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“Možná,” odpovedel Allon,
“avšak to musím si dáti již lí-
bit . Nejsem dnes také v míre
takové, abych dal s sebou po-
hrávati. Gurli bude tehdá sku-
tecne donucena, ríditi se necím
jiným, než vlastní vulí svou.”

“Bylo by ale ukrutné práve
dnes ješte více ji rmoutiti a
rozcilovati. Trpí velmi.”

“Tím lip, tím lip,” odtušil
Allon trpce, sevrev pevne rty.
“Jaké neštestí stihlo ji?”

“Felix je mrtev.”
“Tedy aby oplakávala psa,

utíká ode mne?”
“Tedy víte, kterak lnula k

vernému zvíreti,” odvece Eliš-
ka prívetive. “Nevyrušujte ji.
Zítra vrátí se opet do Birgers-
borgu.”

“Slecno Stewartova, vaší žá-
dost nemohu splniti,” odtušil
Allon. “Musím s Gurli mluvi-
ti nyní, hned, a priznávám se
uprímne, že pro její smutek
nad smrtí psa nemám soustras-
ti. Budte tedy tak laskava a
reknete mi, kde zastihnu svou
sestrenku.”

Eliška ustoupila, aby tím
Allonovi dala na jevo, že mu
volno vyhledati Gurli.

Porozumev jí obrátil se do
síne, prošel ní a nekolika po-
koji po pravé strane, až došel
ke dverím komnaty, kde, jak
vedel, Gurli nejradeji prodlé-
vala, kdykoli obývala na E-
rikstorpu.

Položil ruku na kliku; dvé-
re se otevrely.

ní si s tvými city a za dukaz
nedostatku príchylnosti k tobe
se strany mé; nebot to zajisté
hlavní obsah všