uim wpslowila jmeno u
Púna Ježčsse. Slpssrl Jc, poklončl se, ale sám
le, po nč Ueřrkl, dokládaje: „Jcsstě wč:zim w hťi:
ssllch.Má Uečistá ústa nejsoU bodna, brúti nejswě:

tějssi jmer.

Llž po uu zpowědi.“

J eráhal

ď Ui. Do kosiela nemohl; po:

pkosil tedp k fobě kněze a wthowidal se doma.
deš přčjěmal ečlo Pčmč, bylč přčronmč mčmo
Marii i oter č matka jeji a manželka jeho. Po
ee owssem podal rUkU a pozdrawil jich. Wěroňox
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wic plefali radostť, že fe dočkali těto doby. Ne:
bndowá hroznoU žalost měla w frdri a Uemohla
fe an Upokojiti.
Marče Uábožnš modlitbh předřikáwala ne:
mocnčmU a on se již neost:)chal Ježčsse Krista,
wolaje Ho uu wina fe k NěmU. Zajistč bez po:j
čtUkráte opakowal nejfwětčjssi jmeno jeho.
Mezi tim jedUaly spolU ženh w zadnim po:
kojikU, kde bydleli až i Umřeli staři rodiče. Tekla

úplně odewzdala se Ynně. Chtěla fe takč napra:
witi. W ni probUdilo fe fwědomi, a ona pro úzkostz
hřichů fwx)ch fáhla po ochraně, co jč byla nejbližssi.
Qwssem jť ncjwťre starostť dělal ofUd dreřin.
Psioznáwala nyUť, že fama byla, přičinoU pokaže:

nosti jeji a hlnbokčho pádU. Q jak ji bplo lito
wssech slow a katků, jimiž ji dáwala sspatný přč:
klad! Qd nrjprwnčjssiho mládč tak ji wedla, že
jen diw ji modl zachrániti. Pocházela z jejť krwež
nárUžiwost byla prwnim jejim pokrmem. Roškoď
tčlesná wládla matkoU před porodem u po po:
rodU, swět bpl jejč modloU u a fwatými my:
sslěnkami febe nepofwěrowala. Wime jak pokřtitž
dala, jak k úwodU nesla, k zpowědi a přijimám
poslala ditě fwčx.pJeť nám známo, jaký prospěch
mělo ze sskolh. Slpsseli jsme, ro na nčm prowia

nila chůwa, towarpš, a u matka fe tomU fmálq.
Nejwětssčškáon Zosie bhlp dofpodp. Widělať hex:
řit i matkU, poslouchala jeji oplzlč řeči, neěčstě
žertp; nikdo ji Uetrestal, když i fama mluwila„co
se neslUsselo. Nrstála

nčkde pod mateřskoU dohl.tdo7

koU. Dělala co chtěla, wybrala si zloU fpolečmrd
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poUsstěla fe do známostč ď lehkompslnýmč mUž:
skhmč,propadla jim za oběť, fwezla se do pro:
pasti, a an matka se Uepřťččnřlaii wptáhUoUtč
ž nč. Nno Uerozum a wásseň zawedly ji, že jč
tam jesstč hloUb poUořťla! N kam jč přťwedla za:

halka, phcha, ijnost těla, paráda, kteroU mčlo:
wala sama, uu ke kterč ji Uwykla? HrozUě bplo
pomyssleUi. Dala:lť Ua cizťradU, Uančeni, pomoc?

Co fe jť Uakázali Wčroňowir, a an

zastáwala

proti ntm UesslexchemoUdcerU. Co fe našázal dU:
chownť otec: a ona splácela mU zásstť. Ze Uemi:

lowala, neťeála se Boha, bpla jejť wina.

Byla

na moři a Ueměla wesla; topřla fe, a Uikdo ji Ue:
podal rUkp! Nábožnost a wťra, slUžbhBoši a šá:
koU PáUé ji bplp Uiččm: za to ale a wsseckouo
šákon těla. MUsela tedp šahonUti. NUč stUd pa:
Uensiý jč Uepřekášel: č ten jťž záhp žhUbčla matka.

Jako tato, tak ani dcera Uebpla oprawdion

kře:

sťankoU a bčda: dťtě wězč w banbě, Uad nťž we
swětč Uenč; mUž jest lazar; jměni, statkp jsoU tp
tam; rodčUa jc polUpeUa; každý se ji sstitč a pťed

Ui se otwťrá propast onfalstwč.

To wssetrhznilo uu pálilo NebUdoon. Man:
Žeťse již ofprawedlUil a Uaprawťl dUssi, ač tčlo
bplo Ua mčzině. Widěla jej, jak přijťmá dwě swá:
tosič; an wssak měla Ua sobě jesstť hřťchp, pře:
wrlikč hřťchp swč, ,č třásla se před pokUtoU, před

bnčwemdBožim. „Q, pomozLlnno,“ wolala, „po:
m?šš Nawrať mť dcerU, a dobře bUde. PokUd
ma 1ťš býti Uěkdo trestán, ať jsem trestána já!
ZasloUžila jfem to.“
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„

Tak nařikajic, tak prosic wifela Annč na krkn.

Slechetná Anna, plnčx7ňterosti kojčla ji: „Bůh
ti pomůže. Jenom

hled přede wssčm smťřčtčse ď

Nčm. Pak š pomocč Jeho spasiš i .Žosii.“
„Nch ráda ráda se ď Nčm smčřťm,“ sskptala

Nchdowá. „Jen mi powězjak?“
„Poznala

jsi chpbpu jmenowala jsi je wsse:

ckp už litUješ jčch u chceš tinčti pokčmč a po:
lepssiš se. Jdi tedp do kostela, knězi, coš mi řekla
opakUj, ten tč dá rozhřesseUť, a Ukáže ti restU, kte:
roUž Uynč mUsiš kráčeti.“

ZkormoUreUámatka,to wsseUčinila. szpo:
widawssč se Upřťmně a úplně, přistoUpila takč k
swatěmU přijčmánť. Jak jč bplo blaze, kdpž fe

wracela domů! Nawrarela fe plna útěchpa dobrš
wůle. S mUžem Janem si odestili: neboťi jim
odestil Bůh. Bplať to swatá chwťlr, kdpž si slč:
bowalč, že MU bUdoU wěrUě sloUžiti až do fmrtť,
že poťádek křefťaUskHžawedoU w domě a Uepřesta:
UoU modliti fe, staratč se, až do Uárnčť Qtre Uebe:
skěho UwedoU jedčně ditě swě, přenessťastnoU Žosii.

M
Cafně ráno wpssly ze Zelenowa dwč ženP:
Z počárkU mlčkp kráčejč po silnčrč ku Praze. Jet

to NebUdowá a Wěroňowá: Tekla a Anna, jdožl
hledat Žosie, a Umčnilp si, že se bez nť errčťtt,
kdpbp třebaš podstoUpčti meelp sebe wštssč obtlže.
NebUdowá neměla doma pokoje. Rťkalať, že
jť Bůh odpustil hřťchp jeU pod toU wýmčnkold
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kdpž Uaprawč zlě, co z nich possťo. Zkáza dcerp

byla zajiste to nejhorssi, co prowiUila. J bťdowala
UstawičUě: chtěla Bohn ččniti zadost u newěděla
fobě ale radp.

Z fmilowala fe Uad Ui Nnna, i anrhla

jč, že ji doprowodi do Prahh. Co pak bp tam
bez UčUbohú bhla pořčdila!? Napřed fe postaraly,
abp fe doma opatřilo misto jejich a Uetrpělo hofpo:
dářstwť w jejich Uepřčtomnosti. Marie přewzala
wsseckppráre a sloUžila otri i strýrč. Bpla strhč:
kowhm miláčkem; Uemohl bez Uč bhtř a Učil fe od
ni, bl ti žin pobožUěuu po křefťaUskU.
Ziž mU bylo
mnoš)em lip: powstaltě z lože a rUkh iUohp raUčUč

mrtwici mohl Užiwati. NUo isily přibhwalo mU,
tak že již mohl drobet pracowati. Mimo to sswakr
pekař mU Uajal towarpsse, abh ho zastal, w čem

bp erpstačil.
Marče mU wpčistila domek. Najalať dwě ženP;
th wpUeslp nábptek, Umply ho, wpdrhlp podlahU
we fwětUťrčch a komorách, občlilp zeď, odstranilp
sspčUUa Ueřád. Prkař dal fprawčtč, čcho bplo žau
potřebi. Powlakp Ua peřčUp, prádlo a ssatp wpu
pralh se. Marčst otřela starě, žačerUalč prachem
a koUťem obrazp, že se lefklp, až milo. J přidala
k Uim Uěkterč ze fwých, powěsčla meži ně křčž ď

Pčmrm Ježčssem, do kropeUkPUalila fwčcenč wodh,
dala do okeU kwětiUp, wpplela zahráde před doa
mem, a tak o wssecko fe postarala.
NebUda okřál. Pořádek a čistota libilp fe mU
fl mčle půfobilp na Uěho. PozUáwal, žr kdo čisth
lest Uintř, hledč si tčxžzewnějssč ěistotp. DloUho
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Uechtčl widěti dreřino ditě. Marie mU o něm po:
widala, že jest hodUě, až konečnč dowolil, abh
mU je přiwedla.
Malá NUUa arciť profpiwala we wssem do:
brřm, jelikož jč wychowáwalp dwč whborně ženskř:

pekaiowá a dcera jeji Marie. Pekařoon

nazý:

wala matkoU, Marii mťla za festrU, hráwajic si
ď Ui, a wssemUfe ráda podroijťc, rož ji poručila.
Učila fe od ni, modlila fe ď ni a we wssech fwhch
potřebčlchkni fe Utčkala. J řekla jč kdhsi Marie:

„Nnno,

mnoU u

máš jesstč jednoho dčdečka; půjdeš ďe

ansstiwime ho.“

„A je k UěmU daleko?“ ptala fe.
„Neni. Zen přeď Ulčcč.“
„Je tam takč ďabččka?“
„Jest, ale Uenť doma.“
„A co mU řean tomu dědečkowi?“
,
„Poliďiš mU rUkU, obejmeš ho, a odpowiď
na wssecko, Uač se tě bUde ptcřtť.“

„Nno.“
Marie NUUU hežkh oblekla, dala ji do rukp
kptičku i řekla: „Dáď ji dědečkowi.“ N tak wea
doUce se za rUce, sslp k NebUdowům.

Bpla nedčle. Nebuda feděl za stolem a četl.
Nnna diwala fe Ua nčho, přiďližila fe k UěmU,
polibila mU rUkU a podala mU kptkU.
,
J wzal si tU kytkUu wzal takě ditě Ua ťlm.
Uzřew jejt wefele očč, Upřimnost a láskU w twářte

jeji malá liberá ústa, zdrawe onbkp, čistč čelp,
a kadeřawč wlafp, pozdwihl rUkU, požthať še
čelo, ústa, prsa křižem, wolaje k BohU tht,
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Spnu a DUchU fwatěmU, abp ji chránil odr
wsseho zlěho. Pak si hlawičkn jeji položil ksrdci,
přikrýwal a tčskl jť, jako bp jč chtěl bránťti protč
wssemu Uebezprčensiwť. „Q dťtě,“ sskytal a slze se

mu ronilp po oblťčejč. „Bňh tě opatrnj! Přineslo
jsi sobě zlč znamenč na swšt!

Kx)ž tč pro ně lidě
nellblčšnjť! Nž pak wprosteď a k poznáni přijdeš,
nermuť fe, nýbrž hodnostč fon se powzneď, aby
zničenp bylh matččnp winp!“
,
Ynna, wčdour a slpssčr,an pláěe, plakala takč.
Bylo ji lw lťto, chtěla ho potěssitč, zdwihla fe,
otočila mn rnčččky fwč okolo krkU a prawila:
„Dědeěkn,Nnna bUdehodná. Wiď, Marie, jako tp !“
Zl dědečrk ťekl: „Ynnoe bUB tak hodná, jako
Marče. Potom anč sama nepocitčš, anč jčným
nezpůsobčš zármlltek.“
Dčwčinka jesstěpřislčbila. „Anna dčdečkabnde
mit ráda, a babččku takř, až přijde.“ u
J zůsiala U Uěho, dokUdji tam Marie ne:
chala; mlnwčla, smála fe ď Učm, zpiwala mu.
A on sladre, č útrpně wčnnl se k nessťastnčmn
dilětč. Od tč dobp přčchú;ela knčmU každěho dne,
a wpprawowala mU, čemUse od Marie šafe přč:
Uěila. Po mamčnce, to jest, po pekařowč se ji
arciť siýskalo. Ptáwalať fe, koy se wrátč, a ráno
i wečer modlila fe ď Marii, abp Bůh bpl ď Uť,
a požrhnal ji na ceftě, jčž podsiollpila ď babičkon

Nrbndowic. Dťtě spčnalo rllčičky, klečelo, erin:
žl,ýmžrakem swým pohlčželo knebi,kPáml
Je:
šlsii na křčž,k Panně Marči na obraz, a odři:
ťawalo nábožnč modlitbččkp, abp kB2ohU
fe Ua:
l
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wrátčla m wlastni jeho matka. Owssem děwčátko
newčdělo rn netUssilo, zač se modlť; ale Marče
chowala na mpsli tento úmysl un Bůb jej zUal,
a zajistč nakloUil se k prosbám dcernssky, wola:
x jčct k NěmU práwě w tU dobU, kdpž bpl meze

položčl bezbošnostem matčiným. w
Qrodowali ša ni wssicknč. Stařč rodiče w
kostele, doma, na hrobčch milých soUsedů, otce a

matkp NebUdowic,k BohU wpfýlali w;dechy, aby
zase do swčho owčinre Uwedl pobloUdiloU dnssi.
Pekař, zámečnčk, chůwa Wernnka nepřrstali ko:
nati jčstčpobožnosti, abp marná nebyla cesta dwon
žen, pntnjťcťch do Prahy, a chtčjťrčchtam ď po:
morč Boži wptrhnonti peklU a idábl:l Uessťastnčrč,

pohřiženoUw ohaonstech.

an

famp, jdoUre

wedle sebe, wťce fe modlčly, Uež émlnwčlh. uu
Nebndowá bhla slabá: Uesmčlo fe tedp pospčchati

a tak teprw pátť!hodne dostalp fe do Prahp. Na:
přrd ansstčwilp kostel fw. Wčta, pomodlily se
U hrobu fw. Zana Nepomnckčho, wpžpowťdalp fe
a přčjaly fwátost oltářnť. Jsonre Uekussenč a ne:
powědomč w mčstč, fwěřilp fe mondrčmn a ná:
božněmU kUčx.;i,a ten jim poradil,

co bp měly

činitč. Sám jim opatřčl byt n počádných lidi,
a odtUd wpchážely hledat Žosie.
Wssak nemohlp ji Ualezti, Ueboťw tom sa:
mém okamženč, kdpž wstupowaly do brčmp, ona
o Katy wedenp byly ,; Prahp. Chptilať je polčriea
a že fe nemohly wykázatč, U koho to sloUžča a
ěim fe počestnč žčwi: poslánp bplp Uazpčt postt:
kem do Zelenowa. Každá si nesla Uzlčček; dráb
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je hnal před sebou jako zlodčjky, a bplp zajistš
horssi než tyto, ačkoliw toho neUznáwalp. Neul
jeden, kdož je potkal, zastawil fe a dčwal se za
Uimi, řekl aneb si myskčl: „Toť jsou ňákč sslUUdry.

Jčž th

nestpdatý pohled to prozrazUje.“

Wo,;kowč a wandrowUť dělali si š Uich pou
fměch, pokřčkowali na ně, tUpili je. Sám dráb
ď Uimi nakládal jako 8 ofobami, Uehodnými Ussen

třeni. Newedl je pořád jech

a t:)ž: každý je

dowedl až k UejbližssčmU úřadU, a odtUd je žase

postrkowal jiný. Bčdč ti nebplč stejnč powahy.
Některý byl zlý a prUďký, powažowal je za do:
bptek, křičel i klrl na nť a wytýkal jťm sspatný
žiwot. Nčkterý zase ď nimi chtěl žertowati, mlu:
wil k nčm oplzle a onp, zwlásstě Katy, w tom
způfobn mU odpowidaly. ch jrdcn, powa“žlčwý
tp a hodný člowček, měl ď Uimč úterost. wu
Slechetm) tento mUž, kdpkolč jčm bplo jiti okolo
křiže, okolo kapličky, okolo Božťch mUk, oU po:
každč fmekmll klobouk, požehnal fe fwathm kťč:
žem, a řekl nal,xlaď: „Pochwálen bUb Pán Zežiš
Kristnď!“ mu Z lťdčthmž způfobem pozdrawowal,
fráčeje mrzi Katy a .Žosič, jako bp nebyly pod
1ebo dohlidkou a mori. Zwončlo:lč kde poledne,
on ď odkrpton hlawou kráčel po silnirť, a zase
Uahťaď modlčl se „Anděl Páně.“ Ziž napťed fe
bšžlď nimi zastawil na mssi swaté; sezwáněliť na
Utg kdhš přicházeli do wsi, a on řekl: „Zwon
naď wolá, nefmčme se kosteln wyhýbatčfie MUfelp
siek nčmu zafednoUti do stolire, a oU ď Uejwětssi
Uabožnostť obrowal oběti nejswětťjssť.
12dxju
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dež
okolo Uich fslp dčti w řadř a púrn,
powzdechl si: „Q drahá a Urwinná poUpátka,
zachowrj wáď Bňh přrde wssčm pádrm!“
z
dež potkali ssediwřhostarce, prawil: „Welký
klrnot jfoU poěestně ssediny. Pominemc jako pára,
tělo Uhnijr w hrobě, rozpadne fe w prach a po:
pel, a dUssc bUde kliditč, co sila. Běda ji, Ue,
přijde:li čistá k foUdU. Prachme, dokUdjrst den.“
ebrákowč dal almUžnU a doložčl: „Z tobo,
co portťwč whděláš, rád Uděl chndémU! Kdo jist
přrd žrbrotoU? Již mnohh do Ui Upadl, kterr)
přál télU fwčmU, žťw jfa brz bázně, a pak ho
lidč wphánělč z přťbytků swhch, žr UezaslUbnje

milosrdenstwi.“
Žosie klopila oči, kdpž pronássel prawdy,
Katp je posloUchala Uertně a u Ussklčbalasr.
J poznal, která má jesslě drobet cťtu w sobě, a
kU klerč bp fe měl obrátčtč. Qbrátil

sr k Zosii,

a prawil: „Mátr jesstědalrko domů?“
Katp mU skočila do ťeěi a řrkla: „Ncpo:

třeijete wědět, oded jfme.“
osie Uemohla zatajčti prawdp, aě takoixka
bezděky wpznala, že jest zr ,Zrlenowa.

„Máte jrsstč rodččr?“ ptal se.
„Mámee odpowčděla.
Katp ji ssťoUchala, abh mu nčc Ueswččowala:
ona ale Uebyla ď to, odba)ti ho. Tak jč poUtala
ta jebo Upřimnost a dobrotťwost.

Pokračowal: „Ti se bUdoUrmolltiti, až wáů
tak domů přlwedou! Nehrozťte fe toho okamženť,
až před ně přrdstollpťte?“
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„Qni mne lřpe newpchowali.“
„Wychowali nebo newpchowali! Co pak jste
jesstěditč? Nemate rozmnu, wůle? Což jste ne:
widěla nikdp dobrřho přikladU? Což wam scházela
přiležčtost, wyrwičiti se w prawem naboženstwi?
Čč schwalnč zawčrate očť, aby jste nrspatřčla pro:
pasti, w ktere wězčte kU ktere kwapite? Uboha,
Už jste fe dostala až na dno! Prolomi se to ď

wami a wčte:li kam fe propadnete? Řean

do

wěčněhozahpmltl Odtathd

wam

pak nenť

wpswobozenť Nhni se jesstč mnžete zachowati.
Q derte fe nahorUz te propasti! Yť si odřete
rure, nohh, krew nebude sskoditčtělu; nelitnjte,
jeU kdpž fpaslte dUssč“

Zosie, hledťr k zemi, neodpowidala

Katp

prawila mčsto nť: „Pěknč jste Uam kázal!“
„Wam jsem nekazal“ odpowěděl poctiwec.

„Widťm, že jste hlucha pro prade;

lež a hřlch

jest wam milejssč Q waš nemam naděje, že bpste

fr chtěla obratiti Waš již ělowěk nenaprawč
Jen Bůh bp wamč pohnUl Wp chcetezkazn,a
běda wam uu najdete ji! Nle wasse fpoleěnire
ma w fobě jesstě dobroU jiskru TU jsem chtěl
roznititi Snad da Búh, že i jinč bUdoU přčkla:
dat Jiskra sr roznitť w plamen, a ten ztrawč,
to jest w nť nepraweho
„Mťla osobo,“ oslowil zafc Zosič, „wssecko
ma fwůj koner: jeU BUh a dnsse ne NebUťdtezaa
twrzela Uhafneli ta posledni jčskřičkadobrěho
we waď m weta po waď Nyni fe jesstě mů,
šete pozdwihnontč k jasne a wroucč lasre Boži.:
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KomU mnoho bplo odesstěno,

ten pak mnoho

mčlnje.BUBteu Magdaleno::!“
Posledni mpsslěnka, bp bpla Magdalenon,
projela „Žosič jako střela. J nemohla pak se jč
x zprostťti, a pořád ji citila w ranéně fwř dUssi.
Dráb je odewzdal w zámku na cestě, a kdpž stčxlp
před kanrelářem, rozlouěřl fe ď Zosii, řka: „Zdece
ď Bohem a ne o ioáblem, jako pofud. BUdu sc

za wáď modlit. Mám doma takě drerp, a utráx
piť bpch se, kdhbp fe některá octla, kdc wp stojite.

Nelitowal bpch žiwota, abpch ji wpkoUpil.“
osii proti wůli wstoupilp slze do očč; on
je wťděl, podal ji rnkU a prawťl: „Zpomeňte
si na mUc, až bUdete sedéti U noboU Kristowých!“
Šlechetný muž odcssel: jiný dráb je pťewzal.
Uřednťci a pifařč wpcházelč, a jedni kárali jr,
wadili fe ď nčmi, drUzč knim mluwilč pofměssně
a lehkowážně.

Yž posUd si z toho ,Žosie nic ne:

dělala, stálať bez pohmxtť. anč

ale, co bpl po:

slednť sslechetný průwodčť odessel, hořela w twáři,
srdre ji pnkalo žalostť, a stUdem se mohla pro:
padnollti. Bylo jť zle ť na silnčrč; pořád ji znčlo
w Ussčch:„BUB Magdalenou! Máš srdčxtiU no:

hoU Kristowých! Jsi bidnirr, powrhel swěta. Ze:
noU tě zde jako prassiwon owri. Hodný člowěk
se tebe nedotkne, abp se neposkwrnil. Každě oko,
ro fe na tě podťwá, pohrdá teboU xxu opowr:

huje tebon.“
PodiwnoU náhodoU stalo se, že poznala w jee
dnom úřrdnčkU pifaře ze Zelenowa, co bpl winen
prwnim jejim nesstěstčm. Ten jim podpčsowal lčst,
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a čta jeji jmeno, Upamatowal se na ni, proldlčdl
si ji a promlnwil ď ni. Nrsslechernik! Nessla mU
k frdci jeji zkáza, nýbrž sám takč potupčl Ubou
hon, hanebně jč přezdťwal a pak ji posseptal do
Ucha: „A tebe, nerndo, jsem si měl wziti za man:
želku! SoUdťlp jste fr še mnoU; npnť wiš a matka
takě bUde wťdětč, co jsi, neřáde!“

Takt,o k ni mlnwil otcc jrjibo dťtěle, ktere
zapřrl. Q kýš bp bo bpla nikdp ncpozňala! Běda
si! J tomU je nchdoU, nrřádrm. A bpl on lepssi
než ona? Nikoli! Bezbožnik i on má zapotřebč,

abp ssel do frbe w naprawil se. Je to malá wěr
zkazčti pannU? WěrU nemůže býtč wětssi přewrá:
renosti, neřesti. A zawrhnoUti ji: toť jcst dokonce
wraždoU jeji dUsse. dež zpnstne, do záhnbp npa:

dne, kdo :o prowinil? Kdo iiný nežli jeji fwůdre?
N on na to nempsli, pokládá to za jakýsi we:
selý koUsek, kopne do ni UoboU, dež ji potká.
N fnad jich má na swědomi wťc! Prostopássnik
Uezná mťrp. Pannp, ženp zaplčtá do fwých osi:
del. Ktrrá se mU poddá, neUtčká přrd Uťm, nee
boji fe ho; weta po ni! Qn časně a wěčně zmařť
jč, a pak jč nrchá w bidě, pohodi, pohrdá jč, a
hlcdú jiných, abp j.e podobně zawraždil. Neni:li
to ťábel? Jr zajčsiě, třebaš bp měl febe wťre
wládp před swětem, a fám nemohl pokUtowán
býti pro krádež, loUpež, wraždU, ro páchá na
newinných a winných. Jrť jako idábel, ro lúkú
a trhá dUsse do pekla, až pak fám třústi fe budr
před nejwpšssim fprawedliwým foudrem a wěčnoU
pokutoU.
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Zosie ncbyla ď to, abp býwalémU milenci ode
powěděla Ua jeho zla a popUdliwa slowa. Wěera
jesstč bpla bp fe mU bpla ozwala; ale dneď ze

ji bpl portiwý drab onjal

hlawU a srdre: neš

mohla se na swůdce swčho ani ofUpiti, a mlčkp
odwrč:tčla se od něho. Awssak Katp postawila se
mU Dobre wědoUr, kdo jest, založila si rure do
bokU a dala mU nertUoU hUbU TU počali fe
sbihatč ze dwora lčdě a nrfslechetnir litowal, žr
jich nepropnstil w pokoji. Bojc se abh mU fměla

žrnska nenadčlala hanbp, okrikowal ji hrozčl ji
karabačem, a když ho neposlrchla, wyprawujťr,
w jakem pomčrU stoji k jeji fpolrčnirč a pťedcr
fe nadhma, jako by naň nemohl Učkdo hodčtř
kamenem: dal je obě zawřťti do wězenč a zlobčk
i osprawedlňowal sc, že lže Tcprwa kdpžse bhl
zastUp pacholkůw a děweěek rozessel w tichosti
poslal je dale a nařidiť drabowi, abp Ua nč bpl
bodUě přťsUp, a holi jim zarpal ústa, kdpbp je
fUad zase chtělp otewřiti

Katy si ústa nedala zarpati, a drab jč je
nezarpawal, jsa rad že se nčco dowč o panU
sprawci Nchda powěděla mU obssirUě, co wp:
wedl w .Zelenowě, a jak ho odtamtud whhnali.
Smalať se, že tenkratc takě zasloUžil ssatlawn,
a nynč že si Ua ně ijiždi,
ačkoliw nenč lepssť
nržli onp Drab ji zase napowčděl že powahU
son jesstč nezměnil anobrž směle fwčxřčljč, že
wrchnost mei jčž žalobp a dUkazp protč nťmU
w rUkoU a že ho jistě swrhnee až jen přijeeoeu

na panstwť.
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Žosie fe jim Uemťchala do klewet: mělať
hlawu tčžkoU a smUtně hleděla před sebe. Katp

se posilowala w hospodach, trebaď i koralkoU,a
Untčla fpolečnirč, abp si take připčla Ta ale
Ueměla chUti an

k jidlU, a stýskalo se jť, že Ue:

může bpti fama

Ponejprw protiwila fe jč fpo:

lečnost Katina i hrozila se, že fe xčsnad již nikdp

Uezbawt Doražely na ni starostč, jak ji asi th:
tajč w Zelenowě Bože, priwedoU ji tam ro po:
běhlicč,aarele město to bUde wěděti Ne, nebUde
možna Ukazati se weřrjně

Lide fe ji bUdoU sitia

titi; nikdo ji nepřijme, u fnad ji zawroU někam
do kaznice, abp jť zamezili hťťssný žiwot a Uchrae

nilť před Uť erinUoU mladež Rodiče fe jč ne:
UjmoU, otec nepomůže, matka je k tomU přiliš

slaba Y ro děla jeji ditě? S hrUon, ďe stra:
chem si zpomčna na ně

Q UebUde fe k němU

hlasiti Ubohe siwořenč nesmi ani šwědčti, ona
že jest jeho matkoU. Ma w Zelemowě tetU Nch,
ta teta ji leži Ua mpsli, ta fe ji stawč před oči;
tU wťdi a slpssi, ro ji řekla při tak mUohč pťi:

ležitosti Po prwnťm swatč!m pťijimcmť prawčla
k Uč: Utec se k PaUU Ježťssi, fpoj se ď Nťm:
Qn tě ze wsseho wpwčde, oěistč tě a bUdeš ssťau

sina uu Tehdaž ji dala dobrompslna ca teta Ua
pamatkU křižek i prosila,

bp ho Uosila Ua krkU

Ten križekjč měl připominati BožskéhoSpasitele,
jemuž sr tenkrate zaswětila Kam se jč poděl ten
kťťšek?Ma ho fnad na krkU? Q nema SUU:
dala ho, kdpž fe přichptila hřčchu Nemobla fe
naň ani podťwati eu Uemohla ho cťtiti na těle;
12B?B
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wždp fc ji zdalo, že na ni dáwa pozor, že jč
hrozi. Tehdp bo meela odstranili, abp ji nepřee
kážel, aby o ni anč newěděl NcmoUdrá ofoba!
Zako bp ten konek střťbra byl fam Pan Ježčš,
xcc wssewědoncčmll jakobp možna bylo šawazati
oči! WssewědoUci a wssudppřitomný Pan měl si
wždp na zřeteli, znal jejč skntky a těch nemohla
Ukrýti před Nčm Nrž zpomčnajťc si npnč Ua

obraz a na znameni lasky Paně připomťnala
si třž, ktcrak jč trta radila: „Wiš, kde lnaš hle:
datč pomocč!“
Kťťžek ji Uemobl pomoci owssrm ale Ten,
jehožnam předstaije: Wykupitel naš, co na křčži
Umřcl wssemohoUcč a mťlofrdný Bůh. Nle zatčm
si zatoUšila

po křižkn uu po tetě co ji ho daro:

wala Drnhrp Uechtťcnaň prsliti

ncchtťcho miti

před očima, nechtic se ho bátč, fchowala ho pod
starř obnosscnč! ssatp, a tam až pofUd leži: hodnč
ho zawinnla, abp se ji nikdp a Uikdp ncdostal do
rnkoU. Prodati, zahoditč ho předce Urfměla Uen
ssťastnice Dobřc, dobre, že toho neUčinila! Smča
la:li bp pak Uhnť k němu wzčtčUtocisstě? Mag:

dalena bpla hřissUicejak ona: la wrhla fe Panu

KristUknohoum. J odstrěčl:liji? Nikoli. Najdeli
ona milosti U Něho? Kýž to lze donati!
Bože, co ji to wssecko napada! Nrmůže se
tomU ubrančti Nemať sice jesstě wůle, nasledo

wati Magdalenp, a již to w nť bouťť, již si to
tahne za febou, a fwedomi ozýwa se w ni! Zeť
nessťastná, rada bp si pomohsa
JdoU

okolo křčžů, stojicich podle cestp Zosie
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widť je zdaleka, odwrarUje očč, ale pťedce widi,

a mnfi spatřiti Pčma Ježisse, newědonc, co bh
xněla činiti. Mine Ho jednoU, dwakrát, po tč fe
MU w dUchU pokloni,

pak Udělčx křiž a konečUě

MU Uohy polib(! Zdrčchalať se sire, ale Uic Ua:

plat: Pán Jcžiď Ua ni k:)walu wolal. J wi:
děla hlawU Jrho nakloněnoU, rUre rozpiatě, bez:
děky dostala fe pod kťťž, ač Uechtěla, a stalo fe,
co jfme bPli powědčli.

Kath ji sirkala, sikUbala, tahala, zlobila fe,
ro to whwcidi. Nadáwglať jť hloUpých, že si ler:
jakěho drába wssimá. Zosic ale, ta tU klečela na
žrmi, jpodpirajic ldlawU o studem) kámen a pla:
čic. MUfeli ji nejednou odlrhnoutč, abh nezame:
sskali cestU. Newidělať u neslPsselať, ale rozwáa
žala Uzliček,hledala w něm, fáhala do fpod, wyn:
dala starě knsy ssatů, odhalila jrden, druhý, tťeti,
a hlr, Ukázala fe ssňUrka w Ua ssňUrce wisel stři:
brm) křižrk, dar to od trth k prwnimn fwatěmn
přijimánť!

Kath ji ho chtěla wyrwati, ale nadarmo.
Radssi žiwot by ji byla dala, než tento nepatrnh
křižrk. Sám pofel, ro je doprowázel, zastal fe
pohnutě dčwěčre, a pochwálil jeji úmhsl. Měla
tedp, co chtěla w rUkou, před očima: wssak ne:
Upokojilo ji to, nýbrž litost jeji bpla jesstě prUdssi.
Jak fe mohla, jak fe fměla přčblčžiti k nejfwě:
tčjssimUJežisfi ona přewelikčl hřissnice! uu Ba
nrofmělila fe ani, polťbčti obraz drahý, Ua krk ale
si ho pťedre zafe zawěsila i mhslila si: „Ych! teta,
teta mi k Němn Ukáže cestU!“
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Katp ta owssem zrazUje, whmloUwá ji dobrá
předsewzetč, dotťrá Ua ni po dobrém, po zlěm:
nadarmol .Žosiejiž na ni nedbá, odřikáfe ji. Mio
lost Boži jč obkličila, kteroUž ji byli fnad wpo:
prosili Wěroňowic a NebUdowir. Tak pospčchá k
ZelenowU, a tam fe naděje pomoci. Již ani Ua
hanbě,

potUpě sieočétskč!d
ji nezáležť:

zasloUžila

ji.

BUde to čafná pokUta za hřichp, a tě fe chce wolně

podrobiti.
Poslěze octlp fe w Zelenowě. Bhlo pozdě od:
poledne, kdpž wcházelh do města. Z stáhlp si na

ěelo plťnp: Katp, abp jť nepoznali, Žosie, abp
eriděli jejč Uplakaně oči. Drúb je odewzdal na
radnici, tam si je poznameUalč a propUstili domů.

„Pojjd še mUoU,“ anrhUje Kath.
„Dneš jfme naposled bhlp fpolU,“ weceŽo:
sie, „leda chceš:li mne núsledowati w pokúni.“
„Tak fe tedp w siUtkUdmiUťš oddati na to
plačtiwčx pokáUi?“

„Pomčiže:lč Bůh a lčdě: ano!“
„Já
dosslo.“

nr! Tak daleko to še UčUoUjesstě ne:

„Q kýž prohlidnrš!“
„Nechci!“
„Bůh

teboU pohUi, sestro!“
„Hle hle! Qna mi již chce kázat!“
„Spolll jfme hťessilp, festro. Ráda

bpch,

abpchom se tčž fpolll obrátčlp k Bohn.“
„Nelibť fe mi žiwot kňonkawh: přichpť se hcž
fama, kdpž se ti libi. Já bUdU fwěta Užiwati az

do fmrti.“
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„Zťž Uemáme arcč Učc fpolečUěho, ale smilU:

je:lč se nade mnou Bůh, chci fe za tebe modlitč.“
„Nestojčm o to.“
„Hřich člowěka, mpslčm si, může dťťwe opu:
stitč, Uež přčjde smrt. Nž z dobrč wůle Uebo z

přinnreni po Bohu si zatonžťš, přťjťd,zkaž pro
mne, a jča tč podám rUkU.„
„Jak to podiwnč žwanťš, až mUě to w Ussčch
swrbť. Chceš:lť, whspč fe dobře, třebaď Ua Ulčri. uu
Tak se rozesslp, a Zosie w skUtkU nocleho:
wala na Ulicč. Spč:tč owssem Uemohla ou ne:
chtěla. Doknd lčdě bplč wzhůrn, a sem tam cho:
dili, feděla na fchodech před kostelem a horkou
hlawU owlažowala si na šelezných dweřčch,na něž
si ji bpla položila. Těssila se, že jest na swobodě.
Již jť nčkdo nehnal cestoU, nedohližel ,na nč w
Uoci, a Katp nebpla jť po bokU. u Q jak jest

tomn ráda, žc ji Bůb zbawčl tš spoleěnire. TUl
rozjčmá w dUchU o swěm předesslěm žčwotč. u
Jak často wstnpowala po tčch schodech do swan

tpně Boži! m Bpla dčtě, lehkompslně dčtě, ale
čistě. oo Widěla tam oltáře, obrazp, fochp; zpo:
mnťla si na slawnostč, při kterých býwala, na lidč,
jižto ji obklčěowalč. Co fe stalo z jejčch býwalých

fpolužaček? uo Zádná

tak přehro ně nrklesla jako

ona! Ych, rčtť, že neUť hodna, a p stanUla opět
mezi Učmi w chrámu Pčmě. Nnč Ua Ulicč se k
nim nepťčblčžč. Napadč: jť, ro kněz mlnwťwal š
kazatelnh, ro jč samš powčdáwal. Běda, že ho ne:
pďosiechla. Měla takě hodnčho děda i dobroU bč:bu.
Skoda, še tak záhp Umřeli! Leži Ua hřbčtowě ou

u
milowali
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ji; ti dwa jedinč w domě Upřťmně jč

wedli k Paml BohU Zdalč pak wědio jeji hanbě?
Snad za nč prosi U Boha!
Srdce jť tahne k nčm J zdwčhssi se, krači
na hřbitow Měsičekjť fwiti TU bleda jejčchhrobp
ZfoU podle frbe: trta Ynna jim poftawčla spo:

leěUp kťiž J wrba fe do doličkU mezi ně a oblč:
čej skr;dwatsi do trawp „Kýž jsem tam pod zemč
ď wamč“ ssťpta, „ale š, toU dUssiw nrbč, jakoU

jfrm měla, kdpžjstežili! Q smilthr senadr mnoU!“
n Tak se tU modlť a plače. Nofa jť chladťro;:
palený obličej. Uboha bned objťma křčž,bncd zafe
jako mrtwa leši mezč mrtwými.
Uprostřed hřbčtowa stojť welkp,

černh krU:

cčsir Z toho pada na ni stťn, a ona wzdpcha:
„Bože pod ton moc Utťkam se: Uešawrbnj mUe.
Padam k nohonm lwým! Chci býtč a bUdUMag:

dalenon“

J leze po kolenoU k wpfokemu křčžť; tam
klečč pťeď půlnor; u klečť až do raUa. Měsiček
zassel: ona ale swateho dřewa drži fe wr tmě
Zessté newč, co to jr: seděti co Magdalena U no:

hoU Kristowhch slpsseti Jeho slowa plnitč Jeho
wůlť, zadostččnčtiza hřachp,milowalť Pana Qna
se MU teprw koři, odewzdawa se MU, úmysl swůj

MU ijeije:

skUtkPbUdon Uasledowati

Rannť witr jč wytrhl z m;dsslenek.J
zčma Cela se třese, č hlrda, kam bp se
Nedaleko ie tU kostnice S brůzon se jť
bala co dčtě a panna; npnč fe jč neboji;

fe hrobů kostť, rakwč a mar. Jzachazť

jest jč
skrpla
wphýč
nebojč
do kost
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Učee, přitahuje dweře za febon, a tam si stele
mezi ně. Položiwssi hlawU na nzlťk odpočiwa w
koutku při zdi a w Ufne

Spi Uboha, pospi si a dřimej, posilnč fe k
prácť jež ti Uastawa! Probudiš se sice k nowemU
fouženi Yle co Uaplat? MUsiš se mU podro:
biti, abpď Ussla soUžeUi jiněmU wětssimu, wěc?
nemU. Anděle hlčdejte! Bud žčwa, až dokonaš

dilo swč, a Bůh ti črkne: „deusstěni

jsou ti

hřichowě twoji.“

71.
Hrobnťk Zelenowfky ma dělati nowý hrob.

J přiwstaw si k praci jde na hřbitow a otwťra
kostnťci, kam si bpl fchowal motka a rýč. Nao
stojte, ona tu leži žeUsia. Stařec dčwa se po:
sloncha; ona žčje, dycha uu fpi Sameho hrobnčka
obessla hrůza, widouciho ji we fpoleěnosti Umrl:
čich hlaw Newiť kdo to jest, boji se probnditč

ji. „Uboha,“ mysli si, „tpď měla asi tčžkesrdce,
že jsi fe fchowala sem k nebožtčkům! Což nemaš
přčtele mezť žčwými? Nnebo se ti snad pokalil roz:
Um, že neznaš smrti, a nesstitťš fe těch sebraných
hnatUw lidfkých? NebudU lebr wytrhowati ze fna.

Spi, dokud můžeš Bez toho Ua tebe nečekara:
dost; bolest, ktera tč sem wehnala, obnowi se, až
procčtneš.“
To powěděw stařečrk tisse wpstoupil zkost
Učce wyhledal si misto, a jčž odhrnnje drn, kopa,
wphazuje zemi, modli se a zpčwa. Qtřafa se půda,
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Žosie to rčti, k UchU jejimU dorážč hlaď staredo

hrobnika; budi w Ui fUp pťepodiné Widť po:u
hřeb rakew a Ua rakwi wěmxc. Kostliwri ho trhaji

dolů um Ussklčbajl se sseredUě, dUpaji, wpzdwihUji
x dloxche teUke rUce, fahajť sspičatými prstp po wěnei,
tahUoU ho k fobě, chtěji ď Uim Utikat nu již po,
zdwihUjť bUbených fwPch hnatů kskokU Žosie fe děsi,

pot ji wpráži z čela Chce křičeti, ale Uemůže
W tom tU krané bčlě ditkp u jfoU to anděle
u

beroU wěUec, kladoU bo zafe Ua rakew, stawť

fe w prawo, w lewo, do šadU a do předU u

kostlčwečprchaji, anděle zpčwaji fwatý koral .Žo:
sie slpssi ho, těže jť pada ďe frdce a no probUdť fe

TU widř, kde 1e ZpomeUUlať si, jak tam při:
ssla. Nema ossklčwosti anč strachU zmrtwpch drUbU
okolo febe YUo, diwa fe Ua Umrlčť hlawU, we:
dle Uťžodpočťwala jejť hlawa a lčtUje: „Kpž bych

se bpla Ua tebe dřiwe dčwala! „„PamatUj Ua
smrt““ prawiš mi, a ja myslila jeU Ua žiwot. Ach
Bože, jaký to žiwot ale jsem wedla!“

J fbťra sij

Uzel wpchazťweU,a erhhýba

fe hrobUťkowi, jajž bhla již w kostUčri slpssela, jak

zpiwa pifeň k PáUU Ježťssč. QU ji fpatři, wpleše z

jamy,ro wphazrl,jdejinaproti, apta fe: „Zakpak
fe stalo, že jste si wpwolila Uorleh w kostUiei?“
„Dneď mi bpl wěrU milp,“ di Ua to.
„Jste zde z města?“
„ern,cke“

„A čr?

.Žosie nerada se wpzná.

Yle Uaě bp zapi:

rala? Z prawť: „NebUdowie.“
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„Zámeěnika z DloUhé Ulire?
„AUo!“
Hrobnik bezpochpbh již o ni slhssel. Z pro:
hlřonuw si jč ostře, táže se: „Wh jste UebPla

doma?“
„Nebhla.“
„Nynč fe wracujete?“
„Byla jsem k tomU přinurena.“
„Dobrowolne tedh Ue?“
„erm tomu welmč ráda, že jsem zde.“
„Y proč Uejdete k rodičům ?“

„Nepůjdu k nim.“
„Kam fe obrátite?“
„Chci si útočisstě wzčti kpekařč Wěroňowi.
Pekaťka jest moje tetae“

„Znám
dčxti takč.“

jč! Zest to hodná žena; mUž a
x

„Ppoto U nich budu hledatč milosrdenstwi,
jestli mne erdbudoU.“
a

Žosie bpla bledá, měnila baer,

třásiase;

sám hrobnčk pozorowal, že ji neni dobře. Sotwa
fc Udržela Ua Uohonu Wčera celý den nic Uejedla.
W Uocč zastudčla fe; lčtost a bolest porazilp ji.
Welkým pohnutim dusse Umdlela a kleslo ji i tělo.
Padla k zemi před hrobnčkem, počalh se ji dčlati

před očima mžitkp, točila fe jč hlawa, ztratila
moc Uad febou, opUsiily ji fmyslh, a bhla bez frbe.
J pomčchal ji stařec, zdwčhal ji, třel ji rosoU, a
kdhž ji bhl zpamatowal, a ona pro slabost po:x
Fpstatčnemohla: podal jč rUkU,podporowal a wedl
lt do domkn swěho, který bpl ze wssech staweni
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hřbčtowU nejblťžssť. Jčž tUssis, jčž poznawal

jejč, že se obratisa k Bohu.

z řečč

Maje Uterost ď

Ubobon, odewzdal ji manželce fwe, a oba Uprimnč

fe starali o ni. MUsrla si lthouti

Ua postel, Uwa:

ll řili jč polťwkU a chtčlč oznámťtč U Nebndů

nebo

Wěroňů, že jest U nčch. Nepřťpnstila tomU, ale
prosila, abp ji nechalč pod střrchon fwou, až drobet
okřeje, a sama sc tam bude moci odrbrati

Z stalo se tak deoledne

jť bplo lěpe. Po:

čkala až do wečera, a brobnik ji doprowodčl k
Wěroňowům. Přčssli před jejich dUm, a an ža:

dala dobrrbo muže, abp se wratil, že fama fe
prihlasč k pťcitclům, kdrahe tetě Poctiwp staiečrk
Uččnčl jč w tom po wůli, zmizel w Ulicč a ona
fedla si na kamen U wrat Z čekala jako nesmčla

žebračka, až někdo otewře Slpsselať anitř
ozýwal

hlasp,

se i blasek dětskp, odřčkawajčc modlitbp

nečernť. Podiwnč jč to pohnUlo a napadlo jč:
„Bože, kopbh to bylo dčtč mojc!“

Sepnnla rure poslouchala, a frdrr jč pra:

wčlo: „Nno, jest to moje dltě!“
Naproti U zámrčnťků bplo tma. Hrozťla se

toho domu, a opakowala si: „Tam nepůjdn “
Wrzlp dwcřc, a ona se zachwěla na celem
tělr. TU wpssla wcn Marie dcera Cbtčla ke knpcč
pro zbožť, a widouc cťziženU ana sedťpťed wrath,

ptala fe ji: „Co pak tu dělátr?“
„Rada bpch mluwila ď Wěroňowou,“ od2
powěděla Zosie.
„Má matka neni doma. Chcete:li wssakněco,
já wám sama posloUžťm.“
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„Qna bp mč pomohla! Kde pak jest?“

„W Praze.“
„Bože, w Praze?
„Ano, ssla tam ď tetoU Nebudowou.“

„Y proč, prosim wáď pro Boha?
„ lp pro moU milou sestřenici .Žosii.“
Zosie ji chopila za rUkU, řkour: „Marie, tp
Zosii nazýwáš milou son sestřenčcť?Neodstrkuj
ji: máš ji před seboU ux zde!“
Marie fe lekla, neodstrčila wssak jč, padla
ji okolo, krkU a chtěla ji polibiti.

„Q Ucchci,“bráUila ji tato. „Tpď newinná
.u čistčť, a já jfem hřissnčrc.“

„O pojidk Uám, pojjd,“ nUtila Marie, „bu:
deme fc těssčti, žeď přissla.“

„densičte:li mi?“

„Wssickni tě bndeme mčti rádi.“
„Přičinčm sr, wzdčlati fr podlc wáď.„
„Nassi a wassi jfou dobři přátelě, a mion
jrme se.“
„Můj otec fe fpťátelil ď twým otrem ?“
„Zajťsteo“

„Má matka ď ton

matkoU?“

„Blno.“
„Jakě se to stalp diwp, Marie?
„Bůb wsseckonaprawil.“
„U NebUdů žiji fprawedliwě, jako U wáď?“
„ čji.“
. „Tedp, jfem já sama jediná mezi wámi bčdu
mce! u O neopoUsstťjtemne!“
„Wždpť jfme za trbe prosili Boha. A hle,
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QU nám tě dal! Diky Mu! Matkp nasse hlcdaji
tebe. Což o nich newčš ničehož?

„Nčr a Uic!“

„Tp fe budou radowati!“
„Má drahá,

Usiyssiš o mnč mnoho zlřbo.

Zfem ofsklčwř stwořeni, nehodnř, abp mě nosila
země. Tp fe ke mnč ani nepřibližuj, sice fe mnon
poskwrniše Dusse twá jest swašá. Ty fe podobčaš
andélům, a jč: úu ďúblům. Q wphhbej fe mi,
skr:)wej fr přede mnoU: ženám, matťánl mč přcx:
pUsť, aby si mne w,;alp pod ochraUU, a pomohlp
mi, očistiti fe a pokntn nčxsti za hřťchp.“
Marie ji zase chtčla obejmomi. .Žosir ale
ncdowolila toho, wytýkajic jč, že newi, co ťini.

Dobrř dčwče plakalo: Zosie wssak řekla: „Wiš,

koo bpla swatá Magdalena?

Já kajicčMagda:

lenoU jesstě nejsem. Jsem teprw na rcstě k Pčmn
Kristu. Chrč mu wpzncxti winy. Slibťm, že fr jich
wťre nedopustťm, odřrknu fe jich a ď pomoci Božk
bUdU držeti slowo. Qn se nade mUoU Ustrne, a
odpustť mi. Pak bUdU zase čiftá před Nťm: před
lidmč un už nikdh. Welké mUsi býti pokánč za
welké hřčchp. Welká láska za welkou milost. Yž
bndU přijata od Něho za drern, a budn MU fmiti
libati ňohp, pak zajistě i do twěho nárnči fe wrhnn,
a wěš bude mi to útěchou, že fe ode mUe neod:
wrátcď, jako jčUť.“
d Marie jistila, že onč wssickni státi bUdoU
při nčda řekla: „Pojid k nám, newáhej, a pťe:
swčdčiď se!xe

„Ych, že nenč twá matka doma!“

,
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„QUa přijde a twá třž. Zatim zde máš
babičk:t, WcrUUkU a mě.“

x

„Prosim tě, k WerUUee mě dowejd!“
Wedla ji tedy k WerUUce do maleho poko:
jčkUza kUchynč,a ta ji frdečně Uwitala istarala
fe pak o Ui jako o domáci ditě. Co eriděla
Marie, to widěla ona, i hned si wssimlaž že Žosie
stůUč, a poftel son ji přepnstila. MUfelať Ua
febe wziti Marinčinh ssatp. Swlekssi fwe dosa:
wadni, prawčla, že fe do Uich do smrti neobleěex.
Wssak Marie fe již nikdp Ueměla obleci do těch,
eo ji dala, a jen pod toU wýminkoU pťijala je.
Chtěla ji je zaplatiti, až bUde mori prarowat,
wpděláwati; u hodná diwka se arcčťodťekla wssi
náhradp. Nno, fnesla ji toho mnohem wťr, Uež
potřebowala. Sama Werunka chtěla ji to a ono
darowatť. Zejč ssaty odewzdaly drnhý den ráno
chUde žebračce, a Uežbylo ji ze wsseho, co mčla,
Učc než malý

střčbrnH křťžek. uu

Qtee Wěroň ji nawsstťwčl jesstě ten wečer,
a wťrU wděčně pozdwihl knebesiim oči, když mU
Marče zwěstowala, eo fe stalo. Nozprciwěl ď ni
wlčdně, dodáwal ji dňwěrh, těssil se, že k UčmU
přissla, a chtěl ji U febe podržeti, doknd jč to
Profpěje. Byl ale přefwědčen, še i U NebUdů se
bUdoU radowati z pťčchodu jejčho, i přijmou ji
a přťležťtostji poskthoU, bp žiwa bpla w prawdť
po křesianskU.

„
Stařť rodiče dostawili fe k Uč ráUo a třž
1ptproká;ali mnoho láfkp. thi
zňmečnčkU dal
Uťad wědomost, že dcera jest we městě. Ten fc
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toho lekl, starosti si o ni dělal i prosil lekaťe o
radU a pomor. Ten powěděl mU ssetrně, že jest
drera U něho w domč, a otre oblažil UowčnoU,
q že zajčste je jiná než bylae Menssi děti Wěroňowy
newědťly o jejim předrsslřm žiwobhti, mčlp jč za
nemocnoU sestřenici, a ochotně ji sloUžilp. Drrn
rUsskU jeji Zlmm takě knč Uwcdlč; matka ale nen
wzala do UárUči, nepolibila ji, Uýbrž dala si od
ni same Udělati křižek a bolestně se chwčla, kdpž

powážila, že ne ona ditěti, Uýbrž newimlé ditč
jč dáwčc požehnčmi. Takč se ď ni chtěla modliti,
a fnadno si pomyslime, ktcrak jč každě slowo dre:

řino podalo na dUssi rozrýwajic a lťtostč napl:

ňnjir ji.
Nemohlať nťkolik dni ď postele, a šalosiné
bplo jejč shledáni ď otcem., Ten pťissel sám u
dowlekl fe k nč přeš Ulici. Jeden tn odprossowal
drUhřho, a oďa plakali.
Wěroně ctilč Ua faře. Wýborný ten muž
promlnwčl o .Žosič ď weleďným pánem, a tento
sám ji chtěl wčděti a horliwě přispěl k fpaseni
jrjť dUssee

Zatim fe nawrátily matky. Dowěděly sr kou
nečnť w policie jim tU zpráwU dala u že Nen
budowá Zosie ď jejč rowarpsskoU Kacy jest jčž w

Zelenowě. J pofpichalp domů, a owssem celou
restU modlčlp fr, abp pobloUdiloU obrátil a na:
prawil Bůh. Welká bpla jejich radost, kdpž při,u
ssedsse domů, slhssely a wťdělp, že čiUi pokám.
Matka ď dreroU tak se odprossowalp, tak si odu7
pousstčlh, jak fe to bplo ď otcem stalo.

un287uu
Nejwětssč útěchU měla .Žosie U tety. Tonžč:
lať po nč nu očekáwala jč, a npnč dnsse č tčlo

nabýwalp silp a zotawowalp se. Ubohá newěděla,
jak bp fe hned Ua počátkU tetě lépe odporUčila,
Uež že jč Ukázala

křčžek, jejž jč bpla

před letp

darowala. B teta rozuměla ji, a přččinila se,
abp ji smiřčla ď Božským kaupitelem.
Wssicknč jč w tom pomáhalč, a podařčlo fe
jčm, oč tak tUze stálť. .Žosie poždrawila se na

tčle ť na dussi. Powstala ď postele, připrawila
se, ssla do kostela, přčklekla k zpowčdnčci, a dlonho
n přrdloUho zdržela fr tam. Tak se oččstčla,fwr:
hla ďe febe hřčchp,a slyssela radostUé slowo: „Od:
pUsstěUp jfoU tobě hřčchp twč, odejdč w pokoji!“

Bplo to w sobotU. W nedčlč na to mezi
welkx)mi službami Božťmč sama jediná přčsimala

U oltáře Tělo Páně. Prosilať o to, a kněz rád
fwolčl, abp tudčž crlá osada wťděla ji a wěřčla,
že se nawracnjr do Cťrkwe mezi počrstné údp jejč.
A mimo to, ačkoliw jen mlčkP, chtěla odwolati
Ueprawosti, jčmiž drUhdp dáwala pohorssenč. Chtěe
lať se pokořčti přede wssemč lčdmi a oswědččti
skrollssenť au pokúnč. Po fwatem přijčmánť ka:

1ťrnicr, nawrátiwssi sc zafe Wěroňowům, w po:
božnostť fetrwala až do wečrra, a w pobožnosti
trwalť wssickni jejč přátelé.

Malá Llnna, drerusska jejť, počala si nařč:
katč na bolenč hlawp: rozpálčlať ji přenesmlrná
horťost, a jrsstě w nedělč ukázalo e, že dostala
of?pťh. Bdělp u nč po reloU Uoc. Žosie jčž jč cea
lowala a k frdcč tiskla, ona wssak radssi bpla U
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Wěroňowe a Marie, onU matkou uu tu festrou
Uazýwajie. Bplo ji hůř a hůř. Powolúno lřkařr;
ten ale Uemohl pomoci: fmrt hrozila mladťčkčmu
žiwotu. „Žosie klrčela U dcerussky swe, držela ji w

Uúruči, a wronci láskoU ji obsppúwala: boleěek
ale whpčnal ručičky po Marťč, a jrn Ua prfou
jejich a matky jeji odpočiwal pokojně. Z řekly umie
rajťci aneUce, že jeji matkon jest Zosie. Než děwx
čcitko neradowalo

se z toho, nesslo k Ui a Uka;Ujic

Ua Wěroňowon, prawčlo: To jestmoie mamčnka!“
W poslednim okamžeUi zatoužila si jesstě po
Marii, dala fe položiti Ua jeji klťn, a odtUd poe

libila uu pohladila matku fon

a u

Umřrla.

Dobře se jť stalo děwčnre. Bůh ji měl rňd.
SUad jč powolal k sobě, že ho matka UhUi tolik

milowala. erUula w PáUU čjstá, Umřela nec
wčnUá. Nepoznala žalosti a strachu. Jesstě fe ne:
meela zastpděti za wčny rodičů, newéděla o Uich.
Než fe jč wywčnul rozum, Uež přissla k wědoml
bolestněmll, wypustila dUssičkUneposkerčUoU, a
odstěhowala se k Bohu. Tam ji ja„;hky a úsudkp
lidskčx, těžkosti a pokussrtli swěsa již nedostihly.

Byla w bezpečnosti a orodowala ;a fwe mčláčky
bojujiri na zemť.
osie zůstala U mrtwolp dretťnh, aš ji po6
chowali a poťád se modlila uu rošjimala. Přč
xpohřbUkráčela za rakwť, okrásslxenonwénrem. Ma:
rče jč nesla

a dru„šččrami.

Wssčckxxčpřácele č stalřl

rodiěe doprowášclť jl k hrobu. Dělal ho hrobmk,
jeUž bpl Zosič nalezl w kostučri a nstlal jejk dce:
russce mezi dčda a bábu, k nčmž se ďpla w one
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památnč noci Utekla. Snad

ji to mťstečkowp:

prosili n Boha.
Bplo po pohřbn. Lčde o tom wssem mlUwili
rozličně; nrbplo wssakmczi nčmi ani jednoho, který
dp bpl Uepřál nebe sirotkn děwketi; že nmřelo
práwč w tn dobn, kdpž se matka jeho obrátila na
prawon cestn, wpkládalť mnozi za zwlásstni milost

, mnozi za trest, mnozčza náhodn. O Žosii same
sondili jedni tak, drnzi jinak. Powťdalo se o jejich
sspatnostcch, a býwalá přčtelkpněKatp je wpzra:
zowala ze zlostč a mstp, že se ji bpla odřekla. Há:
daliť někteři, že prý ji to pokánč nejde od srdce, a
dlonho jesstě ji we městč mnozč mčlč za opowrženou
osobn. Jen ti, co ji bližc poznalč, nepochpbowali o
jeji prawě kajicnosti, a těchto Ustawičně přčbýwalo.
Žosie žila npni U rodččů. Newycházela nsk
kam než k Wčroňowům a do kostela na wsseckp
pobož;nosti. Doma pracowala za dťwečkn. Nedo:
pUstijla, abp rodčče si drželč děweěkU, anč kdpž fe

jim wedlo zase lčpe. Qtec bpl mrzák: matka take
UstawťčněpostoUáwala: Žosie alc skonšila jim dnem

i nori. Qna sama byla zdrawá: bledá sice, ale
wždp jesstě hezkčc a sličná. Pobled jcjť bpl trn:
chliwý a nrsmělý, ď nikým se nedáwala do řečč,
leda oe starým hrobnikem na hřbitowě, kamž éasto
docháziwala pod křťža k hrobn fwe drerussťp. Ji
take nikdo newphledáwal: panny se ji sstitily, mláu
ťǧenri se jť ostýchali, a ženp a mUži báli se ji, abp
ťlťlťnepokazila děti. Snássela trpčliwč nepřizeň
1eltch„ wědoUr, že toho zasloUžila a k nčkomn se

nedottrala přátelstwim.
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Marie

Wéroňowa

brzp fe stala newěstou

welmi počestUč!hoa wážeUčho jiUocha. Domnťwala
sež že bp jč wčneěck Ua hlawU Uplestč mohla mila
sestřenice Žosie. Qwssem ta toho neUččnila, kaž:

doU jiUoU slUžbUji prisliijir
fe Uaplakala

Mnoho a mnoho

přč tč!to přiležitostč

Po te nastalh jč těžke čafy, ale přijala je
rada z rUkp Božť: nepokladala jich za soUženi,

thrž za milost Qtec několiklet ležel zle se trapě;
matka bhla slaba, za to ale ona fama otre opa,
trowala. Hlawni útěcha jčho zaležela w nabožeU:
stwč. Poskptowala UU: ji, jak mohla: rozmloU:
wala ď Uim o BohU, modlila sc ď Učm, erpU:
stila ho O, jak tomU bhl powděčen, že ma zase
wirU! Bez wirp bpl bh si bpl zajčsteonfal. Umřel
koUečně w

baznč a

lafce Boži

jako mUčednťk.

Hned po něm Ulehla matka J ta siprossla sskolU
Utrpenť,aaZosie owssemď nč Pochowala ji, kdpž
se nad ni po dloUbem čase smčlowal Bůh, wedle
otre, a méla we wažnostč jejčch pamatkU
Domek patřil jč, a tU se wěrU wpnasslč nč:
kteřč, kdož si jč k wůli němU chtěli wzitč za maU:

želkU Jeden zamilowal sixi oprade,
se o jejčm Uelchonnčm žiwotě

eršala

přefwědčiw

Než kažťci .Žosie

si ho a Uemohla si wzčtčnčkoho, chtějťr

až do smrti obětowati
slUžbě Božč.

se Ua slUžbU blčžnimU we

Do fwého domkU wzala si chUdčUajemnikp
Sama fe spokojčla maloU swětničkoU; Ua potřeby
swe si whdělala. Nwssak Uemělať hrUbě žadnpch

potřeb Malo spala u

malo jcdla; ssatp nosila
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wždp jednp a tžd samč a bplyť černě u a Ua
hlawě bilou pltnU! Podle toho,každý jt poznal
zdaleka. Ze wedla žiwot takowý w tichosti a bázni
Boži, ziskala si konečně wsseobecnoU wúžnost mezi
měssťanp.

e

W Zelenoxpě bplo mnoho chndých a opUc
sstěných. Nejhůř wedlo se jim, nawsstčwčl:li je

Pánbůh nemocč. Žosie chodila k nim.

Na po:

čeitkUwphledáwala je: později oni si samč zkazo:
wali pro Uč. Wědčlať o každčm, pťispťwala, sloU:

žila jim, opatrowala je, hlidala U Uich we dne,
hlčdala U Uich w noci, a pěkně je připrawowala
k smrti. Wdowci a wdowp, sirotci, čeledinowě a
žebráci nabýwali U Ui útěchp a pomocč. Kdožkoli
w noUzi a bidě swě nemčl přistřessi, dowlekl se
k Ui, anobrž ona sama dossla si proň, a přichp:
stala mU misto w přibptkn swěm. Mnozč trpělč Ua

zlě a dloUho trwajicč nrdnhp;

bohabojná Zosie

nesstitčla fe jich, třebaš fe jich Uikdo Uechtěl do:

tknoUti; ona wpmýwala, zawazowala jim ránh,
sixássela obtižný pUch, křčka nářrk jejich, wptrwala
U Učch až do smrti, oblikala je do rUbássů, kla:
dla do rakwe, ldoprowcizelc: je Ua hřbčtow crtam

je pochowáwala.uTakowá

ochotnost a láska ote:

wrřelp jč přistUp do lepssťchdomůw. Zámožni mě7
sstaně wolali ji k nemocnhm swým, kdpž jčm chtělč

prokázati zwlásstni dobrodini, a tpto fami pofý:
lali pro Ui u ne tak, abp pěstowala jejich hp:
ťtcžž:citěla, nýbrž abp fe Ujala skormoUeených dUssi

leltch,. Umělať pak jčm domloUwatť, tčssila, na:

pomlnala je, a tak ji pomáhal Bůh, že fe mU:l
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seli fmiřitč, kdožkolč žili w ncpřátclstwč, žc dá:
walč náhradp za křčwdp a ssťodp, kdož jc bplč Učie
nčli blčžnimU. Tato kajicnčce hřissnikp nawodčla

kU pokáni a nejednomn wrátila wčrU, již bpl za:
Ucdbal a opustil.
Za

wsselikť! prácc

a těžkč službp fwč nikop

nebrala odměnp, leda že přijala střidmčho pon
krmU, abp fe nafptila. Ale kdo ji Udělil ďarU pro
jcji nemocnř a chUdě, poděkowala mu we jmemc
Páně, a mnozi z wděčUosti dowolčlť jč, ano žá:
dati, abp přissla k nčm, kdpbp potřebowala nčco
pro chudákp: dáwaliť ji rádi, zač prosila. Brzp do
toho, bršy do oUoho staweni odebrala fe; wyná:
ssela tadp hrUcčekteplč poliwkp, tam konck masa,
oonssený ssat, podUsskp, polťnka dřčwi na pomoc
Ucssťastnčmu blčžUčmU.

Při Uakažliwých Uemorcch Ueznala žádneho
strachU. Nejradssi wessla tam, kde bplo nejhůř,
oded

bplč wssčcknč Utcklč, kam fe nčkdo neod:

wážil, a bez rozdčlu wssem čiUčla dobře. Za
toho časU dweakráte žuřila w městě cholerae;
borká nemoc rozssťřila se ěastčjč. Žosie ale po:

každe wszamenala

se láskou a občtiwosti wčrn

hrdiUskoU.
Ačkolčw pak jč owssem staři č mladi

ctčlť a

milowali: ona wždp zůstala pokorná, a wsseckll
sláwU obťtowala PáUU BohU. W kostelc fed;i,:
wala wzadU w koUtkU pod krUchtoU, modliwajlr
fe tU a rozjimajic: plina jč fahalal hlUboko do
oblččeje. Býwalo jč tam widěti čafně ráno, jčťldo
zasc pozdť wečer. Stáwaloť fe, že čafem prawě
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Uxezi slUžbami Božčmi přissel pofel

ods těšre Uea

mocnřho, nalezl a odwedl ji. Bid, wida to, zdwou
řile a Uctiwč Ustnpowal, abp lehre prossia. uw
Lehkomhslným, padlým osobám bpla wěrU aUdě:
lem strážným. Stačilo, jen jednoU jč wpslechnouti,
jak jim powčdala o swem wlastnim púdn, ssťptaa
jic, litosti fe třefoUc a Bohu wzdáwajir dikp, že
ji wpwedl z přenesmirne zkázp, a slčbnjicMn, že
za fwe winp do smrtč bude zadostččnitř, aby pak
po smrti mohla fpatřčti Zeho twář nejfwětějssi.
Kdo jen jednoU ď ni mluwil o tčch wěcech, zan
jisté již nikdp nehřessil,

a tnze zpnstlč! swětačkp

obráttlp fe k BohU a wedle přikladn a slowa jeo
jiho wedlp žčwot pořádný. uuo Mimo to matkám
i ženám dáwala wýstrahn, kdpž sspatnč wycho:
wáwalp dčtkp, zwlásstě dcerp fwe. Wědčla, ro jč
famě sskodilo; wědělať, ro ssťoditi mnsi tUdčž i ji:
Uým. Kde wčděla diwkU nedbale oblečenoU, na:
polo nahou, dowedla jč domú a prosila rodičň,
bp ssrtřčlč jejiho stUdU a newhdáwali ji we zlý
náwpk a zkázU. uo Qssemetných řeči, oplzlých žertů
nemohla slpsseti bez pokáráni. Wedlp:lč fe U při:
tomnosti ditek, ubspwalcctak zarmourena, že pla:
kala, a koho za tou přičinoU pončila dňtklčwými
slowy, zajisté na to nikdh nezapoměl. Ziž pohled
1eji smntný a prosebný pohnul každeho, že hned
UpUstil od tlacháni, kleni a zlořečeni. uu Panrnkp
pťed hospodon, jak jč zoččlp zdaleka, Utčkalh, a
p,ošádala:lč rodččů, abp jich ď feboU nebrali k mUu
štkám, zlý přiklad a pohorssenč stawice jim před
oťt, poslechlč jť. Llno, nejedUi přestali tam chodčti
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fami, a žádná žena, žádná matka, ro poznala Žox
sii, jťž netančila. Statečná kajirnire zajčstě wý:
mlaně předkládáwala rodičům, abp dčtčfwě mělč
za wzácný poklad Boži, a ččstě u ncporUsseně
odewzdali je BobU, jenž jim je fwěřil. Sama
hájila sirotků, kdhž přťsslido nebezpečenstwi, Učila
a wpchowáwala w přibhtkU fwém nedofpělě a jčž
odrostlě, awssak zanedbaUř pannh.

Wěroňowčr wdina wždp wire milowala Zo:
sii a pokládala

si konečně za čest, že jest jejich

přibUšnoU. Qna bhla při fmrti starhch rodičů:
dědečka i babičky, matky Nnny a otre Prokopa.
K Mariť, prowdanř dccři jejich, si chodila odpo:
ččUoUt po fwých obtčžných, bohumčlých

prácech.

Před tou nrstpdéla se bhti útlocitnou a měkkoU,
kladla si hlawU na jejť klčn a dala si od Uč lč:
chotitč. Dčti jeji tUlčly fe k milě tetě, an lťbala
a objťmala je, ctnost .a bázeň Božť sstěpUjťr a

roszožUjčc w nich slowh fwými. N wěrU zdařčly
fe po matre, a pUtowalp k nebi rownoU cestoU
a nťkoli po zacházkách, co kajicč břťssnici. Sta:
řičká WerUnka bpla třž i jejčch chůwou i zpiwala
jim, až zefnUla wPánU, oplakaná od wssechjako
matka. Wěrnčš slUžka zajistč powýssena jest a děa
dila králowstňdi Uebeskě. wu
Zosie

přečrala

wsseckp mčlaxčky fwče mčmo

mladssi potomkp drahč fwč Marir. Ona zatlačťla
oči přťteli fwčmU hrobnikowi a manželre

szomčnala

jeho.

Ua modlitbách na drába, co jč byl

prwni Hořďžbňdil křř xpokáňi. uo Dosičchxla o žů:
lostněm ofUdU snxůdre swřho, pčfaře a Uapotomé
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Uiho fpráwce, jenž zločiny swě množil, až si fám
w nouzi a bidě wzal žiwot b bpla Ua pohřbU
prostopássnťka, jenž bohatstwim fwým mámil bo:
haprázdně žensstinh, knpuje od Uich rtnost za pe:
keonU msz, jemUž i ona bpla Upadla do rUkoU
ohawných. Zplassčlť fe ď Uim kdhsi kůň, fbodil
ho a zabil fe na mťstě; widčlaumrtwolu již za
žiwa napolo Uhnilč býwalě přitelkyně fwč Katp,
a fama ji pochowala, poněwadž ď ni nikdo ne:
měl milosrdrnstwi ani dotknoUti fe ji nechtěje pro
neiád Ua těle č na dnssi, w nčmž hůř než ho:
wado possla. Poslč!ze fessla wěkem, byla staroU ba:
bičkoU.Bůh ji zachowal zdrawou, že až do po:
sledniho okamženi sloužila fwým nessťastným fpo:

lnbratrům a Spasiteli swčmUPáml JežissiKristn,
až pak ď Nim a w Něm zemřela U UohoU pod
křčžrm Ua hřbčtowě, kam se bpla dowlekla, rťtčc
se bhti nemocnoU a předzwidajic poslednť hodčnkU

son.

Ráno přrd tčm přijala fwatě swátosti w

chUdčm přčbotkU fwěm a wečer bhla nebožkoU.

Donesli ji domů. Celř mčsto fesslo fe, aby
widělo jesstě jrdnon tU rtihodnoU žeUU, jak tu
lržela w černých ssatech fwých ď běloUnleoUuplinoU

na hlawě a ď libým úfměchem a poklidem na
Hwáři. W tom famč!m oblrku položili ji do rakwe,
lak si toho bhla wpžádala. Nechtělať žádnč jinč
ozdobh do hrobn, než střibrný křižekUa prfa, dar
to po tetě Nnnč Wěroňowě, jejžto již nikdp ne:
fundala š krkn. Wssak dostalo se jč předce i ozdob
lťnhch: bohati i chUdi kladlč ji na tělo obrázkp,
tak že bpla jimi přikrpta jako drnhým ssatem.
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Weliký bpl zármUtek w mčstě, kdhž jč pox

chowáwali. Na wěžč sc ozýwalp zonh,
na
Ulirč modlitba a plač.
ebraci, jťmž odkazala
domek na wěčne čash, sslh w průwodU, a za nimč
sskolni děti Měssťane neslč trUhlU, mládenri a
pannp

ssli okolo ni, UesoUce fwičkh a wěUce; we:

liký zastUp mUžů a žen nabožně nasiedowal We:
lebný pastýť dnchowni, co ji pochowawal Upro:
střed jiných

kněžť, U hrobU jejiho

Učinil řeč,

mysl a srdre dojimajiri a kdpž ji Ukončil slowh:
„SmilUj se nad Uamť, wssemohoUrťBože, abh,
koo nezůstal čistoUMariť, bhl kajirť Magdalenou
Umřel w milosti twe bez hťťchUa poskwrnp,a
dostal fe do nebe, kde Marie a Magdalena spo:
lečně Tě chwali až na wčkh, amen,“ u poklekli
wssicknčna kolena fwa a blahoslawili pamatre
oslawenř .Žosie. .u

Mdirtnň pn mntrr.
puy uu.

xp

Obraz ze tiin.dota
od

9. Wojtčcha Hlinky,
kuézc cirl.

ua olš)rádklld

úwod.
W mčstěW

wě bhdli stara wdowa MedUňowa

ou zajisiě! jč, milh čteUaři, zUaš, jsili

jiUh un Ma dům zroan

z tě kra:
Ua Uaměsii,žije se sh:

nem wosiařem n welka swčre wisi Uade dweřmi
čisičho krámrr a za sklem widěti jest hojnoU za:
sobU U:osioweho zbožl

MedUňUw je we W

wě wire Kuper Ua

rohU, starssi kaplan obročUi w zamku a mpdlař
w Uliri patři do toho rodU Json to fnad shUowe
starč! wdowP? Ne wssickni Kaplcm a kUper jfoU
wmlri. QUen jrst sPU wofkaře, jeUž hofpodařť š
matkoU: tento fe narodil U mydlářUw Bl mpdlař
t wosiař maji tež jine dčxti Qbroěni takč radee
fe z několika údUw zaležejitč rodinh JedUa sesira
jejich, prowdana za měsiskčho lékaře, jčž sama se
Uazpwa babččkoll uw

Medllňowa sioji we wpfokemstaiť uu debp
fe fhromaždčli okolo Ui wssickni wmlri a prawmlri,
bhťa bp jich, wčer, hržka hromádka Nčkteři z
UťchUejsoU we W. ..owě Drerh fe dostalh do
foUsednťchměst Shnowe rozpthlili se po swětě:
jednč prowozlljč řemesla, drUzi zasiáwaii rozlččne
Uťady Yni ieden z Uich ale ne;apoměl a neza:
pomeUe Ua „woskařowir babičkU“ Ti, ro zůstali
w otěiUě, nosi jč w frdri c:j malé! potomfy

fwč k

aauZ()()m
ni posýlaji do sskolp. N jak je mitUje stara ma,
tička! Nekara n Uetrestá jich, a hle, předce U Uč e
odwykaji dětskhm nemrawům a chpbam, uu Uči se
těm Uejpčknějssim rtUostem

Když wlastni fwe dčti měla doma stara wo:
skarka, byla to statna, přiččnliwa žena. Jesstě si
powidaji w městč dědousskowe, že fe ji drUhdp Ue:

wyrownala krasoUžadna žeUska A w sličnem je,
jčm těle prebýwala již tenkrate slččnadnsse Wedla
swe malččke k baznč Boži Co znst jejich wysslo,
bplo ččstč u swatč. Přčkladem swým wabčla k
pobožnosti Počestnost a laska skwělp fe okolo Ui
Nni jedeU z těch, jež jť Bnh wložil do UarUčť,

fe ji nepokazil
Otec je opnstil zčchp, odebraw se Ua wěčUost.

deowěla
matka, co andčl stražný, obrowala pak
mezi fwými. Dorostlť u famč fe stali rodiči;
mila babička jesstě žila Již ji starč poznamenalo
čelo wraskami, fessediwělp ji wlasp, obličej wp:
fechl a wpbledl ale půwabnost Uezmizela jč z oči
atwarť Usslechtčlých
Meduňowa již w mladčm wťkU wyUčkala

erbyčeroU krafoU W staři stala fe jeji podoba
jesstěfanilejssi. Wysokě ěelo jewilo rozUm. Mtrnř
oko prozrazowalo citliwe srdce. Mčla ústa mlU:
wila jen prawdn Ze wsseho jejčho jednanč wy:
fwťtala stala uu pewna wůle. A kamkoli přčssla,
doprowazel ji newpslowný poklčd Čista laska jeji
wiUUla k fobě malě i welkě. Již mčla okolo sebe
prawmxky a prawUUčkh ua
Kdo z přťbUanch Ueposplal k„babičce“ dčti

uučš()1bo
fwých hned od počátkU, Uččnčl to zajistě, kdpž mčl,p

jiti poprwe k fwatč zpowčdi uu k swatčmU přijt:
máni. TU nastal nowý žiwot U stařičke matkp.
Opakowal fe hrUbě každčho rokUdu Chlapečkowč
a diwčinkp již mnoho neděl napřed býwali U Me:
dUňůw u chodili k babičce. Pťiprawowala je
ondře a wlidně. Melať w pokoji mnoho obra:
zůw, předstaijirich žiwot Púna Ježisse. Bylo tU
widěti, jak fe narodil w Betlemč. Milostne ro:
bátko odpočiwá na klinť blahoslawene swč panenske
matkp. Swatč tři králowe MU wzdáwaji úctU. n
„Nechte maličkýchpřijiti kemně !“ u Dobrý pastýř
nefe na brdrách štrarenoU, awssak opět nalezenol:
oweěkU.euuSpn Boži pni Ua křťžiUprostředdon
lotrů a dole stoji w hlUbokčmhoři Pamta Maria
še swatým Janem. ou WzkřissenýSpasitel Upro:
střed Učednťkůw dáwaje sim mor, odponsstěti hřichp.

uu Na nebe wstoUpenčPúně: tp a podobně obrašy
mčla ,babička.
O jak posloUchalh ditkp, když jim babička,
wodic je od obrazU k obrazn, wpkládala fwatě
přiběhp! Napřed miwaly radost, tčssilh fe a ple:
falp. Potom fe jich zmčlhala welká trUchliwost, a
bledice Ua Pána Zežisse, jak wisi na křiži, plau
kalp, a babččka ou sskPtala ď nčmi.
,
„Pro nasfe hťichy trpěl a Umťel,“ řčkáwala
lťm. „Kdo jest zlý, křižllje Ho. J wy máte fwč
chybp. Očisťte se, a Pán Ježťš bUde wáď mi:

lowati!“
e

,TU jim powidala o swate zpowčdid Učila je,

lak ji maji wykonati. Ukazowala jčm za Pánem

uo 302 uu
Ježissrm do Uebr, kam fe k NěmU dosianU

lidě

ctUosiUi.pr wčdťlp,jak 1easipřijme Bůh Ua mi:
lost,wpfwětlowala jim obraz o marnotratnem spml

. Y kdpž siibowalp, že fe fmiři ď Bohem, chpb a hřie
chůw fe odreknoU doma a wssnde i wždp plUiti bUc

doU wUli Boži: nemohla se zdržcti stařenka, brá:

wala si je do UarUči uu libala uu objimala je; a
jčm fe zdalo, že iUebeský Qtec je wine k fobč w
J pokleklp ď babičkon před križ, modlilp fe

nazpaměť, a co jim předřikawala prtowalpť pak
ď Ui fwědomi, wpptáwalp
bply zpowidalp Babička
swatoU: fedčlať w stoliri,
laskoU a rozkossi ohli;ejire

fe, a hned bp fe ji tež
ď Uimi chodila Ua mssi
onp siálp mezi žakp,
fe po swe pobožne ba:

bičre Take jim pomahala wpkanwati dobre skUtkp
Dawalať jim penize Ua almUžnP a wodila je k
Uemocnpm u k chUdhm. K Uastawajlci slawnosti
jim jednala nowe ssatp, ale nikdp je UezapomUěla

napomenonti, abp si na Uichnršakladalh, že Bůh
hledi na frdce a pěknp ssat že fe jen pro čest a

slawU Jeho bere
Před fwatpm přijimanťm předsiawila jim wp:
obrazeni w Kan Galťlejskčx,nacheni 5000 lčdť,
posledni wečeři u Modlitbp a pobožnosti trwalp,
až nastal nrččtp den, a pak t babička klečrla U
oltáře, ď miloU mládeži pťijimajťc Tělo Pančx
Potom fnidalp. Pozwala i nejnUznějssisskolakp
Na siole bplo prosiřeno cerweným nbroUskrm Z
běloUnkých konwi fe nalťwalo leiko a třebaš č
kawa do malowaUpch ssalkUw, a bUchta lrsllpm

nožem kělila fe Ua kap. u
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Býwalp tU i matkp dťtek, dcerp neb wnu:
čkp starě babiékp u býwalč třž otcowř, spnowč
neb wmlrť jejč a zpominali si na čaď, kdpž dru:

th

sami podobným zpňsobem slawťlčprwnť zpo:

wěid, prwnč swatř přčjčmáni. W dUssichjejěch ožiš

wlh pokaždř Uábožnč cityz mládť; a každý wřele
děkowal Bohu, že bpl položen dobrh základ, kterh
se Uerozwčklal w žiwotě, chrčmě jich až pofUd před

pádem a zkáon.
Babťčka každčmU dáwala památlU Ua přťjetč
fwátosii, rozdáwala kťťžky,modlitbp, obrázkp; a
dloUho ď Uimč jesstě konciwala zwlásstni pobožnost,
Utwrzl:jic jejich mpsl w oblčbených ctnostech.
Bylh to rozkossUě dobp pro mlcidež a pro
babičkU. Měl,li pak později některý z jejťch při:

buznhch jinou swč:tosi přijmomi, měl:li býti biř:
mowán, wstoUpťti do manželstwi, rwčěil se U Ui,
a ona ho zajisiě naplUila Uúbožm)m dUchem a
prawx)m předsewzetim. Yno, několik fwsch miláč:
kůw připrawila takě k fmrtč. Wždp se jl zdálo, že
brzy půjde za nimi. Nle přibýwalo jč let, a ži:
wot jeji fe prodlclžrwal od rokU krokU. Wssickni
to UZUáwalť za welkč dobrodťni: babiěka jim bhla
nejlepssťm přťtelem; milowaliť ou Uásledowaliť jť
Ua cestě, wedoUri k BohU. ou

Bby památkU jeji tim wice mohli ctiti a po:
šUati prostředky, jimiž fe pozdwihla k neobpčerř
dUchowni dokonalosti, Uminili si, že ji pošádaji,
ať)!)„jimwyprawowala rozličně swě ofUdp. J stalo
se tak. Babička slawila osmdesáth deU fwčxhona:
sošenč. Přátclsiwo fe fhromáždilo, a knčxzkaplan
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we jmcnU wssechpřednesl probe,

iiž matččka wye

plnila po dloUhčmpřimloUwáni. mečnila

si ale,

že bUde powčdati jen w neděli, abh prý Ueza:
qnedbeiwali swých powinnosii.
J chtěli wědťti, kdo smi býtčjpřčtomeU. Qna
to odewzdala wnUkU knězi, abp wolčl a pozwal:
že tomU Uejlčpe rozUmi. Woskář, kUpec, obročni,
mydlář a lěkař, manželkp jejich, fynowě a drery,
a jčž takě dťtkp těchto bylp připUsssěnp; komU Uxi:

nUlo dwanácte let, měl přistUp. J napočitalo fe
pak wčce xUežtřidcet ofob. Sotwa fe mohli do:
čkatč nedéle. HUed jak bplo po požthciUč, wssi:
cknč fessič fe U babičkp.

uu

Prwni neděle.
W pokojč jest přijemno, žčdle stojč wedle ži:
dle. Na tU nejwětssč a Uejměkssi fedne si stará
panimáma. Qstatnč Usadč fe kolem ni dle stáři.

J stalo se tak. Utichmll howor, wpptáwúni fe a
pozdrawowánč. Welcč, mali maji Upirenýzrak na
babičkU. Qna se Ufmiwá, pochprje, že jesstě wi,
co fe ji přihodilo za mladých let, a slibnje, že
chce powědčti čistoU prade.
„MUoho wám již bUde zUámo,“ prawila.
„ale wpprawim to předre, abpchme měli začátek
a konec. Neočekáwejte dčwů. Co. Uslpssite, mohlo
fe státč každřmU a ozUamUji wám to, abpste si
wpbralč dobrě přikladp a wysiřihali fe cizi ku:

sserstť.

Dám ro mám, a dám to Upřimnť ux

beze wsseho ličenč.“

moZ()Zum
thowe a matkp si Ujissťowali, že jim Učini
welikoU radost a tčssili fe, že jim to prospěje a
rodčnám jejčch.
MedUňowá se zampslila, po chwili zdwihla
hlawU a jala fe wppráwěti, jak nč:sleduje.
Můj otec bpl w lese, bliž městečka L
panskhm mpsliwcem. Snad bpch na Uěj bpla již
zcela zapomUěla, kdpbpchnebpla wčděla, jak Umi:
ral. Ležel na postelť u prissel kněz uu mp wp:

ssli wen u matka mne držela w naruči, modlic
se a bědeir, tlačila mne k srdci dež zazněl
zonek wratili jsme fe au ja klekla na zem ou
a bratr bpl tak malh, že pokojně fpal w kolčbee
Mně bplo pět let
Take to wim, že mne potom podawali otcč
do postele, lčbal mne, Udělal mi na čele křiž,a
podladil mě po twaři Bratr fe dal do kriku,
kdpž ho probUdili, abp přijal požehnani otcowo
Matka omdlela obmhwali ji stUdenoU wodoU
To mne tak poděsilo, že jfem přenaramUě plau
kala WpUeslč mne do čelednťka a tam mne ko:
nejssila děwečka, u až jfem ji na klině UfnUla
Rano mne již nepUstili k milemu tatičkowi: bpl
Uebožtik Teprw kdpž ležel w rakwi, dowedlč mne
tam, abpch se Ua néj podčwala. Matka chtěla,
abhch mU pocelowala rUkU. Učinila jfem to Ale
jťš bhla stUdena, lekla jsem fe a na prfa jfem
fe ji přitulťla
dež ho odna“sseli, jela jsem w koěčlťe.u
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Řáká pani si mne wzala pod ochraml. Na hřbie
towě jsem widěla hrob, a kdpš otce spoUsstělido
Uěho, wedla jsem welký Uářek. Bratr bpl doma
ď děwečkoU.

Dowčděla jfrm fe pozdčji, že otrc Umřel na
silnř zapáleni plir. Bpl náhlý a prUdký, wssak
dobrofrdečný. PamatUji fe jesstč jako we sUách,
že mne bráwal na kolrna, hraje si ďe mUoU a
hoUpaje mne. Matka jej mčlowala wrlmi, a pox
widala mi, kdpž jsme se za Uěj každodenně mo:
dlčlp, žr mnsim bhti hodná, abpch zachowala we
cti jeho památkll. .Zwlássť sprawedlnostč prý fe
wpšnamenč:wal a žiwotem w každčxmohledU bez
úhonp. Drj mU Pč:n Bůh ncbe! Tčlo již dá:
wno zprachUčwélo, a jú často w žiwotč oželrla
jeho ztrátU.
Mufrlp jsmr se wpstěhowati z mpsliwárnp.
Matka maloU majčr pensi, Ufadčla fe w L. . cich.
Nrwedlo fc nám dobře. Sotwa jfme se UžiwilP.
DěwrčkU jfme nemělP. Matka sama ossetřpwala

bratra. Nemohsa tedp mnoho wpdélati. Sila i
wpssťwala pro lidi, přrdla i pletla pUnčochp. Já
jč dpomáhala hnrd od, prwnčch let. ou
Přátelč si mne sire chtělč wzčti k fobé, ale
ona mne nedala, UrmohoUr sr rozloUččtiée mnon.
N jci jsrm fe takč bránila. Dťkp BohU, že jscm
od nť nepřťfsla prpč. Zrsstě mi schcizel dobrý záe

klad we wčřeu bpla jfem slabá a nekussenci.
to alr pcčowala dobrú matinka. Qwssem Uebplo
mi wčre než dwancict let, kdpž jsem ji ztratčla.
Llle do toho časU fe Utnžila mčl powaha.

Jčl fe
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ftala křefťankou:poznalať jfem Pána Ježisse a na:
Učila jfem fe sloužitč MU.
Newim, byla:lč jUá matka wždpckp tak nán

božná, anebo oddala:li se BohU tak wroUcně tr:
prwa w nesstěsti. U mne zanechala na mpslč obraz
swětirr. J hádám, že bhla nejen bohabojnoll wdo:
wou, nýbrž i bohabojnou pannoU a ženou. MU:
fela mťtč hodnč!rodiče. Dobťe jč wpchowali. Znala
wsseckppráce: sprostč i wzácně. Wěděla mnoho
z knih. Strojila fe jednodusse a ččstě; jednáni
jeji bplo tak způfoďně a milř, že fe mč nejwic
lčbčla mezč wssemč lidmi na fwětě.
Ll jak jsme fe mčlowalp! Ynč wám to ne:

mohu wpslowčtč, drahě ditkp! Sama mne Učila
ččsti, psáti, počitati, a obzwlásstč pak Pána Boha

šnáti. Já zafe Učila bratra. dež
zkonsseni we sskole a na faře,

pak jfme bpli
chwcilčli náď i

matku, a nemohli fe nám dosti wpnadčwiti.
Mne každh měl rád. Bpla jfem hezkú, jak
řikali. J slPssela jfem kolikkráte na fwč Ussi:
„To je poupě au to je anděl m to je drerUsska

kpomilowáni!“ u Takowě lichorenčmohlo mne
pokazitč, kdpbp nade mnoU nebpla bděla matkcl.u
Powěděla mi, že se tělem nemůžeme podobatč

andělům, pončwadž těla nemajť. Zmenuji:li mne
lidě anřělrm, že to tedp mUsim mpsliti na dUssč
a má:li dUsse wlastnosti, jakhmiž fe w nebi skwěji
ňndělě, že mč tU chwáll: přeje ze frdce.

erm:li

k pomčlowáni, prawila, to že takč!

šáwisi na kráfe dusse a ne těla, kterčr zahpne,
do hrobU přijde jako u tělo otrowo. A to mne
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wždy přeswědččlohUed o prawdě jejich slow Qtre
jfrm widťla w rakwi; klekawalp jfme Ua hrobé,
pod kterým hUčlo tčlo Q dussi jsme bplp pře,
swčdčeny, že jest w Uebť, poněwadž bpla hezka

e jsem poupě, toho matka nezapčrala Z
wyložila mi, jak tomU mam rozUmťti Byly jsmc
w zabradč kde bylo mnoho růžť nerozwčnutých
un rozwinut ch nxxopadawajťcich nxx Matka pra:
wčla: „Podtwej fe, tU jfoU ponpata. Toto teprwa
wpkUkUje, rozhrnulo prawě kalčssek Usmiwa fe
na fwět chrančno jfouc lUpeUp, mezi nimčž sedč
jako dťtě w kliUU matčinu. nu Toto již ma wire
swobody. Wprostlo nu klin matčin mU sice Ue:
stači pťedce ho ale jessté držť a objčmajť jeji
ramena. Ll hle, zde fe jčž poUpě otwtra. Zde
kwete krasna rUšička Dofahla fwč dokonalosti.

PozorUj wssak jesstěji podpčra matka.

Mila

DUdmilo, tp jsi teprwe poupatko, a bratr twňj
Cprill jest poupě jesstě Utlejssť Porostrte, až bU:
dete rUžemi, to jest dofpělými lidmč, welkými
kwětourimi ou Jestlč ja wam pak nebUdU pod:
poroU, ostřlhejte febe famť, wěrně držčce fe Boha
u Tamhle růže wadne, tamhle jtž poUsstčlisty,

tamhle se rozpadla: u dokončen jest jeji žčwot
To fe stane i ďc mnoU, stane se i ď wamč Nrž
mčjte fe na pozorU, abp fe Uezahrpzl zlý čerw
do wassich poUpat a neUkratčl wam kwětU.
nejhorssčmi hmpzp jsou hřčchowě. Ti přčprawlljt
žkazu i poUpěti i růži, malým i welkým, telU
t dUssi“
Za ď matky nespousstěla oka, kdpž takto mlUn
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wila. Zen kdpž mi Ukazowala růže, ohlidla jfem
.fe po nťch, abpch widěla rozdťl mezi nimi. eu

„Maminko,

wp jste růže?“ ptala jfem fe

konečně.

„Mčláčku,“ odpowěděla mi, „citčm, žc jfem
odkwětla. Zdrawť se mi horssi u tělo slábUe uuu
fnad brzp poklefnU kzemč a do,země jako to listč,
co zde ležč na cestě. auo Nle, LidUUko, dUsse může

býti růžť, která Uikdp eradne.
Zeali čistčc,mi:
lUje:li Boha Uade wssecko, a ďlťžUiho jako febe:
pokwěte u Ua wěky u pokwěte w takowř kráfe,
jakě oko eridělo uu jaké Uchoneslysselo. Jsem:li

jčl takoon

růži, to rozfoUdčBůh. anasnažťla

jfrm fe wssi siloU, abych jč bpla, a proto doU:
fám w Jeho dobrotU. u Wčin, th takč budeš
bohUmiloU růžčnkon ?“
J chtěla jfem jč býtč, a matka řekla: „Na
krčxfetělesUě si ne;akládej. Ta padá do oka, po:
něwadž jest powrchni, zwenči. KreifU dUsse Uenč
widěti. TU poznáwč:me teprw ze skntků. dež
si lidř wssimnoU, že Uáď Bůh obdařil pěkným
tělem, Uemáme z toho chwálp: Ueboť jfme fe
sami nestwořčlč. Nle co jest w Uáď dobrčho: to
1est dilem Uassi záslUhoU a owocem mčlostč Boži.“

Pamatowala

jfem si to. Mohli mne Uazýa

watid andělem anebo Uěěčm jiným, Uikoh jfem
pr.oto Uebpla marná an ppssná. Když mne Uěkoo
mllowal, že jfem bhla hezká: nťr Uedala jfem
Ua jeho lásku; a to mUe zafe chránilo před mno:
hým Uebezpcčenstwim.
To je prawda, že jsem fe hleděla každčmU
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dobťe zachowatť. Nle záhp jčš jfem rozeznáwala,
co fe slUssi a neslussč, a nčkdp jsem fe neUcházela

o přčzeň lčdskoU neprawýmč prostředkp. Ba, do:
kUd jsem bpla dťtětem, činčla jsem dobrč proto,
že to mci býtč, a nestarala jfem se o následky.
Sonedům
fe Ua mně libčlo wsselťcoď, a já o
tom tenkráte wěrU anč newěděla. Matka mne

wedla k pilnosti a pracowitostť. Sedáwala, chox
dčla, pracowala jsem o nť, mpla jsem podlahU
a nádobť; prala č wařila jfem a wodu jfem Uo:
sila ze stUdně. Nnč mi nenapadlo, že jest to Uěco
zwlásstnťho; ale měssťaně to chwcililč. Poslonžčla
jfem i jčným lčdem, když bhlo možná. Dohlčžela
jsem na dětč; dossia jsem jťm, kam chtělč, a na
wsselčcoď jfem jťm dáwala pozor.
Nejwčce jfem owssem bděla o matku. Ubohá
často mč postonáwala, a tehdp jsem Uesměla od
Uťani na chwťli. Přála si, abhch wykonala prwnť
fwatoU zpowěď a přčprawťla se kprwnťmU swaa
tčmU přijimánť, dokud bUde na žiwě. Taco žci:
dost wyplnčla fe ji skntečně. Bply to fwatě chwčle,
jež mi žčwě zůstalh w pamětč, a mohu mlUwiti

o nich, uu jako bp práwě teprw nhnč byly UpthUly.
Je to diwná wčc! Mnohčr wěrč z měho mládč,
co wám zde wppraijť,
nic mč již nepřťcházelp
na mpsl, ano já těmčř newěděla, že fe stalh. N
Uynť je w dUchu wťdčm před seboU, a otewťrá fe

přede mnon fwět, kterh již dáwno pominUl. uo
Bhl adwent. Dětč sslh k zpowědč. Některš
swátost pokánč přťjčmalh ponejprw. Mezč těmt
Byla jfem ť já. Jednou wečer prawila lmatka:
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„LidUnko, zejtra ráno tě časné szdčm.

Půjdeš

še mnoU ut:okostela na rorátp. Bude jesscě tma.
Poneseš lurernu. Potom si roszčtčme sloUpek,
abpchme wčtžělp do modliteb. MUsiš se pobožnč
modsitč. Wčď, že máš před sebou fwatou zpowčid.“
Já jesstě nikdp nebpla na rorátech. To Ue:

známčslowo „roráte,“

tma a lucerUa,modlňli

w kostele při swččce a zpowěř: me to wsse fe mi

zdálo tak podiwnč a neobpčejnč, že jfem o tom
přcmýsslela dloUho do Uori. Srdečko se mi chwělo,
kmčtala fe mč před očima fwčtýlka a roráte mo
roráte mč znělo w Ussčch.dež jsem Ufmlla, bla:
žčlp mne takě kráfně fnp, že prý jfem fe pořád
Ufmiwala.
Matka fpala mcilo; ona seděla wedle Uáď a
prarowala. Když bhl čaď, položila mč leho:mce
rUku na čelo. Já jfem se hned probUdčla. MU:
sela jsem se ččstě a teple obleci. Polčbiwsse jesstě

fpějťcihoCprisla, Ubiralp jfme se do chrcimu Páně.
Ze wssech domů u odewssad wpcházelp lUcernp,
a jčž wenku jfme widělh, jak jest w kostele swěé

tlo Já tonUc u

wessla do swathně.

Sedly jfme si do stolice. Každý měl přcd
feboU sloupek nebo fwičkU ou hoťely lampp, oltář
bPl relh jako w ohUi. Já fe Uemohla modlčti z
knťhp, a pořád jfem pozdwihowala oči. uo dež
kněž slonžil mssi swatou a lidč nábožně zpčwali,

wyhledala mi matka pčseň a prawila:
„Zpčwej takě, Lčdussko!“
Nechlnbčm se, ale měla jfem hezk:) hlásek.
otwa jsem začala mlUwitč, jčž jfem zpčwáwala
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ď matkoU. J dala jfem se do zpěwU, fnadno po:
chptťla jsem UotU, a přewclmi mne to těssilo.
MatkU to těssilo tež, žr zpiwám: fama si řčkalaz

modliteb a shýbala se do Uich, abpch eriděla,
že pláče. Jesstč wice jč pohUUlo, kdpž jfem fpolU

zawirala roráte překrásnoUa lťbrznoUpisUi: „Zdrá:

wao bUB Panno Maria, é Králowno! Tp jsi
PanUa Usslechtilá,š kralowlw Maria!“
Zpiwala jfem až do konce, alr již se mi třásl
hlao a slowa: „Proď za Uáo za hťissUe UpUi, ý

Králoon! W hodiUUsmrti posledUi, ú králowno
Marial“ mUe pťemohla. Polilp Ume slze, a plač:
tiwě dořekla jsem: „Maria!“
Newěděla jfem ani, proč pláči. Matka to
wědťla, a jdoUc ďedemnoU domů, pořád .mč tiskla

rUkU.uu Cprill jesstěfpal. Zawolala jfem Ua něj.
dež fe oblekl, pomodlila jsem se ď nťm a sm?
dali jfme.
Bpl čtwrtek. Matka si ten deU wpwolila bez:
pochpbp schwalně. Po snčdanť řekla: „Jak fe ti
libilo

nž kostelr?“

u

o

„O překráfněl“ odpoweděla jsrm.
„Milá dcerUssko,“prawila matka, „tobě fe,
libilo, coď widěla a slpssela, alr iesstě krásnějssť
je wsseho tobo půwod a wýznam. au MilUjeď
Pčma Zežisse?“

„MilUjč.“
„Proě Jej milUješ?“
„Umřel za nčw, abp Uáo wpkoUpil.“
„To je prawda. Nle kdo Umřel, nžUfel se taťe
Uarodčti. N kde se Uarodil Pán Zežiď?“
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„W Betlemě“
„Jak fe jmemlje matka Jeho ?“

„PaUna Mariae“
„N koo mu bpl them?“
„Bůh u oter nebeský“
„Čč tedp bpl spn?“

„Boži.“

„NU, hlein památku narozeni ZežisseSpna
Božčho budeme slawčtč o wanrčch a w adchtě
fe na ni pťčprawujeme. nu Co znamma siowo

adwent?“

„Pťčsstť, totčž Pána

Ježťsse.“

„Co slowo roráte ?“
„To jesstš newčm“
„Zako adwent jest t slowo roráte lalinskě; za:
čina jčm msse swata a překlada fe do českěho „rosU

dejte“ Po tom nasledee ,nebefa ď hůry a obla:
kowe dsstěte fprawedliweho; otewři fe země, ať
wzejdc Spasitcl“
uu K jake wťře se přčznawalč
Uarodowe před PaUem Ježťssem?“
„K židowske a pohanske.“

„W kterem narodě se Pan Zežťš Uarodil?“
„Mezi žčdowskpm“

„Proč?“
„Bůh

si narod žčdowský wpwolil a wedl

jej, aprQ.wssem
byl fchopeUpřčjčti
Spasitele“
Zide mělč od Boha take zjewene
Uaboženstwť JmeUUje fe starý zákon ruo Nabožni
a ofwčrrni mUžowe posiáUi od Boha, bpwali mezč
UčmčpowszšUjčce je, abp zákon plnčlč. J slibo:

waťt a předpowčdalč jim Spasitele, 1 4kterp starý
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zákon doplUč nowým, wykoupi je od newědomostč

a hřichua oni Ho toužebně očekáwalč. Takoon
a co k
UěmU je připojeno. Prorok Jsaiáš tu wroucně
wǧdpchá po Spasiteli. u Widiš Lidussko, to či:
mme těž mp. Jen hodnť Žide Ho přijalč; od těch

toul,dU wpslowuje tčž to slowo „roráte,“

zlých byl Ukřižowán a jen hodni křesťanč fe rae

duji z Jeho přčssti. u Wiš, co je hřťch?“
„Wim. Hřťch jest dobrowolně přestoupeni
zč:kona Božťho.“
„Kdo zákon Božč pťestupUje, může:lč pak
fe lčbčti Pčmu Ježissť?“
„Nemůže.“
„Pein Ježjš Uáď whkoupil od hřčchůw. Co
mnsime činiti, kdpž jfmr hřessili, abo na nč:š Zel,w
wpkoupeUi nebplo zmařeno a mp fe zafe z lásky
Zeho těssili mol,dli?“

„Musime přijmouti fwč:tost pokáni.“
„W čem záležč tato swátost?“
Zá Udala, jak to stoji w katechiďmu, a matka
Ume učila, jak bych fe měla zpowidati. Neměla
jfem to ša těžkě, neboť zatajowati chhb jfem ne:
byla zwykla: dobrá matička mi wpznáni jich wždp

poufUadnila. Prowiuila:lč jsem w Uěčem, newao
dlla fe hned a netrestala mne, nýbrž rozebčrala
to ďr mnou, je:li můj skUtekdobrý nebo zlý. Po:
tom we mně zbuzowala lťtost. dež jfem tU mčl,a
w frdrč, fama jfem činila dobrá předfewzeri a slta
bowala jfem polepsseni. J ukázala mi, jak b?ch
je mohla wpwčstč. Mčmo to bpla:lč jfem w ne:
snázi a pokussenč, Utikala jsem fe kni,

powědčťa
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jfem ji, co fe mi přihodilo, čeho jfem fe dopustila
a na prsoU jejich jfem nassla pomoc a Utťchu.
„Má dusse!“ prawila tenkráte, „Upni se Uten
češ k BohU. Zá ti nemohu odpustiti winp. Te

morč nemám.

Búh je ď tebe fejmefpři prwni

;poxďčdi, a potcšm wždpckp, až fe budeď zase zpoo
wťdati. Jen bUd Upřčmná a přččiň fe, abpš dobře

wpkonala, co se ,ti powi a nařidi.“
x
Mluwilp jfme spolU až dopoledne. Zá jť
libala rUku a tonžila jfem očisstčnu býti fwáu
tostč pokáni.

Milč dětč, bpl to pro mne památni den:
tento a drUhh, kdpž jfem ponejprw přčkleklak zpo:

wědniri. Srdce fe mi otewřelo, žalowala jfem na
sebe aou Bůh wi, že jfem mčla fwatou wůli, a

deš mnť kněz dáwal rozhřesseni,řka: „dean
sstčji fe ti břčchowč twojč!“ bplo mi tak blaze,
tak lehko, tak wolno, že jsem seynrmohla ani od:
trhUoUti od dUchownčho otre. Sla jfem k oltáři,
swobodně jfcm pozdwčhla oěčwzhůru, diwala jfem

fe Ua Pána Ježisse, na Jeho fwatou Matku, na
aUdělťčky,Ua Swatě:

a zdálo fe mi, že se k nim

xnohU již pťčtUliti bez bázně a strachU.

S wyjasněnou twáři wrátila jfem fe k matce
a padla jfrm jč okolo krkn. Qna přiwimxla mne
k fwčmU wťrněmu frdci, a celnjťc mne, konečně
řekla: „Dcero, již tedp wiš, kde múš w žiwotě
fwěm bledatč spásp! Wčď, že nikdp a nikdy na
to nezapomeneš?“
d
„Q Uezapomemx,“ sskptala jsem, a od toho
eafu mi zpowčfdzůstala tčm, ččmmi 1 tšnkráte
bpla.
eo?
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Nastalp wánoce. Slawila jsem Uarozeni
PáUě ď takoon radosti, že si to musite sami po.
mpslčtč. Q půllwrč jfem bpla takě w kostele, mo:

dlila jfem fr, zpiwala jsem, pořád jfem si opa:
kowala: „Pňn Ježťš tě mčlUje. Můžeš se mU
klanětč ď anděličkp, o pastýři. Jsi brz posskerP!“
Bůh mť dopřál te mčlosti,džr jfrm po crlý
žčwot wždp adwentniho čan pobožně přijimala
fwčatost pokánť, a radowáwala fr o fwátrťch jako
tenkráte. Začátkem bpla prwnč swatň zpowéď.
NUUi wčte, proč jfem U wáď wssech o to dbala,
o to fr starala, abpste ji takč hodUě wpkonali. Co
jfem UčiUila přč wáď, čiňte U fwých dětť, až mUe

wice nebUdr. Bůh zaplať matce, že mUe UaUččla
ze studnice Uebeskýchswcitostť čerpati prawčho sstěsti.

Jaxk Uslpssite,i Tělo PáUě au přijimala jfem po:
prwě před jejťma oččma a o jejť pčči. Tim dala
xnčwssecko,co mi mohla dáti: dala mi nrbe již na
fwětě u a fama ho již dáwno požčwá U Boha.
Wssak dUeď jčž můžem si odpočiUoUti. nu

W nedčli, dá:li Pán Bůh, bUdemepokračowatč.

Drlchá neděle.
NozUmi fr famo sebou, že fe po každč U woa
skáťůw jesstě chwilč o tom mlUwčlo, co bPli slP:
ssrli od bajZičkp. Doma o tom rozjťmali celý týden.
Tak č to jisto jrst, že se často odwoláwala Ua jejich

úfUdek, na zkusserst a onč řeč jeji potwrzowali,
přčdáwajťcr k Ui wlastUč swě přikladp. Někdp sš
takě ptali, chtťce zwědčtč to a oUo. Nebndrme jt
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ale whtrhowatč, a whstťťháme fe wssebo zbjptečněho
opakowa“ni. u Sesslč fe a odesslčuu babička začala,
přestala powčdatč. To se stáwalo každoU Uedělč.
„Mkoliw jfme ď matkoU žilp w chUdobě,“
jala fe mlmdčtč babťčka, „předre mohU řčcť, že
jfem toho ani necčtila. Bpla jsem ssťastná, nen
žádala jsem si lepssiho pohodli a nčkomU jfem
nezáwčděla domůw, ssatůw, pamlskůw a jčdel.
Málem matka pořčdčla mnoho. Já jč we wssem

bpla k rUre. dež stonala, nemobouc opnstčtčppn
stel, sama jsem wedla bofpodářstwč. Bpla jfem
Uwpklá, dbáti o pořádek č čťstotu, a tU wlastnost
podržela jfem po celý žčwot. Matka nemobla wp:
stňtč sspťnu, ťčkajie: „deo

fe nestará o čťstéroUcho

Ua tělo, uu chrámGDUcha swatčho u

posikwrni

si snadťlo č dUssi. Clowěk, jenž nenť úllěho cčtU,

lhostrjně a tupč snefe hřčch a hanbn.“
Wlasp měla jsem rqždp dobře Uprawenř a
Utaženě černon stUžkoU. Satp od prwnčho až do
poslednčho kouskubplp wpprape; nenalezalo fe na
Učchanč sskwrnp anč dčrp. Sěla ťxpráwala jfem

si je jčž fama.

Matka mč dáwala fwé stare, a

1á si je o pomori jeji wždp dobře a hezkp přč:

prawila.
Nejhůř býwalo matre na jaťe a na podzim.
Kasslala a dUsila se u tčžko feděla u těžko le:
zela. Welmi fe jč Ulehčilo, kdpž jfem jč dala pod
Plawu rUkU, lehoUnce jč krk UazdwihUjčr. Ptáš
wala pak se mne: „Neboli tť rameno, LčdUssko?“
e mne nebolč, Uesměla jfem řťri: Ueboť ne:
lhaťa jsem nikdp. Nle wpmluwčla jsem fe, že to
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Uic ncdělá, že to fnesn, a wroncně jfem fe k nč

přiwinula. We dnr, w nori jsem ji podáwáwala
likp, probudila jfem sc w ustanowenon hodimc a
kolčkráte jfem anč nefpala, modlic se U jejť po:
siele a bdir. Mčwala o mne welký strach, še si
Ufskodim; Uapomanla mne, abych fe ssetřčla i
chtěla mne přeswědčitč, še si fama pomůše. Já
wssak jfem ji neopUstila a nensskodčla jfem si. Mč:
nUlo ofmdefáte let, bUBBohU chwála! a hle, jfem
tU poded mezč wámi. uu
JedUoU přisslo matce tak tU;e zle, že ssem
o půlnoci béžela proelčkaře. Bplo cma a prssrlo.
J wpssla jfem weU, abh matka nezpozoronxala,
kgm jdu. Nemohla jfem si tedp wszčtitč lUcerUU.

Slapala jfrm do bláta, padala jsemdo jam, pro:
Uč:sledowali mne psi, a fotwa jfem rožeznala dúm
lšekaťůw od ostatnich. uu Jcř fe bála silně tlonci.
TUkala jsem tedp jeU son maloU rUčččkoU, a
Učkdomne neslpssel. Již mč bplo zima, třásla jfem
fe; foUžila mue mysslčmka. že mne matka pohřessi
a bUdc w úžkostech o mUe. Pťnfela jsem hřmot:
něji Udeťťti na wrata. RUkoU ro nesslo uu kla:
dťwa na wratech Urbplo uu i bledala jfem kcř:
men a nassla jsem ho po dloUhěm chmatčmč.Bouchla
pak jsem jednoU u dwakrát. We wssech stawe:
nčch fe ozýwali psč,a mUozč zrowna do mne hafalč.
Konečně fe otewťelo. Zá wessla. Děwečka se
mne ptala, ro chcč?

„JdU pro ana doktora,“ odpowěděla jfeťno
Podse blan poznala, že jfem kčtě, a dčwtťa
fe, že nepřčssel nikdo welký.
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Ja ťella „MamťUťa stůUě uu U Uaď Uee
mame Uťkoho Bratr jrst jrssrě menssi Uež jǧen
„To jsi děwče?“

„Mpsliwrowc, co jsme zde w Uaij
aďků w zahradě“

U Zea

Děwečka mUe nechala státi Za fe skrčila k
zemi Ua bobeček a čekala jfem až přijde doktor
anebo mi Učro zkášr. Přissel brzp; měl swčtlo,
a já trnula, že fe fnad ďe mUoU ťdee waditi.
Newiděl mne hned a prawil: „Kde pak jrsi ta
hxolka?“

Qkamžťkcm jfrm stala wedle Uěho. J wzawssi

jej za ruku prosila jfcxm:„Nthěwejte se, ach,
nehněwejte fr, že jfcm waď wybonřila! Maminre
jest tU;e šlr!“
Qn fe Ua mne podčwal poufmal fe a přť:

wětiwhm, sladka

hlafcm řekl ke mně: „Ona je

to tna Bidusska! Kdo pak bh se Ua tebr mohl hně:

wati Wždpť plnťš čtwrte Boži přikazani: nu rčiš
matku, budeš dloUho žiwa a dobře se ti powede!“
J fplUilo fe jrho prorortwi!
Dobrp páU wedl pak mnr ša rUkU, pťikrsg:u
wal mm! plasstčxm Drssť lil fe Ua Uao a mp
owssem tčm čerstwěji jsme chwatall

WstoUpťme k matre u

Uam erdpowida

pod siřechn.

mluwčme Ua Ui ru ona

ru bplať u bez sebe Za klekla

Ua šemi, počala jsem spťnatčrure, wolajčr: „Bože,

szd maminku!“

„LidUssko,“ tčssil mUe doktor, „an

žije au
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jen wstaňl BUdeš:lč mi pomáhati, wzkřťsimeji,
o bUde wssecko zase dobťe.“

Qwssem jsem hned bpla na nohoU, abpch

pomňhala doktorowi. J držela jsem matce hlawn,
on jč dal čichati k ňákě lábwčěce, kteroU si bpl
přinesl ď feboU. Potom jč wlčl do úst několik kapek
jistě tekUtčnp, kteroU těž wptáhl z tobolkh. Já anč

nedýchala. Doktor ji třel ěelo a fpánkp. Zaěer:
wenala se ji whbledlá twář .u otewřela očč R
dčwala se Ua náš, ale nepozorowalč jsme, že
jest při sobě. Qko

wilo žiwota.

bplo jako skleněnč a Uejee

Po chwili se začala probirati

mdlobp uu poznáwala náš, erěděla

z

wssak, co

fe děje, a tázawhm okem pohližela š jedUoho na
drUhěho.

Doktor fe aptal: „Jak jest, má milá?“
Zá jč objimala, přčkládajic twářč fon
twářč jeji.

kU

J zpamatowala fe a prawčla: „To jfem
pěknč spala. Zest mi tak lehre! Tolik fe, mi toho
nazdálo, že jfem jako celá omámená. Q kráfně,
krásnč to bplo!
Zafe Utčchla.Widěla jfem, že mčdoktor kýwá,
bhch ssla k němU. Položila jsem tedy matččnU hlawU
na peřiUU a hodUě jsem ji szdwibla.
Doktor

mč sseptal: „Potťeiji péro, čUgoUsta papir.“
Já mU podalo wssecko. Qn napfal recepc
do lěkárnp, a radtl fe pak ďe mnoU, řka: „Kdo
z náď půjde pro lčk: th nebo já?“
, .
„O zů,staňcezde! Zá pňde, jaž!“ prpsila zsexxš.
„Mpsltm taxkě,že to tak met býn,“ prawtl
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oU. „Já jfem U matkh potřebnčjssť, a tp, holečkU,
mUsiš zase wen do zimh a desstě.“

Dal mi son

lUrernU. Na židli ležel welkh

matčin ssátek, do toho mUe zawázal, dorUčil mi
cedulččku a wywedl mUe ze dweři.
PonocUý troubčl jedUUbodim:. Potkali jfme
fe, a oU wolal Ua mne: „Kdo to?“
Jčx řekla, či jfem, komU, proč a kam de.
Bála jfem se bo trochU. Bhl celh zaobaleUh do
welkěbo plásstč. Na blawě mčl ssiroký klobon.
MpsslřUka Ua Uemocnou matkU mUe Uutila k rych:
losti. Chtěla jfem ho miUouti, a on mč wlidně
Uaťxids,že mUe doprowodi k lěkčerě.
e CestoU zafe hUtal. MUě až Uohh klefaly, jak
to bUčelo. Na blťku jsem to jesstě nikdh Uebhla
slhsiela.

Před lěkárnou zazonil. Pronikawě zonek
fe moUitř ozwal. Mladh pomorUik otewřel, pustil
mUe a poUocUý wkročil ďe mUoU. J wzaw si do:
wolcnč, Uscdl U zdi Ua stolťci. Lampa hořela. Já
podala recept. Tlouklo, třelo, sliwalo fe, a lťk
byl bčdtow.Lěkárnik mi ho doručil, řka: „Dwadcet

krejcarů!“
Já Ueměla pcněž. deo pak w tč úzkosti mp:
slil na penize? NpUť bylo zle. Stála jsem telá
zaražeUš: č bála jsem fe, fáhnolltč po lčchwiri.

„Caně ráno zaplatčm,“ wpkoktala jfem. Než
mladh mUž fe zlobil, že mne Uežná, a dá:lč mi
lik, u zústanU:li dlUžUa, že bUde mťtč mrzUtost
ď pčmem.

Chtěla

jfem mU Uechatč w zástawě matčťn
147?7?
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welký ssatek. QU bhl ospalý a newrlý. Šatek
newzal lťk mp ale wpdal a prawil: „Po drUhe
přčneďpenčze, sicenedostaUeš nčc. Qssčdčšli mne:
wťm, kde tť Uajdu“
Můj Bože, jesstě jfem nčkoho nebpla ossčdila,

a matka take ne! Bplo mi lčto, že tak mlnwč
J dala jfem fe do plačc TU fe zdwihl ponocný,
rozbalťl plassť, hodil na tabUli dwadčetnťk a za:
fmal fe: „Bnde dlnžna mně Ja jť wěřťm.Pojd
panenko!“
Lekarnťk fe zastpděl dawal nam dwadcetnčk
nazpátek wpmlonwaje fe, že to tak zle nempslil.
Bplo widčtť, že neni zlh člowěk uu Ano, pohla,
dil mne, abpch Ueplakala, a slibowal, že ke mně
wždyckybUde přčwětiwh WčrU mi Uapotom wlčdnč
sloUžil a nepotrebowala jsem mťtť peněz Mhť fe
trochn feznamili, a bplč jsme pak dobřč přatelě.
Ponocný ssel ďe mnon až k mamince Již
feděla w postelč a rozmlouwala ď lěkařem. Lik
ji posilnil: dawalať jfem jč ho každoUpUl hodiml
lžičkU. Rano bylo po nebezpeěenstwč.
Doktor odessel asi we třč hodčnp, a nařťdil
mi, abpch mu dala zprawU, jak fe bnde mťtč
matka ne bnde:li třeba, že ji jesstě nawsstťwč
Prawě chtěla jsem po fnčdanť jitč k němu, kdpž
přissel nepožádanp, a matkn prohlasil za ochra:
něnon Prawil ke mnč: „LidUssko, tpď jť zacho:

wala thbpď

jč bpla Uechala bez pomoci, bpla

bp nebožkoU.“

Mne to arciť welmi těssilo. Nle zachowala
jfem si ji jen na krátkh čaď Bylo to tehdáž na
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podzim, a na jaře jsem ji pťedce ztratila. Wssak
tim, co se stalo až do toho časn, dostatečné mUe
odměnil Bůh. Bl wěrU mi Uemohl prokázatč wčtssi
milosti, leč že miomatkU ponechal jessté půl lěta.
Ptali jsme se, ro doktor žádň a práci ď

Uámi. QU erzal

Uččehož, an

wp ťzel mne,

abych si jen zaklepala Ua něho, ať jrst to we dne
nebo w Uocč, že wždpckh rád pťifpěje mamince.
Ponornh se minUlč Uori U Uáš dloUho ne:
zdržel; meelť wptrUbowatč drUhoU hodčm:, a pak
fe k núm již Urwrátil, wčda, že bo Uepotřeijeme.
We zmatkU jfem mU zapomněla dátč půjěený

dwadcetnčk.dež jfem to Powidala matce, mrzrlo
ji rcx, poněwadž jfme erědělp kde bpdli.

SUadno ho nade,“ prawťla jfem. „Yž bUde
w Uoci zasc troUbčti, ijdU

si k němU, a dorU:

čim mU peUiže.“

Matka bpla fpokojena. J čekala jfem do we:
čera. depž pak ssrl okolo Uáď uo bPlo defrt ho:
din u chhtila jsrm ho za plčcssť,wphledala jsem
si jeh„o rUkU a strčila jsem mU do ni střťbrný pe:

Uiž.Rekla jsem k UěmU: „dečcdim,
co jsme wcim
dlUžUp. W Uocč jsme na to Uempslily, a we dne

jsme erědělp, kdejstr. Zaplať wám Pán Bůh.“
QU peUiz wzat, ale jistil, že Ua Uěj nečr:
kal a že bp Uám rád pomohl, třrbaď jesstě wětssč
oběti. Qstatně žr mč posloUži, kdpkoliw si Ua Uěj
zawolčcm.
Bpch ho slhssela, chodiwal a troUbčl nám

šr.?wlta pod okUem. Já z toho měla welkou ra:
dosto ProbUdiloeli mne to, obirala jfem se o Uim
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w mysli a děkowawala jfem mU za jeho přčwětčwost
a lastU Těssilo mě to wťrU, že Uěkoo pod oknem

o Uaš bdi, a starěho poerneho

ctila un mčlo:

wala jsem jako otre Nčkdy jfem ani UeUfnUla,
čekajie Ua jebo bUtanť Znělo mi w Ussich jako
nejkrasnčjssčhUdba u Srdce mč plesalo, a ko:
likrate whběhssč k UčmU, přessla jfem ď Uťm relč

Uamčsti. Njak to bylo krasUe, kdyžzpťwal! Po:
ložťla jfem se do okUa, posloUchala jfem bo a pa:
matowala jsem si každe slowo Brzy jsem Uměla
celoU jeho pčfeň JednoU jfem mU rekla: „Dneď
bUdU špiwatč ď wamč“
QU odpowěděl: „.Zptwej!“
Šli jsme fpolU, a po městč jfme zpťwalč
Mně se to welmč lťbilo, opakowala jfem to
w toxn čase několikrate Matka mi Uemohla Udčn
lati wětssč rozkoš, Uež kdhž mi to dowolila Bhti
ponorUym, bp Ume bhlo Uade wssecko těssilo Ne:
wčm, jesili by mč Uebhla zassla chUť,kdybych bpla
mčxla po měsiě choditi fama. W fpolrčnostč milebo

přťtele jfem toho arciť dowedla.
Pozdčjč Uaď č Chrčll doprowazel Yle ten:
krate jesstě raději fpal a když bplo ď matkoU w

eri

tak zle, probUzowal se take jerm Ua chwťlkp

CeloU zimU se mčla matka obstojUě Na7
wsstěwowala ď Uami kostel a w postě ď Uamč koa

nala zwlasstUč pobožUosti. Welebnh pan Určil že
mam po welkonori ď dčtmi ponejprw přistoUpitč
k swatemU přijťmaUč Toto aněsstť wěrU dodalo
matre Uoweho žčwota. Nozjčmath jsme Umučenč
PaUě Ja Uad PaUem Jržťssemplakala, byla jfem
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š Nim w Zernfalemě, widěla jsem Ho jak trpč
„„ jak Umirá. Konečně jfem š wclkoU radosti
slawila Jeho z mrtwých wstáni. N tU mi te:
prw powčděla matka, co ji leži na srdcč. Při:
sslp jfmez odpolednich slnžeb Božich. Slnnce ja:
fnč fwitilo. J fele jsme si kroknn, a ona pra:
wila: „Tčssiď fe, šr Pán Jržťš wsial z mrtwých,
drrrUssťo?“
„TUze w tUZe fe těssťm,“ odpowěděla jfcm.“

„Nasse wpkonpenč jrst dokonáno,“ řekla. Na:
rodčl se Spasitel. Přinesl nám š nebč Uowč náboa
ženstwi. Wim, že jr znáš. Potwrdil swhmi zá:
zrakh, že jest prawě, že jest od Boha. Nbp náš
whkoUpil nuowinp nasse smazal, Otce smiřil, fpra:
wedlnosti Jeho zadost Učinil, nebc nám otewřel:
podnikl tU Uejwětssi oběť uw podstoupil dobrowolně

fmrt a podrobčl se nejhorssimUfoUžeui.jani

Ho

učednčri zafe maji nu ale nebUde U Uich dlonho.

QU wsioupi na nrbefa, a již fe Urwráci ,u až
w foUdný den. u Neni to fmntnč?“
„?lch arriť!“ wzdpchla jfem já.
„Jakě to bplo sstčstč,“ pokračowala matka,
„býti š PáUem Ježčssrm. Kdo měl žalost ssel k
Uěmu: a Qn ho potěssil. Kdo bpl w pochybnosti,
ldlrdal U Něho radp a poUčeni. Koho něro po:
konssrlo, tomu pomohl; slaběmn dal silp, wrtka:
xpčlnn stálosti, erědomost a hťich sUimal ď lidi.
.Ze náď opUstil! Mohlp bpchšnc si dojitč k NěmU,
kdpž ná,m něco schňzi. uw Sla byď, LidUnko ?“
„Q, ssla, třebaď přeď mořeš“

„Widiš,

miláčkU, Pán Zcžiš tomU lčpe roz:
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Uuměl Ucž mp, a UčiUčl, žc fe fUadnějť přčblčžitč

můžeme k NčmU. Wiš jak?“
„Wťm, matčUko, wťm! QU Ustanowčl nej:
swětějssť swátost oltciřUť.“

„Nrečť,“ doložťla matka. „Qn zůstal mezť
Uámč. Máme Ho tak, jak býwal na fwčtč, co
Boha a člowěka, ď dnssi, tťlem a krwť. Powaž,
dcerUssko! npnč Ho máme wssndp n w každěm
Uassem kostele. Llno, možná jest nám, úzcc fpojčti
fe ď Nťm. Co drUhdp působil mezč lidmi Kri:

stUď Pán w působť pofUd we chitosti. uo Kdo
po Kristn toUši, kdo potřrije Jeho pomoci, na:
jde Ho wždp a wssUde u nechať jrn přtstoUpč
k fwatěmU přčjimánť. u Wssak Qn jest wssewě:
doUcč; zná nasse frdce a wi, zdalč jsme hodnč
Jebo láskp. Proto nefmime fe k NěmU hlčxsiti,
pokUd jsme posskwrněnť zloU wůlť a bťichem uo

mUsimeť býti čistč, abp náď Uezawrhl u netrestal,
že jsme opowážliwč, nenctiwč, newděčnč.nMilci
Lidnsiko, tp (Němn přťstoUpťšponejprw u po
prwč přčjmeď Ho do srdce. Přčchystej pa! mU
čistý stcinek. Potom Ho můžeš žádatč, oč chreš,
můžeš se ď Nčm radowatť, obdržjš, co potřeiješ.
Wprosteš, bndeš wel(á. Já bUdU w zemi. BUde
tčxfcházeti podpora. Clowěk se meť bránčt swětU,
tělU, i:áblU. Wťš o PčmU, který tč pomůže. Wpč
hledáwej Ho. Přijčmajir chitost oltářnťodewzdáďš
se do Jeho

rUkoU, zwčtězčš nade wssťm, a budeď

ssťastná. A já takě m tam U Něho!“
Matka Ukázala k nebi. Zá fe jč wrhla na
prsauwim:la
fe jť k frdcč a obě jfme fe lčbalp.

uZM n
dež

jfme si bpli ijewčlp

láskU,pokpmlla

mi matka, abpch wpprawowala, kdp a jak Pčm
Zežiš Ustanwil nepswětějssiSwátost oltářnč. Wěa
děla jfem to předobťe. Powědčla jfem napřed, při
kterč pťčležitostč ji přislibčl. Potom

jfem mlUwila
o posledni wečeři. Matka wpslechla nme w ale
rěž wpkládala mč dojimawč wsseckaslowa Pána
Ježisse: „Wezměte a jezte: toto jest těťo mč!, a
„To čiňtr na ťUoUpamátkU!“ u Qnat mi opět
připomťnala, kterak rrozkazp Pánč plnili swati
aposstolč a prwni křoestaně, i popifowala účiUkp
tčxto fwátostč. Z kapitolp ssesté ewangeliUm fw.
Zana přečtla a whložčla mi částkUod 56. až do
60. wersse. Wim ji Uazpamčxť. Sl:)cháwáte jč o
Božčm těle, a znť takto: „Tělo mč práwě jest
pokrm: a krew má prčcwč jest Ucipoj. Kdož ji mčr
tělo a pije moU krew, we mnč přebýwá, a já
w Uěm. Jakož mne poslal žčwý Qtec, i já žiw
jsem pro the:
a koož ji mne, č on žiw bUde
pro mne. Tentoť jest chlčb, který ď nebe ďstoUpil.
Ne jako otcosoě wassi jedli mannU, a zemřeli.
Kdož ji chlčb trnto, šiw bUdr Ua wčky.“
Wsse jfem dobře pochopila.
Matka mi jesstě wložila Ua srdre, abpch nikdp ,
nempslila, že stači přistoUpiti k stolU Páně, jeU
abp fe odbpla ňáká powinnost. uo NepřestanU:li
milowati Pána Ježťsse, bUdU prx) fe k NěmU hlč::

siti dobrowolnč u bUdUdpchtiti po welebnčchi:
tosti, a U fw. přijťmáni nacházeti bUdU prý nej:
wětssi rozkoš fwčxhožiwota. un A matička moje

mlUwilaprade!

un
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Po celý týden jsme fpolU rozmlouwaly

Uejfwětějssť
Swatosti

o

Slpssela jfem, proč ji Pan

Zežiš Ustanowčl zrowna před fmrtť Chtěl fwe
milxe potěssiti a náhradU jim dati za febe. Yle
mUsila bpch se rozplakati, uo debpch wam wy:
prawětč chtěla, co a jak mč to dobra matička ma
Ua frdre kladla. u Nebylo mi možna, leč dobrými
skUtkp w pokoře, skroUssenostč a lasre chhstati fe
na přisstťUedčli prowodnč ou bčloU. uu PobožnoU

modlitboU jsem sirano, wečer rozněcowala frdre
k swatčmU toUženi po Paml Ježissi Chtěla jsem
wUli son podrobiti wUlčKristowč, aby panowal
we mnč, a ď wroUcnostč jsem čekala na welebnr
okamženť
W sobotUjfem wpkonala fwatoU zpowed u

„Rano, rano, přiij

Pána Ježisse!“ ooubplo

pak jedinoU mysslčUkoUw dUssi me.

J

prijala

jfem Ho, ale wěrU zwlásstnčmzpůfobem. Ja wsta
la, oblťkám se, matka prawi: „BidUssko, dojdi pro
welebnčxho pana nu Nenč mč dobře. Cťtim na
prsoU tčžkostč DUch se mč kratť Boli mne U frdce

Řekni, že jej prosim abp mne přčsselzaopatřit
BUde toho potťebť.“
Ubohá se zapirala po dloUhý čaď, abh mč
nepřekažela w pobožnosti, a Uwedla mne k oltaixi.

Nhni ji dossla sila. Poznawala,
dinka jeji.

že fe bliži ho:

Ja běžčm ro kněze, stawťm se pro doktora:
oba Uaď nawssttwili. Doktor wčděl, že Ueni po:
moci, a dal matce lčk pro Ulehčenť. Pťissel kněz

Matička ma se wpzpowidala. J modlilp jsme se
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Na stole hoťelp swičkp, křiž stal Uprostred Tělo
Paně leželo Ua bilem UbroUskU

Matka prosi: „Welebný ane,

nesměla bp

ma drera Upnčďe mnoU zaroweň přijimatť PáUa ?“

Mně klepalo frdre u

fotwa jfem dýchala:

Uebo kněz laskawě odpowěděl: „Smi, fmi! no
Pan Ježťš jest přitomeU w každe č té nejmenssi
častce Připrawma jest. Dneď fe to mělo statč
w ťostele“

Matka ssepta: „Diky BohU!“
Když přelomil na dwě stejné půle fwatoU
lwstiť, pridal jesstějednU, drUhoU a třeti modlťth
powstal, dal Uam rozhřessenť, zdwihl fwate hostie,

řikal „Pane, nejfem hoden,“ podal matre ux
podal i mně.
Milě děti, dUsse ma se chwěla Klečela jfem
matce w hlawach Qči měla jfem plnp slzi Ja
se kořila BohU
Zase jfme fe modlilp DloUho u dloUho to
trwalo! Potom fe otazal kněz pritomneho dok:
tora: „Mam Udelčtčtake swate pomazanť?“
„Nno!“ odpowěděl dobrý lekař
J tato fwatost důstojněUdělila fe matre Ja
jt pťč tom sloUžila nu uu

Pak zůstalh jfme famh. Doktor přissel jesstě

dwakrate deoledne k nam poslal přčlelenasseho
ponorneho
Matka byla blažena. Předřikawala jfem jč
8 ťnčhh, a wečer rekla: MilaěkU můj, přijčmalp
jfme fpolU u tp poUejprw, ja nu Uaposled Tebe

Pan Ježiš prowodť do žčwota, mne k fmrti O
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nezjapomeň na to! Dělily jsme se o jedm: fwatoU
hostii. Zůstaňme fpojcnp w láfce k Spasiteli. Wiix,
že fe Ho nefpustiš na wěkp, drero má ?“
„NespUstim!“sstkala jsem ďe srdrem pohnUtým.
r „Kolikrátekoli půjdeš k přčjimáUč, pokažde
hled, ať jest to jako dneď!“ pokračowala. „Pro:
jdeš swětem, ať se tč cokoli postawi w cestU ou
ssťastně se dostaneš kn ko.nci uu jako jci. u PU:
towánč twě snad bude delssč. Dám ti k němU

fwčbo požehnáni.“
Matka mi žehnala. Bratrn

Cprillkowi těž.

Bplť i on utern týden poprwě U fwatč zpowčdi.

Připrawowalať jej ktomU matka. Přťprawčtč ho
k fwatěmU přijimáni pozůstawila mně a welebně
Uložila mč to na fwédomi. u
Potom pťestala mlUwčtč. PoUocný U nč wy:
trwal ďe mnoU nu jen hodčUp chodil ozUamowat.
K ránU skonala. Jci jč sama pťiwřrla očč uu w
plciěi a želU rozloUčila jfem fe š ni.

Tťeti nedčle.
Udělal se deU, ponorný ssel dát zwončti Umi:
ráěkem, objedUal rakew a zamlnwil pohťeb na
faře. Zatim fe k nám dostawčl doktor ďe fwou
manželkon, odwedlč Uáď do swého domn,i posta:
ralč se o rUbáš pro matkU. PoUorný chtěl we dne
o w noci U Ui bdťtč. Učinčl to trU hodný dědcček.

dekolčw jsem směla matkU nawsstčwčtč,fcděl wedle
nč, modlčl se a zpčwal, Utiral lampp a fwičkp.
Z jeho lUcerUa hořela. Bpl smutný, powzdychoe
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wal a obrarel očč k nebč. J slpssela jsem ho jak
prawil: „Bože,u toUžťm po Tobél Až bnde wůle
Twá, dej mi Umťťti, jako Umřela tato sprawe:
dliwá!ee
Nemohla jsem fe zdršett, a plačťr, wzala jfcm
jej okolo krkn. Welkč slze mU tekly po twářč

a tlačil si moU hlawU na prfa.

Pťemohl mne

cťt, že jfem sskptala: „Otče, já bUdUwassi dceroU,

nezawrhujtc mne!“
Jesstč wčce si mne přčwčmxlk fobě, řka:
„Otče, otče! au ?lno dťtě, řikej mť tak! Jako
maUna mi to padá na frdre. Nikdp jsem ncbpl
otrem. Nle jest to sladkě, mťti drerU, takowřho
zlatousska jako jsi th.“
W norč troUbťl jako jindp. Já ho slhsscla.
Přichážel hodinn po hodině, woláwaje na
mne jako pofel od matkp.

x

Pč!chowali jfme jč třetťho dne. Qba uu jái
bratr u byli jfme na pohřbU. Ponorný nesl napřed
lurermt a milosrdUč křesťaně spolu ď Uámč ssli w

průwodu. Doktor š manželkoll wedlť mne a Cprťsla.
Můžrte

si pompslčtť, djak mi bhlo, kdpž matkU

fpoUsstčlido hrobu. Napolo mrton mne odtáhli
odtnd. dež jsem fe zpamatowala, prawťl doktor:
„Ludmťlo, to bp matku Uctěssilo, kdybpo fe podá:
wala tak prUdkěmUzármutkn. Což zapomčnáš, že

ď tebou jest Pán Ježťš? uu Přijala jsi Jrj w
neděli. Stala se Jeho wůle!“
Tato slowa mne podťwně pozdwťhla. DUsse
mú nabpla pokoje, a já se mohla zafe modlčtč.
Po siončených službách Božťch náo pani dou
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ltorowci doprowodila do přibptkU matčina, fwá:
zala nasse ssatp a wzala si náď kfobě. J ostatni
wčci odneslč k doktorowům na půdU, abpchme ne:

platili náij.
W tom záleželo wsseckoUasseděe
dirtwi. Wssak bpla jfem bohatá: měla jfem po
matce dědictwi jiné, stálejssi a wznessrnějssi: fw.
zpowějd a přijimáni. Za wsseckp pokladp fwěta
bpch je nikdp nebpla dala we fwřm žiwotě.

ani

jednalo fe o to, co si ď námi maji

počťtť. Doktor nebhl bohatý, a teprw před ne:
dloUhým čafem fe bpl oženil. Nrmohl náď po:
držeti U febe, a mpslil, že toho neni zapotřebi.

Matka nám za poručnika Ustanowilabratra nr:
božtťkaotce, direktora w S...ci.
Mělč jsmc k
němn dwadret mil. TomU tedp pfal doktor, a brzp
přčssla odpowťid, že pro Uáď přijedr tetka, až ji

bndr možná, wpdati sr Ua cestU. Má prý sc nám
dátč, co potťebnjeme: útratp že fe zaplatie Takč
nawrženo, abp fe prodalo nářadi po matce, a jen
ssatp, prádlo a peřinh pro mne zachowalp. Trwalo
to několik neděl, než tetka přijela.
Bplo lřto. J chodili jfmr Ua hťbitow na:
wsstiwit hrobn.matčina. Ponocný na Uěj Udělal
pěkný rámec a fám ho obarwil. Nasázel tčž krá:
fných kwětin. WěrU wphližel jako zahrádka. Mp
ji zalťwali. Jednou přijdeme ou a tU stoji Uhlawp
křťž ď nápifem. Ponocný wkakUje z kosinice, abp
widěl, jak fe tomU podiwimc. J běželi jsmc oba
k němn, lčbali jsme mn rUkU; on ale fr bránil,
wolaje: „Ne, nr, děti, fám jfem si tU radost Udě:
lal. Wždpť to zasloUžila!“
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Stařeček bpl welmi bledý

Powťdal nám,

že již kolik dnč nic neji. J Ufmal fe, řka: „Mohl
jfem býti jeji dčdek Blž to dojde na mne, položte
mne wedle nč.“
Mp jčž wědčli kde bpdlč, a chodilč jsme k

němU do komůrkp. J tenkráte nám dowolil, do:
westi ho domů. Bplo mU zle, ale tčssil fe, že do
wečera okreje w postclť, a w noci chtťl předce

hlidati mZatčm

wssakwečeremja hned poznala,

že to netroUbč on Lekla jsem fe Bhlo defet hoe

din My Už leželč. leekla

jsem fe zafe, a za:

klepala jfem Ua doktora, oznamUjic Unl, že otec

Swětlak .u tak fe jmenowal stůně ponťwadž za
něbo ponocuje někdo jiný Prosila jfem pak, abpch
se smčla k Uťmu podťwati.

Doktor nic Uebpl pozorowal uu Uikdo si ne:

wssčanl hUtani: jen ja to wčděla.
J ssla jfem fe prefwědčiti. U Swčtlaků ne:
byla zawřena ani wrata, ani dweře Wesz za
klikU, wstoUpčm tisse uu a dostann fe k postelč.

PosloUcham, on těžce dýchal. Z osz
wim: „Jak je wam tatččkU?“
„Toš tp, BidUssko
?“ pta fe
„Llno, ja jsem to“ odpowčm.
„Co zde chceš?“
„Přissla jsem waď nawsstčwčt.“

fe a pra:

„W Uori?“
Slyssela jsem, že wp netroubčte; a tU mč to
Uedalo pokoje wu mUsela jsem k wám“
„Ma dUssččko!“

„Kde máte troUd, já rozkřefám?“
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„Na kamnech.“
Chma:ám, nade trond, křesám a Udělám
fwětlo.
Čhudáčck bpl eclý pod pcřinoU, třásl se, a
tak wděčně fe na mne dťwal, že mi to prončklo
až k srdci.

.

„Potřebowal bhste Uěco?“ táži se ho.
,nPťl bpche“

Čerstwč mu dobčhnn rstndnč pro wodU.
Sotwa jsem jč přčnesla, již tU byl takř pan do:
ktor, odledáwal žilU, a pak mne poslal pro thě
do lěkárnp.
Mladý pomornčk mi dal hned, co jfem chtěla.
Jťž se Ucwadil, že nemám pcněš. uu dež pak

jfcm prawila: „Je to pro ponorněho, ale já to
zaplatťm sama,“ odpowěděl: „Wždpť jest dobře!
Třebao toho bplo jesslě wic, již fe známe.“
Doktor mč powěděl, kterak mám Uwařiti thčr,
a mnoho:li u jak často fe podáwatť bude ne:
mornému. Wždp smčl pťti do libostč.
Na ohnissti plápolal oheň. Thč fc Uwařilo,
jú je wpredila,

a milý tatčček bxxal je z kosličku

uuz mě rnky. Scdčla jsem U něho po relaU noc.
Zá mU Utirala pot, Uosila jsem mU čerstwon wodn,
powčdala jfem mU, modltla jsem fe ď nim; a on
z toho měl welkě potěsscni. Na bolesii si ncna:
řikal, ale bpl tak slabý, že jfem ď nťm jednala
jako ď dťtětem. Ráno mne přrmohlo fpanť. Se:
dic Ua žčdlč sklonila jsem k nčmU hlawU na po:
stel. Qn mť na Ui položil son stařičkoU rUkU.
J dťčmala jfem děle Uež dwě hodinp. Probndila

.ž ZZZu
jfem se, kdhž zase přissel doktor. Wčda, že jfem
si odpočiUUla, nechal mne U Uemocnřho, a Uemťl
nčr proti tomU, že jsem dědečkowč a fobě k sni:
danť Ustrojitč chtěla poliwkU.

deoledne

mi oznámčla pani doktorowá, že

pro náď přijela tcta, a že fe již zejtra wpdáme
na cestU. Bože bpla to pro mne rcina! Nwssak
UmťUila jfem si, že w UoUzi erpnstčm

tatččka. ZdU

tetu Uwčtat. Byla to Uádherná, hrdá ani.

Zá

jč polťbila rUkU, ona mne ale Uepolčbčla. Powťdám
jť, že opatrUji dobrěho přčtele, že Uemň Uikoho,
že bych U Uěho byla ráda, až fe whstůnč: „Zčskal
si zásthp o mne a o UebožkUmaminkU,“ dolo:
žila jfem: „Dowolte mč tetčnko, abpch zde jcsstě

šůstala.“
Tetka fe ptala: „A kdo jest ten přitel?“
„PonorUý,“ odpowěděla jfem we wssiprostotě.
„PoUocný?!“ diwila fe. „To zde máte
krásnč přátelstwo! Tp pojedeš se nmoU. Dwa:
dcet mil Uejela jfem k wůli twšmU ponocněmU.“
To bpla twrdá řeč! Nebpla jfem žwpklá Ua
Ui a erědčla jfem, co si počnU. „Panť tetičko,
wy ho Ueznáate!“ ozwala jsem fe konečně. „On
je hodný člowěk w jest křesťan a bhl k matce

milofrdný.“
„Doweid mne tam,“

welela tetka. Zú jč

wedla pťeď mčsto do bčdnčho domkU a do fwět7
Uččkp jesstě bčdnějssť.

„DědečkU, to je má tetičkaj!“ whklč:dala jfem

Utťloa,Pťijrla pro mne u

já bpch ráda bpla U
waš, až wáď Pčm Búh pozdrawi.“
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„Q dčtě, uu ditě,“ sseptal, „jak tě milUji!
TP jsi můj anděl strážný. Nle Uemůže:lč býti ji:
Uáč, jdi ď PáUem Bohem!“
„Nch tetčnko,“ zwolala jfem, „widite, že Ue:
mohU od Uěho odejiti. Zest fám. Mp jfme bpli
take fami. Já mU mUsim posloUžčti.“
„Nno posloužila bpď mč LidUssko,“ prawčl
dědeček. „Nle tělo již Uestoji o poslUhU. Těssčl jsem
se, že posioužčš me dUssi. Tpď ji poskptowala fwě:

tla. Jest stará. Wssakeridi

tak jafně jako twoje.

Bhla bpď ji drobet připrawila Ua to nebeskčslUnce.“
„Nch tetinko,“ prosila jsem opět, „bpl bp bťich,
kdpbpch mU UefplUila žadost.“
Tetka mne pojala za rUkU, a wedla mne
wen. Ubohý mUž po mně wppinal rUce: já mU
zpátkp letěla do UárUčť.

„Nech toho,“ kázala teta, „až odede. u
dež nechceš, UemUsiš ďe mnoU. Ale jak fe k nám
potom dostaneš, o to fe postarej fgma!“
TU mč fpadla še frdce tiže. Sla jfem ď te:
tou kadoktorowi. Cprill fe takě zdráhal, jčti ď
nč. Powěsil se mi na krk a plakal, že zůstaUc U
mne. Tctka zlobčla se Ua Uáš. Naložčla, co jfme

měli szteěnčho, a trpce Uám domloUwata. „To
děwče má fpleterU hlawU,“ stýskala si. „Hanba
to bplo, kam mne wedla.

Co si bUdoU lidč w

L... ch o mně wyprawowati, kde jsem to bpla.
Tolik krásných domúw, tolik pánňw jest zde: a
já si Udčlala známost ď ponocným!“
„ ck
ŘapomeUUja mne, aďhch k Uim Uepťinájpexň
takowých náwpků; u tam že mi coď takowčho
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Ueprojde u tp sprostř mrawp že fe nebodč do je:
jťch zámku. A já ji předce milowala. Wždhť mne
neodtrbla od dědečka! J diwala jfem se Ua nč
pokorně, opčt a opět jfem ji polťbčla rukUe Qna

to nemobla jaksi pochopiti, řkouc: „Jest hloupá!“
deela jesstě ten den. Doktor od ni newzal
žádnč Uábradp. Z Utržených peněz za nasse wčcč
podržel jen tolik, co by pak nám wpstačilo Ua restU.

Já fe wrátila k Swětlákowi. Bplo mUlito,
že mi fnad pokazil ď tetoU dobroU wůli. Ale já
bPla U něbo a smUtek minUl.

PoUěwadž se mi dělaly wrtochy, že fnad
předre chpbuji, dossla jsem ráno kfwatě zpowědč,
a přťstoUpčla jsem k stolU Páně. A to mne Uaš
plUilo podiwnoU dúwěroU a útěchoU newýslow:
UoU. J oddala jsem fe horliwě na službU nemoš
rněmu. Bpla jsem U něho we dne w nori. Wae
ťčla jsem mU polčwkp. Jinřho pokrmU nesnesl.
Chwťlemi odpočinUla jsem si na lawici anebo
jsem si hlawU pološila na jeho postet. Qstatnč
čaď obětowali jfme nábožnčmu rozjťmánť. Já mU

prrawowala

celýžiwot PáUa Ježťsse.Wyklcidala

jsem mU Jeho Učenč. Prossla jsem ď nim „Wěťim
nž Boha.“ Rozebrala jfem mU pťikázani Boži i
rarkewni. MlUwila jsem o tom, w čem záleži kře:
sťanská fprawedlnost. Qbssirně jsem pojednala o
fwátostech. Nezapomenula jsem na posledni. wčcč
člowčka. Roznitila jsem w něm radostnou nadťji
a předřikáwala jfem mu modlitbp nazpaměť a z
ťťlťh. To wsseckobplo dědictwim po mč drahč man
trčre. Dědeček mne posloUchal pozornč, o wclkoU
15
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rozkossi rUce miwaje srpiatě QU dělal .Ua začatku
a kUkonri křťžNejednoU prawil: „To jest krasnč
To otwčra zrak To pozdwihuje srdce! Ach, ditě,
ja to jen tUssil a npni uu to, wim!
Swěčil se mi Upřťmně, že chtěl w;dp býti
prawým krefťanem a že jim bhl, jak tomU roze

Uměl „Mčla dcero,“ přižanal

fe, „modlil jsem

fr wčc uu wčr, Uež jfem měl za swou powinnost
Chodil jsem k zpowědi wždp w stejnp čaď, na

Hodp Boži a o slawnosti Wssech Swatých
Nide jfem nebpl žadosičwrizcho statkU Nikomu

jsem Ueubližowal S bli UUn bpl bpch se rozdě:
lil o to, ro jsem měl. Žšškoda, že jsem Ueuměl
čisti. Nle kazan jfem poslouchal rcid, a přiččnil
jsem se obraceti je Ua žčwot Snad mi bude
Bůh m,ilostiw!,e

„Q bude,“ jistčla jsem, „QU jest sprawe:
dliwý, a wp dědečkU čiUil jste dobrě, i warowal

jste se zleho “
„Kýž jfem čistý, až pťčstoUptm pťed foUdnoU

stoliri Paně“
„Jste čistý,u zpowědwaď očisti,

swate

přijťmani waš spojč ď Zežissem, swate pomazanč
we waď rozsnnožč hojnost Jeho milostt.“

„Ditě, dej mne zaopatřiti“
Dala jfem ho zaopatrit Připrawčla jsem
x jej sama Těssčl fe Ua Spasitele Prijal jej celh
rozpalený laskoU k NěmU Qd te dobp mU přea
krafný mir panowal w oblčěeji Mluwčl o Uebi,
slibowal mč, že se bUde, Uwidicli twar Božť, za

mne přimlouwatč, abp se mi dobře wedlo;a á
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jčz ho prosila, abp se přčmloUwal, abpchu wždp
zůstala hodUá.
u
Nemohl si pompslčti, jaký žčwot wedoU dUsse

w nebi. Zá to takě erěděla,

ale w tom jsme

se frownčlwalč, že jsoU U Boha,

a že tč Uejwětssč

blašenostč požiwajč. Qn mluwil o swých pťťbm
zných a známých, zpominal Ua moU matkU, a často

opakowal: „erm

newědomý a sprostý, sUad fc

do Urbe anč Uehodťm!“

„Yle dědečkU!“ kárala jsem bo, „Bůh Uea
hlrdi Ua nčrnost, na staw, Ua bohatstwč a statkp.
Kdo to wssecko má, můše předce býti zawržeUým,
jestlč že UeUmťel w mčlosti Božť. Chudý Lazar,
Ucibožný a fprawedliwý dčlnčk Ua swětě dostaUe
fe do lúUa Božiho, dosčchne sláwp wěčně.“
Chtěje uččnčtčUěro dobrěho, kdpbp snad pťedre
UěkomU bpl usskodčl a wčnp mčl, o Učchžerč,
Uařčdčlmi, abpch rozdala Uuzným, co zbnde po něm.
„A co dám Ua památkU tobě, mč srdce?“
prawčl.
„Já Ua wáď dědečkU Učkdp Uezapomem:!“

„ZUáš tU lncermx?“

„Znám. Swťtila matce.“
„Nechať fwčtč take mně! Potom

si ji Uech!

bx Může to býtč?“
„Yno, může! Nechám si jť, a dar teU mne
těssť welčce.“

„A co bp si žádal Cprťll?“
„Cprill bpl práwě přčtomen. J chtělděditi
po dědečkowi hůl a troubu.

Dwě nedčle wptrwala jsrm U něšš.
Naposled
1
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jfem fe od Uěho fama Uččla modliti, jak wzdpx
chal k BohU. W každem jeho slowě jewila fe
moUdrost a wroUcnost, žr jfem fe stpděla, jak
jsrm mohla mpsliti, že snad Umťm wťce než on.

Již widěl nebe otewťeně, mlUwil ďe fwým Spax
sitelem, popčsowal jebo dobrotU a láskU, wrlebil
Božč mťlosrdenstwť a kořil fe swathm tajrmstwim.
A hned býwal zafe jako dčtě. Já mU powi:
dala o BohU, a poťád jsem se ď nim modlila.
Nemoha si toho dostř wpnachwálčtč, řčkal: „Bňb
mi popřál ssťastn koner žiwota. Dťkh MU m dťkp
tobě, LUdmilo. iti bUdeš, co si nafeješ. Nemine
tebe požehnáni Božč!“
Dobrý dědcček těž jako otec mi Udělil po:
žebnánč, a já jemU konečnč přiwřela oči. Zae
jčstě to bpla welká kussenost pro dwanč:ctiletou
dčwkU, ale profpěla mi. Ano, welebťm Boha, že
mne toUto cestoU Uwedl do fwěta.
Při pohřbU jfem ssla ď Chrčllem za rakwi,
Bhlť jsme jedini pťátclč nebožtčkowi. Doktor mU
lakč sloUžil, až dokonal. Na hrob dali jsme mU
Udělatč rámrc, jako mčla matka, a těž takowh
křčž jfme mU postawili. Ležel w lewo uu oter w
prawo podle matkP. Kwťtčm jsme ozdobčli jejčch
lože. Doktor slibil, že je bude pěstowatč. A držel
slowo. Po letech jsme se o tom přefwědčilč.
MUseli jfme L...ce opustitč. Bolrstně ssme
fe ď nimi loUččli. Jelč jsme k strýci. Nebožtťcč
rodiče stáli jednomU sedlákU kmotrowstwi. Dobrý
ten člowěk často přicházel k matce,

kdhž owdou

wěla. PamatUji pa! se, že Uám přčnássrl č darh:
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máslo a wejcc, mlčko a jčUč wěeč. Zpráwa, že
fe bUdcme stěhowatč, jcj pohmlla, že si UmiUil
wpdati se Ua cestU do Prahh, kam jezdiwal o
obilim. J wzal náo Ua wůz. Bpl to bodUý mUž,
a opatrowal Uáo eo fwé wlastnť. Jessté wice Uslhu
fsite o jebo rodině. W Praze fe whptal po přix

ležctosti do S...ce

a odewzdal UciojchomU žia

dowi, který zboži wozil a dobře znal strýee. A žťd
ten Uám takč Uie UeUbližil, anbrž posloUžil Uám
fprawedliwě. Diwčl se pak tomU, že si wer tak
hrozitánskoU lUcerUU. J chtěl ji ode mUr mermo
morč koUpitč, Urwim jestli w žertU nebo oprau

de.

Jčx řekla, že ji Ueprodám.
„Což kdpbhchti ji hodnč zaplatil?“

prawčl

id.

„Nedala bpch ji,“ odpowěděla jsem.
„Jsi fUad skoUpá?“
TomU jfem UerozUměla, ale prawčla jfcm:
„To jest dčdictwť.“
e
„A po kom?“
TU jsem mUxwpprawowala,
jak jsem k Ui
přissla.

ZemU se to libilo,

a dal se oe mUoU

do řcčť.

„Ten ponocný bPl křcfťaU,“ were. „Jestlč
pak bho pomohla

takř nmě, kdpbhch se tč rozstou

nal Ua resiě? Já jfem Zčd.“
„Nic bhch se Uerozmýsslela,“ dim jemU. „Jste
takě můj bližUč a bližUiho máme mťlowati.“
„A kdo ti xto poroUči?“

„Nasse wira.“
„A kdpbpch Umťel: komU bpo dala mč wčeč?“
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„Wassčm lidem; Uččeho bych si Uepodržela.“

„A proč?“
„W sedmřm přčkazaUťstojč: Nepokradeš “
„Nepřissla ďpď do pokUsseUť? Mňm hezke
ssath, peUtle, plťUp“
„Nempsiim A kdp bpch přissla, wěděla bpch,
jak jc pťemohU.“

„A jak?“
„Jú znám PáUa Ježčsse, prijčmam Jej w
Swútosti, uo modslm sekk.NěmU nn QU mi
Uedá kleonUti“
„Tak tedh Uikdh Uebressťš?“
„Nch, hřessťmtakě. Yle potom Uemam pokoje,

až fe wthowťdňm “
„A potom je dobre?“
„Jak mčle chpr Uaprawťm a obdržťm rozé
břesseni debpch wam Uěco wzala, meela bpch

to wratiti“

Žid posioUchal zwědawě a jesstě prawil,

že

nejfme wssickUitakowč, uo mp křesťaně
„Kdo Uenč takowh,“ odpowěděla jsem, „jest
to tčm, že nezachowawa swe wťry a neužčwá pro:

středků, jež mohoU a maji ho chranti.

Qstatně

takowp člowěksam si fskodč“

„Čim?“
„Bůh

wč o každěm, a nčkdo nerde Jeho

ttestU. ee

„A tobo trestU sr tedp bojčš?“
„Q ne! Co činčm, čiUťm z laskp k PanU
Ježťssi.“
Jťž jsme wčre UemlUwili o UabožeUstwi Llle

u

Záe:x!ud

pozorowala jsem,že ho to překwapčlo.thžjfmepřču
jižděli k Sl. .. ci, w sťUtkUwpznal se mi, že bp pou
wm arrč bplo dobře Ua fwětě, u že bh i Židč k
Uassiwčře se přizUali, kdpbh bhlč samč hodUč křefťanč.

Čtwrtá nedělee
Po otci jfme sejmenowali Balmčnowé. Strýc
bpl tedh takěBalmiU. KdPž jfme dojeli do S...c,
pozdrawčl Uáš wlidně, a předstawčl miď tetě. TUto
jsme jčž znali z L...c.
Ta Uáš hrUbě nepřčwč:
tala. thž pak ji powěděl strýček, že jsme přčjeli
ďe židem, pozastawčla fe nad tim, řloUr: „To
jest pěkná čest pro Uáď, že wáš odewzdáwá žid!

u Co pak délá wáš ponorný?“
Já plakala, že Umřel. Tetka se wadčla ďe
mnoU, že wěssčm srdre na takowe lčdi. „Mně si

fe nezachowala,“thýkala mč.„leoUwat

Umčš;

to jrst prawda. Wssak ty fe mUsiš UaUčitčpostan
chať. To pťestáwá, jednati dle swé twrdč hlawp.“
Já jč slibowala, že ďUdUposlouchať, i ofwěd:
čowala jsem, že jfem wždhcky býwala poslnssná.
Tetka skoččla mi do řecč, že to neni prawda.
thž pak jsem se wymlouwala, že jč UebUdUobea
lháwati, poněwadž to mám za hřich; obořila se
na mnr, že prý ji zafe odporUji.
Umlkla jsem tedy, a CPrisl strachem fchowá:
wal fe za mne. Když jsme bhlč sami, prawčl mč:
„Ta tetččka jest zlá!“
“
s

NapomeUUla

jfem ho, člby tak o nč UesoUu

dtl, a oU mč řekl: „TU nrmám rád!“

ušgu.
„MUsiš ji ale předce ctětť,“ Ustanowila jfem.
„Milowati máme každěho, a to tčm wire tetU.
NemUsila bp Uúď tadp miti. Prokázala Uám tedp
dobrodini, že Uáo přijala.“
Bpla

to owssem tčžká wěc, ziskati si U nť

přizeň. Mrzela fe, že jsme ji přibplč do domU.
ZfoUc z bohatřho rodU, opowrhowala chUdými
přibnznými. Mčla sama dětt: dwě dcerp a spna.
Yle wpchowáwala je jináče, ou jinciě než náď nc:
božka nasse matička.
Strýc Uemlnwil mnoho o náboženstwť. uu
Do kostela chodil zřidka u nestaral se o modlčtbu.
K zpowědi a přijčmámi přistnpowal jenom na ze:
lený čtwrtek. Tetka si dělala pofmčch z těch, ro
časiěji pirijimali. Mimo to chtěla mnč to zakázati.
Dcera JUlie, wětssťUežjá o nosilq se fkwo:
stně, hrála na fortepiano wu zpiwala. Rčkali ji:
„slečno!“ Pťfaři a jini páUi ze zámkU obstako:
wali ji Ua potkáni.
Berta bpla jesstě malá, ale již si takč hle:
děla parád . U wiře nemčla základU. Já fe ji
Urlťbila. še jsem neměla hezkých ssatů, nechtťla
býli w me společnostč. Mp bpdlrli w čelednťkU,
a jťdali 8 kUchařkoU.

Zen chlapec Wiktor fe hned přčchptil Cp:
risla, zwal ho na procházku, běhal ď nim a Uč,il
jej skotaččti. Muselať jsem pilnť nad nťm bdtti

a Wiktora krotiti.
Cprťll chodil do sskolp. Zá Uklčzela w po:
kojich, pomáhala w kUchpni a wpkonciwala tčxž
jiné prácc. KUchařka a děwečka bplp proli mněn

uZ;šu
mhsiice, že Ua Uě bUdU tetč žalowati. Brzh wssak
widčlp, že nčr Ucplatim, a počaly mnť sužowaptč.
Nesplárela jsem jťm toho, ale bpla jfem k Uťmho:
dně přčwčtiwá a Učkdp jfem si Ua tetu Uestýskala.
Nadáwalp ji samy, doufajťre, že jim poswědčim.

Já je prosila, abp nepomlollwaly, že se to Uepatťi.
„Wy ou wp nám bUdetepředpifowati!“ wau
dila fe kUchaťka..

„To rozkázal Bňh!“
„A kde?“
„W ofmřm přikázaUč.“
J fmálp fc mi. Já jťm osmč pťčkázaUťwpe
ložila i odwoláwala jfem fe Ua láskU kBobU a
k blčžUimU.

W pátek jčdalh mafo, co szlo pánům a
mně takč dáwalp. Nejedla jfem. Prawilp mi, že
strýc a teta jťdaji w pátek mafo, a že ďpch fnad
chtěla býtč moudťejssi Uež oUč.

Každý bUde sám za sebe odpowidatč,“ ťekla
jfem jčm.

„Wp jste ňáká kaUtorka,“ prawilp, dUrdčcefe.
„Já fe zpowčdám uu chodim k fwatěmU přix

jťmáni,“ ijewila

jfem, „jak bpch tedp mohla

činitč, ro je zakázčmo!“
„Mp fe také zpowťdáme, takč chodime k přť:

jimánč.“
„To je UaUčc,“ odporowala jfem, „že fe přča
držUjete zlčho. Potom wám to Uic neprofpěje.
Anobrž, takto Ua Uowo dopoUsstite fe hťčchU. Což

nemilujete Pána Zežisse, kterčho přijimáte?

Bálp fe, dátt mi odpowěb,wuš:t:chalp mne.

uZWu
Pozorowala jfem, žr kUchařkaodnássi a pro:
dáwá pokrmh. thž jsem fe přeswčdčťla,že tomU
w skUtkU tak, domlUwčla jfem ji, ofwědčUjir, že

Uefmim trpěti takowě Uefprawedlnosti. u
Zesslť wčre Ume proti fobě popUdila děwečka
Mělať milěho, ten chodil do kuchhslě, a wsselijak
UepočestUč žertowal ď nť. Zá w zármmkU nad
ni celoU noe jfem se modlila, aby ji Bůh oswiu
til a zachránil. SPssela mne, Ueboť jfem sskptala

a ráno se ptala: „Co wám bplo?“
„Já fe za wáď modlila. Marie pamatthe,
že jste panna!“
„NU, jsem.“
„Nedáwejte fe tak pokoUssetj.Widite, tuhle
mám po matce obraz Pána Zežisse.Za wáš takč
Umřel. Pojďte ďe mnoU w neděli kU zpowědi!“
Z fsla ďe mUoU. Zá jť powědčla, jak se má zpo:
wťdati. Po fwatčxm přijimáni jsem řekla: „Wěřte
mi, Upni sUadUo fe bUdete moct wyhnouti wssemu
nebezpečenstwi, jen kdpž bUdete chtitč. Spasitel

wám bude pomáhati.“
Stpdčla

se přede UmoU, a nčde již mi nex

dala přičiUp k Uespokojenostč.

KUchařka mne dlonbo nemohla wpstáti. Nle
Umťela ji matka, a to ji pohmllo k litosti. J po:
wťdala jsrm jť o fwě matee, četla jfem ji z knihy

u modlila jfem fe ď ni za nebožkU uu wedla
jfem ji na mssi fwatoU. Potom jfem ji wzala
okolo krkU, prosir ji, abp fe k wůlč matce wh:
střihala hřichu, že si pťťprawi blažený žiwot než
fwčtě a po smrti. To ji hnUlo tak, že mne těz
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Upřčmně tčskla k srdcč.

Než w tom přissla teta,

a hroznč mi Uadáwala. To knchařknmrzelo. J
chtěla se Ua tetu zlobitť, ale já ji chlňcholila, že
sner wssccko ráda, jen kdhbhch prospčla jeji dnssi.
„Q Lidussko,“ hladčlo mne, „wp jste předce
hodnč:. Jčž wčm, že wciď mUsim poslouchatč!“

„Mne ne, ale Boha posloUchejte!Swatá
zpowčťdwáď ze wsseho wpwrde, a Tčlem Pánč
Utwrdčte se w dobrčm.“

ZkUsila toho u
mnr a Marče.

a, Bohn diky Uásiedowala

W kUchpUi a čeledniku již bplo ččsio. u
Me pťcitelě Uassť uu pčmi w pokojich žili jesstě

jako pohaně!
Mladssi sestřenčceBerta dostala nakažlčwon
wpraženčm: uu fpálu. Jnlie k nč nessla, abp se
lakě nerozstanla: bálať se o swou kráfn. Wčktora
kni Ucpustčlč. Slpssela jsem jť, jak plakala, že jest
ji dlouhá chwile. Matka se u ni Urpozdržela:
hlidalať uu opatrowala ji ch děwečka. Jčž pak
si č tato bpla Uařťkala, že jest š ncmornou pořád
sama. Počalať se mrzeti, žc jť Učkdo Uclčtuje, ať
prý se Uakazi, a pč:nt žc prh se znajč ssetřčtč.

„Mčlá Marče!“ prawila jsem, „wp sloUžčte
a proto Uáleži wám snč:sseti w slušbe lecjakě těža
kostča nehrozčtč se Uebezpeěenstwč. Nle, má drahá,
lčpe bp bplo, kdybpste lo činčlaz láskp: pak bhstc
měla wětssč záslUhU.“

Marie bpla errlá,

žc mi lehko kciratť,kdhž

fedčm pěkně w čelednťk::. Já jč alc oznámčla, že
lfem jťž řekla tetince, aby mč Bertu odewzdalť.

ušǧšu
Nrwěťčla tomU z počátkU, ale pťefwědčila fe, že
to prawda, kdpž přissla teta a k Bertě mne wedla.

Berta měla welkoU radost, že Uabpla spo:
lečnire. Ptalať pak se mne, jestlť se ji nebojčm.
Ja ji powěděla, že se nebojčm nťčeho Ua fwětě,
kdpž jest Pan BUh ďe mUoU J hrala jsem si ď
nč a chlUbila jsem se, že znam krafne přťběhp.

„Ych, wypraij,

powťdejmť“ prosila, „ja

tUze rada posloUcham pohadkp.“
„To UejfoU pohadky, jake tp mpslčš“ řekla
j.sem uu „Co ja wčm, jest cosi mnohem krasněja
ssiho Stalo fe w skUtkU Me powčdkp jednaji o
PaUU Bohu. “
Než Berta chtěla, bych ji jen
powidala o PánU BohU,a tak se jč to zalčbčlo,
že fe Uemohla dostč naposloUchati o Pčmn Ježčssč

J dťwčla se, že ji take mčlUje a přala si býti
Jeho dťtětem.
J Učila jfem jč pěkUým modlitbťčkam, a whx
kladala jfem jč, co chce Pán Ježčš a ro nechce,
abhchme činili

„Ale jú činčwala co nechcePan Ježčš “ stý:
skala si Uboha, „tak MU tedp již Uejsem mťlá! Co

si počUU; jak sipomohn,

aby mne milowal zase?

Nemesskala jsem ji powědčtč o swate zpo:
wědi. Qchotně se chopila tohoto prostředkn, abp
se oččstčlai stala milačkem Pana Jež isse

„Již npni Uad teboUplefa “ wwaětlila jfem
jť „Wčnh twe nejfm: welke Wždyť jsi Ho neu

znala Yle kdybpsi
zafe

jednala protč Jeho wUli,

potom bpď bhla welkoU hřčssUici“
„NebUdU, nebUdU.7“ slibowala ta dobra dUsse
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„Já bndU se modlitč tak jako tp. Jen wž kekni,
ťyhbych něro dělala, co se ncpatřť; Uwidiď, hUed
toho Uechúm.“

Qd tobo čafu zakládala si na mne welčce.
deyž jfrm se rozstonala já, ona pak již fměla z
postele, nawsstěwowala mne a za slUžbymě fplá:
rela mi láskoU. J děwečka i kUchařka mi sloužily.
Bpla jsem trpělčwá, w.u děkowala jsem za wssea
cko. Když m fc sirachowalp, že fUad ztratčm tp
kráfně twářťčky, řekla jfem jčm: „Hůře bh bplo,
kdpbhch ztratila, ro krásnoU činť dussč!“
Teta ke mně takě ďpla přiwětťwějssč. Po:

bmllo ji, že jfem fe Ujala Bertp.

Strýc mne

pochwálil Upřimně.
„Q já bhch wáď každčho hlťdala, kdpbyste
stonalč,“ slibowala jfem, „wždpť jste mi na swětč
blčžssč než jinť!“

Zwlásstě Wčktor fe mč UakloUčl, když jfem
powstala. JUlči tU sskádlil, že Utčká před Uemoru
nými; na mne ale chodčl se dťwati, zacházejť:lč
mč w oblččeji zmimko po nemoci. J jej jfem Učila
swatěmu UábožeUstwť. Býwal přitomen, kdhž jsem

rozmlouwala ď Cprčslem, a warowal se zlhch
obpčejůw, abp mnr UezarmoUtil. Powčdčla jfem
mU, koho jesstě wčre zarmUche osskliwými siUtky,
a poslčze žádal si sám, že půjde ď BertoU k swate
qpowědi.

u

Teta zphtowala, kdo dětem Uafadčl do hlaw
th UeslUssnč mysslčltkp. Wsse swezlo

fe Ua mne.

Mlšsela jsem fe ofprawedlnitč. Wptýkalo fe mi,
še 1sem je zawádčla matce za zádp.
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„Tctčnko!“ prawčla jfem, „wždpť jsem je
měla k dobrěmU. Jak pak jfem je tedp zawádčla?
Nni mč UeUapadlxo,še bpste mohla bhti protč tomU.“
„Pro tebe wu pro.jčUé fprostř lčdi je to do:

bré, ale u

uo“

„Nerouhejte fe!“ zaskoččla jfem jč do ťeči.
„To je pro každčho dobrř, ať jest žebrák Uebo pán.
Což nePozorUjrte, že Berta uu že Wčktor jsou
lepssť, co Uásledeč Pána Zcžisse?“
„Nic newčdčm.“
„Q wssimnčte si toho! anč posloUchaji,jsoU
zdwořčli, pilUť, rádč se Uěč, Uemlfajť, Uelhou. N
bUdou jesstč hodnějssč, až je posilni milost Božč

we fwátostech.“

Toho teta Ucmohla zapčrati. Doufala wssak
předce, že zapomerU

Ua tp dčtskč sprostnostč, než

wprostou; a prozatim uu dowolila.
Já sepmxla rure, jakobychse modlila, řkonc:
„Nedej Bože, aby Ua ně zapomněli! N wp, te:
tinko, nežádejte si toho! Žádala

bpste si jejich i

fweho Uesstěstč,a jednoU bpste toho lčtowala.“

Zarazila mne, abpch prý se erpowažowala
,kázatč jť. Nebránčla

Uxčwssak wice, rwččitč Bertlš

a Wčktora. Qba důstojnť a hodně wpkanli prwm
fwatou zpowěřd.
Již jsem nebpla obmczena na čelednťka kU:
chpnč: já mohla k dětem do pokoje. Yno, wzalč

mne ď CPrislem č k stolU. Já rostla, jčž jsem
lwla hnedle tak welká jako ZUlče, a powidali si
o Umě, že jsem kráfná, že mám wýbornou pou
stawU. Pčfaťč a úťednicč počali mi Uadbčhati a
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řťkali mi zdwořčlosti. Šaty po matce pěkně mi
flUsselp. Jci si předělala, co bplo zapotřebč. U náď

býwalp befedp a bál,y, brálo a tanččlo se: já
chystala na stůl a mlsto tety jfem strojčla. Bralč
mne takě k tanci. Já wssak wpznala fe Upřčmně,
že tančitč neumťm, a Uir jfem se za to Uestpděla.

Z dčwili fe tomu. Julťe fe mi smála. Teta Uade

mUoUpotřáfala hlaon.

Berta pak a Wčktor

objimali mUc, že ssem jčm předce mczi wssemč
nejmčlejssť.

„Což wáď to Uemrzč, že ď nčmi Uemůžete
do kola?“ ptala fe kUchařka.
x

A dčwečka doložtla: „Jen toho kuste! Zste
hezká. Budou fe o wáš trhatč.“
„Nemrzť mUe to u nezkusim toho,“ ťekla
jfem. „Wčdim, jak si počinajč neslussně, a Ue:
Ubránila bpch fe fnad marnosti.“
Měla jfem bez toho co dělati, abhch zapUees
dila dotťrawě sswčhákp, kteřiž mi lichotili a chwá:

lili na mne: čelo, bradn, twciře, ústa, wlafp č
krk, a o přťzeň mne prosilť.

Julie fe zlobčla, že prý ji zatemňuji, a tn:t
pila nme přč ťaždč přťležitosti.

„Th mpsiiš, Lidko,“ prawila kdyď, „že pčmi
o tebe stoji! Nle wždyť Uejsi wzdčlaná;

a Uedon

wedeš 9 Uťmi ani promluwiti.“

„Julče, wěťrmi,“ prawila jfem, „že mi do
Uich Uic UeUč. ReknoUoli

mi Uěco neslussněho,

boli mne to. Byla bpch ráda, kdybp nme Uechali.“
„HloUpá!“ fmúla fe, „tp múď wsscckoza ne:r
slUssUě,čemUnerozUmťš. Scházeji ti panstě mrawp.“

uw352m
„Q iá wťm,“ twrdila jfemš, „že to UejfoU
hodUi křesťaně. Hledť jen na zcwnějssek, tropi si
ze fwatých wěcč žerty, jfoU UeUctiwi w kostrlr,

Urážeji každeho a zwlássť anUy

son

Ucweiza2

nosti. WarUj se jčch a měj fe na ,pozorU, aby ti
swýmč slowy neposskwrnili frdce. Q, kdyby jsi se
jen jedUoU dobře wpǧpowťdala a poswčtila si dUssc
o nejfwčtčxissťfwátostt Oltářnť! Oč, že byo pak nr7
měla zalilšenč w Uich.“

„Yno, ano,“ wece mi na to, „potom bych
šůstala
staroU
jako ty ji bUdeš, a nikdo
p o mne
aUč annoU,
UoboU Uezawadil.“
„Tťebaď! JsoU:li wssťcknitakowi: jcst lřpe
býtaistaroU anUoU, Uež prstiti se Boha. Ten

námč zajlste erpowrhne.“
Nle Uic jfem o nč Uepořidťla! w .m
ToU dobou přčssel čao, žr měl Eprisl při:
stoUpčti poprwe k swatřmU přijčmánť. Bcrta a
Wiktor byli již take dosti dospčli Ua to. Jak
jfem bděla, jak jfcm se modlila, abych splnila slib
Učinťný matce, že chci bratra dobťe připrawčtik
swatemU pťťjťmáni!
J powedlo fc mi to. Z Uědo stal se hodný
člowěk a sprawedliwý křesťan. Z Berty a Wi:
ktora tťž.
Bhlp to Utěsseně hodiny, co jsem tenkráte
přežila. Sedúwalč U mne, wykonáwali oe mnou
pobožnosti k PánU

Zržťssč, a wssickni tčssilč fe na

ty Božč hodp. Zá jim to wyložila, jako mč to
jednoU wpložila matka. Powědělať jsem jťm, jať
jfem poUejprw já přijťmala. J slibowalť mč, ux
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wssak co prawťm? w slibowali Bohn wirU; slia
bowali, že bUdoUmčlowati Boha, Spasitele, swa:
toU Zeho matkU, cnost a wsse co dobrřho jest na
fwčrě. Pýcha wpmizela jim ze frdre; každý člo:
wčk bpl jim bratrem, a 8 každým bpli ďp fe chtělt
děliti o láskU a statkp.
Z bpla jfem ď Uimi w kostele. Knčz oslawčl
fwath čin, a dobrý přťklad whcházejicť ze zámkU

způfobčl, wčrU, mnoho dobrřho. Sám strýc bpl
pohUUt, a wpznal, že to bplo krásnč. J tetička
prawila: „NU, to bplo něro pro tebe. Nechali jsme
ti wúli. Jsi:li pak Upni spokojcna?“
,

Já odpowěděla:„Zaplať Pán Bůhl Q teu
tinko, zajistř i wám z toho radost wykwěte!“

dež

jfem ssla po S...ci,

wpbťhalp ke mně

ženp a pannp. Já chodťla do domň a chalUp a
zpowěťdm swatě přijimáni jfem jim poroUčela.
Proti wssem nedUhům: hUěwU, záwisti, lakomu
stwč, fmilstwU, obžerstwi, pýsse a lenosti stačil ten
lčk, a kdo ho jednoU zakUsil, nehledal pak jiných

prostřrdků: milost Boži ho w trpěliwosti, láfce,
sstědrosti, čistotě, střčdmosti, pokoře a horliwosti,
zkrátka w dobrěm Udržela.
Swětákům to neďplo po chUti. Hofpodský
nařčkal, že mU Ubýwá pijákúw.
id odbpl mno:
hem miň parádp, a prostopássni chafnicť fe Uan
darmo sháněli po slabých a lehkompslných ženských.
Naklonila jfem fobě třž děwečkp we dwoťe.

Já jčm půjčowala knihp a wpUčowala jfcm je.
Jedna mi meela bditč nad drUhoU. Spojilp fe
še mnoU i některe dcerkp úřadnickč:. uu Welká

pZ.Zǧu.
postawa a tčlefná kráfa mi dodáwalh důstojnosti,
od.hodlanost w slnžbč Božč nme činila směloU
a silnoU.
„Wssak mh ji zkrotčmel“ sseptali pisaři. J
spikli se proti mně, a jeden po drUhěm si mne
chtčl namluwiti, jak tomU řikali. ChUdári, co pak
mohli pořiditi, dokUdbpl ďe nmou Búh? N wčrn,

mne neredli
ani do pokUsseni. Bpl mezi Uťmi
jeden kráfnh mUž uu jmenowal se Žalud. Ten
požťwal přtznč U wrchnosti, obdržel wýnosnoU
slUžbU, a teta oěekčxwala, že pojme za manželkU

ZUlči. Bn ale již dáwno nadchňzel mně, až i

u nectnč mne pronásledowal. u

deor

můj ho

e tak rozpálil, že přissel a požádal mne o rUkU.
J mpslil, že mi přinássč welkon oběť, pončwadž
jsem bhla chUdč:. Bylo patrno, že mčlUje toliko
mě tělo.

„N co fe wám na mne lčbi?“ u

ptala

jsem fe.

Zmenowal mi todo mnoho, ale nchedl

ani

jedně wlastnosti dUsseroni.
„Co soUdite o mčm Uáboženstwi? BUdetr:lč
pak še mnoU choditi k fwatě zpowědi a k swao
těmU pťčjťmáni? Rozumi fe, Ue k wůli mnč, ný:
brž z l(xskh k BobU a z přeswědčeni.“
„Q já wám nebUdU překážeti, ačkolťw fe
přiznati musim, že na to nedržťm. J bplo bh mne
milř, kdpbh má bUdoUci pani nepřepinala.“

„Tedp si wphledejte jinoU. Já, wěrU, od
swé přepiatosti, jak to nazýwáte, neUpUstim.“
„Wždpť U wáď dělám wýminkU.“
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„Ale jci nesmčm dělati wýmčnky. BUde:li w
eom wůle Boži, abhch fe wdala, wdám se jen za
katolťckého křesťana: a ten chodi k fwaté zpowčdi
a k přijimáUi.“
,

„Chcete:li„poslechm: wáš. Q, kdhž se wám
podiwám do očc, stal bpch fe židem, tUrkem! Tak
welice wáď milUji.“
„To jest důkaz, že mám tělo Uad dUssi u
nad Boha au Uad wťrU uu nade wssecko. Kla:t

nite se tělU u až pak wáď modla omrzi, po bla:
ženosti weta.“
„Q, já wáš bUdUdo fmrti nositi na rUkoU.“
„Milý pane, to jsoU pěkné průpowidkp. u
Sám bpste soudil, že jfem hloUpá, kdhbpch na ně
dbala. deUsťte, že Uetajčm prateodp.xaWp fmýsslite
jináč a já takč. Nehodčme se k sobě. Wssak anč
ď jinoU osoboU nebUdete ssťastnh. nu MaUželstwč
mUsi poswěcowati Bůh, abp se pxodařilo. Zmen

ntete se katolik: Užiwejte swátostť. Potom pře:
můžete, ro se manželům w láfre stawčwá Ua odpor.“
Tčm, že jsem mU řekla, abh Užčwal fwátosti,

roz;lobila jfem ho. J thýkal

mi, že jej mám

za bábU, a krátce dal mč otáku: „Cheete Uebo ne:
chrete?“

Já krátre odpowěděla: „Nechci!“
Za to fe mč posmiwal,
počkala na ňákčrho kmotra

abhch prý si tedp
čepččku ď růženrem.

Yni teU prý si mne erezme,

pončwadž jfem

chUdá, a Uemám Uičeho mčmo teU woskowý obličej.

„NU, dobře,“ těssila jsem fe. „Ziž sám zaa
wchlljete ten woskowý obličej. Zá si na Uěm bez
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toho nezakládala. Wčm, co má wPšssi ceUU, a
Uikdp Uespnstčm to z pamčti.“

Pan ZalUd odesselnu pomlouwal mne, ale
erhznal,
že jfem mU dala kossťěek.
JUlie přiběhla, že ji odrizUji .Žalnda. Pla:
kala, prosila uu otrem uu matkoU, pomstoU mi
wphrožowala.

Prawila jfem: „Já ho nemilnji nu nefmčm
ho milowatť, a proto fe neboj, že si ho wesz.
Wssak lťto mi bUde, fwoliš:li th.“
JUlie fwolila. MUě anzdor se ď Ui zae
fnoubil, a bleděl mne pokořiti. Měli jsmr w S ..ri
wrchnost. Byl to pcin swobodnh, asi čtpťidretča

letUik. Ten mUe widěl, a počal fe prtáwati
měho býwalého žcUčcha, čťjfem. Z UmiUčl si, po:
lapitč mne we swá osidla. Nesslrchetnik zajistě
wedl haUebný žiwot, a bohatstwi dostatečných mU

poskPtowalo prostředků.
PaU
alUd mi we jmenu jeho Učinil Uá:

wrb: mťla prý jsem býti ani
chtěl bp mne woziti

w

ámku, pán

w kočáře, chtět kzchmi dršeti

sinžebnikh, chtěl by mi dáwati peněz mnoho tisic.
Nle hUala jsem ho uu Uestpdn uu a řekla jsem,
že pcan zawrhm: tak jako jej, kdyby mUe třebaš

požádal za praon

manželkU i Upsati mi dal

panstwť a wsseckpfwš statkp. „Bl wp jste w skUth
sspatUý ělowěk,“ doložila jsem, „poněwadž se dau
wáte potťebowati k bezbožUostem. NUi Ua cti w,ám

Uezáleži. Ctimilownost prh wám wpnahradi wcrn.
Dokázal jste, jakl“
Ta potUpa mne tak zarmoUtila, še jsem nee

ušďxr u
fpala mnoho nori, a jen modlitboU jsem si Upo:
kojila m?sio

Nepěkný ten pán mne jedUoU zastawťl, a
chladně fe ptal, jestlč jsem si wěc rozwážilax. Já

neodpowčděla anč slowa u

ale wppliwla jfem

před Učm, a ssla jfem po swých. On také odstoU:t
pil, jako bp nčr, koUťil a hwizdal si.

Nefmime takowých panáčků ssetřťti. Práwě
že jim wssecko
promijime k wůli stawU.r Ctěme fe, i oni náď
budoU meetč rtťtč! ChUdaď, co pak on wčděl o
úctě, jakoU jesi powiUeU každř srbr churssi pannť!
J modliwala jsem se, abp jej ofwitčl a na:

proto wedoU si tak opowč:žliwě,

prawil Búh.
Mne ani on ani kdo jiný nemohl zawčsti.
Wždpť jsem se jesstě zpowidala a Swátost oltáťm
mne spojowala ď Ježťssem, jenž mi nedal kle:
fnoUti. Ych, co múže nepťitel protč nčlm, kdpž
máme takowého obrance! debp wsseckppannp
hodně přijťmalp Tělo Páně, anč bp Uemohlp hře:
ssiti, a počestnost bp panowala wc swčtě č mezč
mUžskými.Jak bp to bplo kráfnč! Náboženstwč bp
slawilo wčtězstwť, země podobala bp se nebesům!

Pátá neděle. e
debpch bpla wčděla, že si w S...ri

ne:

zasloužim žiwobptč, již dáwno bpch bpla odcssla
odtathd Ua siUžbU. Yle wedla jfem jim relč hoa
fpodňřstwi, nedčlwalč mi mzdp, a ssatp jsem Uo:

sila po matre u po tetť. Poskptowali mi jen maa
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ličkostt, jtchž jfem měla erphmltelně

zapotťebi.

Cprčsl psal již w kancelářč. Uččtel, jcjž držel strýe

Wiktorowi,

wpcroiččl jej, že mohl wýborně za:

stáwati misto pčfaře. Měli jfme fe spolU nefmčrnč

rádi. Já plefala, že ctčBoha jako já. Nempslila
jsem si, že bpch fe š Uim kdp mohla rozloUččti,
a přčssel čaď, že i to se meelo státč.

Doktor z L...c

ozmitnčlj mč, že jest wdow;

cem, a že bp to pokládal

za welkč! sstěstč, kdye

bpch fe Ujala jeho ditek. Newádala

jfem to Učč:

Učti. Wždhť wčrně sloUžčl matce, a w tě Uejwětssi
UoUzi nassi otrowskp po.staral fe o mne č o Cp:

rilla! J promlUwila jfem ďe strýcem a š teton.
Nebránčlč mi; ťeklč jen: „Dělej, co chceš! Mp
tě Uemůžeme zaopatřiti.

Mnfťš si jťž pomčxhati

sama. Cprill těž.“
Na to jfem o.cdjelal Cprčsl mč dal slowo, že
se Uezměnč, a Berta i Wčktor mč takř slčbowali,
že chcějčfetrwati w dobrém. Zehnaliť fe še mnoU
jako š wlastni flřstroUr J děwečka, kUchaťka č
mnoho jiných přátel a přťznčwcú fe loUčilč ďc
mnon frdečně, tak že jfem fe hrUbě ani nemohla

odtrhnonti.
Ccsta mi nedělala strachn. Bl ro se mi mo:
hlo státi? WždepťBúb bhl še mnon! A w skUtku
š pomoci Boži ssťastnějfcm se dostala do L...ir.
Bplo pěkně odpolrdne, kdpž jsem pťijižd,ěla
k městu, kde jfem co dčtě přežčla tolik radostl a
žalostč. Pťed městcm slezla jsem ď roozU. J ša:
stawim fe na hřbčtowě a hledč:m hrob nšatčťU,
otcůw a přčtrlc sweho Swětláka. Nasslat jfem
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je. Wedle Uich ale jesi hrob čtwrtý, takč rámrem
obehnaný, a wsseckp jfoU ozdobenp kwětčUamč.
„Dťky doktorowi!“ pompslila jfem si, klekUU a
modlťm fe.

W tom.přicházč milostná panenka a chlau
peček. Každý mú koňwičkn, UefoU wodu, zaliwajč
hrob prwnč, drnhh, třetč, dčwajť fe Ua mUe, ježto
jfem kleěela Ua čtwrtěm. Qstýchajčť se jaksi přiu
stoupčti blčžc. J pozwedUU oči a prawim:

„Zde takč bUdete kropiti?“
„Ano, takě!“
„Čo wťte, kdo zde lržť?“
„Wčme. Panč Balmčnowá.“

„Ci jste?“
„Doktorowčr.“
J objťmám jednoho po drUhěm. Srdee mi
jcisalo u boťelo láskou; nu Uemohla jfem jich z
nárUči an pnstčti.
Panenka počala mne hladiti, lťbati, wpkřčkssi:
„Tp jsi LUdmila!“

„Co pak mne znáš?“
,
„Tatťnek mi již o tobě powťdal. Chodilč
lfme tč Uaproti. Zde pod těmť růžemi jest twá
matka. Nasse již jest tU takě. Widčš:li pak, tUhle.

Mát zroan

takoon zahrňde jako ta tUoci.“mn

a Cbtěla fe mi dáti do pláče. Ale já jč přču
ťdtnUla k fobě, opět a opět ji celUjir. J ptala
lfem fe: „A jak ti řikajť, mčláčkU?“
d „Cecilie.“

„N jak bratrU?“

„Stanislaw.“
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„Neplaě! Já wám budU matkoU, jen jestlť
mne bndete milowati xu posiouchati.“
„Já tebe již milUji,“ ťekla Cecilie.
„A eo tš:, Stanislawe?“
Stančslaw přiblťžčl fe, a poknkUje Uaemne,
tak mčle se Usmčwal a točiluhlawičku, že jsem si

ho wzala na klčn, a schouc si š nim mezi hroby,
počala jsem ď Uimť rozmlouwati. Y tn hUed jsem
se dozwčděla, že se modlť, že již wč, kdo byl Pčm
Zežťš a kde je mamiUka. Cecilie dělala moUdroU,

doplňowala, eo řekl bratr,

wpprawowala fama

to i oUo, a mUe si již brala Ua swědertwi. Li:
bčlo se jť, eo jsem mlnwila. Z quala mne ko:
UečUě okolo krkU u sseptajic: „Q tp jsi hodnci!
Mcim ti řikati mamiUko, dež bndeš U náď, anebo
Lndmilp jako tatčUek?“
„Rčkej mi Ludmčlo, abpo UezapomUčla Ua
Uebožku maminkn.
Na slowU Uezcilcžť, ale Ua

wúli.“
„N ro já?“ tcizal se Stanisiaw.
„Stančslaw

mi takě bnde řikati Lndmilo.“

„AUo, bUdU! To jest hezkě.x Ludmila,

Ce:

cilie au maminka: to jfon ta Uejkráfnějssijmena
na swětě, a potom tatiUek.“
Tak jfme se pozUali. Wedli jfme sc do mťsta,
za každon rUkU mne držel jedm a pořcid jfmrsi
powťdali. Tu Ucim přicházť Uaproti pčm. Bpl to
doktor. Jú ho arrť již UepozUala, a on také ne:
wčděl, kdo jsem. Tak jfem fe bš:la změm.lgfza
těch Uěkolik let. erssla
jsem ro Uedofpělě dlte, a
wrarela jfem fe ro welkčc ofoba.
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Stanislaw zablidl ale otre. J pUstil mUe,
ďťžel mn wstřir, a Cecilie pofplchala za nlm.
„Ludmila, Ludmčla je tU!“ křičeli oba jako
o přitržo

u

„Zň ji mám .ráda!“ wolala Cecilče, a „já
cakšle, odpowěděl Stanislaw.
Otec nemohl dčtem stačiti, tak ho táhlh. Ký:
wal mi zdaleka. Potom mč tak frdečně sičsklrUkU,
že se mn siza za slzon ronila po twáťč. u
Pohližel na mne laskawě, a diwil se. „Moxt
žná:li pak? Toli jest ta LidUnka, jčž nebplo ani
widětč, kdpž přissla w noci pro mne, a skrýwala
fe za wratp w kontkU? Bůh tě pozdraw, panno!
Kráfně jsi dorostla, LUdmilo, a widim tt na očich,
žeď takě hodná. J jak pak bpš nebpla! Mělaď
whbornon matkn u wýbornou bpla jsi takč dce:
roU. Protol jsent tonžčl, dostati tebe kU swým si:
rotkům. Přijmeš:lix pak je pod ochranu?“

„Již jsem pťtjala.“
Děti fe Uteklp ke mně, wpfahUjire mi na krk;
a já je wiUUla k srdci. Na to fe zafe wedlh ďe
ťUnoUeQtec ssel podle náď. Ceston wpprawowali
1fme si fwě ofndp. Doma bpl již pro mne pťč:
chhstán pokoj. Z hospodp donesli mi wěci, a já
pťewzala domári hospodářstwi a wPchowňni ditek.

Dělalp mi welkon radost a nemohu wám an
ťďppowěditi, jakč to doekonalě bplp děti. Cerilii
1sempřiprawčla k prwnčmn swatému přčjimáni;
SeaUťsiawa k zpowědi a pťijimčmi. Ostatně dě:

lala jfem to tU jako w S...ri,

mlade č staré po:

wšbUznjic k stolU Pcčně. Bůh

mč ponščxhal
t šee
1
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hnal, že jsem se mohla poklčxdati za ssťastnoU,
Jen to mě nepokojilo, že Cprill daleko jest ode
mne. Dopisowal mť sire často, ale předce jfem
se búla, že mezť pifařč neni w dobrém fpolečene
stwu. J doktorowč jsem se o tom zminila. Ten
fe potajť přimluwil U městskřhoňřadu a wpmohl
bratrU mémU mťsto lisiowniho. Tak pťčstěhowal

se Chrisl do L...ťr, prwě než jsém o tom zwě:
děla. Můžete fobě pompslitč, jak mUe to pťekwa:
pilo, jak welice jfem se těssčla.
r
Již mť Uic nefcházelo k spokojenosti. Sest
let UplynUlo bez zármutkU a hoťe. Bpl to žčwot
fpanilý. Děti prospiwalp na těle č Ua dUssť.Cp:
rťsl mi pomčchal je pěstowati. Qn bhwal každý
wečer U náď, dáwal jčm hodinh a chodil ď Uámi
na procházkh. W nedělt a we swátek jsme ho mi:

walt relý deU. Stanťslaw .počal choditt do la:
tinskř sskolh. Certlče se rozwčjela jako růže, a tak
se znala we wssem, že již si sama mohla Udržeti

w pořáde

relou domácnost, a w rtnosti měla

tak pewne zásadp, že jfem se nepotťebowala bátt
o jeji ččsiou a newinnoU

dussč. Wždyť ase dobťe

Žpowidáwala,
Páně jť
bylo prawým chle:
em wezdejssima aTělo
pokrmem
Uebeským.
Mohlať jsem tedy ď dobrým swědomim opU:
stitč L...ce, když mi psala Berta, že strýr pťissel
ze slUžbp u že se oň pokonssčonfalstwi. J po:
kládala jfem a fwaton powťmwst, pozdwihnonti
kleslé mhsli ješo, a potěssitt ho Uáboženstwim. J
whdaxla jsem se po drUhe Ua cestUdo S...re.
Tp
jsem se dozwědčla, že zeť, co měl festřenčri JUan

u363 m
pan Zalnd, zapletl strýce do jakýchsi partpk, thx
fe pozradilp a jeden i drUhý propUsstěUť jfoU ze
slUžbp. Pán zapťel sweho miláčka a neUssetřčl

ho, ťopž fe prowinil proti němU, ač mU bpl w
jčnčm hanebnem ohledU wěrně sloUžil.

Teta mne pťiwťtala, ťkoUc: „Snad náď ne:
přicházťškárat?“
„Núda bpchwám pomohla,“ prawila jsem.

„Zdi si k strýci. Já tebe nrpotřeiji.“
Strýc bpl poťád zawřen. Qn nessel k jčdlU,
a nepožiwal leč jen chleba a wodp. Z bplo se
báti, abp si nčro neUdělal a Berta bděla U jrho
dwrřč, pozor dáwajťr Ua každě hnUti. u Wťktor
stUdowalw Praze. m Zatťm ale Ubohý strýr pUn
stil mne ksobě. Já se lekla, jak bčdně wppadal.
Z de u chci mU polčbitč rUkU. On ale mi ji
Uedal, řka: „Nedothkej se ji; jest posskwrněna!“
„Wžšopťjste bratr mřho otce,“ prawila jfem.
„N co jest posskwrněno, může se očistitť.“ m

„Nemňžel“
„Může, mňžel“ wolala jsem. „Kdo fe očistť
před Bohem, čist bUde č pťed lidmi. Neni tak
žle, abp nrmohlo býti zase dobře.“
„TomU tp nerozUmčš.“

„Znám prostředkp, 1ež máme od Boha, a
tp pomáhaji na jčsto u
ltdsiě mUdrlantstwi.“

Strýr

jfoU lepssť než wssecko

se zampslčl uu chodil po pokoji u

Uechalmne státč, jakobpch U něho ani nebpla, odn

bťnp!pal si zěela wlafp a wzdpchal bolestně. Po
chwell fe záfe obrátťl ke mně, diwal se mi Upři:
162t
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mUě do oči a ptal fe: „Umiš zachowatč tajem:
stwi? Jesstč jfem ho UikomU Uefwěřil.“

„Newpzralšim ho,“ prawilax jfem na to.
„NUže slpď! Jcř podwáděl fwčbo pána. g
Manželka potřebowala wic, Uež mt wpnássela
slUžba. Podwod posledUibpl ten neszamenitějssi:
ale nebpl ten prwni. Búh wi wssak, že bpch se
ho Uebpl dopUstil, kdpbp Uebplo zetě. n

Co si

mám ale počiti?“
„Nahraditi!š, řekla m welela j.sem Urččtě
a odhodlaně.
„Pošom jsem žebrák!“ wzkřikl Ubohh strýc.
„BUdsi!“ doložila jfem. „BUdete ale zase
poctčwý mUž.“
„Celh fwět si bUde na mUe Ukazowati prstem.“
„AUo, budoU fe wám dčwiti! N celěmU fwětU

fe erznámi wasse wina: fprawť se to skrhtě.“
„Co fe stane zmých hodUých děti: zBertp
a Wiktora ?“
„Prawite, že jsoU hodnč! To já dobře wťm.
Nle práwě proto bUdoU wciď tim wire milowati.
Qstatně Uemám strachU, že bh si roe fwětč samP
Uepomoblp.“
“
„N co potom začUU já?“

„Smiřite fe ď Bohcm, nabUdete pokojnřho
fwědomi uo a když nebUde jiUáč, bUdU na waď

o Berto:l pracowati.“
),Toxje hrozne!“

,

„Doufejte,
že fe přo wáď jesstě mlsto !ťae
lezne. Nebojte fe, rozmilý strhččUkUleWp fam
si wpděláte Ua wezdejssi potťebp.“ m
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Po tč propUstil mne ď pohnUtým frdcem,
a začal počitati, co jest dlUžen, ro má jměni. Než
nedostáwalo se mU na powinnoU UcihradU. Oznňu
mil mi to drUhěho dne.
„BUdete později dofazowati,“ radila jsem.
„Ale z čeho?“

„Co Pán Bůh dá.“ un
Z swolil. Já ho připrawowala u k swatč
powěrši. Nikdo erěděl o tom, ani Berta, aU
teta. O jak jfem fe tehdáž modlila, jak jsem děu
kowala BohU za tolčk milosti!
Strýc přijal fwátost pokánč; kswatěmU pťin
jťmánť wssak jesstě nepřistoUpčl. Na jeho Uábytek

a náťadč, na wěci od zlata a střibra wppfala
se liritaci. Mnoho fe prodalo pod rUkoU. Teta
brčmila, domloUwala, wadila fe, zlobila se Ua
mne, že pprý jfem půwodem wsseho zlěho. J z
přibptkU mne chtěla wphoditť. Já to snássela po:
kojně. Sesslo se wčce peněz, než strýc očekáwal,
a tak mohl až na malon čeistkUwsseckowpnahraditč.

„Skrze koho dodám to býwalěnm pánU ?“
ptal se.
„Skrze kněze!“ odpowěděla jfem.
„Nikoli! Tp fama wpkonáš ten skUtek.Wrcha
ťwst je zde. TU mciš mč bohatstwi. Odewzdej

1e, kam patťi. Wsseckoijew!“
, Mne obessla hrůza. Nechtěla jfem podstoU:
pttř toho krokU. Nle strýc mne prosil, a jň u
mecla. Z wpkonala jfem Uapřed pobožnost, a
pqtom se Ubircim do zámkU. Lokaj mne ohlásil.

Predestili mne hned.

wZč;xči.ru
Jak mi bhlo, kdpš jfexn siannla pťed člo:
wč!cm, přcd Uťmž jfem jednou bpla wppliwla!
J oU Ume poznal a dobře wěděl, co fe stalo mezť
námi. Zatim přibplo Um lrt, a tu i tam ssedč:
wěl na hlawě wlaď. Nrwim, axosi o mně mpslťl.
Snad nic dobrčho. Ufmčwal fc na mne potutrlnč,
a ncž jfem mohla promlmditi, prawil: „Yj, wp fc
jdete přčmloUwat za strýce ?“

„AUo, de.“
„S

takowým krcifným děwčrtrm fc owssem

shodml.“
„Panc! strýc chpbčl. Přiznciwá fe k tomU.
Byl wlažný křcsian. Yle již fe zpamatowal, a
.wčra Uklč:dčxmU, abp Uaprawil

chybp swř.“

„Snad jste wp ho odrátila?“
„Nemohu zaptratť, že fe mi to podařilo ď
poxnocť Boži.“

„Co tedp chretc? uu Crlá ta wěc fe mi ne:
jlčbť. Hrajete

Ucibožnol: komedčč. xA to mnc mú

,pohnoUtč, abpch sc smilowal nad nim a nechal
ho w slUžbč?“
„Q to fe nrjedná. Prosim sicr, abpste mU

odestil.

er

wčre nežádám. Wp jste byl Urm

žrn, a můžete ěťnčti, eo chrrte.“
„Nrciť, arriť,“ smál fe. „To fnadno chybh

naprawnjcte. Wssak kdr jfou me tčsirc?“
„TUhlr,“ ozwala jfrm fe a scizrla jfem mU
je Ua stůl.
QU se zarazil,

,
dčwal fe po pclcčzčch,dlwal

fe po mnč a ptal se: „Jak tomU mám roznměti?“
„Takto, pane!“ odpowěděla jfem. „Důwť:
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čquč feda doufám o wáš, že Ucbudete čest strý:
cowU kalčti pixed swětem. QU Ua wáď Uechce
ničehož, a wy mU chsic Učr dlUžen. ?lby se ofpra7
wedlnil pťed Bohcm a před feboU, fpoččtal, což
obnč:ssč ssťoda, již wám způsobčl za čaš fwčho

úřadowáUi, zwlássť poslednťm prowčněnčm. J pro:
dal wssccko, co měl. Zde wám to posidlá, a je
npnť x žebrákem.“

„Toho já nežádal!“
„Bůh ale toho žádá. Wira náš Uči, že
musime Uahradčti sskody, chreme:lč si zčskatť oda
pUsstčnť. Strýc byl U zpowědi a půjde takč k

fwatěmu přijťmáni. Wprownal fe š wámč. Nea
zůstalo mu nic, Uež čcho potřeije, aby še fwýmč
nepossel hladem, než si zafe službn zaopatřč. Po:
tom chcc jesstč dofadčti několčk srt,

jež mpslť, že

jest wám powinowáU. Neni to klam, pane!
Pokáni jeho jest Upřimnč. Wěřte mč, já Urth!“
PáU mi patřil do oči. Widěla jfem, že
nejfou jeho mpsslěnky čistě. J jčekl jako w žertu:
„Y ro kdybpch wám wrátčl wsseckp tp penize a
sirhcowč slnžbn; či bpste splnila, ro jsem wám

jednoU nawrhl?“
„Uchowej Bůh! Nikdy!“
„Mohu jej dáti do wězeUť na mnoho let.
MohU jcj přiwčsti na žebrotu.
Uepomohla ?“

Což bpste mU

„Nepomohla.“
„B proč ?“

a

„Hřťchem se nedá zamezčti Uesstěstť. Wy
wsst:k zajistč budete tak milostčw, že upUstite od
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dalssiho stčháni. Přissla jxem k wám ,ur ofud jeho
jsem položila k wassim nohonm; já fama přč:
wedla jfem jej ď pomocť Boži k lčtostie kdo:
bremU pťedsewzeti u k zadostUčiUťni. Nť na mne

nenařiká! Jsie Urochý pán. J slpssela jfem, že
si páni nehanobi ťcst mrzkoU pomstou.“
„Tak mi tedp předre neodpčráte wsseckučest?“
„W jiftřm ohledU nikoli!“
„Nle w jinčm ?“

Já mlčela.
„NU, přiwedla jste kpokáUť strýce; suad fe
wám to podaři i ďe mnou. Co bpste radila mně?“
Zá Uebpla ď to odpowědčti.

„Mlthel“

„

J řeťla jfem: „Pane, já wáď nebUdU foU:
diti: Bůd ale foUdč.uo OU trestá hřťchUa pánU
i na nepáUU.“
„Mám fe tedp hřčchUodřčri?“

„Qwssem!“
„Zenom kdpbp wáď nebplo na fwětě.“

„Nerouhejte fe! Já se, Bůh to wť, moé
dlila za wáď.
řádný žiwot.“

Chcete:lť fpasiti dUssi, weďte poe

„NemohU.“
„Qžeňte fe!“
Jak jfem ale již měla we zwpku, chtťťa
jfem mU radčti, abp ssel k swatř zpowčdi ak
přčjťmánč. QU mi ale odwěcil: „Já nejfem ka:
tolik, nýbrž protestam.“ uu Nwssak lnlUwial,ǧďue
mnoU o zpowčdi. J meelať jsem mU někcžl,tr:
dkráte opalowati,

že nestačč hřichp knězi jen racč,
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thrž že třeba polepssčtč žiwot, nawrátčtč cťzťsta:
tek, Uaprawitč, komU jsme Ua ctč Ueb jank Ublč:
žili,eodpnstitč nepřátclům a sskůdcům, a bedliwě

wpkonáwati powčnnosti stawU a powoláUť.“ u
Prnize Ua stole přefwědččlp jej, že tomU w.
slntkU tak. J přčzUal se mi, že tedp ta Uasse zpoa
wěřdpředce za Učxcostoji, a to že prý erěděl.
Přťslibčl mi, že zapoňxene, co se stalo. Nčkdo
prý fe o tom Uedowi. Yle nedčlal mi jině Uaděje.

Strýc bpl spokojeU. Yle tetka bčxdowala, ne:
mohoUc sUěstč, že BUdoU meetč chUdssťa fproa
stějssčžiwot wěsti. Dětč newědělp o nččem.

Za nčkolik dnč dá mUe páU poprositi k fobě.
Tak to wpřťdčl slUžrbnik. N co mi chtěl? Napřed
se tázal, mohU:lč mU na fwč dobrč fwědomč řčcč,
že bp mU strýc Upnč fprawedliwě sloUžil?

Jčl prawila: „MohU. Jest blažen, že sobč
fwalčl ďe frdce kámrn a chrc býti až do fmrtč
horlčwým

křefťanem.

N křefťan Upřčmný Uepodu

wcidč.Drera a spU jeho se wszamrnáwajč do:
brhm chowánčm.“
„Ta, co si wšala ŽalUda ?“
„Mpslčm BertU a Wčktora. ŽalUda mci

Jnlie.“

Dále pak se jčž nic erpptáwal,

ale odc:

wšdal mi spiš, abpch ho dorUčila strýci. N co
bplo w tom listn? Pčm Udělal strýce dčrektorem
Ua jiUčm panstwč. Na Wčktora platčl, dokUd
stUdowal. Bertě přčpowěděl wěno, až fe bUde
wdáwati. Přefwědččw pak se, že má od tošw čan
Ua strýcč sprawedliwčho

slUžebnikašBpowýssil
ho
1
ňš
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za bofpodáixskěho radU. Dobrý strýc nenabyl sice
přcdesslčho bohatstwi, alc žil w hojnostč, odwedl
pozůstalý dlnh, a wssnde jej rtčlč a milowali.
J teta se konečně ob:átčla k BohU. Po tě
pfáwala mč welmč pťkně lčsty. Děkowalať pak
mi nejcdnon, že jfem k dobrěmn Uaklončla jcji
dťtč, a že jsem jč zachpwala muže. Ostatnť, buid

xBohn chwála, i onar fe oddala Ua pokáně, se:
znala, ro jest zpowěd, a nábožně přčstUpowala
k stolU Páně.
Wčktor fc sial U wrchnostč wáženým práwnčm.
chiný ,Žalud Uechtěl pUsiťtč koťjst, o kte:

rou bpl olonpčl pána. Utrárel, až UemělmUčc.
Tonlal pak fe po fwětě co slřednik brze slnžbp.
Kde zahhnnl, newčm. Neslpssela jfem, že by se

bpl naprawčl. u Julič wzalč rodčče k fobě. Po
fmrti jejčch žčla U Bertp, ssťastněmanželkp a matkp.
N ro mne takě welmi tťssčlo jest: pán fe
oženil, a fám zwlásstnčm lčstemž zaslaUým do

B...r,

oznámil mč zasnonbeni fwě.

Šeftá neděle.
Bratr fe sial měsiskýmdůchodnťm, a já ssla
k nčmn. Bplo nám mčlčx,že jfmc bpli w L...cčch.
S doktorowýmč jsme žilč jako jedna rodčna.
MUsim fe zminitč, že fe k nám, bned jak

x jsme fe přistěhowali do L...c,

hlásil fedlák ,z

blťzkě wesnčce, jemuž rodčče stáli kmotrowstwl,

a jenž náď, jak jfem jčž wpprawowala,
do Prahp,

dowezl

kdpž jfme fe Ubťrali k stro)rowč. Tťs
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ssilo nme to, že k swým Uebožtččům, za kteréž
dáwal na reloročni modlenč, připojil takě nasseho
otce a Uassi matku: slpsselať jfem je w kostele
wždp spolu jmenowat. Takč jsme chodiwalč k
němu, a on přijimal náď jako fwě přibuznř. Qn,
jeho manželka, jeho děti wěrně sloUžilč Pánu
BohU, a často fcházelť jsme se ď nimi U zpowě:
dlnčce i siolU Pěmě,

a tdak ččm dále

tťm wčce

jsme se ďpřátelili. dež jsme počalč ď bratrem
hospodařiti, bráwali jfmr je k fnidani.
Syn Wácslaw se wpUčil woskářstwča bpl
we swětě na restách. Prarowal dlonbo U pořád:
ných a wphlásscných mistrů za towarpsse, zacho:
wal si hezkých peněž, dopisowáwal rodččům a ko:

Uečnčjim oznámil, žc sc Ufadil we W ...ě

a

stal fe tam mistrem.

anť

wám ťean,

jakř měli přijmčni tč

hodni lčdé. Zdědilč jsmc je po nich: bpliť to
Meduňowč.
e
Bplo to o swatodnssnich fwátrčch, kdpž jsme
fe poprwč frssli 8 Wácslawem. Cyrisl a Cecilče
mne doprowodili do wsi. Kmotra seděla Ua sadě,

a mladý mUž ji četl z knihp. Hladila mu wlasy;
oU ji přeď chwťsč libal

rUkU a pěkně se Ua scbe

Ufmčwali. Nepozorowalť náď,

a dež jfme fe

ošwaťi, wstalť nu a, jako bp fe ďplč stpděli, wp:

mlouwali fc, žc se dlonho Ucwiděli, a Uyni že
fe UemohoU ani nabažiti jech drnhřho po žá:
doucim sbledánť.

r Matka prawila: „Wácsiawc, ty již asi neo
šnáď LndmilU anč Cprilla? Tato panna jest dcera

uZU.p
doktorowa.

Zsi sirc starssi ncž oUi; asc bpl jsi

málo doma;

wťděl jsi jr, Ucž jsi přťssel do Učcnť

a tu byly jrsstě děti.“
Wácslaw se začerchal.
Bplť be; kabčxtu,
prosil, abycho,m dowolťli, žr mUsi odsiočiti, a hnod
se wrátil oblrčrný. Byl to zpňfobnh mlčxdonrc
w. wrlký, pťčjemněho wzczřeui u a mlnwčl moU:
dťe i frdečně.

Zá a Crrilie jsrnc fe wyrážrlp š kmotron.
ď Wárslawrm bpli hued dobřč přátelčx.
Nahlčdnn do kuihh, jež zňstala lršet. Bpla to
„Postilla.“ J otewisrUbhl wHklad fwatřho ewaU:
Chrill

gelia na hod Božč swatodUssnč.

Matka řekla: „Je sice dnoď drUhý swátrk;
teU jsme jčž prossli, a Upnť jfmr opakowali prwni.“
Wárslaw Uám krátce powčděl obfah, a přrd:
Uesl to tak hezkp, že jsme ho poslouchali š radosti.

s„Wy asi anoho ččtáte?“ ptám fr.
„Ne hrnbč tnze mnoho,“ odpeowěděl. „Jsrm
řrmeslnčk .u hledčm si práee, a jen wečer a w
neděli bawťm se čtenčm.“
„Máte mnoho kUih?“
,
„Knpnji, ro mohU; aťe dlužťm si takř. wu
Nassi welebnť páUč mi daji, oč jčch požcidám.“

ani

počal on fkonmati mUeeSchwálťl mi

. wsselicoš, co jčž bpl přečrtl, a jewil tak důklad:
noU známost swatěho Uáboženstwč a tak Ufslech:
tilou, tak prwnoU powahU, že jsem před nnp
stčxla jako žačka. Nechtěl fe chlubiti mu whnássella

dáwal mi přiležčtost, že jfcm takčxrozpráwčla a
wpěetl mi, co o mně již slpssel dobrěho. Wssecko
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wčxdčl. Já

sklopčsa očť, aěkolčw mč chwčcla jrhoe

bpla wdčěnčx. Přiznáwám
dobný rťt neprojel srdcr,
dčwal do oči.

fr, že mč nikdy pou
jako kdhž on se mi

Wedl náď nazpátck až do B ...če. Nawsstť:
wčl pak nčxš potom jesstč dwakráte nrž odessel.
Zče se dokonalr přrfwčeděčla o hodnosti jrho. Ne:
mohu za to, ale musela jsem na něj nlnoho mpslťtč
a sáda bych byla o Uěm mluwila. Wssak bránčlo
mi nčco, črhož jsem si Uenlohla anť wpswčxtlčtť.
Bč:walať jfem fe, aby mť to nečetlč na xčele.
HrUbč bhch to byla Ulěla za poknsscni. Hlčdala
jfrm ťltočisstěU Boha a odrwzdala jfem MU swě
mpsilčxnky a žádosii. Upokojčlo fe mč srdce a pak
jsem zcxfr bez roztržčtostč kanla swč powolčmť.

Mčnnlo lčto, a Wácslaw zafe přissrl. Wěřte
mi, že jfem tUssťla proč. Bpla jfem w přepo?
dčwnčxmpohnnti a zachwěla jfem sr, kdpž otewřel
nčkdo nasse dwčřr. Otrwťel je konečně Wácslaw.
J pozdrawil mnc, po,ddalmi rUkU, a já již ne:
mohla anč dýchatč. Nenadělal mnoho slow. Po:
wěděl mi, jak mn bylo od tč!dobp, co mne poznal.
Wssecko fe to frownáwaloeše mnon. Z otázal se
mnr, zdaž bpch nrchtěla býtč jrho manželkon.

„Nejfem boháč,“ doložil, „anť ncmám fwůj
wlasini dům; bydlim w náij.
Me ixemeslnroz:
nmčm, a dařť se mč. Dá:lč mč Pán Bůh zdrawi,
nebUdemr trpětť noUzč.“
.,
Nečekal na odpowěd. Chtěl si pro ni přčn
llti třetiho dne. Zá se poradčla ď Čprixllem, ď

doktorem, ď Boheni. Srdre to wolalo „an.“
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ePřisičbila jsem mu ruku. Bhl welmi blažen. Zá
též. Na pod im bhlp oddawkp.
Wssak jesstě nčkdo ten samý den měl swatbu

a bhl to u milý bratr Chriťl. Chtél mťti ncia
hradu za mne; žertowal, že nemňže býtč bez
hospohpnč, a žňdal č obdržel uo Cerčlii.
O jak jsem bpla ssťastná, že manželský swa:
zek spojil mě nejdražssi mčláčkp! Doktor jich ne:
chal U sebe.

Umřel U nťch,

a onč mU osladilč

posiednč dnh žiwota. Na jeho misto přissel spn
Stančslaw. Bpl těž lčxkařema Umoho zásth si
zťskal w B...rlch.
d
anč
již wssčcknčpoxnťeli. Nenajdete tmn
leč jen wnukp a dětč po nčch. Tp babičku znajť
tak dobře jako wp, neboť z nťch mUohč takč wp:
chowala. Zsou horliwč křesianě. eSemeno dobrě

Uezahpnulo: ano, množi fe a roste. Pán Búh
zaliwá a dáwá wzrůst.
Zá jsem jesstě zde we W...wě,
kde jsem po
tolika let radostť a žalosič snássela ď Wárslawem.
Wssak eo mlUwťm? Žalosti na „náď ant nepřiu
cházelp. Co náď potkalo trpkěho, nehodp a ztrátp
ou přijali jfmr w bč:zni Božš, a nám z nťchwp:
plpnnlp jen ňtěcha a rozkoď.
Začátek mělť jsmr owssem těžký. Wácslaw
sc mUsel pilnč přčččnitč, abp nám nescházrlq,
nýbrž szlo.
Zá mU nrzanesla welokěpomocl.
Předre jsem wssak nebpla beze wsseho wěna. Dok:
tor mč dal, ěrho jsme potřebowalť do hospodář:
stwť. Cprčll mť zjednal ssatp. Od strýre jsem

dostala něco peněz. Z Berta a Wiktor mi poa
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slali darp.

Můj Wácslaw Uččehožerčekáwal:

neboť jsem mU řrkla, žc Uičrho Uemám. Prawčl
take, že mu záleži jen na jmě osobť, a Uechtél
ani sipsseti o nťjakém přčspťwkU. Zá trdp takě
o nčc Urstála. Ktžpž alr na mne zr wssech stran
zpominali pťátelě, těssila mnc ta jejich wdéčnost,
ea jejčch láska, a já nepřissla ď prázdnýma ru:

kamado W...wa.

Mnoho let přebýwalč jsme w nájmn. Blle
wrdlo sexnám dobřc, a stáli jsme w městč we
wážnostč. Děd wáš bpl poctčwý člowčk, dokonalý
mUž, wýborný řemrslnik. Zbožč jeho bplo rozud
hlčxssrnč dalrko ssiroko, tak že nemohl fám w
prcicč ftačiti. J wzal si towawssc uo po rore
wzal drUhěho; kde bpl jasý kostel, woskář Meduň

odwádčl do nčho swččkp. errbni

páni řikalt,

že jeho swčce wpdržč za dwoje odjinud a předce
dčxwajčjrsstě jasnéjssčho swťtla. Tak se dále a dále
rozssčťowalo jrho jměno a powěst. Nawsstěwoe

wali Uáď, kdpž přisslčdo L...ir. Muž sr znal ďe
wssemi po celěm okoli, a wssickni jrj milowali.
Wárslaw sám bpl jako knčz. Qn držrl na
slňwU Božť, znal se w Pčsmě a diwili sr mn,
kppž mlnwčl o wiťe a Cčrkwt. Pobožnosti kťeu
stansle bplp jrho žiwlem. On nčkdp nescházel na
welilých siUžbách Božěch, a často chodčwal k zpo:
wťdira přčjcmánč. Zá owssem chodiwala o nčm,
a bndr BohU chwála! Uebýwalč jsme samč.

Cascm pomohli jsme si na wlastnč domek:
ten famý, w Uěmž npnč sedčme. Ale již se mU
Uepodobá. Qter ho přestawťl, rozssiřčl a wpu
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lďýssil. Můj
kladnost.

Urbožtťček hledčl we wssem Ua dů:
d

Pán Bůh Uám dal děti. Jste šde. QstatUč
pomřelh. Zaopatřčli jfme wáet, jak jfme moblie
Tnhlc mpdláťi jsme pomoblť Ua dňm. Qbroč:
Uťmn kllřadn. Wofkář zůstal U Uáš, a dcera sr
ssťastně prowdala za mťlěho zrtč lčxkařr. J wp
chite hodUě Ulanželkp. Ncmohu si Uaixťfatč, že
byste Uňď bpli zarmllcowalč. Wždpť jfme wčxďod
maličkostč weddli k Páml Jržissi. Zpowťdatč fe a

pťčjťmati Jeho Tělo, Uančťli jstr se od naď. Já
wám odewzdala dědirtwč po fwě matce, a to
založilo wťrn, rtnost a blaženost wassť.

dekolčw jfrm přisslado L...ic ansstiwťt
fwých drabých, uo pomodlila jsem fe Ua l,oroběmilř
fwč: rodičkp a Ua brobě drnhx)ch

kůw.

mčlých Uebožtčn

LUcerUU ponornčho Swětláka

wala w úrtiwostieprndala

jfcxn cho:

jfrm ji dmxď.le,

zde stojč na stole! Yž to še mnoU dojde kU konri,
dcjte do Uč woskoon
swččkn a po.fwiťte mi na
hřbttow. Swčtčlať č Wcicslawows.

Mč:te zajistč w paměti drahěho otre. Já bo
widim, jako bp stál přrde mUoU. Milowal tmawý
ssat. Wite, jak fc nosil stařcček. Mťwal čcrný
ssa“tek na

oerba.

krkU. Nad

trU wstUpowal

bčlý jako

Westu zapčnal až Uahorn. thokč

botp

se mU lesklp. Dloubý kabát mn dodáwal důst,oj:
Uostť. W skutkn ho mělč mnozi ;a duchowmho
otre. Y byl jčm, ačkolčw Uebhl knězem. Nikdo fe

mU erprownal

w počestnosti a fprawedonstč.

Těssilo hxo, že slonži kostelům. Wždp wěděl,
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jak pěknč hoťč jeho swťčkp ke ctč a sláwť Božč.

Z zakládal si na tom. nu Zá sť z toho takč dťn

lala čest.uu Qstatně činil nmoho dobrěho. Dáa
wal almužnp, staral fe o chudř dčtč, a umřelxlť
chuioaď, přifpťl a posloužil mU swičkou, abp hoa

řela u jeho blawp. ne
A jak fe umťl modliti rozmilý nebožtčk woa
skář! Zá jfem fe tomU trprw od nťbo nanččla.
Wp zajistč take. Wsseckopřemohl modlitboU. dež
jste bpli na cestňch, kdpž tnhle obročni stUdowal,
a nám fe zdálo, že jaksi ztrárč wroncnost k BobU;
nebožtičc,k nemťl žádnčho pokoje, a často mi řia

kal: „Q modleme se za nčj. debp

mi Umřel

w milosti Božť, staň se! Nle kdpbp fe mč poka:
zil, bpl bp můj zármutek newýslowný! Zestlč pak
se jesstě zpowčdá? uu půjde:li o námi k přčjia

mánč?“ u

Z čekali jfme. xxx Šel. uu Qtec fe

ď nčm napotom zawřel a kdpž ho propnstil, praa

wil ke mnť: „Děkuj Bobu, Ludmilo, již jc po
nebezpečenstwi!“
.
A fpn si mne wphledal, a wpznal fe mč,
že bpl wlažný, ale npni že jest zafe pronikmlt
horliwosti we wťie a we wssem, ro fe patřč na
křesiana. Nemoc dwě lěta trwajici mn přetrhla
stUdče. Dal fe ke kanreláři a nedal fe pokan
zčti swětákp.

Spn
slPsseli, že
lfem mU,
wr,atu, že

woskář bpl wojákem. Nčkdp jsme nea
bp fe bpl sspatnč chowal. Bl wťřila
kdpž mne Ubezpečowal po fwčm náa
ho zachrčmila zpowěi: před púdem do
hřlchn, a swaté přijimáni žr mn nedalo klesnoUti
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,w společnostiabohaprázných.lidč. Mčli jfme o Uěj
owssem strach. Qter mU pilnč dopčfowal. Můžete
dsipompslčti „ro.“ Zpomťnalč jfmr Ua nčj w mox
dlitbách. Nechalč jfme mU dům, abp Ueměl při:
liš těžký začátek, pončwadž ztratil tolčk let. Qžex
Uil se, u a spn jeho knčz zde sedť mezč númť.
Máš bezký staw, ditě! Waž si ho, a wčrUč
aplň swé powolánť. Qd starě babččky můžrš přť:
jmoUtč radU. Wždpť tebc hnrd od mladostč mi:
jloroala: ona tč Uččla znáti Boha, bhla přč twčm
jlřtn, připrawila tě kprwnč swatč zpowědč a po:
nrjprw tě Uwedla k stolU Páně. Y,nynť th fám
rozdáwáš tajemstwč Těla Božiho. Q ctč je, jako
já jfem je rtila ď twým hodným dčdem. S či:
stHm a pokorným srdccm ohlassUj moc jeho wě:

řlcčm. Starej se, aby ditkp, ro jsoU pod ton

xspráwou, Uwpkalp, je hodně přčjčmatč. JsoU wsseckp
twoje. Tak zajistř nejlřpe rozssčřiš na swětě krá:
lowsřwč nebeskě. Y za mne a za náď wssrckp,
žiwě i mrtwě, oroduj přč mssč fwatě.

Z tobě, milý spm: mydláři, dáwám swčdea
ctwč, že jsi byl wždy hoden nassi lásky. Bůh ti
požehnal. Zde spn knper wede wlastnč obchod a
nestpdi se, bhti prawým katolčkem. Qstatnč swé
děti máš třž wssecky zaopatřeně, a tp dělaji čcsi
tobě a mně babičrr.
Y tp, má drero, jak jsi mi wždy dobřerroz:
Umťla! Znáš ritp mateřskěho frdre. Má,ď již
takř wmxkp, a wčš, jak je mčlnjť babičkp. O bdž
nad nimi, wei) je k Bohn, zastaň mř misto, az
xfe ď wámč rozlonččm.
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Wp, Utilé lmatky, ženp mých fynči a wnnků,
drabě Ucwěsty, Urdejte zahpnonti mlme dědictwi.

Ta, co mi je zůstawila, již fe dáon

obrátila

w prach a popel na hřbťtowěw L... cich. Neszlo
mi po nť bohatstwi: co mč po nč szlo, wzalo
za fwě, jako wssecko, což jest na fwťtť. Nle fwatá

jejč památka, zpowěd allpřijimáni mne doprowou
dčla až fcm na toto misto, whtrwala ďe mnoll
a na wáď to záleži, abp mne přežila. Podáteeli
si dále: přežijc i wáo, nn bude Urfmrtelná. Nechať
se zachowá w nassem rodu. Již fe rozmnožil na
wčre ratolestť. Přťwtělilo fe k nťmU mnoho mia
božnhch mužůw a žen. Wssčcknč w dědictwi mčm

nalezaji u

fpáfh.

Ptejte
tomu tak?

fe jen každý srdce swěho, Ueni:li

Y. pohlednčte

wůkol febe, jacč jsoU tuo lide,

již fe whhýbaji swátostem, a jak se jim wede?
Wsseckp chpbh, hřichy a ncřádp spatřUjete na nich.

.Žčwot jejich jest plný bidp, nepokojůw a onfalstwi.

Kde je tedp prawda? Mp ji máme, milř
dčti! Držme fe ji. leažime se zde a na wěkp.

Kněz MedUň, kaplan we W ...wč,

wnuk

stare woskáixkp, sepfal, co babička po ssest nedčl
wpprawowalq. Sedl si po každe hned jak pťťssel
duomů. chmčnil
Uičehož, leč žc oprawil a skráu
tcl w řeči, čeho bhlo zapotřebi. Qwssem také mnoho
wpnechal, co slowům babičiltým dodúwalo lťbez:
Uostť,wssak mnohokráte fe opakowalo. Dobrci ta
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dUsse často fe odwoláwala Ua Boha, Jebo proe
řetelnost a soUdy, wrlebťla wčrU, zpowěd a při:
jťmčmť. Záleželo mU jedině Ua tom, abh zacho:
wal jeji přťběhp. Tp zaznameUal, abh za přčklad
sloUžilh jejťmn potomstwu. NUkopio držel U febe,
až Umřela.
Žčla jesstě defet let a pokračowala w obwhklě
sslrchetnostč. Zesstě Uěkolik potomkůw připrawila

kperč

zpowědi a k perčmU přijčmáUť.Z zdálo

se, jako bh wěčně měla obrowatč mezi swými.
Tělo jejť sice klefalo již k zemi, dUch ale w tom,

co fe týkalo Boha, bpl silUý a pořád janěji po:
zUáwal prade.
Bl krása, slččnostjeji Uehhmxla.
Mladť wu stařť fe wimlli k hezkě babťčce, odda:
nost BohU, mirnost a láskU ji čtoUre w obličejč.

Wždh bhla přčprawená ksmrti, že fe mohla do:
stawitč každého dUe a každě hodinp.
KoUečUě fe dostawila fmrt. Babička Uapo:
meUUla fwě milě Uaposled, abh rtili jejč dědčctwč

a rozssčřowali je po fwětč. erťre ji těssilo, že
o Ui zároweň přčjalč tčlo Páně: ona doma, uu
oUč w kostele. NozmloUwala pak š nimč až do
posledUčho wzdechUUti. u Bhloť to krásně sko:
Uánil Podobalo fe sice, jako bP tratila pamět,
neboť se ji kmčtalp před očťma osobp, jichž tU ne:

bhlo, mlUwila k Učm welmi zpanile, pozdrawo:
wala

je, powidala

jčm, že přťcházč, že U Uťchzů:

stane. Bhla tU jeji matkaubhl ponocUýSwět:
lák u bPl Cyrill u. bpli tU Berta č Wiktor ux,
lěkař ďe fhnem i ď dreroU. NewýslowUá blažerst
zářila jč we twáři. m
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Potom fe zafe obrátila kžčwým, a ď jasnoU
mPsii wrlmi moudře a srdečně Udčlowala jim po:

žehnáni. KdPž wppnstčla dUssi, roszitili

staron

lUrernU. Hořela jč U blawp nm,U prostřed mnou
hých swětel, dokUd bpla doma; doprowodčla ji
těž na hřbitow.

Hrob jeji obehnán jest rámrem: stojčna něm
křťža kwčtiUp ho proměnčlp w zahrádlU. Wnnci
a prawnUcč je zalčwajč.
Qdkázala welkoU částku fwčho jměnč na osla:

weni perč

swatř zpowědi a periho

fwatého

přijčmáUč dťtek w L. ..cťch. „Že pak na chndé
wdowp a sirotkp těž nezapomenUla, rozUmi fe

famo febon. u
Kdo fám nedědil, co dědila MedUňowá a
co dědilč po Ui potomci, zanech alefpoň to dě:
dirtwi (wým a wťce jim profpěje, než co jim

zanecháď mimo to: jměni m statkp. Tpto pomi:
noU, ale: „Kdo jč me tělo a pije moU krew,“
prawil Pán, „máť žčwot wťčný.“

šosspoclňťi. U Uxššminňňťi m ZUclmUmrťx.

Powčdka
od

9. Wojtčcha Hlinky,
lněgr cirl. na Hrádřu.

l.
Sedlák Truska ze SUchopar bpl fprawedliwý a
fwědomitý člowěk, dobře fe sUássel ď manželkoU,
stál we wážnosti U fpolUfoUsedů oa že Uměl ho:

spodařiti a ssetřiti, panowala w domč jeho hoj:
Uosta měli jej za boháče. Zámožný bhl, ale peUčš
na hotowosti mnoho Ueměl, wpUakládaje jich Ua
potřebP domeici a zaopatřenč dťtek. Ziž dwě dcerh

whwdal wpplatiw jčm wčna a jesstě jim pťidá u
on fám a sPU, kterH bUde jeho UástUpcem.

Y který jiUý bp to mohl býti Uežli Jofef,
zr fpnů jeho Uejstarssč? Wůbec fe pokládá za mlaa
dčbo hofpodáře, ačkoliw je pouhý wýrůstek a w
stčxřčstoji za sestrami. Qtec a matka samč takč si
myslč, že mU jednou odewzdajť statek chtčce sse:
třiti práwa čilť xobyčeje mUžskěho prworošenstwi,

a Jofef je pořádný hoch a zaslUhUje jejich dů:
wěry. Nemaji tedp proti UěmU Uičehož a je
wůle jejich, abp oU při Uich zůftal doma. Wssak
dosti časU řťci aUebo pojčstčti mU to, a oU po tom
FqkčUetoUžč Uedělaje si ftarosti o dťdictwč. Zaa
Usiččby ěekal trpěliwě, až mU otec úmpsl fwůj
w?lewč a straUU bUdoUcnosti rozhodUe, kdpby ho
UepopUzowali jinč.

Je w Suchoparech Uěkolik mladých děwčat,
1e1tchžrodiče neznaji

blaženějssi Uaděje,
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Uež abh

mu386mo
zafnoUbili je ď Jofefem. Napťed fe mn ale mUsi
přčpfatč statek a pak teprw bUde ženťchem, jemuž fe

niktert newProwná.

J zmčňowalč fe mU o tom

žertUjlce ď nim a pokoussejťcebo a nčkdy oprawdu
a jako Upřťmnč a po přátelskU ptalč fe, má:lč jč,š

koUtrakt Ua statek. Sonedůw

Petr,

přijměnim

Karda, již ho mělž ačkolčw byl o rok mladssč Uežli
Josef. N co děleá za chlapťka! W bofpodč mU každý
přčpije, žeUskěfe o něj tahajť, hledá a wpbirási
erěstU a předpčsuje, kolik tčsic mUsi mčti.
Qwssem, Petr těch tisiců bude potřebowat a

proto mUKarda kontrakt na dům dal, že fám dluhů
nemohl zaplatčtť. Nle TrUska dthů Uemá a neni
UUceU maUželstwim fhnowým si pomábatč. Na co
wssak possetilč foUsedě nebralč ohledU, ze fobeckých

pťťčiUJosefowi nadhánčjčce a sstwonce ho proti otcť.
Jofef na počátkn Uedbal Ua lidskč řeči, Ufmi:
wal fe a wpwracel je, kdpž je slPssel; ale později
tannly mU Ua mpslt a kwsselijakým žádostem bo

podnčcowaly. Kardůw Petr stawěl fe Uad něho, lidě
sseptalč si o něm a mluwčlč blasitě: „Má konš
trakt“ a Ua něbo pohlčželť útrpnč a lčtowalč bo,
že kontraktU jesstě nemá. J zaslechl, že mU ho otec

fnad ani nedá, maje mladssčbo spna Martinq
radssč Uežlč jeho, a matka prh takč Martčnowc
wčce přeje nežlč Jofefowi. Mrzelo bo to a sČUť

se počinal domnťwati, že jest tomU tak. derželelt
Martčn ňáký důkaz jejich láskp, bned bádať, še,
mU dáwaji přednost a boUřil se w dUchU pro,ll
nim. szari
fe Ueměl jesstě fmčlostč, ale chodck
zamračeUý, mlUwčl málo a rodťčům fe wpbýbllle
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U Trusků pracowal celý rok Uádennčk Kťee
pela, chudý domkář ze wsi. Jsa chptrák předcháa
zel si budouciho hofpodáře pochleije mU a za:
stáwaje domnělá práwa jeho. QdměUč se mU,až
bUde pánem! Ano již UpUč můžr mU wsselijak
profpětč. Ll prospiwá mu od té dobp, ro se přie
dal k jeho strermě.rSe starými si to Urpokazi, je
prozťetedlný, licholi se k nčm a powidá jčm, ro
je těssi. Na poli obpčerě přidružč se k Josefowi.
Zne, fekč: za Učm, kopá, orá wedle Učho, potkajč
fe uprostťed brúzdy, obraeejť xťa sterěm koUcč.
Z daji si do dýmek, křefajč, zapalujť ; domkeiť má kčla

men, hubku, orilkU wždy na pohotowě. J zmťUi
se jednon: „Kouřťš:li pak rád komisárek,Josefe ?“
Zosef prawč, že je mU přčlčš silný a Kťe:
pela si wzdpchUe: „Kýž Uikdy nedostáwáš těch wo:
janských paklčků!.“

„SUad
se Jofef.

nempslčte, že budU wojákem?“ diwť
,

p

„A kdo ti za to ručc, že Uchdeš?“
domkáť.

ptá se

e

„Jsem nejstarssi a tedh mUe neodwedou,“
odpowi mU Josef, alr pťedcc se toho tak Ulekl,
až č zapomem:l kouťčti a oheň mU Uhasmtl. Kře:
pela črrstwě napcilť jinou hubku a strči mU ji
do dýmky pod wččko. Prawť při tom: „Mčlý
brachu, nejstarssčmU dajť mUUdUr jako tomU Uej:
mladssťmu, UeuchráUť:lč ho kontrakt.“
r Josef mlčč a za chwili teprw řekne: „Co
mam dťlat, když mč ho Uedáwajť?“
„Jsi dčxtčUa,Josefe,“ sseptá mU17d: Ucha Kťeo

uuZŽZo
pela, „že čekáš, až ti ho dobrowolně daji. Tčm
fsarým to UeUapadUe, jestli fe sám erzweš.“

„Já fe Uchdu ozýwa:,“ dUrdife Zofef, „ať
oni fe ozwou, kdpž je toho třeba.“
„JUU jsi dobrč:k a hezkp jednáš, že rodičů
Uezarmncheš,“ chwáli ho domkář a doložč: „Zá
u Uchowej Bůh u UebUdU tě k UičemU Uae
wádět, co bp fe nepatřilo. To wssak ti radim,
aby jsi w tichosti a dobrotč otce nebo matkU Uuato

pozornp Učžnil, že na přeď rok pújdeš k odwodu a
m zůstaUeď tam, nedaji:li ti přťpfati statek. JiUáč
se Uezachowáš. Pak to mezi wámi zůstaUe, jak to
je a UikomU fe Uestane křiwda.“
Jofef o tom, co mU domkář Křepela řekl,
přemhssli celý deU a celh týdeU a w Uedělč, když
jde z welkých slUžeb Božich, dohoni sedláka Ko:
peckč!ho, který bpl sice Ua ranni, ale zdržel se w

hospodč až do poledne. Má w hlawě, je howorný
a UpřimUě wyjewi, co mu leži Ua frdci. ,Že mU

kořalka zrak zakalila, eridč si do hnbp a wsse:
licoš pleskne, čeho mohl radssi zatajitč. Prawš
chechtaje fe: „NU chlapče, kdp pak knám přiideď
na UámlUwp?“
Jofef mpsič, že jesstě hodně mnoho trúwp
naroste a wodp Uplpne, Uež se to staUe a Kopecký
Po wezmc za rUkU řka: „Už fe jčch dost oženilo
mladssich nežli jsi tp a třebaď bpsi jesstč počkala

jeU kdpžti daji koUtrakt, pak ti bUde hej o erěstU.“
Jofef bp fe Kopeckěmn rád wpmkmll, ale
tento ho nepusti dčlaje, jakobp mU až tnze ťPl
milý, wlastně alc chce fe Ua nčho podpiratťa aťP
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erráworal.

J powidá mU o fwč dceři Kate:

řčné. Je hodná, nábožná, pracowitá, Upřimná k
Učxm, a bUde Upřimná č k tchánowi a tchpni, kam
fe dostane a ani kuřeti neUbliži. pKopeckělml sl p
wsiUpUji do oči, kdpž ji wpchwalUje a přál prý p
si, abh fe ď ni nikdy nemusel rozloUčiti, že to ale
musi být, rád bp ji někomU odewzdal, kdo bp ji
učinil ssťasinoU a fám ď ni ssťasteU bpl, jako, kU

přikladU,tuhle jemu Josefowi. Přiwine, tiskne ho
k fobě a pláče. Pak ho, napomiUá, abp ď tim kon:
traktem si pofpissil, a chce fám ď rodičemi jeho
promluwťti, kdpby mn snad w tom siáli w cesiě.
Wssak jfoU moUdťi, miluji

fwč děti a UebUdoU ho

zkrapowati k wúli bratrům a sestrám.
Josef wi, že Kopecký žwástá w opilosti a že
nefmi Uic dáti na jeho slowa. Předre ale pamatuje
si je a řidi fe dle nich. Kopeckých Kačenka již o
poswťceni obrátila Ua febe pozornost jeho, když ď
ni w hospodě tančil. Llle bPl nesmělý, skromný

a bál se,zacházeti ď ni jako Kardůw Petr. Ten má
koUtrnkt a může se žeUit. J zakládal si na tom,
bpl dotčrawh a KačenkU weřejně wpznamenáwal
wčda, že má tčsice, čeho potřebuje. Qn mU radssi

Ustoupčl, než abh fe bpl dal od něho zahaniti.
Z,llc rxťwUtčl a zlobil

se w frdci, a že měl soka,

tlnj wlce se pro KačenkU rozpálil.

Mčlowal ji

taUtť a skrhtě, maje fe za Uehodna jeji láskp a
tepsw kohž mU jč otec tak řikaje sám nabčzel,

Peel Petra o ni připrawiti. Znal wýminkU, pod
laťoU ji obdržť a staral fe, kterak bh jť naplnil.

Jofef přiide domů a widi, še bratr Martin,
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který bplš otcem Ua ranni, sedi ď nčm w pťč,
stčnku na trnhle a ji ď Uim z jednř mify pařene
žemličky Yba, je to prawda, že ho pro Martina
odstrkUjť!Nefmirnč ho to Urazilo a pobouřčlo. Wo„
laji naň, abp jedl ď Uimi, ano odložili lžice a nea
chali mn co jim szlo. Matka mU to jesstě chce
přčmastiti, ale on prawi, že Ucma hladU, odejde
Ua kolnťk lehne si do fena a nechce ani obědwat

Ufpolcěneho stolU Posýlaji pro něj Qn zkazal
že ho bolť hlawa a na žadnp szfob nesleze. Do:
brá matka sama fe k Uěmn wmouka po řebřčkU
a bledň loo w srně. Nechce fe ji ozwatč. Najde bo
předce a wpt:)ka ntU, že mu w hlawě wčzč něco

jčneho nežli bolest a pta fc, co by to bplo. szna
newrle, že ho mrzi celý swčt a že by rad Umřel.

„Nemluw tak Jofrfe,“ waruje ho matka
„Co pak tě mohlo potkati hroznrho, že sizoufaš?
Swěř se nám a pomůžeme ti, neboť wiď, že tě
mčlUjemc“

Jofefprawi e„Martina milujetewťcnežmnr?“
Truskowa

ncwč, odkud ty wrtochy pochazejč.

Rmouti fez nchwěrp synowy a chce, musi mU
je wpmlnwčti. chzpcčuje, zapřčsahá sc, šr fwe
dťtkp wssecky stejně milUjč. Nno žada aby jipou
wěděl z čebo foUdi, že mU nejsoU Uaklončni.

J řekne: „erm starssi než Martčn a nechcete
mi dati kontrakt na dům.“
„Jak to wiš, žc nechceme?“
„Ja si to myslčm“
„Ditě,“ zastesknc si mati,

„jsi na Uepďawe

restě a dopoUsstťš sc křiwdp proti Uam

Coš jsi
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fe Už zminil, že o kontrakt stojťš? Anebo ifme ď
tebon něro promesskali? Zsi jesstě dost mladý a
až bnde čaď, mp ti fami dáme, co se patři.“

Zofef fe odwoláwá na odwod a na Petra
Kardowic a na toho a onoho, kdo mU radil, abpx

š tim neodkládali. N matka ho napominá, abp
nedbal na cčžč řeči, že wedoU k zlěmU mezi pťi:

bUžnýPi. „Jsi náš a my jsme twoji,“ dokládá,
„bUdeď:lč wěřiti šďťr jiným

nežli Uám, domáci

sscčsti nasse pokalťď.“

J slibi mU, že to U otce whmůže, abp mU
tedp kontrakt dal a on připowi, že o hofpodář:
siwi nebUde siáti, dokUd mn je dobrowolně nen
odewzdaji, nabažiwsse fe ho. Kontrakt prý
jrn proto chre, abp ďpl jist před wojnon a po:
žčwal wětssi wážnostč mezi chasoU, která prý jim

pohrdá.
Matka neopomťná mU ťiri, že ne kontrakt,
nhbrž dobrč chowáni wážnost mU zťská a kdpž
ho bpla zrela Upokojila a smťřila, odebere se zase

dolů a pak teprw jde k jťdlU.J Jofef se dostawi, ale
Uemůžepro:stUd otci ani matre ani bratrU podi:
wati se do oči a trwá to nčkolik dni, než zafe
jako obpčejně Upřimně a frdečně ď nimi obcnje.
Ug

Trnskowá předstawila mUži, žebp měli š
Jlžsefem nějak to do pořáde Uwčsti, jř prý cha:
fntk hodný a měřiti fr mňžr ďr wssemi w SUchopao
rech a mimo SUchoparp a Uefcházťmn prý ničehož
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leě kontrakt Ua dům, který bez toho obdrži, kopby
mU bo třebaď Uedali letoď, nýbrž až Ua přeo roť
anebo jesstě později. Wssak fnadUo bp mU to mo:
hlo býti k zkcize a jim takě, UfoUžili by fe, koyby
jim ho odwedli a když to zprawť hned, bUde wč:
dět, Ua čem je a lidě takč budoU wědět na čem
jfoU a zajistě si ho jrsstě wťce bUdoU předchcizet než
Upni. Jich si wždpcky wážil, UebUde jim Ubližowat,

až jednou statek přewešme, ano bUde wděěen, že
mU bo tak zcihp dali připfati a wystťihá fr zlých
pomlouwačů a Utrhačů, jenž ho proti Uim popnzuji.
TrUfka owssem mpslť, žr hodný syn Uikdp
bp fe Uemčl dátč popUditi proti rodtčům, ale o
tom takč Uepochpba:je!,pže je bUde Jofef w stáři
dobře opatrowat. NeUi protč tomU, abp mU dali
koUtrakt již letoš. depž to má být, ať je to. ?lle:
fpoň si to odbodoU a těch pár zlatých maji, co
to bUde státi.
„Ll jak to ď nim Uděláte?“ ptá fe matka.
„Udělcim to,“ odpowi ji otec, „jako my jfme
to měli a jak toxUa kaUreláři majč zazUamenáUo.“

„Jen Ua tp drUhě Uezapomeňte,“ napowi ona.

„Patťi Uám jako on,“ prawi Trnska, „a
wpplati jim, po čem jsme mp wppláreli.“
„Y co wp si wpminite?“
„Co měl oter.“
„Mh jfme mU wsselicoď přčdáwali dobrowolně
a to oU by Uám Uemufel dát, kopbp Uechtčl.“ 7
„Wssak oU bUde chtit a řekUU mu to, Uež

mu statek odewšdám.“
Matka wěřčla, že bnde chtit, ale podotkla

uu393um
jesscč, žeužena, kteroU si wezme, Uebude k nim
miti to srdce ro oU jfoUc cizi a tťebaď jčm tp
pčidawkp o,drjme.j
,

„Tp xsi také bpla cizc,“ namicá muž, „a
měla jsi knassim lepssi frdce než já. Kolikrát mč
:o řekli, ačkoliw ďe mnoU take bpli fpokojenč, že
jfem jim pťál. Proč bp tedp nassr newěsta ď Uámč

zle nakládala ?“
To Trňskowe lčchotčlo. Podrobila se wssemU,
co muž Učinč a jen toho jesstě ponawrhla, než sslč
ldo šámkn, abp si postawilč ňákou swětničku, kdc
bp mohli w pokojč fc modlit wzdálrnč od dětť,

dá:lč Bůh Josefowi jake, a od čeládkp prostořečně.
Truska mpslil, že si swěcnčěku wpstawč, než
hofpodařit přestane a wůber nechtěl, abp se do
kontraktu dáwalp wsseckptretkp a drokotinh, jenž
se famp seboU rozUmi.

Matka předce jesstě poznamenasa, žr bp si
do té fwě:nččkp mčli takč zjednati kamna a do
kamen že pňtři dřčwč, co se jčm bUde muset dáwatť.
Muž se již zlobčl, že snad nechce, abp take
to dřčwč dal do koUtraktu, co prý w domě jejčch
jcsstě Uikdh nebplo slýcháno. Těch několik sspiček,
jťmiž kamna wh:opč, Uafbťrá si na dwoře a U
Uich nemaji zapotřebč dřčwi ssetťiti a zwlássť npnč

ne, pončwadž on w lesčchdobře hofpodařil a málo

prodáwal.
TrUska požádal don

foUsedň: Kardp a Ko:

peckěho, abp je doprowodilč na kancetář, že bU:
don dělatč kontrakt. J jdoU a matka jesstě jednou
mUži wloži na srdre, abp druhým dě:em swým
17856?
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a sobě faměmU nebpl nepřčtelem a fwětničku, kanma,
dřťwi, kráwu a slepire, len a oweď a brách mU

připomčná. melouwá

fe při tom, že tomn do:

bře nerozumč, ale oni, muž a fwedkowč, jsoU prh
zkussrUč a tak to tam zapčssou,.že z toho Uikdo
Uebudš mčti křiwdp.
Rkou jť, abp se Uebála a Kopecký prawi,

kdpž již jdou po silnici a an

fe wrátila:

„Tp

ženskč bp toho Uadčlalp, že bp fe tuhle Joscf po:
děkowal ožrnitť se Ua takowý koUtrakt!“
Bpla to zlá a possctilá řeč a přčwedla Zoš
sefa Ua tU osskliwou mpsslěnku, že snad fe matka
o Uéýo předre tak nestará jako o druhč a tak

ho nemiluje jakoMartina;

i chwálil otre w duchu,

že je hodnějssč.

ch

otexcKopeckčmu Uedal za prade,

řekl, abp slowa jeho wpwrátťl: „an

Uýbrž

tp matkp

to zle Uempsli, ale těžko je ď Učmi jednati, že
jsou přčliš pečliwp a Uemohou přijiti k žádnčmu
konci. Co mčc žena chre, snadno se wpplnť a má
to kašdý wýminkář, ať Už je to w koUtraktU nebo
Uic. Wždpť se ď Uámi Josef Uebude hqdati o slowo.
Zá jscm se ď orccm fwým takč Urbádal. Wložil
Ua mě, ro musel. Nesl jfem to trpěliwě. Každh
začátek je těžký. Wčm to ze zknssenosti. Proto tuhle
fpna dle možnostč ussetřim. Nemá Ua mě Uařikat.
Chri, abp mu bplo lčp, než bylo mně. Měl jfem
tobo tuze moc. NpUč je staweni w poťádkn, do:
bptka dost, dlnhů neUčžádných. Odewzdám to Josea
fowč jak to stojť. A zákupUi cenu Uezwětssčm.Snad
to Uzná a ďude Uám ztoho wděčen, a dá Uám,
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eo se sinssi a patři. Nebde

ď nčm w kontraktU

naklčxdat iako ď rizčm a on š námč také Uesmť

jednati jako š eizimi. Slhssel, oč fe matka stará
a donfám, že nám wyhowi, dokUdďndrme žčwč!“
Zosef ssel w zadU jako opařený, čerwenal
se w twáři a slowa Uepromlnwčl.

szal

se Karda a postawil fe take protč

Kopeckěmn, ba ani ď Trnskon Uefonhlasil. .Ženské
prý, tak fe wyjčadťil, owssem toho mnoho nadě:
laji, alx Uestoji to za zmčnkU, jsoUuto nepatr:
Uosti, maličkosti, nač zpominajč, a kontrakt prý se
Uestane horfsi,

kdžpb;dfe wssecko do nčj přijalo.

Proto se Ua něj tUhle Zosrf pťrdce bUde chtitč
ženčti a zawejskne si, nepostawť:li fe mU tam nic
podstatnějssčho. N to tam mUsi býti, abp kmotr
TrUska a kmotra nebPli ossčzeni. „Hodný wý:
mťUek si Udělejte,“ prawil k TrUskowi, „žito,

psseniri, ječmrn, oweš, bramborp a zrli, třrbaď
č něro na penčzich, dwě kráwP a tele, několik
sáhů dřťwč, wsseho hojnost, pak Uchdcte státč o
wajččka, třťskp a polčnka, jež si žena wasse wp:
miňUje. Mnsite fe w stč:ři dobře mit a szde:li

wám, inU můžrte odestit,

darowat; lčpe bUde,

nrž abpste fnad prosili a žebrali. N mladi si wáď
bUdoU weižit,rkdpž Učco bUdete mit a neosměleji

fe, wámi pohazowat. debp

ale nertili weiď,

trhněte fe od nich a ze swěho si přilepssite a w
pádU potřebp jste ď to pomčahatč fwým drUhHm

dčlem.“
,
Jofefowi fe pranic nelčbčlo, co kmotr Karda
proti otcť a KopeckémU zastč:wal a zlobil se, že
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ho wzali za fwědka. Snad ho nawrhla matka,
abp žádostč jejč podporowal a možná, že ho r
tomn wssemU anedta,
co tak bezohledně, zlog
mpslUě wyslowil.
Karda wssak přidržowal fe jen swhch wlast:
nčch Uáhledň a febe famčho ofprawedlňowal. OU
swěmU Pctrowi dal přťpčš na dům a práwě tp
wěri si wpminčl, jež jčm whpoččtal. N mimo to

mu zanechal dthů

a statek szstlý,

a že si již

fám Uemohl a Uedowedl pomocč, Uwalil bťemena
na fyna. Ten fe z nčch wpberc, wphledá:li si

bohatoU erěstn,

pak zaplati a wpmaže, co má

w kontraktn.d

Karda bpl fedlák, jak fe řťká, po anskU,
po mčstskU wzdčlanh. Qn i řcčč, způsobp, ssat:
stwem fe lissil od fpolUfonedů a milo ho bplo
posloUchati, dež moUdře, zřetedlně a rozssafně
rozpráwěl. Hodil fe do každč fpolečnosti, chodil
mezč pánp a Uměl jim prokazowatč úctU. N nčkdp
fe fprostě a hrUbě Uezahodil. Pil piwo, rosolku,
wino, znal i punč a černoU káwU a jednon pe:
nčZe ztržcně za wepře obětowal Ua oběd w ho:
fpodč, kde fc fcssel ď pisaři. Hrál prý š Učmi
č biljar, a kdpž mU to Uesslo, UaUčilč ho er

w půldwanártoU a kapsp mU wpprázdnilť. Ne:
dělal si z toho ale Uičehož. Wždhť fe hezkp wp:
razil mezč pánh! Nbp fe za Uěj Uchfelč stpdětč,
ossateil fe napolo dle jejčch modo, zjednal si prhčklť

a libilo:lč se jim ansstiwiti

bo, poslal pro Ue

a sstčdře je wyčastowal. Soufedě k UěmU we wče
cech důležitých chodili Ua radU, četl dobře č pfanť,
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fám takě psal a oxwssem mlUwil jako e kusse:
nosti. Ať se to týkalo záležitostť úředmch anebo
domácťch a hofpodáťských, on to wšdy jak náleži
rozsondil a mohlo se bezpečně pokračowatč dle
jeho wýkladn. Z w náboženstwč swatěm znal do:
brč a prawč záfadh a meelo fe mU přčfwěděitč,
kdpž je whhlassowal. Qn takě wěděl, jak fe majč
wpchowáwatč dčtť, jak se má zacházeti ď ěeládo
koU, wsse mu bplo powědomo a mlnwil o tom
důkladnč a obfsirně a mnohdpkráte ďe zdrarphmč
a fměssnýmčžertp a wtiph. U nčho platčlo: „Riidte
fe dle jeho slow a ne u dle jeho přťkladn.“
Neb Karda nejednal tak dobře a hezkp, jak w řeči
fwé whpisowal, že bh fe mělo jednati, ano on
w mnohěm činil zrowna naopak a w hofpodářn
stwi, we wpchowňni dťtek, w drženť čeládkh daleko
zůstal za fwýmč soufedp pozadu.. Jeho dobhtek
bpl nejsspatnějssi, Ua jeho polťch nejmčň fe ro:
dilo, na jeho lUkách Uejmiň tráwp rostlo, w jeho
lesich nejmťň stromů stálo, jeho dům bpl nejcha:
trnějssi, jeho dětč nejrozpnstilejssi, jeýo ěeládka
nejspllstlejssť a chrám a slnžbp Boži ze žádnčho
stawenč tak málo fe nenawsstěwowalh jako z jeho
a zákon Pánč fnad takě nikde tak málo nepa:
nowal jako U Kardů. Trnska jim stál kmotrow:
stwi a z tě přčěinp a že bhl Karda do wssech
drUhů UmlUw ččli kontraktů dobře wprawen, whu
wolil si ho za fwčdka, když fpnowi odewzdáwal
statek. J jčným w podobUých přčpadech sloužčwal,
ernadháněl ale tak přťfně a opatrnč wýminkáa
řUm, dokUd fáw š febou nebhl Uččnčl ;ačátek.
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Kopecký jesstě Uebpl na wýminkU, to jest:
jesstě nikdo z děti jeho Uemčl přlpiď; chlapri bplč

mali a nejstarssi dcern rád b bpl dostal kTrU:
skowům. Proto k tomU přifplwal, abp Zosef nen
Uwázal se w přiliš těžkěpowinnosič a hájil ho protč

Kardowi, ano č proti matre a otri. Qter bpl e
wssech nejmirnějssi a toho Kopecký bleděl zacho:
wati při dobrř wůli. CeloU cestu ličil těžkostča

obtiže mladých hospodářůw a litowal tobo, že
se npUi zawádi obyčej, nesmirně mnoho na nich
žádatč, z čehožprý Uásledee, že do fmrli z dthů

erpwáznoU.
Karda wýmluwnosti son

a důwodp patru

Uýmč wssecko wpwrátčl a Kopecký mU Uedowedl
odporowatiep kdpž prawil, že to za npnějssich časil
sedlskč statkp fnesou a že kU přikladU U nčho,
až se spn oženť, kdpbp o newěstoU dostal jeU tři

tisice, wsse fe naprawi, ro bp fnad nebplo w po:
řádkn a nejdčle za pčt let, ano za čtprp, za tři
leta, Udrži:lč se obili w ceně, bnde spn w fnchn
a může na potomkp hofpodařit. Co se prý týkč:
jeho wýmťnku, je sice welký, ale jini si dčlajč
jesstě wětssi. Statek jeho to wpdrži a on bUde
miti Uěco w rUkoU, čim bp Petra poUtal na febe,
jemUž mini dobře činiti po celh žiwot.
Kopecký Uznáwal důkladnost jeho siow, aťe
předre mU newěřčl. Kardowě, otec i shn, Ucháš
zeli se o jeho KateřinU, wědonre, že ji dá welkč
wěUo. Jesstč nikoho neženil anč newdáwal. Qčeǧ
káwali trdp, že si há ťici, kdpž fe to w dlžltťe
jeho stane ponejprw, a že nejstarssi dreťi přtda,
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donaje,

pro tp druhě že mU PáUbůh. zafe nan

děli, než dorostoU. Tak rodčče aspoň obpčejně tp
činčwajč. Kopecký wssak newiděl to rád, že Prtr
nadbťhá Kačence, jrmU bpl mčlejssiuTrUskůwJoš
fef, že měl statek fpořádanějssi. Zl jestli kontrakt
obdržť ňáký lehký a snadný, nrbUde nad něho
a wssrmU se podrobi, abp ho ziskal za zetě. W
ofobách milý Kopecký tak ssetrně Uerozrznáwal,
ačkolčw Jofef U něho siál we wětssi wážnosti nežli
Prtr, jrnž mťl slabosti a chpbp otcowh, neměl ale
jeho rozUmU a zkussenosti, w prostotč a hrUbosti
rosta a stárUa. Wssak kdpbp bhwal Ua JosrfowU
a Josef na jeho mistéx, předce bp mU bpl dal
přednost.

p

Na kanceláťč se erťdělo,
ď jakoU žádostč
fe dostawč sedlák Trnska, Uemčlč pro nť čan a
na jčný den je objednali. NUč Karda nčr nepo:
řťdil profe, abp je domů nepofýlali ď nepoťčzee
nou, kdpbp fnad pťedce hodinkU neb dwě, ráno
nrbo odpolrdne, občtowati jim mohli, že sem ze
SUchopar maji wice než mťlč cestp. Mnfeli fe
wrátitč, ale rozUmi fr, že fe zastawč w hospodě
a Trxšska bUdc platit

občd.

Slč ze zámkn tak pomalU, že sotwa lrzli a
šdálo fe, žr čekaji, jcstlč jich někdo nrzawolá nau
zxšátek, abp fe jesstě jedUoU předstawčlč panU wrcho

mmn. Napťed si postálč na dwoře a přeď chwčlč
pohlidli do oken a kdpž na né nikdo Uekýwal,
an dráb š pofelstwťm nepťčcházel, wpstoUpťlč
Ua ulici.
e
Karda a Kopecký nrlčtowali, že cestUdo města

lmm400w
bUdoUopakowat. Wždpť jim neudělá žádných útrat:
najedi a napiji fe o TrUskoU. Napřed wessli do
krámU, kde chtěli nčco koupitč do hospodáťstwi.
Truska potťrbowal zámek k fppce, Kopecký chtel
ženě pťčnesti pepř a zázwor, Karda cUkr a káwu.
Josrf si zatim wpbral křesacčkaminrk, diwal se
po pytlirich na tabák a ptál fe, po ěem jsou. Kox
nečně jeden koupčl, kdpž mu ho otec chtěl zaplax
tčtke Pak bpli hotowi a radilč se, do kterě ho:
fpopp se odeberoU. Owssem nepůjdou jinam než
k Cernčmu konťčkowi, kde fe Suchoparsstč obh:
čejšlě zastawuji a wejdou:li Uěkdpk wůlč známhm
kCcrwenřmU wolU neb kZeleněmU stromu, ne.
jfoU doma a wsse se jim zdá býti cizi.
Karda nawrhl, abp pili wčno, že fe to tak
slussť, pončwadž je pťed polednem a jrdná fe o
wěc welmi důležitoU: o kontrakt na dúm, pro
který do mčsta přifsli. Kopecký fc chtčl spokojiti
o kořalkou a Truska mpslil, že slači piwo a pťti
fe může i ráno, kdpž je horko. Karda wssak stál
na winč a fmál fe, že fám na ně dá, bojť:li se
Truska wýloh, jichž mU ncchre přčděťati, aěkoliw
kdpž on pro Petra kontrakt bral, takř Ua tU skle:
nici wčna nehleděl. Slussč prý fe pčti wťno k fUi:
danť, jak se to Uhnč wůbec a wssudp zawádť, koe
se lidě drobet po městskUwzdělali; piwo prý bU:
doU pťti mezi obědem a fkleničkU koťalkp, takhle
hoťkč, daji si až naposled, aby žaludek dobře tráwil:
Truska chtěj Uechtěj musrl powoliti a Ukš
se mafo Uwařčlo a Upeklo, prili
wťna tťi š,el:
dlťkp. Počťtalo se jim po patnárti krcjrařich, stalo

uu401 uu
teop patnárt grossů, Kopecký to čozwrbl Ua ko:
řalku a přefwčdččl fe, ta žebp nestála wic leč po:
lodeoičkuu
a Truska lčtowal, že patnáct grossů ne:
dalč na piwo, nlohlo prý ho býtč nělolik másii.
Wssak wppili ho jesstě dost,

když jedlč pečenč a

Karda nedal jťnáč a zamluwil č černoU káwu,
aby prý na sobě dali záležeti, kdpž jfoU zde stranU
roho kontraktu

a wssčcknč třč za nejwěrssč grUn:

townikp w Suchoparech se powažujť. Odcházejčce
jesstě tou hořkon posilnilč si žalndek a Kopecký
tolik sil a mocnot nefnesl, klefaje pod nimi, kdpž
ssli domů, wráworaje po silnčcč a7ď Jofefem fe
weda, abp mu nedal Upadnouti. Easio se zasta:

wil, abp ho obeijl,

připominal, jak fe o něho

starčc, nad kontraktem jeho bdě, jehož mU chce
Karda pokazčtť, ano má prý k němu laskawějssč
frdce nežlč fama matka, jenž přťliš mnoho bp mu
uložťla, kdpbp on o otcem ho Uechránčlč.

Tak ho to pohmllo, že plakal a sskylal a
Jofef nedbal na to, že je opčlý, nhbrž domniwal
se, že je mu w skuttu nejlepssim přťtelem. Qwssem
zase k Uěmu mluwil o Kačence a wpchwalowal mU
ji nad wsseckppannp jč wpnásseje. Ta prý by fe k
Uěmu hodila a k otcť a k matre jeho takě, wp:
howi ičm a wssem jčm bude blaze.
Karda š Truskou jdou Uapřed a Kopecký

Josefowi sseptá: „Slpssel jsi, jak Karda proti
sobě nawáděl? Qn chee, abpsi to neměl lčp než
leho Petr. Pak bp newěstp o trbe tak nestálp a
Petr bp tť wpfoukl třebaš tu nejbohatssi. Wčc ale,
Ueš já dám Kačence, fotwa která dostane. A proto
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bhch ti ji přál a šomU tam .u tomU Kardowč
ji nedňm, Uerážeď:lč fc w bťemeno, při kterčm
bhste erbstáli.,e
e
Jofef ho doprowodil až ke Kopeckým; do
staweni jejčch ale newrssel, abp ženskč nercdl
do rozpaků, že přiwádi hofpodáře opčlěho. Doma
powečrřrl o otrem, jenž matce wpprawowal, že
w bofpodě pili a jedlč, jakobh kontrakt w skUtkU
ťnplčUdělalť. Stálo prý to pár zlatých a bUde
jr mUsrt jesstě jednoU wpdat, až fe opět odeberoU
Ua kancelář, abp tU wěc ukoněilč. Karda prý ne:
Ustoupť od fwých libůstek a žádosti!
Matka ď tťm takč nebpla fpokojena, ale jťe
nčho leě KardU jčž wziti nrmohlč, ačkoliw čZo:

sef fi toho nepřál, Urjwťš na maontratnost jeho
Uařčkajr. W prawdě ale fe zlobčl, žr mU sskodi a k
matce take přrstal zafe býti Upřim„nýma lasiawým.

J ona prý jednú proti UťmU! Crlý trončaď, nrž
opčt do města sslč, tajně rokowala ď otrrm a brz:
pochhbp Uowá bťemena do kontrakcu si wpmýsslela.
Wssak zústal bez Učch. Qtec Kardp anč ženy
neposlechl, aniž se nrdal mýliti Kopeckým, nýbrž
Udělal si to Ua kancelářť, jak on to jednou měl
a ostatUě sr fpolrhl na poctčwost fpnowU. Pan
wrchni jim zp.starčho kontraktU sám wptáhl, cq
dobře newědčli, nrboť nčěebož neměli sepsáno anl
Umluweno a TrUska to a ono již dáwno bpl zae
pomnčl. Nadčlo fr mU, abp wsselicoď změnčl a
přčlepssil si,uže statek odrwzdawá w djobrém stanžlť
a w Upnějssčch čafrch wčtssi ppodporp bUde mttt

zapotřebť, wrchnč mU to wpswětlowal, Karda fe
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o Uim wadil, on wssak na žádný způfob nechtěl dům
swůj fnižiti, jak to jmenowal. Nni drUhým dětem
fwým Uepřidal donfaje, že jim jesstč něro přiho:
spodaři, Uež se odebere na odpočinutio a fyn dťdic
fnad na nč takč bnde pamatowat. Koprcký ho po:
řád Utwrzowal w předsewzeti jeho a Zosef stál
a nemlnwil nččehož poslonchaje, na čem zstranh
jeho fe Usnesou. KoUečně se fpoln o nimč podepsal
ro nastnpnjiri hospodář, oter co odstUpUjici, oba
těžkoU rUkoU postawili na papir swá jmena,x Ko:
pecký Udělal tři křťžky a Karda kpodpifU fwčmU

přťpojil čárn zakronrenon, jak to činiwaji bpstři
pčsařč.Kontrakt bpl w poťáde a ssli ho zapťt a
zajčst do hofpodp, zaplatiwsse tarp wpsokč.

lsl.
W SUchoparech wssickniprworozeni fpnowě
chtčli miti kontraktp na statkp, že Petr Kardůw
a Jofef Trnskůw je již bpli obdrželi. Bpl tam
takč soUsed Rataj a měl fpna Wčta. Nataj bpl
jen chalUpnik, ale pořádný a zámožný chalUpUik
a wedlo se mu lěpe než mUohým fedlákům. Qn
mčl jen půl lána, Trnska, Kopecký a Karda bplč
fflolánťci. Proto wppčnali se nad něho, mnsel
Um dáwati přednost a kdpž bpla hromada, oni
ptwnč swá mťUěUi pronásselč. Qbyčejnť jim odo

Posowal a oUi odporowali jemn, jen Trnska si
wqžil jeho úsnde, fchwalowal bo a stál o Ra:
talem w dobrem a úzkěm přátelstwi. Kopecký a
Karda wssak ho Uenáwčdťlč, horssice se Ua neho
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při každe pťiležčtostč a činice mU wzdorp. Nemlčel
k jejich sspatUostem a kdpž mohl něco zlřho zax

brániti, nebál fc Petra alti Pawla. Chtěl:li Koe
pecký na obechč útrátp piti, fud, půl fUdUpiwa
do hromadp žádaje, nefwolil Rataj a wždp o
nějakěm účelu wěděl, kU kterěmuž bp fe peuize
za fUd, za půl fUdU piwa mohlp obrátiti. Ko:
pecký nedowedl hádati fe o nim. Důwody jeho
zněly, že to wžchkh tak waalo, co SUchoparp
stojč, xže to jinde jesstě jest a že jen on Rataj
nowoth chce začinati a rád bh w obcč porouěel,
aěkoliw dwa Ratajowě dčxlaji jen jrdnoho TrUskU,
KardU Ueb u Kopeckčho.

Truska Uikdp nezawrhowal, ro Rataj fone:
dúm bpl fchwálil. Daji oprawiti oltář; je zapo:
potřebi nowěho obrazU;

na hřbčtowčx fcházč křťž;

mnsi se pomyslčti na slnžbu pro drUhěho Učitele;
ssťola je w sspatnřm stawu; kdo sirze SUchoparp
jede, nařčká Ua bidnř cesip; přeo potok bp měl
bhti most; majť we wsi xulálo owornťch stromů;
w lefe fe mxlsi fá;eti a fťti, sire bUde po čase
nonže o dřiwč; kdpbp Pánbůh dopUstil oheň, ne:
dostáwá fe hasiciho náčini; střikačka, řrbřikp, hákp,
kossčkh fe mUseji zřťditi. Y což abP fe fskolni plat

bral z obecnčchdůchodů? thržeťp
bp to, kdpbh
w hromadách tolik neUtráceli a Učitelowi a chue
dým we wsi bp fe Ulehčilo.
Nataj při wssem, co ťekl, odwoláwal fe na
rozUm a Ua wirU a pčsmrm swatým to potwrzoe
wal. Bplo těžko slowa jeho wpwrátttč, Kopecký
k tomu bpl nedostatečUý, drnzi tčž a jen Karda
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do skUtečněho boje fe ď Uim pousstěl. Dáwal mU

za prawdu, libilo fe mu, co jim tak moudře a
a dobťe bpl wpložil, alc uu zapomxnčlprý na přc:
kčxžky.Chptrá hlawa jeho hned si ňúkř wpmpslila,
wýmlnwný bpl a kdo ze soufedůw Natajowi Uen
přál, rád fe dal přcfwědčiti.
Rataj owssrm bpl ď to, aby prohlidnul Uedů:
slednosti Kardowp a i jiným je mohl odkrýti a do:
kázati, ale předce jim wčřili wire Uržli prawdcim
jrho. Karda o tčchto proncsl žrrtik, zakroutťl je
a jiUHfmpsl jim podstrčil, nemoha jich tak jak bylp
zapirati, soufedi fe smáli a jcmu witčzstwi při:
řkli. Jindy ale, kdpž Rataj proti Kardowč něco
,;astáwal, ro jim bplo milč, těssili fc z toho a
přidčxwali sr k jeho siranč; nrboť oni sami ď Kar:
doU ničeho nepořidili a jen on fr mU mohl posta:
witi, podfkoky jeho nahližrjr a rozdil, jakh pante
w jeho slowech a fkutcčch, za wýstrahU si brra.
Nownal fe mu moUdrosti i wtiprm izkussenosti,
již wssak sprawrdliwčji použťwal w nábožcnstwi
nejenom fe znaje, nýbrž podle nčho swčdomitč se
i chowaje. Byl totižto katečný křcfťaU, prawý
katolik a horliwý we wssem, co za powinnost
Uznáwal.

Manželka Ratajošoa wpznameUáwala fe tčmi
famými wlastnosimi a dčti chowalp se přikladnč
a dčlaly radosi otci i matcr. Wedli jc od Urju
prwnčjssiho mládi k nábožnosti, modliwali fe ď
Uimi, brali jr ď scboU do kostela, když powprosttp.
Oter přidržowal je take ku sskole, zcilržrlo mU Ua
tom, aby fe we wssem potťebUčm dobřc wpcwčn
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čilp, chtěl, abp Uměly nejen čisti, Uýbrž l pseječ
a těssil fe, kdpž mezi fpolužákp swými wpnťklp,
Býwal i fám pťitomen zkonsskám,matka takě, když
mohla, tlačiwala fe do siné sskolnča posloUchala,

iak drazi miláčkowě jejč odpowidaji. Ratajowe zče
skalč si wždp pochwaln a odměnu a sloUžilo ro
kc cti jčm famým č jejich rodičňm. Z kdpž jčm
přibplo wěkU a oni fskolU ansstěwowatč přestali,

hodnť,
chodili
opaknjťcč
na kťe:
sbťpli
anskě
cwičeni,
na na
službp
Božč abodinu,
wssech lehkomp:

slnosti a pohorsseni w obcč fe warowali. Spn
Wit byl wýborný hoch, wssak ť JaU a Wojtěch,
mladssi bratři jeho, zasluhowali lásku domárich
i ci ich.

zWit stál w stejněm stářč ď Petrem Kardo:
wým a Jofefem Trnskowhm, narodil fe o půl
leta později nežlč Josrf a o půl leta dřčwenežli

Petr. dež tito U rodičů si wpmohli kontraktp
na domp, wppťUali fe nad Wčta, jenž brz toho
Uikdp tolťk neplatil jfa chalupnťkůw. J bolelo
ho to, že se mU wphhbaji, jakobp k nim nea
patřil a nemaje zalibeni we weselostech,jimž oni
fe oddáwali, netlačil fe mezi ně, nýbrž přidržoe
wal fe jiných statkú nemajťrich chafnikň. Qwssem
č k němU přicházeli pokUssitelowě a nawáděli ho,
aby takř kontrakt si wpdobpl. Někteřč to mpsťili

oprade, někteřijen žertowali dicekněmU: „Wlte,
Upni je na tobě řada, žádej o kontrakt, Petr a
Jofrf Už ho majť!“
7
Takě fe mU řťkalo, že je chalUpa jeho a ďe

si jl mUsi dátč pťipfati,

aby nebpl odweden a
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jine přiččnp fe Uwádělp, pro kterč bp mťl protč
otcč powstat. Zrowna to samé slýcháwal od lťdi
zlompslných Uebo hloupých a possetčlých, co Jo:
sefa Truskowčc pobouťilo a zawedlo a mnsel se
silně bránťt, bp tomU neuwěřčl. Qn skUteěnčmi:
lowal rodiče, ctil a posloUchal jťch a pro wssecko
wssUdp Ua fwétě Uebpl bp se jim protčwil. Zwlássť
Ua matce wifel ď relou dussi a frdečUě a Upť:is
mně ji bpl naklončn. Qna těssila se z úplnč jeho
důwčrp a Ueměl před ni žádných tajemstwť. J
powěděl ji lakč, co mu lidě radť a doložčl, že
jťch arrčť nemčnť poslechnonti. Pochwálila ho za
to a abp ho snad předreenefwedlť, musel ho monu
drh manžel ozbrojiti protč jejťch zlým jazpkům.

ijewťla

mu, oč se jedná a Rataj w Uedčli,

kdpž ď Wčtem ssel do kostela, prawčl jako z Uea

Uadánť: „Ncchtěl bp jsi takč kontrakt?“
Wčt podťwal se Ua Uěho nefměle erěda,
jak na tU otázku přťcházi a odpowěděl: „Fá ne:
chci, ro wp nechcete.“

„Jnu, U;mč se délá kontrakt za kontraktem,“
prawčl oter, „mohlo bp tč tedp Uapadnouti anebo
bp si to mohl we wsi slpsset, že ti takě ňáký konu
trakt patřč.“
x

„To mi neUapadne,“ ťekl Wit.
, „Wěřim ti,“ přiswědččl mn oeec, „neboť
wlm, že tolik roznmn máš a nebudeš sr Ua Uěco
trosstowati, ro Uenť tweho.“
TU Rataj spnowi wpložčl, že chalupa, eo
!Uá, nepatťč Uikomu jinřmu leč jemn u otri a
še nčkdo, ani Wit, třebaď bp bpl prworozem),
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nemá na ni práwa. Může prý ji dáti, komU chee
a kdpbp ji prodal, dčti bp toho nezabránilp. Mče
lnje jedno jako druhč a že má wie, Ucdá jednomU
wsse a tak záhp a nebude se řiditi podle jiných.
uBl kdpbp třebaď Uemčl jeU Wita, nepospčchal ďp
ď kontraktem, poUěwadž se neslussi, abp spn dpl
pánem, dokUd je tu otcc schopnčho k wedeni

zpráwp w domě.
Pak .Nataj Witowi dokázal, že to nemá
rozumu, kdhž někdo spnp přemlouwá, abp se hlá:
sili o koUtrakt, že jim patři. Komrakt fe dťlci
Ua wěe. dež ta nassc jest, patři nám kontrakt
na Ui. Wssak kdo niěehož Uemcč,u ncmůže chtťti
koUtraktU. Statek je ožcůw a Uiklerý spn Uemůže

si ho pťiwlastňowati. chne:li

tedp: „Mně patři

Ua Uěj kontrakt,“ possetile mlUwi erčda
hpr, lže anebo je Ua omplU.

si do

J o tom sr Rataj zminil, že wlasině ne:
pochopuje, proč otcowč, kopž maji anů wic, nej:
starssťho koUtraktem chtěji zachrčmiti pťed wojnon,
jakobp jen Ua něm sstěsti rodu jejich fpočiwalo.
Druzi potom pťedce na wojnu mohoU býti odwe:
deni, a tito přcdce zaslUhnji zajistě stejnčho ohledU
jako starssi bratr. N kolikráte bp rodičům wice pro:
spčlo, kdpbp k wůli nejstarssimU wládp w domě se

erzdali. JsoU jesstěmladč, mohoU hofpodařit, přt:
činit fe, o swé druhé dťti se starat. Púždon:li na
wýmčUek, budoU pracowati pro spUa, on ďude x,oo7
rončqt, bratrům a sesirám Uedč: wče Uež Uthl a
sionžt mu za pacholkp a dťwečťp. Snadlw fe pršee
bUdč hořkost, zássť mezi Uimi a jedUa strana proe
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Ueisleduje druhon.

Lépe bp bplo, kdpby nejstarssi

f;m třebao Učkam se přčženčl, kde spnů Uenč a kde
rodčče dreři dajč statek. N jestli ho odwedoU, může
fe mU dědčctwč otcowskě zachowat a rodčče zatťm

mladssim potomkům swým na mčsta dobrá dopou
mohou. Mimo to Uenč dťtě jako dčtě, každě má ji:
UoU powahn a dle tč hodi se k polnťmU hospodář:
stwi, k řemesln aneb k sstndowáni. Které nejlěpe
Umi wážitč si a ssetřčtč otre a matkp, láskn jčm wře:

lejidokaznje než druhě, bospodářstwč se Ujimá, proč
bp toho rodčče U sebe si nepodrželi, třebaš by bplo
nejmladssť? Nť ndělaji tak neb jčUak, maji k tomU
práwo a děti wťdonce, že fe jťm nestáwá křiwda,

meeji býti spokojenh. PoslUssUost,poddanost, Urti:
wosi k rodččům nčkdp nesmť whhanomi w frdcč
jejich a tcprw, když json rodiče stařť, U pra Urbo

drery na wýminkn, ijde

na jewo, jestli je iim

fwatě čtwrtě Božč přčkázani: „Ctč orre a matkn“
a podle toho iim Bůh
dáti ráčč.

dlonhě žiwobptť a sstčxstč

Rataj ď Witcm wedl se za rnkn mluwě k
němu, ro jsme práwč bplč slpsseli a Wit pamau
towal si každč siowo o prawdě jeho jsa přesroěd:
čen. Polibčl otci rUkU, kdpž dopowědčl, nemoha
promlnwčti, ale w okn jeho stálo psáno, žr je
Uťu wdťčen za dobrá Uapomennti a chre se dle
mch řiditč.

Přisslč ke kostelU; zwončlo fe ponejprw; lčdč,
eortu již bplč, stálč na Ulicč, rozmlonwali a wp:
kladqli. Někteři sedťli w hospodách a pili kořalkU
a přtkUsowali si rohlččkp k fnčdanč. 1 88 Kopecký
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bpl mezi témčto poslednimi a dokUd Ueměl w blawč,
nUtiwal ženU, abp si ssla takě zawdati a kdpž jč
perlowka bpla tUze trpkú, porUčil jč dáti skle5
UičkUsladke, a ona, ačkoliw zdráhajie, se předce ji

fnadno wppila. Nle chutnala ji a feznč:mila fe
přč tč přiležitosti ďe židowkou, která ji tajně do
ssátkU wč:zala a podstrkowala baňkp ď rosolkoU

a dáwala si ji platiti lnem a máslem a jinými
wěemi domácčmi. Y kdo KxopeckoUzawedl a po:

kazil? Kdo jiný než mUž Ueprozřetedlný, jenž
sč:m piják bpl a účastenstwťm ženiným se hledčl

ofprawedlniti. Snad bp č drerU KateřinU bplč
naUčili kořalkU pťtč, kdpbh ji nebyla bránila ostý:
chawost a stpdliwost choditi za nimi do bofpodp.
Wolali a nutili ji dost, chtice ji Ukúzati fpolu:
hostúm, abp widčlč, jak hezká a statečnú jest jejich
dcera. Nle ona Utikcčwala jim domů wzawssi si
leda konck rohličkU a obpčejnč nawsstiwowala
wrlkč slUžby Božť a ď Uimi fe nesessla.
Karda owsscm takč hofpodU nemim:l, mlUwil
tam mondře a kázal a pozorných posloUchačů mu
Uitdp

Urdscházclo. Wssak

Karda elšohofpodp eressli,

přede mssi Kopeckh a

jch kdpž bhlo tUze

záhp. Cekali tam, až fe zonilo

po drUhč, tU

dopťli a řekli, že pťijdoU zafe a zaplatč. KopeckŽ

platťwal, Karda zůstč:wal dlUžen a meel židowl
přepoUsstěti obilť a woziti, co mU naložil.
,
Rataj w Uedčli a we fwátck před slUšbaml
Boščmi a po službách Božich warowal fe dloofpod
a postál:li si nčkop ďe známým na hřbitowě„ po:
dal mU ruku, pozdr.awil ho, zeptal se, jak fe jelUU
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a jeho rodině wede, neswko to dloUho audobře fe
eo ď pobožnostť jeho frownč:walo. J tenxkrátr, kdpž
Wita na cestť do kostela stranU kontraktu na dům
bpl pouččl, wessel hned do chrámu Púně; spn
erč; sedl si do stolice, syn zůstal stč:ti pod kruch:

ton, a oba modlili se wroucně, prosice Boba,
abp požehnal jejich úmyslů a předsewzeti. dež
přibplo lidU, začal Nataj zpiwati, což obpčejnč
činiwal, když fe erzwal žádný zpewčlkprawh.
Měl dobrý, silný a přťjemm) blaš, wěděl mnoho
pifni Uazpamět a kanrionál čilč zpěwnik nosiwal
ď sebon, aby k zwelebeni sinžeb Božich wždp mohl
přčspčti. J modlitbp předřikúwal, kopž tU nebplo
jiněho, kterh bp fe toho dlr úťadn fwčxhobpl Ucho:

pil; wedl křčžoon eestu, oslawowal zpčwem a mo:
dlčtbami prňwodp w polich, pohřbp a siUř obťadp
fwatě, jimž řáonč bx)wal přiromen.
Wťt bhl dojat a pohnUt, kopž otcc kzpěwU

ňsta otrwřel. prral
pčfeň, kterč: jako potwrzo:
wala, o čem spolu dneď bpli mlnwili. Peri řú:
dek pixezpčwal fcim, w drnhěm pťioalo se knčmu
wťre hlafů, třetť zpiwalo již relčr fhromčlžděnč,
w čwrtřm i Wťt tisse a Uesmčle šačal přiszn
kowati. Poťúd hlasitčjč a mocněji fe ozx)wal, až
pewně a neohroženč klanil fe Bohn jako otec,

welebil, prosil Ho, děkowal MU. Prúwě dozpť:
wc,dwalť,na wěži fe zwonilo po drubš, szk zwonů
UUsiťse w zpěw, kterh již byl dosti silný, že ho

Zonp Uepřehlaholily, Ueboť již kostet byl lidem
Uapl,něn. Bylč botowč, u sakristie fe dálo zna:
mrm, ozwalp fe warhanp

a knčxzkráěel k oltciřč
18ňl
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přiUest BohU

občť Uejswčtějssť. Po

mssi swaeť

četl ewandťliUm a činil na nč wýklad, a Witowč
se zdálo, jakobh zwlássť k nčmU mlmdil wpfwč:x
lUje siowa: „Nepečnjte o dUssťfon,
co bp jste
jedlč, an o tělo swě, čim bp jste fe odiwali.“
J počkal si zafe Ua otce, abp ho doprowo:
dil domů. Tento přezpiwal jesstě jednU pčseň a
na hřbitowě se o Uim fessel. BPl tU takř TrUska

a manželka jeho, stojice tU ď dcerama prowdanýma,
jenž se k nim po skužbách Bošich obpčere přč:
hlásilp, abp, jfoUce w jiných wefnčcčch, něco jčm

oznámilh. Hned to bhlo radostUě, hned fmUtně
a nikdp fe nestalo, aby beš radp, útěchp, pomocť
bplp odesilp. Matka

posledUč čaď pořád mlUwila

o kontraktU, co oter dal Jofrfowi a bála se,
abh to š Učmi jednoU žle newhpadlo. Qtec to
jčž slyssel nerad, ale dcerp Uepřestaly ji těssiti,
že bratrU důwěřUji. Qna se na Učho takě spo:
lšhala. Pochpbnostč jeji pocházelp z jčně stranp.
Rikala, že se wssecký žměni, až do domU přčjde
newťsta. Smálp fe, že Josef jesstč Uempsli na
ženěni a ixebUde mpsliti, poněwadž fe mU U nčch
wede až tUze dobře a Upni o kontraktem w kapfe
fpokoji se. Wědčlp z wlastni kussenostč, že jčm
nenť takj blaze, jako kdpž bhlh swobodnč a wpč
prawowalh o těžkostech, o jakýmť meeji zápasitt,
mladi manželě a hofpodářowě. Zofef toho mll,ft
powážit! Blž je nawsstťwi o ponti nebo o poswtš
cenť, napomenoU bo, abo nedochtil po něčem,
Uač má jesstč dostč čan. Matka prpsila, abp ho
tnze nestrassčlp, že bp fnad na ženčnč zcela zae
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newřel a bUde prý nowč hofpodpně w domě předce
zapotřebuia možná, že dosti brzp, poněwadž jč
den ode dne ubýwá silp a jčž fotwa wpstačč k
ečžkeprári. Chlácholilp ji, že je čerwená a zdrawá
a snadu i je ,může přečkatč, neboť prý žádUá z
Učchnewhdržt ro ona. To jč lčchotilo a chlUbila
fe, že arciť wťr,e dokáže než ta a ona, kterň jest
mladssť a poruččla bUdoUcnost ánU Bohu. LoUn
čilP se wefpolek,

jakobp fe to o rokUj jťž nemělč

spatřčti; dcerp rodičům polťbilp rUkU aoter jčm
dal po desitnčkU, abp prý si koUpilP něco U pen
kaře, kdpž ď nčmi Uebpl w hofpodě.

Rataj še spUem stáli mezi tim U fwých při:
bUanch a známých a wpcházejčce ze hřbčtowa na
silnicč fessli fe š Trnskowýmč. Uwťtali fe ze siUn
žeb Božťch a pospolu se Ubťrali k SUchoparům.

TrUskowá již dáwno chtčla promlUwiti ď Nata:
jem stranU toho kontraktu. Uččnťla to npnč a on
wčda, žebp neprospělo, koybp pohančl, co fe stalo,
nýbrž še bp jim dělalo to Uepokoj a zarmUcowalo
je: hleděl powšbUditč jejčchdobroU naďějč radě, abp
sPna zachowáwali w náklonnostč k sobč a Ucdali

mUzapomenoUti fe nad fon krwi. „Mnsi,“ pre::r
wil, „dokUd bndete žčwi, mčtč wáď za pánp a
fwědomčho mUsi wášati, abp bpl kwám hodný
a wdččný. Dejte pozor, abp neUpadl pokUssiteur
lům do rUkoU, kteři bp bo popoUzelť. Zestli wždp
bUde mitč na mpslť, že je fhn a že wssecko co
máp wh jstexmU darowalč, nic Uenč ztraceno a
to bude wassť úlohoU, Udržeti fe we wážnostč
U něho.“

ux:x::u
TrUskowá wpslechla ho pozornč a pak fe

ptala: „de

pak wp tUhleWitowčdáte kontrakt?“

Donala, řekne:lč „letoď,“ že.potom skutkem
schwáli, co oni již Učinili. Qn ale prawil: „Mp

jfme dneď š Witem ijednali,
necháme jak to je.

že toho prozatim

Už fe ňák Ukáže, kdo bh fe

mi nejlěpe hodil za nástupce, pak teprw rozhodnn.“
TrUskowň řeekla:u„Nebojite se, že wám Wita
odwedoU?“
„Nebojťm,“ odpowěděl, „mám těch hochů

wic a na statek nepotřeiju jen jrdnobo. Mú:li
který býti wojákem, ať jr jčm, neďUdU ho hájit
na sskodUdrUhým.“
To UbohoU ženU zasc nrchalo w starostech
a pochpbnostrch a jesstč mnoho uu a mnohokrát
Ua kontrakt přiwedla řeč, kopž sr frssla š člowě:
krm důwěrn;)m.
Rataj žil šr fynem fworně a tomUto již nex
napadlo a nenechat fe od nikoho nawestč, abp fr
Ucházel o kontrakt.

17.
d Trnskůw Zofef š kontraktem na statek nabhl
fmčlosti a odwážliwosti a ncdal fe již wťceod Petr,a
Kardowic zabanbiti, nýbrž fám nad nčho fc wppl:
Ual. Nádennčk Kťepela wědčl, kdh a co na kanu
celárč ijednalť
a starual fe, aby mU z toho Uen
Ussel podil a U;črer. Ano pčipčsowal si záslubu,
žr Zosrf kontrakt na otcč si wpdobpl a připomeštnl
mU to. dež jednoU zase bhli fami, prawcl k
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němn: „Wipiš,

Zofefe, dobře bplo, že jsi mne

posiecýl, máď, čeho fe tč nedostáwalo a jčmič bpsi
eoho bpt neobdržel.“

Zofef U Křepelp nechtčl býti w dthU a ne:
rladl na to welkou wáhu, že oU prrwnč mU poo

radil, abp si dům dal připfati.

Nekl mU tq a

chlubil fe, že takě Ua to mpsiil a žebp koUtrakt
předce měl, kdpby tťebaď Křepela Uičehož mU Ueš
byl Uapowědčl. Učinili to takě jiUť, ale doma si
to wpmohl fám a kdpby fe Uebpl přičinil, Uikdo
bp Uebpl dokázal co on.
Kťepela pozorowal, žc Ua starě slUžbp se jčž

nefmi spolehati a proto hleděl Zofefowi prokázati
nowě. Předewssim mu pťiswědčil, že arciť jen on
wssrckosi tak dobře wpmyslil a Uastrojil, jak to má

a jak si toho u rodičů a na kanceláři pojistil. „Dalo
ti to asi btawy lámánť a starosti,“ prawil, „wiť?„
Zofef odpowěděl, že fe to famo febon rozUmč.
„NpUi wiš a naučil jsi fe,“ pokračowal Kdřea
pela, „Ua kaUceláři fe o wat a pofadit, co je k
twčmu profpěchue Budrď mUset často páUúm fe
pťedstawit. Takowh statek jako je wáš, wždh má
pťi oUřadě ňákč řťzenč a až bUdeš jednoU rychtáa
řem, budeš zastupowat celoU obec.“

Jofef Ueťekl, že Ua kancrláři nepromlUwil
slowa, a že jeU se podepsal;

tčssilo ho ale, že Křea

pela myslť, jakobp tam kdo wi jak fe byl iján
dřowal a jesstě wčce mU lichotilo, že ho má již za
hut?oUriho rpchtáťe. Qwssem tU čest nefměl přie
šja,t: bež odporčč a wadčk fč: „Jčřř sUUř Učdškcjtč,
elm enejfem a UebUdU!“
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„A kdo z wáď mladssich bp jim mohl býr?“
ptal se Křepela.
a
A odpowědél si: „Pecr Kardůw je trUlaUe,
ačkolčw je otec mUdrc. Tp máš blawu ke wssemU,
a wěř mč: daleko ssiroko nebUde fedláka jako jsi
tp. Llž whplatiš podťlp wěnem, co ti zaUese ne:
wěsta, jcsstě ti szde. Petr bUde mťt platů, až fe
bUde ohýbat a kdpbp třebaš dobřc fe oženčl, o
čemž wssak pochprjU, poněwadž fe tam Uikterá
Uebude chtitddát, předce dlubům se newpbne. Mčl
jsi wssech pět pohromadč, že jsi to tak Udělal a
můžeš bhti rád, že tě netlačť těžký kontrakt.“

oJofef délal, jakobp erěřil,

co mU Křepela

tak jadrnč a žťetelně bhl whfwětlčl; ččnil ncimťtky,
wpmloUwal, zdrčlhal, Upejpal fe, ale w dUchU
předce soUhlasil ď nim a dáwal mU za prawdu.
Křcpela bpl přeswědčen, že fe mU to lťbi,
Ueboť mU dal Uacpati tabákU a zwalxho, aby w
neděli přissel ša nťm do hospodp, že tam bUde
mUzika a může ď nťm piti na jeden řad.
Tak fe stalo. Jofrf hrjťil, ďpl wesrl, zpťwal,
Učkoho se nesstčtil. Yni nebhl fobč podoben, tak ho
kontrakt zménil. Již neUstoUpil Petrowč, když
fe tlaččl ke KačeUce Kopeckých, fám si ji před:
cházel, fám se ď Ui wodil, fám ji bral k tanri,
sám si si Uamlouwal, mlUwě, žertuje, směje fe
š ni. Qna take wčc na něho dbala nežlč na Pex
tra a otrc jejť, kolikrátkoli Jofef ssel okolo stollln
kde feděj, neopomťnUl řťci mU slowo powszzUx
jťcč, slibnjťcť, pťedpowťdajťcť.

Petr bpl Uražen, zlobil, dUrdil fe, jčš po
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straUě hanil Jofefa, Uadáwal mU, klel Ua něj,
strojčl fe, že ho wpplati, Uepřestane:lč mU leztť
do zelč. Pak zafe poUsstěl fe do Kačenkp, zapoa
wčdal ji Jofefa fe chptatč, plisUil ji, pťekážkp jč
činil. Mezč tťm pořád pčl, pťl z mrzUtostč, ze
wzteku; dokazowal, že může pitč, zacházel ď pi:
wem jako š wodou, kropčl jčm podlahU, koťalkU,
rofolkU Uosil w sklenicč donžejdlikowč. Zlně w
nčm rostla, žťlp fe w Uěm Uapčnalp, dUsil w fobě
oheň, až wppUkl: KačeUka Uásledowala k tanrč Zo:
fcfa a Ue Prtra, kterx,) Ua Uč takč kýwal, a teUto
o zem prasstil

skrUčcxck,
že fe rozlčtla

Ua sto kaů.

Z počal weřerě, Uahlaď KačcUkU si přiwlastňo:
wati a postawiw fe proti Zofefowi chpstal fe dátč
fe š Uim do rwačkp.
Wssakktu powstal od stolU oter Koperký a
ptal fe: „Cť KačeUkU mpsliš, hochU, že děláš,
jakobp tč patřila ?“

Petr fczarazil, ale přrhreodpowěděl:„Wassč.“
„Ho ho,“ diwil fe otec, „já o tom erčm.
S kým pak jsi si to nopjedlml,p še mnoU, uu še
ženoU, š dreroU, že wpsiUpUjeď tak Uajčsto?“

Kaěrnka již bpla ze dweři wenkU a Petr
chtčl zastáwatč, že ď Uč má již dloUbo známost,
ale Koprcký toho nepřipUstil řka: „Co pak je do
wassich zUámostč, dokud mp staři jčch nefchwálime
a Uáš jsi fe jesstě nrptal!“
Petr bp se lxyl i Ua Kopeckčdo rozhnčwal
žl jťž měl Ua jazpkU slowa, abp mU řekl, že on
šk pro Kačenku dost dobr:), ano lepssč Uež každý
ltný a že se nedá od Uěkoho odsšr::wati
1

nrjfa

u418u
chlapec, Uýbrž muž, mladý hospodáť, který má
kontrakt na dům a múže se třebaď bned oženitio
ale oter Karda, jeUš w přťstěnkUposloUchal a Ue:
chtěs, abh si to ď Kopeckým nawždh pokazili, přče
kroěčl k němU, položčl mU rUkU Ua rameno a

prawil: „Nezapominej fe, Petře, a nech toho,
wťš, že fe to w hofpodě neslUssť.“

J odwedl ho na straUU, posseptal mU jesstč
nxěro, pak fe přčtoččl ke KopeckěmU a prosil,

abp

fhnowi neměl za zlě, že ho ta mUzika drobet ro:
zehřála a přčslibčl we jmeml jeho, žc již nebnde
dčlac žčwných wýcržnostč.
Wssem fe lťbčlo počinánť Kardowo, chwálčlč

je a o Kardowi řekli, že jen předre je moUdrý
mUž a wť, jak bxǧ fe mělo mrzmostem předejčtč.
Zajistě wic zčskal, než kdpbh bhl ď Kopeckým do

hádkh se pUstil, spna proti němU zastáwaje. To
on chytrák wědčl a kohž fe wrátil na mťsto k
fklenčcč do drUl,dč fwětnire, dršel dlolchý wx)klad
o swornostč a, liččl, jaký nepřčtel jesi wssech mrzU:

tostť. J o mládežč připojil důkladnč pojednánč a
wpslowťl, jak se ijnť chasnici majť držeti .na U;dě,
kdhž jim tanexr, pťwo a kořalka a uualáska wstotlpi
do hlawy a k zpozdilým skokům je zawčxdi.

Nebplo tUunikoho, kterl) bP Kardowi nebyl
přifwěděil a zwlássť jeden fonfed z wefnčce Bhoty,

jmenem Krupčěka, obdčwowal sc mU a za roz:
ssafněho a kusseUčho člowčka bo prohlásil. Kardq
widěl, že si bo naklonil a koPž odesslč, ro mezt
nimi bpli feděli, popostrčil sklenici fwou k němll,
přčfedl, rožpráwěl o nčm a moUdrosti son ho
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okouzlil. DomlUwčli fe, že majť tak a tak welké
statkp, tolik a tolik děti; Krnpička powědčl, že má
dcerU, která mU dorůstá a již wdáwati by fe mon
hla; Karda Uetajil, že teU jeho fpn, ro tam w
kole se ozwal, má koUtrakt Ua dům a newěstU
si hledá; oba otewřelť si frdce a dobroth k děa
cem a pěči o Uě si dokazowali.
Petr se byl již Upokojil, pil zafe, taUčťl, děwče
po děwčeti prowáděl. Zofef čekl, že po takowč
mUzice Uťc neni, při kterě fe tlukoU sklenčce a
děwčatňm fe dělá hranba, tak že mnscjť Uteri, a

domů fe odebral. Sel okolo Kopeckhch, atry wh:
;pytowal Kačenku, půjdc:ťi jesstč do hospodP a
šradil ji, abp Uessla. Ufázala fe mU mezi wratp
a oU fe ptal: „Už jdeď zafr?“

„Nede,“

odpowěděla.

„Já pro dUessekUžtoho mám dost,“řekl oU, „bez
tebe to tam Uestoji za Učca ď Prtrem fe UebUdUbit.“

„Nechal trbe?“ tázala se.
„Já

ho ncchal, Ue oU mne,“ oprawčl řeě

jeji Zosef zlobč fe, že sUad mhsli,ujakoťxp se bál.

Qna prawila: „Tňta wstoUpčlmezi wáď.“
„Práwč to mne pohUUlo, abpch ho Uechal,“
chlnbil fe Zofef, „sire bPch ho bhl zle poznamrllal.“

„Nedělej žádnč lermo,“

Uapomemlla ho,

„mohlo bp sk stasi Uesstčsti.“

„Mohlo,

Uezapčrám toho,“

mlUwil z wy:

foka Jofef, „já pro tebe desiti chlapům hUcitp
PolcimU, kopby tě miti chtěli.“
,
„Ale,“ zarmoUtil se, „jen jestli th še mUoU
jsi fpokojena a na žádněho jiUěho Uedáď!“
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Z wpznala mU, že zajistě nedá na žádneho
jiněho, kdpž on ji w skutkU mťti chce.

„Nni na Petra Ue?“ chtěl zwlássť wěděti.
„Na tobo nejmčň ze wssech,“ řekla a Zofef
jč Ubezpečil o fwř láfce a wěrnosti. UmlUwili
mezč seboU, že ďneď do hospodp již Uepůjdou a

Zosef se wrátil domů celý rozwefelený a zpiwal
si, kdpž dobptek krmil.
Petr bp fe bpl w hospodě opčl hned za dne,
ale otec bděl nad nčm přro chwčli ho Uapomčnaje
kftřidmostč, abp soUsedKrupička dobrř miněni o
něm podržel. W skUtkUodessel wečer Kardu přede

wssemi drubými hostp wszamenáwaje

a chwále

ho, že málo který člowěk roe wsi tak o wssem má
wědomost, jako oU, práwě jakobP bpl sstUdowal.

Karda prozatčm KrUpičkowčnenawrhl, že bp
dětč fwě wali spojčti, ale mpslil na to Ustawičně
a již Uapřed překážkp odstraňowal. debp se to
U Kopeckhch nepodaťilo, Uač jrsstč pořád donal,
půjdou ke Krupičkowům a možná, že fe jčm tam
dost dobťe podaťč. Lidě proti nčm owssem wsse:
licoď budoU mčt, až fe na ně Krupičkowic budoU

wpptáwat, ale ztratč to wáhn a důležčtost, kdpž
to sám powi a moudře wpmlUwč, než něco začne
ď námluroami. J zmčnčl fe w řečč,že má dlubp,

nezapiral toho, ano dokázal,
chlUbčti, kdpž powážč,

že se ď tčm může

jak do nich přissel a tak

janě to wpswětlťl, že Krupička poklúdal to za
záslUhU, mčti dthp w těch připadnostech. Sta:
tek Kardůw

je snefe a fnesl již wčc Uež ten ňáký

tisic, co má Petr wpplácett a dostane:li na poe
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čátkU třebaš jeU maloU pomoc ďe ženoU, bUde
Ua konč a UebUde fe mUsct dřit po relý žiwot,
jako jinč, jčmž bospodářstwť tolik newpUássť. A

hofpodář Pctr jc! Wpchowal prý si ho k tomU a
jčž záhp Ua to hleděl, wěda, že mu statek při:
padne, poxnčwadž je Uejstarssi. Ze si Udčlal dro:
bet wětssť wýminek, sialo fe z láskp k synowi.
Bnde ssetřčt, kdpbh on toho neUččnil, přidá mn
a wsselijaká břemena Ua se wezme. Stawenť arcčť
takě potťeije
opraw a w polťch a ťesich wsse:
licoď fe mUsi dosaditi, co fnad w poslednčm čase
z tč a onč přičinp fe promesskalo; to jsoU wssak
maličkosti, odbUdoU fe kUď po kac, již to má
rozmčřeno a wppoččtáno a za krátký čaď nebude
Petr mčt, co bp jesstě předfewzal a wpkonal.
Karda wěrU přefwědčil KrupičkU, že čerUč
jest bťlč. Nedůstatek nazwal bojnosti, wadp ctUostmi
a tak jafně, důkladnč a obssirnč to wpložil, že fe
o tom nedalo pochpbowat. Krupička fám přčpadl
na mpsslčnkU, že bp U Kardů bplo dobrč misio
pro deerU a přál si, abp fe š Petrem feznámila.
Pozwal bo č otre, aby fe jednou i tam k nťm
do Bhotp podiwali, a nemýlilo ho, že Petr w ho:
fpodě furťantskp si počťnal a od Kopeckčho tak ři:

kajťc odfoUzen bpl, abp nepřiwlasiňowal si práwa
na jeho drerU. uKardcx mU to wpmlnwil řka, že
lěpe jest, kdpž si potřrssti co swobodUý, než abp
bláznil, až bUde žeUat. A Kopecký má w hlawě,

rčxdfe xnapije a potom erč,
co mU wpkloUte
š úst. Petr bp mu Uebpl proti wúli, ale on oter
1esstě slowem fe nezmťUil, žebp Ug něro mpslilť a

to Kopeckeho mrzi a wptýká jim, že jfou ppssUč.

Proto

fe drobet zaponměl tčm mladým dčwaje

fe do karet; wssak mci dobťe, že přrdrssel húdkám,
on Karda jich takě nemilUje a ostatnč jfoU a zůe
sianoU dobři přáutclě. Na důkaz toho Karda o
u Kopeckhm si připil a KrUpička hádal, že Kope:
ckěmU w skUtkU slowa z úst wplitla,

jichž UpUi

lituje. Jesstč na rrstě domů rozwažowal o tom,
a i napotom fetrwal Kardowým býti UakloUěU.
Petr w hospodě pil a taněil, dokUdho piwo
nepřemohlo. Qtec ssel domů po půlnori a fpna
přiwedli ráUo Ua žmoch opilěho. Lil do febe fklr:
Učci po sklenicč, chtťje fe Kačcnce a Zofefowi poš
mstit, a že fe do hofpodp již newrcitili, tťm wčee
Ua Uč měl zlost a Ukazowal, žr fe můše wprá:
žeti bez KateťiUp. Wprážel se, aš klesl kzrmi
a tU se mU zdúlo a podržel to wčdomč, dokUd

smpslů neštratil, žr fe ď Kačenkou wprownal za
jeji Ucstálost a hodnč ji wpplatil. BrUmlal po:
ťcid opakUje: „Hlejd, dobře fc ti stalo, uo tU to
múš, uo nebUdrš mne dráždit, uu Uedám ď fe:
boU žertowat, w mohU být bez tebe, uu oU je
chlapec: Utekl, ru já whdržel!“
Jesstě jedUoU, dwakrčxt fr pozdwčhl a chtěl
do kola, ale sžessloto, fotwa sklenici Udržrl w
rUce a polowic wplil, než něco dostal do úst.
Kopeckh za stolem takč byl zdrhm:r a předre po,z
řád brojčl proti Pctrowč, že je ochlasta, č;apťrťš
sabal sex, že mU drerU nrdá a nrpřestal řčkatl:

„To bp byl zeť!“
Jofef Truskůw je jiUý chafnčknež Petr, tetl
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se neopijč a dneď ho tU ani neni, tomU KačenkU

dá, jestli přijde!
Misto Zosefa feděl w bospodě nádenUčk Křea
pela a pčl Ua jebo řčld. Křepela si pťál, ale
neopil se a abp měl co koUťit, kopž Zofef ode:
ssel, prosil hofpodskěho o paklčček tabčxku řka, že

mU za něj může pťčpfat holbU piwa. KoUře
pomalu a nabýbaje si ze sklenčce poslouchal, co
se kde mlmďč ea zwlássť na Petra a Kardu a
Kopeckěbo dáwal pozor. Rčmo dostawil se k
TrUskowúm do práre jako obpčejně a počal Joa
fefowč wppramowati,l co se w hofpodě dělo po
jeho odchodn. Dowěděw se, že Jofef o Kačenku
stoji, poUžil toho a chtěl mu napřed polahoditč,
než oznámť, že mU w hospodč Udělal útratp.
Prawil: „Ta Kopeckých na tebe dbč:, Už tam
nepřčssla!“

Jofefowi to nebplo nčc nowčho a abp do:
kázal, že je si fwťdom hodnosti swě, odpowěděl:

„Qwssem, že ne!“
„A otec tč takě pťeje,“ pokračowal Křepela.
„Rekl něco?“ ptal fe Jofef.
„Abp bpl neřekl!“ diwčl fe nádedmčk, „on
ti chce dcerU dát, až přijdeš a wpnássel tě aš
do nebe.“

„Q Petrowť se nezmčnil?“
„Toho nemůže wpstát a zlobil se, že se opčl.“
„Karda si ho nepixedcházel?“
„Q předcházel, mčlý brachU, tUže si ho pťed:
ťchrázela přčpijeli si. Karda

má za Ussčma. Po:

rad taU: mluwil ď Krnpičkou ze Lbotp. Ten takě
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má dcerU. A jesilč wp U wáď nččclw proUe:
dbátc, on wám Kopeckeho obalamnti a Kačcnku

ti wpfonne.“
„Jestlč fe mu dae!“

„Dá nebo nedá, Kardu znáš, on přemluwi
rodiče a děwěc mUsi poslechnont, ldpbpste wp g

tim dlonho odkládali.“
„Hned to nemůže být, to wťte!“
„Proč bp Uemohlo? Kontrakt máš, jsi starssi
než Petr a rodičc mohou býtč rádi, dež obdržiš
newěstU z takowého domU a přiwedeš matce pop
mornici. Hospodařit jčch necháš dokud bUdoU chtit
a tp si to odbpdeš a bndeš mitč ženU a jakoU
ženU: pořádnoU a hezkoU a hodně bohatoU, a nee

dostane ji jčný, ani Petr ne, který té nepřestal
haniti, kdpž jsi odessel a pro Kačenku do pekla
bp skočil.“

Zofef se durdil,

že on ď Petrem předce se

bUde mčřčti a že Křepela Uwčdi, kdo fwitězi.

Křepela nepochpbowal, že switěi on Jofef,
kdpž si pospissi a nebUde fe domácrch

ostýchat.

Zesstě hodně mnoho mU toho o Kačenre napo:
widal, jč a jebo wpchwalUje a pak teprw řekl,
že tam w hofpodě dal si několikráte nalit, abp
tam mohl být a nošbirat pro něj potřebných

zpráw a že fe ptá, jestli on bp ten dth
nezaplatčl.

jeho

Jofef bpl k tomu wolný a wpbčdl Kře5
pelU, abp fe nebál útrat, kdpž fe nčro může doe
wědět, ro bp mU profpělo a ro Kaěenkp a Petra
fe týťá.
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Křepela owssem ochotnč se chopčl jeho ná:
wrhU a Udělal mU útrat wic Uež bplo zapotřebi,
chodě kwůlč němu do hospod, Ua poUtť, poswi:
ceni a piwo, kořalku a tabák dáwaje si platčti.
Brzp takč za prostřednika fe nabidl Kopeckým
chlnbě se, že ď Jofefem je kašdč!ho dnc a wssecko
U Uěho plati a že stoji w lásre č U jeho rodiěů.

Bplo jim milč!, že majť někoho, kdobp poselstwi
a zkázáni jejich obstaráwal a odměňowali se mn
chlebem, krUpici, hráchém a jinými pokrmy. Do:
siawil se k nim obpčejně wečer Ua befedn, wessel
k bospodpni do kUchUnč, zapálil si Uhlem dýmkn
a pak jč sseptal do Ucha, ď jakon přicházi. Wždp
Uxčxdčxl
něro důležitřho,

wympslil. Powidal,
TrUskUa TrUskoon

třebaď

bo si to bhl sám

jakoU práei si dáwá, abh
přeml;xwil a radil, co bp

oni U Kopeckých měli podstonpiti. Josef je jejich,
toho on jtm zachowá. Yle bUdoU meet rodčěe
ňčlkpopichnoUt, abp se to Urpchlčlo. Nejlěpe bnde,
kdpž Petra Kardowčc žcela neodbUdon, aby Jo:
fef dostal strach a ď rodiěemi si to whjednal.
Co Křepela Kopeckým sčlmbyl ponawrhl, to
pak wpďáwal za wlastUč Uápad a wůli jejich a
někdp lhal a wpřizowal Zofefowi, o čem oni

ani erčděli.

Petr zase hč:jil stranp fwé; oter ho podpo:
rowal a oba wssemožnč se přičinili, abp uKope:
ckýchk nčm KačeUkU dali. Nemohli toho dofá:
h,UoUti. Kopeckých Ueťekli ani ano ani ne, čeka:
Ueenaž stranU Jofefa bUdoU miti jčstotU. DloUho
se nechrčl swčřčcč rodččňm,

ačrolčw wčdel, že nčxe
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klonnost jeho znaji.
a lidř
walť.
Josefa
podlč

Powidal

jim o ni Křepela

ze wsi přicházeli a tajnosti jeho odkrýš
Netčssili se z nich, neboť nemčnili jessrč
ženiti a Kopeckých dcera jim takč nebyla
chUti. Z proti otci a matce mělč wsselč:

coď, ro je naplňowalo báznč, že na dcerú zle
bndou půfobiti. Proto dáwali na jewo, že Zo:
sef nedobře jedná, jestli že na ženěni mpsli a ne:
zapirali mu, že bp se fňatkU jeho ď Kateřinou
Kopeckýchprotiwili. Může prý se wdát jinam,
abp Uemeela na Zofefa čekat, co prý bp trwalo
jesstě tnze dloUho.

Zosef tedp mlčele kdpžme bránili mluwiti,
ale bpl newrlý, mrzutý, mračil se a jen ď Kře:
pelou přiwětčwězacházel. Me;i tim zkazowalo se
mU ďe wssech stran, že tU a tam bp si mohl wpa

brati nrwěstu. J na rodiťe přinássela se takowá
pofelsiwť. Nozneslo se ze wsi do krajinp, že Jo:
fef má kontrakt a nemůže od rodičů obdržetť poa
woleni k zafnoUbenť se š dceroU Kopeckých. Snad
jemn i jčm pťijde whod jťná a býtč U TrUsků
bylo orossem žádosti

přemnohých sedlských diwek.

TrUskowá ponžila toho a prawilau několia
kráte k syml: „Widiš, jak o tebe ty newěstp stoji!
Proě pak bh si se wázal na jrdnu? Až to bUde
mori být, wpbereš si nejhodnčjssi.“
Jofef buť:to neodporoěděl anebo zabručel:
„Co pak je mi do nich, uu já nebudu ropbčrat, xxw
ať mi daji pokoj!“ a nefpokojený odessel.
,
Slysse, že Petr býwá U Kopeckých,Jofef 1e
lake nawsstiwil. Wptýkal Kačence, proč mn Uee
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ťeťnon, abp sedx.dělu
doma a ona minila,

še ho nex

Uwhon wphánět, kdpž Ueni jesstěniči. debp prý
š Zosefem mčla po námlUwách, pťestalo bp to
samo seboU. Qtec si mu takč stýskal, že to nejde
rn pťedn. Kaěenka se mnsi wdáwat, dorůstá již
tTerezkaa napťed mnfi starssi odbýt, abp pak mohl
hospodařčtťna mladssč a netlačilp ho dwě swatbp
UajednoU. Matka bědowala, že se ženichům ne:

mohon Ubránit a nemá prý prou tp trnhlp o le:
nem a plátnem anč mťsta a ráda bp bpla, kdpbp
je Už někam odwezli, abp záfobp Terezčinp Uklú:
dati a Urownáwati se mohlp.
Josef siibčl, že KateřinU odwede na podzčm.
Ale kdpž podzim přissel, zase odktádal a meelč
ho znowa powzbnzowati.
Ke Kopeckým zkazowalč ženčchowč, smějť:lč

přčjčti na námlUwp. Zwlássť Petr Kardůw na
to tlačil, abp o otcem bpli předpnsstěni. Kťepela
to ťekl Jofefowi nutě ho, abp mU předessel. Ko:
pecký takč pobizel a Kopecká strassila, že se náa

mluwp dčle nedajč zadržeti.
Jofef o rodičemi se mnsel domlnwit a pťed:
zwčdal, že fe U nich sejde ů odporrmz Již bez
tobo o nimi nežčl w dobrě wůlč. Každěho dne
po wečeťi docházel ke Kopeckým na befedU, a

poma fe neptal, smč:li Uebo nefmialč. Bplo mu
jrdno, ať se wrátil brzo nebo pdzdě, činil rodio
čům wzdorp a nedal si od nich poroučeti. U Ko:
peckýchbpl jako doma, chowal fe k nim důwěrně,
oni kněmU takč a Kaěenka jen ď nim fe wodila.
Petr se fpolehal, že rodiče Jofefowř od Kox
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peckých newěstU nechtěji a to ji fnad jemU dobodi.
Wssak Jofef, abp o Kačenku nepťissel, zapťel rče
a nchledě na rodiče Ustanowil, že si Kačenku
wezme, ať chtěji nebo Uechtěji. Mocč prý to profadi.

7.
Truska a TrUskowá truchlili, že Josef od
nčch odwracuje frdce a wěru staralč fe, abp si
ho zafe nakloUili. Qter k němu bpl pťiwětčwý,
fám začal mlUwčtč, když on mlčkp konal práci,
wssak nedostal jčně odpowědčleda: „Ano, erim,
ne, ro je mi do toho“ a meel sebrati wsseckU
trpěliwost, abp fe nerozzlobčl. Předre leckdpď pře:
mohl ho hněw a pustil se do Josrfa mluwě mU
do fwědomi, napomčUaje ho a diwě fe, že ztráci
wsseckulúskU krodičúm. Josef erpowážčl fc otri
odmlouwati, ale malre wptýkal, že ne on k Uim,
ale že oni ztráceji lásku; a kdpž fe ho ptala, z čeho
bp to soudčl, odpowěděl: „Překážite mi w sstěsti.“
Neřekl,

jakě sstčxstčmyslť,

je prý jť to bez

toho zUámo i otri a mUsi fe trápit, že toho ne:
Uznáwaji.
J chtěla mn wpložiti, že wPhledáwajč jeho
dobra, přejire si, abp ď manželstwim nepofpichal a
po diwce z hodnč rodinp fe ohlidl. Yle on twrdil, že
wč, proč mu bráni žcnitč fe: rádi prý bp hospcd,
dařili Ua Martina a drUhě děti, on pak že obdržl
statek wpmačkaný a wprUcaný. Připomem:la m,Un
že nempsiili hned mU siatek odewzdacč, kdpž ď mm
kontrakt dčlali a on že o hofpodářslwč nestál, ťka:
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„Odewzdáte mi je, až fe ho nabažťte.“ Mčmo
to byla jista, že fe na statkU nčc nekazť, newy:
mačkáwá a erprUráwá a chlUbila fe, že ho pro
Učho až tnze ssetřilť. QU fe o nččem nedal pře:
swědččtča neposlechl, když mU matka radila, aby

nedělal, jakoby byl cizi, warowal fe poknssitelů,
eo ho k zlřmU anáději a erbrowal š dťwkoU
jako ď erěstoU a ď rodččemi jejčmč jako ď tcháa
nem a š tchyni, dokUd to mezč nimi Uebylo fchwá:
leno a potwrzeno.
x
Nčr nebhlo platUo. Jofef se jesstť wice zau
twrdil a U Kopeckých bhl pečený, wařený, kdežto
doma nčkomU neUkázal pťťjemnon twciř a žčtdnoU
radost Ueměl mčzi sw!)mi.

Trxlskowá promluwila ď Ratajem a prosila
ho, aťch oU mU naprawčl
ď nčm stojť. Rataj ji to
neočekáwal, že to mnoho
řeklč „a“, že takš bUdoU

hlawn, že to tak a takd
Udělal k wčili, ačkoliw
pomůže. Mhslčl, kdpž
mnset řťcč „b“, poUču

wadš Jofef dle práwa je páUem w domč maje
kontrakt, a statkU pošcidú, kdpkoliw se mU zalibi.

Nejsa ponletith ženčti fe owssem nebnde leda ď
jejčch powolenim, ale to si wpmůže, neboť má:lč
statek, potťeije č hofpodpnč a kdo mU může před7
Pisowat, abh si newzal, ro chce. Nhni nezbýwá
leč spokojiti se ď tim, ro dobrowolnč Učinť, pro:
ťššlditčw něm poslUssnost, co Bůh dětem k rodča
eUm přikaZUje, wploščti mU čtwrtě pťčkázanč a
Ukúzatk, k čemU ho zawazUje láska a fwědomť.

Rataj

to wsse Jofefowč pťedstawil a aby

ho poUččl přikladem, powěděl mn,

ro on si bhl

zmé1e30m
ijednal

ďe fynem Witcm.

Z toho měl nahlč:

dnoUti, jak k němU rodiče jfoU dobři a jak mU
důwčřUji, že mU tak záhp dali kontrakt a tak

málo si toho wpminili. Nepohnnlo a nepřefwťd:
čilo ho to, ale prori Natajowi ho to popUdilo.
Zlobil se na něho, že ho posuzUje dle těch fam:)ch
prawidel co Wira, který nebnde dčxditi statrk jaro

on, nhbrž jrn chalUpU a ničehoš neztratč, jestli
se na nč hned neošeni. Qn že bp Utrpčl ztrátU:
předně na statkU, za drUhě přissel bh o ncwěstU,

kdpbp fe hned nešenil a proto třeba, abh u ď
nim ssel otcc ke Kopeckým na mimluwh. W ne:
děli tam půjdoU Kardowic, jak slyssel od Křepely,
on si to tedp odbude w fobotU, abp nefskodili.

We čtwrtrk dobhwaji Truskowic řipU, Jo:
sef ji wozi domů a hledá přčležitofti, abh fe při:
blčžil k otci nebo matee. Radssč bp powědčxl matee,
co chce neš otri, mei wic fmťlostč jednaje ď nč

a otce fe drobet boji. Je fama doma, waři oběd
a Zosef wejde k ni do kUchpUě,abp prý fe obřál.

Prawi nad ohnčm si mna ruce: „de
dowedete na th námlUwy?“
„Kam pak?“ ptá fe matka.
„Jnu
„Co

pak nnte

ke Kopeckým!“ odpowi.
pak Už o tom bhla řeč, že tě tam do5

wedeme?“
„Wp to pořád tak Uecháwále,“ wadi fe Joe
sef, „až bude pozdě. W neděli tam jde Petr
Kardůw.“
„
„Yť si jde;

koner.“

bUde doďixe, kdpž tomU Uděla
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To Josefa popudťlo. J počne whhrožowat, že
fe jčm protčwi, nebUde na nč dbát, odplati jim, co
mU zlěho Učinili, otcc, prý, ie mU otěčmem, matka
maeechou, bUde jim tedP takě newlastUim a trhne
fe od nich, kdpž oni ho opUstili. debp ale dali
mU dobrowolně, oč jich prosi, bpl bp jim wděčen
a měli bp fe U nčho dobře až do fmrti.

„Diwně přednássťš fon proďbU!“ dčwť se
Trusiowá. „Jesstě jsi Uám nedal jcdnoho hezkěho
slowa. Poťád jedUáš Uám za zádp a přčdržUješ
fe oUskočnikč:l.Už Uám to Uadělalo dosti zňrmUtkU

a Upni chero wzdorem a wýhrůžkamč si whdobpt,
oč fe Už dáwno bez wůle Uassi Ucháziš.“

„Já fe neUmim lichotit jako Martin,“ wp:
mloUwal fe Zofef, „on wi, proč to dělá, a na
kolena takě nebUdU padat, kdpž něro chci. Jestlč

toho Ua mně žádáte,

potom fe wám arciť zdá,

že diwně přednássťm fwě proďbp.“

Matka twrdila, že se ji toho nezdá, Uýbrž
že tomU w skUtkUtak jest a Jofef prawčl, že se
nebUde hádat, ale že jč mUsi zwěstowari, chtěji:li
ď nimi žiti w pokoji, fwornosti a lásre, že ď Uťm
otre w fobotU ke Kopeckým musi jiti na námlUwp.

Nepxůjde:lč, sspatné prý to wppadne, nestoji za
fcťše a možná, že si něco Učini. A kdo to bUde
nnti Ua fwědomť Uež oUi? QU od Kačenkp Uea
Upustť a ona od Uěho takě ne, kdpbp ii rodčče

kPetrowi nUtili. Nád bh předessel Uesstčstťa proto
fe obrátil na matkU.
Matka mxrtradť, abp si to ijednal
ď otcem
a oU žádá: „Rekněte wp mU tol“
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Pochprje,

že to k něčemU powede, alc Zoe

fef ji jesstě jednoU wložť na frdce, že to mUsi býtť
a sice bUdoUci sobotu, poněwadž w pcitek sr Ue:
slufsi jťti na námlUwp, w neděli bh se U Kopez
ckých fessli ď Kardowými a w pondělť bp již bplo
pozdě. Slibi mU tedp, žc učini, feě bUde a oU

prawi: „Uwidim, jestli mi co wpnxůžete! Lidě po:
wčdajč, že zwlássť wp mi to kazčtc a žc bp otec

Uebpl rtak uertný proti mUě, kdpbp nebplo wáď.“
Nekl to, zapálil si, wpssrl wrn a jel zasr
pro řťpn. Křepcla, jenž ď druhhm wozrm řipu
jim wozil, potkal ho a ptal se: „Nu, co pak

řikala twá stará?“

Již totťžto wčděs, že Zofef ď matkoU pro:
mlUwi, fám mu to Uložčl, kdpž ijťždčl a on se
wracel a npni tážr se, jak pořidčl.
„Co řťkala,“ ožnámi mU Jofrf, „mrzela fe,
já ale neUstoUpil a ona to chre wložiti Ua otre.“
„Jen fe drž, PepčkU,“ napomčná ho Kře:
pela, „do adwentu jr jesstč nrdčl dost, projdoU
prohlásskp a před swatoU KateřčnoU bude fwatba.“
Ufmťwaje se whklepáwá dýmkU a Jofef wida,
že dokouřit, podá mU pptlik ď tabákem, abp si
nacpal. Uččnč to a prawť: „HochU, mám tč rčld
a wěř mi, že budU wrjsiat, až fe budrš ženit.
Kačrnka musi býti twá. Kozel bp w tom bolš
abp si jč ncdostal. Neboj sr otce ani matkp. Ukaz
pewnoU wůli a w sobotu jsou nánxlmpp. Wp ře!
knete „ano“ a KopeckýchřeknoU„ano“, wěr bndc
w poťáde a Prtr w Ueděli sc dowi, že je Katp
pro Uěj na wždp ztracena.“
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Křepela zapráskl bčěcm, zawejstl si a ujclxo
ťčpoUk SUchoparům. Jofefowi takě fe whjasnila
mpsl a twář, jakobp překážkp jčž bplp odstraněnp,
počal si hwčzdat, dal se do zpiwčcnča thrtazťipU
Uakládal. Mezi oďědem diwal se na otce, jestlč

fe nemrači a fmi:lč donati,

že se mu neprotiwť.

Nepozojrowal ničehož a soUdil, že fnad matka ď

Uťmjrsscč erpjednáwala.

deoledne

již zase

Upadal do nespokojenostť a ubcizněa kdpž anč wea

čer mU nrwpzradili,

že mu bUdoU po wůli, odeé

ssel ďe wztekem ke Kopeckým a tam si Ua rodičc
nařťkal. Qni jčž wčděli od Křepelp, žr čeká Ua
odpowějo a tčssilč ho, že jč obdržč zejtra, pončx:

wadž otee a matka teprw asi w nori se domluwi.
Wssak ráno oter atič matka nrřikalč ničehož, ale
matka pořád wzdpchala a kdhž se ji ptal, jak to
stoji, odpowěděla: „Stane se, co chceš, otec ti
to powč, až bude čaď.“
Qter eelý drn bpl wúžný, sessel fe několi.:
krúte ď Josefem, alr nepromlUwil leda o tom,
co se týkalo práce, a odpoledne odcssel někam do
wsi.Křepela wpskomnal, že bpl U Natajů a Uhodl,
še ho zrjtra wezme sUad za swědka.

Pátek Uplanl, nastala fobota a TrUskasp:
nowi jesstč nie neijewowal.
Tento dorážel na
matku, že Už je čaš,
chtšl mitč jčstotU.

p „Qter tč ji dá,“

hněwal fe a mermomoci
,

prawčla, „zeptej fe ho,

hš mi newěřiš.“
Neptal fe a tak w pochpbnostech a strachU
trwal až do slUUce západU. Tu fe dostawil Nao

19
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taj a wstonpil do swětntce o otúzkou: „Zste pťč,

ýpstáni?“

e

Joscf se diwň na otre a otec mU naťidč:
„Jdi a obleč sc, půjdeme ke Kopeckým.“
Neřckl „na námlnwy“ a Joscf ncsmťlewye
ssel a bplo mn ňák smUtno a oUzko, kdhž sr oblie
ťal. Qzýwalo fe w Učm swědomť, že k rodičům
Ueni Upřimný, bplo mn jich lito a whtýkal si,
že fnad předce onč k Uěmn wice láskp maji než on

k ntm. dež

ale wrátiw se widťl, že matka stoji

U Nataje, oči si Utirá a bezpochhbp mn žalowala,
dzafe fe na nt rozhorssil a nedal ji ani o Bohem,
krhž xroychciz,eli.Pláče Ubohá hlasitě a prosi muže a
přťtele Rataje, abp nezapomnťli whjednati a wymi:
niti si tam, čeho bp jim wýminkářňm w stáři bplo
zapotťrbč a co bp drUhým dčtem mohlo prospčti.
Jofef si mhslť: „Qna jen o febe a druhe
děti dbá a mně Ublčžčti bh sc nezdrčchala“ a kráči

newrle za otcem a Ratajcm.
U Kopeckých je již známo, že přijdoU, Jo:
sef jim powědťl, co mU matka řekla a oniz toho
soUdtli, že jich mohoU očekáwati. Křepela take
oznámil, žr Trnska bhl U Ratajů a kdhš fe U
Trnsků začalč strojiti, přiběhl a wpřidil, abp se
chhstalť. Maso již maji waťenč, dali je Ua pekať
a do tronbh, abh se opeklo, bnchta a koláč a,lae
hwčce koťalkp stojť w al„mače. Kopecký fedť ša
stolem, Kopecká chodi fem tam w polofwátečm zq,e
stťťe a Kačenka widoUc z okna, že přicháešejlls
fchowá se Uěkam do komorp.
,
Wcssli, pozdrawili fe, podalč si rUkU a ssollee
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r tomUnncenl a wpmlomďajirefe, že se M
sedli na lawiri. Rataj dloUho neokolknje, sk U
eini námlmdči ččniwajč, nýbrž whslowč ňrm a
zřetclně, proč pťčcházeji.
Kopecký a Kopecká jfou z toho potěssenl a

po obssirne rozpráwce řeknoU, že fwou Katňlll
rádč daji k Trnskowům.

Ratajowč Ua tom neni doft, ijednéwxšx l
nimč, co za wěno dostane a nefpokojč fe o sklbesh

ale žádá, abp fc wphotowila platná swmubnt
fmloUwa. Chce do ni wsselieoš pťidati, ro rodtktn
TrUskowým bp mohlo býti k dobrčmU a ro bp jtlh
protč fwčwolnosti a nesprawedlnosti Uowxčpch
mm
žclň chránilo, ale kdpž se Kopecký a Zofef poUzujč
řkoUce,že to w kontraktu na dům nestojl, který

bpl poťádně Udělán, prawč Truska: „Nechme toho,
nebUdUani dneo w spna mčtčnedůwčru a doufám,
že toho Uzná a nedá mč přččinh, abpch si kdp na
nčj zastýskal.“
Nataj předee se jesstč zmini, že otec ženip
chůw neodewzdá jim hospodářstwč hned, nýbrž
poUecháwá si práwa, býti w domč pánem, dolUd
se mU bUde libčtč.

Kopecký o tim neni fpokojen, kroUti hlawon
a propowč neurččtč: „Wssak ono wáo to starč
brzp omrzč a mladi maji do toho časU jesstť dost
a kdpž k tomu přijde, Udělč: fe to w dobrotč.“
Nataj na takowon řeč Uedá a Uapomenc
Kop,eckěhoi Kopeckou, žc museji drerU i Uastáa
walt,eťbomUže jejčbo přidržowati, abp rodičům,

U Ulchž bUdoU, neUbližowali

slowš9:mi

skntkh.
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Hrozne prý bp bploe kdpbp jich sami proti nčm
popouzrlč a přijdouali Uěkdpoe žalobou, maji prý
.Upok.ojiti a fmčřiti jc a starých wýmťnkářů fe
Ujmoutť.

Pak dá zawolati Kateťinu, ptá fe, je:lť
woan za Jofrfa fe wdáti a kdpž přčfwědčť,že
ano, poUčUje jť a Josefa, jak bp fe k rodičňm
Trnskowým mělč chowati. ZwlássťJosefowi mluwť
do swědomi, káraje ho, že již častokráte proti ro:
dičům pochpbil a prowinil, od tč doby, co mU
kontrakt na statek dali, ba že ani toho si newpe
dobpl sinssným způsobem. Prosi a zapřťsahá jej,
abp nepokraěowal w zpňrnosti a odporU, nýbrž
hleděl jim wphowčti a powszdťl w sobč lásiu
k nim, již zasthUjť, že mU již zase Uěčnilť wůli,
dopUsiťwsse, abp si wzal Kačenku.
Chlčl jesstě wťce ťťcč, ale TrUska nxU ne:

dal .řka: „Wždpť onť se nad námi nezapome:
noU, bUdeme jejich, oni bUdoU nassi, Búh Uáď
chraň zlěbo!“
Slzy

mU stálp w očťch, kdpž Jofefowi

podáwal. Rataj prawil: „Syml,
pro tebe mnoho

rUku

polib ji, Už

učinčla a lčbej ji, dokUd ti jť

hrob nepřikrpje.“
Josef poslechl a pak rUkU polibil Kopt?7
ckěmU čKopeckě a Kačenka widoUc to, těž obottm
otcům a matce rUkU polťbila.
Bplo po námlUwách a Kopecký přiUesl k?:
řalkU wolaje: „MUsime fe napiti na dobrč pťda,e
telsiwť a snad je něco w tronbť, co bhchme pll,

kufowali.“
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Rataj

kořalkP Ue“pil, TrUska jemnu k wůlť

dal na piwo, Koperká pro Uě.poslala děwečkUa
beroUr peUčze zdráhala awadila fe, žr bp to Uea
meelo být a žebp onč fami je zaplatčli, kdhbh
ťeomU

přisslo.l

u

,u

o

Pili a jedli a wenku padla rána

oznamuae

jie cele wsin še jsoU U Kopeckých Uámluwp; Brzp
padla drUhá a třeti, stťilelo fe, že fe okna třásla;z

a děweěka.prawila,

že Uad erUťkem sioji Křea

pela, má slintn, Uabiji a boUcháš PojedUoU Utčchl
a wssickni mpsiilť, že mU dossel prach anebo že

dobrowolně pťestal. Wssak bplo tomU jinak. Kar:
důw Petr již takř wčděl, že jfoU TrUskowic U
Kopeckých Ua UámlUwách, zlobilo ho to a chtěl fe

pomstiti alefpoň Křepelowi, že je oslaije střela
boU a pořád Josefowč bPl nadháněl. Z přiloU:
dal se we tmě k“rprikU, stál pod hrázi a čekal,
až si Křepela zase wpstřelť. BPlo widětč kde stojť,

a kdpž Uabil a szstil,
strěil do Uěho tak silně,

wpskočťl Petr Ua hráz a
že i ď flťUtoU skátil fe

do wodp a crlý fe potopil. Nebplo tam hlUboko,
wylezl ale bez flinch a abp mU jt w Uocč nikdo
newptáhl, přinesl si hák a tťm ji lowil skoro dwě

hodinp. SmichU mťl dost a chtěl Ua Petra ža:
lowati. Wssak ptali fe ho, jak dokáže, že on to
ťǧol.To erěděl a proto Petra Uechal a fpokoa
Uťse ď odmčUoU, co mU Josef pťiřanl. Arciť mu
šaplatčl prach, dal mU tabák a Ua piwo a slťbil,
šesmU wždpckp zůstane přitelem a o fwatbě že
pkh mU stUdenoU lázeň wpnahradč.

Pofpichalo fe š ohlásskami. Mezi týdnem
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dasi olcowč o ženichem a newčstou na oUťad
pro dedoleni a i Kopeckáje doprowodila. TrUska
zaprawil na kancelářč, co fe žádalo a i w hospodč

zgplUil ontratp. Tentokrňtc Uebpl o nimi Karda
a proto jedli a pili jen po felsku. Ale Kopaký se
piwde podnapil a Josef ho zafe wedl domů, ačz
koliw

bp raděj bpl xsselnď Kateřčnon.

Howoťčl

mnošw a powčděl Jofefowi bez obalU, co ho o
náwlUwách Uetěssilo. „Slpssel jsi,“ ptal fe, „ro
mť ten Rataj řčkal do oči?“
Zofef si hned newzpomněl, co bp mu bpl řekl.

„Qn mi chtěl předpisowat,“ prawil Kope:
cký, „jaek deerU axteb,e mám držet a já mu dobře

roznnůl,

kdpž mi wptýkal, žc jsem tč popoUzel.

sznej,
chlapče,co wiš! Popouzcl jsem tě? „Poa
pouzela tť žena? Popouzela tť Kačena?“
Jofef odpowědělr: „Nikdo mne ncpopouzel.“
,žTUuto tedp máď,“ pokračowal Kopecký, „on
náď sspinil. A co potřebonžal takowčbo nančcni
dáwat dceři a tobč? Mp Kačenu fami ke lýssemU
dobrémU wpbčdneme. A tobě nemusi wpkládat,
co fe patřť. Stpděl jsem se, co ti toho napoa
widal! Tnpil cě pro kontrakt, mňč prý chpbp

a winp a jsi způrný. Mp té známe, že tan
kowý nejsi. Proč to tedp řiká? Josefe, on bpl naa
weden. Bezpochpbp mu twá matka žalowala a
on tč chce naprašdit. Což můžeš být lepssč? T!ž
jsi hodný, jsi náď a jci fe tě zastam:, kdpbP U
Rataj we jmenU rodičů činil nátiskp. Rataje e,o
on je proti nám? Tp jsi fedlák, já jsem fedlať
a on jr chalUpnik. Nedámr si od nťho porouu
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črti wu mp sedlácč. F já Už dáwno sr strojťm,
ať.pch ho nčjak skrotťl.“

a

Zoscf po námlUwách nechowal w frdci tao
ťowč hoř!osti k rodččům jalo před tim, ančž sc na

Rataje Uezlobil,.že ho poláral, napomenul a pou
Učil. Nle npnč zafe to w něm wřelo a mnsel fe

silnč přemábati,

abp kdotci a matce a k Rata:

jowi bpl přčwčtiwý.

Nčkterou chwilč arciť ozýn

wala se w nčm láska k nim a poznáwal, že o
nim otec jedná sslcchetně. J matka o nim fmýa

ssleladobře a Rataj wěru mluwil prade:

on

jčm Ueni wdččen.

Před fwatbou ěťnilp sex připrawp a Zosef
widěl, že se nččeho nessetři, abh mčl hodně sláwp.
Koprckých dceři koUpili na fwatebni ssatp hned
když bpli pro cedulkU, jak powolrnč l ženěni

jmenti. prrala

si zelené hedbáwi na ankni a

na kabát a žlnté na zástěrn. Josefowč otec zau
platil sukno, kterě se mU nejwic libilo, dal mu
dčlatč boty a kloboul a wssecko mn objcdnalž
čeho potřebowal. Doma oprawowali stawenť,
mpli a bilili a chpstalč dobptck a drůbež. Kráwn
a wepře Truska zabčl sám a huď a kacheU a sie:
pťr padlo, že jich ani Uepočitali. Koláčú a bua
chrt napeklo fe lolčl opálek a řitic; muzikantů
pak se wzalo wťr Uež obpčejně w hospodč hráwalo.
J mládenrů a drnžiček bplo neobpčejně mnobo a
hšstů se pozwalo a fesslo tolik, že Truskúw wcllý
dUm bpl rclý přrplněn. J U Kopeckých se wpu
ztťamcnalč, fwatba trwala tři dnp a welke pex
mše stála.
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Jofef bhl fpokojen, mél Kačenku, ď rodičemč
se snáss:l a prozatčm netonžil,u abp fe w domč

stala ňáká šměna.

N.
Karda

tU neděli po námluwách U Kopeckých

prawil ráno k synowi: „Petře, zde w Sucho:
parech bude těžko drobet wčc peněz dostatč, Ka:
čena si tě newzala, že tomU Uechtěli jeji staři a

já. newtm o jiné, která bh wážila tolik ro an.
Musiš se podčwati někam pťeď pole a zeptej fe
jta tU Krupičkowic ze Bbotp, iesilť ji neznáš.“
Petr odpowěděl, že ji zná, widěl prý ji Už
Učkolikráte leckdeď o poUtč a w Suchoparech Už
taťč bpla.
„NU, jak fe tč libč?“ ptal se otec.

„Neni na Ui mnoho,“ mčnil fpn.
„Nesmťš to tak přťsně brát,“ napqmenuť
ho Karda, „to wťš, Kačenp Už nrdostaneď, prt
jč tedy zmpsli

a dělej, jako by jsi byl o nč anť

Uestál.“
„Qna mi jeU pťedce byla nejmilejssi,“ za:
steskl si Petr a prosil: „Můžete:lč to ňák Udě:
lat, abp mi jč dalč, Udělejte to a Trnskowům
ďpchme to zkazilč.“

„Milý brachu,“

„

odňal mn wssecku napějt

otec, „tam Už Uičeho nepoťidťme. Nezahazlll fe
nadarmo, lidé bp fe nám smáli a když bpsi pťťs
ssel jčnam, mohlo bp fe ti to předhodčt.“ r

Petr mlčel, bplo ale na ném znát, še ho
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to mrzč a Uerad fe odřekl Kačenky. Snad

se mn.

anč o ni !ak nejednalo„ jako o čest zwčtézitč Uad
Zosefem. e tento zwltězčl nad nčm, mUsel hle:

dčc zrrátu si wpnahradčt a Truskowůmua Kopeu
ckhm mufel Ukázat, že si fnadno zčxoparři newěstu,

wejská si a radee se. To mU radil otec, on to
Užnáwal, ale předre bh bpl nékam jinam ssel ra:
dčji, nežli ke Krupičkowům.
Qtec fe ptal, má:li jčnde něco za lUbem.
On nezapťral, že wť o holce, která bp fnad takě

mohla býti Kardowon. Jmenowal ji na žádosi
otrowU, Uebhla wssak dosti bohatá a oU potřebo:
wal peněz, abh fe Ua statku Udržel. Proto fwo:
lil, že fe bude Ucházet o dceru Krupičkowic. Qtec

řrkl: „Tam Už náš znaji, jinde bychmr teprw
mufeli začinat a prodloUžilo bP se to. KrUpička
o náš fxm)ssli dobixe, jini jsou protč nám a fnad
bp náď zawrhli. Pak by jsi se pořád tčž a tiž že:
nil a naposled by jsi mnfel wzit, co žádný neu
chtčl. Dej si pošor, abhsi fe Krllpččkowům zalibčl.
Dělej moudrčho a pořádněho, warUj fe sspatnosti,
chwal Uáď a k nim fe lichoť.“
Petr poslechl a ssel odpoledne do Lhoty, kde
práwě bplo poswťcenť. W hospodě fe fessel ď Kru:
pičkou a dcerou a přibuznými jejčch. Přťssli tam
llš wečer, když měli po občdě a drobet si bPli
šofrděli. Mládež se dostawila dřťw a než otec
šťrnpička U dweři fe Ukázal, bol Petr ď dceroU
leho,NnnoU již po několikráte w kole a pilně ji
F?lpljel. JuKrUpičkowi podal rukn a sklenici, wpo

rldal od otce pozdraweni a počinal19 Č ňe
welmi roz:

ssafně. Krupččka protlaččl fe o hostp fwýmč zá:
stupem bab , šen a starých panen U dweři stojť:
cčch k tabUli, fonedř mU Udělalť mťsto, on fedl,

dal nalčt a Ua Petra si zawolal. Mnsel si tarč
připťt a KrUpička prawil kpřátelúm: „To je ze
SUchopar Kardowir.“ Qnč chtčlč, aby pčl tedh
i Ua jejich zdrawť a Petr slussně a mčrně si pťč:
hýbal, sileUirč jich pozdrawnje, ncž ji k ústům pťče

ložil a pak nrtiwě dčkuje. thž

odessel, wypra:

wowal KrUpiěka, jaký řádný mUž je jeho otec a
nemohl jcj dost whnachwálťt.

Někdo prawčl: „Je tam mnoho dl!chň.“
„Dlnbh jsou,“ mčnil KrUptčka, „ale na ta:
kowý statek Ueni jťch mnoho.

N já wčm, jak do

Učch přisslie N wčm takč, že si z Uich pomoboU,

Ueboť jfoU hofpodářť.“

Pochpbowalč o tom ti, ro KardU znali, ale
Krnpička nrdal Ua Uěj Uččehoždopnstit, řka: „Co

je prawda, to je prawda. KardU je radost sly:
sset mlUwčt a rád bpch widěl serláka,

kterx) bh

fe mU wprownal.“
Prawilč,

w mlmdenť že fe mu owssem Uikdo

erprowUá,
ale w jednánť prý bo leckdoš přeš
stčhne, kdo an za polowťěkn tak hezkh nemlth
jak on.

Nechal jich a Ucwčřčl jťm, ačkolčw mU

to předce dělalo Uepokoj a dáwal pozor Ua Pe:
tra, jestli ňáký zl:) zwyk Ueprozraďť. Nezapomněl
se, dal fe widčti, UessetťčlUápoje, platčl Unlzi:
kaňtům, ale bpl při tom mčrm), zdwořčlý k foUž
scdům, zwsássť ke Krnpičkowi

a šAUnoU slUssUe

zacházel. Ze sc jč přidržowal před drUhými pan:
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Uamč, hUrd fe hádalo, že má Ua ni oko a an
eo fama takě poznáwala. Mnoho fe jč wssak Ue:

lťbčla mpslťla si, toho že si erezme.

thž

se

wssak oter k UěmU hlásil, bpla č ona přťwětčwá
a lčchotčlo jč, že tak wzácnh chafnik, za jakěhož

jej wpdčndalč, o ni stojť. J pozwali ho, abp ď
Učmčssel k wečeřč a KrUpťčka fe odwoláwal

Ua

;námost š otcem, kdpž mU to nawrhl. Tato ne:
byla owssem stará, neb fe stala teprw před nedáwa
Uem, ale ď oboU stran fe přálo a očekáwalo,.
aby fe Utwrdčla manželstwim mezč fpnem a dceroU.
Petr U KrUpiěků feděl š hostp U stolU, jedl
mafo, namáčel koláč do omáčky a rňnoho nemlU:
wil. Qn wúbec nenadělal mnoho ťeči w počestně
a wážnčxfpolrčnosti, ale: to pocházelo odtUd, že ne:
wědčxlco řťrč jfa siabč:ho wtipU a malř kusse:
nosti. U KrUpičkú to pokládalť za mčrnost a

slromnost, fama matka fe mU naklonila a foU:
hlasila š mUžrm, že bh bhl hodn;h ženich pro
NUUU.Mezi chafoU fe Prtr owssem tak tčsse ne:
chowal a w hofpodě U nmziky byl kolikráte ten
Uejroszstčlejssč kixikloUn a když fe napil, Uažwjáu
stať toho, že se fmáwali jrho fprostáctwť. Trnto:
kráte Uwarowal fe U KrUpččků i w hospodč wsseho
pohorssenč,wydržel tam až do rána a ďe cti odessel.
Qtec bhl fpokojen a mezi týdnem fcim takč
ansstčwil KrUpičkU, abp pr:) fe zeptal, nemajč:lč
on,i anebo někdo U Uich we wsi wolka na prox

del asi donletčho a pťawě barwy. Nemělč ho
a erčděli o takowč!mkaU dobptka, jakčhoKarda
Potřebowala oU prawil, že fe bUde meet nčkam
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jinam podiwat. Hned ho ale nepropUstčli a oU
nepofpčchal žádaje si domlUwčtť fe ď Uimč, Ue:
dUdoU:li letoď wdáwatč dcerU a nedaji:lč jč jeho
Petrowč. Než Učro řekl, přčlichotčl fe k matre,
hezkp a mondře jč pozdrawčl a o fwých domácťch
ji wpprawowal. Libilo fe ji to, přiUesla chléb Ua
stůl, a prosila, aby si krájel. Bpl jč po wňli a
pořád powidal, abh jč přefwědččl o fwě welčre
dokonalostč. MUž měl radost a potUtelně pozox
rowal žeUU, jakobp chtěl řicč: „Wčdťš, že toiml
tak jest, jak jfem tť bpl zwěstowal: Karda je člo:
wěk, jakčho zde neUajdeme.“
Nrpřekwapčlo ho to, kdhž fe plal po dreři
Nnně a wěděti chlěl, jestli o pofwireUi Petr U nich
w ničem nepochpbťl. Nemohlč mU Uťčehožthýkati

obdinjire

se jeho dobrým mrawům a Karda takč

Učr zlého na něj newěděl řka, ten hoch že ho, co
žčw jest, jesstě nezarmoUtčl. QdmťňUje prý mU za
lč:skU láskoU a matka prý z něho :akě má potě:
sseni. J lččil, jak ď nim ssetrně zacházejť a on
ď Uimi, a kdpbh fe oženčl, což bp fe hned lrtoď

mohlo státi, bUdoU mťlowatť erěstU

jako jeho a

dost moUdřť jfoU, abp wědělť, jakř radh a polnoci

a jakých ohledů a zřetelů potřeije mladá žena:
Karda i ď NUUoU lčberě promlUwil, kdpš
fe w fwětnčri Ukázala a jč fe zdálo, že bp Uebhťo
těžkě býti U tak wýborrchch lidi, ačkoliw ji bra:

Uil cit, abh si na Uich mnoho nezakládala.

“

Nsi po don
hodčUách bpli wssickstč, rodlrce
čdcera, dostatečně připrawenč a Karda powěřše,ťn

proč wlastně přicházi a oznámil jťm fon

ša:
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eoost. Od tč doďh, co fe ď Krupiékou zná, pořád,
prj,o,“o tom přfmhsslel, nebplo:li bP možná, dťtkp

fpojiri; q npm, že widěl wýbornon matku a po:
milowám hodnou drerU, nemůže fe děle zdržeti, a
jfa pečliw o sstěsti spnowo chce mU zčskati Ynnn

za manžrlku.
Krupičkowic jsoU lomn powděěni a neznaji
překážek, proč bp fe to nemohlo státi, jestli bp
fe ti mladi w skutku chtěli.

Karda wpprawnje, že jejčchAnna jeho Pe:
trowi Uějak Udělala, pořád prh ji má na paměti
a w ústech a je prh podiwno, jak hlUboko fe mU
hned po krátkč znúmostť do srdce wedrala. Wssak
lěpe fe mn lťbť krátká než dlonhá leta trwajťci
žnámost a kolikráte mládenec a panna na prwni
pohled pro febe fe ro;hodnon tussice, že bpli od
Boha fobě foUzeni: Ll jestli Nnna tUtčž náklon:
Uost mú kPetrowi, jakoU on má k ni, je jisto,
že je Bůh k sobě Ustanowťl.
Krnpička a Krupičkowá fwědčť, že je wssecko

prawda, co Karda promlnwil a Nnnč to lichoti,
že chasnik ze SUchopar tak prndce a wrourUě fe
do Ui zamilowal. Zálržč to nyni jen Ua nť, chce:li
fe ža Petra wdátť. Nodiče ji nebráni, ale rádč
bh oddawky odložťli až Ua mafopnst, jestli fe ďe
Suchoparskými fhodnon. Qna nechce řťri ano
ani Ue, dokládajťc takč, že je Ua to dost čan.
Když ale Karda jťm domlonwá, abh fe stalo hned z
eo se má státi, že to profpěje jim a jcmu, neni
pšoli tomu, abh přissli na Uámlmop mpslťc si,
UamlUwp že jesstě nejfou fwatba.
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Rodiče jsoU toho famčho mťUěnča Karda
Ustanwi den jesstě w tom týdnU a dostawi fe
ďe fpňem a šueswědkp. Krupička si takč don foU:
sedů k fobě požádalz a ačkoliw mU před KardoU
dáwali wýstrahn a č jiUi mU sňatek dceřčn ďe
spUemjeho zrazowali, předee se dal od Uěho pře:
mluwiti a donntitč, že uččUil co chtěl, rUkUAUUinu

a welkě wčno mU přťslibiwa pojistiw. prrá:
til mU úlionU ťeči wsseckypochprostč, a abp mn
Uesskodilp tajUě pomlnwp , prawťl, že lidčd maji
we zwpkU, kdpž sepwstuapuje w manželstwť, třebaš
w rodinách Uejwýď poctťwých, klepp fhledáwati
a wpnássetč. Nesmť pr;) se jim ale wěřiti, poně:
wadž obpčerě pocházejč zc šáwisti, zássti a z jiných
Ueprawých ohledů. OU sám prý. Ua takowě Urážky
Uedá nťc a prosi, abp, kdhbp Uěco slpsseli Ua Uěj
nebo Ua jeho spUa, Uebo Ua Uěkoho jinčho od Učch,
abh mU to upřčmně řekli do oči a nťc se Uesstčtčli,
tak že předejdoU wssemn Uedorozuměni a oU že
bude mocč omlUwitť a osprawedlUiti se sxplnč a
dostatečUě a přátelstwť jejich, dá Bůh, se UeporUssč.
Připowědělč mn to a pak jedUalč o tom,

kdp má býtč swatba. Karda č to wymohl, že hncd
drUhěbo dUe ď Uťm ssli Ua kaUcelář pro cedulkU
a že ohlásskp a oddawky bplh jesstě před adweUtem.
KrUpička ďe ženoU a dceroU pťissel napřed

podiwat fe ke Kardowům, abp wědčl, jak to tam
je a kdpbp Uebplo býwalo Kardp, zajistě bp se
mU statek jeho bpl Uelťbil. Yle Karda mU nčsse
jasUě wpswětlil, Ue jak to w skUtkU je, Uýbrš 1ať
bp to mčlo býti a jak to bUde, a Krupččka bpl tak
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omásňen,.že nerozeznáwal, kde je chpba a kde nic a
wrata rozbitá měl za celá, stťechhděrawř za po:
krptě, dobptek hlťbený za wpkrmený, nedostatek zax
hojnost a nářadt sspatnč za welmč wýborUé. nd
Karda je wedl takč do poli. Qwssem bplp
tU dťlp welkč ro jim Ukazowal. Widěli a přeswčd:
čťli fe, še hofpodářstwi jeho je rozsáhlč a on jčm
powěděl, co mnsi a bUde ročnč wynásseti, když
tak a tak fe na něm zachowajče

Kardowá je Uctila jak Uwhla, wařčla kassi,
peksa křehminp a Uaposled Ua stůl pťinesla ko:
lcičkpa káwU. Nejwťr fe owssem Upejpala ?lnna,
alc Karda ď Ui Ustawiěně žertowal, pokonsseje jč
a jč wěrU Uapadlo, že bh si otce skoro radssi wzala
Uežli spna. Tento w spoleěUosti otcowč byl Ue:
srxxčlhnemaje ani za mák wlastni wůle a newděda;
ro by mčl mlUwitč, aby moUdrost otrowa za slowa
jeho se Uestpděla. KrUpiěkowým wssak to bplo no:
wým důkazem, že je Petr tichý a skromný a k rodi:
čům Uctiwý a mpslčli si, kdhby tčebaď U Kardů Ue:
bhlo wssecko w pořáde, že to hodnh ženich dosta:

tečUčnaprawť a whnahradť. Proto fe nedali Ui:
Fim odstrassiti, ro widěli na wlastnč oči a co od

ljm)chslpsselia Nnna zůstala erěstoU Petroon.
Měli fwatbn týden pozdějč nržlč TrUskůw
Jo,sef a nawzdor tomUto a Kopeckým jrsstě slaw:
Ufšljji wpstrojili nežli oni. Karda si pozwal takě
pťmh a po panskU je wyěastowal. Wěno newěu
stton pťiwezli Ua ětprech wozech a ženp, co při
llem fedčlh a stálp: zpiwalh a wýskaly, že si mU:
fel Ussťzacpat, kdo je potkal. Petra každý po:
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kládal za ssťastněho, že tak bohatou manželku oďš
držel a diwil fe, že jč KrUpččkowčc na tolik ne.

dostatků a dlnhů dali.

Kdo wssak Kardu znal,

lehce Uhodl, jak se to stalo a bhl žádostiw dočkatč

fe, jak se nowým a starým hofpodářům powede.

Usl.
Kdo bpl přitomeU a wčděl, jak si stará True
sťowá š Kateřinoll Kopeckých a stará Kardowá
ď Nnnou KrUpččkowťc, kdpž se k nčm pťistěhowalp,

padlh do Uáručč, a jak fe objčmaly a libalp, pla.
kalp a těžko se od febe odtrhly, mohl bp fe domý:
sileti, že jejich přátelstwč na láfce wťelč a Upři:
mně se zakládá a že bUde stálč. Wssak málo koho
mhlilo to plačtčwě witáni, bhlč mU zwpkli, že se
opakowalo při každě fwatbě a tak řčkajčc k oďP:
čejům fwatebnčm náleželo. Qstatně nemělo žád:
Ueho wýznamn, lcda kdpž w skUtkU a w prawdě
matka ď newčxstou se milowalp, wážťc si jedna
drUhř, těssčce fe na febe a radosině fe wťtajice

při prwnčm slawnčm fhledánč se. e
Tak tomU ale w tčchto dwoxc pádech ne:
bhlo. Kateřčna jižx napřed dUrdila fe na TrUsko:
on, že byla protč fňatkU spnowU š nč a ?lnně
bpla Kardowá zcela lhostejná. Předce ale leželp
si na frdcč skoro čtwrt hodčnh, kdpž jc fwatebf
nčcč fwedlč a č napotom nějaký čaď k sobě fe lla
chotčlp. Wssak brzp se wsselicoď ndalo, co eb?sio
přiččnou Uefwarů a mrzUtostč.

Kateťčna neměla daleko domů,

dossla si k
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oreč a matre a postcskla usťxiim, kdpž fe jčj néro

nelibilo. Oni pak nenapomemllč ji k mťrnofti ax
trpěliwosti, nýbrž wadili se na TrUskowir rodťče ax
proti nim jich popoUzeli. Stěžollwala si, že ji ma:
rka pobizi kpráci jako děwečkU a že to famř do:e
stčchi jist co črlcidka a spi w komoťe, kdeerjfoU
kamna. Kopecká ji litowala a kdpž“nářkp jeji ňe„u

pťestalp, radila ji, že sc mUsi ozwat a protiwit,
kopž jfoU na ni ssclmp, sice že tam neobstoji.
„Zanesla jsi jim tam dostš“ ťekla, „nepotřebUn
ješ fc dřťt jako kčiň a wťš, že jsi se dobře nwhla

wdát iinam a neměla
Kateřan wlastně
ale domnťwalg se, že
potwrzowalč.Ze meela

bhsi tobo fonžrni.“
nemčla žúdnčho soUženč,
je má a rodčče ji w tom

prarowati, dělo sepráwě;

a wssak nenkládalo fe jč, ro bp sťlp jejť přefaho:
walo, ano otec i matka ji ssetřčli takě dělajčce

co ona. S

čelčtdkon jrdlč nejen leadi, nǧdbrž i
a kdpž nékdp matka nružt nčco
zwlásstniho přistrojila, dojisia pozwala fyna č nra
wěstU a třebaš ani sama fe toho nedotkla. Že
spali w komoře, kde se nrtopilo, dčlo se jejich wie
noU, neboť si nechtěli postel přinesti do swětnice,
ro fc jim bezpoětnkráte nawrhowalo.
Kopeckci se ptáwala dcerp: „Což Josef, zan
stařť hospodářowé

siaUe se tě ?“

p Dcera trnchlila: „Qn

je wic přč ntch než

pťt mně a nic na ně UedopoUssti, že je jejich„“

„Sám ti ale neUbližUje?“
q
„Jesstě ne, asc kdo wť, jak dloUho zůstane
odným.“
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Kopeckáprawila: „Nebnde ti dobťe, doknd
wám nrodewzdaji hospodářstwi a mnsite fe hláe
skt, aby to bhlo brzh.“
Zeďnáni rodťčů take Jofefowč zponenábla se
zprotiwilo. Napřed ncmpslil, žebh mn skodilč,ale
řikalt mU to jini a on jim wčřil. Qtrc každoroe
čnč prodal několik fáhň dřiwi. Letoo prodal miň
nrž ujčndp: dwa sáhh“ olssowťbo a ssest fáhů sose

nowého, abp se spnowi zachowal. Tento ncbpl
prott tomn a sám o :Křcpelou je wozil do města.
Křepela se na ccstč ptal: „Kolik pak zlae
tých ti dal otrr z toho, co ztržil?“
Zosrf ťrkl: „On jcsstč nebpl whplaren.“

„Tak fnad budrš tp brát penize?“
„Ano

bUdU.“

e

r

„Mnoho:li pak otri odwedeď?“x
„Wssecko.“

„J jdi mi, to neni prawda.“ dnrdil fe Kře:
pela, „dxáč:li mn polowičkU, má dost a bUde
spokojen.“
„Nebpla o tom žádUá řeč,ee pranšll Jofef.
„Arciť, otee nezačne, kdpž tp mlčiď,“ smál
se Křepela, „jemU přjbpde, ale tobč prde.“
„A jak?“ tázal fc ncwinnč fpn.
TU mu Křepela powčdťl,xže to dřiwi, ro tšo
mčsta wcze, wlastně je jeho, neboť on, pr„ je a,e
nrm na statkn, jemn patťi polr t lesp, obll i dť wta

co wpdáwajč. debp,

prý, hospodařil, prodáwať

bp fám a můžr si pompslit, co fr tU fejde prnézpza
žito a pssenčeč, ječmeu a oweď, bramborp a hkach!
dřčwi e dobprer. Zdon do jene rapsp nešlt do
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žeho a buderlř to trwati pár let,xbUdetousta anox
cisice obnáxssct lesp budou na mizině a možná,
že bude dřiwc kupowat, jako fc to.w a tam skuo
cečne nž stalo.

Zofef hájil, žc nejson lcfp w zlém stawu,
Křeprla to takč uznáwal, ale bpl jtst, žc jich npni
starý Truska ssetťčt nebnde, kdpž nž ncjfou jeho.
A na každý způsob bp fc ď prawým hofpodářem
mčl o wssceko dčlit, co přijme a zwlássť to, co
wpbere
lefů, dneměl lw si nechati sám, ponťwadž
to tak ř:kajťc wzal Jofefowč.
u
To:řž zastáwali takč Koprcký a Kopecká a
Zosef w skutku mpslil, že se mu dťjc kťiwda.
Ze musi occc cclý dům ži,wit, službp wpplácct a
daně odwáďět, toho si nepředložčl a ti mu to takč

nepřčpomenUli, co bp ho bpli rádi protieněmu
popUdili. Jen Nataj ho chlcicholčlurozum a frdcc
mU otwčraje, kdpkoliw ho potkal; ale Zosef práwě
na Rataje mnoho nrdržel, že bpl proti němu
hned než fe oženil a dal se nawáděti od matkp,
jak si o něm mpslil. Nnobrž dbal wice Ua Kardn
a fpna jcho Petra, ačkoliw wědťl, že mu nepřálť
Kačenkp.

Petr už je bofpodář, porončč w domě, prao
eňxje,kdp a co chcr,x chodi na trhp, má při hro:

madách misto mezi sonrdp. Otec se zbawčl wssech
starostť, zaháleje a žčwě sc dobře swým welkým
woýminkem. dež fe někdp fejde ď Josefrm, řiu

ťawá k nčmu starý Karda: „Nu, jsi jesstě poa
dehem, aUcbo Už fedlačiš ?“
Petr fe jemu ixKateřinč zafe wpfmiwá, že

g

u 452.u
přináležeji mezč čeládku Trnskowtr a kdpž může,
dráždi Kateřčnxn, proč fe k Trnskowům dala, kde
sioUži za děwečku a nebnde hofpodpnť, dokUd fe
stařč bUdoU moci hýbatč. Mrzť ji to ckstpdč fe a

Josefowi wptýká, že on ji tak zahanbnje nechaje si
od rodičú wssecko libitč. Z ď nim, prý, postrkuji
jako ď nť. Qtexc přikáže: „Dneo fe bUde mlátit,
dxneďorat, dneď dčiwi káret.“ Jofef wezme do rU:
koU cep, zapřahne, ohlidne se po pile a sekpře.
Manželka ho possťoUcháwá wadčc fe: „Hleťo, jak
ď teboU porončeji,“ a Kťepela ho lčtnje: „S tebe
teče pot a dělčxš si mozolU; kdo tě wčdť pracowatč
jako koně, wěrU si nepompslť: žr jsi hospodář;
.oter jen obcházč a až ty bUdeď panowat, takě si

dáš slonžit a sám si odpoěiUeš.“
Josčf je errlý,
neprotiwť fe sire, ase bručť,
w dUchU oddčxwaje fe welkě rozčisonstť. Qter anť
matka nččehož mU Ueudélaji dobťe. Nadějť:li sr ď
Uim o tom a onom, odbpdr jťch slowh: „Co je

mť do toho, dčlcjte si, gco chcrte.“ onmčUoU:li
domlUwiti se š nim, Uařiká: „Já neplatťm Uťr,
dělaji, co chtěji a mně to sskodi.“ Přťjde:lč kon:
„ssel whřťdit něco hofpodáři a ptá:li se po otrťZ
Jofef se zlobč, že newpřčdi jemU, š ččm přicházl,
múže prý to takč ssl;xssetťa zúležitosti obchi tý?
kajť se wlastně wťc jeho než otce. Wssak nebUde,
prý, si jčch wssimatč, Učinť to zr wzdorU a kdpž
konssel w skutku na něho fe obrátč anrbo otee
žádá, abp on statek jejich zastUpowal a na kcmel
celář, na farn, na rpchtU se dostawčl, odepře mU
to zhola, řka: že o tťm nic nechre mčtč.

uw453 ao
Nejrpčce Josefa horssťsestrp, žek wdičůtU často
pťicházeji. Wždpck?rje milowarlsas rád je loňžal,dqle
Upni jfou mn porad odpornejssl a neradx je wtdť
w domě. Co U Uich chtčji.? Matka je zwe, abp
si jčm mohla postesknouti a bezpochpbp ua něj žae
lUje. Přťjde jrdna nebo drUhá, pťčwede ditě é
srboU: chlapre nebo děwče, přiwětiwě ho pozdrawč,
Ustniwá se Ua něj, on ale to má za potměssčlost,
ťlam a lest a wphýbá se jim, jak může. W řečč
ď nimi je wždpckp Uepokojný, Uedůwěrný a ne:
může se pozwnesti k předesslě frdečnostč, ačkoo
lťw fe k tomu někdy nutč. Matka jim přichpstň
občd, oU,ale nrfedne si k nim k stolu, když jedi,

m)brž odejde a erráti

se, až když fe ď Uimi

lončť, pryě do poli odcházeje. Manželka předee
we;me lžťci do rnky, kdpž ji pětkrčxt a ssestkrát
byly wolalp, ale nenabere si leč jednoU, abp po:
lťwky Ucb kasse okUsila a Utikčx zase po prciri.

Pro

to pro wssecko ale mohlp bp je scstry

ansstěwowati, kdybperdUásselp plnýma rUkama.
chnou jim dci matka bochnťk bťlěho chleba; po
drlchč Uzel moukp, krupčre, hráchu; po tťetč žem:
lččknan, kuď plátUa, ano ani mcisiem a sýrem ne:
pohrdnon. Ll kdo jčm widi ko kapeď, Uemajť:li tam

púr střibrňáků? Snadno jest si pompsliti, že i penize
Udarodičich wpluzUji. Katrřina to slyssela w pťčstěnl::

sllťkat,oter otwčral trUhlU a matka řekla: „JUU,
Pťldejte jesstě jedrn, kdo wť, jak dlouho bUdete dá:
wť!t!,ckLl ď Uzlem jiti widěli je wssickUi, Uěkdp neslp

Ušxkladw Uňssi a Křepela prawil, žr bpl těžký, poe

eradž

prý fe pod nim až k ;emi fhpbalp.
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Kťepela festrp Zofefowp zná jrsstťz tťch čafň,
kdpž bplp doma, zná je od maltťkosti a wždpelp
se k Uim stawěl Upřimným a ochotným. J npni
je wťtá, podáwá jim ruku, téssi sc, že přčcházcji,
ptá se na domáei a bere od nich darp, kdpž mU
ňáke daji. Ano on chodčwá iknim sc podčwati,

najč se tam a o Jofefowi jim wpprawnjr. Krťiwá
při tom ramenp a wsselčcoď napowi, co mu neu
sionžk kr cti, a otce a matku jcjich chwáli a wpp

nássi. dež

ale jr zafe o Zosrfrm, mluwč proti

sestreim,pže mu dům wpdrancnji, než mU ho otec
odewzdá a nawádč ho, aby si hájil swélw jměni,
sice že mU ho wynefon. Poťád prý odtahUjť, Už
8 wozem tam take bplp, odwrzlp siámU a obili
a jednon dostalp po býku a i řrtčzkůjim oter nre

chal. Kam to přijde, budceli fe tak pokračowat?
A jiuáč, prý, to nebndc, onp bUdoU brát, dokUd
otec neodstoupč a matla jim dá, třeďaď ho nawždp
zlazila. Zde to z jcho a siatek trpi, kdpž Usta:
wiéně jinam pťifpiwá, kdc toho ani nepotřcbnji,
dostawsse již dost při fwatbě a po swatbč.
A hle, otrc dobptel nejršwm rozdáwá mezi

dcery, on ho take prodáwá! ernik

odwedl pár

wolů a dal mu za nť dwě stě zlatých. Tak to
nemůžc zůstat! Zofrf je cclý rozwztcklený, Kťťe x
pcla ho sstwc, manžclka pláčr, Kopecký klcjer
Kopecká fc wadč, Karda starý i mladý sr mU
wpsmiwaji: mnsi sc rodičům postawit, sire bUde
žcbrákcm.
Učinť to jednon po snčdaUč. Ze dobťe ozbroé

jen, a chce fe dáti do křilu. thc

ho odwrde do

u455.p
romorp a prawť mčrně: „anť

mluw, co prott

nám meiš a já sc osprawcdlučm.“ r
Z počne wptýkat, žalowat, nařikat a wssecko
powidň, co si mpsič, co widěl, co slpsscl a koncr

wssehoje, žc ho u okrádaji.
Boli, rmoutť to starého otcc, ale odpnsti
spnowť a wpložť mU, že npni prodáwá miň ncž
jčndp a sirc proto, abp Uznal, žc mU dobře hox
spodaři. A kdpž pťilepssch dcerám, wlastnťm jcho
sestrám, má prý k tomu preiwo a bplo to hned

napřed ijednáno.
Wssak tp maličkostiero odná:
sseji, newpnahradi jim, ro bp jim jesstč patřilo
a on jakožto otcc se spolehal, že jim ro možná
Učinť fprawcdlnost,

dokUd bude jesstť hofpodařiti.

Práwť proto si wpmťnil, kdpž o nim kontrakt
dělal, že mU hospodářstwč hned neodewzdá, abp
sc mohl postarati č o drubé swř děti. Zbýwá mu
ale málo, kdpž zaprawi wsseckpplatp a Jofefowt
ztoho dáwá, ro může a je mU lřpe než hospoa
dáři, za to mU wěrU ruči.
Josef je zaražen a obměkěen, neewi wlastnč
ani ro chce a mini toliko, že fnad předce bp fc mU
mťlo dáwati wic, poněwadž jc ženat a má kona
trakt na dům. A bUde:li sc statkU ssetťiti a nea
Ublťži:lč sc mu, nežádá si hofpodařčti a rád jca
sstč poěká.
Qtec ho Ubezpečil, že statkU ssetři jako wždpckp

a šš jen toliť zdněho wpbirá, ro mUsi, chce:li doa

statt swým powinnostcm a panwrhnnl

mU, žc mu

dú ten samý wýminck, co on jednoU ďc ženoU

bUdr brátč, an

prawil,

že mU bo Už dáwal,
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třrbaďx.to bpli nepočitalix, protože ď nim jednal
jako ďe fpxsrm a Ue jako ď cizim, pokládaje jměni
jejich za společně.
o
Josef bpl fpokojen, ďe stUdem w srdcč wpssrl
z komorp a dlonho fe brčmil wssrmU pokUsscm, w
jakěž ho strana ženčna a Křcpela Uwáději. Než
ale poťád mu leži w ussich, abp přewzal statek.

Kateřina litujr, že se newdala za Petra Kardo:
wic. Nodiče jejť Uechtěji mU doplatiti, co před
fwatbon pťáslibili, hrozťce, že mU to ani nedaji,
neUdělá:li fe hospodářem. pKřepela a wssickni o
nim předzwťdajť zkázU, bnde:li dřle messkati a Uuti
ho, abh si to ijednal
Ua úřadě, Ueboť prh by se
otec zdráhal, kdybp to zůstawili jeho wůli.
Jde zaslepenrc na úřad, žalnje ď Koprckhm
Ua otce, kterh o tom ani Učwi a žádcř, abp fe
mu Uařťdilo, postoUpiti statek.

PáUč nrradi to slpsseli; odpornh iim bpl fhn,
kterh wede při proti rodičům, odbpli ho erlidnť
a thrta,
wssak museli sr řiočtčdle kontraktu a
ten připifowal jemU statek Truskůw. J Ustcmo:
wili, abp přissel ď otcrm toho a roho dne a chtěli
to mezi Uimč Urownati.
Zofef bpl Uncen whřčditi otcť, co zkazuje úťad;
oter fe ulekl, že to Už tak daleko přisslo a jesstš
jednou se pokusil fmťřiti se še shnem w dobrotě.

„Jdč tp tam sám,“ prawč, „a řekni, že ti statek ode:
wzdáwám. Bplo bp hanba pro Uáď, kdpbpchom
se soUdili. Lidem bp to dalo pohorsseni, že lsme
se dostali

řran,

až Ua sxřad. Zá radssč wsseho sšxod:

než abpch ď trbon žil w nepřátelstwle Ze

u
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tč statek patři, to wim. Wssak donfal jsem, že
bUdeš dršeti slowo a nebUdeď mi ho brátť, dokUd
pomocč potřeiji ostatni mč dťtkp. BohU pornut
ěeno! UěiUil jsem, co jsem mohl a npnť Uěiň tp,
co tč káže wděěnost ke mně a láska kbratrům a

estrám.“
Josef bpl zafe zahanben a w Určitý den bez
otre dostawťl fe na kanceláři. Bhl ď nťm zafe Koe
peckýa páUi jim domlouwali, abp si wážilč od:
stUpUjirčhohospodáře, jenž jest mUž portiwý a mie
rUmťlowný, čehož Uowý důkaz dal Upnč, an Upťč:
nmě jednal ďe spnem, hospodáťem nastUpUjťcčm.
TeUto chtěl, abp fe ho zastali, až fe bUdoU ů otrem
dělit; oni pak mU řekli, že bez toho stoji w kontraktU
ro tomU a onomU patřč a wice že ncmohoU Ua
Uikom žádat. Wssak napomeUUli ho, abh fe Ue:

diwal na pťfmeno, nýbrž abp otci a matce bhl
f;ynem, dáwal sim dobrowolUě, ěeho w stáři pon
třeijť a hleděl jťm posledni dnp žťwota osladiti.
Kopecký ď ťečť pánů

Uebpl spokojeU a ǧdo:

mniwal fe, že se pťidržUji stranp otcowy. Rekl
k Josefowi: „Co pak ti mohoU Udělat, máš to
dobře Uapsáno a toho fe drž. ani ale dej doe
brč slowo swým starým, abp tU posledni sklizeň
reloU pro febe Uepodrželt. Měl bp si zlý začátek
a mocč jim to wzčt Uemůžeš.“
Jofef w skUtkU k rodiěům bpl wlčdnčjssč a
šdwoťťlejssťa oter mU odewzdal mUohem wic Uež

mU patřilo, abp prý fe hned prwnim rokem Ue:
šadťllžčl. Matka owssem bránila na drUbě dětč

fe odwoláwajir, ale otec prawčl: „Wšsšak oU nám
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to oplatč, až si pomůže.“ Wzdpchajťc pochplwl
wala o tom, a kdpž Josefowi zpráwn w domé poe
stUpowali, dobptek, obilť, slámU, Uářadč polnč mU
odcwzdáwajice, wsselicoš si wpmiňowala, nač prý
w kontraklU bplo zapomenUto. Jofef Uechal jč
mlUwitč a nic ji Uepřislťbil ani neodepřel. Koe
jpecký, Karda a Nataj bpli při tom, a ačkoliw
každý radil a nawrhowal, TrUska předce stál Ua
swěm a neprojewil k spnowi žcidUě nedůwěrp.
Wťc, se Ukončila, Josef se stal skUtečnýmho:
fpodářem a otee se nacházel na wýminkU. Nebyl
starý a mohl jesstě dlouho hospodařit, kdpbp fe

bpl sonwi zcela Uezadal.
7111.
Mladý Karda Uemcise tak, jak bpl otec předu
powidal. Změnť manželěino Uestačilo Ua dthp a
na podilp, jež meeli wypláreti; w domě wsseli:
coď schcizelo, kUpowali a jednalč; bospodářstwč
málo neslo a hned Ua poěútkU bPlč přčnUreni při:
dáwat a dosazowat. Oter dwč třetinp bčžťciúrodp
podržel si pro sebe a tak skoupč ďe spnem se dč:
ltl, žš mU anč otýpkU slámp nepřidal. Mimo to

nepostoUpil mU dobptka, wozů, pthů,

bran, wssec

likěho jiněho domáciho ncičinč wice, leč co mťl w
kontraktU připsáno, a žádal takě, abp se mU wp:
nahradilp welkě útratp fwacebUč, a w skUtkUsi
je wpsoUdil. Co mU připadlo, prodal, sessťo(e
mU mnoho penčz a fnad tolik nemčl pohromjade,
eo bpl hospodářem. J ossatčl fe od hlawp aš do
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pacp, nosil beránkem obložený kožich, čepicč ď třapa
rem a sspanťlku ď střčbrným knoflikem. Dčlal zaa
žťstč způfobnějssiho člowčka nežlť syn hospodář a
stawčl se Ua nopp, že se mU žádný mladik neu

wprownal. Npm bpl žiw jako ptč:k, procházel se,
koUřčl, chodil do mčsta, ansstěwowal hofpodp,
bpl přitomen každěmn trbu, kde jaký bpl, a doma
nekonal pražádně práce. Chtělč ho sice nntťtč,
abp wozčl hUůj, oral, wláčel; ale wprčnkal jim,
rdpž mn projewili takowý úmpsl, a že nččim a
nikdc k tomU UeUťzawázán, se ijádřil. Matka
bpla slabá a nednžiwá, již pracowatť nemohla
a fotwa poslonžila mUži w mnohých jeho potřeu
bách. Nebplč tedy w domě k žádnémn užitkU, a
toho, co se jim odwádčlo, bplo tolřk, že mladť
hospodáři ď těžkem to fthali.
Ynna se přefwědčila, že oter nenť tak wlťdUý
a zdwořťlý, za jakého před swatboU jej měla.
Kolťkráte se na nč oboťil a jesstě častějč ji tuptl,
smčch si z Uč dělaje. Bplať mU přilčš sprostá a
hloupa, nadáwal ji, že je zhor, kde jesstě sserkp
maji za sukna, a nic mU dobře neUdělala. Qwssem
sina něho stýskala KrUpiěkowým rodičům, on
wssak fe neUlekl ani nezarazťl, kdpž si na nřho
dpssťť,nýbrž mlUwil ď Uimč, jakobp se Uic zwlásstu
ktcho a podčwněho nebplo stalo a chwálil fe,
lak bezkp si tp mladčr wpchpwáwá, wprwičitč a
špůfobnýmč je Učiniti hledě.
j
Krupička dloubo winU dáwal dceři a zctč,
Ze fe ď otcem nerássejč a wždp ďe zalťbenim po:
sioUchal,jaké kráfnř zásadp Karda pronássč. TeUto
20ǧzt
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sice netajil, že to a ono ťekl, dale doká al, že ktomU
měl přččinn a že prh to Učinil zdo rěho úmpslU.
Nemohli ho KrUplčkowčcpro Uic pokárati, třebaš
bp si to bplč UlnťUili, oU je po každč tak obrá:
til Ua fon straUU, že domloUwali AUUC,abp si
ho wážila, radp a UaUěeUi jeho Uásledečc.
KoUečně wssak KrUpička předre poznal, že
a Karda je tlUčhUba, jináč že mlUwi a jimič jedná
a sspatně zachái ď mladýmč manželi. Zťž jim
bpl mUoho Ubltžil, fám fe měl dobťe a jim w
těžkostech Učc Uenlehčil, jak dřčwe pťčslibowal. Wni

ďe žerU

Uežil w fwornosti a láfce, jak se pa:

třilo, newssčmaje si jť a w Uemoci fe o nixUestaraje.

Sama si na něho naťťkala KrUpičkowč a KrU:
pičkowě, wppraijic,
co jak žiwa jťžbpla zkusila
a těssila fe, že jť Bůh ze wsseho brzp wpswobodť.
Nařčdili YnUě a Ua fwědomť ji wložčli, abp jč ne:
opoUsstěla, dokUd ji má, a zasloUžčla si na nť Bo:
žťho požtháUť. W skUtkUbpla tato jť drcroU pěstll:u
jčcuji,.až fe dUsse jejč k PáUU BohU odebrala.
Karda fe z toho UermoUtil moUdře lo tom

foUdě. Bpla, prh, to wůle Božč, meelo fe tak státi
dřčwe Uebo po ději,

nikomU to UeUsskodilo, nea

božce to prosptwá. Ubohá, prý, Uenwhla si sama
již w ničem pomorč, Bůh ji wptrhl z trápenť! QU
nejwčce ztratil. Kdo mU npUť bUde sloUžčt? Je
sám a žádnh ho tak Uerá a zwpkům jcho Utž:
wphowč jako Uebožka, š nčž půl wěkU ztráwtl
w sstěsti a fpokojenostč! u

Prawťli, že má erěstU

ta, že prh ho oť“

starň a jemU posloUžť, zprawč Ua Uěj, wppete
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mn, kráwU a len mU opatťť, a bude:lč chtťtč w
jidle si přčlepssitč, Uwařť mu, co si poruči.

KroUtil hlaon

a Usmiwal se, jako bp tomU

newěťil a odpowěděl, že mnsi počkat, až jak bUde.

Bplo zle. Anna nebpla o to, abp wpdowěla
Uespokojenšml: testť. Nic mU nechutnalo,

co mU

Usirojila; zanedbáwala, prý, jeho kráwp; zkazila
mU lén; sspatně mU prala kossile; tlačťlp a sskra:
balp ho záplath, jež mU Ua ně přťssilahrnboU niti;
ani UstlatčmU nedowedla. Pořád ji trýznťl a pli:
fnil. Nemohla se mU dobče ani obrátiti. J odcházel
prpč do města a do hofpod, abp prý jt neměl na
očichf Qwssem jť pomloUwal, kde a kdp mohl,
abp lidš wědělť, že je k polčtowáni, a ani fpna
neUssetřil ťikaje o něm, že nemá žádnčho ohně
a nťčehož nepodnčkne, co bp prozradilo pťedce
ňákoU mUžskoU ráznost.
Nnna slpssela, co otec o nč roztrUssUje a

wpmloUwala se U rodičů,

abp tomu newěřili, ,

kdpbp takč k Ussťm jim to přťsslo. QUi projč,
abp k otci Uepřestala býtč ochotnoU, powolnoU,
slUžebnoU, Udělala mn, co mU Ua očťch widi,
předcházela si ho, wssemožně se pťičinňa, wppb

nitč jeho třebaš přilissně žádosti. „Qn bp se wám
mohl u oženčt,“ ťekli, „a potom bhste leprw mělč
sonženč. Snad bp si wzal ňákoU mladoU, mou
hlp bp jesstě býti děti, a wssecko bp wám to zů:
stalo na statku.“
Mladč fe toho Ulekli a wkrU peňiwě, wlidně
a ťaskawě se měli k otci. Nic wssak neprospělo.
OU tcho fchwalně nenznáwal, abp mčl proč bčx
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dowati nad fwým stawem a sonfedé mU odee
stili, kdhbh bo smxd w skUtkU chtěl změniti.

Již

řťkáwal: „Oženim fe, UebUde:lč to jináč,“ řč:
káwal to ale takowým hlafem, že fe newťdělo,

mpsli:li to oprade

nebo:li to řikážertem. Hned

take Udal přičinh a důwodh, proě bh to mčl UččUiti
a tak jafně, chptře a bohabojně to whfwětlil, že

nir proti tomn nemohli namitati, nechtěli:li ho
na;wati

lháťem. Mnohý arciť si o něm mhslil,

že je stará lčsska a jčž napřed pťedzwidal, že wp:
wede, k čemU se tak potUtelně chpstá. N nezmt)lil fe.

Karda si počal hlrdatč newěstU. Zkazowal,
wypteiwal fe, fem tam docházel, wpbiral si. Ziž
fe mU samy Uabizelp panUh.a wdowp, jenž bplh
w letech pokročilp a jesstě dostati fe chtělp za mnže.
Která mčla jinoU naději anebo dobře si to před:
ložila, owssrm nedhchtila po Uěm. Bpl wýmťU:
kář, mčl z čeho býtč žčwn, ale kdybh umřel, man:
želka ze statlendKardowir nebUde bráti ničehoš, a

jezděti,

dá:li jč PáUbůh jakč, takě wyjdon z

prá,;dUa. Celý wýmťnek táhl jen on a polowťčka
jeho bpla by připadla nebožrr matce, kdpbp ho bpla
přežila. Nowč manželstwč neUkládalo fhnowi žá:
dm)ch powinnosti, a szde:lč Ua statkU wdowa,
může ii hmd po smrti ortowč whpUdčti.
Nirměně bplo dost tčch a takowých, kterě na
to na wssecko nedbalh a starý Karda whwolčl si
mrzi nimi nejmladssi a nejzpůfobnčjssťd Bohatlež beeš

toho nikterá nebpla, co o něj stála, a ta, Už fe
přčchptil,

neměla wťc leč asi sto zlatých a sioťlF

žila we wsi za děwečtU. Počal

se o Ui wodttt
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do kostela a z kostrla, bral ji do hospodp a Ua:j
mloUwal si ji jako chasnik swobodný. Abp se ji
libil, koupil si Ua krk hedbáwný ssátek, wázal si
žej Ua massli, a když si,wpssel, mUselp fe mU botp
hodně lesknouti, a do dcrkp U kabátU sirkal si kytkU

ď růži. Nno on si při mUzice ďe son lniloU take
zatančil, abp ji dokázal, že nenť dťdek a dowede
wčc Uež mnohx) mladik ofpalý.

SoUsedě se w dUchU Kardowi fmáli,eže ze
sebe dělá blázna a bplo paton, co fe má držeti
o moUdr:)ch a wážných rozpráwkách, jimiž jich přč
wssech přťležitostech poučowal. Yni UpUč jich jimi
neUssetřťl,Uýbrž omloUwal welmi důwtipUě swě je:
dUánč a za newPhUUt,edlnoU potřebn, ba iza ctUost

je whkládal. Swým

domácčm Ueťekl Uiěeho, ale

widěli na swč oči a slpsseli od rizich, eo zamýfslč

a rádi bP mU to bpli překazčli. Ynna běhala ke
Krupičkowům, Perr na úřad, ale UťkdoUemohl
Kardowi zabránitť krok, k Učmnž se chhstal. KrU:
pička promlUwčl š Uim sonromčx, přcdstawil mU,
že fwým dětem UblčžUje a prosil, abp w stáři waa

rowal se marnosti a slonžil raději Bohu nežli
fwětU. Karda mU zafe wýmlanosič fon lež chtěl
žďpmalowati ša prade, ale kdpž Krupička Ua to
jčž nedal znaje ho a Uedaje fe omámit jeho slowp,
obořil se Ua Uěho a prawil: „W ro je wám do
toho? Zá dělám, co chci. Kdo mč může poroUčet?
dež wasse dcera Uic UeUmi a sspatně mi sioUžť,

proě bpchsi erzal

osobu, ktrrá mne lřpe opatři?“

KrUpička slčbowal, že jeho drera wsseckomU

Udělá, čeho bUde žádati, že ho do fmrti erpusii,
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jako UcopUstila matkU a přiččnč fc, abh wyhowěla
jeho potřcbč:m a dostatečně jc fpokojila. OU wssak
potUpil jeho i ji a ani na faře si Uedal přcdsewzcti
swř whmlUwiti. KrUpička a Petr fe totiž Uchýlili
k wclebným pánům, abh oni jej přiwedli na lcpssi
restU. Nic ď nim nepořidtli, ačkoliw ho Upřimně
chtěli odwrátiti od posselilosti w stúři.

Newěsta si takě nedala raditi. Hofpodář jť
napomčnal k rozUmU, přátelě ji warowali, ale
ona bhla chtčwá wdáti se a žádnčho Uebczpcčcn.
stwť fc neděsila. Ani těch pár zlatých, ktcrě měla,
Uedala si pojčstiti; bcze wsseho Upfánč whdala jc
Kardowč a on jc brzp Utratil.
Swatba fc odbhla tissc a mnozi fc wěrU di:
wťli, žc si Karda nezjednal mUzikU a Uepožádal
mládenců a drUžiček. Swědkowě ď Uim owssem
ssli do kostcla a mimo ně ď nťm sslo i několik
jiUých mUžů a žen. Nlc kdo mohl, whhnnl fc po:
zwánč a rád ožclel jčdla, jež po oddawkách nú:
sledowalo. Petr chtčj nechtěj meel jiti mezi swa:
tebnčkh a Ynna těž, neboť jim to Krupičkowic
bhlť radili, abh prý alefpoň zachowalč dobroU

wůli, kdpž ncmohoU fwath

zameziti.

Nowi manželě fe oddělilč od stolU hofpodá:
řowa, bhdlelť we zwlásstni swětniri a kUchpni měli

společnoU. Stará Kardowá, jak Uynť býwaloU
mladoU dčwcčkn nazhwali, nrbpla zajistě lěpc wp:
rwičena nežli mladá Kardowá, a mimo pokrmh, co
miwalč Urscdláků, kde sloUžila, neUmčla nie iťneho
wařiři. Sťti znaťa ýrubč a spřostč, ďčiřďůťů Uů
dirp zciplath a o slUssnost, měkkost. a wkanost fe
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nestarala. Bpwssi od jakžiwa w poddanosti a těžké
práci a požiwssi málo dobrěho na swětě, chtěla
si to npni wpnahraditč a oddala se zahálre a bau
žčla po mlontách, jčchždřťwe nčkdpUemohla fe nao
sptiti. Že ale newěděla, jakých mlsnotxmezč lidmť
jest a jak bp si je mohla připrawčtč, spokojila fe
tčm, že wssecko omastčla, až to plawalo a Utkdp
Uessetřila mlťka a wajec, když strojťla snťdanť, oběd
neb wrčeři. Qna i mimo čaď si lrckdpď chtěla přin
lepssčti, drobťc si do Uefbťraněho mlika bťlý chlrď
anebo na chleb čerstwř máslo si mažir.
Pan manžel npni Ueřťkal Učc, neboť se mU
nebplo tak jrdnalo o jčdlo a posloUženť, jako o
žem:; tU měl a slabostč jeji přrhlčdl, ab;o se neo

nganbil přrd těmi, jenž mU žrnčti se zrazowalč.
Ze bp ď ni bpl wlčdně a laskawě nakládal, Uea
může se ťčcč,kusila od něho dost; a abp z toho,
že se wdala, předce něro měla, jedla dobře a prárť
fe wphýbala.
Z toho powstalp mrzUtosti ď mladými. Wou
lciwalč ji, abp jim pomohla, a kdpž nechtčwala
jčti, zloďili fe a hledělč jč přinUtčtč. Owssrm to
nesslo, že se ji mUž w tom ohledU zastáwal a
mnsilč ji nechatč, kdpž doma feděla a oni na poli
fe lopotili. N mimo to jesstě jčnč přťčinp měli
protč ni. W kUchpni Uesnássela fe ď mladoU ho:

fpodpni, odstawowala jč hrnce a swě přistawo:
Užala, dělala oheň, kdpž ho nebplo zapotťebxč,spá:
la,lcťmnoho dťiwi a kráwě swě pťilepssowala cčzi
ptet. .?ťno přeswědčilť se, že jim Uěkdp jejčch kráwp

podolta abp wpstaččla ďe smetanU a mlikem, do
2088

uu466uu
sklcpa jim chodč, bramborp jim bere, wejre z po:

sady wptahnje, eri

pro drůbež a dobptek fwůž

fchowáwá a zwlassť si jr krmť. Hospodpnč nčro:
likráte se ď ni powadila, mnži fe také dostalč do
ebe a tak fpn w nepťátelstwi wrssel 8 oteem.
ždpckhse ho báwal, neopowažUje se úst před nim
otewřčti a maje se za hlonpého proti Uěmu; ale
npni nabpl fmělosti a nechtél dčle býtt jeho otro:
kem. Protčwil se stUtečně a nedal fe zakřiknouti
ostrým hlafem jako dřiwe, hned za haml fplč:ceje
hanou a kťiwdh, kterých již od otce utrpěl, na
swětlo wpnč:sseje.

Bplo to smUtne žiwobptť U Kardů! Anna
Utčkalake Krupiěkowúm a Petr si nčkolikráte přál,
abp welký statekKardůw Uikdpnebhl obdržel. Sou:
žilh ho obtčžné nedostatkp, měl dluhp a poťč:d mu
jich přibýwalo, že mufel platťtč úroky a nic neufpo:
řčl. Hospodář dobrý bez toho nebpl, neboť se tomu
od otce nenančil; powaha jeho ťakěnrbpla stálá
a fcházrlp mU swatým nábožrnstwim Utwrzenč zá:
sadp. Wpchowáni mU otec nedal žádneho, ačko:
liw o wpchowáni wýborně mlUwčwal; wstl jako
strom w lefe a jen k tomU se hledělo, abp fe wždp
podrobil wůli otcowě a fetrwal mU poslUssnýa pod:
danh. BPl jim w skutkU,až kdhž otec powolnosti jeho
zle užťwaje na mizinU bo přiwáděl a Ustawičné
ho potlaěowal. TU pťissel kwědomi, že je pčmem
w domě a nčc si wčce nedal lčbiti. Bpl bp to zajťste
Učinil jiUým způsobem, kddbp lřpe bpl znal čtwršě
přikč:zančBožč. Qn ale Upadl do hněwu a zťostt,
pomsta mn powstala w stdci a žiwot ď otcrm a
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macechoU fe mU stal nefnesitedlný. WěrU jťž o
eom přemýsslel, jak bp fe statkU zbawťl a že ho k
tomU nUtčlh i drnhě okolnosti, wpwedl, čemU fe
skoro již anč Uenwhl wphUoUtť.

ťx.
ChalUpnťk Rataj má fpna na wojně, ale ne
Wita, jenž jest Uejstarssi a jemUž ncdal kontrakt,
kdpž ho Petr Kardůw a Jofef TrUskůw bplč obdru
želť, nýbrž Jana, drUhorozence fwčho, jcnž silnoU

a welkoU postaon fon wpUčkala pro frdnaa
tosi a erhroženost son znám bpl doma we wsi
ipeinům Ua oUřadě. Dali mU tedp přednost před
slabssčm a útlejssim Wťtem; toho nechali doma
a Jana odwedli. Nedělal si z toho nir řka, kdpž
jeden z nich má býtč wojákem, že on jim bUde

nejradssť, nelee se toho stawU a donaje, že w
nčm obsiojť proti wssemU lákcinť a fwáděUč. Mohlč
toho od něho wssčm práwem očekáwatč. Bpltě
rcizný člowěk, Utwrzený we wiře a Ueččnil Ui:
čeho k wúli jiUým, co fe še swčdomťm jeho nea

frownáwalo. Qn wždp kráěel rownoU cestoU,ne:
diwaje se w prawo ani w lewo, žádnč pokUsseni
Uad nim Uemčlo moci, a kdpž plUil powinnost,
Uestaral fe, co tomU ixekne ten nebo oUrU, Uýbrž
dal fe do toho a wsseckp překážkp přemohl, moc:
UoU rUkoU jako na stranU je odhrmlje. Lžč nen

zUal a prawdp UikomU nezatajčl. Widťl:lč páu
ťhaptizlě, odporowal a zabránil toho, bplo:lť mon
šUa; Ua to fe dmohl každh fpolebnoUti.
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Qtec a matka Jana welml milowali, oUje
takě; bhl zajisiř poslnssný a Urtiwý k nim, rád jčm
slonžil, we wssemjim whhowěl. Předre ho ale radťjt

dalt na ijnU

nežli Wťta, jcnž bhl powahh mir;

nějssi a tiďssi, wčr lidč fe sstčtil a jfa těla útlejš

ssiho tolik trmáreni bh newhdržel co Jan.

Takč

bp bhl od fpolUdrUhů wsseliroď si dal lťbitč, ěemn

se bratr postawil na odpor a mohlo bh fe státi,
že bp od nčch fnássel křiwdp. Doma při hospo:
dářstwi přičinili fe oba stejně a třetť fpn Woj:
těch pomáhal jim, dokUd ho oter nedal na ťex
meslo do mťsta.

Žiwnost Natajowa

bpla w nejlepssim sta:

wU a wčrU wir whnássela než kU pťčkladU stae
tek Kardůw.
A že měli menssč potřebh: Uwpklč

jfonce žiti a ssatitč fe po fprostU, miň Utráceli a
jměnč rok od rokU jim přibýkmalo. Danč jejich
takč ncbhlp tak welkě jako drUhých fonedů, kteřč
mělč celě lánh; a še jčm Pánbůh požehnáwal od
nesstěsti wsselikěho jčch chráUě, zajistě bpli bohatč

a hotowých peněz Uklúdali na úrokp. Při tom ale
neskrblili. Rataj činil mnobo dobrěho podporuje w
bidě postawených, manželka jeho dáwala almUu
žnh, na wpchowánčditek nelitowali nákladn; a na
zlepssenč poli, luk a lefa, zpráwU domU a hofpo:
dářských staweni nakládali

prlatilo

jsoU nejwťc we wsi.

fe jim to. ChalUpa Ratajowa

bpla dokonale zřčzena, každý cčzť,kdo okolo ssel, zao

stawil fe a prohližel si důkladně zdi, dobrě siťechh,
pěknč a Užitečně zahradp. Na polčch Ratajowých
nejlěpe fe daťilo obili, na jeho lUkáchnejwčr tráw?
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ppstlo, jeho malý lesik tolik dřčwč wpdal„ še ho
Rataj naknpowal jako mnozi SUchoparssU fedlácč.
Qtec a spnowř nekonqli jiných leč ,pořádných děl,
ďplč pčlni a wptrxx:xal.yappšopárpajtce stro,uby, doe
býwajčce kameni a wssčcknt mťll potťssem ,w hez,e

k:čm
w slušxřm
nářadl, ťešefi,
w ětn
stotě dobptku,
a úhlednosti.
ádnýdomňcčm
Rataj nenechal
co mn stálo w cesté a wčrU nikdp nezahášš.ťa

J wozp, pthp, bránp si festawowali. Wojtčch l
tomn bpl nejfchopnějssť a proto se stal kolářem.

dež

odwedlťJana, bpl Wčt š otcem doma

sám. Že ale na statkn wsseckojčž bhlo zawedeno
a zpraweno, dobře wpsťačili a hofpodářstwi jejtch
kwětlo nefoUr jim požehnanč owoce. Wčta pou
wažowali lidč za dčdčce, ačkoliw neměl kontrakt

a ěekalo fe, brzpli fe bude ženiti. K Ratajowům
dáti drerU, nebpl bp wáhal nčkterý otec, anť bo:
hatý celolánik, a fám dolejssi mlpnář prawčl, že
bp si přeil Wčta za zetě. Znal jej, chodťwal k
nim mlčt a wždp tak moUdřc mluwil a obratUě
fe chowal, že ho wssicknt milowalč. Z k mlým:
fpůfobně fe Uměl postawiti, fám si wsseckoopa:

třčl a naprawil a pantáta jej chwálťwal, že roz:
Umť ť jejich ťemeslu. Bráwali
ho k jťdln, kdpž
bpl U nčch, a pančmáma mU ráno po dceťi Marič
posýlala hrneček ď polťwkoU neb ď káon,
abp
prý fe zahťál. Bral jej od nť rád, ačkolčw se
zdráhal a wpmloUwal; ona mU jej také ráda noa
sila, ačkoltw wždpckp čerwenajčc fe prosila, abp
k němU do mlýnire ssel někdo jťný. Kolikráte toho
Uznalč slUssnost a potřebU, ale Marťe pťedce ď
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Wčtem se fcházčwala. Potkali se, promluwčli na
sebe, sedčlť spolU U siolU a jedelť druhebo se stydčli.
Z wenku mčli nčkdp přčležitost widěli se. Blle
zřčdka se spolu dali do ťečt, leda kdpž si přissii

zrowna naproti. ZfoUce ale od srbe wzdálenč, dťe
lalč, jakobp o fobč newčdčli a nepřistoUpčli k sobě.

Marie bhla w poli, Wčt takč, jeden na prawěm,
drUhý na lewčm břehu řekh, mohli jen sejitč k
wodť a dobťe bp fe bpli domlUwili. NeUčinčlč
toho wssak, prachčce jako o záwod pilnč a neUa
nawenč a těssčce se ztobo, že jfoU tak přčččnlčwi.
Šli do kostela, jeden wzadU, drUhý napřed, nepox
spčssčli si a nepočkalč, abp fe dohonilč. Při slUž:
bách Božťch, při nábožných průwodech hned do:
wtčpčli a pťefwčděčli se, jsou:li oba přitomni a
plefali w dUchU, že PánU BohU fe klanč w sieju
nřm čase, stejným fpůsobem a stejnoU horliwosti.
Wťtowi neUfslo, že Marie si nezakládá na swětč

a marnostech jeho a Marie totěž pozorowala na
Wčtowi. Wážila si ho, ctila ho wic než kohokoli
na fwětč mimo rodiče a on jč také nade wsseckh
cizi lčdi, jež znal, wpwpssowal.
U mlpnářů nedčlo se jako w jinhch některých
mlýnech, kde jsoU dcery slečnp, nosi kloďonp, nad
sedlský staw se pozdwčhUji. Tam jesslť pťidržowali
fe jednoduchých, sprostých mrawů, ssatili se jako
drUzť občanč we wsi, zakládalč si Ua bobabojnosti,
pole si fami wzdčláwalč. Předce ale oblek jejčch
wpznačowal fe eu ne parádoU, nýbrž jakoUsizwláa
sstnčdůkladnosti a wětssi Upraonstč, q chowčmčjeé
jich bplo wážnějssč a wlidnčjssi. Sousedě jim doá
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browolnč dáwali předswst,pantáta ď pančmámoU
wssUde stáli we wážnofti pro rozssafnost, a dťtť
jejich bhlh wzácně, kamkolč přčssih. Wssicknt zap
kládalč si na cti a dobrč powěsti a pro wssecko
wssUdpbh ji neposskwrnilč. Stařč owssemťnad tčm
bdčli a hned od počátku wsstčpowalčmladým do
frdre, ro fe na Uě slUsselo a patřilo, že bhli jejtch.
e je mlhnáť boháč, bplo známo daleko a
ssiroko a přicházčwali ženichowě, kteřč si dcerp jeho

namloUwali. J o Marii stál již mnohý sswarný
panáček, ale ona o něj nestála a rodičům se take
nelibil. Bhli to wsselčjari dobrodruzi, jellž potťe:
bowali prněz a o tpto dbalč wčre nežli o drerU:
Chtělčejč na staw městsiý anebo až na staw panský
powýssčti, domnčwajčce se, že fnad to jč a otcem
a matkoU pohne, abh wstoUpili ď Uimi w přáu
telstwč. Wssak u mlhnářů Uehledělč na takowé
powýsseni a kdo se nemohl whkázati ď něčim jie
ným, Uež že jesi knpec, fabrčkant,
U nich nčc nepořidil.

Mthář

úředUčk, zajistč

kolikráte bhl takě wybťdm:t, abh fe

spolčil kzaloženť rozlččných fabrik. Chtéli mn je
přistawiti k mlýnn přisliijice, žc w krátkěm čafe
jměnč se mn o jednoU tolťk rozmnožč. Qn ale
nebPl milownik takowých sspekUlaci a odřekl fe
jčch, třebaď bp fe w skntkn bylp powedlh. A nc:
lit,owal toho, kdpž si tim k sstěstčpomohl jčný, jemu

wlc záleželo na mlýUě a polnim hospodářstwi a
to hleděl zdokonalowati a rozssčřowatť, ponéwadž
prh wč, ro činč, roznmi tomU a nemnsi se fpoa
lehati na cizi hlawp.
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Maric sc wždpckp rmontčla, kdpž ji nekoo
rUkU Uabizel, a Wčt slpsse o tom rmoUtil fe talee
ale nedal to na jewo mpsle si, jemU že přeďce Uem?
foUzenae Kteral pal on bp ji dostal jsa fpn chaz
lUpUikůw? K mlpUářowům přijťžděli w loěciře,
oU pak si do wozu zapřáhá wolp a w ločáře jesstť
jak žiw Uejel. Marie si wezme ňákčho pána, bUde
takř pšlUč g on au fe nikdp neožeUť!
Kýž 1en možná, sprostiti se tčch mpsslenel,
jež mU ustawičnť Uapadajť! Bpl bp pokojnčjssi,

kdpbp tU annU mohl wppUditi zhlawp. Yle nejde
to. dekoliw ji spatťč, wťcfe kni naklonč. Zestlč
pak takč ona na něm si zakládá? Zdá fe mu, že
ano, ale co Ua plat, kdpž to k ničemU nepowcde!

Wťt se dost přemáhal, abp fe neprozradil.
Wssak ale předce wpsslo Ua jewo, co se w frdci
jeho dťlo. Je owe mlýně, Marie mU nese fnťa

danč, u meela

jiti, že tU Uebplounikoho jiUřho,

nu a rnka fe jč třese, kdpž mU podciwá hrUek ů

polťwkoU. Qn se ji podťwá do oči u newinu
Uých, sanilých, Uemůže fe zdržeti, chopť ji za
tU tťefoUeč se rUkU a newť, co má řťci. Qna
hoři w twáři, a takč newi, co bp řekla, stojť podle

něho mlčkp. J zmůže se statečný jinoch, pUsti
jeji rUkU a prawť: „Nezlob fe, Marie, že jsem
tě tak zastawil. Srdre mne ktomU zawedlo. Nle
nebUdU tč dčlati Uepokoje. Chci trpěti sám. Třee
bao fmrt podstonpťm. Jen tp bnid ssťastna!“

Podiwmi jsoU jebo slowa, ale Marie jim
pťedce rozUmč a UpUť an z lťtosti a útrpnosti
za rUlU jej chopi. Ráda bp mU swěřila, že bUde
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trpěti ď nim, že ď nim Umřr, když w katkU neUť
možná, požiwati fpolečněho sstěsti. Ale než se

mohoUdomlUwiti, přijde na ně pantáta mlynář,
wčdi je státi rUkU w rUce a Wit spatřiw jej pře:8

kotil hrnek ď poliwkoU. Mlynář wolá: „Marie,
Wite, co to widim? debp ten sslakowit;bumlýn
Ueklepal, byli bpste mne slpsseli přicházeti a já
bpch fe ďpl nedowčděl, že spolU mcite ňákř taj:
Uosti. ZUU wida, řiká se, že tichě wodh jfoU hlU:

bokč a je to prawda.“
Marie neroiděla, neslpssela, febrala lšicč a
hrnck, a nohy ji neslh uúk matre. Tč řekla, co
fe stalo, whmlouwajic se, že w tom Uemá žádne
winh a Wit že take w ničem nepochpbil, Ueu
dělaje si ani naděje, že bP mU ji mohli dáti.
„A proě bpchme nemohli?“ ptala fe matka.
„Qn ufnad mpsli, že bp nám bhs tUze fpro:
sth!“ odpowčdá jť dcera.
„Což neni dost hodnh?“ mpsli matka.
Dcera sseptá: „Je tčn nejhodnějssi.ck
Wit pak předstoUpil wážně pťed mlpnáře,
ofprawedsňllje se, abh ho neměl za podskoěného
člowěkaa prawi: „Pantcito, za to já nemohU, že
sešmi wasse Marie mezi wssemi diwkami nejwir
ltbi, ale za to .bpch mohl, kdpbpch si ji bpl na
son stranU přemloUwal. Toho jác, wčřte mč,
neUěinil. Ano řrkl jfem ji, že si na ni nedělám
naděje. Owssem jfem mohl mlěec a nebpsa bp
o rnič,mn wěděla. Přenáhlil jfem fe w com oka:
mšem ponejprw a Uaposled, a to mi odesitc.
Už nikdp nebudu tak slabý. Dcera wasse je předc
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nmoU jista. Dčlejte ď Ui, co za dobrř Uznáwáte.
Zá wim, že se pro Ui Uehodlm.“
„Milý brachn,“ zastrassil ho mlpnář, „toho
já tak nenechám a jesstě dneď promlllwťm ď twým
otcem.“
Wit mU nemůže w tom bránit, ale mrzi,
bolč ho to, že se otci o něm fnad něco zlčho ře:
kne a prosi: „Oter ze žádnřho z Ueiš jesstě Ue:

měl hanbU a já mU ji takč neUdělal, prawim
to na fwě dobrč swědomi. Nezarmurujte ho tedp

a promlthe

napřed ď Marit,

že jfem anč slo:

, wičkem ji Ueurazil a m wáš takč ne.“

Mlhnář zabrumlal:

„Dobře, promlUwim

ď nť,“ a lhostejně odessel, ačkoliw bpl w duchu
welmi pohnut.
x

Wit měl we mlhně práci až do wečera. W
poledne mu Ratajowic přinesič jťst a oU bpl rád,
že nemusi obědwatč š mlpnciixowx)mie Ziž Uikdo
znich fe mu nenká,žal, ale mlcidek se sUU Ucibo:

dou zmiUil, že pantáta

odessel Uěkam k Suchon

parům. „Bože,“ truchli Wit, „fnad předce bude
otrč šalowat! Já jsem ten nejbidnějssi člowěk
na swětě.“
Mlhnář nalezl Nataje doma a prawil kněmu
bez okolků: „Powim wám něro Uowčho, kmotře:
wáš fhn miluje se ď moU dcerou Marii.“
Rataj Uleknuw fe odpowěděl: „Snad se ne:
dopustčlrtqho bláznowstwi?“
„SlakU,“ dUrdč fe mlhnář, „což je to blázé
nowsiwč zamilowati

chwálite, Rataji!“

se do mř dcerp? Hezkp Uáď

u:UZu.
„Pro Wčta je to owssem blázUowstwi!“ stojč
Ua fwčm Rataj.
„N proč?“ wolá mlpnář.
„To wh wťte tak dobťe jako já, pantáto,
že Marče Uebnde chalUpnčci.“
„Qstatnč byste pro:č ni Ueměl Uččehož?“
„Pťčteiwúm fe, že je mi milejssťnež mnohá
drera sedlfká, neboť fe nestpdť za prárč a hodná
je, to wčm.“
„Tak si tedh podáme rUre, chtčjč:li fe.“
Rataj mysli, že pantáta žertUje, a mUsi mU
to řčri wážně a oprade,
UežmU Uwěřč.Pak fe
z toho těssť Upřimnč a Ratajowá těž, jenž po:
widá, že Wčt Už dáwno tU láskU k Marič Uosil
w frdrť, poněwadš ji wždpckypřenúramně chwáá
lčwal. Qstatně ale Uťc z něho newytáhla a nea
chtěla ho powszdčtč za to majir, že je to wěc
marná a že bp mU jen zármUtek zpúsobila.
Mlynář se toUUl wssemn fmějr, a abp hned
pojrdnoU wssecko Ukoněťl a přčwedl do pořáde,
prawi: „Mnsimc si řiri, Uač se Wit bnde žeUiti
a Uač se Marie wdae.“
Rataj Urtajč, jaký ď Wčtem má slmysl. Je
Uejstarssč,ale hofpodářstwč mU neodewšdú, moha je
súm jesstě několik let šprawowati. Mladssi bratr je
Ua wojnč a Uež si fwůj čaď wpslouži, zatčm on oter
ď matkoU festáonU. JemU bp nejraději statek zaš
chowalč, aby měl z ěeho býti žťwn, až fe wrátč. Wit
nebnde chtit tak dlonho čekat. Dalť bp mU podčl,
ťdhbp fe chtěl Uěkam přčženiti, anebo by mn nčco
ťoupili, kdpbp o newěstoU dostal nejakč wěrto.

u eUčšum
Ratajowá se bojč, že to mlpnáře odstrafsi
a wýslowi mťnčnč, še bp Witowi chalUpU předee
mělt dáti, jestlč o ni stoji.
Wssak mlpUář schwalUje moUdroU ťeč Na:

tajowU a prawč: „Přiženitč se k nám Wit ne:
může, neboť UeUi mlpnář a já dreři mlýU Uedám.
Nezbhwá tedp, leč abpchom jim něro zakoupilť.“
Mlpnářowi hned napadá, co bp měli koU:

piti a ozUámi to Natajowým řka: „Karda hledú
kUpre Ua statek, jestli pak bp fe wám lťbil?“

Owssem fe jim libi, ačkolčw je szstlý a
Rataj je přefwědčeU, na tom že bp dobrý bospoe
dář mnoho pořčdil. Wssak je Ua něm welký wh:
minek a bude státi mnoho peněz! Tolik oni Wč:
towi nedaji. Je tU jesscč kolář Wojtčch a ten
takč! mUsi býtč xzaopatřen.

Mlpnář fe ptá, mUohpli mU daji bez Ubli:
ženj fobč a drUbým dětem. ReknoU mU to a oU je
spokojen, jistč, že Kardůw statek koUpi, maje Ua
něm siáti welkř jťstinp.

Zatim pak Wit we mlýnč trwá w strachn a
náramně fe zarazil a podiwil, kdpž fe mlpnář
wracel domů ď jeho otrem. Widčl je Ua dwoře,
wesslč do fwčtnire a U něho feenezastawili. Je
soUmrak, bUde hotow, čeká, co se staUe.

thowč fe domlUwčli ď mlpnářkon, jeUž mUžž
jčž ráno bpla wpznala, eo jč fwčřila Marče. Npm
jč nařťdč: „Zawolej Wčta!“
Jde pro nčj, ale fotwa fe držť Ua nohan
QU bp takě potťebowal podporp, neboť je mUp
jakoby kráčel na foUd. Marie předce má jakěsi ras
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dostně tUssenť, ale Wčt newidi před feboU leč hněw,
wýěitkp a domlUwp, a kopbh si nebpl fwědom fwe
newťnnostč, snad bp skočilchdo mlýnskěho potoka.

Wstonpi do fwětnice, u Marie zůstala nčkde
wenku, u mlpnář a mlpnáťka a Nataj jfoU
za stolem, Ufmiwaji fe a kýwaji na něj, abp fe
přiblťžil.

,
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„NU, the,“ wolá mlpnář, „npni řekni,chceď
Marič nebo nechceš?“
Wit fe diwá ď jednoho na drUhěho, fám již
takč pozUáwá, že nebUde tak zle, jak bpl očekáwal
a rád by mlUwil, kdybh mohl něco wpkoktat. Wssak
pomohoU mU! Mlpnáťka fe nap nim fmilUje, dú
mU očima znameni a prawč: „Reknčte jen „chci!“
„Nť Už je tak Uebo tak,“ mpsli si Wťt a od:

powť: „Což já bpch ji chtěl, ale...“
„Nic ale,“ zarazť ho mlpnář, „npni se je:
dná o to, jestli tě chce Marie.“
,
Matka jde pro drerU, napowi ji wenkU, co
ji očekáwá a přiwede ji do fwětnice. Qtee ji
zwěstUje: „Tnhle Wťt tě chre, npni to záleži Ua
tobě; mp jfme se Už fhodli, snad nebndeš odpo:x

rowat?“

NeodporUje, ačkoliw fe zdá, jakobp odporo:
wa,la. Matka jest ji tlumočnici a wpzrazUje, že
Wtťa milUje. Mlpnáť jim dá rUce dohromadp a
fm?je fe: ,žNpUi ať si mlýn klepá, přide:li na
waď, nrpotřebnjete u kácet hrnkp ď polťwkoU.“
U Zůstáwá tajno wsse, eo fe Ujednalo a mly:
Uar fe wpptáwá, jak to stoji U Kardú. Už je
statek w prodejť. KUpec ale dňwá múlo a přic
ck
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dá:li on, co Karda chce, obdrži ho třebaď w eU
chwilč. J Uerozmýssli fe dlonho, přčdá, a stateť
je jeho a oU ho dci pťipsatč Natajowčc Wčtawi a

swč dceři Marii.
Wčt bh owssem radssi zůstal U otce a boji
fe Kardh whmťnkáře, kterhž mU Ua statkU szde.
Wssak starý Karda se rozwzteklčl, že ho Perr
prodal a jesstě wir fe hněwá, že U něho mň býtt
hofpodářem shn chalUpnika Nataje, jemUž nťkdp
nebpl přitelem. Nechce tU p,otupn dčle trpět. Petr
odstčhowal se do Lhotp, kde je Krupččka a koU:

pčl si tam chalUpU. Starý si najal w Sncho:
parech bpt a takč statek Kardúw opUstil.
meinčl si, abp fe Wit Uenazd)walKardou
dle siatkU. MohoU prh we wsi býtč dwa Ratajowě
a jeho jmeno nefmi prý přejici Ua takowou chcitrU.
Bpli mU po wůli, ale lčd předce řčkal„U Kardů“
a starý Karda se hádal, kdpkoliw to slpssel.

Rataj odwedl mlpnářč Witúw podil, mlp:
nář statek wpplatčl a oprawil w Uěm, ěehož nej:
wťc bplo zapotřebi. Pak bpla swatba Wita ď
Mariť.

Zl kopž se Wit ď rodičemi loUčil, řeklč mU,

že se může později wrátit k nčm domů, bnde:li
chtčtč, a bratr Jan že pújde na jeho mčsto, až do:
staUe z wojnp propnsstěnou.

)(.
Lčpe Uež mladěmU Kardowť wede fe Jose:
fowč Trnskowčc, jeUž má statek bez dlnhú,alod,
otce hxo obdržel

w dobrč!m stawU a

ď hojUPUU
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záfobamť. NemUsel wpplácet welkých podilů, wýa
mťUkUwelkěbo takě nedáwá, mohl bp bhtč ssťasiný,
ťdhbp si toho Uměl wážiti a neposloUchal zlých
rádců, jenž ho proti rodičům popUzUjč. Ustawťěnč
je ď nimi w mrzUtostč. a odepťrá jim, ro jčm sire

patři, neni ale w kontraktU. thž

mU hospodářa

stw: odewzdali, bhl k nťm nějaký čao přčwětiwh, že

mU posioUpili wir než meelč.

BrzP ale na to

zapomněl a nechtěl sipssetč o žádUe náhradě.

Ne:

žádali ji pro febe, nýbrž pro bratra Martčna a
bratra Wáclawa a sestrU NlžbčtU, jenž bpli jrsstě
doma a potřebowali pomorř, aby se někde Ufae
dili. MUseli mU pracowati jako čeledinowe, nec
dčxwal jim za to žádUč mzdy a předre si na Uě
Uařčkal, ;a bixemena na statkU je poklčxdaje. Ro:
diče je ssatčli a že famč mnoho Uemčlť, Uedostáa
walo fc jim a snásselč wsselijakč těžkosri. Martťn

se z toho Uúramně horssil a žil proto ď bratrem
hospodářem w newoli. Qn rodiče. skUtečně mč:
lowal a zastal se jich, když tobo bplo třeba. Wssak
Uir Uepořťdťl, neboť dostáwali, co měli Upfúno
a wčc nemohli žčxdatč, kopž se jim to nedalo doe

browolně.
Qler se chpstal, že si přistawť maloU swčt:
niěkU pro wýmťnek, ale pořád odkládal maje jčná
whdúnť, až bo Josef nakwap pťťnntil, abp mU ode:r
wzdal statek a swětnččka jesstč Uestála. Matka si
siee whmčUila, kdhž mU w přitomnostiKardowě,
Natajowě a Kopeckčho Uářadť, dobytek a jinř wěci
odewzdáwalč, abp Josef fwětničku jim zřčdťl,kdpž
Ua Uč tak dolřhá

a oUi famč již nččehož Uebnn
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doU mocč podstoUpčti wzdawsse fe wssechprostředků.

Otec takč žádal, abp Jofef bpl toho pamětliw a
wpslowil nadčjč, že jich erpUstť, nýbrž že jčm
Ulehči w stáři, pončwadž zwlássť pro nčho w žiwotč
fe bplč pťiěčnili. Matka mčmo to Zofefa zawázala,
abp do té fwčtničkp, až bUde hotowá, koUpil také
kamna a famo febou se rozUmč, žexsi budoU to:

piti jeho dťiwim. Otec nepochPbowal, že .se to
stane a Zosef wpslechl jejčch žádosti a wýmťnkp
a ničeho jim Určitě Uepřislčbčl, leda že Udčlá, co
se bude patťčti.

Rataj wťděl, eo má držetč o takowýchw
úmlUwách a litowal přitele swěho TrUskU, že bUde
whdán fwěwoli sonwě. N dež matka i o Uějakěm
hráchU a zeli, chlebč, wčmoěkách a dUssiěkách mlU:

wila, Ufmál fe tomU a mpslil si: „anť

je pozdě.

Když jste mU to nepostawilč do kontraktU, Uedá
wám leč co bUde chtiti.“
TrUska to wssecko měl za maliěkosti a dú:
wčřowal se w fpna, že mU jich dopťeje. BohU:
žel ale, Uepčál mU jich! dež chtěli, abp stawčl
swětničkU, odpowčdčl: „Proč jste si jč Uepostawili
sami.“ Kopecký mU radil, abp se do Uiěehož ne:
poUsstěl, sice že, podá:li jčm prst, bUdoU chrťti ce:
loU rUkU, a že ť kamna,

dřčwč a to drUhč, o čen,t

matka při odwodU statkU sswadronila, na Uťj Uwaťl.
Můžr prý mU wčřčtč, že majč penčze da jak bU
jťch Ueměli, kdpž tak dloUho Užčtek táhlč ze staťkU

na jeho účet. Bl Křepela prawč: „Co pgk chtťlck
Wždpť majč postel w swětnčcč a tp spiš

,w sťrož

moče, jako bp jsi Uebpl hofpodáť, nýbrž wýmtnťase
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Jofef se totiž z komorp newpstěhowal, nechtťjr,
aby we fwčtUici stálp dwč postele, co prý bp sseUea
slnsselo, jak mU namlUwila manželka , a mťsiřabp

Ujalo, tak že bp sc tam nemohlč ani hnoUti. Oba
fe mrzť, že jfoU od starých jako wpstrčenč a stýskajť si

na ně, žc jťm překážeji. A k tomn jčm dělaji hanbn,
nařťkčrKateřina. Postel jejčch je starodáwná, pox
wlakp na peřinách takř nejfoU dle modp a matka
nenmi anč stláti, wsse shrmxjir k hlawě a U nohoU
Uecháwajic dolik. Kdo k nim přijde, wčdč to, mhslť,
že je to jeji a podiwně o ni foUdč. Proto ozna:
mnje každčmU, na kom ji jen drobet zč:leži: „Zde
fpáwaji staři, mp ď Josefem máme postel w ko:
moře“ a wede ho tam, abp se na nč podťwal a
přefwědčil se, že si pěknějssi wěci kTrUskowům šaZ
Uesla. Y ď matkoU sc nepřestciwčl waditi, že si postelc
sspatně hledi. Dole wisi střblo slč:mp, nahoře leži
starý kožich,pak scházi pokryti jako mci ona. thš Uš
chtčjibýtč we fwětnici, měli by na postel son dbátč,
abh jich lidč nepomloUwalč pro nepořádek w domč.
Kateřina přissla do koUta a owssem přistčhowala
se do fwětnire.

Kde jfoU staťi, tam je Uejlepssčmž,sto

pro postel a proto si je whwolila. Starým se postel
přeUesla na drUhoU straml ke dweřům, kde je wlhko
a ž korhta a kotlů stčcwá loUže. JfoU ď tim fpo:
kojeťai, neboť ssesiinedělka potřeije ossetieni a mnsi

fe jt wphowěti. Wssak powstalaz lože, bpla U oU:
wodll, žafe zastáwá khospodeiřstwi: ale postele swč
Uechú, kde bpla a postcl rodččů pořád jť stoji w eestě.
PekoU chleb, peroU, Urdostciwč: se jim mčsta a kdpž

Uťeo pokazi, postel jc tim winna. Hofpodpně den eo
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lden si bere pťičiUU, aďp Ua ni bronala, a wphčze
nč:li kUře a ono ji pod ni zaběhne, hned bp o nim

i postel wphodila.
Qtec to již nemůže posloUchatť, w nocč take

nemá pokoje, bUdi ho ditě, a proto Ustanwil, že
raději bUde lihati w komoře. Nebrčmi mU, an
těssi fe ztobo. Me do komorp wsseckp domáci wčci
Ukládaji. Kateřina se počiná o fwě záfobp stracho:
wati. Pořád si něeo fcházi, a co zmlfala koěka a
ro do rUkoU se dostalo newěrnspm čelediUům, od
bábp Uebo dědka bplo odcčzer. Přijde to kolikráte
ke křčkům a foUdům. Jak žiwi za mák ciziho statkU
si nepřiwlastnčlč a Upni U fwých děti w tak hro:

tem

jfon podezřenč!
Děwečkp widonce, že hofpodeě

wššminkářkh

UeUáwidi, fwádějč Ua Uč wsselicoď, co Uem prawda,
pomloUwaji a tUpi ji i wýmčnkáře, abp láskp, ochot:
Uosti fwč k hofpodčcři dokázalh. QUP a pacholck
k starhm jfoU často Uezdwořili, odmloUwajč jim,

Ueposlechnoll, do oči je han.

Můžeme si pomh:

siitč, jak je to trápč, a to tim wice, že fe jich axťi
spn nezastane. Někdp owssem přčnUti ho fwědoma,
abp pokáral Uěkoho, kdo jim Ubližčl, ale brzp zafe
zmorni fe ho takowá UechUťkUim, že si jich pranc
newssimá. MaUželka, wptýká:li ji, že je k Uim mže
prUdká, dá fe do pláče, že ji opoUssti a litUje, š,e

si er

ala Petra,

čim ho wždpckp Uejwic popuodl.

ckopecký oe ženoU háji dcerp swě proti rodičnm
a Křepela popichUje, kdp a jak může a zwlássť ď mla:
doU hospodpni stoji w dobrem přátelstwi, že jť podč
porUje w boji oe starými. QdmčňUje fe mU bo!:
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Uými dary ze sspižčrny a Jofef, ačkol,čw se mU již
stáwá protiwným, předce ho jesstě poctl leckdhďdýma
koU tabákU. Qn nesslechetnik i k TrUskowi chodi do

komorp a wptahUjr zněho, čeho bp pak proti UěmU
poUžil. TrUsia wssak nemá we zwhku nařikati a
pomloUwatč, ale Trusiowá fe nezdržžUje,a kdhž má
přiležitost, otewře frdre a Ulehči si. Křepela to wždp
čerstwě donefe Kateřině a ta jesstě wčc zanewře Ua
Ubohř rodiče. J

Umčni si, že je whpUdi č z komorp

a anrhne, abp fpali na půdě, poUěwadžje komora
jeji a an trpěti nemůže, aby do Ui wstoUpil kdo
chce a prohlčdl

a wzal si co se mU lčbť.

„Y kam náď dáte w zčmě?“ ptá fe matkae

Kateřan odpowi: „Mp jfme takř neměli w
noci teplo, kdpž wp jste bhli hospodáři.“
„Ale mohli jste je mčti,“ přčpomene jť TrU:
skowei, „což jsme wáď Uezwali do fwětnice ?“
„Zwalč jste, ale mp jfmc Uesslč, že we fwět:
niri dwč postele UemohoU státč,“ řekla Kačenka.

„Nezapomeň,“ prosi matka, „že jsme stařč,
erpdržčme co wp a Uejfme tomU zwpkli!“
Kateřina

jčch odbpde, že fe wždhckp dělaji stan

rými, abp Uemeeli pracowati a že fnefoUjesstě dost,
to prý každý Ua Uich widi.
Matka chce žalowatč Ua slřadě, abp jčm dopo:

mohl kpráwU. Otee fe napřed poradil 8 Natajem,
Uechtějeďe prem miti weřeroU mrzUtost, a Nataj
mťl prawil: „W koUtraktU máš pojčsstěný bpt spo:
lecný ď hofpodáťem a bUdeš:li na to tlačit, owssem
eť ,meejť pťťjmollti do fwětnčce. Ale co tč tp pro:
fpťle? BUdoU tě proUásledowar

jesstě
21 t:očc a nebU:
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deš miti pokojUě chwčle mezi nimč. MUsiš hledět,
abh jsi fe od nčch oddělil. Chtčl jsi si wpstawěti při:
dptek, Uěčň to nhni. Zináč si nepomůžeš!“

TrUsta bědee,

že na to padne wýminck je:

dnoho rokU a žebp rád drUhým děcem swým něco
zachowal, poněwadž majč skrownř podilp a jesstě
UejsoU zaopatřenp. Me Nataj mU domloUwá tak
dloUho, až swoli a penize si od něho wppůjčť. Přč:
siibi takř, že mU wppomůže swým potahem, kdpbp
snad spn kamrni a pifek a ro ostatně bUde potře:

bowatč, rád mU erozil.
Maji w sini wedle kUchpnč chliwek pro drů:
bež a z toho si TrUska chce ziiditi přibptek. Ne:
wěsta anč toho mU nepťeje, kdpž ho žcidá, bědeir,

že newi, kam bp dáwala flepice, Jofef ji nechá a

mpsli si, abp si to ď Uimi fama ijedUala.

deš

Uepřestane wzdorowatť, přijde Ua Ui Rataj a dá ji
na wůli, bUďto hned přijmoUti do fwětnire postel
rodičů aUebo postoUpiti jim komůrkU, jiš chtěji. PUsti
se do ni č do Josefa, wpwadi fe ď Uimi a tak ostře
newděčnost, nesslechemost a bezbožnost jim wpěitá, še
oba dwa fe zasthděli. Dostawil fe takč!KopeckH, abh

je porownal a ijádťil

se k nim sonromě, že chlťwek

mUsejč dáti; kdpž si ho otec sám přestawi, bUdoU prý
mit z toho Užitek, až zemře, a jednoU prh w nělťt
samč mohoU býti na wýmťUkU, a Uic jich nebUde státt.
Poslechli a oter hUed objednal zedm“kp a teč

saře a dal se do práre. Dwě dcerp prowdanř Uofl

a pofýlaji máslo, wejre, monU a jine potra!pp;
mUži jejich přčjižději ď wozp a pomáhaji. Ražaj ďe
shncm ěiUč pro TrUskU co může a fám mlpnař do:
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lejssč darUje mU dřčwč Ua strop. Joscf nepodwolčl
fe, leč čemUse pro hanbu nemohl wphnonti, a Kan

teřčUaUepřijala Martina, Wáclawa, Ylžbětll k stoln,
kdhkolčw při stawbť rodččům pomáhalč. Ta fe brzp
Ukončila. Prolámalo fe okno, rámem a sklem fe opa:
třčlo, dala fe podlaha, zafadčlp fe dwěře, hrUčiř při:
wezl kamna, u wsse je w pořádkn. Truska se stč:
hUje a jest zajčstč blažen, že má fon skrýssi a Ue:
stojč UikomU w cestě. A jemU takč Učkdo Uepřekážč.

Ze dobře, aš kdpž Uastane zčma a ponejprw
fe topť. TU hospodpně činč pokřik, že matka wzala
jejich dťťwi a přťfně jč to zapowidá. Qter, než abh
fc soUdil, dřčwi si raději koUpč a Nataj mU prawč,
že bp bez toho Učc newpsoudil, poněwadž dřiwi
Uemá w koUtraktU. Je mU fmUtUo a teskUo, ano
pláče Ubohh, kdpš š potahem Ratajowým dřťwč si
weže z cizťho lesa a platitč za ně mUsel. Spq dřčwč
prodáwú, že mU otec lesii Ussetřil a za to se mU tak
odměňUje! Zwlássť tato křčwda do srdce ho ďodá
a že fe opakUje každčho rokU, žčwota mU Ukrache.

Z toho si TrUska mnoho Uedělá, že ifám fp:
Uowi mUsi pracowatč. Prache rád, ačkoliw někdp
tU;e mnoho Ua Uěho skládajč. Jezdč do pole, orá,
kopci, feká u zrowna jako pacholek. dež fám bpl
h,ofpodářem, UepťičiUil fe tolik a
ětwá a ssetřč fe. Wic ho bolč,
mUsi lopotiti. Pofýlaji ji hrabat,
len, neměli by to za pkťlissnč,
wlezla do wodp.
Zl ofUd dětč nezaopatřených

stakosti. Martin

Upni fpn takč odpo:
že i manželka fe

sbčrat a kdpžmáčejč
kdpbp ď děweěkami
TrUskowč takč dělei

bpl odweden Ua wojnn. Otec ho
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nemohl zachrániti. Jofefa zachrčmil„že mn dal kon:
trakt na dům. Martin bpl k němU Upřimný, Josef
mU odepirci láskn. Nhnť tohoto má doma a bUde
U něho až do smrtč axMartčna mn obětywal. Mar:
tčn zajčstč bpl bh si ho wúžčl w siáři. Skoda, že o
fcbe a drUhč dťtč lěpe fe Uepostaral, lčbostč a swč:
wolč prworozenre fwěho febe a jčch odewzdaw!
Wáclaw wstoupčl do slUžbp, Uemoha to u bra:
tra wpdržetč a šádně mzdh od nťho nedostáwaje. Abp
ho rodčče nemUselč ssatčti, wpdčláwal si fám a konečnč
se oženčl na chalUpU jesstť menssť než bpla Ratajowa.
Nbp fe wýš powšnesl, ktomu scházelomU na prostřed:
cich, Ueboť podil z domn Ueproklestčl mU ktomU cesth.

Alžběta bpla U rodičů a foUžila fe š nimi, aš
otec podlehl zármntkU, do jakčhož jej fpn še ženou
bpli Uwrhlč. Chodčl malompsinh, chřadl, žádných
radosti we fwětť jčž ner;akusil. Nejradssi býwal U
Ratajů a wšdp tam nabhl útčchp, z domcicťchtěž:
kosti fwhch drobet fe wpbraw. Z Rataj ho nawsstě:
wowal, ačkolčw to mladhm Uebplo mčlč.
Prowdanč dcerp bplh bp si otre i matkU wzalp
k fobě, ale on Uikdp nedal mčsta mpsslčnce, že bp
mohl dům swůj rodinnh opUstiti. QpUstil ho, ťdhš
bo Bůh wzal k sobě a Umťral patře ď bolesti na
ženU a dcerU. Zofefowč Uedčlal žcidných wýčitek, poo:
wolaw ho k fobč lmanželkU jeho, kdpž nepřčsslčfann.
Smčřil se ď Učmč, práwť jakobp on b;:l wčnen neo

hodamč, jei me;i nimč panowalh a oni wčdonce ho,
an fe lončč ďe fwťtem a špomčnajčre si na hodčnkU

swon poslednť,řekli konečně: „Otče, odefťte nám!“

J podal jim rUkU,pokanl a u skonal.
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U TrUsků se chpstaji k pohřbU starřho

otce.

Bčd se již fcházi. Nejšn ze SUchopar, nýbrž č z wú:
kolnichwesUic fhromaždet se obpwatelř. W fwětUicč,
kde na marách ležč Uebožtik, je již pon, w sini, na
dwoře, pťed domem stoji člowčk podle člowěka a
tlači se kU předn, aďp jesstě widěl twář milřho soU:
seda, Udělal mU Ua čele křťž a rozžehnal se ď nim
pro wezdejssi žiwot.
Dali jej posledUi teUto deU, kdpš mU w ra:
kwi lůžko připrawťli, do swětnice, býwalřho stáUkU
jeho, abp odtUd bpl wpUessen a widělo fe, že je ctěn
co hospodář, co páU, jemUš wr staweUi patřč prwni
misto a iemUž fe nefmi hanba ěčUčtčmalým oUzkým
obpdlim. Jest wssak otewřeUa komúrka jeho: wdowa,
dcerp, sonwe
Zeťowř se tam sessli; bědnjť wespo:

lek a k marám

přčstUpUjč, abžy Uapofled pozdrawilč

drahčho otce. J loUči fe ď mm opět a opět, bolest
jejich je oprawdiwá, a je tim wětssi, že fe Uďohý
Utrápil jsa wýminkářem.
Jofef se hlási k přátelům, ale je Uefmělý, Ue:
ťUůše fe jim podiwati do oči; wťť, že před soUdem
jejich neobstojť. Pořád je mU hůř, poťád wětssi Ue:
sl,tcžzena Uěj připadajť,

pořád wťce wiUen se býtč

catt.„Napřed si mpslil, že si jini lidř otce newssču
majr jako oU a wpmloUwal se we fwědomť, že sám
bhl toho přičiUoU. Proto an k mrtwole jeho Ue:
měl welke ,úrtp, ačkoliw skončmi jeho pohnUlo ho

č: Uwčňě jňn zatřásio. derosčj

ýo, jať fe to siáwá

ll tenťkáte, kdpž Umirajťci Uemá ani co odpoUsstčň,

nd488md
Uýbrž sám křiwd se dopoUsstěl a Upni, mpsli si, že
bUde dost, kdpž k pohřbU jeho přispěje tim, ro skUssnost
a powčnnost mU kciže. Platčtč mUsi Uebožtik fám,

útratp pohřebni Uestoji w kontraktU, ale wůz a potah
dci, to je w obhčeji a žádati fe Ua Uěm může. dež
ho matka prosi, abp ď Ui ssel k anU faráři a k
paml Učitelowi, dal zwoniti, kopati hrob, dělati ra:
kew: jde, jest přitomeU, slhssi, co fe ijedlláwá,
ale fám Uičeho Ueplati,
mělo stč:tč.

aniž UeUařčžUje, co bh fe

Jesstě pořád stará kpselost a omršclost pa:
UUje w Josefowě srdcč a Uemůže fe z Ui wpbrati.
Lčlska k rodčěňm jest potlačena, cit k Uim fe nepro:
bUdil. Pokládci je za fwč protiwnikh a sskůdce. Wá:
sseň a zaslepenost mU bráni Uznati jejich welkčl do:

brodini.

Pohrdá jimi a Uenapadne mU anč, žeďp

UčkomU na nich mohlo záležeti.
Wssak kU pohřbU otce hrne se zástUp Ua zástUp.
Jest tU takowě Umožstwč ;Uámých a přátel jeho, še
Učkdo UepamatUje, abp některčho nebožtika ze SU:
chopar tolik lidU bhlo k hrobU doprowodilo. Pořád
lidU jesstě přibýwá, a Jofef hrozi fe toho a šdá sť
mU, jakobp ti lidř bhli přisslč na fwědectwi protc
UěmU. Chwcilč otce mezi seboU, oU to slpssi, do:

mniwá fe, widi jim Ua twáři,
UejsoU spokojeUi.

že ď Uim samhm

u

Kateřan fe přistrojila w komoře, má zde taťč
swe pťibUznč a mpsli, že nejwir mUsi Uařikat a pla:
kat, ponťwadž je domácč hofpodpxtě. J padá ,na
márp u fpiná rUce, sskptá uu jmcUUje Uebožtlka

dobrým tatičkem u

zlatoU hlaon

uo prosi, ab?
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jč erpoUsstělum Utrápť fe, prh, beǧ něho uu je sirot,ek

,. co si počUeo nikdo na fwětčjl do ncwpnahradl!
Otee Kopecký ďe ženoU majč z tobo radost,
še dcera dobřc projewnje zcirnnltek. J domloUwaji
žč, abp fe Upokojčla. Nedá prý fe změniti, ro fe
stalo. N již jť řeklč, že Upnč polowička wýmčnkU
jimeodpadnc. BUdoU mčtč menssi starosti a Uebožtť!
jčm bez toho již málo prospiwal, pro chnrawost neu

moha prarowatč.
Kopecký se několčkrátc napil kořalkp, co pro
hostp na stole stála, rozehřál fe a sztečných ďolcsti
si nepřipoUsstť.
Z starý Karda jest přťtomen, sřojťmezč fonsedpu

a wpkládá jim, jakh křehký twor jest čfowěk, Uemoha
fe Ubrčmiti fmrti, kdpbp třebaď ze wssech ftatků, co

jsoU w SUchoparech, táhl bohatý wýmčnek. Qn
jčž takř nemá daleko do hrobn a brzpochpbp si ti,
od nčchž bere žiwobptť, bUdoU přciti, abp br,;p zaa
wřel oči. Spn Petr z toho UebUde mcti nččehože
že nedočkal čan a radčti a dobře ččnitč si nedal.

Petr je tU takě, ale nepřiblčžUje fe kotri, dě:
laje, jakobp ho neznal. TrUskh je mU lťto a wěrU si
ho w frdri wciži, že neUložčl welká břemena Jofefowč
a Ueškazťl ho, jako oU ťPl zkažen přissed o dědictwi.
Rataj zpčwá a modlč se U mar. Zpčwajč oa
modli fe ď nim č tč, kdož ď prawým, nábožným úmh:
siem na pohřeď pťissli. On fcim zawřel rakew a
kdpž to činčl, pťátelě Uebožtčkowi jesstě jednoU objali,
poltbili a požehnalč mrtwě tělo. Wssak nejwire přč
tom ďědowala Kateřina wťko odstrknjčr, abp jť tu
drahoU twář na wěkp nepťikrplo.

2188
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Na dwoře fe zapřahaji do wozn woli. Dwa
páry wpwedl pacholek, neboť se slussi, abp fedlár
bhl odwrzen ětprmč. Křepela má řidčti jedrn pár,
ale boji fe toho a předstirá, že mn ňák Ueni dobře
a že bh se neUdržel na nohou, kohbh tak dlouho
podle wozU kráčel. Musi prý si lehnoUti a doná,
aš fe whpoti, že okřeje a slaboth fe zbawč. Jdee w
siUtkUdomů a zaleze pod peřčmx. Ale Ueduý jeho neni
tělefnh, Uýbrž dnssewni a pocházi od fwědomi. Toto
se ozýwá wpthkajťc mU, že on spolU jest přťčinou
fmrti býwalřho fwřho hospodáře, jenž mU prokážal
mnoho a mUoho dobrodinť. Nesnesi nhni pohledu
Ua jeho trUhlU a tim mčně se podčwal na nebožtika
famčrho, třefa a chwěje fe, kdhž ssel okolo fwětniěkp,

koe odpočiwal. Snad strach jeho pomine, až bUde
pochowán! Zafe se přilichoti k mladřxmx hospodáři
a khospodpni. Co je bhwalý hofpodář Uebožtikem,
UepromlUwil š nimi whhýbaje fe jim wssemožně,
wýčitek od nich fe obáwaje.
MUsi tedp někdo jiný jitč při wolech a že ne:
chtčji wzitč rizcho, Ustanowen jest k tomu domáci
pohůUek a dobře to zastáwá.
Wůz přijiždi před siň. Nejbližssť mužssti přčx:
telč wpnásseji rakew š umrlrem a ženskř chptaji fe
jť křiččce a naťikajice. Naložili a jedoU pomalU,
ssetrnčx,wážně. U kapličkp a U křižepozastawi se prů:
wod. Rataj wpbčdne k modlitbě a Uábožně jč předš
. řikciwá. Nebožtťk tUdh často a často chodiwal. Npm
tU rcsiU koUá Uaposled a již fe nenawráti. Ten ofUd
dřťwe nebo pozdčji potká každčho ze Suchopar a
nenč mošná UrpřipUstiti si mpsslřnkU: „de pať asi
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ďe mnoát tUdh půjdoU a kdo půjde a mUoho:lč jich
pňjde na múj pohťeb a jakoUpowěst zůstawčm po fobč?“
TrUska w tom ohledU jest požehnaný. Ačko:
liw Umoho křčwd fnássel na konci žiwota, fám pak
žádných křťwd fe UedopoUsstěl, leda že bpl tUze do:
brotiwý k fpmx, fwčmU dědčcč, a že drUhým dčtem
swým tim Ublčžčl. lee shn dťdčc neodměnil se mU
a čťm dál ď otcem prpč od domU přichňzejč přč:
blčšUjťce fe khřbčtowU, tim jafnčji mU to wstUpUje
na mpsl a Uáramnř fhromáždťUi lidstwa, kdpkolčw

si ho powssimne, pokoři ho a kpoznáni

sebe a

otce ho přiwodč.
K Boščm mUkcim přede wsi, kdc je kostel, přisslč
Uaproti kUěži. Rakew se slošč zafe na márP, odřikaji
se obixadnčmodlitbp a pak nebožtčka nefon do kostela,
kdež fe zádUssnč msse swatá ša něj sloUžč, a z kostela
bčře fe průwod k hrobU. Na hřbitowě fe zastawč.
Kněz lůžko jeho bUdoUci whkroplkje u fpoUsstějčho do
země u a přcitelě lomice rnkama dťwajť se za nťm.

Mladá TrUskowá padla na rakew, kdhž jčž se
wšnássela Uad hrobem, podporp fe počalp lámalč
a ona bp hned bhla fpadla dolů. Zachhtilč ji jesstě,
drželč a chlácholili ji. Dělala, jakobh mdlobp na
Uč přicházelp. Matka běšela pro wodU, a že tU ne:
bplo jinč leč swěceně, obmýwala jč toUto a pak w
předsini kostelnť chwilč š Uť pofeděla,

Uež se zafe

odwážilp do kostela.
Zosef stcil před b“robem otewťcným otrlý jako
focha. Chtěl plakat, ale nemohl, srdce fe mU chroělo,u
llačllo, bolelo ho, hlawa diw fe mU UerožpUkla,

siš ale z oěč erhnntil.

TU Rataj oerátiw se k
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lědu wolal hlafem bolestnýřn: „Bratťi a .festrp w
Krťstn, jestli wciš Urbožtik UěkdpUrazil, nezachowal:lč
se, Uťdlčžil:lčwám, odpnsite mu, prosim wáď za to

ponejprw, po druhře po třeti!“
„Odpnsi mu Pcinbůh,“ znělo ze wssech stran,
„mp mU odponsstimell!“
x
A mnohý přifadčl: „Wssak on UeUbližil ni:
kme a Uepotčebnje nasseho odpnsstěnť.“
Rataj Upni mluwil jako k UčbožtikUřka: „A
tp bratře milý! odpnsi takč nám a šwlássť těm, jenž
trbe ncžUali a za dolšrř odměňowalixti zlým, aš jsi
podlehl a klesl w hrob, kde budeš oěekáwat slawnřho
z mrtwých wstanč. Odpoččnutč wěčně dej ti Pčm
a nám dej frdce kajiri, abpchme se ď tebou fhledali
jednoU w nebesich a neměl jsi pťiěčnp žalowati na
někoho ž Uáď.“

Jofef dobře porošUměl slowům Natajowým a
newěděl, má:lč se zlobit čili nťr. Byl zahanben, ne:
mohl pro stUd pozdwihnoUtč oči, citil, že je wčnen,
hořkosi, litost fe w něm ošýwala. J hášeť jako drUzť
prsť wpkopanoU na rakew. Hodil jednou, po drUhř,
po třrti. HUčelo, szěelo to dole, padalo mU to
jako Ua frdce. thr
k němU mlnwil UahorU., Jiš

ho eridčl,

již země přikrýwala trUhln, již na:

polo wpplňowala hrob. Qdessel skličený, omámený
do chrámu a tam w fmutných mpsslěnkách přčtomen
bhl pobožnostem pohřebnčm, až se dokonččlp. Pak
opět přikroěil k hrobU. Již bpl šasypán a nad nťm
wpstUpowal pahoreček. Oter hlUboko odpoččwal
w zemi.
KopeckH ď Kateřinou odcssel do hospodp, aďh
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fe posilnila, a sswagrowč matkU a festrp za toUžc
přťčinon tam odwedlč.
,
,

Jofef je tn fám U nowčho hrobn; stojl, dlwá
fe na Uěj, uu pajnatUje na toho, kdo w Uěm leži, na

fwčho otce, b

wčdi ho před seboUu

a,napadá mU

wsse, co pro něj jak žiw bpl Učinil. Mčzl mlha před
oččma jeho,x odstupuje wásseň, roze,anáwá, foUdč; ur
skntkp otcowh Ukaznji fe mU w jinem, fwětle, Uež jc
posnd wčdáwal, T skUtkpjcho wlastm již n,ejfon bez
chpbp, bez klamn, u děsi fe jčch a padajt mU Ua
dUssi, že pod liži jejich kloUi fe, klesá k zemč.

Nno Jofef prstčl fe na hrob otrůw, ueupoklekl,
chce fe modlčt, un ale Uemůže, mnsi přemýsslet, rozwa:
žowat, fwědomi zpptowat. J zabere se do mčm:lých
časii. Má w dnchU před feboU swč mládč. Qtec
jej wede k dobrěmn, matka ho mčlnjc a on wážč
si jich wčr než wsseho na swětě a pro wsseckoewssndp

bp jčch Uezarmoutil. Wssak UastaUc mn wěk mla:
dčstwý a on počne Ua rodččich wsselčcoď si wpmá:
hat. Dajč mU kontrakt na siatek. Tim mU dalč Uwc
do rUkoU protiwčti fe jim. N Učinil to Ubohý. Bpl
bh je nUtčl, kdpbh fe mU we wssem dobrowolně lte:
bplč podrobilč. Oženil se, přewzal hofpodářstwi kdp
chQěl. Matka sice projewila pochpbnosťi a ftarala fe
o febe a drUhř swč dčti, alr otec mU důwěřowal
a febe a fwř do wůle jeho odewzdal. O jak ho
č,klamal, a jak sspatUě se mU odměnil! u Winen jest

leho .brzkon fmrtč. Bože, ččm to Uaprawi? Mrtwý
fe Uedá w.žkřisitč. Milowal bp ho, slonžil bp mn,
kdhbp ho jesseč mčc Bčda, jčž je pozdč! T Mnsč
fi šonat, b kletba otrowa, kletba Božč wzncissťfe
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nad nim. Swět jej znei, u a on zaslUhUje,abP tento
jčm powrhl. N již dncš se přeswědčil, že fe tak stane.
Tolik lidi sc fesslo portit otce a jeho si newssimaji.
Ze ztraren. Qtec bpl sprawedliwý, on je hřissUik.

Kýš fe nemnsi domů an wrátiti! Nikde Uenalezne
pokoje jako Kain. Nejlřpe bp mU bplo, kdpbp zde
odpočiwal na mistě otcown. Yle jak bp jsi oďstál
před foUdem? ptá fe fám febe. J wrhne se na hrob
a bolcstně kwili.
e
W tom někdo přistonpi zer zadU, položi mU

rUkUna rameno a prawi: „Potěď tě Bůh, Josefe!“
Jofef se pozdwihne a obrcitť. Zest tn Ratqj
a podawú mU prawici. Z chopi se ji a prosi: „O
neoponsstějte mUe!“
„Neopnstim, potťebnješ:li mř pomoci.“
„J wáď jsem Uenáwčděl.“

„Na tom nezáleži.“
„Qtre
„To

jfem přčwedť do hrobn.“
jsi Uččnil, UcssťastnťkU.“

„Už mU erhnahradim
křiwdp, jež jfem proti
němn fpáchal.„
„To owssem UeUi možná.“
„Mnsim fe Utrápit lťtpstť.
„Bohll dťkh, že litnješ.“
„Q litUji a nemohU wám wpslowčt, jak mi
to dneď fwťrá dnjssi.“
„Donfej, přjčteli, že se dá jesitě wsselicoď na:

prawit.“
„WěrU erim

jak.“

„Múš matkU, bratrp, sestrp.“
„J těm jsem Ubližčl.“
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„Už jčm neublťžťš a můžeš nyni wssimat, wá:
žč: si jich, dobře,jčm ččnit, abh jsi smazal winU, jřž

máš na fwě.domr.“
„Udělčxm to, Udělám; a wh, prosim wáo, mi
k tomU pomáhejte.“
Rataj

mU to přčslťbčl. Chce mU Ukášatč cestU,

kteroUž má nhnť kráčeti, chce Uad nim bdit, na:
pominat, whstřčhat ho; a Josef připowěděl, že se
nm zrela podrobť wěda, že je k němn Upřčnmý.
Ziž dáwno to měl Uznat. Llle bhl zaslepen a nej:
wie se zlobil na th, jenž k nesprawedlnosti ho zawá:
dčlče Matka měla dobře, že se proti UťmU chtčla
ohradčtč. Nebhlo bh to tak daleko přisslo, kdpbh bhla
wůlč jeho obmezdila.
e ale bhl neodwčslý, zapo:
mněl se a w jckoběrtwi a swčmhslnost Upadl.

nebnde jiš řikati, že mU Uepřála! Ona jen kdrU:
hým dťtem swým mčla láka jako kněmU a to se
mU prwé protiwčlo. Ode dnesska k Uč bnde jiným a
anrcitč, oč oloUpil jč, bratrh a sestrh.
„
„Tťm,“ prawč k němU Rataj, „fmťčxčšotce
w hrobě a Pána Boha na nebesich.“
Jofef slpusseto dá fe do pláče, pokropi hořkhmč
sl;ami šemč, pod nčž mU otce zahraďali, Ulehčťsi a
pak š Natajem bčre se domů Uežastawiw fe anč U přáš
ťel„w hofpodč. CeloU cestUrozmloUwajť fpolU rozwa:
ZUUce,jakě bp mčlo býtč bndonci Jofefowo jtdnáni.

)(sl.
,Starád TrUskowá wrátila fe z pohřbU š dce:
ramt a mUžc zejich a rozdělUje ssath otcowh mezi ně.
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chwic dosiáwaji fpnowč jeji Wáclaw chalnpnčka
Martin woják, že json nejchndssi, drUhým dáwá na
památkU lecjakě maličkosti a oni json spokojeni. Z

pro Jofefa něco wpbrala, zawolá jej a prawč: „TU
máš něeo po otci, a přeješli si nějakon jinoU wěr,
řekni mi to a já tč ji dám.“ g
Jofef nefmi a nechce žádati ani toho, ro mU
podáwá, alc přijimá to rád a wděěně, a wssicknč
pozornjť, že fe ď Uim stala nějaká změna.
J Kateřina mUsi přijčti. Yle ta fe zdráhá a Ui:
čehož po otci Uechceou wzdorUjčc přátelům a jesstč jich
nenáwidir. Naplakala, prý, sedost U rakwe a U hrobU.
NPUi bUde hofpodařit jako dřčwe a matkU trýznit.
Yž takč Umře, pochowá ji jako otce a zafe se dost
napláče. Nemá wůle k přátelům jináč fe chowat
než jak fe posixd chowáwala a již w tU prwni chwilč
po pohřbU jčm toho dokazUje.
Jofef se z toho rmoUti a přefwědčnje manželkn
swým přikladem, že on se jčnak Usmpslil a nemiUi
w křiwdách proti fwým přibUzným dále pokraěowat.

J ponawrhch přede wssťm matee, že zaprawi po:
hřebni ňtratp a počitá, nmoho:li obnássejť.
Ona upak prawi: „NeUč w kontraktU, abhsi tp
Uáď pochowáwal.“
Jofef fe stPdi, že fe matka odwoláwá Ua kou:
trakt a odpowidá jť: „Že jfem pořád hleděl na
kontraťt, w Uěmž wsseckonrni, co wálm patřť a jeUš

xiechráni wáš proti Uefprawedonsti, zawedl jfem fk
a pochpbil jfem protč wám. Nechte Uhnčpanowatt
láskn, Ue koUtrakt. Lěpe bnde mrzi Uámi a bUdemr
ssťasknějssťo“
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Matka fe mn wrhne do nárnčť, tak ji slowa
jeho potťssila, objčmá, lčbá ho, cčtč,že jest zafe jejč
fpn a na prfoU fe ,mU wppláěe.
Kateřčna newt a UrpochopUje, co fe dčje a še
Zofef chre platčtč, nelibč fe jč a ráda bp to zabrá:

nila. Wssak nadarmo! Qn

čiUč jesstě wčc a prawi

fmčle: „Wp djste si kUpowali dřťwč a wčte, co jste

ročně fpálčlč. Hanba, že jfem wám sám Uetopil!
Spoččtč:me to a já wcim dám tolik feihů, kolik jste
si famč zaplatčli a wp si je můšete prodatč. BU:
doucně berte z měho, přeju weim toho a nčkdo wám
w tom nefmč překášetť.“
Matce stdce poskakuje radostč, ne snad proto,
že jč Jofef dáwá náhradU, nýbrš že má dobrý úmpsl
a chce ji mčlowati. Qpět a opět ho objimá a dáwá
fe do pláče.

Dále Jofef dokládci: že jim oplatč, co mU otec
odewšdal wčc než meel,
kdpž mU přcpoUsstěl ho:
fpodářstwť, a že chce od těto dobp nejen ď matkon fe
fnásset, wážčt si jč, pěstowat a opatrowat jě, nhbrž č
že lžratrům a festrám bUde přát, abp zwětssil jejich
podčly, jeť jčm otec Udělal malč, spolěhaje fe na
Uťho, a mpsle, že jim fám bUde pomáhat. Qn toho
pofnd zanedbáwal, že bhl lehkompslm); ale Upni po:
znal powčnnosti fwč a ;ajčstř je naplnč, pokUd jesstč

le možná a Pánbůh mU pomůže.
Sl,nčťil fe ďe wssemč, očekáwaje, že i Kateřčna
fe Udob,řt; ale ona wpssla wen a Uařčkala, žr ji Jofef
opoUsstt a přidáwá fe kstraně nepřátelskč. Ano jde
si„pro otee, abh fe jť zastal a Kopecký w skUtkU
pUssel a prawil, že Jofefowp slťbp jfoU neplatnč,
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poněwadž w kontra!tU o tom neftoji, k čemU fe
Upni zpozdile zawazUje. Wssak ncmůže mU poroU:
čct, abp Ueplatčl pohřeb, nedal dřiwi a Uezaprawtl,
co mimo to mpsli bhtč dlUžen.
Kateťina fe zlobi, Utiká ke Kopeckhm a zafe
lčtUje, že si newzala Petra; aěkoliw již neni sedlák,
Uýbrž jen chalUpnik, bpla bh prh š Uim předce spo:
kojenějssi. Wssak Uezwčtězi Uad mUžem a mUsi se pod:

robčt. OU Uedň matce Ubližowatč, rád widi festry, kohž
přčjdou, čdětč jejich; Wáclawa podporUje na cha:
lUpě, a Martčna wčtá srdcčně a chowá jej U sebe,
kohš se anrátil
z wojUP, a tak Upřimně š Uim zm
cházi, že si oUeUnežádá dáti fe Uěkamjinam. Zůstáwá
tedp U Uěho, hofpodařč š Uim, pracuje mU wěrně
a dostáwá fc mU za to sprawedliwč odměnh. Nej:
mladssi dccrU YlžbětU, co je doma U matkp, již Ue:
pokládá za děwečkU, patři kjeho rodině. Y kdhšsi

jč wpžádal ža maUšelkUNatajůw JaU, jeUš š Mar:
tinem přčssel z wojUP, přčdal ji a ácm ji swath
whstrojčl.
Matka je ssťastna, přičiňUje se w domě co může,
a Jofef nežádci Ua Ui žádUč práce, an chce, aťch
fe ssetřila, a dost je mU Ua tom, kdhž mU whcho:,

wáwá děti a k PcinU BohU je wede. Je km
laskawh, lahodi ji, a an si Uepťeje Uičehož, leč
abh se toho UebožtikmUž bpl dočkal. WýmiUek ji Joe
sef ponechal celý, abh prý mohla přilepssowati fobe

a drUhhm swhm dětem a již pranc se erhlčži Ua
koUtrakt,

co je w nťm psáno

a co Uenč.

u d uU

Kateřan jesstě dloUhý čao je mezi Utmi jato
ckzč a Uemůžc Uwhknomi UowěmU pořáde w domeo
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Oeee ji pořád nawádč, domloUwá Zofefowi a hádá
fe ď Uim. J Ratajoxpi fe mstč, že on pokazil zetť,
jak řťká, a nechce nahlcdnoUti, že bp tento Upm jcdnal
dobře. Pořád wťce q wčce fexoddáwá kořalce a často
města přčcházč opilý. Dorostl mU shn a on mU
dal kontrakt na statek, ale Udělal si ho jčnáč, Uež bpl
Zofe,fůw, wpmčUčw si mUohem wic, než teUto dá:

wal rodičům. Zčm nepřál, na febe ale pamatowal,
a protč ěemU mlnwčl a brojčl, UpUi sám chtěl mčtt.
Wssak Ueměl toho, že fe toho nedočkal!
xe
Mladh Kopeckh fe ženil a otec o swatbě pod:
napčl fe jako obpčejně a potmě wráworal dz bo:

spodh domú. Bhlo mU jčtč přeď láwku, u Ujela
mU Uoha a on spadl do wodh. Nebpla sice hlUboká,
ano nebpla bp mU ssla ani po kolena, že ale fe:

boU nemohl wládnontč a hlaon
Utopil fe.

wrazčl až na dUo,

Nikdo ho hned Uepohťessčl, kdpš odessel

a pak hádalč, žeje doma. Yž kdpž ho tadh Ueďplo,
hledali ho a nassli w stroUše jeho mrtwolU. .
Nrjwětssť dojem Uěinila fmrt otrowa na dceru
jeho KateřinU. Qd tč dobp ssla do febe a probUdila
fe w ni láska k matce Josefowě. Z počala ji ctťti,
pěti jejč přčjala za bratrp a sestrp a Uezáwčděla jim,
jestliže ňáký prospěch táhlp z jejčch statku.

To teprw staroU TrUskoon

zcela oblašilo.

Y Jofef o KateřinoU mělč z toho čest w SUcho:
quech“a mčmo SUchoparp, a každý je chwálčl, že
dawaxc dobrý přiklad spnům a drerám, jenž rodiěe
U sebe maji Ua wýminkU.
Wssak přčklad ten nebpl jedčný w SUchoparech.

Mťadý Rataj, Jan,

zajistě hned od počátku rodičům
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bpl Uakloněn a nčkdp a Uikdp fe proti nim nepro:
hřessčl. Manželka jeho Nlžběta, festra Jofšfowa, wč:
dťla, co otce jejčho přčprawilo do hrobU, ro kusil
on č matka jeho, a bplo jč to wýstrahoU. J wášila si
starých rodičů a dělala jim, co jim Ua oěich wť:
děla. N onť podrželč si zpráwU w domě, až ji be;:
pečUť mohli odewzdatč do rUkoU spmwých. Bplč
wěkem sesslč a wedlo se jim dobře až do fmrtč. A
kdpr třebaš statek jčUč!mUfpnowi bhlč postoUpilť,
nikterý bp jčm bhl UeUbližowal. Wpchowalť si je
po kťesiaUskU UaUčiwsse je čtwrtč pťikázanč Bošč

hUed w mládi plniti.
Wčt žůstal U Kardů, že si tam bhl wsseckosám
zawedl a šřčdil, a přál Zanowč misto U rodičů a
rodičům přál JaUa. OU sice Ueměl w domě wý:
minkáťe, poněwadž se byl wystěhowal, kdhš oter ď
mlhnciřem statek mU koUpili; ale takč dáwal wh:
mčUek a Uehledč Ua to, še je welký, odwč:děl po:
řádUť, co fe patťilo, odwciděl obilť takowč!, že siarh

Karda mUscl býti fpokojen. Ehtěť owssem Ua po:
čátkU chhb Ua Uěm whhlrdáwati, twrdě, že, prý, ťP
odpkonlo po řere, kdhbp je tam wpsppal a ke dUU že
ty fe Uic Uedostalo, poUěwadž je to plewa brz žrna.
Blle Wčt slhsse o tom pixedessel jeho pomlUwcim bera
wšdp, kdhž mU občlč měřil, dwa fonfedp Ua fwě:

deetwi, že ho nessidi.
Karda dostáwal mnoho, ale předcemU to Uepo:
stačowalo. .Že měl Ua statkU pojťsstěný bpt a fám l,ď
něm nezůstáwal, chtěl si tam dciti nájemUčkaa ,th
sám si swětničkU jeho Uajal, abp mU do stawenl Ueá
přissel rčzč člowěk. Kardowť aUč ten přispěwek mnoho
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Uepomohl. Žena neb“hlahofpodpně, málo pracowala
a chtťla fe dobře lmtč za to, že si wzala wdowcc
a starre. Ziž mťli třč dťti a do wsselikhch nedo:
statků Upadali. NoUze a bida jich jesstě netlačila,
ale Karda nemohl dělati pána, který jrn po pro:
chá,;kácha hospodách se toUlá, a Kardowá nemohla
tuěnť mastčti si jidla, jak to dřiwe čiUčwala. Třč
mali ztráwUčri fpotřebowali toho mnoho, a ssatitč
je a febe arcčť nebplo lehkě. Běhali po wsi otrhánť,
Uikdojich erpchowáwal
a otec anť matka pranic
fe o ně Uestarali.

J byl we wsi na prodej domek, malý a sz:
stlý, a bylo při něm Uěkolik mťťir polť. Kardowi
Uapadlo, že bp si ho mohl koUpiti. Zena, prý, mU
pole w;dělá; silUčxk tomU jest dost a poklidi dobptek,
ktech si bUdoU držeti. Qn bude zahálet jako npUč
a bude fe mit lip. Děti bUdoU pracowati ď ma:
tkoU. Wssak kde we;me peni;e? Zlý dUch mU na:
pčsial: prodej wýminek. Bpl moUdrý a chptrý dost,
Uměl jiUým raditi a rošssafnč ťečimlUwiwal. Předce
qle wpwedl něco welmi UemoUdrčrho a opět siowa

1ehonesrowUáwalp fe ď siUtkp.pročital
si to hodně
wpfoko a fpolehal se, že mU prde, kdpž na cha:
loupkU Uěco zůstane dlUšeU. ZačUe, prý, obchod w
ťNUch,lw jiněm doďptkU, w obili, rozUmi tomU a na
Uchdťťtlch mU nebUde scházeti, za to mU rUči jeho
fchoonsto Pťi tom pak fe Uahodč jesstě wsselicoď ji:
ťteho, ťǧude doha;owat, Užiwi fe fnadnť a dobře a
žena at ,si hospodaři Ua chalUpě.

th

fe poradil ď otcem a š mlhnářem, co

bp měl činiti. Ufnesli se na tom, že to Kardowi mUsi
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wpmlnwit, abp nendčlal hlonpý konfek.melouwal
mU to tedp jak mohl, ale Karda tim wice stál na fwem,
a jesstě nezačali ani fmlouwatč, on již skewowal. A
kdpž Nataj i mlpnář napominalt ho, abp si to roze
wážil, řekl, že on wýminek prodei jinčmU, jestli onť
fami ho newykonpi. Dalč mU tedh ro chtěl a wyg
žádali si před swčdkp, abh jim nedciwal wiUh, kdpby

jedle fhledal, že fe přenáhlil.
Karda tedh koUpil chalUpU, začal obchod w do:
bytkU a byl dohazowačem. Wssak zapomnčl chnďaď,
že jest již starý a mnoho peněz mU neszlo, abp se
bhl mohl pousstťti do wčtssichkoupi a prodejú. Brzp
přčssel o to ro měl a fedkl na holiěkách. J zdrawi
mn neslonšilo, trpěl na plice a byl sonchotinář. TU
dostawila fe katečUá bida a UoUze,.a on bpl při:

nUcen zapomerUti na son předesslonpýchn a cho:
diwal k Witowi najťst a ohřát fe. A dětč jeho
takč přčcházelh prosit o konsek chleba a manšelka
tam nádenUičila. Wssčcknč přihlassowali fe, že statek
jednoU patťil jim a Wit měl ď Uimi mčlosrdenstwi

a ěinil jim dobře, ač Uemufel. J Nataj a mlynář
a TrUska podporowali býwalěho fedláka. Umřel ko:
UečUě skoro jako žebrcik a děti jeho wsselijak fe šťč

wilp po fwětě. Manželka U Wita zůstala nádennicr
a domek po smrti jejť přessel Ua syna jednobo, který
bpl tkadlec a w Snchoparech fe Usadil. W bohak:
stwč to take daleko Uepřiwedl, wťc Uedostatkn male
nežlč bojnosti.
Petr pod dohlidkoU KrUpičkp chowal fe we
Bhotč dobťe, a že mU tento jesstě dloUho pomáhal,
Udržel fe na chalUpě, již si bpl koUpčl město statkU,
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a dťtem ji zachowal. Nedostalp zni arriť mnoho a
sloUžilp, až se tU Urb tam přiženili Ucb přiwdalp
Ua domkp aUebo do podrUžstwi.
MlpUář take moUdťe si to zawedl ďe fpnem.x
Zůstal pánem, ačkoliw spn bpl žeUat, a jměni jeho
se Uedčlilo až po fmrti. Ctili ho a sloUžili mU, že
si nepřál lepssiho zaopatřeni w stáři a dosáhl i ď
manšelkoU fon wpfokčho wěkU. Nikomu to Uebylo
Ua sskodu, Ueboť f;m měl wpkázane přijmp a přč:
ťčUil se pro febe, jsa pilný a bedliwý.
Nni U Kopeckých wýminkářka nemá přičinp si
nařikatč. SmUtUý koner mUžůw pohmxl ji, abp se
wpstčchala kořalkp, rofolkp a likčrkp, jiš ráda pť:

wala. Kateřčna TrUsiowic sama měla bratra k tomU,
abp matce UeUblišowal, řikajic, že wi ze kussenosti, eo
to mci za následkp. N winp fwč zpáchanč na rodiěich
TrUskowých, Ua něž dcerU posstťwala, Kopecká skUtečUě

želela,Uepřestáwajicfe modliti, abp ji Pánbůh odestil.
N tak w SUchoparech whminkářům neni zle
a každý hofpodář a každá hofpodeě pokládá si za
čest a ;áslUhU, kdpž jim dobře wphowi. Nebožtik
TrUsla zajistě zůstawil we wsi wýstrahU, že fe jim
nemajč křide čxčniti.N Uebožtik Karda dokázal, že
rowně záhnbně jest, kdpž otec spnowi statek odewzdá
pod tUze twrdými a nepřizniwými wýminkami.
Láska mUsi býti na oboU stranách a sice láska
ťř,kfianstá, která se nesstiti ani těžkostčan oběti. Ro:
dtte zajistč napřed meeji milowati fwčeděti wp:
chowciwajice je dle UčxmťKristowa a starajice se o
Uťnabo powoláni fwěmu w žiwotť wezdejssim za:
dost Učinilp.

d

o

.
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Kterř pak z Uich wstoUpi Ua jejich misio, až on
odeberou se Ua odpočim:ti, musi zwlássť za láskU fplá:
retť jim lásiou, aďp stáčč jejčch bplo blahě a Uemeelč
hoři zakoUssetč. Záleži to Ua wůli jejčch, komU jedUoU

hofpodářstwi fwě odewzdajč. Proč bh si erpwolťlč
k sobč Uejupřinmějssťho, ať jest to fpn nelP drera!

Nenť radno, abh ď tim pofpichali. Cim dčle
zůstanou pánp, tčm proti křiwdám jfou bezpeěnějssi.
A wsseho fe Uikdp Uemaji wzdáti. Nniž jednomu
majť postoUpčti wssecko a druhým málo Uebo nic.

Sprawcdlnost žádá, abp Ueubližili tomU ani onomu.
Y kdo fwř rodiěe mci U sebc Ua wýmiUkU, nedej

se proti nim popoUzetč ženou a přibUznými jejimi,
anš šlými rcidcč, jenž obpčejnč ziskUllfwěho wphle:
dáwaji a přilichotťti fc chtějť.
Křepela žtratčl důwěru Jofefowu a hned po
pohřbU starěho wýmiUkáře U TrUsků přissel o práci.
Již sstwánťm fwhm w SUchoparrch nic Uepořťdil.
J Kopeckhch fe od Uěho odwrátčlč. Bpl Uaposled
UenáwiděUým žebrákem a chodil po fwětě. Jofef mu
sice hojnějssi almUžUy poskytowal Uež jinť, ale podr:
žeti ho U febe Uefměl, abp fUad děti jeho wlastUi mU
nepokazil, jako pokazil jeho. J nemohl jčtč po hřbi:
towě, abp fe bpl nežhrozil hrobU wýmťUkářeTrusip.
Josef otcč na fwč útratp postawčl křiž Uad hro:
bem. Matka byla osmdefátiletá, kdpš ji pochowali ď
pláěem a žalosti, že ji nemohou jesstě děle chowaťt.
Tp pak spm:, dcero, jeUž starě rodiče na wp:
minkU máš, máš:li co Uaprawčtť, napraw, neš bUde
pozdě! Wž se Uad rodičemč twými zawře hrobn Ueš

Mu

szde ti leě pláč a pokámi!! uu w

Čermrmi stťrchň
mezi lefy Ua ceftě k šeleznici.

buxq

W ypr aw uje

Joses Ebrcnbrrger,
farčxť Sknhrowský.
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Je tomU práwč dwadcet let, co jsem pšedposledni
prázdnčnp we swem rodissti, pomeznč Ceske osadč
při hranicich Morawských, n milých rodččú tráwil.
Tehdp fe práwč železná dráha z WčdUč do
BrUa, prwni to na půdě RakoUskčho mocnářstwi,
otewřela a jčzda po Uť sem i tam prawčdelně jčž
konala. RozUmi fe samo feboU, že při objewenč:fe
takowčho pofUd Ucwidanřho úkazU bez ťrči a po:
wpkU nebplo, a že fe lidč! dle starožčmčho přislowi
„kolik hlaw tolčk fmpslů“ w úfUdrčch o wčrť tč ne:
málo rošcháželč.
Ti kdoš fe kU wzdělaným poččtali, mlUwili o
welikěm wťtě;stwi, jež prý rožUm lidský tťm wp:
nálezem Uad UejZUřčwčjssčmižťwlh, Uad ohnčm a
wodoU, slawi; mlUwťli o fbliženi a sbratřenč:se wssech
fwěta Ucirodů neboli o efwětoobčanstwi, jcžto prh,
dřiwe než několčkero desitčletť Uplpne, následowatč
mnsi, a w Uěmž Uárodnč fnahy jednotlčwých kmenů
lidstdžoajako fwatojanská mUsska w moři fwětla slm
nečmho zanikaU; UedostatkU a hladU, z neoUrod
Pochášejťrťm, jakož fe někdp za minUlostč přťhcizt:

walp, dáwalč na wěčnř čafp wýhost, anať prý že:
lešntťe dowošem obili z jiných krajin lčdstwU hp:
ťťotťctmnrpchloU a wpdamoU pomoc šjedná. Takto
ltťtače a jináče prorokUjťre, profpčchům Uejskwělej:
sstm ď nadssenťm a nadčji UezwratnoU již napťed
fe radowali.
22Bd
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eJiUciče to whpadalo U obecnřho lidU.
HUedle ten Uázewr„dráha“ Ua mťstecha sice ze
jmčUa we wýchodnčch Cechách ochotněho přťjetť se
mčUUl, ba k rošličným úsměsskům přťčťmx zawdal.

Tamto fe wprozUmčwajčslowem „draha“ eršdě:
laně a wččUě ladem ležťrč pozemkp oberni kromě
ofadp, kam se drůbež a dobptek wphčmť, a kterýmž

jinde „občinp“ Ueb „pastwčnh“ řikajč; a poněwadž
to obpčerě býwajť pozemkp Urwzdělatelnč a bez:
ceUUč: tUdh takř lčd š jčch ncizwem jčstoU opowr:

ženost spojnje, tak že odtUd Uejedno powržliwě mi:
stUč pořekadlo jako „ď mrchoU Ua draha“ počcitek
wzalo a w obpčej wesslo. Slhssčce tedp wenkowanč!

železnici nazýwati „dráhoU,“ pofmiwali fe tomU a
jiUhch pojmerwčmč Užiwali. Zednč řikali „želežnci
resta,“ jini „kowanci silUčce“; žid, řešnčka hofpodský,
kteři UěmččnU lámati Umělč, drželi fe rčzojazpčnčho
„Cťfenbahn“, a nmošť, pitwořkce fe po Uich, jažp:
kem w Učmčiněerblomeným Upletli z Ečsenbahn:l:

„ojšban“,

„ajsibon“, a Bůh wč co wssecko.

Zak fe wedlo UbohěmU UcišwU w Ustech ta:
mějssčho lidU: takowým tčž nfndkům dpodlťrhala

wěc fama.
,
Hospodářč, jenž ď Uákladem rozličUčho zbožt
dateko do fwěta, až do Wčdně, do Pessti a do Tt,x.r(tť:
jezdřlč, tč bědowali Uad ztrátoU fwč dosawádm žt:

onstť. „Teť: je po formanrr!“ Uařťkališ errž
losič. „A co š námč? Nezbýwá, Uež abpchom ko,Ue
a wozp prodali a za pccč hnčli; ale kUdp a lak
kU krcjcarU přijčt!?“
,
„Wssak co jfme se jeU š těmč silnicemt pe
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fwětě nadělali“,
přčdali k UářkU předesslých jini;
„a tcď zarostoU trawožl, abh,fe hUsh po Učchpáslh.“
„A z hospod pťt weřerých cestách“, doložčl
hofpodfký plU ssmkýřskčho oUšasteUstwi, „z těch abh
fe Uadělalh hUsiUce a holUbUtkP.“

„Co tU paliwa padUe!“ litowal hospodáť, jenž
wlastnťho ler Ueměl. „To Uám tep!w dřčwťwPleze,že
ho Uebudelze an konpiti, a člowěk abh š dětmi zmrzl.“
„A co se stawěUčm těch silUic kráfUč půdP po:

kazi,“ přidal steroU UotoU jiUý. „Pťežel božčho
darU, co takowým pokašenim půdh Ua šmar přijde.“
„Milť

brassi!

oUo je to takč jesstě jiUčxč Ua

powňžexxi,“ pozwedl hlasU fwčho starý wýměnkář,
dědoUssekď bťloU hlaon,
possoUpUUw fessloU wh:
drowkU zjednoho Ucha Ua drUhě. „Bohdejž bhchom
se ša tim Uěčeho horssiho Uedočkali! Staři Uebý:

wali blcizni u

a já již od fwčho dčda slhchal:

tenkráte že bnde Ua fwětě Uejhůř, až se šemě že:

le;nými oerčemi potahowati bUde.“
,„A koUečUě,jak se whprawnje,“ připřčchl prw:
nějssnml wýměnkáťi drUhý o „koUečUěkdo wť, je:li
to wssrchno samo feboU. Tolik wozů ď takowhm Uá:
kladem a bčži to samo n a teU dým, a hekot a
pťskánč,jak lidč powčdaji m brassi! Ucwčm, erim,
newězť:li w tom m PáUbůh š Uámi m koňskč ko:

pp,to.“ Y při slowčch„PáUbúh š Uámi“ fe požthal
fislžem. „Já alefpoň, a Uchslete si o mUě co chcete,
lčt ťPch Ua to ža žádUoU ceUU Uefedl.“

„DťwUá wěc,“ Uamital ssafář z paslskčhodwo:
rUš „páni w ZámkUsi tě želerč resth ;afe an wP:
Uachwálit Uemohon.“
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„Jdižiž ď panskon chwálou,“ opřeli fe protč .
němU oba wýměnkciři. „Páni wssemu jinciče roz:
Umčji neš nassinec.“
„Sám pan faráix ;a wčr w Uúsledcichnefmirně
důlešitoU a na wsse stranp Užitečnon ten Uowl) nci:
leš wphlassUje“ m brčmil fe ssafúř proti odporU
oboU dčdoUsiťů.

„Prosim tebe,“ odporowalo fe mu znown u
„kněš rod pčmů UebUdc; a kdybh bhl: neobstoji!“
Reěi podobnřho fmysiU bhlo plno po celč!wsi;
že pak be; nich ani w otcowskěm domě nebplo, a
že jfrm šelezniri protč přededkům a powěťe brámil:
necřeba přtpominati. Podařtlo fe mč take dosti fnadUe,
wsseckydomcici na fon stranU přiwčsti; toliko ba:
bičku ziskatč nebylo lze. Stála
chUďátko UeUstupně
Ua fwčm, že ten npnějssi swět wůbec ža pra nir
Ucstoji, ba že ani to Boši silměčko Už tak nehřeje,

jako ;a jejiho mládi hřciwalo u a tudy že asi po
tč nowč silnicč rown.ěš mnoho Uebude. Netajčla takř,
že ji to jako roUhčmi proti Pciml BohU přichá;ť,
kdpš lidč bez.konč ježditi chtěji, a že neni nepodoon,

aby u Pčm Bůh o ncimi u fcimten kopyťach še
fw!)mi úkladp w tom newězel.
Zwlásstě to jč nčkterak do hlawp nechtčlo, oěšebp
pácrau tolik silh měla, žeby na tak rpchloU ltidll
takowých wrlikánských wozů ď tolikcrým nákladem
postaěčla.
,
„Můj JežisskU! to prý fe žesle pároU,“ UfmU

wala fe a nedůwěrUěhlaon

wrtěla. „Pára :u wšch!ť

to nic neni! Sám welebný panáěek, kdhž o ďlls,fltdé
kách ničemnost a nestálost lidskeho žiwota rošďtral
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a pčfmem swqtým fe doklážše,xlu

ano sám welebný

panáček powldal, že pomljmre jako dým a púra.
Zl o člowěkU chUrawěm a sesslčm Ueřťká:lč se, že je

jaro pára Uad hrnrem? Pčcra je tolčk co Uťr; a
teř:tU pojednoU takowě dčwotworstwč u a hle! ono
prh to pčcroU.“
„ZUU arrč,“ chopčla fe slowa UejmeUssi wUUčka,

abp erěťirť babččkUobrátčla u „pára, když fe z
hrnce Ua wssechnp strany rozchňzi a horka ančtř
Ubhwá, mUsi w Učwer rozplpnoUtč a silp potratitč.
dež
ale ,; welčkěho kotle wařčrč wody mocně fc
walť a do úzkých trUbek fe žene: pak mUsi tlaččt až
hrůza. Wite babččko, jak wáď onrhdp pčchalo w
hlawě, a jak jste si párU ;odwarU mrteřčdoUsskowčho
Ualewcikem do Ucha poUsstěla: že jste prUdkost a silU
párp fněstč Uemohla “a wssrho Uechat mUsila?“

„Pčijdeš tp krUť!“ rošhněwala fe a osUpčla
fe babččka Ua desitčletoU wpfwětlowatelkl:. „To bh
tak fchá;elo, abhď tp mne jesstě Uččt měla.“ A ď
newrlosti zwedla fe od stolU, ssoUlajic se k swčmU
lůšku Ua drnhý koner swětUčce, jakž čťnťwala weždp,
dež fe ji Učro Uelibčlo. Tam Ufedssi, dloUho sobě
polossepmo hořekowala a na ten swět hUbowala, š
čehoš tolčko jedUotlčw:)m skowům a kratssim sadám
ro;Umětč bplo,x jako: „Ten starx) člowěk, u abp ho
radčjč Uebplo uo Učkdo ho nertč u č to krně si jim
hUbUU
wpplakUje. Yno, an u pára to žeUe, pára.

Dejte pozor, ať se wám takoon pároU dUsseerpařč!
Pčkná to pára! Ta mládež UťčemUerčři u a
chlž!pec se Ua těch sskolách relččký zkazčl . . . a za

nťxakoUchwilč má b:)tč knězem . . . Búh pomoz. . .“

uú512mu
Od toho dUe fe před babičkoU o želericč wire
ani Uehleslo, abp fe Uehorssila.
Za fwých sst:ldentskýchprászčn čťnťwal jfem
ď dowolenťm rodičů každoročně Uějaký wýlet Ua Uě:
kolik dUi, a weždp Uěkterř památnčjssi mťsto za ril

cestp jfem si wptkmxl. ZedUoU jfem ansstiwil Ma:
cechU a Kťtixw, podrUhř staroslawUý Pernsstein a
DoUbrawUťk ď krástchm kostelem a jiUá a jimir pa:
mátná mista hlawUě Ua Morawě, proto že Cechp
tUdp z tč stranp Ua stejnoU wzdálerst cesip tolik
a w takowř miře wzácnřho Ueposlthji.

Protč takowčmU whrašmi,

ješto fe obhčerě

w pětč, w ssesti dnech skončilo a welkřho Uákladn

Uestálo, Uebýwalo Uikdp w domárnosti odporU u
leč od babičkh. Q cestowáUť fe jeU ;mťniti, bhlo
UbožátkU solť w očich. TU fe hned Uklidila na fwčr
lúžko a žehrawčmU hořekowánč Uebplo koUre. „Co

jerm to ditě Ua tom toUlámťmá! NeUi:li blaho:
slaweUěji, w bčlei Boži doma pofedět, Uešlč přeď
horh a dolp fwětem fe trmáret? Cel:) rok fe naň
těssime, až Ua UějakoU tU chwili z Učeni domú přijde
uu a oU, sotwa že fe meši Uámi ohřeje, Už zafe
hr! fr! do wětrU, do fwěta. Několčk těch Ueděl Uterče

bez toho, jakobp rUkama tleskl uu a za rok Blch
wt, kde bUdem!? T:chle člowěk má chůze až pod
krk, kdpž se z Božťho kostela wrňti. Mohl bp fe
projťt po staweUť a podiwat se Ua pole, kdpž xšo:
fedět Uemůže; ale to ne, to mUsi litat po fwěte.ǧ,
Tak a podobUč bědowala dobrá stařcnka o kaš,č
dých prázdninách

a Uedala fr Upokojťt, až jseťU ,U

slibil, že fe brzp anrátim

a dřiwe Uež fe tťtkrat
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čtprpkrát wyspč, že opět doma bUdU. u

Nejhůřr

wssak fe dálo za dotčených předposlednich prászčU.
ščehdp jfem si Ua rodiččch wpžádal, abpch fe do BrUa
podiwatč, zřizenčžrleznř drčchp zhlšdnonti a pro zkn:
ssčnč UěkteroU mčlť ď wlakem tak asi do Rejhradů
fwřzti fe mohl. Q tom ale babička Ua prosto slP:
sseti Uechtčla.

„Wssecko na fwětě, jerm to Ue!“ ;křikla ď
úžafem a rnce fpinala,rkdpž o mčšm úmpsln zwť:
děla. „Jdť si kam chcrď, třeba do Perkwantčc u
ale na tU u Pčmbůh ďhUčcmi!u Ua tU jdáblowU
hraěkU dčwati se Urpůjdrď. To bp tak fcházelo, abpď
Ua to fedl a dostal záwrať a Uěkde fe tam žabil!
Ne, Ur! čert Uikdp Ucfpť a dokUd si fon Uepro:
wede, lákat UepřestaUr.“
Bplo dlonhřho prosseUč a přemloUwčmť zapoa
třebť, Uež si babiěka ťťci dala. KoUečUě přrdce fwo:

lila, ale pod wýminkon.
p „Pťed Narozenťm Marče Pannp z domů Ur:
fmčš,“ wphražowala si babička ď takoon opraw:
dowosti, že Ua nějakoU proti tomU nč:mitkU an po:
mysliti Urbplo. „W teU fwč:tek wracejč fr Uassč lidě

zMorawy ze žni. Jr tam ď Uimi letoš starý Pa:
wel a teU má rozUmU a mondrostč za drset jiUhch.
Jesstě za měho hofpodařeni nmohá leta přě žčwnosti
sioUžčl; ďhl wěmý črledťU, je Uúbožný křesian u
poslechUrme,

co oU o tom ťdasleUi powťdatč bUde.

Aoxr:li to famo feboU a Urwězč:lě w tom u Páň:
bčchhď Uámi u Uic zlčho: potom, kdpž jiUáče Ue:
chceď, jdi si 8 PáUem Bohrm.“
TU jťž Uebylo szti a cesta fe mnsila odložčt,
22?8
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až fe ženci z Morawh wrátili. jPsrissli zrowna o
dotčenř Mariaslskč slaonsti. W Cernč Hoře Uorle:
howali,

w Bčsicichbyli na mssi fwatčš, ď wečerem

dorazili domů, a mčmo nadánč nad mirU szěUoU
chwálU o žele;nč drá;e prohlassowali. Qni totiž po
celý čaď žni w Rejhradskčm klásstcře na prčacčbpli a
otrům fwatčho Benedikta obiličko sklčzeli. Mělč fe
tam dobře, šachowali pěkný groď peněze bpli welmi

fpokojenč; a že takč fami ďe fon prári fpokojenosti
dossli, dofwědčowala ta okolnost, že důstojný pan
prčlat nad obhčejnoU mšdU nč:dawkem za Uě na že:
leznicť zaplatil, aby fe až do Brna.. šdarma dostali,
a tě nowř jčzdp zknsiti mohlč:

„Bplo nám wsselijak, milá kmotťičko!“ wP:
prawowal starý Pawel, feděna židli w nohách ba:
biččiUp postele, u „kdpž jsmc mťli zafedat. Jci pro
tčseň ani dýchati Uemohl. Me pompslil jfem fobč,
bex; wůle Boži ani wlaď ď hlawp Uefpadnr, porU:
ččl jfem fe ochranč Nejswětějssi Pamxh, požehnal fe

fwatým kťišrm u

a bážrň bhla ta tam! Mh se:

dneme, ono to zazwončlo a hwťzdlo u

a wozh fe

hm:lh. J jelo wám to, jakbp namydlil, jako na
hoUpačce. Nni kaminkU pod kolami citit nebplo a
tak fe to rozplassilo, že wssecko wssadh před očima,
lidč, chalnpp a stromp jen fe mžčtkalč. Co o tom

powidám, bplč jfme w Brně u

dwě mile restp.!

A tak jsme w tč chwilre přepodiwnř
že se nám anč dolů nechtělo. Slizaje
wděěným frdrem Pč:ml BohU za tU
dem tolik roznmň až na wpmyssleni
Ueldťdaných a neslýchaných dáti ráčil.

jťzděpřiwyklt,
děkowal jseťlt
milost, že ťtč
takowých wěct
Nebo že w
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wm Uic zlčho newězč, o tom Ueiď welebnč pánč w
Rejhradskčm klássteřc jak náleži pťeswědčilč.“

Swťdertwi starčho Pawla mělo za oněčnck,že
Babička do Brna jčti nebránčla.
W pondťlě po fwátkU NarozeUč Neposskwrněnč
Pannp w fedm hodin po sUidani jfem whcházel z

domu. Dřčwe ijitč

Uedopnstilababička. „Jen po:

čkej, až mráz obejde, ať nmastpdnešx!“ warowala
starostliwě, ač toho jitra ani mrazn nebhlo.
dež jfem ji, jesstě w postelč fobě howčci, na
rozloUčerU rUkU libal: wtčskla mč do dlanč dwa:
dcetUik, a dčlajčc mč kťčžekna čelo, takto whstrahn

a Uapommnti ččnčla: „Dčtě! pro Bůh tě prosim,
nelez k tomn dračiskn blčzko, abh tě nekoplo, anrbo

pod kola Uestáhlo! A zpoǧorUješ:lč, že u Pánbůh
ď námi u wssak Už wčď: radťjč anč nesedrj!“

Tehdáž jscm si obral zwlč:sstUťšestn do BrUa.

Střrdem mezi pořiěimchtawp

a Swarcawp po:

loženim horUatým a lcfnatým wnikl jfem do Mo:
rawp, abhch pohledem na krajčnn nowon po cestě
se bawitč mohl, ač bez zacházkp dostč značnč ncbhlo.

Nawzdor cestť z erfU nowe předc plných pět
hodiU krajinon již powťdomoU mi bhlo jčti; a teZ
prw kdpž pomczni w tU stranU hwošd bhl za zádh,

pať teprw obzor nowý, planina ď úrodnýmt po:
lemť, lUkami, ď potokrm bezejmenným a nazad les:
thoU hornatinon omezená, před očima fc mč roz:
kladala. Uprostřed plaUčnp lcžcla prwnč Morawská

ofada, městeěkoW. . .....

e, a fwými bilýmč domkp,
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zwlásstě paka swým zeinownim kostelem ď .wižkoU big

lým plechem pobitoU pčkně wppadalo. Za malč
půl hodinkp octUUl jsem se U prronich domků, práwť

kdhž poledne zwonili. Lidě na Ulici hned k perimU
mna zwon Uhozeni sUimali ěepkp,u žehnalč se swatým

křižem a „Nnděl Pčmě“ se modlils; ditkp ze ssiolp
k občdU se beroUci okolojdoUcťchpozdrawowalp pře:

Utěsseným „PochwáleU bUď Ježiš KristUď.“ J za:
radowal jsem se tomU, že fe Ualezám mezi fwými,
w osadě katolickě, a na poledni odpočiUek tam zú:
stati jsem Uložil. o

Na náměsti obližim fe po hofpodě, a co mšik
padne mi do oči weliký wich ze ssindelowých tři:
sek hoUpajicč fe nade wratp zděnčho domU bez po:
schodi. .Zaměřťm tam špřima a Německý Uápiď Ua
Ceskč lomenicč „Gast: UUd EiUkehrhaUď zUm gol:
deneU Stern“ mě teprw Uajisto xpoUěil, že se Ue:
mýlim, a hospodu že mám před feboU.
Wede
chUtě do kleUUtě sině, a odtUd bočUťmi
dweřmč w prawo do ssenkownp.
BPla to jizba weliká, ětprrohá, o něco delssi
Uež ssirssi, wšežřeUi od čoUdU zastnUssilšho.

Qde

dweťi po lewč! rUce mračilp fe ohromná kamna š
prostrannoU pecčUoU, po prawč rUce steila z prken
zbitá kotlina k nalěwčmi koixalkp a piwa, w čele
dwa welikě stolp ď mohúmhm držnožim a nčkolika
židlemi, a po stranách wice úzkých dloUhých stolkú, kU
kterhmž se ale pz UedostatkU židlč toliko ode zdi Ua

lawici přisedalo. Kromě černě, wppitými a Ut!Zšaé
placenými žejdlikp a máfh possmáraně tabUle, ješto
hned podle Ualewari kotlinh wtfela, a kromě wj!e
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fadnťho pokrmUčho listkU pod ni přilepeněho, bhlp

stěnp po fwětnici holé u až Ua průěeli.
Tam wiselp čtprp obrázkp pomalowáUp zoso:
běnčm čtwera ročUiho počasi: jara, leta, jefeně a
žčmh w podobě čtpr ženssttU. ZedUa, ro přerdstawo:d

wala jaro, měla we wlasich sialkp a petrklťče; drnhá,
ro znamenala leto, měla rúže a jiřinky, a obě bhlp
až hana obnažmp. Podzťmowá slečna bpla o něco
cUdUějssťa držela w rUce welký hrošeň, zimUi pak
ppssnila se w dloUhěm zahaleUi z RUske kožissiUh.

Zl mezi těmito wýtworp pohaUskč obražotwornosti
uprostřed Ualezal se u krUrisi!:!

Pichlo mne zroan

kfrdri pči pohledn Ua ta:

kowe skupeUť, a š powzdechem pompslil jfem fobč:
„Můj Uejdražssi JežťškU! w tak bťdne spoleěnosti jsi
fe UeUalešal Uikdp u aUč Ua křťži!“

Qstatně bplo po jťzbě žiwo, a zwlásstč ša je:
dnim z ončch don stolú w popředi relá tlUpa we:
sUičaUů ztťsna ǧasedala. Zak jfem wprozUmiwal,
wraceli se od řleri z kancelciře a tadh fe pozasta:
wiwsse, š klobonp Ua hlawách a š lUlkami w ústech
při skleUici se bawili. Pťi Učch fe tam otáčel jakýsi
ťUUžikw modrčm fráčku, jeUž fe wrtěl a pobihal

lako ď roUpami a hUba mU jela jako trakař. jth:
fowanč ho posloUchali jako proroka, odkd:džmn Ue:
leU chuti k řeči, Uýbrž takř žižně přčbýwalo, tak že
pťeď tU chwťli k rizým skleUirčm fahal a wice Uež
z wlastniho si přál.

Nezdálo fe mi, abpch co přichozi a nerámý
kU předU se tlačil.
Přifedl jsem tedp pčkUč tisse k
UšťčmU stolkU hned při Ualewari kotliUě a poUěwadž
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jsem po pětčhodinowem pochodn zlačnťl: obracim se
k pokrmnimU listku, ďpch š jeho oďsahem w ďlčžssi
známost wrjitč mohl.
Bpl pfán po nťmecku a tak chpďně, až se před
oččma mžitkp dělalp. Proto ale upro wssecko tolik
jfem předc wprozmnťl, že se tam cenh rozličnčho
masa wařeneho i pečeněho wpsazUjť, a dle toho do:
eela důslrdně jsem soUdčl, že Ua požádáni wsseho je
k dostánč.
Co se tak milým listkem občrám a Ua oběd
těssim: přčjde pan hospodský, mUž při těle, w čer:
Uých kožeUkách, ď opasiem a rozepiatoU westoU, a
od hlawp l patť si mť přemčřčl.

„denstěj,

onibp mpslčm rádi maso2“ zapo:

čal howor otázkoU a tak podině

padalo zroan,

se Ufmčxl,že wp:

jakobp mě aprilem wedl.

„Nno, rád bpch“ dal jfem za odpowěid.

„denstěj,
Ueďo o jarmarce.

tobp mUsili přijit takhle o trhu
Tadp žč:dná furáž Urpasiruje a

tak se maso erařč.“
„Nle Uěco k jčdlu předc dostaml?“ ptčlm fe
skorem še strachem, abhch Uaposiedp o hladowěm ži:
wotě dále Uemusil.

„PoroUčeji:li chleb, twarůžkp, pUtr a piwo:
tčm se iim posloUži.“

Já

l

fwolčl, co mi naďidnnto. W okamženčob:

držel jsem a dle starěho přčslowi „hlad Uejlepssčku:
chař“ dosti dobře jfem si dal chUtUati.
CuunnPan hospodský pťifedl jaksi důwěrně Ua rohk

stosssďMŽTjchchďťM.deá.lo

si mi, že takowať

mirrňmosňMmmuwňššfwmškuchm

xzastnn
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chce; ale z rozmlnwp, jakoUž hUed w zápětť roz:
přásti fe fnažil, fhledal a pozUal jfem, že ho zwť:
dawosi bcidá.

„denstěj,

x

kam jde jejčch cesta?“ započal a

z weli!e Ulmačkp Uotně si bafmll.

„Někam k Brnn,“

d

řekl jfem nepťiliš wlidně,

Uemoha podolmon dotčrawost od jakžčwa wpstátč.
„Bez pochpbp za ňákými kssefth?“ pokračowal
we wýslechn hofpodský.
„Ne,“ zněla odpowěid, pod slUUremzajistč Uej:
kratssť a nejnrčitějssi.
„škčak
„ e.„ fnad za mládencr do kUpcckčhokrcřmu?“

„AUebo ňáké slnžbičkh hledat
lezne cestě?“ uu

pťč Uowř že:

„Ne.“

Takowč: nezdilnost pána bez pochybh rozmrzela.
Powstal, bafnUl plnýma ňstP, possonpnnl zelcnon
čepičkU Uazad, odpliwmll, a jako přcd tim po fwě:
tnicč fe procházel.
Jfa, Bohn chwč:la! UafhceU a chtěje UějakoU
chwilkU jesstě nohoum pohowěti, poěal jfcm, abpch
docela marně Uefeděl, dosti hlasitémU howorU ostatnč
společnosii nasloUchati.
NejhlUěněji zazniwala řeč od welkřho stolU w
průčelť, kdež mnžik w modrčm fráčkU, w žlntých UaU:
khnkúch, w bilč UmoUnčnř westě š čerweným kar:

toUUowým Uáprfničkem a š wpfbďmte!jůšrňýš kra:
wátkem ze žinť ani hnbuojaš

Uetqlčko do weUkowaňůsňČ

aťjsiknešjedckmný

,smýbržsstjkčlbtžltwssl

pobldkp do jrjsčhaqklťťxčť:qňšýčlžemďa(em ť mqelo nn
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MlUwčlt jfoU o železnirť, jejťžto řizeUi a ústrojč

modrofraký mlkaa mťl za maličkost, a zhola za Uče.
„Měli bystepťijit do Angličan,“ rozkládalz wy:
foka a Uotutelně fe Ussklěbaje,„a widěli bpste Uěro
x jčněho. .Zeleznice tam běži ode wsi ke wsi jako obp:
čejná woznčre, a fedlákúm jde Ua pole Ua mčsiě

úwozU, tak že se tam hUůj ze dwora fám waáži
a mandele zpole .famp do stodolp swážeji. N to je
jerm jako hračka; ale jčných wěci se tam fpatřUje,
nad kterýmiž rozUm stoji. W Londýně jsem Ua swč
oči wčdťl stroj Ueb massinU Ua kalendáře. To je
podiwanci. Na oko wppadá jako welká žabedněnň
trUhlice, a z každeho konce je widěti otwor. A tejd
slysste! Že fe papir dělciuzhadrů a kloců: to wite;
u a tUlfe wám pěkně jednim koUcem do tč trU:
hlice strkaji kloci, a drUhým koncem whlizaji kalen:
dáře! No, ro tomU řikčcte?“
Nťkteři z oslowených kýwali arci UedůwěrUč
hlawami; jiUi pak se toliko diwili, mhslťce,kdhž lze bex
konť je diti,

že Už nic pod slUUcem Uemožnčho neňtš.5

„ co teprw massan na obdčláwčmi skopo:
wřho dobptka! pokračowal modrofraký ď neslýcha:
UoU drzostč. Tatě prawý zázrak! A abpch wám má:
lem wsseckopowěděl, řean jen tolik: tam fe do je:
dUč dirp strči owce a kUš prkna, a drUhoU stranU
ijde
napřed pečeně, potom hoUsle strUUami po:
tažeUč!, a Uaposledp kožich.“

To bplo přiliš. Celá fpolečUost fe na nestp:
datčho prássila rozhorlila, že ji takowe welbloUdP
na Uoď wěssč a mUoho hlafú, až take hnťwiwých,
Ua odpor i wýpesk zdwčhati fe počalo.
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„Nčc fe tomU Uediwte, an fe Uehorssete!“
ozwal se od postraUniho stolkU w dloUhčm perlowčm
kabátě a w čerwenč westě dědoUssek, jenž swč stři:
brně, nazad Učesaně,wlafy rUkoU si hladč z lawčce
powstal, a krokem pewUým jako mladik k welkěmn
siolU fe bližil.

„Ten pán můše mit prade,“
řeči započatě. „Za

pokračowalw

Uassich dUú je wssecko na swětě

mošně. Já fám, jak jfem sprofťák a we swětě málo
honěn, já scim wim o massině, kteráž blášnům je:
dnim okamšenim rošUm anrarUje.
Y je to massiUa
tak jednodUchci,l že z jednč toliko dčrh šáleži.“

„Co tčm mhslčte?“ u

wpadl modrofrak:) wp:

kládač Ynglických strojú dědoUsskowč do řeči dosti Ur:
pUrUě, dobře tUsse, že tťm Uaň naráši.

„Hned wám powťm, co mhflim“ u odpowě:
dčl dědoUssekdocela wlidUě. „Wčdite, takowý blá:

;en, který ž poctiwých lidi si dělá blážnů u roš:
Umite? on takowý blášeU se wežme za lťmec, pro:
strči fe děroU, kteroU tesař nechal, to jest, wphodi se
;e dweři u rozUmčte? u Pak se mU jesstč múše
Uěco strččt na pamčtUoU u rozUmite? u a oč, že
;moUdři? a podrUhčr z poctiwých lidč si blašnú dě:

lat nebUde?“u
erUohlaný

fmčch bez koncc a mirh strhl fe

po celčr jizbě a milčho prolhaUčho ssotka tak skro:
tťť, že mU wtip Uačisto dossel a že zňstal jako opa:

řmý. Znamenaje, že proti dědoUsskowčUadobro pro:
padťp a že ho posměch odewssad stihá, anč pana ho:

fpodsišbo neijimaje,

rozmrzel fe, febral swúj po:

mačkaný kastor a Utihl.
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Dlo:cho pak jesstě hlUčnme howorem a wese:
lým fmichem wenkowanč U wexikěhostolU fwčmU wi:

tězstwi Uad městským tlachalem fe radowali,
doUsska bp mcilem w kořalce a piwě

a dč:

bplč Utopilč.

Přál jfem jim toho; a odcházejepo zapraweUi Ue:
welkčho řádU z hofpodp, Uapřed jsem fr těssčl, ja:

koU řwawU způfobim, až po prásziUách fwhm mi:
lým drnhúm w feminč:řčo tom wpprawowatč bUdU.

PlanUa

městečkemW. .. ožiwemi má polohU

mirUě fwahowitoU, a chpli fe od fewerU kjihU dle
proUdU potoka, ji fwlažUjiriho. Z úzkčho lesUatčho
ňšlrďi od fewrrU zponenáhla fe ssiřicwpďihá, a tak:
tčž leratým ňžlebim Ua jihU fe končč.
Konaje cestUfměrem opáčUým, totiš od západn
k wýchodU, toliko Ua ssčika krajčUkUmaleonU jfem
prossel, a jeji půwabnosti mnoho nenžčl, protože po
půl bodiUce cestp Za městečkcm jčž opčt lefp fe čerUalh.
Hofpodářskřho rUchUpo polich bplo po skrowUU.
Po žitUč! a psseUiěUě žUi pole osiřely, Ua pod;čmni

feth

bplo jesstč brzo, a tndh sr Uikde Uic Uehýbalo,

aš Ua Uěkolčk ženfkhch, ješto při cesťěpošdni leU do:

trháwalh, a sstěbrtawým howorem při práei fe ba:
wilp. Dossed k Uim ode;ad a tUdp Uepozorowán, po:
ždrawil jfem jich. Jakobp Uťal, Uechalp prácr, dč:
kowalh ď patrným zalibenim, diwalp se za mnoU a
pamatUjice Ua stare přislowč „jedUa Zdwořčlost drU:o
hoU stihá,“ fUažilp fe za zdwořilost rowUč šdwořilýmt
býti. J proUásselp fwojc chwalUč o mUč miněUť tať
hlasitě, že jsem i wzdáli wsseckoZřetelně slpssrti mohl.
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„Totě ňákč sswárUč galaU!“ řekla jedUa Uá:
řečim z tč stranp na Morawé běžným.
„Přčmě jako swččka!“ přidala drnhá.
„Ha bossacenč co hofecčr!“ doložila třeti.
Pod lefem na paloUre fpatřčl jfem jesstě při
dobhtkU Uěkolik ditek,

kterěž podle wsseýo Ue k do:

bhtkU, nhbrž do sskoly patřčlh. ZarmoUtilo mne to
nemčllo widoUcčho, že šáhUbUý ba zrowna nefwě:
domitý Uemraw, děti mťsto sskoly Ua pastwU pofý:
lati, tak nefmirně wssady jest rozssčřeU.Nemohl jfem
mčnoUti, abhch dťtek Ua jich powčmtost UeUpomennl,
a k nim nepromlUwil.
„Dčtkh! ro pak že na mčstě sskolh pasete?“ tážč
fe, prstem

hroše.

d

Q

Jeden dofpělejssi chlaper odpowědčl za febc i
za ostatUť:
„Kdež Uáď nassi posslý: tak mosime.“
„Co pak tomU řeknean Uččtel?“ tč:ži fe dále.
„PaU rektor jsio nciš knxocháček;honi fe ď Uámč

newadijb“ u

odpowidal hossťk welmi wesele, jsa

tomU bc; pochhbh rad, že fe takowým kmotrem po:
chlnbťti múže.

u

„N welebUý pěm fe takě newadč?“ u
„Pan kaplaU přčndsodo ssťole w hbterh a w
pátek a to me tam ďýwáme.“
Přčpadlo mť we fprawedlčwčm hUěwU, že mno:
hhm rodičům na wyhleděnč howada wčre záležť, Uež
Ua zwedenť dťtěte a Ua UsslechtěnťUefmrtedlnč ďUsse;

a znowa se Upewnťlo moje dáwUč pťedsewzeti, že,
aš na wiUicč PáUě wstoUpim, takowč nesswaře rU:
kama Uohama brániti bUdn. Ze se alc takowý zlý
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zwpk při wssem febe raznějssim UsilowaUč Uaprosto
přemocč neda: tomU bych bpl při tehdejssim mla:

dčstwem zančreUi za nčc we fwětě nerěřčl.
Zatnn jfexn fe ortUUl w lefe, nebolč wlastUě
U patp tahlě wpfoké a lefem porostlě straUě Woz,
Uice, nemajir pro steroU wssUdp přikrost kudy kam

žabihati, wedla caroUteměřroonU přtmoprotikopci.
Pamčtliw starř žkUssersti, wolna prace a chůze
že je Uejwhdatnějssi, zmirnil jfem krok a šwoan,
jak resta wedla, wstUpowal jsem wžhUrU W lefe
bplo fmUtno a aUč oko, aUč Ucho Uemělo fe čim ba:

witi Kromě fmrkU, jedlt a Uěkterě borowire UeUa:
fkptalo fe z rostliUstwa ňir, leč frmotam přt cestč

plaUp ssipekostrnžinami prorostlh;a

že žiwočišstwa

rowněž Uebplo zjewU až na to, že plachp šaiťček
na stmčsstich w polč bežpečňěho Ukrth již nema:
jčrť, jedUoU přeď restU prebčhl a sýkorka dUsseným
podšimnťm hlafem asi dwakrate w hoUssti zafykala

Již mě to lerť mrtwé ticho pomalU nUditi
poěinalo, když tU pojednoU hlafem jakoby znamym
za 1eboU slpssim wolatč: „PaUárkU! až dojdetek
rozčtfmlte welike borowčrč: Ussiňte fe po steZnččkUw

prawo a wpstnpte Ua ělUpek; je tam odtUd pěkna

whhlťdka“

J ohlťšťm fe po hlafr, a hle! U wšdali Ua
wozniri sseda fe perlowp kabat a kmčta se čerwrna
westa! PozUal jfem dčdoUsska, jeUž o poledUi Ua
hospodě swpm wtipnhm Uapadem takoon sswaUdU

bpl způfobil
Za laskawe Upozorněnť chtěl jfem mU hned Ua
mistě děkowati; že ale wzdalerst poněknd přtltssna
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rozthwě

wadila: Uechaljfem toho prošatim. Roz:

ččfmltci weliká borowčce stčlla tčměř přede mUoU.
Z UssiUU fe po sterťčkU w prawo, abpch zatčm, Uež
dědoUssekdojde, wýhlidkh fchwálenč Užčl, a potom

ceprw poděkowal.
Wýhlčdka od borowčce Uebhla arci welkolčpá aUč
překwapUjťcč, ale stála za to, abp fe člowěk zastawil.
Za průfekem, odtUd fchhlmo do lefa běžčcim,
rošprostčral fe táhlý lefem šarostlý úwal, Ua mnoha
mčstech palonem a newelkhmi hoUp ornice protkaUý,
a chPŽkami,po don po tiech roztroussenými, oži:
wenh. Protěsssi oerba ssirokčhoúwalU zdwihala fe
w mionU lesUatoU stráň, a za Ui Ua wýssině wp:
hlčdala jako přect wrcholkh stromů wětssč ofada, koež
šwlásstč jedna Uad ostatnč whšssi a Ua čerwer
obarweUá střecha hezkh whpadala a již ždaleka do
očť bila. W pošadi dále za ofadoU zwedal fe opěc
wUfokH leš; tam fe obzor koUčil, a čerwená anUo

střecha mezi dwojčm lefem whpadala zroan

jako

hřťb w mechU.

Widěl jfem fe dědousskowi za jeho wlťdUost

oprawdn zawázčma býti,

a eo Ua Uěho mpslim:

hle! on jčž z wozUice za mUoU dosti hbitě Ua člu:
pek whlčžá.
, „DěkUjč wcim, staroUsskU! za wassi laskawost,“

wttal jfem jej ď kloboukem w ruce. „Bez wassč
úslUžnč wlidUosti bhla by mUě ta hezká wýhlčdka Ussla.„

„Rádo fe stalo, rádo fe stalo,“ odwětil dědon:
ssek welmi frdečně. „Hned

tam w hospodě jfem si

n,!áď powssťmUUl a hádal, že Uejste člowěk wssednčho

llta a bez pochpby pocestslý pro wyraženč. A ponť:
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wadž wťm, že takowe pánh wssccko, ro w Božim
fwčtě pěkneho, těssčwá: proto jsem bpl nezdwořákem

a za wámi pokřikowal.“
„Co pak je to za osadUtam na protějssi strčmi?„
obrátil jfem fe ď otázkon k dědoUsskowi, aU fotwa

bpl domlUwil.

„ermlje fcW....“

„Bl ta čerwmá střccha? co z Ui mám Udělat?
Kostel to UrbUde u Ueni při Ui wěše“ w
„Kostel owssem Uenč,“ přčpousstěl dědoUssek;„ale
přece něro kosielU podobněho. Je to modlčtebnire.„

„Tedp obýwaji zdejssikrajimx protestami?„ u
„Jen

po zřide,

tak z ěástkp. Po okolnťchofadách je jich

jak fe řčká prostřčkUUto;ale W....

je

UaskrzprotestaUtský w tam anč jedinčho katolika Ueni.“
TU mč Uapadlo ze Záfobp dějepčfxchch wědo:
mosič, že tadp w tom lefnatčm zákoUti Uejspčssetak

zwan

„morawsstč bratixč“ hojně fe Zdržowalč, že

Uapotom pod přetwáťkoU swč Uábošenske smýssleni

tajili,

a potom, kdhž fe ža poslednč čtwrtč přede:

ssleho 1stoletčfwoboda w Uábožensiwč pUsičla, kproe

testantiim fe přihlásili.
Tento fwůj okamženim zosnowaný Ucihledzdé:
lčl jfem takě dědoUsskowi, očckáwaje, že sc me Uče:
nosti kdo wč jak dčwčti bUde. Nle stařrček se mčmU

Učenémll wýkladU tak frdečně Ufmál,
Uefnáz Uwedl.

že mě aš w

„Nemějte mi to za zle, že fe Ufmčwám,“ omloU:
wal se honem, wida moji rozpaččtost. „Widťm, že
jfte sstUdowaný pčm; Uebo podoonU ťrč jčž jednotl
jfem sipssel a sice takě od ělowěka w sskolách pďoe
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hnančho. Nsi před dwěma leth pťdil fe tadp ňáký
páU z Bma po starých českýchknižkách, a wpdáwal
se zroan
za ,úředm,ka Morawských pčmú stawú.

Sejdn se ď mm UáhodoU u a on zrowna takoš
on o těch „bratřich“ a tak dále hudc. Já. ale, aě

jak se jčndedálo, erim,

alefpoň ď stranp W....

Uěco docela jinšho mu powěděl. Můj Bože! wždpť
co pamatUjč. Bhl jfem již hodný wýrostek, když fe
W. . . . ssti od náď katoliků odloUčilč; a nebožka ma:
tka tam odtUd pochášela. BezpoětUkráte o tom po:

widala, a k přčbuzným we W....

po tom odloUš

čeUi fc wťce Uehlásila.“

Jč: byl jako Ua Uhli a zwědawosti jenjen plaš
nul. „Nechtěl byste mně o tč Události jako onomU
pčmU z BrUa Uěco powěditi?“ w pošádal jsem dťá
doUsska slowp Uejsladssimis

„S radosti!“ propůjčowal fe staronssekochorně.
„K Uám do H...
máme bez mála hodiUkUccstp;
Uežtam dora;ime, bUdU bohdá ď powidánim U konce.
Nesmite ate, panáčkU! přiliš Z ostra ď chůzi. Wyssel
jfem ša w(xmi w patách šhofpodp a nemohl jfem wáš
dohonit. Clowěk, kdhž má půl ofmč desitkp Ua zádech,

Uemá ani ěerstwostťani dechUnaszt; a má:li kráčet
a při tom jesstěwpprawowat: mUsioboje pozwolna.“
SestoUpiwsse ď člnpkU od borowire, brali jsme
fe pomalU po lefnť woznici dále, a dědoussek wp7
prawowal, jak hned Uwedeme.

„Pťed ssedesáti lety“ jal fe wpprawowat dčš
doUssek,„bhl W.. . . katol,ický a to ne fnad jen tak
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powrchně, jak fe řikčx,leda bhlo uo Uýbrž bhl Upťč:
Umě, oprawdu katolčcký, a o Uějakčm pokrptstwi z
minUlých časii nebhlo ani stiUU. Newim, abh fe kde
Ua Uábošnost a na dobrý mraw přisUěji bplo hle:
dělo, jako tam. Zak fe do ofadh wesslo, widěl každý,
že fe Ualězci mezi katolťkp a to ne lerjakými. Na
kopečkU U prostřed wsi, odknd fe teď tam ta střecha
čerwená, čnčl wpfoký dnbowý sloUp ďe zwonkem na
klekánč; trochU Uťžew bokU stráňkh siálh mešč dwěma
wěkowitýma lipama Boži mUka, a jesstě nižejč na
hráši U rpbnččka týččla se pěkná focha swatčho Jana
NepomUckčbo od kamena. Takowých Utěssených ná:
božeUskhch pomniků tehdp zřidka kde w obcč bhlo wč:
dětč; ale W....ssti
UessetřilťUákladU, a ro ke rti
a chwále Boži pořťdčlč: toho takč ke rti a chwále
Božč a k fwčmU fpaeri zUalč Užťti. Qd Božťho
jara do pozdnč jefenč Uebhlo wečera, abh se staři,
mladi po fkončenč prácč Ua kopečku U Božich mUk
a we středU U fochh fwato:Zanskč Ua růžener a k
Uábožným chwalozpěwům bhlč Uefchášeli. W Ueděli
a we swátek tam ztráwčlč relě půldne a lampa U
Božich mUk přeš relh rok we dne w norč newh:

hasla. Zkrátka: W....ssti

wssadp a we wssemje:

wťlč Uábožnost horlion,
a jejčch obcowáni ď ncibož
žnosti takoon Utěsseněfe fhodowalo. Po celřm okoll
Uebplo člowččka, abh o nich ro UeslUssněho řici ntohl,
a kládh Ueb trdlire, za tehdejsska wssadp po dčdinach

obhčejnčrwe W....

Uebhlo.

Zedčná wčc Zlá a fpolU takě, bohUžel! prwo:
počátečnť přičina Uessťastsleho odpadlčrtwi uu bhla

pixčlissnciwzdálerst

farUiho kostela. Do O....,
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fe počťtalp bez mála tři hodinp cestp, a jak nero:
wne a nepřčkladne! dež přčpadlp rannč slnžbp
Božť, mUsili W....ssti
z domú před swčtánčm a
wraceli fe teprw někdp kpolednimn; na welkč pak
slUžbp Boži potřebowali sioro celý deU! Proto ale
pro wssecko w neděli a we fwcitek bez kostela nčkdp
Uežůstalč, i kdpbp, jak fe řiká, ssidla š ncbe padalp!
Co ělowěk rcid, wpkoná lehce. pr
wssčckUč
stejnoU
doboU whssli, dalo fe znameUi na zwonek; pode wsi
U boťinkp fe fcházeli, a pěkně jako w průwodn Ubi:
rali fe dále. Mládež se tU nalezala pod dohlčdkoU
starssich a zbožUoU po cestě rošmlUon
pťčprawa k
hodnčmU sipssenť slowa Boščho fe děla.
Wůdrem a mlUwčim po restě byl kowář, mUž
kussenH a moUdrý, kterýž za mladssťch let takč na
wojně sloUšil a we čteni a pfaUč fám jediný w relě
obci dobře se znal. Byl milownikem nábožných kněh,
rád w nich ěčtal, mnoho si pamatowal, a tUdp fpo:
lUjdoUcčm na eestě do kostela wezdh Uěco spasitedl:
Uřho powčdal, a ď ewangelčUm toho dne jich se7
znamowal. Z kostela wrarelč se tim samým pořádkem
pčknť pohromadě, kowář cestoU mládeže Ua slowo

Yožl, w kostele hláfaně, wsselijak fe whptáwal, čaď
ltm mčle Uplpmll, a meelo býti, abp se kdo od
spoleěnřhohonU bhl odtrhl. Pro wěr nepatrnon
aUeb k wúlč žastč:wce w žčdowně se to jčstě Uestalo.

Přč snossiwzdálrnosti kostela ončastňowali

fe

Weooosstt w siUžbách mnohem horlčwějč Uež o.fadh
dalleťo bsišssť; ba ani tč, kteři pro hlide aneb chU:
i
rawost
do kostela nemohlč, bez známostč slowa Bo:
šll,hoUešůstalť. Z drUhř rnkp, jak se řiká,z úst ná:
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božnčho kowáře zwťdťli důkladně wssecko, ro a jať
jpem farář kázal, a sice letUťho čan na kopečkUU
Božich mUk při odpolednč schůzce, a w zimč w olP:

dli kowářown. Pro takoon přikladnoU křestaUskoU
horliwost wážil si dUchownipastýř W. ...ských we:
lice, Uazýwal je mezi ětprmecitma obcemi rozfňhle
osadp fwč „fwojč chloUboU,“ řikáwal, kdpbp UwžUč

bplo, že bp kostel a farU na W....

přenesl, a Ua

křesiaUskč welkoUočnč cwičeni k W . . . . ským wešdp
frdečUě fe těssiwal.

Přijišdčwal obpčerě Ua koUci masopUstU a tU
celý deU mezi fwými mťlými ztráwil. WelkonočUi
cwiěenť fe ,ša tebdejsska koUáwalo jiUáěe Uež Uyni. TU

se lid nefessel na jedUom mistě, abh dUchoinho
slechl, Uýbrš dUchowni obessel celoU weš,

po:

wessel do

každřho domU, šebUal, wpkrápěl fwěcerU wodoU,
wpkUřowal swěceným kadidlem a potom ditek do:
spělých č nedofpělých jakož č čeledč, jišto wssickni U
prostřed fwětUice klečeli, na UejdůležčtčjssťěláUkp wťrp

fwatč fe whptáwal. Pak promlUwil š bofpodářem
a š hospodpnť, UapomeUUl, powszdil, poradil dle
okolnostč a potřebp uu a wssemožUě UctěU Ubiral fš
o dúm dále. Mohlbh Uěkdo mpslit, že Ua rwťčrm
takowč mUoho čan padlo a wěťčcčm obledně Uá:
boženskěho wzděláUč tolťk neprofpělo, jako kdpž fe ke
wssem UajedUoU řeči delssč a úprawUějssi mlUwi. š.šlle

wěťte, chPba láwkp! Qfobni náwsstěwa dUchowUcho
pastýře jčž fama seboU wpdala mnobo; Upixinmč!slowon
dleBpotřebp a okolnostť mezč čtprma oěima pronrf
sseně, Uepadlo nikdp mimo uu a nad to fe ofadne:

kům způsobilo radosti hojnost! Dlonho

fe pať w
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rašdě domárnostt o náwsstěwě dUchowUčho fpráwce
mlUwiwalo a lidč již Uapřed na tUtěž Uáwsstěwn
srdeěně se těssčwali. Den cwičeUč bpl skaonstť w.
každř rodiUě, a židle, na kteréž dUchowni pofedél, zůé
stcčlaUložeUa w komoře po relý rok a nepotřebowalo
se jč dřčwe, leč afe o cwičeUi. U kowáře býwalo
poslednčzastawem. Tam fe zdržel an farář Uejdele,

a odjčždělz W....a

potěsseUa blažen. deby mU

někdo bpl řekl, že fe odpadnUti fwých žamilowaUHch

W....ských dočká, dinýma

očima bp fe na nčho

bpl podiwal. A předre, bohUžel! se toho dočkal!

Za posledni wojnh š BraUťborri dožadowalt
se W....ssti
Ua wrchnosti, aďy fe jčm hofpoda wy:
fadčla. PřčččnoU takowč žádosti bhlo, že za běhů wo:
jensiých přčtel i nepřčtel několčkrčxteaš do W....a
wrazil. JfoUre oba sterě neomčlleni, kořalkp a pťwa
fobě poroUčeli, a kdpš fe jim, že hospodh we wsi
nrbhlo, dle šádosti UeposloUžilo: wsselijak Ubohý lid
tHralč a fUšowali. Mpslili be; pochhbh W . . . .sstč, še

wojně ď Branborci na wěkh nebUde konce, a proto
o hospodUžádali. Stalo fe jim po wůli, dostali čeho
šádalč, newědoUce, jakon sstčmčci si do obcxenafadčlč.

Wrchnost fama hofpodU wpstawěla a sice z drUhé
strjlnp od rpbnička zroan protč Bošim mUkcimjm
ťožto, Ua mistě Uejwýhlednějssčm. SlUssně a spra:
wedllwě podáwala se Uowcřhofpoda pod nájem Uej:

Pǧrwělidem domácčm; že ale W....sstč,
:aldlddnostid
UerozUmějice,

o Uájem

podobne

Uestáli:

přissel ssen:

fhr od xipUd, Učiněně to nesstěsti pro W....
“ jWojUa Utichla, přčtel an Uepťitel do wsi ne:
pUchašej,

a tndh

nebplo

kdobh piwo

Ueb koťaťtlejlld
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kUpowal. W..

..ssti

pro Uezwpklost o Uě Uestálť,

a jako dřiwe leda o křtiUách Ueb o fwatbě, take Uččeho
UekUpowali. Yle hofpodský dpchtil po odbhtU; a kdhž
to Uesslo famo seboU: přičinťl fe ossemetnostť a oU:
kladem. Y tn fe teprw Uká alo, jaký to bhl člowěk

ďe ssibaloon

čUboUsrostlh,

áblem podssitýxa sselma

od kosti.

„Hejlům třeba jeUzapčskat,abp Ua lep fedli“ b
řekl kdhsi, a toUtčž zásadoU fe poěal řčdťti. Obje:

dUal si z Hlúbčtina cčmbálUčkaď húslařem, a dáwal
mUzikp. Ywssak z počátkU an tak fe mU dlr xpřáni

nedařilo. Cimbál řčněel,bafa erčela u a hofpoda
bpla prázdná.

JeU tak Uěkterý fmělcjssť chanik řde:

ssel Ua siň, Uahlčdal dweřmi, posial na práhu m
a dále UemiUil. Nle jak se řťká: „do pekla an Ua
kraj, abp tč Bábel do propasti Uestrhl!“ Hofpodský
žwal, přemlonwal, UUtťlu a neUstal dťťwe, aš wá:
hajčrť do tanččrnh wehnal. Kořalkoll a piwem sloU:
žil bez porUčeUi, pobizel, abh pili, a fám šeUU a slUžkn
předwáděl a k taUci doUUrowal.

Qwssem že mnohý š W....skhch

jonákú jak:

těžiw jesstě UohoU w kolc Uehmll, ale trUňkem ro:
zehřát odwážil se Ua to; a kdhž fe přec ňáko to:
čiti dowedl: Uabýl fmělosti a již pak fám bez do:
hňňkp podlahh fe držel. Za chasnikh loUdalp fe zpo:

Uenáhla děwčata u

sslo to pořád a wleklo se jako

Uit za klUbkem uu a Uež fe rok ď rokem fessel, býwaťa
hofpoda o mUzice chasoU jako Uabita. MUohh p?:

powážliwý oter se Ua to hUěwal, zapowidal, braš
mil uu ale matkp, jak od jakžiwa býwá, matkp, ae“
Ue wssechnp, krotčlh, chlácholilp, wpmloUwalhn de:
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tem nadržUjice. Hůře bplo ď platem. Penčz obťhalo
za :ehdejsskanemUoho, olec nrdal, matka, ač bp ráda,
Uemčla z črho u řad w hospodě rostl u a takě
cimbálUik se po gresslákn ohlťžel! TU přčfpěl radoU
fwůdce sseUkýř. „Což erťte,
kUdy Ua sýpkU, na
frUb, do komorp ?“ řikáwal ď Bábelským ússklrbkem.
NejedeU fwedelch prrk tomU porozUměl; a zapo:
meUUw fr Uad Božim přčkázančm ťnad swědomťm
wlastUim přčnásseš obilť, leU, slanUU a koe co doma
Uzmonti mohl. SeUkýř přijčmal wssecko, Ualěwal
ochotUě, owssem že jeU mUoboli chtěl u ba č gre:

ssláků pro cimbálnika podstrkowal. We don,

we

tťech letech konol po ďábelskU zasetý tak se Ujal a
szjUěl, že fe Už o nejednč hofpodpnč powčdalo, jak
fchoředo hofpodp nosi a kořalkn pod ohUiskemfkrýwá.

dež

W....ssti

dle fwčho chwalilebUňhoobp:

čeje w Ueděli a we fwátek pobromadě š kowářrm
w čele do kostela sslť: pofmiwal fe jim ssenkýřUera:

boh. „Už zafe ta hloUpá honata za honerem tá:
lmon!“ Uka,šowal ža Učmč š possllcbkp.
Nejwire wssak mladssimU pokoleni chrám Pčmť

wsselijak techUtil, a zwlásstě zinmťbo čan tam cho:
dčt zroan za hřčch wphlassowal. „Za takoroě Ue:
pohodh tolik hodčU we fUěhU fe brodit,

je ztřesstě:

Uost! TU běži o zdrawi, o žiwotu a takowých oběti
an sám Bůh Uežádá!“ Tak se dUrdčwal Ueraboh,
a UešťUsseUým zdálo fe roUhčmi to býti moUdrostč.
Mšw.hý fwedeUý protč hlasU poknssitele jen slaďě fe

braml, a Ua Boha

a Ua powčUnost katolika zapou

meUUw, tolčko Ua rodčče Ukazowal, řka: ale co bp
tomU Uassč řekli?“ ou
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„BloUde! wkloUzUčdo hofpody!“ n nawádčl
bidUik. „Pofediš w přisiěUkU,pabhtě Uikdoeridčl;
až Uhlčdciš fwůj ěaď, whtratčš se zadUimi dwirkami
ou a kdo bUde wťdět, byl:liš1 w kostele čili Uir?“
uxx N swůdce docházel siUchU.

,Že ;a takowč Ueblahš šměUh odpoledni a we:
černť pobošnostč U Bošťch mUk ;poUeUáhla zančkaly:
Uetřeba připomanti. Přichážel jesstě kowúř, Učkterý

siarssi foUsed, ňáký wýměnkář, pár ďabiček u a
dost!xPo;pťwalč, pomodlili se zkrňtka a nařčkajice
Uad zkáj;oU obce, rozcháželi se ď UslšrUýma oččma.

thž
ale nedělUťho dUe hned od občda Ua protějssi
straně cimbál a dUpot š hospodh po náwsi se ro;:
lčhalh:

Uš anč kowář

k Božim

mnkúm

Uechod:dils

„Nel;e Boha pokoonU mhsli a bez pohorsseUichwá:
lit, kdhž šrowna naprotč i:ábel fwř rejdh tropi a
Uaháňkn Ua dUsse UefmrtelUč drži.“ Tak twrdčl ko:

wář a mčl prade.
Pan farář zwťdčl wssechUoUa wlaď, jak a co
se Ua W...
děje. Dobřičký, ale již wťkem fesslý
pastýix ;armontčl fe až k fmrti. Tolťk si Ua W. ...ských
zaklcidal, a oUi mU Ua stará lčrta takowč hoře žp(l:

sobili! Neopomennl arci ;kašenost swěta, prostopúš:
Uost mládeže a hřťssUoU fhowčwawost rodičů Ua kú7

zaUť slowem Bošťm kárati u ale hlaď Ubožáčkžť,
době oUč jčž Uepostačnjťciho, zůstaj hlasem wolajl:
rťho Ua poUsstč.

,

Q welkonočUim rwččeni, kdhž obec dle,obhčeae
obcházel, wssech bez rozdčln důtklčwč napomnmll,o a

mladým, starým wýstrahU dáwal. Zwlásstě rodrčmtt
do fwědomč mlUwil, za wýstUpkh dčtekpřed Bohem
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č před lidmč odpowědnýmč je činil, a hněwem Bo:
žčm, jakýž ode dnů Heliho až dotUd na rodiče přeď
přiliš fhowiwawč přichážť, dňrazně a bez ohledU
wphrošowal. Otrowě a mqtky přijali přčfně slowo
prawdh ochotně, ď Uzarděmm a oe slzami w oěich,
znameUajice dobře, že fe jim takowými dútkami křiwda
Ueděje. Nejeden otec znal fe k tomU, že ;lěmU nebrá:
Uil, jak před Bohem a we swědomč bPl zawázán,
a starh rhchtář, kdhž na rožloUčenoU anU farciřč
rUkU libal, be;e wssi omlUwy takto fe winen dáwal:
„Ani obstát nemohU nepokojem, kdpž wšpomťnňm,
jaká ;měna fe U Uáš za poslednčch let siala. Mp
fami přiwolali jsme pokUssiteledo wsi, a že jsme pro
Ueu;wyklostjeho sseredUě koppto šrowna nezpošoro:

wali: byli jfme erbešřetnť, zapominajire Ua slowo
Pčxně: „Bděte a Utodlete se, abh jste eressli w po:
knsseni.“ W teid nám mláťd w;rostla Uad hlawp ǧ
a strom přerostlý čd jak těškh jest k ohnUti!“ px
Tehdp pastýř dUchownč, jenž o welkonoěnťm
rwičenč dixťwe Uikdp an UejmeUssi chatrče we wsi Ue:
mťUUl, od fwřho obyěeje ponejprw odstoUpčl, a do
hofpodh na cwičeni Uessel. Hospodský, ač newěrec
a ronhač, kladl to fobě ša welikon UrciškU, řka,
še před celoU obcť jako Ua pranhťi stoji. We rozte:
klčm HněwU lcil stařičkčmU kněši a ýrozčl, že fe mU

pomsil u a kdhbp to za deset tet bplo.
Přisslo ersseUi tělefnč poddanosti a UmirUěnč

fobot,. Sedlárč dostáwalč zcipisp a z erolných Uáu
lemntkčťstali fe famostatm a swobodni držitelowč.
Po tele šemi rozlčhalh fe hlafp radosti a wděčnostč,
a rdo mťl w stdeť jeU kaa lidskěho cčtU, Uercčlč kťe:
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fťaUskčláskh kbližnčmU: lčdUmilUčmUUwolnčteli okowň

newoonsti blahořečil. AUi ti, kdož Ua swčm domUěle
fprawrdliwčm práwě zkráreUč trpěli, an tč, alespoň
zwelikč čásikh, nezpouzeli se; ale w lidU jsoU powstalč
mnozi, kteři, že fe jim prst podal, celoU rUkU miti,
a wssech Uěkdejssichpowinnosti a záwazků prászi
býti chtěli. K těmto newděčně smýsslejirťm a drze
rozpráwějťcťm Uáležel W....ský
sieUkýřa řeči jiz:

lion

popUšowal lidU, stoje Ua swěm, že prawý

pateUt Ua ersseUč wssech poddanských powiUUostč od
páUů jest žadržeU, a jiUý podstrčeUý ohlásseU. Proto
ale předre po ohlásseUč jmenowaUčho pateUtU po
tři dni mUzikU dáwal, abh prý se celci ober z ta:
kowč UeUadálě mčlostč, jak slUssi a patřč, radowati

a weseliti mohla.

Schůku

měl hojnon, protoše

mnozi, kteři fe jiUdp hospodě zdaleka whhýbali, trU:
tokrát za wsseobchějho zápalU tam wejťti se Uesstitčlť.

Na třeti deUwsseobchěho Ua W....ě
hýřeni
pťipadl zaswěrený swátek u Uš an erťm ktech.
TeUkrátr se Ua slUžbyBoži zW....
Ubiral kowář
sám jediUý. Qstatnč po UočUčmhýřeUi ispáwali,
abh, až se prospěji, zUowa začali. Dinč
mhjslěnkp
probčhalh

UábožUěmU mUžč po cestě mozkem.

QU

jediUý we wsi zůstal bez ňwratč, okem stťčzlinm
dťwal se Ua wýjewh oUě dUů a wčda, co se děje:
pochhbowal, žebh takowá swoboda, která dUsse w
otroctwi hřťchUa Bábla Uwrhuje, praon swobodoU
a dobrodiUťm býtč mohla. x
xTeprw, kdhž sám dUchoin pastýř o Uabhtčm
Uwolněnč lčdU Ua kázaUč se

mčUčl, a je za milost a

dobrodinč w Uásledcich Uesmcrne wphlassowal:

zmť,
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Učl kowář swř předesslě miněni. A kdhž kazatel po:
stUpcm řečč swých posloUchaěú napomťnal, abh za
colikoUmilost bhlč BohU wděčni, trůnň oddánč, a
nwolněni dofaženěho abP klepssimU opatťeni swých
žčwnůstek moUdře Užiwalč: přifwědčowal kowář do:
ccla obrácený a na tom fe Usncsl, že bez bázně a
ohledU W . . . . ských odpoledm k Božim mUkám
fwolá, a abh na mčstě hťčssněhodowáděni a hýřeni

radějč Páml BohU poděkowalč, neohroženě napo:
mene u ať fe již stane cokoli!
Dostál slowU; dal znamrni na zwonek, a něco
lidU w skUtkUsr fesslo. Kowáť předeslal obfah tolw,
co ďhl ráno Ua kázani flhssel, a přčtonmých k di:

kůčiněnčPánU BohU napomťnal, řka: „Ze náď arcť
jen hrstka, kdhž daleko wětssi částka nassich bratťč
mčsto dčkůčiněni raději hýřenčm Boha Urciži. Awssak

modlitba jedčnčho fprawedliwčho

mnoho můžr U

Pána a pro defet jich hotow bhl Hofpodin So:
domU zachowati!

Proěež

ččm Uciš jest měně: tťm

wroUcnějiBoha wzýwejme a chwalmc.“ Nedlonho
ale pobošnost jejich trwala.
x
W hofpodě naprotč otewřelh se okna, několik
št,ezbednhch Uččemnťků modlitbám a zpčwům U Bo:
šlch mUk ď pofměchem se počalo Ussklebowati, a nr:
UFaZaUŽhťahol wsseho dawU w hospodě fhromáždě:
Ueho lUU přťszkowal.
Kowč:ř zbledl, kleče šawráworal a domů fe
dalsdqwšstťo Pak ho rozrazila zima, dostal pichčmč
a tretcho dne zemřel.
Za kowájem odesslo Ua wěěnost toho rokU jea
sstť wlee starsslch foUsedú prawřho

jesstě katolickěho
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fmýsslcnč, aš č pixč famých wánorčch takě starý rpch:
řciř. Přeedj famým skončmčm, kdhž ho wčce známých,

přibUzných a mladssich fonfedů ansstiwčlo, promlU:
wčl hlafem jčž slabým a po přestǧwkách: „NaplňUje
fe, co přcdpowťděl duchowni náď pastýř. uo Hnew
uBoži na slabě, showťwawř otre přichá;i u Umiráme

jeden za drUhhm mimo nadánč, jako Helč.“ u
Pak napominal zwlásstě foUsedstwo mladssi, abP fe
k sslepějim fwých nábožných otrů nawrátilč. „Nedej
Bůh, abhch bpl prorokem;“ u zUěla poslednťjeho
slowxa u „ale bUde:li fe dále tak dčti mezi wámi,
jako se Upnč dťje: přčjde na wáš zlř nejhorssi u

Bůh wáš oprtč!

a ....“ u Nedomluwčl

eru

Uemohl pro mdlobU u. a za hodimx skonal;
Jak na mělko Utkwěla slowa Umčrajirčho w
upamětč přitomných, brzp fe Ukázalo.

Po týhodnč dáwalč W....sstč

na kanreláři

fwř hlafp při wolďě nowčho rhchtáře, a welčká wět:
ssina padla un na hofpodskčho, krerýž w obrč aUč

Usedl:)Urbpl. Pánč w zámkU erdporowalč. szo:
mněli

si Uejfpisse na oUoho kostelnťka, kterýž jedUoU

o slawnostč takř Báblowč U nohoU swatčho Pro:
kopa fwirč rozšhal, a kdpš se ho dotazowčmo, proě
tak inábla Urtil, odpowčděl: „ZUU abp nesskodil.“
Wolba fe potwrdčla, a abp nebezpeěnčmU rýpalowč
proti wrchUostč ústa zarpalč: takč hofpodu Ua dč:
dččnost mU prodali. Dosslť, ěeho si přáli; od tř
dobp mřlč od Uičemh pokoj, který ale jako za ná:
hradn Uapotom tťm drzeji fwůj nečistý jasz o ,sta:
řččkřho pana faráře a o dUchoweUstwo wůbrc otlral.
x Proskakowala řeě o ersseni nřkterých šafn!č5
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cených swátkň, mlUwčlo se o rUssenč klássterů, a
Umohč, wlastUiho zádUssi nemajčri kostelp scmotam
č Ua wrnkowč se zawiralp, obořowalp, k swětskhm

účelům obracelh a pofwátUčho ňábptkn zbawowalh.
Dělo fe to od fplnomocněných způfobcm Uezřidka
welmi nessetrným, což k ochaantč wčrp mezi lč:
dem nemálo přčfpťwalo. Cele hejno podčwných řečť,
nemotorných důmťUek a lžč wprojilo fe odtUd mezč
lčd uo až i to fe jistilo, že zeměpán starou wirU
zawrhl a k jine přestoUpčl. A newěrri a cirkwe
nepřátelč, jimčž fe tehdp wssechno wssadp jenjeU

hemžilo, takoon

lži ncstwůrU, ač lčpe wěděli, za

prade
whexoáwati fe Ucstpděli, řčkajčre, že je stará
wťra plna powťr a kUěžskýchssejdů, a že jináče
UezasthUje.

W....ský

rpchtáť, kdhž na to ťečpřissla, ra:

dostč až fe zajikalo „Pápč Už dostalč sstilec;“ u

ťč:

kciwalfonedům u „a ted dojde Ua planďákp. Wssak

si toho dáwno zaslonžili!“ u A W....sstč

fe tomU

jen smálč.
Přissel rozkaz, že rhchtář ď dwěma koUsselh z
každč obce k UloženčmU dni na kanceláři fe dosta:

wěti,maji, abp zUamrnitý patent poslechli. Qbeslanč
pofptchali odewssad, z W.... takě. Qstatni fc anč
doěkatč nemohli, co to zafe za nowiml bUde. Zwě:
dawost jťch pUdila, fběhlč fe Ua rhchtU, jak w tU
ždobUhofpodě řikalč; z mnžů Uescházel. nčkdo, ba t
šeUp a děti bylh přitomnh. Koneěně se rhchtái ď

ťonsseťpwrátil. pradal

jako Uhřáth, twciťe se mU

tděťh a oči ť:ábelsk m úfmčchem jenjen jčskřilh. Poe

fadel fe ša práwnc stůl a počal ohlassowati: „Co

u5:1r0u
jfem dáwno předpowčdal: stalo se! Už Ua planidaekp

dosslo!Je Uowá wira! u“

„Nowá wťra!?“ u zaznělo jako jedněma Ustama
po celč!mfhromáždčlli a kromť lichřho podčweni:se wel:
kěho pohnntč w twářč přťtomných Uebplo znamenatč.

„NUo Uowá wira, wťra cisařská!“ w dotwn
zowal rpchtář. „Owssem nikdo se k Ui UeUUti, může
každý dělat, jak chre. Ani já wáď UepřemloUwám
au držte si ď rťfařem, nebo ď papežem! A je:lč wám
lšbo, dáwat desátkp, platit sstbln, a libat kněžskřha:
lmp: zůstaňte si při starřm. Do těhodne fe ale každý

mnsi ijádřit, na čem fe Ustanowil, abp fe zpráwa
k úřadU podati mohla.“
Na W.... mUoho rozpaků Uebplo, k čemn fe
odhodlatč. Welčká wětssan prohlcisila fe pro wirU
Uowon, bezpečně očekciwajic ofwobozeni od defátků,
sstýlp a jiných dč:wek, dUchowUťmU pastýři powin:
UowaUých; ano mnoši itim fe tčssťli, že jim, kdhž

fe we wiře tak powolnými býti prokážoU, takě sztek
jesstě stáwajicčch robot promimlt bnde. Kdo bpl Ua
rozparich a mezi staroU U nowon wěron jako na wá:
hách: přewahou welikř wětssiUp lehko fe dal šasle:
piti;

a těch, kteřč si wťrp po otcčch šděděnčr jesstě

wúžili a od Uč odpadnonti chUti neměli, těch zbý:
wala jeU sspetka. WidoUce se ale býti w Uesmirnč
meUssiUě, tratilč mhsl; a obáwajčce fe posměch!ln
protiwenstwť a útisků od druhhch, z bázUě lidsič
oněměli, a proUdem wsseobchhm UnesseUi jsoU.
debp
bplo w obci jesstě kowářc a starřbo
rpchtáře, anebo ekdpbp pan fe:rciřdza osUdUěho týx

hodňe Ua W....u bpl zawital a swým dofawádmm
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osadnčkům wýsirahu dal: mohlabp alespoň částka
W.. ..ských před odpadlčctwim ochránčna býti. Ale
ťowář i starý rpchtář bplč Už na prawdě Božč, a
dUchownč pastýř Uepřčssrl u protože nemohl.
Ubožátko! nepostaěowal wěkUtak rozkolifančmU,
a oUěelů tehdejssich nowot a proměn na půdť ečr:
kewni nenahližel, Uepoznáwal. Zdáld sp mU, že jc
cirkew zrazena a KristUď prodcin u a hořč srdce
fwřho Ulehččl č w slowech. Nastojte! nepřátelč jeho,
ač nikomn, aUč kuřetč Uenbližil, nepřátelč Udalč jej
a bUřččea sponrce. Na zodpowidánč mUsil se ode:
rat k fwčmn bisiUpowi, kdež, ačkolč za newčnnčho
Uznčm, fpráwp dUchownč se wzdal, a do ofadp,
w kterčž dčle třčdeetč let fwědomitě pastýřský. onřad

bpl zastáwal, a od nčž za odměml takowčho zármntkU
zkusil, wice fe Uenawrátčl. Jeho nenadálh a přč:
dawkem rozlččných klewet zostůzený odchod nemálo
k wsseobecnčmn odpadnUti W . . . . ských přispěl.

thž
fe w Urččtý den n rhchtáře sessli, abp
jeden každý fwč Ufnesseni stranU wirh ozneimil: wp:
zUáwali wfsicknč, že chtějč držeti š ečsařem. N wp:
1ádřeUitakowč platčlo za přihlásseUě:fe kwiře nowč!!
Na úřadě fr protč tomU Uámitkh Ueččnilo; a po:
Uěwadž fe w celč Události jeU pokořeni kněžstwa
fpatřowaloe zhotowowalp se seznamp odpadlých tak
fUahně a chladně, jako bp se dělnčrč na robotU

zap:fowali.
pKdyž W .. . .sstč swojc powsscchně odpadnntč
Ucž Uřadě qznámťlč: potom hUed drUhčho dne ráno
lešeťh Božt mUka Ua kopečkU zwráreUp , a socha

fwaeo:JaUská octťa fe w rybničkU. Zwonek ale pro:
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a penize stržmč o obcrni hro:

madť u propili7“
Za fweho pacholeckeho wčkUjfem jcdnoU omdlel.
PamatUji fe dobře, jak zle a těžko mi bplo, dťiwc

než jsem se skacel Swirani

a tlačeni w prfoU,

zúžowani dechU, bolest a hUčeUi w hlawč uw to
wssecko předchazelo, dřiwe Ucž se očč mrakotoU za
střelp a ja se poroUčel. Newim abpch kdp od te
dobp tolik bolestných nawalú bhl ZakUsil Nle mezi
dčdoUsskowpmwpprawowanim rela ona směsire od:
porných pocitú w mťře snad jesstě wětssi poncnáhle
fe dostawila; a že jsem mdloďh znikl: toliko čer:
stwemU lcsnimU wszchU a whwinUte již foUstawě
tělesne připiijU. DědoUsskowi asi take nebhlo dobře

Bplo patrno, že zwlasstě k posledU ď wpprawowá:
Uim pofpčcha, ledaěeho zamlčUje, a wúbrc žc konce

hleda dež se kzawěrkU o Božich mUkách,o fosse
fwato:Janske a o zwonkUzmčňowal: dělal přrstawky,
hlUboce sioddpchaje, a posledni slowo „propilč“ tak
temnč pronesl, že jfem je fotwa zaslechl Pak swěsil
hlawU, a oba za hodnoU chwili jsme mlčkp podle
febe kračeli
Teprw zjew úhledne wiskp blizko za lcsem dar

řeččnám anratčl
„mec U naš, jfme w H..

uo počal dč:

doUssek a pohledem Ua milý domow pojednoU fe

whjafnila twař jcho.
qu „Tedp nastane loUčeUi“m řkU smUtně, a bpl

jfrm oprade

nerad že spoleěnťkaztratim
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Yle dědoUssek Ua mistč odpowťdi jal fc ohli:

žrti po slUnci; a wida, že tčměř Ua zňpadť stojť:
očal fc mi Uorlehcm Uabizeti. „Před fetměnim

walne hofpody nedojdete;“ u

odůwodňowal fwč

po;mciUťn a tak se Ua wssccheUzpůfob ď dobroU po:
eášetr, kdpž fobě U Uáď odpočinete. Zlč jsa na wý:
měUkU, předc jesstě kUď hospodáře dělám, a tUdp

wáď fměle Ua Uorleh zwátixmohU.“
Na spěch jfem Ueměl, zaUedbat Uebplo čeho;
a že mč žšleznicc UeUteče: to jfem wěděl, proto
takč dťdoUsskcšwo pozwáUi wděěnč jfem přčjal.
Před Uejhezčťm statkem U prostřed wsi hrálo
si dwč ditrk, chlapeček asi dewčtiletý a děwčátko o

dwě lrta mladssi. Jak Uáš zahlidli: Uechalihrp, bě:
želi Uám wstřir, tleskalč rUčičkama a w jrdUom kUse

„dědeček! dědeček!“ prowoláwali.

Při fetkčmilibali

stařečkowč rUce, a na jeho pokhUUti takř nnsk wp:
iřali pac, až to plesklo. Já je hladil po wláskách,
dědoUssek je libal

wpndawal.

a ze ssofU každčmU po rohlččkU

Na ten powpk wpssla ze wrat mladá

žcna w Uejlepssťch letech, kteroUž jfem hUed dle po:
dobh matkoU oboU dťtek bhti foUdil, a takč ona dť:
doUsskowčrUkU polťbila. Mne pozdrawila zdwořč:
lým „pěkUě witám,“ a kdhž dědoUssekozUámčl, že
hosta Ua Uoc přiwádi: jesstť Uctiwťjč kr mně fr mčla.

W prostraUUč, fwětlč a čistotnč fwěmicč, š
dťdesskem U stolU fedě, zwěděl jfem pohnUtliwý
rodUmý přčběh a fpolU pozUal, proč fe dědoUssek
šft.wýměnkáře č za hospodáře rrs.dpdeiwal. Před de:
sitt ťetp pUstčl dědoUssek jediUčmU fhnu žiwnost,

abp

šbhtek fwých dnň w pokojč a w báznč Boži na wý:
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mčnkn stráwitč mohl. SPU weždp a we wsscm otce
poslUssný dle radp a wůle otcowp fe takř oženil, a
welmč dobřc tresil. Byl w maUželstwi ssťasten, a
poUěwadž požehnáni rodičň domp ditek UtwrzUje:
dobťe we wssem se mU dařilo. Ale podiwne a ne:
pptatelnč jsoU restp řieri Božiho! Po třech letech
lahčho manželstwc mladý hospodář oUemorUěl na
hlawničkn, a na wzdor wssi možnř pomori zemřel.
Upřimná choť zaslibila se Uad rakwi zesnulčho, že
dětem swým otčima do domu nepťiwede a podrnhe sc
Ueprowdá. Dostála slowU fpůsobem řidkým, kc
sňatkU nowémU Uikterak se UamlUwiti UedadoUc. Dě:
doUssia si ddprosila za plnomornčho hofpodáťe a
tak žilč, BohU

ze wsseho děkUjčce, jčž sedm let.

„Wstáwajic lčhajic Boha prosim,“ uo promlU:
wčla slzir wdowa hospodpně, kdpš h ldědoussek wp:
prawowáni o tkliwčm rodinnčm pť ěhU skončilu
„abp , ktšpž manžela powolati ráčile abh Uám dě:
dečka milostčwč zachowati ráčil, alespoň ro ďp děti
dorostlp. A Bůh mě slyssi. Dědeček kašdým rokem
tak řka omládá, je nmohem čerstwějssi Uež pťed de:
sitč letp, tak že we wsi dělá rpchtáťe a ke spráwě
Ua úřad dotUd sám docháši.“
DčdoUssek mezi toU řečť obrátil se k stěnť a
slzU z oka kradmo si wptiral.
.
MUsimd wpžnati, že jsem k wdowě hospodpm
erssedni Uctťwostčporťril, a tak blaze mi bplo lť
tčch dobrhch lidč a wzorných křesťamex,jako w prn,!m
den prcišdniU, kdpž jfem po celoročnťm odloUčem k
swhm mčlhm pod krow otcowský zawital.
.
K wečeřč jsme si ď dědoUsskem pochntnalr Ua

uše:š.q
rrUpičUč kassi, pofppanč perUčkem, a dlonho pak je:
sscědůwěrným howorrm fe bawili. Me Ua nebohý

W....

wťcr nedosslou mělě jfmr Upominrk „ěer:

werU střechoUmezieulefP“ wszzmých oba dost uu
až po krk. Teprw k desátč hodině pofwitil mi
dědoUssek do komorp na půdU,

kdcž jsem,

poděko:

waw Páml BohU ;a dobrodčnč a milosii toho dne
UpřimnoU modlitboU, w čistých hojně Uastlaných pe:
řčnách klidněho fpánkU Užil, a neoďpčerě posilněn
rčmo procčtl.
Pak jfem jesstě š dčdoUsskempofnidal, a Ue:
wim, abp mi de co tak wýborně bplo chUtUalo,

jako fprowatkowci, fmetanU a žloUtkp zaklrktaná
poliwka ď žťtným chlebem, jišto nám wdowa ho:
spodhně bhla Ustrojila.
Na rozloUčerU dal jfem ditkám po pětUičkU,
a dikh čině fwým hostťtelům,. dále fe Ubiral. Děš
doUssekmě wpprowodil až za weď, a jeden drU:
hřmU wsseho dobrčho Ua Páml BohU přejire, jfme
se rozessli.

Po pěti letech Událo fe mi, fejiti se š člowě:

kem ž H...

NozUmi fe famo feťwU, že jfem fe

na dědoUsska a reloU domácnost pilUě wpptáwal.
šwěděl jstm k UemalěmU potěsseni, že dotUd Ua
erě a při zdrawi se wpnacházť, hofpodciřstwi wý:

bofUěspraije,

a ditkp spolU ď matkoU wdoon

p,?žklalžněpo křcfťanfkn wpchowáwá uu jenom rpch:
etťrstwl prý se Už wždal. J zwolal jfem z radost:

lťeho frdcc „BohU dčkp!“ axfwým milým známým
Usieew pozdraweni jfrm wzkázal. “

mZe:šu
wda?

!l trb bpch měl wlastnč přestatč. Nmi:lč prae
Nápčď „čerwená střecha mezč lesy“ dálc Ue:

UkazUje. Než že jsi ďe. mUoU mčlý čtenářč jčž restu
z domowa UastoUpčl, slUssnř, abhď jč ďe mUoU takč

dokonal a mne zafe domů doprowodil.

Snad

fe

Uám jesstě ledacoď zajťmawěho naslptne.

Qd H...

krontčla fe woznčrr brzp w lewo,

brzp w prawo, tU š kopre, tam dp kopce: hned z
lesa a zase do lesa u a kromě strUissťat, kromě
bramborň ďe žloUtnoUri natč a femotam konsku poš:
dnťho owfa nic tak dalere fe okU Uenaskhtalo. Přč
tom jsem mťnUl několik wefnčc, jčnhch jsem nechal
opodál w prawo a w lewo stát, až jfem k polednťmU

na rowťml sessel, a po hlawni silniri w hojUčm
tehdáž prachn dále kBrUU fe ďrodil. Čcsta se ne:
trhla dilem wozy, hlawné ale pěssimi, kteři š prá:
zdnýmč Uůssemi a trakarp ;Brna
nejspčsse po trhU
domů

se wrareli.

Wssickni bylč lpe,dnooirťli
a po ob:

whklěm pozdrawrnť zrowna do řrěč se dáwali, slowp
a „panáčkčx“ a „mladě“ napoťád mě titUlUjčce. Z zra:
dowal jsom se tč frdrčUosti a dobrotě, a radost moje

trwala aš do Kartonš, pod famč Bon.

Yle tam

w lomošU a pUchU welkřho mčsta žmč„žela ona pro:

stomilá srdečnost a fpoln š ni takě jemná, pťišďť:
tiwčc morawčina. Přenocowaw w hostinci U „Cet:
něho medwěda,“ koež mrši sskrobrnoU, nesdilnou fpo:
lečnosti a při střelohbčtřm lčtani

sktepnťků od (rdck

fe mč zastesklo, u hned záhp z rána lůžko lfem
opnsiil, abpch fe dále po městě ohlčdnomi a do Boň
žčch kostelů podčwati mohl. Po méstě fe ozýwať ,?
hnsia rizojazpčný hlahol; dossedale Ua „zelený rhnťe
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octmll jfem fe pojednoU jako na slowanskřm ostrowě
Uprostřed nčmeckeho moř,e. „Mladř! jdý, kúptš
hrossťe, merhole!“ zazmwalo tadp od nesččslných
opálek, kossů a pUten; a milý teU nenadálh pokřťk
tak mnc dojal, še jfem mimowolně fáček wpndal,
a š kolika opálek UajednoU kupowal.
Nemaje ani šiwěho ani tisstěnčho průwodce,
mUsil jsem š památnosti Brněnjkých wzčti zawděk
ď tťm, nač jfem fe doptati, a co jfem Uale;ti mohl.
W průjezdě radnťho domU pod powěstným kolem
a drakem postál jsem ša hodnoU chwťli, ale mno:
hem dčle Ua FraUtčsskowě před kameUUým křťžem
ďe fosskon pUějicťho Spasitele,
který, aě bez Uměleckř

cenh, swým stářťm whniká a mocně k sobť poUtá.
Pocházť tUssčm hUed z 12ho stoletč a přidUprawowánť
Framisskowa hlUboko w zemi jest nalezen, a znowa
Ua odiw fwětákňm a pro UrtěUč žbožltým křesianům
tadp postaweU. Od křčžr w lewo na fchhlU kopce
stoji stará bassta, o kterčž mi jedeU starý pčm po:
wčdal, še swatčmU JaUU Kapistraml ;a jeho w Brně

pobth ;a obhdlč sloUšila.
Z Božčch kosielů, ač jich w Brně Umoho a pě:
fťchchnUejwčce ;rakh mč poUtal chrčxm swato:JakUbsk,
1lš swhm wclrkmým ;ewUějssťem a swoji sstčhloU wěžt.

Tam jfem wessel předem, a takř mssi fwatoU tam
siš,sse,l. Po slUžbách Boščch Ukážal mč kostelnik před:
Ue,lssloUč fwatpně o,;dobh a památkp. Z poslednčch
wtdšla fe mi UejpěkUějssipěkUá socha z kown, kteroUš,

Uežďnn zdalč obec, anebo páni Stawowe, w předee
sslem,stoleti postawčlč welčkemUhrdčnowč, jenž Bmo
w třtdcetiletč wojnť před Šwedp obrčmil.
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W desec hodin před polednem wpssel jfem z

Bma do RejhradU, abpch tadp na wlak Wideňský
čekal, a ď Uim do BrUa nazpět fe fwezl. Cesta
tam fe hezkp protáhla, a wlak onoho dUe si práwť
pospťssil. MUsil jfem ro o krk předplatUi listek fhčz:
Uětč, abhch Uezmesskal, a tUdp staroslawUč tam:
Uějssi opatstwi kromě žewUějssiho podiwčmi jsrm
bliže Uezhlťdl.

Před čtwrton jfme stálč w Brně Ua nádražť,
a jci Uemaje chUti, podrUhč po wčlkoměstskU Uocle;

howati, zrowna odtnd zpátečni restu jfem nastoUpil.
W Tissňowskřm Předklássteři, Ueboli wlastUě
w Tissňowskřm b:)walčm klássteře paneU Cistercinek
stawěl jsrm se Ua zpáteěni restě na mssi fwatoU.
Tehdciž jesstě archeologický zbor na stawitelskř
krásp wěků minUlých UeUpozorňUwať; ale proto jsem
předr Uad welkolep:)m wchodem býwalěho klásster:
Uiho chrámU podiweUim strnUl a oči Ua Uěm ne:
chatč mohl. Takě wnitřek kostela a zwlásstě přrbo:
hatx) hlawni oltář relčho mne dojal.

Diwně mpsslčnkh, pohledem na tolikerě skwosty,
Uákladem Uefmcrm)m whtwořeně u diwnř mysslč!nkp

tim pohledem ;ďnzenř probčhalp mi hlaon.
„M ti wěkowě minUli na wčřebohati, w lcisce
hojUi uu kterýmž fe obpčejně zatemněla)m středowě:
kem fpilá u ro wsseckopro čest a sláwU Boži ppd:
Učkli a wpwedli; a mp, jenž se Učenosti, ofwtee:
Uosti a wzdělanostč UeUstale hoUosime, Uejsme ď ton

an eo oUi zapoěali dokanti, ba an jeden ,leozlleel
ssený chrám wpsiawěti!“ u Toto wzdpchmm bplo
jako Uzlem, z kterehož fe mi dloUhř, dloUhe púfmo
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mpsslenek a úwah

w dnssč rozwinUlo.

Bhl jfem

rozččlen, a x,xebplomi lze pro takowe dUsse hmxti
přč nťjdražssl oběti ani náležčtě pobožným býtč.

S mpsli hlUbore dojatoU whssel jfrm ze stánkU
Božčho krokem rpchlým, a něco mč:lo od kostela do:
honil jfem stařenkU fhrber,U, kteráž o hůlčččkU fe
opčrajčc, ode msse fwatč domů fe wracela. MUsila
mě w kostele špozorowat; neboť když fe ke szčným
a rychlým krokům mým obrátčla a z eestp fe Uhý:
bala: Usmála fe přčwčtiwk a dle nábožneho wen:
kowfkehoobpčeje od slowa Božčho mne wčtala. Bhlo
mi welice milo, a nemohl jfem minoUti, abpch k
stařeUce na oplátkn za krásnč přčwčtánč nťkolčko
wlťdných slow nepromlnwčl.
„Matččko! wh asi již dlonho do toho pkkUčho
kostela na siUžbh Boži chodčte?“ Tak jfem počal
beze wssrho dalssčho úmpslU, jenom abpch něco řekl.

„Y ba že dloUho, milý panáčku!“ odpowčděla
stařeUkawždhchajčc. „Wždpť jč:, jen powažte toho w
wždpť jč: pamatUjU, jak posledni welebnň matka ma:
ter Sapienca o Božčch hodech pod korUUoU fedá:
wala! Y to je ňáká chwile! Q ta dobrci, předobrá
panť!“ zahořekowala babiěka po malč přestáwce a
a sižh ji wstoUpťlh do oěť. „To bhla prawá matka
poddančho lčdn. Jako dneš fe pamatUjU, jak ji odtUd
po erssenť klásstera odwáželi. Jak fe wám še wssemi
loUčťla, a plakala , a rllkama lomila, a každemU
Uťco na, památkU dúwala. Já mč:m dotUd pťkuý,
šťUth křtžek, kterýž jsem U fortnp

kleččc zjeji

rUkoU

obpršeťa, a ten še mnoU půjde do hrobU. Tenkráte
wam bplo nářkU a pláče, jakoby w kašdem domě,
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ne po jednom, ale po dwou, po třech Umrlých lee
ťelo. Wssak se potom chnidátko dlonho Ua zemi nex

trápila; Bůh ji brzy k sobě powolal bw zemřela
prý tam kdesi daleko hořem. Qe abp Bůh za:
rmontil, kdo toho. wsseho bpl pi:ičinon!“ un
Dále jfem stařenkn posloUchatč nemohl. K je:
jimn whprawowáni fc přimisila Upominka Ua „čer:
werU střechn mezi lcfh“ uo a opět mne počalo
tlačťt a swirat w prsoU, zúžowat dech a hnčet a
bolct šd hlawě. Znamenaje dle oděwn, že stařenka
nejfpčď mnobo na szt nemá, strččljfem ji do rUkp
pětniček, tUssim pixedposledni ze fwe tebdejssť peněšitč

záfobp, a jako bp mnť nad hlaon

hořelo: pryč

jfem Utikal.
Potom cestoU Uejpřimějssi k domown jfem
měřil a š nikhm Už Ua potkáni ko řeči fr Uedá:

wal,

abp se tlaěeUi a fwiráni w prfoU fnad po

znown nezbonixčlo.

Po celodenni chůzi tčměř bež l;astaweUi přer:
cowal ujfem U přťbnzných wc W... ., a nažejtři
w den fwate Bidmilh zrowna o poledni ssťastně a
bez oUrazn domů jfem dorazil. Babička slawila fwá:
tek, a to mne poháUělo, abhch ji fwe přánť ijčl:
dřiti mohl.
Wssecko w domě fe z meho přichodU rado:

walo, a babččka nejwčce. dež jfem jť po Učiněnem
přáni dwě pěkUemerhUle a hrozniček wťna z Brněn:
skeho zeleUeho rhnkU wázančho podáwal: dala fe
do pláčc.
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„Widite Be ue Ukazowala wssem domárim Uea
patrUý dárek. „Wčdite, jak si mne to ditť wážť!
Z cam we stpětč na babičkn pamatUje, a radost
jť Učiniti hledt! Wezměte si z toho přiklad, jak ďc
starým člowěkem zacházeti máte!“
Potom dosslo na železniri. Mnsil jsem obssirUč
a podrobně wykládat a popifowat, jak mťlá že:
leznčre wppadá a jať to na Ui fyčč, hUči, piská a
litá. Babččka, ač dřiwe o těch wssech hrůzčlch ani
siyssetčnechtěla, Uemohla fe jčch nafptit. „Zatro:
lenč draččfko!“ u smála fe a hUbenýma rUěkama

potleskáwala. „Nle ditě?“ u

optala fe pojednon

š UmirněnoU radosič a starostlčwě u „snad se tč
nťc ;lřho Uestalo, kdhžeš na to fedl?“

„Nir babičko!pranc“ u Ujissťowaljfem. „Ynč
wlaš na hlawě fe mi Ueskřčwil.“
Ale babička newěťčla zonplna a femotam po
údech mne ohledáwala, je:li rosseckorossadp zdráwo
a Ueporúcháno.
J nemohla. fe anč dosi wpnadiwčt, kde jfem
tolik srdce w,;al, že jfem fe na strasslion jizdn po
žcleznicč odwáščl; a kdo jen do domU přissel, kaw
jdč!mU i wandrownťm a žebráěkům o tom wp:

prawowala.
„Jen poroažte!“ u

zněla powidačka dobrč

stařeUkppořád stejně. „Ten náš chlapec u

kdpž on

si lt,am do froěta běžť, a na to Báslenč fedne, a ne:
bpjl fe! Kdo bp toho w Uěm hledal? Wždpť je poUhč
datě! Zá bpla Už siará ofoba, kdhž on fe Uarodčl

M a jálšpch tolik kUráže neměla. Sám starý Pa:
wel powldal, že měl dnssč jako jábln, kdpž na to
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sedal w a Pawel má hezká leta a.bpl Ua wojUě!
ou a teU chlapec jakobp Učc! Rozběhm se zdomU,
hoUp! mčlčmU dračiskU Ua hřbet, a fr! prpč do ssi:

reho fwěta!“ ou
Nemohla Ubožátko babička na to moje hrdiU:
stwč dloUho žapomerUt, a jesstě po don letecho
primicťi

ččli o prwotiUách

mětť je chowala.

Do

kněžských w čerstroč pa:

kostela arci nemohla pro

mdlobU , ale doma si pak wssecko obssčrně wppra:

wowat dala, a zwlásstč potom pilUě fe dotazowala,
o čem slawnostnč kazatel mlUwil.
TU zwědčla, že kázal o nefnázich powoláni
kněžskčho. Y dež slhssela, kterak kazatel na dolťčeni
slow fwých mezi jiným takč! na přčpad zlých,a na:
kažliwých nemocť Ukažowal: Ufmála fe.
NemohoUr zadržeti, co ji při řeči tak wážnč
kúsmčwU donUtilo, lšwolala: wefele: „Q, ten wele:
bný pan kazatel nassemU chlapci u chtěla jfem řirt
uo páterowi málo strachU nažeUe. Nebál oU fe ani
tam toho železnčho draččskau nadtož ňáke nemocč!“
Teťo Už arci babiěka o mčxm hrdčnstwi newp:

praije;

ale donám pewUě, že fe U Boha za

mUe přčmloUwá.

Ua mrliliý pcitrb.

Obražh ze Ziwota
k. Wojtěcha Hltn!h,
lnkeetirl. na drňdd.

úwod
Bráwě koná fe čaš čtprpcetčdennihopostU. Hlučnč
wefelosti Utichlp, fchůzkp, plefh a weřejne radowánk
přestalp, lčdč fe wpstřihUjč fwětských rozkossi, zaptu
rajice se, krotice a přemábasire žcidostťtťla, abp oda
řěkánim sobě wčci sic jinak dowolených pewnýmč fc

stali k odřeanti fe wěci šapowězených, a tčm wolé
Uěji pozdwihlč ducha k BohU a rozjimali o tom,
ro kwpkoUpenč nassemU bplo wpkončmo, a co kzslčast:
něUťfe třhož fpafeni žiwě se ncim předstaije.
Pčm
Zešťš totiž narodčl fe, žil a Uččl a konečně trpěl,
UmUčen bpl a Umřel na křiži za Uáš bidne hřčssnťkp.

W postě žiwou památkn toho konč:me, abpchom
w;bndili a rozmohli w fobě kajčcUost,Ukrotilč hnťw
Boži a wpkonpenč Kristowa hodnými fe stalč.
W tU dobU horliwěji Uež obpčejně nawsstie
wuir fe chrám Pčmě, č we UosseďnijdeU pofpichaji
do něho nábošni křesianč; ,;wlássť w pátek chre w
Uěm býti, kdokoliw jen můše, a w neděli ráno i
odpolrdne přitomen jest slUšbcim Božim každý, kdo
d!olstojnosta důležitost poswátnčho časU poznal a o
dUssi fon pečowati neleUUje.
„ .Káže fe častěji Uež jiUdp slowo Boži; tU je slp:
sslď t w nrděli odpoledne, tU w pálek, tU we stťedU.
Wssndp stawi se tč před očč UmUěeUča fmrt Páně,

ohawnost hřichů, zle náslodkp, zkáša a zahpm:ti z
Uťbo pťPUoUcť; a kdo oprawdowě

chre, může dozwčn
24:lr
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děti fe, jak si ma počťnati, abp wpkoUpeni Kristowa
fe zúčastUčl a slawp wěčne dossel.
We wssech kostelich, a tU a tam i mimo ko:

stelp kanji se pobožnosti křižowe restp. TU fe wh:
obrazUji jedUotliwe přčbčdpz Utrpem Ježissowa Zest
na nich předstawmo: „jak Zežiš cedč krwawy pot

wzahradé oliwetskč,m jak Ho Zidáš zraznje, .u
jakHo Pilát odsUzUjek smrti,
Jak Zej žoldUčři

trnim korUUUjiposmiwajire se MU, ou jak MU Ši:
mon Cprenejský pomahú Učsti křižm jak se obrari
oUtrpnč k plačicťm ženám, u jak okoUssi orta ďe
žlchť fmisseného, ou jak Jej přibijt Ua křiž ou jak
na křiži pUi, ou jak tělo Jedo klade se do hrobU.“
Při každem se pozasiawiš chwili, modliš se, rozji:
maš a zpťwaš š pobožnými wěrťcčmi.Proto sloon
tato whobra,;eni sstari čili zastaweni TU dUsse w
nejhlnbssi pokoře pojťmá a riti, jak draže bpla wh:
koUpeUa.

Z doma w přibytrich swých krestane horli:
wčjssi trwaji na modlitbách a pobožnostech W pa:
cek we tři hodinp déle a wroUrUťji neš krom po:
stUi čaď poklekaji modlťce fe Ua Upamatowani bolest:

Ueho skomini Kristowa Z wečera odřikawaji spo:
leěně růženec a we dne při prari ozýwaji se smn:
tnř zpěwh o Utrpeni ZešissowU.
A nabošna

a wroUri

modlčckda podporUje se

postem l almUžnoU. Lide w Určitř dnh Uepožiwaji ma:
sitých pokrmU, ano mnohp celý čtyrheetidenni půst do
úst jich Ueběře, dobrowolně tUhp pnst si Ukladaje
Take dle Ustanweni Cirkwe kašdodenněna pokrmU
si Uij
činť, tolčko jednoU do sPtosti jtdťa poštwa,

uu557uu
jice, abh jUejlerm masa fe whstřihalč, Uýbtž č w
střizlťwosti a bedliwosti drželi tělo a krotilč je za:
piráničn a přemčchánim frbe.x
Casto fe stáwá a jindh fe stáwalo jessté ča:
stěji, že mUozč w dUchU Cirkwe po celý postni čaď
se odřikaji zamilowaUých fwhch libůsiek a Uáklon:
Uostť, chtire tčm obťť BohU přinčsti a w přemáhánť
febe se rwičiti. KUťcik a ssňUpák zdržUjť fe tabáku,
aěkoliw. je jim to wčeť welmč Ursnadnou a pokussmi
silUč!jeláká kpřestoUpeUť siibU. YUo Umohh whtrwaw,

zanechal toho pak Uaprosto a památkU mčl pro celý
žiwot, že Uáwhku zbhteěnčmU odwhkl.

Mnoši manželě zafwěchi fe po teU ěaď pa:
nickčmu žiwotU, abh prášdni wssech tělefných žádosti
tťm wolněji ducha fwčho mohli powznestč k rozji:
máni nebeských prawd, jenž tajemstwi whkoUpenč
Uasseho w fobč obfahnjť a jedinč od těch, jenž wh:

wedli dUssi z porobp těla, úplně a jafně pochochh
bhti mohoU.
„
Přťtel společnostť a schů;ek UmiňUje si, že do
welkonoc Ueansstťwč hofpody a zdrši fe wsselikhch

her i dowolenhch, anobrž i nefcháši Ua takowých,

erž páleným Uápojům Ua prosto dáwaji wýhost a
po relý půsř jich erkoUssejč. J siUtečUťhřáěi, pi:
leieť a prostopcissnici, w nichš domná jesstě jistra ná:
boŽUpsti a swčdomi, wssi mori potlačUji Uúklonnosti
k hřachn ,a nejeden jiš w rom čafe pološčl zárladč

polepssem swčmU ohawnosti swě anždP fe zbawčw.
“ ,N kdo může, podporUje trpiri a Unžnč bratři a
prtfpl,wá kUleweni bidh hojnými almnžnamť. KU zwe:
lebem siUžeb Božich

obětUje w kostele na swťtlo,
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i jčnde pálč lampp a fwičky koslawě Boži, útěchn
přinássi Uemocnhm, bez almUžUy Ueproponssti žág
dnřho žebráka.
Pokoj a mir pannjc w obcčchi w stawenich;
7Ustáwň fe od hčxdek a fondů, žabraňnji fe křčkp,
é odkládá se paráda, počestný , jednodnchý oblek lide
Ua sebe beroU. Ziž na popeleěni středn křefťane
drnhd Ua znameni kajicnosti fwě w chatrnějssi ssar
se ob áčeli, podle přčkladn Niniwitů, kterhž kslown
proroka Jonásse trestem Božim hrožčciho wPhlásirosse

půst, oblekli fe w žčni. Qd toho ernhlednčbo
řťkajic sskaredřho ssatU popelečnč

tak

stťeda i sskarcdoU

středoU se Uazýwá. PofUd w ten den dáwá fc po:
pelec, abhchom siepamatowali:
žcť nasse tělo pň:
wodně prach jest a w prach fe obráti, a že newě:
doUce chwilc fmrti fwř záhp činčti máme pokx.ini,
sic jčnak bp nám neprofpčlo Utrchč a UmUčeUi
Syna Božčho kU spaerč wččUěmU.
Totěž Učxmpřipomčná i morrá sialowá barwa,
již fe hned neděli dcwčtnikem pixi službách Božich
Užiwá. Znaěi totčž poUťženi, skroxcssenost,fmntek ka:
jčci pro podoťmost son k popeli, w čemž ža sta:
rých čafů cčrkewnich, ano již ža siarčxhozákona, er2
ťejně fe kálo.
Qd nedčle fmrtclnř č krncčsi:h w kostele mo:
drými záwoji jfon žahalenp, co Učxďponkaznže tťšl
hoře a žel Uad Utrpenim Ježčssow:)m již počmax,lč
rim a fpoln znamenťm jest, že w tU dobU ZFŽtŠ
před Uepřáteli swými bezžčwoti Zcho jčš hledajlclmt
se Ukrpl, poněwadž jesstě nepiečssla hodina Jehoo
Poslchč pak neděle postnč slowe kwč!ná a siee
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proto, že Pán Ježčš pťed smrtč swou eo nťjaleý král
slawně bral se do JerUfalema Uprostřed lťdn jása:
jťrčho a na cestU JemU ratolesti, drnhdp kwťtp ke:
čenř,metajťciho a pokřiknjiciho: „Hosanna spm: Da:
widowU! Požehmný, jenž se beře we jmeml Pánč!
Hosanna na wýsostech!“ Na památkU slawneho toho
wjesz Páně do Jernfalema koná se w tU nedělť
průwod 8 kwětnými ratolrstmi.

Následeicč týden jmente se týdrn swatý, th:
drn roeliký, týden PáUě, týdeU passijowý čili smr:
telm), poněwadž se w něm památka Utrpeni a UmU:

ěeni Jržissowa žiwě předstaije a obnoije.
Na zelenýčtwrtekpo „Gloria“ UmlkaUzonp,
poněwadž Eťrkrw nad Utrpenťm Kristowým počinú
hlnboce trUchliti. W tcn den take thsta wěřicl při:
stUpUji k stolU Pčmě, a kde wťce kučži jest, slouži
toliko jeden mssč swatoU, ostami pak z rUkp jcho

přijimaji welebnoU fwátost, pro Upamatowálai, džl?ť
i Pán Ježťš w ten den Ustanowčw ji sám Učednl:
kťim přislUhowal.
chpamátnějssi den celřho swateho tehodnU jest
Weliký pátek; pamětni to den smrti Zežisse Krista
na dřewč křťže. Cirkew swatá mnohými zwlásstUťmi

obřadp na jewo dáwá hlnbokoU bolrst son nad
fmrti chotě swřho SPna Božiho. Chrám fe po:
dobá hrobU. Jest wssť okrafp ,;bawen. Před prá:
ZdUo,Ufwatpnť oltáře zhasla se lampa wěčná na zna:

mem, že w týž den fhaslo Spasiteli

swětlo žiwota

ckanehl,!:bohoslnžrbnř odčwp jsoU naskrz barwp černe;
hlawštl oltář přikrpt jest jen jediňkhm Ubrusem, stUc
pnť leho jfoU holř, swlce na nčm sproste z woskn
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nebilčho a w swicnech neoUhledných; UesloUži fe zei:
dna msse fwatá, toliko knězpřijima fwatoU hostii na
zelený čtwrtek pofwťeenoUe zpiwaji fe pafsije čili Utr:
pcni Páně; wpkonawaji fe modlitby společnezawssecky
.žčwe lidi bez rozdrlU; kněz pak třikrate odhali swatp
križ fmUtečným obhalem zastreUý wolaje přč tom
.žalostUě: „Ephle dřewo křiže, na němžto Spasitel
swěta pUěl!“ pak sam a ostatni lid mU wzdawa
portU, poklekaje před nťm ď bosoU UohoU modle fe,

a libaje rany Spasitele, ro zatim pěwrowě zpiwaji
o naramných
a kterýmž fe
Zej podrUhe
.ktere se toho

křiwdach, kterež Učinili žide Spasitelč
podobaji Uasse wlastni hřčchp, jimiž
križUjeme. Slowem, wsseckp obřadh,
dne konaji, mornť dojťmaji frdce člo:

wěka a půfobi Uaň tak, že kdo jeU frdce lidske w
těle ma, pohnUt býtč mUsi W postě činili lide po:

káni zpowidajice fe a Tělo Paně přijčmajire Pa:
stýřč dUchowni dneď tomU, šejtra oUomU stawU při:

slUhowali fwatostmč pokani a přijčman

Bhlč U

Uich mUži a ženh, mládeUci a pasmh, bhlp U Uťch
č sskolni dčtky Kdo toho obmesskal aneb nehodUě

přijčmal ten snad na weliký patek do febe půjde,
odřekne fe hťichU, pro který Spasitel naš fe podro:

bil hořke fmrti kři;e, a kaona

prawe pokani w

následečcč čaš wetikonočni a powede Uapotom ži:

wot sprawedliwý
Welikp pátek jest posledni deU kajiri w postě,
jest tak řikajir den rozhodm) pro wsseckp křefťanp
Jestiť to w prawdě den milostč, den smireni a kdo

toho pronedba, neodreknnw fe Ueprawosti xčžfe oddal
pro

toho KristUď Ua darmo

přehoixkoU fmrt krlžc

uššl.u
podstoa:ptl, on pak sám nestane se účasten wpkon
peni, aniž fe můž radowati z wzkťissmčPčmť: ne:
powstaw o nim zhrobn hřichU k nowemn žiwotU;
anobrž wěčný trest, u zahpnnti nasiáwá jemU.
Takto na wcliký pátek dwě cesip we„don od
swatčho kťiže: jedna w prawo, drUhá w lewo. Po
prawě kráčejč rtUostUť a kajici, po lewě zatwrzeli
hťissnici, jenž se nechtějť naprawiti,

přissedssekUKristx:

toliko z obhčeje, bez prawč nábožnosii.

Zahhmati

wěěUě bUde jejich konec, kdežto skUtečnťKristowč ná:

sirdownčcčdo ráje o Mčstrem aPánem swým wejdoU.
Dwa lotřč podle Ježissc pněli na křiži, jeden
zůstal zatwrzelým, drUhý fe k BohU obrátil a bhl
přijat na milost jesstč w posledni dobU než dUssč
wppUstil. A kdokolčw na weliký pcitek k Zežissi Uťřč:
žowaUěmU ď kajťci mpsli fe Uceče, odesstěUi nalezne,
bhť ť febe wťtssi winy swiralp dUssi jeho. Jen ne:
kajťci hřissnik wrhá se do zkáZy a čťm děle ď Wh:
kUpitelem swým pohrdá, tčm jistějssi jesi záhUba jeho.
Mnohh již často před lřčžem fwatým klečel a

předce fe erbrátil.

Mnohý hned ponejprw pohnUl

ď feboU a blaze mU: fpafeni si pojčsiil.
CntostUý ělowěk wždy znowa a znowa před
křižem Ualčzá útčchy a posilh; pokUssem ho Uepře:
může, Uesstčsti ho Uezwráti, foUženi a bida jakákoli
Uad nť,m nemá moci, on wytrwá, nebc si zasloUži.
Q bhchom mohli UahlidUoUti do dUssi, jenž
toliko w jedinkěm chrámU na weliký pcitek Spasi:
teli swěta poctU wzdáwajť, dojisia widťli bpchom
weliký rozdil w tom, ď jakoU wůlč č: ď jakým pro:
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fpěchem to čini. Než doprowoiome jich4n:kolik
k Bo:

uušči2nx
žimu hrobU. Z jednč stranp jfou tU zbožm sprae
wedlťwť křesiane, z druhř pak č hřissnici ncprawo;
stem a neřestem oddane Pak fUi:mr febe famč, do
jake třid mp přinaležime, abhchom na welčký páe
tek lčbajxre Krista na křiži, ro wěrni a prawi cti:
telowe Jeho před něho mohli pokleknouti.
1.

Ci pak 1e to stawenť tam Uprostředwsi ď toU čer:
wcnoU střechon, ďe zahradoU ťed oknh, š ěerUhma
wratma a š čislem domowmm weskoU cifroU nax

pfaným? Je to jednUsska. Kdo pak asi w Ui bpdli?
Diwčm fe, že to newite Zde ďpdlč Hrdoš fedlak
jehož statek wpnika nad wsseckh siackp, co jfoU na
býwalem zdejssim panstwi Dobře, že mne Uesihssi

Prawil jsem „fedlak“ Tak fe mU nefmi řikat On
je predUosta, grUUtownťk statkař, on je zeman. A

pak fe patřť nazýwati ho „ane,“ fam fe tak Ua:
zýwa a běda tomU, kdoďp ho ro pána neportil
Přijd si k UěmU oč chceš, ďUde mr;Utp, UeUčiUiti

po wůli, whwadi feš teboU, nepozdrawil:li si ho
„ane Hrdossi, pane předstawenp“ a neťekl:li jsi
mU „oni “
W roee 1848 stala fe ď Hrdossem welka změna
Zprosiili ho poddansti, přestal robotowat wrchnostč
ztratilp prawa, nastalp jiUe úřadp, ičdilp a zprax
wowath zaležitostč wssech oběaUů ďez wýmin w

zemi anowala

siejnosi a rownosi TU Hrdo prté

ssel k poznáni fwř důstojnosti a chtěl abh i jini pa:
třicť wahU na Ui kladlč. Kdo stal pod Uim, ten fe
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owssem nesměl opowážit rownatč fc jemU; ale koho
měl nad febon, toho snižowal a odpčral mU po:
winUč úctzp. Co mU bplp do pánů, on sám bpl páU;
co mU bplo do knťži, on od Uich ničehož nežádal,

ano mohli bhtč rádi, když sám jim něro dal dobro:
wolnč, desátkn se zbawiw jakým takým whkUpem.
J UebUdeprý jim libati wice rUre, proč bp to dě:
lal, na fwobodnčka se to neslUssi a možná, ,že oni
bUdoU meet choditi k nťmU k řčzeni, stane:li se
pťedUostoU.

7

A přednostoU býti, toho si Hrdoď Uejwčrepřál,
mpsle, že potom dofáhne jesstě wPšssi hodUostč. Nej:
wťtssi sedlák we wsi bpl, ypeUize mťl, soUsedč znali
jeho obratUost a schopnost a prolo si ho w skUtkU
za pťednostU zwolilč. Slčďil jim pod rUkoU, že
jim dá fUd piwa darem, bUdeli mčtč wsseckp hlafp
a fUd pčwa jčm bhl tak mčlý, že bp mnohý za Uěj
třebaď sloUhU předstawenhm bPl Učinil.

Hrdoš, jako nowě zwolený přednosta, dal si
hned oprawiti dům. Zednčrč mU prolcimali wětssč
okna do fwětnčce, trUhleiř dťlal rámp a měl porU:
črno, abp Udělal zrowna takowč jako majč w zámkU
a i dweře dweřim zámeckým se meelp podobati.
Wrata se obarwila Ua černo, stťechase pokrPla ta:
sskami, zžxhrada fe obeďnala nowým plotem. Pozdťjč
si Hrdoď mimo swětUici zřidil jesstč dwa pokoje, dal
sipje Zeopmalowati a panský Uáthek si do nčch koU:
ptťo Sath těž chtěl mčtč slUssnějssi a ačkolčw mťst7

steho kroje zcela Uepťijal, pťedce si wpbiral lcitkh
!ďzežcnějssia dražssi. Manželka z toho měla radosi,

še t fama milowala parč:dU a fpnowč a dcerp již
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dawno zwpkalč ň pokladati fcbc za wzámčjssi we
wsi. Tp již od měsstaků fe ncrozeznawali a holkam
jen fcházclp klobonp a bpl bp jc měl každý za
sieěťnkh.

úřadě

Hrdoš často chodil do mésta, mčl co dělatč na
chtěl UahledUoUtč do trhU, wždy zasscl take

do holpody a třebaď par zlatpch tam Utratil. Jčndh
fe fpojkojil ďe stleniri piwa a ď chlebem, alc nyni
mUsel miti peěcni a bplďp fc zlobil kopbp fch
Ua stůl nebpl dal Uero a ferwit, a co ostatně U
panů widal Pijak sice nebpl ale nUtil fe, abp Udě:
lal řad wětssč, majc za banbU, datč sijen jednoU
aUebo dwakrat nalit. A hofpodskh bp si ho pak to:
lik ncwažil koežto npni witá ho před jinými, jak
mile

fe we

dwcřich Ukažr,

chpstá mU misto a

pane a panr ho Uazýwa Proto take nčkdpse pre:
berc, podnapije fe, ale dawá si pozor a čini silna:
silť, abh to Ua fobť nedal tUze znati Qdcházi pe:

wm)m krokem a errawora,

až za městem na sil:

niri, kde ho nikdo newidť Tak dalcrc fe nikdp nr:
zapomene, aby rozUm wssecken propil, za to by fe
styděl; k wůli wětssčmUřadU wssak přidá si tolik
ro mysli, že fnefe Qwssem si takč pomaha černoU
kaon, ale to wždp Ueprofpiwa a stawa fe, že ho:
fpodský a hostč přčtomni fc mU smčji, kdhž moci fe

chce Udržetč w rownowaze a předre Uěkdp w prawo
nebo w lewo zakloxpejtne Diwawaji fe ;a nim oknem
a nadawaji mU jhlUpaků a blašnů, ačkoliw fe mU
anU a předstawených dost bpli nařťkali
Tak č jiným lidem je Hrdoš k žcrtn; newt
wssak o tom, neboť jest tak zabraU do swe slawhr

ouššššen
že wsseckupoctn přijimá za prawon a Upřimnon,
ro mu tU a tam wzdáwaji. Zwlássé žčdř si ho takč
předcházeji,opaknjiee Ustawččně: „PaUe
rdossi, pane
předstawrnh,“ kdhš mU n,ťco prodáwajl. A on nee
strhUje jim mnoho, ziskajl:li si jeho přizeň úlifnostč.
NcslUssi prý fe na pana dHr.oosse, pana pťedstawe:
nčho fmloUwati fe o groď, o zlath a kohbh to nťkdo
jťnh bhl, bplo bh to w pořáde a neriwilč bh fe
tomU. On mimo to zboži rozUmi a jemn prý ne:
opowažUji fe nabidnoUti něro lacinřho, poněwadž bp
fe to pro nťj nehodilo. Dá jim tedp, co chtťji a
oni jcsstť přilichotěji fe k jeho manželce a kdťtem,

k panimámě a panU Jofefowi a Francowi, k ho:
dnč Marince a hezkč BětUšre. QdkoUpěji jim takě
něro pu třebaď po stranť a za to jim řeknoU, že
w mťstě fe jim newprowná žádnh fynrk a žádná
drerka, bpťbp bhlP febe wšnessenějssi. Wěřč tosňU
Ubozi a Ubohč a tUze si na fobť zakládaji.
Chlapci Hrdossowi již Uechtěji towarhssitč ď
chUdssimi axnižssimi chasnikp, jenž jfou z domků, cha:
lUp a menssčch statků a ani řemeslnirč jim nejfoU
dost dobři. NaUčili fc koUřit rikarka a w neděli jako
ď rUmlcm w hUbě po wesnici si ď nimi wpsslapuji
a w hofpodě dťlaji dým, že okolo fwiček jfoU kola
jako okolo měsire a hostě od jednoho stolU fotwa do:

hlidnoU k druhemU. Dťwčata takč fprostssťmpannám
fe wphhbaji a kdhž hlawh wppinajčre po mčstskU fe
za rUre wedoU, litaji jim na čeprčchprntle a krajkžp.
Matka ď potěssenťm diwá fe za nimi a mpsli si,
Že onh asi UrbUdoU fedlkamč. Wdaji sr do mťsta,
wezme si je kupec, mhsliwer, sládek nebď ňáký úřed:
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nik a třebaď bp přčsslh Ua statkp, iUU fedlaci jtž
nejfoU fedlakh a bUdoU předce panččkami. Způfob,
nost k tomU majč jčž lepssč nežli an. Řťkaji poe

zdraijice bližnčho: „Dobrč jčtro, dobrý deU, doe
brý wečer,“ ptaji fe: „Jak fe whnachazeji?“ od:
chazcjiBůe slowh: „Pěknč fc poroučťm “
Blahowa matička plefa, že Uabplh městských
mrawů, widč a slhssi to a ma je za welmi moU:
drč a wzdělanč. ZewUějssek si arci drobet Uhladčlh,

ale Uintř jfoU horssi Uež bhlp Nadýma U pýcha,

toužejč po ctč, opowrhuji foufedh
w kostele Uesloužejť

áml Bohu

Anč doma anť

tak wroUcUě, poe

UižeUča nabožnč jaoodřiwe. Porad se obiraji jen
ďe seboU, ďe fwýmč ssath, ďe prm stawem, ďe fwou
bUdoUcnosti; wsse prčpiijč

Pana Boha nepotreiji

jen fwým zaslUhám a

tak tUze jako jinč lide.

Otec Hrdoš přicházč do chramU Paně w ne:

dělt a wc fwatrk zafeda si w prawo do prwni sto:
lčce, ale Uepokropnje fe U dweři fwčcerU wodoU,
Uepada Ua kolena, abh fe pokorčl pred Nejfwčtěj:
ssim, Uebere již ď srboU růžener, nežpiwa, Uemodli
fe, npbrž wpfrdi mssi fwatou, UahUe fe, kdhž fe bčje

w prfa, ano již pochthje,
Ua Uěho fe slUssi. Na

jestli bčti se w prsa i

welkč! slUžbp Boži

wťc Ue:

chodi, na požehnáUi take Ue, perodům pofwatným
ale býwa pťťtomen, ponřwadž prý předstaweni maji
jitč hned za kUěžem jsoUce swťtstý Urad a jfoure na

mistě wrchnosti, jenž pomiUUlp
K fwatč zpowědč přčstUpUjeHrdoš jedUoU do
roka a sice Ua zelenp čtwrtek a přčjčmafpolU : stďm
tost oltařnč. Zafe to čiUi k wůli swemU úřadu a
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nedba na dnssč, žadá:li toho čili nle Qna wěrU
po Bohu mnoho netouži AUiž Ueanawa potřebp,
hlasitč fe k Nťmn To je pro Uizký a fprostý lčd.
PaU Hrdoš diwá fe Ua něj jako z wpfoka a přč:
michali

fe Uťkdy mezt Uěj, chce abp fe Ua Uťho

bral zwlasstUi ohled a abh oU ztoho měl sláwU a

Ue Pánbůh
Tať i Ua weliký patek jde k Božimu hrobn,
aby Uefcheizela jeho wzarna osoba. Jindh se přiblč:
žowal k swatemn křťžijako ostatUi, zastawnje, modle
fe, kleče Ua kolerU
Pozdějč pak ď tim spťchal

pristoUpil k thUpitelč, polibil Ho a do stolice se
wratil
KoneěUčpozdrawil Ho jeU ze stolice Ue:
hmlw se z mista,

délal
stali

že to teU a oUeU pan tež tak

SyUowe widonre, že otec zUstal sedťti, ů,
pod krUchtoU, zdrželi

se po UťjakoU chwclč,

pak whfsli wen, zapalčlit si dýmkp a Ubťrali se domů.

Dcery strojily se do kostela jakowwjiUý

wefelý

deU stojire před zrcadlem, točťre a Urownáwajčre si
pemle a ciph. TP křiži swatemU wzdalh sice poctu

způfobem obpčerým,

ale frdce jejich k Pann Je:

žissi fe UepřiwiUUlo jfonc marnč a nemohonr po,
chopiti a porčtčti, že i pro Uě Umřel abh je wh:
koUpil od hřichU a nebe jim otewřel QUP hřichu
Ua fobě UeUalezaly a Uebe to jim famo feboU pa:
tři, že jfoU Hrdossowh

Zedan matka bpla si jesstč swědoma Uedosta:
tečUosti fwe a Ua paměti majir wssmohoUonst
a wclebnost Boži UabožUým cčtům se oddala, když
trwajťr w kostele widěla fwatě obřadh, zUčastUila se
w Uich a zapomněla Ua chwili, ěi jest maUžrlka.
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Zwlássť na weltký pátek býwala pohmlta, lolikráte
nemohla se zdržeti slz a napadlo ji, že U nich
přcdce fnad neni wssecko w pořádku. Bno pojčmala
jč bázeň, že bh je mohl Bůh trestatč; bpla wssak
skabá, erpowznesla se k pewnčmu úmpslU a wp:
ssedssč z kostela chtěla zase býti wťr než jfoU jčni

lidě a nad ně se wpnássela.
Bhlť tam horliwi a pokornč křesťanéze wssech
siawů. Utikalč se k PánU Ježčssi KristU, dčkowali,
odewzdáwalč se MU, přednásseli MU swe proďbp,
k nohoUm Jcho kladli fwe mdlob a těžkosti, od:
řikali se hřichů, láskoU Jeho rozmreUi pleilij láskoU
k NěmU a láskU pow;bUzowalť w srdci k wssem
swým bližnčm. Stařččký pan farář, mladý jeho ka:
plaU kořilč se skroUsseněpřed wtěleným Bohem. Ho:
spodářowe a hospodpně lezlp k NěmU po kolenoU;
mládenri a panUp dUssi čistoU za oběť MU přčUá:
sselh; erčnne ditkp ďe swatoU hrůšoU libalp rčmp
Zeho; každý chtěl mčtč účastenstwč Jeho wpkoUpeUi
a slibowal, že si jej zčská křesianským žiwotem.
A w skntkU a prawdě obrowali napotom mezč se:
boU jako bratřč a festrp, patřčli kjrdne rodině, bpli
poniženi a toliko w tom sláwp hlrdali, abp se zU:
lťbčlť BohU, wědoUce, že wssecko jine: důstojnost,
statkp, krása těla, č mondrost, žádne cenp nemá, leč

napomáhá:lč k dobrřmn.

Hrdoš

a rodina jeho

a mčmo Uě jesstč mnozi jiUi possetčlcč zdrcihali fe
Uznatč, že záwifeji celč Ua BohU a že drUhým lle

dem jfoU rowni a jeU sebe a přednosti swř čanč
mělč před očima.
„
Wssak Bůh Uložčl dokázati zaslepenřlmt mUzta
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že On jest pánem. Z nawsstťwčl ho. Umřela mn
drera. Před fmrti wssak wzdala sc wssč marnosttd a
phchp. Dťkowala

nebeskčmU otri, že alespoň čistotU

srdre zachowala. Jinhch poklesků: erssimawostč

a

nelaskawosti k lidem, pomlUw a klewet, frdečně lč:
towala. Wssecko meela opUstčtia pozUáwala jafně,
co š febou wezme a kam se odebere. Pochowali ji.

Brzy na to roszožil

fc w obri pád dobytka a

Hrdoš UejwětssčztrcitUUtrpěl. Pak mU zafe Ua wojml
odwedli fyna. NeUbráUčl ho, že bpl pťedstawený.
MUfel odložitč fwč ssaty, a dostal kabát stejnh ňe
fšmem podrUhowým že wsi, jeUž fpolu ď Učm k wo:
jrnskěmU stawU byl odewzdán. Na tom jesstě ne:
bplo dostč. Wpssel U Uěho oheň a kdyby ho chUdý
nádeUnťk Uebpl zpozorowal a hUed neUhasil, bylo
bh mU wyhořelo staweni a celá obec mohla býti
nessťastná. Nádennčk ho zachowal a on pofUd .;drá:
háwal fe ď Uťm chodčtč do kostela, še mU bpl tU;e
fprosiý! Konečnť j;imnčho ěasU, ťdhš bhlo mUoho

ledU a kleko, Hrdoš Upadl, Ubiraje fr ; města pod:
Uapčlý a wywrátčlsi rUkU. Dal si jč hned sice Ua:
prawiti od jedUoho ;kUsseUřhossafáře, ale sspatnč
mU posloUščl, neboť dwě Ueděle wptrpěl tčch Uej:
wětssich bolestť a pak teprw xwe;lč ho k wphlásse:
UčmU w tom ohledU ranhojččč mnoho mčl cestp.
MUsil fe podroďčtč Uowčmu lřěenč, mnoho fe foU:
žčl a trwalo to Uěkolčk Ueděl, než se š přčwázanoU

rUkoUdo ssátkUdomů wrátčl. Bhl těškomhslný. ch
stál a kUdp chodčl, pořád rozwašowal o fwřm ofUdU
fl č kdpž rUkoU ;afe mohl wlňdnoUtč a pracowati
1ako oďpčerě, UepUstil swě Uesstčstťz pamětč a že

u570u
jc naň Bůh dopnstil wždh wčce a wťcepoznáwal
Z ssel do sebr W Uastawajicčm postť smiřil fe o
xNim we swatosti pokáni. Zčž neěrkal na zelený ětwr:
xtek. Šel take k fwatčmn přťjčmani. Wsse wpkonal
u z intřUiho pUdn, ne z obpčejr a jen jako na Uka;ťU
a pak Upřimně a pokorUě sloUžil NejwhšssčmU PanU

Uznáwajr moc Zeho a mdlobn a nestatečnostfon
Přissel weliký pátek Hrdoš takč Ua kolenon
fr bliši k fwatčmU křčži Nepozornjr, Urwi, widi:lč

jej lidé, zabral se do hlnboke pobošnosti, trUchli nad
hřichh fwýmť, jest si wědom nehodnosti fwe a jen
od Ukřiťowaneho očekáwa speisp a pomocč Bčbá Ho
ď prawpm pohmltim a pak wzadU klečť pod krUch
toU a jako z daleka rošjčma o Něm a dlonho se
modli Ziž fr neda mýliti tčm, co délaji jim, Uče:
Uějssi a wznessenějssi než on

Tam nahoře we wpklenkU, na kůru mrnssim,
jak se tam řčka, json dwě panťčkh, malh chlaper
a mala diwka š nimi a dčwajť sr dolů Ua lid po:
božný
Přčjelť w kočaťč, lokaj seděl napřed, lokaj
wzadU, otewťelo se jim lčdU nepťčstUpne mčsto a
odtnd chtějč portitč Spasitele
Meši tU lUZUdole
nrbndou prP fe mčchati a jak bh kleklhUa ten holp
kámen a polibily křčž, jehož fr dot:)kala fprostá,
sedlska ústa! Dětičkh jejich owssem poznawaji č tU,
žr onh Uepatřeji lidU a Ursloužejč Bohu tim žpůč

sobem jako trnto, thrž dčwati fe mohoU Ua Uťj
ď hůrp dolů jako na diwadlo, ktrre se tn prowoé
znje ou fnad, abh jim Ukrátil chwčli. Paničkh Uro:
zeUč! odjesh,

žimU hrobU

koěar hrčl,

je ho slpsseti až k aBo7
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Hned na to přijedon jině pam„ také na kůr
se odeberon a zrowna tak wzdajč portn Pám: pro
ně UkřižowaněmU jako wrchnost jqich
Dole w stolicich mUžssti a žensie, jenž takč
se domniwajť býti wšnessenějssimi nad obecný lid, déx

laji to jako pani nahoťe: wytrwaji chwili dťwajice
se, pak jfou hotowi a z kostela wpcha;ť. Jest tU
mlhnař, sladek kUpcc a ženp jejich. Wžadn pode:
pira fe na stolici pisař ze dwora a dloUha trUbka
od dýmky wyliza mU z kapsy. Wedle ného stojč
sstUdent, jenž tak w Uěenosti pokročil, že fe stydi
za Pana Boha
Beckdešskrýwa fe člowiček, jenž
chce bptč ofwicenh a proto kolenoU fwých neskloňUji

kkaupčteli

pro něj UmUčenemU.Widěti tU i lidč

še wsi, řemeslniky nepatrne. ChUdý krejčť, fwétem
prosslý sswec, mUdrr fedlař, wssčckniodepirajť BohU
slUssnoUportu Tak pňfobil na ně zlý přiklad wzdě:

lam,:ch.Kdy asipřijde

čaď jejčch? SmilUje fe Bůh

a nawsstiwť je křižem, aďh zbawili fe pýchy a k
NěmU fe obratčli? Llncbo sami prawdn poznaji a
odřeknoU fe blUdů? Kdo wi, co fe stane Jen ať

neni pošdě, až k poznani přijdon

Běda,

nepřč:

jdoU:li k němU nikdp! ZahyUoU, že Ježisse ncpřčjalč.

Sam si člowěk nepomUže Jen Ježiš KristUš
ho wpswobodi. Proto nebni: ppssný na febe a pod:
dej fe MU!
Hrdoš fe mU poddal Cela rodina mU nax
potom slonžila, jak fe na křefťanyslUssi Již si ne:
zakladali na wěcech, jenž nemajl sialosti, nýbr; wa:
žili si ctnosti a šaslUh pro nebe. Přednost, jim přie
slllssčcipro rošdilp we fwětě zůstala jim a wic je
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ctili xčni, že febe miň etili sami. Pro possetiloU čest
a chwalU we swětč Hrdoš jiš ničeho nedělal. JemU
od te dobh zaleželo toliko na cti Boži a na ccč
před Bohcm. Y tč dofahl jak dobře rozUm lidskh
.smi a může toho posoUditč

U.
JfoU křišowe dnč, Ua wěži sr dalo šnamcnč,
ze wssech domů whcházeji lťde a pofpichaji do ko:

stela, abp bhli přč:omUiprůwodU do poli a modlili
se kBohU za UrodU šcmskon. TU jde hofpodař ďe
fhnem, tam hofpodpně ď dceroU, tU starý whmin,
kař, tam whmčnkarka, i čeledčnowč dostalč dowolenč
zUčastUiti fe we werejne pobošUosii a sskolni dčtky
konajč ji fpolU w parn kračejčec přcd ostatnčm ;a:
stUpem. Nenč w tcn čaď prčlťš napion,
ačkolčw
se prace naleza dost, ktera ď profpčchem bh fe mohla
konati. Wssak profpčch, kterh wpcha;č ; požehnanč
the Uebeskeho, jest Uefmčrně wčtssč,ťestprawh a skU:
tečný a proto lidš wic o tento dbajč nešli o Ušitck, kterh

iřm bex toho nerde, přičini:li fe jindh dle mošnosti
Jen ;c stawenč soneda HoUšwččkh Uikdo nex
wpcha;ť Wrata jfoU ;awřena, Ua dwoře se chodť
scmo tam, do kostela mUš an šenap fhn ani dce:a,
pacholek ani děwečka fe nestrojč Je ran, je zahp
Hospodař jcsstě leži w postelč, ačkoliw nefpč Na:
řczUjr, co bp fe mělo dopolednea odpolednc dělatť.
Na křčšowý den, na průwod w poli si nezpomene.
J zmčni se mU o tom manželka a prawl: „Coš
Urpůjde nikdo na proresi?“
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deowi

ji: „Kdo bp ssel? Já nemobu, tp

Uemůžeš a drUzi takče maji prácč. Zmaři fe lmed
celý půl dUe. We čtwrtek je zase fwútek. Mzda fe
chasc mUsi platit, jist fe ji mUsi dát , ať prarUje
Uebo Ueprachc. N Ua děti nestaěime kUpowat. Ten
chcekabát, botp; ta chce kaUi, plinn. Kam bpchmc

přissli, kdhbh erhděláwali?

Já bez toho newim,

kde mi hlawa stojč. Jcst tolik platů,
whdržim. N dlUbh takř mámc.“

že Už to Ue:

Honžwččkowa mpsli, že bp předceUčkdodo kostela
wťl jitč, alefpoň k wůlč lidem, kteři rádč pomlon:
waji. Nle mUžji odbhde slowp: „Wždhť jc chlaprc we
sskolc a půjde ď nčmi! thš
Už někdo má zaháleti,
ať zahčali on. Už bhchme ho potřebowali doma, že
nám ho ale pořád beroU, žiwimexho wěrU zadarmo.“

Matka wpssla wen a oznúmila domácim wůli
hospodářowU. Tčto zlobi a wadi fe, že jčch zdržUji

od slUžrb Božčch a wlastUi fhn Wáwra brumlá:
„QU hlidá trUhlU a chre, abhchom fe dřelč jako
koně. Jesstě nemá dost a UebUde miti dost, kdhbp

třebašrpro tolarh ani wiko nemohl žawřit.“
Celedinowř si stranU whprawuji, že oni w
takowěm domě nebUdoU slonšit, kde fotwa w Uedělč
a we swátek mohoU jitč do kostela a kde fe maji
hůř Ueš psi, dostáwajire k jidlU, čeho čžebráci Ue:

cháwaji státi. debh

nebhlč powinni zůstati až do

wčmoc, ssli bh hned prhč a jesstě se Uestalo, abh U
Houžwičků dčle kdo whdržel Uežli rok. NUo pochp:

ijť, dá:li fe k Učm jesstě někdo a dá:li fe, bnde to
úáká plřwa, která fe Už Uikde Uepřichhtila.
Y iest tomU w skUtkU tak. Honžwička je fkl:
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blik a Ueptcjc nčkomU aUč sobť, čehož k slussnřmU

žiwobptť jest zapotřcbi. Wč fe o Učm, že ma
peUize, an nmozi ho poktádaji za ťdoháčea hádaji,
žc má pokladp w trUhlc za posteli. Zest silná, dal
si jč hodnč okowati, zawira ji na 1ři zámkp, jeden
jest w prostředku dwa fe zawěssUjčpo stranach a
intř na wiko si přčbil zwonec, akp ho probUdil
znamenť mU dal kdpbp ho nťkdo chtěl fnad olon:

piti Proto take trUhle rad býwú Ua blťzkn hlidáwa
jč, ráno

fe tťžko loUěč ď posieli, wečer po Ukončene

práci hned si lťha, w noci pořád fe budi a fahú
po wikU nemli otewřene a we dne zdawa fe Uus
ať je doma, na dwoře nebo wenkU w polč, že šwo:
nec zazněl a někdp fe nemůže zdržeti a běži, abp sc
přeswědčil, zdali fe mu na penťze někdo nedobýwa.
Ma je na mpsii, kde stoji, fedi, chodi a nejwětssi

potěsseni jeho jest, diwati fe na nč afem

tam je

překladati.dež je fám, wpnda si jeapozorně na:
hlidne, nic:li nefchá;i, rozdělUje, kde co ma, do sta:
rých pptliků a punčoch a až na dno pod ssaty a za
prkua to Ukrpwá NikomU anč man;elce nepowida,
jak jest bohatý, ba oU bp to wěru nemohl riri,
kdpbh tťebaď chtěl, Ueboť si to jesstť nikdp dobre ne:

fcstawil jen o počet dwonzlatnťků zlatniku a pUl:
zlatniků dwadcemik:l a desitniků se staraje Bank:
notkp take jen rošwrhUje na desitkp a pťtkp a mno:
ho:lč wsse obnassi dohromadp, to slaba hlawa jeho
jesstť si newppoěitala. Hodnč toho je w každe pťťe
padnosti, to je mU znamo, ale předce Uema dost,
nýbrž Ustawčěnť narlká a stýska si a potajmu ť siae
rpm pokladům přidawa nowe.
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HoUžwička je nrssťasiný, kdpž mnsi platit a
wphýbú fc tomU, pokUd může. Daně wždh odwádi
posledni, rpchtář ho o né opět a opťt mnsi npo:l
minatš a již několikrúte dostal wojáka, žc zůstal dln:
žen. Celádka takě těžko whdobýwá si od něho mzdh,
mczi rokem ji newhdá leč ro mUsi, brúni, fmloUwci
se, nemůže, nemae, fotwa Uěkolčkgrossů pro ni fe:
žeUe. Ostatnč podrži za feboU a mnohý Už dáon
od něho odessela jesstě neUi zcela whplaeen. Prott
jen taa nejhorssi chafa bere si k UěmU útočisstč a on
ji nmoho Uepřijme, že wssecko siládá na ushUaž nae
dccrU a Ua manželkU g chce abh oni fami fc lopotili.
Manšelka a dcera w skntkU fe zwedlp po otrč

a desetkrát obraci krejcar Uež ho whdaji. Na ssatp
nrpadUe U nčch mnoho, neboť matka Uosi jen starč
kanafaskh a drcra leda si wezme něco lcpssiho Ua
fwrch a ostatně se fpokojč třebaš š hadrp. Spinp
owssem n„a fobě maji dost, neperoU, že jest sskoda

mýdla a Uadarmo bh kaně a plčUhtrhalh a dřelp.
S jidlem fe odbhdoU lerjak, Uesstitice fej ani plesUi:
winy a otrc si ztoho takč Uččehožnedělá, fpolehaje
fe, že wic prodň, pk“ožpž
mčň whjde a máslo a wejce
odnússeji hokhně. .Zebrák buidto nedostane nic aUebo
mU daji kúrkU, již nikdo z Uich Už Uemohl zkoUsatč.

Wssak žebrácč k Houžwičkowům Užuani Uejdon,
!ďhhhbajčre fe jejich staweni a powidajice si, tam
ze fš jesstě neUafhtili. Potká:lč Uěkoho Uesstěsti a
mufl,:li pomoci hledatč U HoUžwččků, sspatnť po:

chodt, a obhčejně býwá odbpt, že oni fami jfoU
w nefnázi.
A wěrU bh tak mohl foUditi, koo si powssčmnc
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jejlch hospodářstwč. Nir neUi w dobrem siawU,
siřechp jfoU děrawč, dobptek sspatUý, hospodářske ná:

řadť fe rozpadáwá, z wrat jedno prkno se ztráci po
drnhem a po celkm dwoře rozházen a roznessen jest
. hnňj, še ho Učkdperpwážč leč z hlawni hromadh.
x
Můžeme si pompslitť, jak wzdčláwaji role a jex
jisio, žch jcssté jedUoU tolťk jim whnásselh, kdhbp
se jlch nčkdo pořádnč Ujimal a Uelčtowal nákladU
na jejich zlepsseUť.Wssak oter pořád bh jen bral a
Uic newpdáwal, wssehouUecháwaje jak to je, abp ne:
mUsel knpowati a platiti.

Zcela jinh jest spn jeho Wáwra. Stará se, abh
mčl Ua útrath, Uessetřljako ostatUi rodina, nhbrž wh:
hazUje penize, jak mile k nťm přijde. Lakomstwi
otrowo práwč Uaopak půfobčlo Ua shna. Ze mrhač
a abp mčl k tomU prostředkp, wsselčjak si k Učm
dopeomáhá. QU fe Uehrozi podwodU ani krádeže,
bere otri obili, odmissi je z upole, ze stodolh, ze fhpkp
a , dáwá je za fatkU. Pak žiw jest wesele, koUřc,
pčje, chodť k mUzikcim, sedi w hofpodě a otec mpsič,

že fpi doma w komoře. Sám Uejde Utkam, Uepřeje
si an žejdlik pčwa a přeď noc bp Uikde Uezústal,
kdpbh ho pálili. Jak pak bp mohl opUstiti trUhlU
a whdatč si w nebezpeěenstwi!
Jestlčže kdo, tak zajčstč fpn pťeje si, abp se mU
do trUhlh jedUoU dostal, a nesslechetUťkwěrU fe chhstáa
že to UčiUi. Qtec toho arciť UctUssi,mhsle, že Wáx
wra ojjeho bohatstwi newi a kcxhšUa Uěm Uechte,
penize, je spokojen a neptá se Ua jeho potřebp. ,An,ť

žeUa ani dcera mU o nčc nrřikaji. Th take fbttalt
pro sebe, kde sc co dá febratč a matka prý má fon
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zwlássmi epokladňčcč, jjž před mUžem skrýwá a chrčmč

jako oU son pťed ni. Wáwra ji přepadl, ťdyž
na fon. rúkU prodáwala a když ona zořijslana Uťj,
meela mlčet. ano dež nemá a nem odkud wzťtť,
jde ana xmatkU a wyUUrUje z Ui, ro chce Utratitč.

Zest to fmUtUě žčwobpti U HaUžwččků. Dů:
ka;ů lásky a bázně Božč a prawě Uábožnosti na:
darmo bychme U nich hledali. Houžwička fe modli,
modli fe doma i w kostrle, ale jeho modlčtba je
slabá, roztržitá a obpčejně jen tenkráte k wětssiwroUe:
nosti fe pozdwčhUje, kdhž na BohU žádá, aby mU
;ǧxchowal, rozmnožil a před zlodéji zachránil peniže.
Casto wssak wphhbá fe sknžbám Božim, abp peUěz
nenechal bez stráže. Z jeho rodinp powždy mUsi ně:
kdo býti doma. JfoU prý zlč čafh, lčdč kradoU, do:
býwaji fe do trUhel, mUsi fe dáwati pozor, abp fe
k Učm Uedostalč, třebaď

tu

nččeho Uebplo, co bh

stálo za odnessenť. Proto takč si drži psa, krmi ho,
poUtá ho k fobě, lčchoti fe k němn, Uči ho hlidatč
postel a trUhlU. J mťwá radost, kdhž na přichozi
hodné sstčká, žene protč Uim, kpostelč, krrUhle jim
Uedá pťikročitč. Jde:li prpč, peď zňstane we fwět:
Uici a nehne fe z mista, až se zafe wrcitč. Zwlássť
proti Wáwrowi jednáwá Uepťátelskh, jakobh wěděl
o choUtce jeho Ua truhlu a chtěl ho zastrassiti. Na:
ťšarmo,si ho pťedcházi, on mn pťedce erěři a kdhž
le ď mm we fwétnici sčcm, protiwi fe mU, jestli o
Postel Ueb trUhlU jenom zawadi.

To Wáer

pťiwádť na rozličnčemhssleUkha

peš ho tak řikajic wpbizi, abh fe ď nim pUstčl o
trUhlu do boje. Dlonho odkládá, až koneěnč po:
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kusseni nad Uim swčtězč a on na oteč zamHssli fpá:

chati krádež. meloUwá

fe we fwědqmt, že Ueš

wezme nir cčziho. dPatři prý mU tak dobře, jako
otcč, co je w trUhle, jednoU bp mu to bez toho
x připadlo a proč bp tak dloUho čekal, kdpž mU otec

dobrowolně newpdá ani gressle. Potťeije práwě
w kartách, je dlUžen w ho:

na wpraženť, prohrál

spodě a U žida a namloUwá si nesslechetnoU ofobU,
která na něm UstawičUě žádei prnťz. MUsi tedp si
opatřčti zásobp, abp wssUde wpstačil. Zli towarpssč
jej nUti. Je již ke wssemU odhodlán a pťi prwni
přiležitosti stůj co stůj chce fe dobýti do trUhlp.
Nastalp welkoUoce, pťissel fwatý týden, koUá
fe welký pátek. HoUžwička bp radssi zústal U swých
peněz, Uež abp ssel k BožťmU hrobU, ale boji se,
že bp ho lidč pomloUwali a že bp ho PáUbůh sUad
trestal, kdpldp aUť w ten den ke KristU PánU se
x nepťihlásil. Owssem zase mysli na peUťze a wssak
bojť se trestU, abp fnad Bůh mU statkůw neodňal.
Jde tedp do chrámU, wzdáwá porrU swatčnm křťžť,

lťbá Toho, kdo na něm pnť a frdce u
U fwých tolarů.

má doma

Tp jfoU jeho bohem, jemUž se klanť,

jejž milUje. kaoUpenť Kristowa newážť si, ano láskq
Krčsiowa fe ho anč nedotýká, je twrdý, tUpý, wčzl
we tmč, nežádá si očistěnť, pofwěcenť. kaonal
še:
wnťjssi poloožUost, fpaseni wssak se nezúčastnil, š ne:

prawosti son

pofpťchá domů, jakobp ho zlť dUchowč

hnali.
U HpoUžwččkůmimo Wáer
nikdo neUi we
staweni. Celádka je w poli š domáci dceroU, mfltťa
ď otcem a ďe fpnem sskolákem messkciw chrámU Panťe
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Nessťastuikzapomemxl ňa swatý čaš a chpstá se k proe
wedeUi skUtkUidhawne“bo. Wstoupč do fwětnire, nefa
Uebozez,xfekmt, dláto, prázdný pytel, opeilkU ďxka:
menčm a piskrm. Z chre trUhlU odstrkowati, ale

peď mn nedá a musi ho wphnati weU, nrž na Ut
sáhne. ije,
sknči U dweťi, dUpá Ua Uč přednčma
nohama, hrpže, koUsá je ostrýmč zuby. Wáwra
zatim trnhlU si obrátčl, wpndawá wšadu prka, tlUče
do něj, feká, řezá, prilUje, až pUsti a on do trUhlp

dirU má hotoon.

Crrstwč wptahnje pytlčk;ya pUnš

čochp š penězč, napřed jedeU, pak drnhý, jesstě ne:
má dost, Uajde třeti, takč ho wezmc, proč by tam
nechal čtwrtý, patý, wsse fe mU hodi a mysli si tčm
přilepssowati po relý žiwot. Chtěl na poěátkU jen
částky otcowých peUěz se zmornčti, ale npni před
očxima je maje pořád si whbirá, až nezbyde lťir a
konečně nechce, abp Učro zbylo. Pytlčků a pUUčoch
Uemůžepotťebowati, č whprázdnčl je do pptle a dal
do nčch pisiU a kamenč, abp bhlp těžkč a zase na misto
předesslčje Uložil. Maje hřebikp, přibil prka, jež
whlomil, trUhlU přčstrčil ke zdi, stoji žrowna tak jak

stála, šadni stranu neni widěti a Uikdo neUhodne,
že w Ui Uěkdo bhl. Pak nástroje a peUčze w thli
Fďhnássi weU a jest odhodlán pfa zabitč fekeroU,
lestťť fe mU protiwi. Tento ale mine ho, když ote:
wře, bčži kU trUhle, oěncháwá ji a ša zlodějem fe
pUstťo Již jest wenkU, šawřel a peš Uepokojně ob:
cháš: trUhlU, sstěká, wrči, a kdpž si nemůže pomoek,
Uťchmll a poslouchá, ro fe dčje Ua dwoke.
Zlodčj wessel do stodolp, přelezl přeď oplotek

do pámť, wpkopal si tam jňmu,

wm:ppal
do Ui
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penize, zaházel jč a rosstim ji přikrpl, kterř tam po
zemi leželo, bpwssi pod občlčm jťž .wpmláeeUým.

Než se nčldo wrátčl domů, bpl jčž dáon

hotow a

kdpž otee o matkoU a o meUssčmbratrem přčcházeli,
y widěli ho z restp, aU prokopáwá Ua koUce stroUhU
a oter fe mrzel, že z domn odessel, ačkolčw mčl pxřč7

kázálw hlidatč ho. J zastawil fe U Uěho a wptýkal
mU, proč se od staweUč wzdalUje, ldpž Uiťdo jiUh
neni doma, ale on fc Ua něj obořčl řkaz: „Ceho pak
wám tam bUdUhlčdat? Wěcra teprw jste mi powidal,
že nir Uemáte, kdpž jfcm Ua wáď chtčl pár zlatých.“
Nechal ho tedp, pofpčssčlza žerU a za chwili
již stál we fwč fwětnčrxi. Peď řádčl erbyčerě,
siákal Ua Uěj, fkákal na trUhlU, kňUčel, weU UP:
bihal. MUfel si toho powssimUoUtč, ale zámkp bylp
w pořáde, wťkem fe Uehmllo, Ueměl žcidUěhopode:
zřenť. Předc ale rád bp do trUhlP Uahlčdl. Wssak
přissla domů čeládka a odložil to až Ua odpoledne.
Pfa widěl, že žene na stodolU. Podťwal fe tam a
Uebylo možná, abp tatn bhl Uěkdofchowčm. J Ue:
chal ho, mpsle, že hoUi fUad mpš Uebo kočkU.

deoledne

ssel Wáwra do kostela a Uesslechet:

Učktakě fe přiblťžil k swatčxmn křťži a portU wzdáwal

Zežčssi. Běda mu, že w frdrč Ueporitil žádUe uli:
tosti nad zločiUem, jejž ráno bpl fpáchal, a že ho
Uechtťl Uaprawiti! Přál si, abp ho lčde proto, še
kleěi pod křťžem, měli za lepssčho, Uež w skUtkUjest.

Zatim oter doma prohliži trUhlU, a hle, pifek a
kameUť ho Uemýlč, lmed poznáwá, že jest okraden, a
dá fe do křčkn. Přčbčhne .žena, slpssi, eo se stalo, a
ďoji fe o rozmn mUžůw, wčdour, jak diwore si pox
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činá. Wáli fe na zemč, trhá si wlafp, přeje si smrt,
nedaje fe ani Utěssitč. prěhl
na dwůr, wpskoččl
na náweď, reloU weď swolal a lomě rUkama a plačkp
powidá, že se,na Uěm fpáchala krádež. Ptajť se ho,
kde eo měl a mnoho:li tam měl, a on bťdee:
„W trUhle to bPlo, a bhlo toho mnoho.“
Nedáwno bpl foUscd jeden w nesnázi a chtčl
si od Honžwičkp

whpůjěťtč penize.

Nepůjčil mU

Uir, ačkoliw ho pro Boha prosil, abp fe nad nim
fmilowal a penčze mU na statek chtěl pojistiti. Nemá
prý, prawil, a nhni whznáwá, že měl, a Ukazch
pytlikh a pUnčochh ď kamenčm a pčsiem, jcnž bylp

plny penčz. Soufed, jehož bhl odbyl, jest tU take
a nemůže se zdržeti, abh mU neřrkl: „Widťte, HoU:
žwičko, nechtěl jste mi pňjčiti a U mnč bpste bpl
měl penťze jistě.“
Wssčckni se dcwč, že jčch mčl colčk, ssinchajč fe

a powčdaji si: „Do těch žoků toho wesslo!“ Ačkoliw
hádali, že má ;ásobp, předre jim Uenapadlo, že jfoU
tak welkě a HoUžwččka stoji před nimč ro lhář,
co neútrpný a nemilofrdný člowěk a wčc fe nad
Uim zlobč, než ho litUjč. Llno, mnohý

mU nesstěsti

přeje a prawť: „Je jedno, ať má pokladh nebo Uic,
be; toho mU Ueprofpělh ani jčUým, žr jich nechal
lešett w trUhle.“
Přissel z kostela shn, otec fe ď nim wadi a
dáwá mU winn, že bhl okraden. Proě nezůstal
doma a nehlidal jeho ,truhlU? „Wždpť bpla prčc:
zdná!,á namčtá shn. „Q nebhla,“ wolá otee, a fpn
ťUUodpowidá newrle: „Wždhckp jste to ččkal, a nčr
lste nám nechtěl dciti.“
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x Joeu po fwých, o otce fe“ dcile nestaraje.

Wssak

tomUto projede hlawU mpsslřnka, žch sUad fám fpn
fc mU pomstil. Whhledá si ho a prosi: „Jestlč
tp jsi to wzal, dej to nazzpátek. prlatťm
tč, ro
Budeš chtit. Pompslč, že jie to zlodějstwč.eSpáchal
jsi krádež na otrč. Sedmř přčkázaUčprawč: „„Ne:
pokradeš:„ck, Bůh tě bude trestat. QUo fe to pro:
zradi a tp přčjdcš do krčmináln. Já Uic neťekUU.
Wrať penťze a nemUsi o tom nťkdo wědět.“

Newzal prh Uťr, a erráti Učr, nad to jesstě
prlisnil
otre, že ho má w podezťenča přifně si
to zapowěděl. Qtec jdr na matkU, abp ta mU domlU:
wčla, ale an takč UččehoUepořidčla, a Wáwra
ťleje, že to pohaUěnč nebUde trpět. Nechajť ho ted;n,

a oter hledá w domě, wenkn, po wsi a ňřad mU
mUsi pomáhat. Nepřčsslčna žádUoUstopn. J nastal
wečer, a HoUžwččka pozdě w Uori Ua lúžko Ulehmll.
Owssem Uefpi, ale wzdpchá, Uařiká si, modlč fe, pťe:
mýssli. Peď je dole Ua zemi, pojednou se zdwijidne,
wrčť, chce weU, a hospodář ho wpwedl. Zamiřlč na
stoduolu, sstěká, je rozwzteklený ; HoUžwččka otewře
dwťťka, pusiť ho tam a wejde za nčm. Peď pťeskočil
oplotek, chhtčl Uěkoho, jest slpssetč„pst,“ držeji, peroU
fe,; HoUžwiěka takč přelezl, a fpčchá pfu kU pomocč.

Q zajčstř jedná fe tU o ,ťeho poklad! Proto Uezná

bázně a žčwota si newážl.

Ze tma, wrhne fš na

člowěka, jenž zápasi ď pfem, tlUče, sskrábá, sskrtt ho.
Tento fe brám, rád bp Utekl, ale Uemůže, citč w noze
zUbh pfowp, do twářr se mU zarplp Uehtp HoU:
žwččkowp, teplá krew mU teěe po těle, mUsi si poe
mocč, sie ď Uim bUde zle, strkčl od febc protiwmkazp
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ťopá do něho, fbirá oklessťkp,pichá, bije jimi, brzp
je nahoře, brzp dole, wálť fe w rossti, až rám: do:
stal do oka, wpkřikl a wzdal fe, wolaje: „Jcř jfem
:o, pUsite mne a zažeňte pfa, zdá sr mč, že jfem
přčssel o oko.“

Zrst to f;:n, potýkal se o otcem, a Upnč oba
dwa leži wedle febe sepráni, rozedťeni, w krwi;
jedeU mpsli, že ztratil oko, drnhý má nakonnUtý
palec, boUle w hlawě, modťinp Ua těle, oslabotoUa
mdloboU, nemohoU ani powstati a těžre oddpchUji,
hekajč, stčnaji nad mistem, kde w zemi zakopánp jfoU

UessťastUč
Otee o jsi
nich
ale jfoU,
ptá fe
dbaje
na ššem,ze.
olestč: „Kam
je eri,
dal, kde
co Ue:
zde
děláš ?“ A dokládá: „Tp je mciš, a newhdňš:lč jich,
bUdU wolat a fwážeme tě.“

Spn mU odpowidá: „JsoU pod wcimi w zemt
a Udťláte dobře, kdpž bUdete mlčet, bez toho jste

mne Učinil mrzákem!“
Wstana, wleče fe koplotkn, fotwa že přeleze.
Peš bp ho hončl, kdpbp mohl, je napolo zadUsseU,kniči
a Wáwra bez překážkp doestal fc ze stodolp. Je ne:
daleko stUdně, wphledal si jaťa stUderU wodon Umý:
wá si oblččej, wptirá si oči. Pak wezma si pUtUUwodp
ď sebon, zalezl do komorp, kde má postel a tam
až do rána w bolestech fe chwěje.
Qter Ua pokladě fwem wpležel, wpfeděl, až
fe rozednilo; hrabal prstp, abp ho odkrpl a přeswčd:
ččw fe, že tU je, hlidal ho ď pfem a než fe někdo
w domě probndčl, odnesl si ho do trUhlp. Bplo

mU zle, nepowčděl ani ženč, co fe stalo, a ta ráno
sama widčla Ua fwe oět, jak strassně je zohawen.
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Zesstě wic fe lekla fpna. Bpl celý zateklý a chtěj
nechtěj mufelč powolatč lřkaře, abp fe jčm ráUp Ue:
zanitilp. Jak knčm přisslč, Ueřekl jeden aUč drUhý,
wpmlouwajice fc, že je to potkalo, kdpž dělali dřiwi.
j.Ctďonžwiěkato prowi tak bpl napowěděl schwálně
ho ansstiwčw a lřkař a eelá weď se ď tim fpokojili,

ačkolčwtomu erěřčli.

Nežalowal tm an

oUen,

a proto nebplo přiěčUp zakroččti protč Učm.

ll Qtec se fpiš wpbojčl,

ale paler mu zůstal

chromý a fyU w skUtkU přčssel o oko. Bpl w ta:
kowěm Uebezpečenstwť, že meel ďýtč ;aopatřeU a
pťi tč přiležčtosti UejeU oU, Uýbrž č otec ssel do febc.
Q peUězťchfe již Uemlnwilo a lidř, ptal:lč fe
po Uich, dostalč za odpowěb: „Potkalo Uáď wětssč
Uesstěstť, Uež je žtráta prněz a běda, že se Uedá nau

prawčti.“

Newědělo fe tedp, maji:li je čili Učc a

rozličnř čeči fe o tom rozUássclp.
HoUžwička po welkonoci takě přčstoUpil k zpo:
wědč a wpkonal ji tentokráte o wětssim profpěchem

Uežlč jiUdh. Byl welmi malompslný, pozUáwal ;a:
slepenost fon,
rmoUtčl fe Uad brozUými Uásledkp
jejčmi a chtěl fe polepssitč. Těžko mU bhlo odtr:
hnoUtč srdre od mamonh, ale ď pomoci Boži Uad
feboU fwťtězil. J počal moUdře fe chowatč. Qpra:
wowal dům, stawěl, pokrýwal stťechp, wzdělč:wal
pole, kUpowal Uowř hofpodářskě náťadi. Zena mU:
fcla posiechnontč a ráda poslechla, wědour ro fe staloa
a chUděbo jčž UepUstila bez almUžUp. Yno jedlťe
UUzUř rodině pomoýli welkoU občti a Uapotom čts

Učlč dobťr, kdhlolčw toýo žádala

potřeba.

Ubošť

Učilč fe teprw w prawdě Bohn sloužčti.

Od te
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dobh dbali wťce na modlčth, na slUžbh Boži, nen“
Zdržowali od nich ditek anč čeládkh a nempslilč, žr
je fskoda časU, který w kostele ztráwi.
HoUžwččka do rokU čtprpkrát přijimal fwátost
pokémi a fwátost oltářnť, fhn to Učinil ď Učm, fmi:
řčli fe, žčli w lúsce a oba řikalč, jen welikěho pátkU
kdpbp fe mohli dočkati. Dočkali fe ho a tU fpolU
ssli kBožťmU hrobU, klečelč před fwatým křižem a

prosilť Ježjsse, abh jčm prominnl, čťm wloni Ua
teU weliký den fe proti NěmU bhli prowinilč. Q,
lčbalč Ho zajisič š jiným ritem, ď jinýmč úmhslp,
š jčnoU wroUcUosti! Qtec fe odřekl lakomstwi, spn
marnotratnosti, žaUechal hřťssUřhotowarpšstwa a tak
dokážalč oba, že prawč jest jejčch pokčmč.
Wsse to U HoUžwťčků jčUáče whpadá. PeUčše
se whdalh až Ua tU šáfobU, jťž každřmU tťeba pro
lmdoUcť možnč Uehodp, děti fe wedlp kBohU, spo:

jowala je lásla, otec ďe fhnem mělč Ua fobč stálá
zUameUť, jenž jim Ua mťUUlost nikdh nedala zapo:
merUti. J káli fe Ustawččně a jeden drUhčmUwp:
Uahražowali křiwdp. Wciwra fe stal hofpodářrm
dobře šťǧšeUčho statkU a rodiče jsoU U něho ssťastUč

na wýmmkU.

lsl.
,Mnohá
obec je tak ssťastnú, že obhwatelč: jejč
si počestUostč zakládajčce si Ua čisthch mra:
!Uech, doďrěm jmeml a dobrhch přikladech. Man:
Čťellša maUšellh zachowúwajč fwatoswatě wěonst,
wášl

ltš si pťťslťbťlt)cizološstwi jest jim 25ošawnostč,
P

již
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jen dle jmeUa znaji. Ta w obcč nemá misia a
weřejnemU soUdU, wsseobchemU opowrženi bp pro:
padl, koobp fe ji dopnstil. Mlcidenrč a annp
chránč newimwst, abp jč UeposskwrněnoU dochowali
.do stawU manželskeho a ftane:lč fe, že některý anebo
Uěkterá nad fwon ctč fe zapomněl, jčž nčc neplatč
w fpolečnosti chafh poctčwe, wssndp ho stčhá hana,
pokazil si sstěsti žiwota a Uezbýwá mn leě pláě Uad
pádem a pokánč podál fpolečnosti.
Je:lč možUě, tlači fe na to, abp mladi hřissnicč
wstoupčlč fpolU w staw manželsiý. Tak jedčně lj;e
Uaprawčtč zlý skntek, jejž pak můž zcela fmazatč toliko
kajirč a nrúhonný žiwot. Qwssem žrť č tU 1esstězbýwá
fmUtUá npominka, kdhžmeeji wpznatč, že prworošene
ditě jejich bplo Ucmanželskě, č toto samo fe za to sthdč
a rodiče až do smrti fnássejč kletbn, že swobodnč pře:

stonpilč přťkázanč: „Nesefmčlniš.“ Wssak pádp ta:
kowe w obcč pořádne býwaji řčdke. Každá panna
jiš Uapřrd wč, co jč očekáwá, kdhkp poklesla. Ma:
tkp to časio a často předsiawx:jť swým dcerám, chrá:
Uice jčch zlě přčležťtosti a že neni chlipných pokUssčtelů

a neswědomitých fwůdců, Uenwádi fe nčkdo do ne:
bezpečensiwč a fUadnějč nad sebon bdť. Jestlčže w
ci;inť dčwka některá siUšebná w hanbU se wpdala,
powažUje se za pobčhlčci a doma ič stihá powršem,.,

Ano ofada ji nerada přijimci a trpi, abh zlý jejc
přčklada fnad i lákánť nebhlo kzáwadě jiným.
Kolikráte je tomU w skUtkUtak. Mládenec Uebo
panna, jenš we swětě ztratčlč stnd a žčwotU mrzkčmn,
bohaprázdněmn žwpklč, Uechtějč fe odřeknonti mrzkř
rozkosse a wphledáwajč Ueprawosti, jenž se zprzněnem:l
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tělU jejich stalp potřeboU. A bohUžcl, jediná takowáto
owre prassiwá nakazi často celoU oďec. Již wssetečUý
pohlcd jejč jest pohorssliwý, oplzlá slowa jejč json je:
dcm, mrzkě skUtkpjejč jfoU fmrtč erčnně dUssi. Třcbaď
ďp č na poččctkufe měla w osskliwostča nenč:wistč: hřich,

jemUžto slonžč, předre wszdč žádosi w nmohčm ne:
pozornčm srdci; wrhne se jeden do propasti, ď Uťmč
drUhý, pak jest peleš w obcč založena, konol Uafpt
a brzp se zmůže, nebudon:li pastýři dUchoin, rodčče,
hofpodářowč! plnčti powčnnosi a Uepostawi:lč fe na
odpor nastáwajťcťmrain zkcize.
We wefnici, kde žčl lakomec HoUžwiěka, neďý:
walo slpssctč, žebp panna křefťanskátak hlUbocc kle:
onUti mohla, aďp si ze eti Uirdnedělala a wpdáwala
fe za bezbožnoU msz Uesslechetnťkům. Pocházela od:
tUd Dorota Nesswarowa, dcera misiwxassewcowskčho,
jenž dloUho chodil po swětě a wsselččcnn: fe pťčUččl,

ro jej rozwiklalo w fwatěm Učeboženstwč; Stal fe
mUdrcem, chlUbilse, žc Uepotťeije Boha, newěřil
prawdám nebeským, trosstUje se na fwůj rozum. Tťm,
jak řikáwal, pozUal, že Učeni knťži jest klam, že peklem
jen strassť hloUpč lidi, že zpowťť: jest jcjčch wpnález,

púst sztečnč břemeno, modlitba marnč: a nawsstě:
wowčmi chrámU Pčmě ztráta časU. A hle, on čan
tak pěkně Užiwal, že z rrst fwých wrátil fe skoro co
žcbrák a ničehož si Uepřinesl keč wak prázdný a w
řemesie take nebpl wpcwičenťjssč Uež jčnť, jenž wiře
swaže ,zůstali wěrUi. Předce ale něeo si wpziskal,
co jim do,mů ď feboU w nepřčwcdlč. Bpla to žena,
Uebpl ď m wssak jesstě oddčm a kdpš se Ua to tlaččlo,
abp se oženil, sicejčnak že ď ni obrowati nesmť, podrou
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bčl fe wůlč dUchowUťch a fwětských přcdstawmých,

aby prý od nčch mčl pokoj a wstoUpčlďe.fon

po:

běhlčcč w staw manželský. Y ona, jakobh mU z oka

whpadla,

zcela se mU podobala.

řeká, nestpdatú, bezďožná, pofmčwala
rownč jako manžel jeji.

BPla

Z cakowýchto rodičů possla Dorota
rowa.

prosto:

se UábožUostč

Nesswa:

Neslhssela od Učch Učc dobrčbo, newčděla Ua

nich žúdnč! ctnostč a jčž w mládč fe U Učch fkrz Ua

sčrš pokažtla. J sskolUměl an sswec za šthečUoU
wěc adcery swě do UťUepofýlal řťkaje, že on si jt fám
whcwččť. thwčččl
si jč bidUťk a kdpž dorostla,
Utrkla mU prpč do fwěta, kde prý, jak otec powi:
dáwal,

hezká ženská fUadUo přčjde k sstěstč ar mč: fe

dobřr, Umč:lč fe mnžům zalťbčtč. J donala, že
toho dowede a pohodlč a hoonst we fwětě bhlh jč
milejssi Uežlč bida dyma.
NeUi známo, jak fe Dorotě we fwětě dařčlo.
Po letech pťčhnali jt ssUpem a Uařidčli, abP fe Ue:
opowážčla wčce do města odejťtče Qtec bpl Ue:
boštčk, matka fe žčwčla almnžUoU a dcera hledala
jčUých whdělků.
Nalešla je, Ueboť tU bplo Uěkolčk
wprwčěenců po otcč a tč se fpolččlč a wo kradli.
Nesswara sice Uebyl zloděj, ale jeho mUdráctwč zba:
wčlo je wťrh a tUdčž ť poctčwostč, že fe koUeěUě od:

dalč Ua zlodějstwč. thž

Uebhlo hřťchU, proě by

těšce pracowalč, mohoUce jčUým wzčtč, čeho tčto majť

hoonst a jčm fe Uedostciwá! Qwssem je stčhalh
úřadh, podlehalč foUdům q trestům, ale aUč tU ne:
trpělč hladU a č we wězeUčžilč Ua cčzčútratp. Wždh
tam Uěkterý z Učch bpl, wpseděl sixswůj čaď a pak
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fe ohlčžel po nowč krádeži. We dUe toUlali fe po
hofpodcich, fpalť, hrcili, pili, jedlč, w Uorč hýťili
aneb fe radčdlča domloUwali fe, kde bh fe lonpež
ňáká dala wpkonati. BUidto se jčm podařila anebo
nepodařila, bpli nq wsseckopřiprawenč a o to, ro
zistali, fe dťlili. Ze ž wčtssiho dilU bhli fwobodni,
hodila fe k nim takowci ofoba, jako bhla Dorota a
rádť ji přijali mešč sebe. Bhdckela U matkh, stro:
jila jim, přissli fe k nč Uajťst anebo jim jidlo do:
nesla, kam si porUčilť. Qbhčerě pak ď nčmi takč
hýřila w hofpodě.
J feznámil fe š bezbožm)mčtěmito mUši mladý
HoUžwička, ansstěwowal takč hofpodU, a fpolečnost
jejich fe mU libila, že bhla hodnč weselá. Qn fe jim
takč lčbil, že bpl pr fedlákůw a to jčm ho činilo
jesstě Utilejssim, že bpl oter lakomer a mťl fchowanč
penize. Již dciwno po Uich toUžili a stálo je to
mnoho hlawp lámcini, jak bP mU je odrčzili. Wáwra

jim w tom měl býti nčlpomoren, třebaš erědomkh!
Proto dali si Ua Uěm šáležetč a do swč fpolečnosti
ho lcikali. Ze bpl doma Uefpokojen, ssel rád mezi
ně a že otre nenáwťděl, reid siPssel, kdhž ho proti

němn anádčlč.

Donalč totťž, kd?ž on mU penťze

.Ukradne, že jim prcire Ufpoři. BUdto mU je zase
wezmoU whsspehowawsse ho, anebo je prohraje w
kartách a Utrati ď nimi w piwě a kořalce. Zwlcissťč
pak Dorota si ho nadcházela a oU w opilosti w
skUtkU fe k nč naklonil,

žcidaje, abp jeU jeho fe pťč:
držela a chtčl fe jť hojně odměnčtč. Wssak čim?

Peněz neměl, Ua fýpce fe práwě Uir nedalo wžiti,
že tam Už Uir nebplo, hofpodskčmU ďpl dlUžeU, ta:
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báčnikowi a židowi tčž a ztráta w kartách se UstaZ
wiěnť množčla.

NUtili jej, abp si pomohl, jak může. Je prý
blázen, že fnássi nedostatkp. Wezme ze fwěho, co
wrzme. Může fe mčtč dobře. Otce zafe Ufpoťi!
Oni fami kU krádeži fe mU jesstě Uepřiznali,
abp jim wčee důwěťowal a nemohl proti nim wp:
stoUpitč. Yž famč na něbo bUdoU mčti důkazh, pak
se ho nepotřebnjč sstitčtč a on jčch mUsi chrčmčt.
KdPž fe U HoUžwččků stal pokřčk, že bplť okra:
denč, zlodějowč hned wědělč, kdo fe jčm dostal do

trUblp a rádi bp, fe š WáwroU bplč fesslč. Mnozi
lidčr arciť hádalč na nč, ale onč fe tomU fmcili a
bezprčnč čekalč na wyssetťowánť. Dorota se jižltě:
ssila, že nUnť plnýma rUkama bUde bráti au pččxla
si, abp jčž bplp fwcitkp. Wssak zatim se U HoU:
žwičků něco pixihodčlo, ro na zmar pňwedlo wsseckU
jejčch nadťjč.

Wáwra stonal, řeč o krádežč Utichla, bplo
patrno, že otec k ztraceným penězům zase přčssel.

Jak fe to stalo, nebplo jim možná wpzpptowatč,
aniž fe dopčdčlč, jak Honžwička še prem tak pře:
hrozně bplč poranťnč. Napťed fe arcčť domýssleli,
že fe fpolU fetkali nepřátelskš!, kdpž fe ale pťrswěd:
čilč, žc jfoU k fobě laskawi a neččnč si wzdorů
ančž jakěho protčwenstwč, zůstali w nejčstotě a fpo:

lehalč fe na Wč:er, že z nťho prawdn thč:hnoU.
Qn ale, dež mU bPlo zafe dobře, se jim thhbal,
nessel do bofpodp a nic ď Učmč mitč nechtěl. Do:
rota fe jčž nadarmo o něýo pokoUssela a wčdoUe,n
že dčlá, jakobp jč neznal a o penize fe š nč nedělt,
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mu

ano že jich nemá, lčtowala skoro, že se tak tUze
zdrcihala wejčtč ď Uim w bližssč známost a fwo:
bodnějssi obcowčmč, Upnť bh mU mohla wphrožo:
watč a nUtčla bh ho, abh jč wpplatil ňákoU Uá:
hradU.
Nesslechemč společnčcčWáwrowi UemohoUce z
Uěýo 1čUčho zčskUmčtč, žádali aspoň, abp jim dal,
co prohrál ď kartách a co jčm bhl dlUžen, a oU
si to w skUtkU wpžádal na otcč a wprownal fe
ď Uimč.

Dorota bpla nerada, že o Wáer

přissla. Že

si ji newezme, to owssem mohla a meeka wědčti.
Me jč bp se bplo lčpe libilo wěstč ď nim žiwot
hťissný nežli ď padonchpd a bezbožUčkp, jenž

nikde

a nikdp Uebhlč jisti. J ona ď Uixpi často býwata
stiýcina. dež
se jčm zle wedlo , fnássela takč
bidU; kdhž fedčli w žaláři, fotwa fe Užiwčla beroUc
matce, eo si wpchodčla žebrotoU. Wssak lidč ji málo
dáwali, že skrýsseposkptowala zlodějům a dcerU mčla
bezbožUoU. Obč bplh w obci neUáwidčnp a trpčlp
fe tam, že Uebplo možná, prpč je wppUdčtč.

Wciwra Dorotč powidáwal, že jč má rád.
Na to si an dU;:nčzpomněla. Wčdčwci ho, že chbdi
do kostela, modlč se, posioUchč: slowo Božč, sloUži
PčmU BohU. SUad bp fe jč zase naklonil, kdpbp
ona podobnč ččnčla? J chee to ččniti, ale jen Ua
oko,a pokUd bp se ji úmpsk jejč Uepodařil. J ne:
sstitc fe zprawčti o tom fwč zloěinnč přátelp, abp
o ni Uepochpbowalť a tito dělajč si z toho žert
a smich.
Dorota w skU:kUjde w Ueděli do kosteta, je
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na welkých slnžbách Božich,

slhssč kázanč a wrátč

fe domů, jakobp je u bpla UeslPssela Bndonri
Ueděli jde zase, jde odpoledUe i Ua požthanťa
křefťanske rwičeUi, ale siowa kněze anť o Ui Ue;a:

wadilp

Nero Umi, erěřč

jčm, Urma wUle řťditč

fe dle Učch W skrptť a potajmn obrnje jako dřťwe ďe
fwými priznčwrč, lčde o tom wědč, ifon přefwědx
čeUč, že fe přetwařnje a UepochopUjť, ro tim za:

mýsslč QUa si jen žáda, abp ji mčl Wawra
hodUoU a o ostatUi se Uestara.

Snad

ša

ho tťmto

szfobem k fobě přčlaká a pak mošna, že bh si jč
snad mohl w tttťebaď ša maUželkU. Dost zčtoho
Uasičbowal. Žďstatni bťdUi přčžinrč jeji eredlč
ď Uč takowe řeči, jfoure hřichn zwpklť a Uebpla bp

si na lichoreni jejčch tak zakladala
Me oneU jest
dobrý blašeU, myslčla si o Učm, a da fe šaslepčtč.

J hleděla, abp jč widťwal w kostele, hledala pii:
lčžitosti, abh ď Učm mohla mlUwčlč a býti ď Uim
o famotě, donmiwajťr fe, že jej bnd si Uaklonč pťe:

twařowančm, anebo že jej přčwede k padn fon
úlifnosti,

abh tak řťkajťr Ua Uěho měla práwo

a

mohla si rnkU jeho mori whdowaati
Přeš rele leto whtrwala Dorota we swe pře:
twařersti, Učr fe jť weřerě Uemohlo wptýkatča
dokazatč Wawra si toho w skntkU powssimmxl a
děkowal Bohn, že se obratčla. dež stal mezčmUžx
skými posionchaje kUěše, bpla ona mezč ženskhmč a
wždp až ke kazatelně fe dotlaččla
Přissel podzčm a konala fe pamatka DUssiěek

TU poUejprw pohm:lo DorotoU kazan, tak že chtčj
Urchtěj mUsela pozor Ua Uě dawatč. Slpssela wěrč,
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jakowčž ji jcsstč nikop Ua mhsi nebhlp wstoUpčlh.
MlUwčlo fe o Uebožticťchsprawedliwých k ncfprawedx
liwých. Zřctclnť sc whložčlo, kam wede žčwot bezbo:

žný zdc na fwětě a po smrti. Musela w dnchn wh:
šnati, že je prawda, co kUčz kázal, neboť sama na
sobě toho kusila, kam jč newěra otcowa pixiwedla.
Což kohbh č takě prawda ďhlo, co očckáwá dussi,
kdhž z těla whjde? J Ulekla fe toho, zamhslčla fe a
Urmohla to anč z mhsli pUstiti.
Nastal adwent. W kostelese whkládalo o při:
ssti Spasitele.
Bhlh jsoU na swětě mnohe bludh,
panowalp ohawnř hřčchp a neprawostč. Zežťš fc
narodil, abh lidč wpkoUpil, je kU poznčmč prawdh
a Uctiwosti přiwodil. Wssak prwě než přissel, mU:
feliť se k tomU připrawčti: polepssčti srdee, Uapra:
witi wůli a toUžitč po něm. N podobně mUsi ččniti
i tč, kdož žčldaji spaeri jeho účastni býti. Kdo
jim powrhUjr, a Ho Uepřijimá, wzdalUje se fwčho
spaerč, a konečnč šahhne. Q kýž bh Učkoho z po:
sloUchačů Uepotkalo to Uesstěstťuu „;kázawěěUú! Qbra:
tiš fc tedh každý k Němn a že to jiUcikmožná nenč,
leč kdhž fe Ueprawosti odřeknrš, pospěš si ď tčm a o
wčmoci se radowatč bUdeš š UarozeUi Jeho. Tak
dotiral

kUěz Ua cwičeUč dUchowUťm.

Dorotť bhlo oUzko, ale nechtěla k wůli Ježčssč,
k wůli dnssi od hřissněho žiwota Upustčti. Setr:
wala w hřissich a wánoee ji w nich přckwapilp.
Celčx osada zpiwala, plesala, ona take siála U oltáře,

ale mťsto radostč obkličowal ji strach a erýsiowUá
eeskslosto Kázanč kUězr jesstť wicc ji pobonřčlo, wssak

ani té chwile neposlechla moUdre radh a UapomenUtč
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jeho. Pofnd nsilowala o. to, abp pokrptstwčm zjed:
nala si cafný profpěch a nepoddala se mčlostčBožč,
která dnssi jeji láskala prospěchem wěčným, jestltže
oprawdn Kristu fe zafwětt.
Q mafopustě ubohá Dorota tťm měně mpslila
na Uapraweně, anobrž nočnč tonlkp a hýřmč hnedle
bp bplp w Uč UdUsilp dobroU

jčskrU, která

pofUd

doUtnala w frdcč jcjnn. Wssak tato Uemohla zcela
wphafnoUtč u až pak rozdmýchána mčlostč Boži
w čaď postUč měla w plamen žhoneč wpsslehnomť.
SlUžbp Boši, slowo Páně UstawčěUějč rozněcowalp.
Zežčš e narodčl a Umřelpro Uáď, pro fpafenč nasse.
Kdo jtm powrhl, hřčssnikemzůstal: wčnen jest Jeho
Utrpenčm, Jeho fmrtč a takřka z nowa Jej křčžUje.
Dorota
křčžoon
restU
a jťž se slhssi
fotwa postuč
může kášanč,
U ráUčtčchodčna
hnUtiu frdce,
dobrčmU

wnUanti.

Skoro

po relý rok posloUchala, ro z

kazatelnp zwěstowal ofadť pastýř dUchownč. Prossel
w tom ěase nejhlawnějssč článkp wčrp, jednal o fwa:
tých

tajemstwich,

UkazUje a

Uče, jak

bpchme fe

mťlč dlr wčrp chowati. Dorota to prwč newěděla,
že wprostla jako dřewo w lefe bez wirp a bez Boha,
npni to wi, jde do febe a jiš již na tom jest, wptr,:
hnoUti fe z osidel jdáblowých, w nichž posUd wězt.
Jesstě jč ale poUtajť, je slabá, žádosti hťissnč fe ozý:
wajč a wzdorujč, a tčlo odpornje. PofUd lpč frdce
jeji na fwětU a hledá ěafne blaženosťi, k tč si chee
dopomocč a nek wěěnčmU fpafenč, jehož pofUd lže:
pokládá za nejwčtssi poklad a fwrchowaný cil, k lee
hož dofažcnč bp fe měla wssemU podrobčtč.

Nastal welký pátek. Dorota jr takč w chrámu
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Páně xa stoji jak obpčejnč pod kazatelnoU, kdpž se

hláfá siowo Boži.

Ze důtkliwř, pronikawř, bodá

ji dor frdre. Jest stťžena hřčchp, ach ohawnými hřichp.
Ješio Umřel, abp ji w koupil. Lotr na křiži obrátčl
fe k Něnnl w posledmm okamženč a wessel ď Nim
do nebeskčho ráje. Kajiri Majdalena ziskalasi Zeho
láskn, Upni trUchlčUad Jeho smrti, objimá křiža fpa:
feni si dobýwá a Dorota chtčeneb nechtěj mUsi ji ná:
sledowati. Následowalať jt w hřissich, hněwala

Pčma Boha jako ona. Zestliže jako ona kNěmU
fe erbráti a ,UebUdeHo milowati nadrwssecko,weta
je po Ui. O, křestane, opnst wssecko, ro tě láká,
wábi, zaslepnje a obrať a skloň fe k Zežissi, hledej

milosti Jeho, proď Ho, abp tě laskawě přčjal, bo:
jUj, trp š Nim, odewzdej fe MU Upřimně, wroUcně,
obětUj MU rrloU dUssi fon,
zachowrj MU ji ne:
possťwrněnoU, čistoU od hřichU. Pak i pro tebš
Umřel KristUď, dojdež U Něho fmilowáni a wejdeď
ď Nim w radost nebeskou. Nmen.
„Amen“ šnť to po kostele. Dorota takč prawi
„amen“, ale prawi to tak hlasitk, že je to až k
oltáři, až ke dweřům chrámowým slpsset. Newi

o fobě, Uedbá na nikoho, newidi Wáer,
který
nedaleko stoji, mpsli jen na Ježisse, na fon dUssi.
J padne Ua kolena, ale nemodli se, Uemůže, neUmi
fe modlit.
DloUho kleči. Lidč zatim přistnpUji
k fwatěmU křižč a wzdáwaji nm poctn. Wčdi to
a ptá fe fama sebe: „Zdali pak i já smim fe kNěmU
přibližčti?“ Spasitel tU pnč rozpiatý, jakobp ji k fobě
wplapl. Qwssemť, fmi fe k NťmU přibližiti a pixin
lllšnle fe. J popossoUpá fe po kolenoU. Zase črká,
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sthdi, lei fe, maje se za nehodUon, abp hřissnhmi ňsip
polibčla ránp Zeho. Wssak již nemůže a nechre jiti
Uazpátek. Wleěe fe dč:le, již jest U Zežisse, wzdýchá,
i slza kajici ji wstupnje d,o oči, srdre se ji pnká li:

tostč, jektá wroUcnč: „Q,

Pane, smilnj fe!“ wire

nedowedo:lc řici; ale opaknje to Uěkolikráte a pak
fe skláni k fwatřmU křěži a tťbá rčmp Wyknpitele,
jenž na Uěm pni. Již objčmá Ho, a Uemňže se
ď Nčm rozlonččti. Pláč si dUsi. Zesstě jednoU prawi:
„O Pane, fmilUj fe!“ a powstawssi pospichá prpč do
zadU za stolice a tam proUd slz Uleije raněnčmU
srdci. Pak fe modlť, rozmloUwajčc w dUchUď ánem

Bohem, k NěmUž npni oprade

fe bpla o rátila.

Plesejte andčlč Uebesstť, jeden hřissnčkje zachrá:

něn! A Pán Zežiš, dobrý pastýř, erpoUssti ztracenč
owre. Kdo z prawčho ňmpslU k NěmU se obráti,
ZemU fe oddá, láskoU k NěmU zaplane: dojista tolik
milosti nabUde, co jčch k spafeni má zapotřebi.
Dorota to Učinila na weliký pátek; npni Ue:
zbýwá ji, leč abp wpkonala pokáni za předesslehřťchp,
jichž se již odťekla; bUde:li stálá, wptrwci:li, k ži:
wotU wečnčmn fe dneď zrodila.
Wssak nejeU Dorota, i jini kťesťane na weliký
páteť před křčžem fwatým z hřčchUwpwázli. Po:
diwej se tam na tU smUtnoU panml, mladoU a sličé
UoU, proč shýbá hlawU, skrýwá obličej, sskptci a

pláče? Ji take tiži wina tajná. Připrawila fedo
nejwťtssč poklad dUsse, o newinnosi stdre. Swedena
klesla Ubohá. anč pádU želi a chre hřichU fe wax
rowarč.x Zako Majdalena objčmá rřčž a prosi
Krčsta o pomor, ZemUž se chrc Upni celá oddatt.

uč,geč.u
Naproti klečč jeji swůdee a wčda. obéť Uezřia
zeUř swč žádostč, ččUi si wýččtkp allchce Uaprawiň

ro prowintl „a hodati rUklt k manželstwi joannť, jčž
oloUpil o čest, abp ji a fobě anrátil
pokoj fwk:
domi. A KrčstUď Pčm přčjčmá jej.
Tam zafe ke Krčstn přicházčosoba, jejiž hanba
nedala fe zakrýtč a swětU se prozradčla. Ze matkoU,
ale neni manželkoU; k ditětč jejimU oter Učkdh se
nepřčhlási; lidč si Ua nč UkazUjč prstem, i wlastUi
přibUzni sthdi fe za nč. Zeť chUdci, w prawdě chUdň,

zbawená wsseho u Uemá ani přitele. J Utlškáfe
k Ježčssč, abp přčjal jč a odestčl ji. Chce z pádU
powstati a wčsti žčwot počestxUý. Bl hle U Krista
docházi, čeho w swětě marUě hledala a Uenalezla ux
pokoje, útěchp a blažerstč srdre.
Je w chrámě takč člowěk, který mčlUje opl.;lč
řeči, Uečistě žertp, jčmč newinnoU mládež kazi. Ze
tU i mladťk Ubohý, jehož tento k zlčmU naklonil.
PokUsseUi ho láká, nemňže je fám ze febe přemorč,
jčž několikráte stcil na kraji propastč a fotwa že fe

pádn zdržel. ani
switězi Uad seboU.

kUpomoci bere si Krista, zajistř
J

swůdre jeho nahlčži U fwa:

třho křčže, že lehkomhslně jednal

a UmčňUje si, že

dá bUdoUcUěpozor na slowa fwá.
, Wssak ne wssickni, jčž se proti

ssestěmU přčkci:

šeZUtprohšessUji, maji wůlč naprawáti se. Tam na
kUrU wppmá fe sswihlik dčwaje fe dolň na lčd. Již
lěta prožčl ,w hřichU, mnoho a mnoho dUssi zkazčl
aena pokál,U mpsslěnkp si jesstě nepřipoUssti. Dole pod
r rem, stojt mUž letitý, jenž Uežije w řádnčm man:
šeťstwt. Qn an kUběUajeho nechtěji fe odřici hřiss:
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nčho obrowáni uu Krčstuo pro Uěna darmo nmťrá.
Zest tU i mndhý jčný tajUý hřčssUčk,jenž přissel do
kostela, že je wellký pátek, ale KrčstUď dna křižč ne:

pohnnl jčm, aďp UstoUpil od Ueprawostč. Běda,
d jestli čan kUpokáni promesskajť. Promesstaji fpa:
feni, jež mim Kristuo dfmrtč fon w dolopl a Ue2
bUdon mčtt účastenstwč Jeho whkoUpem, zahymlwssr

wlastui winon.
Dnsse čiste, dUsse bez posskwrnp zachowalých

mládenrů a anen,

mnžů a žen, dUsseerinUých

dčtek ý jak wroncně mohoU fe winonti

ke KristU,

a Qn žthá jim z kťiže, aby whtmalh a rozmxw:
žilp králowstwi Jeho na zemi i Ua nebi.
Dorota Nesswarowa od tě dobP jináč se choš
wala. Z žiwila fc praci rUkoUfwých, podporowala
matkn a modlila se za otce. Býwalč přátelě jcji
přestali fe k Ui hlč:siti widonce, že jiš wčce neod:
wráti ji od počestnčho žiwokň.
Kajirnostč fwon owssemť newhzčskala si mla:

dčho HonžwičkU; alc žr w ni wptrwala,
si blažmost wPšssi, blaženost ou wěěUon.

ziskala

17.
K fpoleěnosti zlodějů, ď Uimiž po Uějaký čaď

w dobrřm přátelsiwi stála Dorota Nesswarowa,
patřil takč Petr KliUek, muž mladý, silný, obratlžý
a wtipný.
Ziž mnoho we fwětť bpl podstoUptťn
než fe stal zlodějem a může fe o něm řicč, že ho
to ohawnč ťcmeslo nctěssilo a rád bp fe ho ťPl
zprostil, kdpby bpl mohl Uějak bez práce a welkčho
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namáháni dobře fe miti.

Qn bažtl po jměni, wssak

wpděl?ti
a těž o. si je způsobem počestUým, přicházelo mU
z
KliUek bpl fpn hospodskěho, který hofpodp wlast:

ni sice neměl, ale wždp ňákoU měl pronaijtoU a
ď rodinoU fon fem tam se potUlowal. uPe!trchodčl
do ssťolp, bpl sire bpstrá hlawa, ale málo fe nančil,
jfa liný a roztržčtý. Již w mládi bažťwal po rč:
zim statkU, lezl na stromp do zahrad, trhal hrách
na polč, mlfal fmetann, pak i kořalku a piwo bez
wědomč rodťčů, bral jťm krejcarp a promlfáwal je.
To wssecko Ueměl za krádež.

Brzp fe Petr zprostil sskolp. Otec ho potťe:
bowal domaY sloUžil hostům, nalťwal a dýmkp za:

palowal. Cinil to rňd i nerad. Rád, že ho to
mnoho nenamahalo; Uerad, mrziwaje se, proč on
sám neni páncm a nemůže si dá:i sloUžiti. dež
Učkdo otewřel

plUý mťssec a peUťze fázel na stůl,

mpslťwalsi Petr: „debpch já je měl!“ dež někdo
dobrč jčdlo si porUčil a mimo piwo. č wino a káwn
a pnnč si objednal, měl Ua to Pctr laskominzp.
dež U někoho widěl pěkaU dýmkn, nepřál mU xič
a šáwiděl mU i tabák lepssi, z něhož si do ni rpal.
Yno wpssel:li wen a nebplo:lč tU Uikoho, kdobp ho
b?l, mohl prozraditč, čerstwč mU taBákU Ubral, Ue:
maje to za nic zlčho. Kočárp, hezkč kpně, skwostUř
sseťtPnlzlatě hodinky, prstenp Ua rUce Uemohl Petr
wtdětt, aťw fe mU jich nebplo zachtělo a pořád mn

ťlapadalo, proč je může mitč jiný a proč on ne. Oter
lcho takč Ua tgkowč wěci miwal chuť a často řčkú:

wáwal:

„Wid Petře, p kdpbpchmemčlč!“ Perr
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nezapiral, žebp hd to tťssčloa oter sr zlobtl: „Pánč
json pám Maji wsscho hojnost a UicUedělajč. Mp
se máme dřitč, abp jim bplo dobře. Nesskodllo bp,
kdpbp se jim drobet Ubralo, abp we fwětě bpla wčtssi
x rownost.“
N pein Klinek k rownosti te přifpiwal i skUtkrm.
Na kom widěl pořádný kabát, Udčlal mU welkh řád;
za oweď, za feno poččtal si wčc, než U jťných jidlo
a nápoj si dal platťti, žc se tomU fám spU Petr

diwil. NrjednoU prawil k otri: „Toho jste Uatáhl!“
A otec odpowěděl.

„Kdo má, ať dá, ropak siuUa

chUdákUwesz !“
Petr tedp boháčú take nessetřčl. dež

mohl,

připfal jim o skleUčripiwa wčr a pak chtťl, abp wý:
dělek bpl jeho, že oU si ho zasloUžil. Otec fe fmáwal
a wpdal mU krejcarp, o Uěž boháče oloUpil.

Nejwir jim bpli protiwni pčmi ze zámků. Ni:
kdp jim dostčUeUtratili, nikdp nedalč dostčzpropčmřho,
nikdh Urbplčdosti pťiwětiwi, Uikdp seujim Uezachowali.
ZfoU, prý, UrozeUč, jfoU hrabata a baronowč, wssak
jfoU přcdce lidř. Zejčch zcisiUhoU to neni, še maji
statkp, zdědili je a po nich je zdědi jejich dťti. Bohat:
stwi se drži U jednotliwých rodin a kdo je chUdýn
zůstaUe jim, neboť oni mU wťc nedopřeji, leč abh
hladem neUmřel.
Tak mUdrowal possetilý hofpodský, kdpž U ně,b,o
bhlť obpčeri hostě, wozkowč, fedlári, řemeslmrc:
Přčswťdčowalt mU zhloUpostč Uebo ze zlomyslswstt
a každý o pánech něco propowěděl, abp dokášaťp še

je nrfprawedliwá wěr, mčti welke jmčUi. Petr ko
slýchňwal abrzp ď pčmů přessel Uajinh zámojUý llld
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a UčkomUUepřeilwťce, než on měl fám. Nebylo mU
wssať zle, wyrážel fe, pčl, hrál w kartp a kUželkp,

jedl a relý aden roUččl., Šlo mn rdUhU, rostl, že
bpl jako týčka, měl silU, že wozp a kočárp fám
odstawowal.
j
KlťUek měl we zwka, Uařikati Ua fwůj staw.
Nejhůř prý je Ua fwětě hofpodským.lKaždý je týrá,
we dUe w Uoci Uemaji pokoje, Uikdy newědi, při:
jdelč Uěkdo a dčwli jim co wpdělatč, a že oU Uemá

wlastni hospodp, mUsi fháněti na Uájem a zbýwá
prý. mU mč:lo, abp ďe fwými mohl býtč žčw.
Klťnek se w mládť thčil
křejčowstwč, stal
fe towarpssem, pak mistrem. Wssak netěssilo ho
feděti Za stolem jako UkowaUý a pořád a pořád
ssčti. Nikal, že je to žiwot Uefnesitelxtý a oU že při
něm erbstoji. Co prý feenapichá, Uežwydělň Ua oběd!
A abp wydělal na bpt, mUsi čtwrt leta jeU pro
domáciho pčma fe lopotčti. N je to soUžeUiš lidem!
Každý si poroUči a když je kabcit Hotowý, jesstě
ď Uim Ueni spokojeU a chyby mU wysiawnje. Na
plat abP čekal, strhUji mU a k tomU ke wssemU si
ť Uěho Umohý dělá smich, že je krejči.
Pčestal jčm tedp býti. Nahodila fe mU slUžba
ša palťskřho hajUčho a tč dal předUost. Libila fe
mU wcr, že Uemeel sedčti. J Uekanl hrUbě žádUč
prǧce. Chodil š flintoU po lesich, hlidal je a střilel
Zaǧlce a kl,droptwe. Mčl ročni plat a depiltcit a na
mmtořádmch wýdělcťch mU Uescházelo. dež přčjť:
mať, kdpž wpdáwal dřiwi, wždy me něco sklonzlo
do kapr a že Uměl z desitť fáhů Udělatč jich jedeUáct,
owssem mU přč každě desitce jedeU szl a za teU si
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penize nechal. Mčmo to byl U poddaných wňžeU,
připijeli mU, když přissel do dhofpody, pozdrawowalč
ho a odměňowalč fe mU, kdpž zamhoUřťl oko a

erťděl, že kradoU w lese. Wsse trwá ale jen do
čan. Prozradilo se na Uěj, že mU, jak fe řiká,
kaowitá borowice skrz krk prolezla a bpl ze slnžďh
složen. Za zloděje ho proto lehkompslný swět ne:
měl, že bral žlefa a ktomU jesstě zpanského lesa,
který se powašowal za obchý majetek.
Jest to wěrU fmUtná prawda, že na mUohých
mistech lidč ž jistých krádeži ničehoš si nedělajť,
ačkoliw ssoU hřťssnč jako wssecky jinčš a kolikráte tP,
kdož fe jich dopoUsstěji, jesstě wice čini trestUhodnýmč.
Klin.ek zajistč bpl ;loděj a sice wětssi zloděj než ten
a oUen, neboť sám kradl, čeho měl hájiti. NicmčUě
fe mU to promiUUlo a nikdo fe Ueptal, kde wšal
penize, jichš si Uadělal w panfkč slUžbě. ,Že dřiwe

Uemčl Uičehoš, to wěděl kašdý. J pranjal si ho:
fpodU a od tč doby nenáwiděl páUů, še fe u Uee
u dali ssiditi.
SPU Petr fe celý po otcč ropdaixčl. W tom
ale pokročil, še kyfelost proti boháčům fe w Uěm
rožmnožila. dChtěl jim býti roweU, chtěl fe mťti
jako oni a to zadarmo sbeze wsseho namahánč se.
Yďy nemUsel býti hofpodským jako otec, co prý
málo wyUássč, dá prh fe k UěčemU jinčmU. Wssať
kam fe chUBaď hodi? Ničenm fe nenaUčil, čte site,
ale sspatně pisse, již má lčeta, je welký, ro tak
pozdě začne?
„BUB mlhnářem“, poradil mU otec a žamlUž

wil mU misto we mlýně.

Mlpnář je boháč, ma
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dcerU, tn Urchť si namlUwť a ďUde ssťasten. N kdpbp

třebaď jen na mlýn si pomohl, snadno si dopomůše
k jměnč, neboť mlpnářúm fe penizr prássi do pptlčků
a kdo toho Umť použťtč, br,;p zbohame.

Petr ssel tedp do mlýna, wptrwal, až dostal
,;a wpUčenoU, pěm ď nčm mčl milofrdenstwť a nc:
wthal ho dřiwe, ačkolťw toho .UěkolťkrátezasloUžčl.
Qn wssak předce fe newšdal naděje, še bp fe mohl
stácč jeho zetčm; i nadbihá dceřř, diwce počestne.

Tato owssem powěděla o tom rodičům, Petr mUsel
jiti z domU. Zlobi se, běhčr po jiných mlýmch, tU
čaš, tam čaš prache a nikde ho nechtějč, kde bp
fe rád přiženil. J pronajal si tedp mlýnek Uěkde
na stronše a prohlásil, že je ženichrm. Wssak otrowř,
jenš Uěro maji, ;dráhajť fe šasnoUbiti š nťm drerh,
šr Uemá Uťc, a ď chUdoU diwkoU mU neni fpomo:

šeno. MUsi po rore mlýn zafe opUstiti, zůstaw ša
Uájem dlUžen a opět chodť po fwětě. Jčž ďpl po:
slem, kočťm, ale to řdsse mU neďplo po chUutč, že se

při tom Uemčl, jak fe maji pánč.
Mešť tčm nastalp Uepokoje w zemi. MlUwilo
a pfalo fe w lčstkách mnoho o rownosti. To bpla

rooda Ua mlýn Petrůw. J wpstoupil weřrjně proti
pcžťtům a wssem boháěům wůbec co Uejhlawnějssč
1e1tcho,d,půrce. MUsejč prh fc 8 chUdýmirozdělťt o to,

ro ,majš; pole, lesp, peniže, domp fe jčm meejť
ťdzžt. Stwal Ua nč bUřiče, honil jejich zwěř, kácel
1ellch stromh, wsseckú úrtU jčm odepťral. Chce, abp
se ď Unn chudč wefnťčanř a mčssťácč spojčli, on že

1e powede bořit zámkň, pánů zahánět. Lerjaká lUťa
fe k němn w skUtťU přidala,

Uež ale brzp se Uči:x
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dnilo ťáděni jejťch konec, a Petr bpl chpcen a za:
wřen. Seděl dwě lěta w žaláři a pak sstitě fe
práce přťchptčl fe zlodějů, abp boháčům lstčwě a

tajnč Ubiral, co prh jim nepatři, kopž je úřadh
x protču lidU chUdemU zastáwajč.

Tak fe Petr KlčUek dostal do fpoleěnosti, knťš
se č Dorota Nesswarowa přčdrUžila. Dorota fe již
kála a oxš w řrmeslc fwčm bpl pořád odwážlčwějssi.
J zpomnělx si Ua ml;máře, U Uěhož se bpl wpUčťl a
chtěl fe mU pomstiti, že mU nedal dcerU. Dům
jeho znal skrz Ua skrz a donal, že fe mU dostanr

Ua peUťzr. thwal
trdy foxǧdrxchhfwě a domlUwili
fe, že mtháťe okraxdoU. Sli, sspehowali we dne,
a w Uoci fe dali do bešbožUčho dila. Wssak Uepo:

wedlo se jim. Mlpnář bht opatrný, peď jeho takě
bděl, zlodějowř Uemťlr bhli překwapeni. Petr již
bpl w okUě, jež whfadil. TU ošwal se hlaš, z předU
ho Uchwátála silná rUka lidská, ze šadU fe do Uěho
pUstil rozwzteklený peš a dstrými špr bolestUč
ránp do nohoU mU zasazUje. Wolá, křťčť, prosi,
ale Uic Uaplat, we mlýně jsoU w„;hůrU, a zlodčjr
lapi. W okamženť je swázán, leši w ssalaUdě a kdpš
si na Uěho poswitilč, pošnali, že je to Petr KlčUek,
který tU bPl pťed letp xprásskema mládkem. Starý
antáta
Uad nčm trUchli a kdpž ho fpn chce od:
westč na jslřaeo,prawi: „Nechte ho tU aš do ráUa,
Uwidime, co fe ď Uim dá začiti.“
Společnťci jeho wssickniUteklť, Petr ďpl lapeU
sám a črká, co ď Uim Udělajť. Qwssem ď nim Ue:
dbUdoU miti milosrdenstwť, mpslť si a kleje Ua Uš
w dUchU. Wssak zmýlil sr. Mlpmiř w Uoci něko:
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likráte k nčmU přicházi, prtáwci fe ho, mlnwč
ď nim, whtýká mn nesslrchetnýžiwot. Prtr nechre to
slpssetč, wadť se Ua boháčč a pťedstirá jim, že oni
tim jfoU wčnni. Z Uechajť ho tU ležets fwázaněho
a on ma nohU prokonfanoU, prýsstť fr mU z Ui
krew a dčw bolcsti nelřččť! Powťdá to mlpnáři a

tento káže, abp ho zprostčli wazeb, dá mU ránp
whmýt a plámmn zawázat. Hlidaji bo dwa mUžť,
chafnirč mlpnářssti a že nemá zbraně, nrbojť fe ho.
Uteci nemůše, mlýn jest zamkUUt a mlynář ďe sh:
nem a sedlák, co U Uich mele, jfoU pohotowě a
přčskočilč bh hlťdačům kU pomori, kdhbp feboU hnnl.

Wi to a proto na útěk nepomejssli, nýbrž Uertně
odewzdáwá se ofUdU.

Začne fe dělati den a mlhnář se ptá wězna:
„Půjdeš anebo tě powezeme?“
„NemohU se na UohUpostawit“, zabrnmlá tento.
„Tak tedP dám zapřáhnout.“
„Zá bhch wčnn radil, abhste mne pustil.“
„Wždhť nemůžeš chodit!“
„deleku
fe tťebaď po bťisse.“
„Já ti Uěco řekUU,Petře: Zůstaň zde, až se
ti noha zahoji. Neodewzdám tě práwu, chreš:li
býti hodným člowčkem. Ze jsi fe k nám dobhl,
dokžáž,xšUtč swědkowč. Jak mile zpozorUji, že fe zafeu

ohťtštď po sspatnostech, hned tě dám zawřťt a po:

trestat.“
Petr přiwolil, ale frdce mU wře zássti proti
kUť?UČťťea wssem jeho lidem a chhstá fe a přemýssli,

lak bp je oklamal aj podwedl. Zajistř bp jim bpl
Utell hUed pťi prwni přťležitosti, kdhbp mU Ucbrá:
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nčla noha Ta se mU zapalčla, neboť mU peš na
lýtkU mafo prokonnUl až do kosti J mnfel fe po,
drobčti dlouhemll lečeUi Čtprh nedťle wpležel na
lůšku Mčl fe wssak přč tom dobře, ro se týka po:
m sioUžeUi a zaopatřeni a starý mlhnař nejwir fe o

nťj staral Wedli fpolU podiwne řeěč a Prtr fe
přč;nal,

že U nčkoho nemůže

wčdět jměni

záwistč a poněwadž on nemá šadneho

bez

mUsi prý

je brati jinhm.
„Yle powaž“, napomina ho mlpnař, „kam
bp to přisslo, kdhbp každý, kdo nema žadnčho jmťni,

jednal jako tp ?“
„dehbp se ď namč bohačč dobrowolně dělčlč,
mělč bhchme wssickni dost“, hádá fe Petr

„Dneď fnad“, odpowi mn mlhnář, „ale zejtra
bhchme fe zase meelť dělitč, neboť kdo neprache a
jen Utrácť, neměl bp hned zafe nčc“
Petr nařtká, že práre člowěka neUžčwť, poUě:
wadž jfoU tč, jčmž fe prache,
skoUpč a dawajč
skrownťčkou msz
Mlhnar mU wssak dokaznje, že
práce žčwč na tisire lčdč a může prý se podčwat
jen na jeho chan a preswědčč fe o tom

„JUU ano“ whmlonwá fe Petr, „waš mla:
dek je mládek abohatým mthařem jako wp ne:
bUde nikdp, nezdědi:lč penťz, noboť whdělatč si je
neni možno we fwětě“
„Ze lč možno nekdoneni lč možno, wim ja
nejlepe“, zwěstuje mU mlpnař, „bplť jsem jednoU
bidak jako ty a k tomU jesstť ožralec. Že jsem fe
odřekt neprawostč a přčchptčl prare, přčwedl jsem
to tam, kde npni stojčm Wssak k fpokojenostť nem
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tolik třeba. Kdo máš prostťedků k žčwobhti, děknj
za to Bodhn. A nejsi:lč lenoch, přčččniš:li fe, mů:
žeš, bndeď jich mčti. W nesstěstť postaweným přč:
fpťwaji mčlofrdni křestanč, a nUznč wssUde nalezajč
podporp. Kdo fe jčch neujčmá, ten owssem má wčnU
a mUsi se ž toho před Bohem zodpowidatč.“
Petr fe zlobč, že mU nčkdo nčc nedá. A mlh:
nciř mU dť, že nenč w ncsstěstč postawen ani nnzák

moha pracowati a wpdčláwatč; a předcc prý i jemU
Učinčl dobrodčnč

útoččsstě mU posk tUUw po

tolčk

ncdčl a hledéw ho přiwesti kpoznám hřichn, w němž

wězi a obrátčtč ho na praon

cestU. Je přehrozný

záwčstUik, to prý jej Uěčnilo zlodéjem a chcr:lt fe
počestUě žiwčtč, on mlpmiť ani npnť rUkh fwč od

něho erdwrátč. „Chceš:li býti U mUš“, ponawr:
hUje mU naposled, „přiij
tě. Nikdo newhzradi,
jak jsi fe k nám dostal.

Snad

fe w frdri twč!m

mťsto záwčsti probUdť láska k nám, kdhž Uhlčdáš,
žc tebc nechceme zkažiti, nýbrž ssťastUým Učinitč wu
zde Uq swětě a jednou po fmrtč. Mčlý Petře, tp
nemáď žádUčho nálwženstwč, jsi zanedbaný, zpnstlý
křesiand, nenaučil jsi fe modlčtč a sloUžčtč Bohuš
UeUmčš přťjimatč fwátosti, nezpowťdáš se, nekrotčď
prUdkých wássUč swých. Proto odewzdej fe mčua já
dle Uwžnostč fwč tť bUdU wůdcem. Wedeš žčwot
přebčdný. ZkUsiš dost a pťedre nezbohatneš. BUB
reldssč fprawedlčwý, hůř tč nebnde a lčdč si tě bU:

doU wášitč. Dá:li Pánbůh, můžeš býtč jesstě ssťa:
stUhr, kdpž si zamilUješ počestnost. Jestli ale fetre
wúe w Ueprawosti, kdo ti za to stoji, že nezahhneš
Ua ssibenicč?“
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Petr Uezapiral, že je to možná, ale Uebplo
bp to možná, kdpbp pánč a boháči moci Uemčli

w rUkoU. Wssak mlpnář prawil: „debp kašdý bez
trestU si mohl bráti, ro se mU libč, panowala bp na
x fwčtě hrůza anikdo bp Uebpl jist žiwotem ančjměnim.“
Těžko bplo ď Petrem fe hádatč, on pořád wedl

fon,

že totiž ňmok maji mnoho a mnozi nir a

že tito fami si meejt pomáhatč proei ončm. W tom
mU mlpnáč pťčfwědčil, řka: „Ano, pomáhejte si,
prarnjte, přičiňte fe, čim wic si wpziskáte, tim wťc
boháčům prde a kdpž jste si to wpziskali fprawe:
dliwě, bUde to wasse, Učkdo wám na jměni nefmi
fáhati a wp famč bpste nedopUstilč, kdpbp fe š wámi

lerfsi

chtělč o ně děliti.“

Petr jesstě pochpbowal, že bp fe co we fwětě
fprawedliwě dalo wpziskatč a mlhnáč abp ho pře:
swěděil, feznámčl ho še fwýmť přiběhp.
Uz

„Můj otecbpl woják,“ wppraije

siarý mlh:

nář, „sioUžil za defútnika, a kdpž bplo po francoUz:
ských wojnách,

wzalč propUsstěnoU, koUpil si flassipet

ččli kolowrátek a chodil š matkoU po fwětě. Ri:
káwal chUďaš, za žebrotU žebp fe stpděl a co si wh:
x dělal mUzikoU, neměl za almUžnU. Welmč si za;
kládal Ua fwe býwale důstojnostč. Křižek záslnžm
mťl wčfetč Ua kabátě ou třebaš roztrhanem a kopž
tento mUsil zahodčtč, nezjednal si jčnh leč wojansiho
a koUpil ho od některeho wpsloUžilre, jenž bpl pťt
tom famem plUku co on, a wýložkp měl modre.
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Celý rok jfme se toUlali.

Matka Uosila Uůssč

ď peťanmč a ď jakým takým prádlem a ssatsiwem,
otec nosil ftassinet, a já, kdpž jfrm drobet wprostl,
wlekl jfem podstawek čilč trnož. Mimo mne cho.:
dčla ď Uámč jesstě festra menssč Uež já, a pamatujč
se, že w prwnčch letech konala cestU w nůssi. Nikde

jsme nebpli doma. Jedli jfme, co nám lidř dali.
Spali jfme, kam nciď položili: někdp we swěmčrč,
někdp w stodole na sleimě, někdp na lolnťkU w feně,
někdp wenkU pod ssčrým nebem. Otee si z toho

nedělal nir, maje to za způsob wojenský, a já ď tim
takě bpl spokojen. Matka sire nčkolťkráte na to Ua:
řťkala, ale otec si nedal poroUčetč, rád komandowal
a rozzlobil:li se, eo s,esialo welmi fnadUo, začal klčt

a hromowat, že lidem wlafp na hlawě wstáwalh;
ale mh jfme tomU bpli zwpklč a dostal:lč někdo znáď
wětssč neb menssč wýprask, otřásli jfme fe, a bplo
šafe dobče.
Qter nebpl Uežnaboh ani zlompslný člowěk,
ale bpl zlostný a prUdký a rcid pil kořalkn. Bpl
dpůbec podroben wadám, jimž na wojně přiwpkl.
Ze po bokU nosil hůl, mPslil, že může pořád jesstě
dáwati pětadwacet; že we zbrani cwiččl Uowáčkp,
mUsel wždhckp mčtč někoho, ď nimž by fe šoadčl,

jimž by fem tam postrkowal, na nějž bp klel. Ze ne:
býwal š to zaplatiti a opatři:i si lepssťsUťdani leč
kořalku,naučilfe jšpčtč, a až pofUďji milowal. Qsiatně
bpl portčwý, wssecko přrd nťm obstálo, a mp dětč
nefmělp jsme fe nččeho dotknoUti, co nám nepatřilo.

onwážčl:lč jfem se wzčti w poli jcn lUskUanebo
w Zahradč nějakč owoce a prozradilo:lč fe to, posslo
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z .toho welkč bromobčtť, a já bpl bčt, až jfem zů:
stal ležet.
Takř fe ode mUe žádalo, aďpch wždp mlUwil
prade,
nrďok otec UeUáwiděl lšč a jen utečnkrát,
x tUssťm, si zaprássil, kdpž o fwých dobrodrnžstwťch Ua
wojné wpprawowal. TU mU UepřissloUa pár tisic
ndojskaa wčr Uebo mťň, koUle jen sičelp, ssawle břčn:
čelh, bUbUp rachotčlp, nepřcitel tU leželo potlUčených,

že jčch bplp wpfokč hromadp, oU pak fám pch Uě:
kolčkráte Ua sta Uepřátel porUbal. Zá tp historče
často slýcháwal a kdpž fe mi Uěkdh zdálo, že fe otec
omýlil a powťdá něco jčnáč, než jfrm to wěděl Ua:
zpamět, a jú to chtěl naprawčtč a skoččl mU do
řečč, dostal jfem pohlawek a bPl jfem napomenUt,
abpch dUik.op nechtěl býtč moUdřejssi, Uež jfoU starssč

a wpďssi.

Qtec si wážil dústoonsti a stawU, pozdrawil
kaidčho pána, a bpl:lč rpoják, whrownal a posta:
wil fc a po wojaUskUho poctil. dež ale ďe fpro:
sthmi wojákp jfme fe fessli, chtěl takř, abp mU wzdalč

portU co defátnťkowi a opomimtl:li toho, Uadal jim
hejsků Uekussenhch a ppssUých, odwolal fe Ua fon
hodUost a Ua wojnp a bitwh, w Uichž bojowal.
Co pak oUi bpli proti UěmU.u Wždhť ani prachU
jesstě Uezawoněli!
Já meel býti takř zdwořčlý. Zwlássť wc:
leďUých páUů jsem si mUsel wssimati. Na to otec
přťfně hleděl. W náboženstwť mUe rwičil fám, Ue:
boť jfem Ueměl přťležčtostč choditi do sskolp a rčmo
a wečer, kdpž se zwončlo klekčmť, modliwal fe ďe

mnoU. ZaUedbciUi modlttbp pťineslo mi wždp Uotm)

úuk)llmu
rrcst a často jfem k ni bpl dohúnťn holi. Do ko:
stela jfme ssli, kdpkoltw fe nám to Uahodilo a otec
bhwal welmi pobožnh. W nedťlč si xto obpčejnč
tak zařidil, že jfme mohlč jčtč na slnžbp Boži a
slpsseli jfme mssi fnšatoU i kázaUť. Mám ho w po:
dezřrUč, že slowU Božťmu málo rozUměl a málo
si z něho pamatowal.
Staččlo mn, kdpž jc wp:
slechl, a mnť fe takč po obfahU mnoho nepkáwal,
leda prawilo:li fe něco, co patřilo k jeho wědo:
mostem. Otázkp, jež mi z nábožrUstwi dáwal, bplp
wždp tp famč a bezpochpbp fe odpowědčm na Uě Ua:
Učil bned w mládť. „Kolik je pánů Bobů?“ řč:
káwal. „Kolik Božských ofob? Která Božská ofoba
Uáď stwořila? Která Uáš wpkoUpčla? Která náš
pofwěcnje? Chpbil:li jsem jeU w slowč, třrbaš bpl
smpsl dobrý, hned jfem měl ránu Uá zádech a po:
dle starřho způsobU rčld mne takč tahal za Ussi a
ša pačefp. Desatero Božčch přčkázani, fedmero fwá:
tostč, hlawUč hřichp, poslednť wěcč člowěka Uměl
jfem, jakobp bičemomrskal, ale wýkladů jsem neslpssel
žádUých, a ro slowa znamenaji, jfem newěděl. Qb:
žcrstwi jfem owssem pokaždč spolU jmenowal, kdpž
jfem otci hlawni hťťchp odřčkáwal, ale on to Ue:
obrarel na fcbe, a já jsem si takč nepompslil, že
bp tčm bpl wineU.
J sám jsem jčž počanl pitč kořalkU, otec mi
jč dáwal lťzati, kdpš jsem bpl jesstť maličký, a ma:
tka ji takř měla za nčxpoj, jenž silč žalndek ap hojť

wsseckp Uemore. dež jfme Uemťli ničehož k jidln
a málo peněš, aďpchom si Uěeo koUpili, zaplatil otec
sileUkUkořalkp, prawil: „Napi fe, to hřeje,“ pak

umex.n
pila sestra a matka a sztek on sám pojednoU wy:
prázdnil. Snesl Unwho ale předre se často podnapčl.
dež kořalkp okusil, chUtUáwala mU tak wýborUě,
že fe od Ui Uemohl trhUoUtč. Pil,

doknd mčl krej:

raru, propil roǧUm a pak lerkdeď zůstal ležeti. Mi:
wali jsme š mm welký křčš; dělal různice, hádal
fe, klel, kdhž mn Uš Uenalčwali; jindh zase zpiwal
a tančil a wedl řeěi, jenž bhlp ossiliwč a zrela se
zabral do časii, když bpl jessšě Ua wojně a wprážel
se ď roszstčlými společUťkp.Cim wčr mU pťibýwalo
wěkU, tčm wir fe kořalce oddáwal, Ueboťměl quotřebi
posilh a m slčl, te že mU kořalka dodci. ZalUdek
mU Už má o tráwťl, kořalka ho owssem drobet roze:
hřála, bpl weselejssi a čerstwějssi, ale, pak Uastala
jesstě wětssi ochablost, a mUsel tělo kořalkoU tak řč:

kajic znowa szzowati. KonečUěfe opil třebaď čtwrt:
žejdlikem a já Uš ho w pčti zahanbil, neboť jfem
sUadUo podstoUpil půl žejdlika a celý žejdlik, a byl
jfem chlapec asi patUúrtiletý.
Jediná sestra kořalku si zosskliwila. Pálčla a
sstťpala ji a Uechtěla pťti, když ji otec skleUičkU po5r

dáwal.
Wadťwal fe ď Uč řťkaje: „Tak si tedh
mrzni a trp hlad, kdhž chreš mčti káwU, tU já Ue:
mohU knpowat.“ Bešpochpby útlř tělo jejť kořalce
se samo Ua odpor postawčlo. Pila ji, doknd mohla,
že tomU oter chtěl. Koťalka ji ale začala dělati těž:
kosti. Jak mile k Ui pťiwoněla, meela wrhUoUt.
Tělo uji Už nepřijalo. Bpla ssťastna, že se to stalo
a mp ostatnč pořcid jfme klcfali w zdrawč.
Matka bpla bledá, dťwala fe tUpě okem za:
kaleným, mcilo mlUwčla, slowa jť Uejistě whcházesa

ouu(slZuu
z úsi, hned se Unawila a Učr neUUeslae. Otec bpl
skličený dědek, ačkoliw jesstě Uebhl tU;e starý, opťral
fe o húl, wssecka frdnatost ho opUstila a přestal se
chowatč co Udatm) wpsloUžiler. J hrdosti býwalč
mnoho ztratčl a chUdák žebral, kdpž Uemťl na tn

fon

rasowčml. Bhl tak slabý, že anč dýmkU mezi

phskp UeUdržel, Uechal tedh koUřenťa tabák žwýkal,
ro Už dřťwe měl poněkUd w obpčejč.

Tťm fe jesstě xx

wirc pokazčl a žalUdek si zneččstil a lidř fe mU dč:
wčli, kdhž jfme Uěkam přčsslč, kde náď znalč, že tak
sessel. Wssak bhlo jim šnámo, že to způfobčla koťalka.
Umořčla bo konečně. Upadl do Uemoce, bl:
bolenč třesUtčho, jak to nazýwajť, bloUznčl, mlUwťl
pomatenč, wčděl wsselčroď, čeho tU nebplo, zwťřata,
potworh a někdp šmocUčla se ho prrmoadj ssilenost,

tak že třesstil a fotwa jfme ho Udrželč. Bhlo to
w lelě, BohU dčky. Milosrdný mlpUář popřál nám
útoěisstě w stodole, ano žiwčl náď z wětssiho dčlU
fám. Matka otri sloUžčla, já še frstroU chodčl na
wýdělkp, jesstě tenkráte na kořalee si zakládaje, ač:
kolčw jfem měl pťed febon žčwý důkaš, kam otre
přiwedla.
Ynč matka se jť neodřekla, pčla ji po:

taij,
že jť ml;mář bránil, činčtčto weřejně; já jč
nosil lábwičkp, ona fchowáwala si je do slámh a
přčhpbala si zUich, kdhž jč nčkdo erčděl, aby prý
k obslee otrowě se posilnila. Nessťastnčcedostáwala
od mlpnáře polčwkp, a ona předce kořalce dáwala
přednost, práwě jakobp fchwúlně o žčwot se přčpra:
wčtč chtěla, jako se o Uěj připrawčl

ChUdák Umřel žalostně.

otec.

Mlpnář ho dal za:

opatřčti a č pohřeb mU whstrojčl sslecheth

ten nmž.px

:8:4w
Dčkowali jfme mU za jeho laskn. QU pak prawťl
kr nmě: „Co Upnť začneš ?“
„Mam tm siassinet,“ odpowěděl jfem, „bUdU
chodit ď matkoU “
x
„Může ď nč chodit tUhle festra,“ řekl mč, „tp
bpsi měl jčti do slUžbp aneťw fe Uě řemeslll.“

Nelibilo fe mi to a krčil jsem ramenamč.

„Chceš:li býtč mlpnařem,“ ptal fe, „přiij
tě do Uěeni?“
Matka prosila, abp mne přijal, a já takěswolťl.
Zústal jfem tedy we mlhně. Welký a silný
jsem bpl dosi; bplo mi Už fedmnáct let a kdpbhch
bpl nepčl tU sslakowčton kořalkn mohl jfem býti
jesstě wčtssča silnějssi Wssak ta mi Uohh podra:

žela, kdpž jfem na febe bral thle

Bpl jfcm wp:

záblý a měl jsem krátkh dech Mlpnař hned po:
znal, co mi fchážť, neřťkal mc, ale bděl nadr mnoU.
Dopadl mne brzp 8 kořalkou w rnce, a bplo to
ponejprw a naposled Wzal baňkU, prasstčl ď ni
ozem, že fe rozlčtla Ua tisic knsU, a mne tahl za
sebou do fweho pokoje

„Zsi krestan?“ prawťl
„Ja

Užhslčm,že jsem,“ zněla ma odpowěd

„Wěřiš tedp w Pana Krisia ?“

„Nno“

„Podčwej fe, zde wisi Ua kťižč“
Ja fe podťwal na zdi wisel welkh krUcisi:a

mlpnař mne postawťl před Uěj Řekl

„Pamatnj,

eo fe stalo ď twým otrem, že pčl kořalkn Zawra:
ždil fe. StrachUj fe toho, kam to přčwedla matka
W kořalre wězi jesstě wice zleho

Plodč smčlnčkp,

n šxš m
zlodějc, dělá různice, hádkp, wedr k praěkám a wraž:x
dám. Kdo ji pčje, je ožralec. Qbžerstwi je hlawnč
hřich, že rodť hrjno jiných hřťchň. Kdo w něm se:
trwá, zahpne časně i wěčně.“
.

Já trnnl. To jfem jcsstě neslpssel, o obžcrstwi
ponrjprw whložčl fr mi fňtpsl, Ulekl jsem se toho a
stál jsem přrd mlpnářem žahanben. Uložil mč:

„Zdr

před Pánem Kristem, který za náš Umřel,

abp náď od hřčchů, tedpri od obšerstwpi wpkoUpčl,
slčb mi, že kořalkp neoknsiď, že sr ji zdržťš aš xdo nšrl:

křho pátkn, dnU Utrprnč a fmrti Jeho.

Nebndeš:li

držeti siowo, a já fe o tom přeswěděčm, whženn tě
w okamženč. Zachowáš:li fe ale, na welčký pátek
půjdeš do kostela dčkowat BohU za mčlost, za wp:
koUpeni, co fe ti stalo, a pak na tomto famčm mistě
fpolU dále promluwťme.“
Já pohmlt wssrcko přislťbčl, a on mi přikázal,
abpch polťbil křčž a fám mne takč požehnal.
Qd tč dobp wpstřťhal jfem fr kořalkp. Přč:
cházelo mi to dost těžke, ale wášalo mne fwědomť,

bál jfem sr Pána Krista, bál ssem fe mlpnáře a
zponenáhla jfem se nančil zapirati a přemáhatč
febe. Napřed jsem arciť mpslčl, že to erpdrškm,
wssak whdržel jfem to den, týden, Uplpnnl měsic a
jú Už snadněji proti sobě bojowal.
Wšdpť jfem
bhl jesstě mladý a zmáhala se we mně sila k po:
tlačowáni wássni.
Prwnť čaď mč nebplo dowoleno choditi mimo
mllež. eKostekjsme nawsstťwowali fpolečně a na opa:
fltjlct hodťnp wodťwal mnr drUhý UčeUUťk.Nikterak
lfem tedh nepřčssel ke kořalce, a kdpš jč knám při:
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ncslč mleči, pantata ji cťtil zdaleka a diwáwal se
na nme, jestli jfem slibU Ueerssil
Zajistě bp
to bpl Ua mně poznal Ze jfem mU ale fměle mohl
hleděti do očť, neřčkal mi nic, a jen mlečmn domln,

x wil.

Z jeho lidi kořalkn pťti nťkdo fe neopowažil
Býwalo mi lito, že je do welkonoc jesstě přť,
liš dloUbo. Co jfem fe Uačekal než nastal podx
zčm Slawčli jsme pofwťceni, byl adwent, bplp

wanoce, pak mafopUst, ja sikořalkp ani nezawdal
Přissel konečnť pUst, zúěastUil jfem fe wssech pobož:

nostč, wrlebný pan nme připrawil kzpowědč, wp:
konal jfem ji a Ua weliký patek jfem bpl ččst od
hťtchů.

J přistoUpčl jfem kBožťmU hrobU ď důwěroU
wstdci, děkowal jfem Paml Ježissč za mčlosrdenstwť,
jež mčl ďe nmoU, že mne Uwedl do mlýna a od
ersseUť slibU nme Uchowal modlil jfem fe kNěmU
Upřťmně, lčbal jfem Ho wroUrUě. Již jfem Ho
znal lepe než před rokem. Kazanť, křestanske rwi:
čeUč w kostele, opakUjťci hodinp we sskole přiwedlp
mUe kU poznanč Jeho, a eo jcsstě schazelo, dofadčl

doma mlpnař, wpptawaje fe mne, Uapomťnaje, wh:
kladaje, Uče, rošUm č cit mUj wzdělawaje Zatim
jfem fe take UaUčil čťsti a cwičil jsem fe w pfam,

w němž jsem toho čan bpl jesstěwelmč slabý Mlp:
Uař mč to Uložil za powimwst, a Uefměl jsem se
stpděti ď Uedospělými chlapci, jeUž ale Uměli wčc
než ja, seděti we sskole, ačkoliw jfem bpl proti Uim
skoro obr Nejwťc jfem profpěl we fwatem Uabo:
žeUstwi, a proto na welťkp patek posstěstilo se mi
frdečUoU poctU wzdati fwatemU križi.

Ml;mář bpl takě w kostele a kdpž jsme se wrá:
tčli, zawolal mne zase do swěho pokoje ra ptal se:
„Obstál jsi ččlčnte?“
„Qbstál jfrm,“ odpowčm mu maje slšh w očich.
„Máš tedh n;mi fwobodnon wůlix, ččnčti jak
se ti lčbi: piti kořalkn nebo nepiti. Již tebe newáže
slowo anť slčb. Jednej dle wlastniho poznáni a
swťdomč. Wssak doufám a důwěřUji se w tebe, že
npni dobrowolnč se whstřčháš toho, eož zlěho jest.
Zfem ď teboU fpokojrn a Pánbůh zajčstčtake. Po:
kračUj w dobrěm, bUde to k twčmu sstěsti. Jesstě
mnoho ri zbýwá, čeho mUsiš dofňhnoUtč. Já tč
w tom budU nápomocen. Přiččň se a spolehej Ua

Boha a swatoU pomoc Jeho.“
„Dal mi modlitbh na památkU,jesstčje mám u
a aUč potom mUe neopustil. Jci Už o kořalkU Ue:
stcil a znowa jfem fe jč pčti wěrU Už nikdp nenčil.

WpUčil jfem se U dobrčho pána ml;mářstwi a pak
jfem jesstě dlonho U něho prarowal.
Zachowal
jsem si hezkč jměUi a než powťm, jak fe
dařčlo rozmnošitť je, mUsim fe zminiti o
festře a to mi podáwá přiležitost přejťti
hlawni hřich, jenž slUje hUěw a rodiml
nowčho Uebešpečenstwč Uwedl, kdpž jfme fe

mi po:
matcr a
na jiný
Uassi do
zprostilč

obžerstwi.“

sl.
„Mf: matka,“ pokračowal mlhnář w řeči fwč,
„po fmňr 9otjronočwzala na záda flassčnet, fesiťe
naložtla nUsst o peřinamč a odefslp zase do swťta,
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aďp si chlcb wezdejssi wpděláwalp.
RozloUěilp fe
ďe mnou žalostUě a já jich nechal jťti beze strachU,
že matka pije kořalkn a Uěkdp fnad jako otee za:
hpne. Wždpť jfem ji pil fám takč a Uebál jfem
x fe zkázp! Slťbilp mi, že fe po čafe přijdoU Ua
mUe podiwat, jak fe mám ,a že mne zafe wezmou
ď feboU, kdpbp fe mi zle wedlo.

Přisslp brzp, já jim powěděl, že jfem zdráw
a spokojen, dal jfem jčm Uěkolik krejcarů, jež jfem
si Ufpořil a ony mne zase opUstilp. Matka mi Už

dělala starost, bpla chUrawá, přesspamč wppadala,
měla oblččej bledožlntý a oko Ueprošrašowalo žádUř
žčwosti.

Wěděl jfem, žc pořa“o jesstě pčje kořalkU,

ptal jfem fe Ua to festrp a bplo mč ji lito, poně:
wadž jfem Už fcimj nebpl kořalečnčkem. Wssak nebpl
jfem jim tak řťkajčr z přiUUcenť a jesstě jfem ko:
řalkp nezawrhowal z wlastnť wůlee Teprw kdpž fe
to stalo, ssla mi bťda matčina wire k srdcč, rmoU:
til jfem fe Uad Ui, stpděl jfem fe za Ui, hrozil jfem
fe, že to ď ni wešme fmntný konec.

.dež

zasr ke mUě přissla a já pošorowal, že

w siabosti a Uednhu pokroččla, Umťltil jfem si, že

ď Uč o tom promlnwim a pro Boha ji poprosim,
aďp se ssetřila a neUblišowala si kořalkoU Ua těle
č na dUssi. Učinil jfem tak a ona Ubohá dala fe
do pláče a do sskptáUť, že já shn matkU warnji od
zlřho. Bplo to wěrU hrozxxě a dčkp BohU, že toho

Uznáwala!

Prawila:

„Běda mč, nemohU si poo

moci!

Už fotwae..chodťm a ten siassčnet ď těžkrm

lecku.

Zidlo, ro dojstáwáme, mne UeposilňUje.Ba

žalndek ho ani Uepřtčjčmáa Uetráwi.

Zen po ko:

uušll!u
řalce wždP drobet okřer.

thbhch

tč fe něčdPUe:

Uapila, zajistě ebPch zůstala ležet.“

Sestra twrdčla, še tomU w katkn tak jest a
já si wěrU newěděl radp. J wphledal jsem si pan:
:átn

a řekl jsem Umzpco mne foUži.

QU mne za

to pochwálil slowp: „Qčekáwal jfem, že se matkp
Ujmeš. thbysi
toho neďhl UčiUil, Uemohl ďhch tč
an wěřiti, že fám jsi zhojen a Uaprawm. Wssak
sestra twčx takě potřeije pomoci. Snad to Už i
tobě napadlo ?“
Já odpowčděl, že festra kořalkp nepije a že
mč proto nic Uenapadlo.
u
Mlhnář řekl: „Třebaš kořalth Uepčla, předce
to ď Ui Uenť w pořcidkn. Jen powaž, kam to po:
wede, kdhž fe pořád toUlá š matkoU a žádně opra:
wdčwe práci nepřiwpkne. Mohla bh Už sloužčti za
děwečkn a já wim, že UeUmi anč dobptek poklidčt,
anč tráwU žčt, aUč mlcitčt, anč přčst, ani ssit a
fotwa si na febe whpere. Chodi Usspiněncia roštr:
hanci a to pro mladč děwče je wěrn Zkáša, Ueboť
kdpš nehledť Ua čistotn těla, ani čistoth dUsse UeUmť

si wášiti a š jednč Upadne do d:Uhě. Twá festra
je dobře zrostlá, welká a heškci, nebUde din,
kdpž
se ňákěmU ossemetnikowi ,;alťbi a pak newim, jestli
obstoji. Holkh,
jež swťtem chodť ď mUzčkoU bez
ochranh mUžú, fUadno do wsselijakých Ueřádú Upa:

dajť. Qpilá

ma:ka dcern fotwa zachowá, přijdeli

do Uebezpečenstwi.“

Jčx pochopowal, že má mlhnář prade.

Ale

co bply dělati? Matee sestru we;it jfem Uemohl.
Bez m Už nččeho nedokázala. Scim jsem take š Uč
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Uemohl choditi.

ji ?omohla
mě
p.

MUsela tedp ona při Uč být, abp

Uositi flassinet, peřťUpa ro ostatUiho

MlpUúř panwrhl,
x do pazdemp

chcrme:li, že on matkU dá

a festrU že wezmc k fobě za děwečkn.

Můžeme prý oba o matku fe starati a až fe dro:
bct zotawč, bUde prý fama jesstč pracowat a wp:
dělá si Ua potřebp Uejdůležitčjssť.
MUě se welmi lčbčlo, ro mlpnciř pro Uáď mč:
Uil Učinčtť, bhl jfem mU z toho powděčm a prosil

jfem ho, abp se Uad matkon a festron fmilowal,
jako fe fmilowal Uade mUoU. J matka i festra
bplh tomU rádp. Matka se odstčhowala do pa:
zdernp, jenž stála Ua stráni U mlýna, pod Uiž tekla
řeka. Sestra nastoUpila misto dčwečkp a páU ji
dal msz Ua půl lčta napřed, abp fe drobet ossa:
tčla a Ueměla hned Ua počátkU hanbU ze swčho

hadrnčctwi. FlassiUet fe w pašderně dostal Ua půdn
a odpqčiwal.
Slo wssecko dobťe. Matka přestala pťtč ko:
řalkU, wssak bpla po dloUhý čaš welmi bidUčx. Tak
feslňbla, že Uškolik .Uedčl whležela Ua posteli. Mlh:

Uář ji posplal zdrawě polčwkp. Jedla je krapet po

krath.

šaloUdek jimi Uabpl silp, ersl brzp wic,

mor zážiwni fe množila, tělo fe zmčchalo, matka
powstala z lože, mohla chodčt, lehkč práce wpkoná:
wat a tak se febrala, že i Ua poli přičiUila fe ď mlp:
Uářowými, kdpž ji tam potřebowali. Obpěerě ale

měla ro dělati we mthě , drala peřč, zametala,
Uklizela, fsla kam ji posplali. Koťalkp Už erzalg
da úst a mčli jsme z m wěrU potčssenč, kdpž se U

ýšZǧm
;afe začerwenalp ťwáře, ijafnčlp

očč a ona ma:

jic lehkč nohp fem tam se plahočila.
SestrU za krátký čaď Učkdo bp ncbpl poznal,
kdo ji fpčš wčdiwat. NaUččla fe pracowati, wsse
ji sslo dobře od rUkp, bpla wefelá, zpiwala, pěkně fe
strojčla. Wssak Uefchwalowali jfme, že si počinň za:
kládatč na parč:dě. Chtěla si wpnahraditi, co dřiwe
promrsskala a wpnakládala mzdn Ua ssatP, hodně stra:
katč a kxžčklawčsi wpbčrajic. Takč jfme ji mělč za zlě,
že fe chptá mUžských, ačkolčw nir sspatnčho jfme jť

nemohli wptýkati.

S každým si hned dělala zná:

most těssčc fe, kdhš jč chwálil,

dobře slUssi, že obratnč prache.

še je heškč:, že ji ssat

Dokud bpla tak

řčkajťcšebračkoU, nestč:la owssem U chafniků we wáž:
nosti a npUč ji to lichotilo, že si ji předchčczejť.

J škUsila, dowedexlč tančiti a hle, sslo ji to wý:
borně, tanečnčků mšla dost a proto jen poťč:d chtěla
býtč U mUzikh. Matce pomahati Ueměla z čeho,
še fama wssecko Utratčla a kdpž jfem ji domloUwal,
aby bpla ssetrUějssi, zlobčla, hněwala fe a třebaď
thden na mne nemlnwila.
z
K dUchownčmU wšdělánč Ueměla žádne mpslč.
Modlila fe, chodila do kostela, ale fwatčho Uč:bo:
šenstwi ani dUchem anx frdcem nepojala. Nir, co
b?,ťo fwatčbo, a dUssř, wčěnost, Boha nám připo:
ťmnf:lo, Učc nerozhřálo a Uepohmllo ji, slhssela to
xedmm Uchem, drUhhm to pUstila wen a dčcle fe o
to Uestqrala. Proto jfme ji take slowem Božčm
Uemchltokárati a Uaprawowati; wice profpělo, kdpž
fe Uq m mlpnář obořtl a prUdkoU domlUon ji
Zkrotrl. Qna fama klela jako chlap, kdhž proti

ušWu
někomU něro měla, házela ďe wssim, co“ jč přisslo
do rUkoU a hUed bp sc bhla prala.
Zwlássť Ua
mne miwala chUť, že jsem ji leckdhď zarazil nemč:
lým slowččkema bhlo patrno, že mne Ucmúže wpstát.
Qdessla konečně prpč od mlhncřřů, že se ji
bšánilo namloUwatč si domácčho pacholka, jmeUem

Sramotu,

jenž bpl ráznh chlapťk a pocházrl z ne:

dalekč wesUice, kde jeho otec měl domrk. Nadarmo
jsxúe ji zdržowalč, anč matka anč já Uepoř.čdilčjfme
ď ni Učr, mlpmiř jč Uepchalna wůlč a onačdala
fe do slUžby k sedlákU. Sramota pořád ša nť do:
chášel, pán mU to ani nynč Uechtěl trpět řikaje, že
koo U něho sloužč, Uesmčbýti tUlákem. To ho roz;lo:
bčlo a prohlásil, že se bUde ženčt. Bhl zhorka na:
kwassenh, dUrdil fe jako sesira a anč od rodičůx si
Uedal poroUčeti. Qženťl se protť wůli jejčch, žc
bpl zletčlý, wšal si sestrU, dal se ď nč do podrUžstwč
a oba nádrUnčččlč. Náš w srdci UeUáwidčlč, že

jfme prý bhli proti nim, sestra se ke mne nehlásila
a mUž jejť pohanil mne, kdhkoliw mne potkal.
Matkn Uassi Učkdhnenawsstiwili a š rodťčemi mU:
žowýmč,žili takč w rozepřč. Já bych fe bhl š nčmč
rád

smčřčl, neboť se wssecko dobře Ukonččlo a já fe:

strU jen od nrsstěstč a hřichU chrčmil. Zili a žiwili
fe poctiwť a mh nemělč přčččUy, sthděti fe za něz
Wssak oni nechtčli se ďe mUoU Udobřitč a zkazowalc
mť, že do smrti na mUe nic nedajč.
Stalo se, že bťh wešdejssť dokoUčila matťa.
Umřela w milosti Božč, poslednč dny žťwota wsseckp
obětUjčc pokčmč. Bčtowala Upřimně neprawostť fwýchn
odřekla fe jčch Uaprosto a přčkladnč se chowala. Mo:
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dliti fe bplo ji nejmilejssim zaměstnánťm a trwatč
w chrámU Pánť pokládala za nejwťtssi dobrodinč.

O zajistř mnoho a nmohokrát odprosila Pána Je:
žisse a Ua weliký pátek klečiwali jsme fpolU před
Jeho křižem a poroUčeli jfme se w láskUJeh?. Na

koncižiwota přijala Tělo Jeho ď praon

Uábošnosti

a poručila MU dUssi, již hrzp Ua to wppUstila.
Bhlo po pohřbU. Sramota še sestroU takě
bhli přitomnč. Pak sslč do pazdernp a bralč si wěrč,

jež szlp

po matce. Já

feetake dostawčl, abpchom

fe dťlili. Wssak oni měli jťž peřinp a ssath swá:
žanp a wssecko ostatUi leželo Ua hromádce a jim
prý patřilo. Mně nechtěli dáti ničehož, že prý mie
nepotřeiji a wadili fe, še je i o tp maličkosti chci
připrawiti. Z zpomněl jfem si, že je na půdť sla:
ssiUet, dojdn pro Uěj a prawim: „Nechám si tedp
po otci afpoň tUto památkU.“
Yni tčr mi Uepřálť a mermomocť ji chtěli miti.
Nedal jsem jim ji a oni fe o Ui ďe mnoU tahali.
Stoji prý za wic než wsseckoto hamparáti co od:
Uásselť a kdhbh prý jim jedUoU bhlo zle, mohli bp

fe hron na flassinet žiwiti.

Já

twrdťl to famě,

pohádali jsine se a kdhž jsem take přissel do zlostť,
newážil jfem slow a jesstě wie jfem jich popťldil.

Sestra mne prwni Uhodťla, pak fe do mne dal Sra:
moťa, wpstrčili mne ze dwěři ď slassinetem w Uá:
rUčt, jejž jfem žcidným Způfobem Uechtěl pUstiti a
wenkU mč ho rrozbilť. J sebral jfem kUsp, abp ani
těch nedostali. Sramota zUřil: „Kliřě se mť ď oči,

Jťdássť!“ Sestra

se zapřisahala: „Radssi pode,

Uež abpch kdh k tobť ssla!“
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„Já tebe takč nebUdU znaet!“ křičel jfem w
wztekU a Ubčral jsem fe ď roztlnčeUým slassčnetem
dolů do mlýna. Newťm, ťdo z nčch po mně jesstě
hodťl kamenem a nčkdp jfem :o nechtťl wčdětč.

We mlýně jsem Uemčl pokoje. Wřela we mně
krewea zdálo fe mi, že se na ně mUsim wrátitč,
abpch je fekeroU pofekal. Klel jsem, až to Uslpssel
mlpnář.
Přiťžližčl se ke mně a já mU powěďěl, dco

fe mi stalo. Bolelo ho to a rmoUtčl fe z toho,
eo jfme Uččnili a prawčl kárawě: „Dneš jste po:
chowalť matkU.

Což anč to wáš Uezdrželo od hUě:

wn a zlosti?“
Zpamatowal

jsem fe, bplo mč toho lito a wP:
mloUwal jsem se, že já w tom Uemám wiUp.

„

„Máš

Uebo Uemáš,“ .odpowčděl, „ale měl

jsi jim radssč dáti

slassčUet, Ueš abhsi se š Uimi

bhl pra .“
„Já ho dám špráwitč a potom si jej mohoU
w;čt,“ prawil jsem.
„Už je pošdť!“ Ull!sslllxoU, „UPUi počkej! aš
wássUě wpchladUoU a pak hledej přťležitostč, abpš

,podal jim rUkU.“
jWěrU jfem se na Uě brzp w frdci Udobřil, ale
podatč jim rUkU, k tomU nenaskptla se mi přčlezitost.
PotUpili mUe, kdpkolčw jsem na Uě promlUwil, čiUili
mč wšdorp a lťdi Ua mně anádšli.
W hojdpodějsem
fe nesměl Ukášatč, bpl:lč tam Sramota, hUed mne
popichowal a chtěl, abpch se mU protčwil. Pak doU:
fal, že mUe wpplati a kolikráte jsem dost tčžko Ussel
půtce a různici. Sestra takč! pomlonwala mUe U
každřho, kdo ji wpsl;:ssel a lhali, že okrádáwám páUa
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a mleči, poněwadž mám Ufpořenč penčze. Llno kdpž
Ucim wphořela kůlna, roztrUssowalč, že jci jfem ji
Zapcilčl. Nrmohli toho owssem dokcišatč a jci chtčl
žalowat a foUdčt se, abhch ěest fwou zachráUil.
Wssak mlpUáč mi wěřil, že k takowčmU skUtkUUe:

jfem anč schopen a radil mi, abpch fe erzýwal,
sice že se mč jesstě hůč bUdoU mstčtč.

Bpl jsem celý malompslUý a domlUwčl jfem
fe š mlpnčxřem, že fnad búde Uejlčpe, kdhž odede
do swčta, abpch od Uich mčl pokoj. Schwúlil můj
úmpsl, chtěl mi při;eň zachowati, dal mi UpfčxnčUa
peUťze, jež jfem mčl U Uěho Uastřcidaně, platil mč
; Učch úrokp a rošloUččl se šr mUoU jako otec šř
fynem. Sťonšil jfem mU ;ajťstř wěrUš a fwědo:
mitě a súm mť řekl, še Urmčl jesstě tak pilnč!ho,
horliwšho a poctiwěho chančka. MohU prý k UčmU
:afe přijťti, kdpkolčw fe mť žalťbť, přijme mne a o
ťxndoUcUostmoU se postará.
Qdessel jsim milowcřn
a ošelen ode wssech, kdoš mne :;Ualč, a ieU.festra
š mUšem fw:)m Uechtě.lťmi dátč aUč š Bohem.
NebUdU nhni wpprawowati, že jfrm we fwětě
kxpl ssťastUý a jměUč si přčdělal, to fem nrpatřč a
aš potom se dosadi, powťm jen, že teprw po ofmč
letrch jsem fe wrcitil. Bplo to pťed welikoUocemi.
Ncr welťký pčxtek de do kostela a blčžčm. fe Ua ko:
lerU k fwatěmU křiši. S drUhč straUp přistUpnje

šeUsi“áofoba; já klečim w prawo, an w lewo; Ue:
po;dwihUemc hlaw fwých, až kdpž chcemeSpasitele
fwřho polťbiti a tU fe pozUcime. Bpla to má festra,
šslkazila fep jci takč zůstal jako

erUUe,

omráčeUý a oba

Utčlme:, sinime:lč ústp fwýmč Pčma ne:
27
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beď fe dotkaUtť

J podiwame se na febe po drUhe,

po třetť, jejč oko Uejewilo wčre hUěwU, Uýbrž laskU,

mě oko zalilo se sizami, mpsllm si: „ani

Uebo

Uikdp“, UatahUU rUkU přeď fwatý krUcčsir, ona jč

prčjme, tisknr, podiwame fe jesstě jedUoU na febe
a pak libame Uejfwětějssiho Ježisse.
QdstoUpili jsme, jini ža Uámi přiklrkli a mh
fc modlili každp w jinčm koUtku před Božim hro:

bem

Scstra

črkala, až ja bUdU hotow a stejně

jfme wpsslč Ua hřbitow
TU jfme si padlč okolo
ssije, ltbalč jfmr fe a dloUho jsme nemohlč promlU:

wčti Prwni slowo jeji bplo: „deUfťe bratře!“
Za prawtl: „Wssrcko jfem jtž dáwno ode:
stil odpnsittakě“,

a opět jsme se k fobě winUli

Kristnďnaš fmiril deUstčl Urpřatelůmprm,
Umřcl ;a

ně, lafce Uaš UaUěil.

Šli jsme fpolU domů. Sestra mi wpprawo:
wala,

co ji potkalo za ta lč!ta, co jsme fe newi:

rěli a ja jť
koU Uěkolika
proň trUchlť
si přemahati

Uepoponšela

takč! sdělčl fwč! přiběhy Už bula mat:
děti, Uedawno ji zemixelo drnhe a jesstě
Mnoho prp zkoUssi od mUžr a zwpkla
prUdkost, abp ho protč fobě jesstě wlre

S

rodiěemč jeho žťje jiš w dobrř

wUlť, postoupilč
Uežlt mUš

jťm domek a jfoU k Ui hodnčjssť

Ptal

jsem se, jestlť Šramota

zlobč a kdpž fe mč přišnala,

že ch

fe jesstě Ua mne
š welkoU hoř:

kostt o mně mllewa,
Uminčl jfem si žr jč doprox
wodťm až domU Bala fe toho, ale ja janč Ue,
UčťUil a jrsstě toho dne jfem fe fessel š jejtm maU,

A

žclem Spatřčl mUe, šamračil fe, zaťal šnbp a chtel
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Ume z krátka odbýti. Zá ale postawčl jsem fe před

Uěho mčrně, wážnč, odhodlaně. Prawčm: „Milý
bratře, je weliký pátek, thUpčtel náš Umťraje na
křiži a hřčchh Uasse, nwdlil

šowai,

fe za tp, jenž ho křč:

a fmiřil celý swťt ď Bohem.

nemělčbychom č my

Wáhal,

Coš xtedh

fe smiřitč a fobě odpnstitč?“

já Uepřestal prositi, abh to Uččnil

k wůlč BohU, k wúli fobč, ne k wůlč mně a on
konečně podal mč takč rUkU řka: „J k wůlč tobť
to Uččnčm!Odpufť nám Pčm Búh.“ A já dolo:

žčl ze srdre: „Dejš to Pčm Bůh.“
WPjafnčla se mU twář, hněw fe stěhowal ;e
frdre a mh byli přátelč, bratři. Libalč jfme se
wssčcknčwespolek, já žehnal sestřiným dětem a od

tčxdobp anowala

me;i Uámi b

láska.“

711.
Petr Klinek, jemuž mlpnář přibčhp swě wh:
prawowal, abh ho od žlčho odwrátil a dokážal
nst, žr možná we swětě ď pomorč Bošť a wlast:
Uxm přččiněnim poctiwě blahobpt a sstěsti si ;alo:
šitč, Uebyl jesstč o tom přeswědčen a pťťklad mlh:
nářúw mU neposkhtowal dosti jistoth. Wssak mlp:
Uciř dobře sixrožwážčl, jak a co bUde powidatč.

Chtčl ngřed warowati ho od šlěho, wptrhnomč
ho šhřlchu a pak teprw ho chtěl wpbidnouti, abp
fchžxpnqstjfwč obrátil k dobrčmU, abh nezahálel, ale:
brz přtčmll, se, o dUssi a o tělo se staral. On sám
byť, oddánzxe,dnoU obžerstwi, festra š mUžem swým
ťchlt hněwtwl, wssak ď pomori Bošč wpwázli z těch
27M
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Ucprawostč a pak fe cwičili w cUostech. Petr je
zč:wistUik, zlodčj, Uepťitel wssech boháčů, sskůdce je:
jich. MUsi tedy z předU potlaččti bezbožně swř žáš
dosti, odřťci fe ohawUých skUtků, pak teprw bUde
fchopeU UastoUpiti cestU jčUoU, počestně fe žiwiti,
ďýti pilUým w dobrčm jako dixťwe bhl pileU zlěho,
jmčUi si dobýwati a zifkati si hoonst dobrhch skUtků.

Ukázaw mthňř,

jak bp se měl Klťnek wa:

rowati zlěho, doložil takě, jakbh k dobrěmu fe měl

fUažiti takto se dále ijádřiw:

„thš

jsem po

ofmť letech do mlýna přissel, doďrodčUec můj mUe
zase přijal do dila. Přinesl jsem si z cest fwých
půl drUhčho tisire, owssem jen wideUskčho čťsla, U
Učho jsem si bpl Ulošil 600 ;latých, dať mč ,; Uich
ša ofm let 240 ;l. úrokčř, měl jfem tedh mUohrm
wice Urš dwa tisice. PeUť;r, jrž jfem si we fwětě
whdělal, takč neleťelh lakem, bhlh w Prašsleč spoixť:
telUě, která se teUkráte práwě šaložila a měl jfem
Ua Uě kniškp. Ysi sto Zlatých ;ůstalo mť za chlxdými
krajáslkh, jeUž si je whpůjččlť slibčwsse, še mi je
xdojista odwedoU, až BUdoUmocť. Bhlč lidř poctiwť
a obdršel jfem od Učch, co mi patřťlo, až na pcir
zlatých, jež jsem jedUomU ; Uich darowal a jiUh
Urmohl zaplatťti, že ho pixrd časem fmrt pťekwapila.
NebUdU fe chlUbťtč, že jsem bratrňm swým pomčt:
hal, jak a kdy jfem Uwhl a zwlássť Ua tp jfem bral
ohled, jeUť bplč lecjakým wadám podrobeUť, hledě

jich polepssiti a Uaprawiti.
Mistrp jsem Utčl mimo periho pcan fwčho
jeU dwa. U jednoho sscm Uebhl leč pňl leta. Ne:
lčbilo fe mi tam, že Uejednal we wsiem fprawedltwť

xe
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a i mne zawáděl k podwodU. Bpl tak naznšaný
fwobodompslnčk ččli fwo,bodowěrec, to jest, on neměl
žcidnč wirp a ze .slUžebBožich a ze fwatých obřadů
si ěťnčwal pofměch. Proto je takě. málo nawsstčwo:
wal a i Ucim lidem bránil zúčastnitč fe w nich.
Zci bhl zwpklý jťněmU pořáde a jině kázUťa opU:
stil jfem ho, když jfme fe fpolU jednoU pohcidali,
že fr nemUsim dáti kzlčmU potřebowat. U něho se

ždržowala jen lehkompslmi chafa. Bylo wěru Uebez:
pečnč poslati k nám do mlýna děwečkpa jině mladč
osobp. Slpsselp tU řeči a žertp ossemetně a Uefchášelo
an na skUtečnřmpokUsseni, w němš mnohá Uessťast:
Uice klrsla. K fnťdanť fe wůbec pila koťalka, fč:m
mlpUář jť dáwal a žeujá ji nechtěl ani lťznoUtč,
nedostal jfem jinčho nťr leč krajťc chlrba jako drUZi.
Chasnťcč si ji kupowali takč! fami. Qwssem jtm
chUtUalo ť pčwo. Kdo ho nejwťc wppťl, bPl nej:
wětssť hrdina. Kdo Uejwčc peněz rošházrl, platťl :.a
pčma. Tabák sr koUřčlcel:) den. Jak bPlo jeU drobet

xnošmi, hrálo fe w karth ai cizi knám chodili Ua
karban a obyčrjně prohráwali, že domácč Uměli je
hodnč Uapáliti, jak řikali. Proto předce nikterh
Z Uich Ue;bohatl. Mnohý Uebpl ani poiádně ossaren
a pán fám, ačkoliw bpl jmin Za boháče, pťedre
mšl dllchh a Bůh mllu nčjak Uežthal.
Nejhůř se
mU wřdlo š dětmi. Shnowč bpli mamotratUicč,
dcery rlel,:kowcišltice. Otec žádněho potěsseni a sstčstč
Uťl mchpfe Uedočkal. Jci bpl rád, že jfem fe od
Ucho a 1ehq lčdi dostal prpč.

U Btžp 1sem Ualešl lepssčho pána. Nebpl msp:
Uar a UcrozUměl UassemU řemeslU, ale mčl mlýn,

lld
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kterh zdědila jeho manželka po otci a jrhož tchpně
jeho až do fmrti měla Užiwati. Bhl w zámkn úřednč:
krm a dršcl k rUce matěčně zknssenčhostárka a ten Za:
stč:wal zpráwU we mlýnř. Práwě bpli zafe jednoho
pnstili, že jim sloUžil newčrně,xkdhš já jfem pixi:
cestowal a w mlýně Uebpl leč mládek a učennčk.
Přihlásil

jfem fe o slUšbU a chtěli to ďe nmoU škU:

siti. Wadili fe, že UcmohoU dostati poctiwěho člo:
wěka; již jich měli několik a ka,šdý jich podwádčl.

Bhlo hanba sipssrti, co mi na ně šalowali a já
mohl řici 8 dobrým fwědomim, že takowých sspat:
nostč bpch fe Uide nedopusiil. Lťbil jfem fe jim,
že jfem nebpl wětroplach ani otrhanec, mťl jfem
na sobť wsse dobře Upraweno a řeě má bhla Urtiwá

a wášná. Shodli jsme fe tedp, a pán prawil, jestli
i ďe mUoU sspatně pochodi, že si tchhni wezme
k fobě a mlýn že prodaji.
Wssak Ueprodali ho, kdpž fe přeswědčili, že
jich Uessidťsňssa fprawedliwý. Pani na mne pilnč
dohližela, zeť jejč často k ncim dochášel, bhli ďe mnoU
fpokojeUi a Upřimně mi přcilč. Měl jfem fc U nich
dobře, dáwal jfem pozor i Ua polni hofpodářstwč
a obili sslo wssecko strze mě rUrc. Panť klič od
fýpkp mč fwěřila, kdpkoliw fama Uemohla pťčjimatč
neb wpdáwati a penize bhlp U mne tak jistě fcho:
wčmh jako u Ui. W ničem mi Uebránila, co fe

slUsseloa patřilo, a že ifama

ráda sloUžila Bohll,

těssila fe z toho, že takě já dbcim na kostel a mo:
dlich.
Držel jfem mezi chafoU kázeň kixesiansioUo
Qplzlé řečč wěstť, Uestpdatč žertowati U Uáš Uebplo
dowoleno. Nikdo Urfměl toUlati fe w Uoci. Kořalka
ck
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a kartp w mlýně fe netrpělp. Každquneděli a každý
fwátek bpl někdo na kázanť. Chodčli jsine i na
požehnánč. Já a panč jsme se střidali. deoledne
přčssel obpěejně pan zrť ze zámkU še fon choti a
já jako dobrý přčtel k nčm směl přisednoUtč, kdpš
fwaččlč. Qn se nassemU nábožnčm:l poččnánč často
fmáwal, mPsle, že nenť podle modp, ale w srďri si
náš wážťl a musel Uznatč, že lčdč bez wčrp neje:
dnali bh počestně jako mp a jčž měl důkazp, že fe
Ua ně nemohl fpolehnoUti jako Ua nciš. Nčkoliw
to zkracowalo jeho dědťctwč, kdpž matka chUdým
hodUě pomxcihala, předre k tomU mlčel xťemaje práwa
ozwatč fe, že to nesslo z jeho jměnť. Cčnčla mnoho
dobrčho w pro spasenť dUsse, jak řťkala, dUsse fwř
a dUsse nebožtčka mnže u dciwala almUžnh, pečo:
wala o okrasU kostela, pofýlala nemocným pokrmp,
podporowala sirotkp a wdowp. Wssťcknčjč milowalč
a ctilč a teprw kdpž jť Pánbůh k fobě powolal,
Ukcižalo se w nějjasnějssťm fwětle, jakř lásip poši:
ždqla U lčdč. Plakali, nařikalč pro nč a k pohřbU
jejnnU srsslp fe ;ástnp;:, že jčchtolčk pohromadě mnohý
člowěk jesstč anč newiděl. Jci ji š přťbUZnýmčjejčmč
wěrně dopěstowal k smrtč, odkcizala jim wssecko co
měla mčmo podťlp pro chUdč, pro chrcim Páně a
u pro mne. Wsse wpslowčla ústně, co chre, abp
se stalo, pořťzeni stpfančho se po nč nrnalezlo, ale
wňle jrjť dědťcům bpla swatá a wsse na krejcar wp:
platčlť. Já obdržrl dwč stč zlatých a hodčnkp na
pam,čltkn a ,až posud ď wděťnosti mpslčm na hodUoU
panl a počltám jč k swým dobrodčncům.
Po fmrtť matččně zeť ze zámkn mlýn prodal.
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Hnrd se mU Uabodčl kupec a dobře mu ho zaplatčl.
Wssak zůsial asi polowiri dlnžen a z tě odwáděl
úrokp. Po lhútách fe měl w pětč letech ď páUem
wProwxxat. Já febral swč wěrť, rošloUčil jfem se
w žámku a k fwěmn perimU
přťšUčwri Ua;pátek
xjfrm fe odebral. Měl radosi, že jfem fe mU we fwětě
n epokazčl. HUed mč dal šafe dťlo a hodUým platem
od mťňowal fe mč za wěrnoU slUžbU. Wssak radčl
mis abpch hleděl státč fe famostatUým, že jsemrk tomU
Už osi siarý, Ueboťmť nž dáon
bplo mčmxlo tixčdcet
let, a sičbil, že mi w tom bUde UápomoreU.
Přemýsslelč jfme trdh, ro mám Uččnitča hledali
jsme nějakčho šaopatťenť pro mUe. KoUpčtč někde
mlýn Ueměl jfem dosi jměUť. Přčšenčtč fe někam,
takč bplo těžkč. Lerjaká erěsia
fe UxčUelťbčla, já
jfem fe každě takč! nelťbčl a wpthkalo fe mč, že jsem
jednoU chodčl ď flassiUetem. Užawřeli jsme, že si
mlýn pronajmu a že fe mč jedeU dole Ua řece po:

dáddal, dossli jfme tam š anteitoU

a o wýmčnkúch

jfme fc domlUwčlč. Mčl pěknř polo„šenť, wodp dosi
a bUdU:li lčdem dobťe slouščtč, prawil pantáta, práeč

prý anč nezastann. Měl prawdn. dež

fe obpwarelě

wůkolnťch wesnčc přefwěděčlč, že U mne lěpe po:
chodť než jiUde, dáwali jen ke mně do mlýUa a j.i

meel wšťtč dwa chasllťkp, abp mth ssel we dUe
w norč a mohl jfrm na wsseckp stranp wpstaččtť.
J pekaři š měsia pťčcházeli, a že jsem měl peUč;r,
začal jfem obchod wěsii w občlč a moUce a dobře

fe mč to wpplatčlo. BrzP fe roznesla dobrá powěst
o mně. Já jsem fe fel;námtl š dcrroU jedUoho krcž:
paře, jeUž takč náležel k mým přčznčwrům. J ll:
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bťla fe mč přede wssemč jinýmť pannamt,

že bhla

pracowitá, bohabojná a ctnostná. Požcidal jfem tedh
jejč rUkp; ráda si mne wzala a rodiče mč jt rádč
dali. Nechtěl jfem na Uich žádně milostč a nebpl
jfem šebrákem naprotť fwč newěstě. Dokázal jsem,
jak welkč je moje jměnč, u Už mi ho zase o ně:
jakoU čcistkUbplo přibhlo u a onť ijednali mezi
feboU, že dceťi dajč polowičkU toho, co já mcim,
bUdU:lč ď tim fpokojen. Qwssem jfem bpl fpokojen,
neboť jfem fe po bohatstwť Ueptal a jen hodnoU
manžetkU jfem obdržeti tonžťl. A w skUtkUjfem ji
obdržel. Nž pofUd žčje, je to mci Upnějssi starú a
děkUjčBohn, že jsem ji dostal, Ucboť mi mnohoU
blaženost na fwťtě zp“úsobila.

MlýU, jejž jfem držel w náij,

patičl dědčct

nešletilěmU a wěděl jsem, že mU ho mnsim postoU:
pčti, až doroste. Sám jsem ho řemeslU wpUěil, pak
bPl krátxký ěaď we fwětě. Mczi tim wssak přčsslopfanť
od úřednčka ze zčxmkU, zetě mč ncbožkp dobrě panč,

w Uěmž fe ptal, nemohl, nechtčl:li bpch mlýn jeho
konpčti. Wždhť Už byl dciwno prodán? Bpl, kupec
ho ale w pťti letech Uedoplatčl a jesstě wťc na něj
přidělal dthči, Uež měl na počátkU. Jak fe to stalo?

Bhl lerch. On fe o mlýn nrstaral, howě si, wp:
rážeje fe, nechal wssecko běžeti, jakto bťželo, nebpl
anť stUdený an horký a tak se přiwedl Ua mťztnU.
Ynč w dUchownčm žčwotě nejewil žádnč horlťwostč.
ZaUedbáwal slUžrbBožčch,odkládalpřťjčmati swátostč,
až lhůta welikonoěnť whprssela, Uechal modlčtbp až
si 7ln?lola pak Usmxl, k polepsseni a UapraweUť žťwota
mel wšdPckh dost čaufU, almUžen nedciwal, pro do:
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brou wěc neUdélal krokU, chafh a čeládkp kdobrěmU
nepřčdržowal, že se ncchlčl hasstťťiti, dťlala ro chtěla,
jen kdpž on mťl pokoj; podobně i dětem w ničem
neďrčmčl a k ničemU jčch newedl. MUscl tedh mlýn
x dátt nazpňtek ďc ztrčcton a ťdpbh ď nťm wťťčtcl nc:
bpl měl ňtrpnost a milosrdenstwč, snad bp bpl o
wssecko přissel.

Já ďpl wolný wstoUpčti na jeho mťsto a mlýn
jfem koUpčl. Jsem w nčm posUd, neboť mlýn ten
jest můj nhnějssi a Už dňwno jsem si ho zcela
wp,platil. Takě jsem na nčj mUsel zůstati dlUžen,
wssak fetrwal jsem w pilnostč a přičinlčwostča PáU:
bůh mč žehnal, že jfem w slUžbťJeho č napotom bpl
horliwý. Něco mi půjččl můj býwalý pán a Usta:
wičný dobrodinec, Uěco jsem nechal státč na mlýně.
Nejdřiw toto jfem zaprawčl, pak jscm poslcdnťdth
fwůj donesl mlpnáixč a odewzdal jsem mU ho š wroUci
wděčUosti, w frdci welebť ho, že on bpl půwodcem
sstťsti mčho. prl
Už kmet starssi než já jsem npni
a prawčl ke mUě, kdpž jfem litowal, že newim, jak
bpch se mU odměnil: „Modli se za mne a bUde:lč
možnča, Uččň na nčkom, co já jfem Učinil na tobě.
Jeť we fwětě zanedbaných, hřissných lidi mnoho.
Wptrhni, koho můžeš, z neprawosti, přčweď ho k ži:
wotU počestUřmU. Třebaď by neďhl č čafně tak
ssťastUý, jako jsi tp, předce wěčně ho oďlažťš a to,

milý fan,

jest wčc nejhlawnčjssi.“

Widťl jsem ho tenkráte naposled. Umřel brzy
a odká al mi krUcisir, jenž wifel w jeho pokoji a
před mmž mne šawázal kctnosti. Wisi npni tadp
U mne a napomin.i mne a ptáwá fe mne, jestli Už

mšššu
jsem zachowal dussi některřmu člowěkn, jak mč to
bpl nebožtťk Uložil? ČiUil jfem mUoho dobrčho do:
maeim i cčzim. Nenť to chloUba, kdpš to prawim.

Sestřr jfem pomohl, dětč jejč jfem wpchowawal a
dawal wpchowatč S mUžem jejťm jfem fe fnassel
až do fmrtč NPUč je U mne a Ua domkUma shna,
pořádnčho řemeslnťka Swe žmč jfem Uikdp ne:
oenblčžil a děti wlastUi, Bohu dikp, UebUdoUna mnc
Uařikati Wsseckh jfoU sprawedliwč křestaUř Chasa
a čeladka takč U mne bpla w dobrých rUkoU Chn:.
dým a opnsstěným zajistš jfem bpl otcem. K slawč
Božť, k zwclebeni kostela a slnžeb pofwamých w něm
Uččnčl jsem, feč jsem bpl wťda, že z toho bUdU
miti šaslnhu Cafn, jcjž ssem obťtowal dUssč,Uikdh
mč Uebplo lťto, neboť nebpl ztraeen a tim wire se
mi dařilp fUahp me, čim wice jfem pečowal o kra:
lowstwi Uebeskě Wssak takowý skntek mčlosrdný,
xako Ua Umť whkonal pťitel můj manář, pofnd
jfem mU Ua nikom Uesplatčl “ Y tU starý mUž
obratil fe skoro profebnť k poslonchači swěmn PetrU
Klinkowi, řka k Uěmn: „Bratře Uessťastný, dej mt
k tomn přiležitost, abpch tebe mohl Bohu zifkati.
Zawisi tě zawedla kmnohým Ueprawostem; zůstaň
U mne a Uapraw se Wčmě ti bUdU pomčchatč.
J čafně fe tč lčpe powede než Uhni. Y dussi obla:
žčš wťěnč Wěř mi, že ze mne mlUwi laska J
w tobě fe roznitť, a; se obrátčš k Bohn a pozUaš,
xakoUlaskn k tobť měl náš Pan Zežiš Kristnš, jenž
tza tebe Umřel na křčži“
Petrem to welmi pohnnlo. J ssel do febe a
šwolal: „Pane, wp mne milUjete, ačkoliw jsem
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Uefsiechemčk. Už jim wčce UeďUdU. Smčlthe
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xu J fmilowal se Uad Učmsslechetnýmtháť. Dal
mU práci a wedl ho kU pokánť. Pak na welký
pežtek klečel U hrobU Spasitelowa, libal Zeho fwatý
x křtž mistouzáwistč

chowaje w frdcč lciskU k lčdem a

láskU k BohU:
u Bhl tU takč fedlák Hrdoš, jenž xwpwázl z pýchh,
že fe pokořčl Kristn.
Bhl tU lakomer HoUžwččka

ďe spnem marnotratným WáwroU, oba tU bplč práz:
dUi win swých. Bhla tU býwalá frejčřkaDorota
Nesswarowa. B l tU mlpnář, jemUžw mládč zkáon
hrozilo obžerstwt.
wptrhla

BPla

tU sestra jeho, jenž dUssi

z hUčwU. Wssicknč tito odřekUUwssese hřčchU

aneprawostč stalč fe zbožUými a ctUýmčkřesianpm
před kťťžem Pána Ježťsse Ua weliký pátek.

A dekoli weliký pátek nastaUe, dostaiji

fe

do chrámU Pá,Uě k libámi a portě Ukřižowaněho

kaUpitele.

O

š jakoU útěchoU frdce mohoU se

Uhnč k NěmU bližčtč, wťdoUce, že Utrpenč Jeho
Uepřřsslo U Učch na zmar.
TP pak milý kťesťaUe, jehož srdce Uějaká wčUa

tižť, chceš:li fpasit dUssi, Uččň na welký pátek těž.

Učiň to brzy, Učiň to lmed. Newiš, mUoho:li wel:
kých pátků fe dočkáš. SUad letoš poslednč konšš,
fUad aUč jedlwho UebUdeš wťce konati, a bUdeš:li,
koUej ho š čistým srdcem. Pak č tebe KrčstUš Ua
křťži zawče do UárUči swřho a whtrwáš:lč w fpra:

wedliwěm žiwotč: bUdeš MU patřitč, bUdeš miti úča:
steUstwi Jeho whkoUpenť a ď Nim zemřew hťťchm
powstaUeš š Nim kžčwotU wěčněmu. Nmen.

BPJ

šmčňwžǧ o Zwňtožřmssběm Břňirtwl
whdanč od :edarce.
Po

Uplhnutř prwniho rokU swč zpráwy SwatojaUskčho

Dčdictwi, mžepsana redakce wzdáwajic wrouci dikh wssechnčm
wůbec, zwlasstč pak ončm p t dUchownim pastýřům, jenž
U rozsiiťowáUi, zwelebowálti a řádUčm zprawowáni tčhož Dč:

dictwi ji Uápomocni byli, eraha
ta!č podati Učkterčzprawh
týkajici se tčhož Dčdictwi; a sice:

l. Prebled ondů k Dedictwi SwatojauskčmU
bčhem rokn 1858 pčistonpilých:
Z

Pražskč arcidičcese .
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.
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.
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.
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z

Bitomčťickedčecesc

z

.

z Brneňskč dičcese .
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.
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1

Quhrnkem pťistoupilo 2107 oudů,
mezř tčmito 509 xrodů, sskol a obci
BťřčtoU:li fe tito k 16480 ondům za pťedesslých let

přistoUpilým, tedh ouhrnkem na konci roku 1858
čct ondů wesmčš 18587 mezi Uimiž fe Ualeza

spoleakladatelů
.............
oUdů
peritťidh............
oudň
drUhč
tiidh............
oUdů
tťeti
tťidy
............

obUassi po:

32
21

104
18430

2
a mczi tčmito sc počřtá 4194 stálých ondů, totřž rodů, sskol
obci, knčhowen, pak pťeď 2000 kučžt, a 57 alunwů, kteťižto se
suažnč žádaji, aby jcdcnlaždý w oktáwU slawnosti swatčho
Zana Ncpomuckčho mssi swatoU za žiwč a mrtwč oUdh Dč:

dictwi občtowa:i erpomenul.

u. Rčwěssti
o lnihách, jež nákladem Bčdictwi Swatojam
skčho whdati fc maji.
tháni

knihh zwlásstč obssirnčjssia důlcžitčho oďfahn

jcst wčc, která Ua mnohých okoličnostcch záwisi, ježto wždy
uestoji w mocid fcďe pťičiUliwčjssi redakce, tndiž Uedá s wždh
Ua rok Určitč pťedpowčditi. Podobnč se wedlo o „ iw o:

tem Krista

PáUa.“

Kniha ta Uedospčlatak, abh se již

w rokU 1859 tiskem wydati mohla; protož, anto nestáwalo
žádnčho rUkopifn jinčho, musila fe na kwap whdati kniha
přitomná „Sbirka

powidǧc,k“.

Než i přislibený „Ziwot Krista Pána“ jak možná brzy
w jepnom dilu se wydá a za to bUde tim důkladnčjssi. Mimo
to hodlá Uižcpjaná redakce whdati a z části i w rUkopisn chhstá:
Bostilln
na episstoly nedělni a swátcčni celčho rokU.

Welký kancional

katolický na rok1863 šuápčwy,

w jehožto whdáni se zároweň Dčdictwi jw. Chrilla a Me:
thodia na Morawč zúčastni.
Wýklad Učcni katolickčho w otcizkácha odpowčdech
neb o rozmlnwách š mnohými pťiklady.

Bňh a dčloJeho w pťirodč, čřli:DiwadloBožč.
Wůdky nč hřissniků podleblah.Lwaikaz Granadh.
Bak i mczi tim čaď po čase whdáwati
poUčUých ,a wzdčláwacich

se bndon fďřrkh

powidck, rázU katqlickčho ďUď pů:

wodnšš hzýwaji
ncď w se
zdaťilých
pťekladech.
tedh katoličti
spifowatelowč, jenž w dotčcnčnt
ncb podobUčm smčrn pracowati hodlaji aneb již dila zdaťilei
tčhož drnhU (jmcnowitč powčdky) hotowá maji: aďy to rcdakci

ozllcimiti aneb hotowá dčla zaflati eráhali,

kterážto bnde

Ua péči miti, aby práce jcjich, bude:li schwálena, islUssnč odo
mčny iwalnčho rozssřčenč(jřž nynč w 24000 wýtiscčch) dosslad

lll.Poučenč,
jak k Swatojanskčmn Dědictwi pčistUpUiicim
a neb již pťistoUpilým oudům chowati fe slUssi,
aby kUihy fwč ťádUč dostáwali.
1. Kdo k SwatojaUskčmU Dčdictwi w Praze pťřstoUpiti

hodlá, Uechtwe wyplacel:čm

pfan (kranoo) posstoUUeb jiu

nak pťiležitostnčď uápisem: „Ua redakci Snatojal::
skčho Dčdictwi
w Praze“ fwč jnteno a pťijmčnč,staw
a obydli jalož i ofadU, wikariat Ueb děkaUstwi a diccčš, ke
ktcrč pťináleži, tčž i posiedui posstU, wssecko to zťctctnč Ua:

znameUanč oznámi a zároweň i pcnize wlladUi připoji. Wklad
za úda třeti třidy obnássi jedUoU a Ua wždy nin U zlat.
rak. čisla; za rod, fskolU Ueb obec aUeb kUibowUU plati fe
jedUoU a Ua wždy 22 zl. rak. č. Ueb Uowých peUěz. Do

drUhč tťidy plati fe dwojUáfobUč, do tťeti trojnáfobnč.
2. Jak mile Učjaký oUd l Teé)čdictwiu
pťistoupi, obdrži ř
hUed přijimaci list čili tak řečeUý diplom, krásUý to w occli
rytý obraz, pak i odebiraci listek Ua kUihy, jakož i hned fpolu
pťipadajici mu za tento rok knihU, což sc mu skrze c. !. dworni
kUčhkUpectwi
B. A. KredUera posston zassle, ač Uenstanwi:li jank.
Ze Každý Uowč pčistoupilý oUd Uecht si listel Ua odbi:
ráni knčh dobťe Ufchowci a Uásledeiciho rokU jakož i Ua
potom w bUdoncich letech po welikoUoci si jej od swčho weleb.

dnchoinho

pastýťe Ua nrčenčm miftě podepjatř dá.

Pak

může Uaň ď ostatUčmi jpoluondp Ua tčž ofadč neb w okoli
i Ua celčm wikariat:l (dckanatU) bydlicimi pojednoU dle pťi:
ležitosti knihn Ua ten rok pťipadajici z whkázaltčho jobč
kUčhkUpcctwi odcbratč , kterčžto kUihy se ťádUě wždy od 1.
kwčtUa wydáwati počnožl. Tťcbat jeU we wykcizančm knčhu
kUpectwi o listkem od duch. pastýťe podepsaným se wykázati a
od jedUč lUihy bez rozdilu welikosti a formátll 3 kr. r. č.
zaplatřtř. Zcstliže ondowč celč osady Ueb cclěho wikariat:t (de:
kanatU) pojedUoU lnihh swč odebrati miUč, nctťeba, zwlássk
dčje:li fe to posstoU, wssechnčchondů lisiky na knčhkupcezafýlati;
tžl postačxuje tq,liko, když weleb. p. t. dnchowni pastýť čisia
lxstků tčchto (C. K.) po ťadč nazUamená a zároweň i jmeno

4
oUda k Uim pťipoji; pal i wůďec potwrdi, že UadťečeUčoudowč

na žiwě jfou,u a pečel sami přiloži. Pro zachowáUi poťáde
ále tťeďa, abh od wcl. pp. p. t. pastýťů duchownich podčleni
Učiněnč Ua listlách se zazUameUalo. Dobře pa! slussi zUa:
meUati, když se takoroč jeznamy positou Ua kUčhkUpectwi za:
fýlati budou, aby zároweň ď whpadajici dáwkou za whdáui
knčh 3 Uowč krcjcarh za obdržeci list čili recepiš se pťipojily,
by jich lnčhknpec sskodowati Uemusil.
Bťi tom fe wssal klade w pamčl wssem, že tolilo w tom
kUčhkUpectwř, kterčž Ua listku fwrchl„l whkcizáno jest, oudům
!Uihy se wydaji, a sioe: oUdoroč z Cech obdržujř jwč knihy

w Praze w cif. kre dwornčm knčhkUpectwi B. Ae Krednera
Ua Staromčstskčm welkčm námčsti; oUdowč pal zMorawy a
ze Slezska, jsoU:li z Qlomúckěho arcřbiskUpstwi, odbiraji fwč
knihy w Qlomúci w lUčhkUpectwiEduarda Helcla Ua hor:
Uim :hnkU čislo 285;
oudowč pak z Brnčuskčho biskUpftwi
Uechl se o lnihy swč hlási w knčhkupectwi Karla WiUřkra
w ťemeUáťskč ulřci. Qstatnim oudům se knihy dle pťede:
fslěho způkobU a udáUi sezuamů zaslaných posýlajč.
4. Pťestčhuje:li fe Učjaký oud z Ccch Ua Morawu Ueb
opačnč, ancb odebere:li se Ua Morawě přebýwajici z BrnčU:
stčho biskUpstwi do Qlomúckčho arcibiskupstwi aueď Uaopak:
Uechl to redakci we wyplaceUčm pjani (srenoo) ozuámi, lterá
mu Uowý listel Ua odbťráUi kučh possle, aby pal mu w pťic
slussicim knčhkUpectwč wydámy byla
.
5e Ztratil:li bh kdo swůj listek Ua odbirciUi lUčh, Uechl
we wyplaceUčm psanť (francřd) jinčho U redakce sobč wh:
žádá. Pťi tom utusi čřslo ztracenčho listku Ueb alefpoň rok
ad den swčho pťistUpn Ueb welkč čislo diplomu

Udati a za

wyhotowmi Uowčho 20 Uowých krejcarů pťřpojiti.
6e Po úmrti ouda Ueb wymťeni rodu, když se již kniha
Ua ten rok pťřpadqjicč odebrala, nechk fe duchownimu pastýřř
p. t. listek Ua odbiráni lnčh (Uetťeba diplom) w PáUU ze:
fnulčho oUda whdá, kteťčžto jej zárowcň še fcznamem wssešh
zemťelých oudů Swatojanských na ojadčuuke koUci prosince kazu
dčho rok:x Ua weledůs: wikariatUř Ueb dekaUatni úťad a od:
tUd skrz whf. důst. konsistoť Ua roys. důst. konsistoť Prašskou
k dodáui na redakci zassloU.

ls. Scznapm
w Bánu zeanlých oxždůwSwmojan. Dťdictwi bčhem rokU 1858,
pokUdz redakct w známost dčmi bhlr.

l. W Bražskč arcidičcesi.
Berčmek Wč:cťaw, soUseď w Kťenku.
,
Ccpelkowa Fpantisska, chalUpmce w r!!sčalorwic:tgch.7

Wel. p. B. Cermúk FšaUtifsek, farúr w Klommc.u
Dckastelowa

NUUZ!,slUzka w Braze.

,

Drbal Jaknb, mefstan w Ubť. anowšclch.
Haug NUtonťU, chalnp. w Nenť. Cerme w Zladska.

Wcl. p.

. Jtsch Franti sek,dekaUbindct

Wel. p.

. Končickw Jo ef, zfřǧdu krlz. dekan w KUme.

Kronpa Jan,

tatkúťwe Wrate.

, f

.

LUkssowaKateran, wdowa w HorU. Hbňech. r
Dižstl p. B. Mr?wička YUtotčiU,ťodprewor z r. Maltězsk.
Bic Jan, osadmk w Nem. Cerme 7w Kladskll.,
Wel. p. P. Bokormš Wúelow, farúr :Za WrgUZm.r
Wel. p. B. Rosyčka Mašmžlian, fa:ǧúr w Krecowe.
Srcicr Frantifsia, hospodyUšw Kwemqwsi.

Stulikowa Josefa, hospodpne w Eanwtclch.
Wel.
pn eě?Wojtech,
ToxšiUkamlhnúř
Wlactd,wkap.
Strah,ow.
Warhane
NaUtoUietch.

QuhrUkem 18.

ll. W BUdějowickč dičccji.
Babka Jan, towqrhš krejč. wf Janowieich.
Blatska

NUUa, pUtesst“.P KleUci.

Biirger Amonm, sedlak w Chlumci z. r.
Cech Nmonie, sedlka rp DraheUiclch.
Crhardowú Marie, messtaUka we Wodňaxťech.
Hnsárkowa Marketa, wfdowa w Blefsorqielch.
Jal;da Wojtešb, doptkúr w Strlmkorpiclch ž. r.
Jrlmek Wojtech, whmi,xlkúťw Zúbořl.
„

Wšl. p. P Kacerow

d

Ndam, falǧaťw stractme.

Kašer Wa,claw z osa h Bťechowskc. i ,
Kacerowsky JakUb, měsstaU w Domazlicxch.

Klofč:t Matonš, domkář w Hlubini z. r.

,

Wel.
,p. B. Knbiček
Františsek,
,w Bndeticlch.
Kš:lhankowq
NUUa, domk.
c. wfarúř
MlhncčkU.
KUstkq Manc, dc. w Zahoťanech. f ,
Lwalk Wúcl,aw, mlpnúť w Doma,zliclch z. r.
Mateo Tomaš, rplmk w Grasenicrch z. r.
Mazancowa Marle, dc. w Zahoťaslech.

6
Motlowa Kateťina, sonscdka w Albrechtci.
Wel. ,p. B. 7Monrek, Zosef, kaplan ,w Tňboře.
Bawllk Matcj, robǧtk w Steldowirclchs . r.
Beromka Joses, leesstan w Donǧazl,icl .
BčtžssákJan, messtan w Domagliclch.,

RUzrorǧ:aAnna,
ctwrnlice
w Ncwollerch
r.
Slawlclowa
Marie
domkářla
w Nowosgš ech.
Sladká Anna sedl a ťo Starčm Khčowe z: r.
SoukUpowa Řnnac messlanka w Domažlic;ch z. r.
Sonlnpowa Marleta, sedska w Cbrastawiclch z. re
Sehešlowa
Bardora, krejcl
pcšxťr
sta,tlš: Albrcchtci.
e:te Uck Wáclaw,
wnaZinlne.
Ste kowa Barbora, ldalnpj w Newolicýchz. r.
Cšwc;owa Katcťina„sedlka w Hol!owiclch z. r.
Swejd,a Josef, rolmk w ChrastU zg r: ,
r
Sasúřllowa Wečonikšll wýmink.,w Tessrnowe.
Strčlboch Tomáď, messlan w Wlskš:.

Tehcrl Karel, mlynáť w Zdúnoweu
,
Wel. . B. Wrba Frantij et, farúť w Stoboťiclch.
Zelen

Wúclaw, scdlú! z

roUchowce.

Quhrnkem 38.

TU. W dičcesi Krúlowču.č!radeckče
Brončlowa

Katcťina z Nowč Paky xř 18,?37.

“

Bratšssowská Johanna, občanta w Nowpch Dworlch.
Dolcgalowa Anna, rewťrniše w č)řenušjoroču
Žizndeio rantissek, chalUpťUl w Yystrem.
,
el. p.
. lek
PčirUláď,
sarcžrBaky
w Chwalrowiclch.
Hartl
Franti
ek, Ucitel
zc Stare
,xlxl857.

šyskowa
Barbora,
orciček Zan.
bynš. wdowa
mlpnčxřww Nechanicrch.
Střewači.
Wel. p. P. Horsky Fr,ašltisser, sarč:ř w Literbassich.

Jašleba
Joělci,
w Hradci.
Ro;cna Te
a. sstš:dujlcl
messt. w ChrUhimř.
Kowandowa

,

J,osefa, bospodyne w Bťšiystlurmp

Krežši, Jan, whmintář xo Rosskopowe.
Krelcl Jgnasc, z Rosskopofoa z. r. xf 1857.
Knbřssta Waclaw, barácnlt w Cbudoniclchr, ,

r
Wel. p. B. Mljller Wincenc, saráť na Kšasne Hore.

Mašllll Fraxťtlssek, chal,Up. syn w Sendrazi.
Meclr rantlssek, rolmk z,Nostoka.r .
Storldl
otthard, obchodmk w Bhdzol,de z. r. ,
Stranskň
rašxtisska, wdowa we Welle ž)?etowe;
Bůste p. . Simek Wňclaw, b. w. a dek. Sknc.

Simkowa Franti ka, rolnicc w Bacel

U

Wel. p.
Tešl al Zan,
lan fro Jaromeri.
Důst.
panP.B.r
ek Jola ek„pplanunž
Ronowe.f
Wowsowa Alzbcta, ánice w Cejkowlclchz. r.

anrnlem

p
2o.

Uč W dičcesi Litomčťiekč.
Nebyl ohlňssen Uikdo.

7 W arcidičcesi Qlomúelč.
Bekowa Josesa, wdowa na Sw Kopečkn
Blahowa Marte, slnžka w Qlomúci
BUrda Antonin pollasný w Wrowodowicich
Dočkalil Frantissel wýměltkaťw Hnlinč
Držtalowa Wilemina, služebna w Kojctťrich
Dlnhossowa Apolena, sw. dc z Bolankh
Galeilowa Anrla obhwatelta w Kralowicich
Grečmanowa Kr:stina, manz půll w Hrnbč SeUici
Halfar Marie, messkanla w Klinkowieich.
HaUúk Martin z Wičic
Hesowa Josesa, wdowa w HUliUě
Hradil Jan, domkať w Bússkowicich
Karúskowa Markěta, de w Kydlowcťch

Karhankowa Marie wdowa w Králicich
Kella:owa AUUa, wúmčnl w Beuatkach

Kolaja Jan Nep prakt pťi c. l dwor účtarnč, z Syrowina.
Kolajowa Terczte, dc z Syrowťna
Kopecká
alie sarsedlal
bospod
w Snkdole
KoUečUýBššranttssel
w Jarobuowieich
Kopičl,aWaclaw soujed we Wefelim
Koneký MartiU, wýmenkať w HradiskU
Krčmúť Karel slnžebnil w Hranieich
KUUčaraJan domtař w Malem Bostrelmowč

MachalkowxKateian, domt w Qpatowicich
Machmowa Kateťina sedlkt w Bysskowicich
Manlkowa Marianna z Qlomnee
MaUekowa Amxa soUsedkaw Snšičich

Nowotna JUdita, wdowa w Rowesrskéw

thadalowa Betronila, půllaU ns HrUbč SeUici
QstrUzina MartiU, chalnpnil w Zlechowě
Qlahalowa Wřktorie wdowa w HrUbč Laznici
Bandrab Joses, poklasný w Martinowicich
Bawličlowa Alzbčta w Nowč Wsl

BijačkowaBarbora, čtwrtlan w Sdeole

Bila Klara w SUcholasci
Bolajskowa Anna, wdowa w Hradissti
BrochazkowaAmla, zahradUicc w Sdeole
Břilrplowa Bnna wýměnk .xd Btěni
Riedlowa Ewa, wdowa w Sumwaldě
Nosypúlel Frant půslúlt w BřestU.
SpUrna Maric w Rozwadowicich

z r

8
Skobrtalowa Anna w CholiUě.,d
Skorpil Ja!,l, sláhek w Kromčťtzi.

šépillcr Jiťl, owcáť w Lochici. f
SUbertowa Tcre ie ro Plnmcnowe.
Wel. p. B. Wa ek Frantif ek, kooper.,w Biloroici.
Wych Antomn,

domk. w

eplacho,wic,lche

Žabranskú Barbora„rodowa w Břlkazlch.
Žawodmi Jofcfa, wdm. z Klúrck.
Zůrek Barbora w Tťebetřclch.

QUerkem 50.

71. W BrUěnskč dičccsi.
B. KoUtn,ý Karcl, nčitel w RUprechtowč z.fr.,

Kratochwlloroa Mariana, wdowafw Jwancicrch.
Důst. p. B. KUraUda Amand, dekan r,o LoUzUici.

Pelrssteinstč:
wdonša kaplallrw
we W!sskowe.
. ,
Wel. p. B. šrantisska,
rochúzka Tomáš,
Jwanciclch.
Mšchowa.Rosalie, wdowa w BUstomežťi.
Růzička JaU, kUpec ro Nowém Wesell.
Snchčmck Betr, soUsed w BUlči z. re

Silbergrowa Teresie w Jwančicich.,
UrběťnckTomúš,

půslánik w Kťepic:chl

Wcllmowa Eleonora, sonsedka w Blanskn z. r.

OUerkem

1F

(

W KorUtanskU.
thoce

důst. l). P. pan LidmaUský Wojtěch, biskUp w Lcm.dantU.j

Tedh oubmkem zemťeťo lštoš . , .

z .

.

.f ., .

L.ťipočle;li se l nim a predesslyc,b 22 lct ze,mežych
Jcst tedp onbrnkem wjzfech, za ltere rntsfa?swate obeton

watl a wroUcnč lnodlitř se mame .

.

.

.

.

.

143.

. 1187d

. 1380.

Tito bratťi a scstrh w Bč:nU zeanki Ulodlitbňnz žiwoncich onr
sc poroUčeji.

Modlitba cirkcwnj:

, Boie wssech wě;uých Stwfoixšteli a thUpšt,eli, dUssem slUžel
nlků a slqžebniq srpych.o,desstem wsseckǧne,chhrlchů racjhéjctl, aďp
prominml, jeboť wzdh zadali, skrzepobozxčepťtmlnwh do:ltl mobll.
Skrze Krista Bňnadš:asieho. Ymeen.a
r
“ s

deocimlti

wecne a l;hke dej šť:n

jim skoiti a Uecht odpočiwaxt w pokojl.

ane, a swetto wecnc at
mcn.

eror,r
dr. Znnorrnr Zťrenrl.
Ředčeel Dčdčcrwč Swaeojanskedo.

Bbsah

,
uStránka

Lhdie.
Qbraz ze žiwota kťestcmskěhow druběm stoleti.
Bodle Učmeckěbo
wolně wzdělán odKlem eU t aB or ow čh o

Horteltsie.

Qbraz ze šiwota kťeskanskěhow tťetťm sto:

letiodKlementa
Borowčho
..........

Maria,

1

79

spomocniee kťestanů. BowidkaodOttmara

Lantenschlagera,
zčesstčUá
od A. B..........

Dwoji ces(a.

Qbraz od 9. Wojtěcha Hlinky , kněze

eirkeinbo
UaHrúde
...............

Dědčctwi po matce.

119

t91

chraz ze žiwoea od 9. Woje

těchaHlinky, knč;ecirkeinhoUaHrúde .....
Hospodari a wýminkari w Suchoparech. Bowidla
od 1) Wojtecha HliUkh

kUčzecirkewUlhona Hrade

297

383

Čerwcna strecha mezi lesh na cestě k zeleznici.
Whpraije Josef Ehrenberger,
farář SkUhrowský 505
Na weliký pčtek. Qbrazy še žiwota odk. Wojtčch a

Hlinky, knčzecirkewxliho
UaHrádkxl
........

553

Nňslrdeici kUibh, whdanč nakladcm Dčdictwi SwatojaUskčdo, jsou
w c k dwontťm knčhku,prctwi Bedťicha .skrednera w Brae

Cduarda Hďlzla w QlomUci a Karla Wmikera w Brnč, jakoz
i
w jiných knčhrnpecrwich k dostani za pťipojenoU ceUU:

Swatodennčpoťádrkl0 kr stť. n 18U
.Fapitola Brazskúza časkxsw JaUa, odUPessinhZ kr siť14
n 5 nrr

šiwotopio Oanirýre, zakladatcleDčdictw kr.stř.u
4.nkr
ǧscm katolirem
(šE Uěmecky)
Oroc
pťlsazeod
Bessinylš
r.stť. u 8U krnkrstř u 11 nkr1
Utrpeni sw mučcdmků w prwnich .3 stoletich10 kr stť u18

Qbraz jmisseněhomanšel wa ( ro erčsth )10 kr tť. u18

r

Utr.

nkr.

opsamkostclasw.Miťnlúeena
12 .siť.21nrr.
lotbea sw Franlisska Sal. 23 .kmťsteBrazském
k.r str. uu 40 nkr
eleslawxn, kniha hospodárska 25 kr siť. u

14 Ukr

Bohomil od Jirsika. (J nťmecky) 30 kr str. u 53 nkr
BopUlarniDogmatika od těhož 1 zl stť u 1 zl 5 kr ralc.

Banc zůstaUo námil 2dilh 36 kr.str 63

nrk

Utťcha U wysorčm s!úřl 15 rr s:ř u str26 nkr.

Wečcmť rozmlUwy thwětleni

kat Učeni 26 kr stř. n 16 nkr.

o Ql.xčkmfse swatč, od Pessinh 30 kr stť uo 53 nkr
MartiU LUU iak hajil cirkwe lat. 8 kr siť. u 14 Ukr.

Kdo ma prawdn: Protestant čili kalolčk? 10 kr stť m 18 Uer.
Průpowidťy z Tomasse Kemp 8 kr stř p 1:1 Ukr

Wojtťchproletňr 6 kr stť u U Ukr
Swatojanstý wčmc 20 kr stť. u 35 nkr
Passiow!štýden od bl. Lwa z Granady 12 kr siť u 2l nkr.
Q zžwwedi 11 kr stť u 25 nkr
Swecrni ncdčle od Strčra 30 kr stix 53 nkr
Wolston, kal. Uamornik (Talč nčmeeky) 28 kr stř. u 46 nkr.

Rosa werUá 20 kr ftť.u

35 nkr.

Bostilla,
zalstřu2zl.4e5kr.ra
zl 45 kr stť u 1 rgl.8u1:
kr rakza2zl
ce,dilU
za2zl dil20! kr
č. dťlllt
str.
uu 2 zl 10 kr rat č
Žiwotd Swatých,Ul a M dil po 1 zl siťu1 zl Zkr rak č

u 7 dil za 1 zl 30 stř.u 1 zl 58 rak č, peria adrUhý

dil jest rozprodán
dkšd Rdhbh se dostatečnd počet odbčralelů pťihlúsil tiskl ďh se

1 a 2. dil žiwotů Swatých poznowU

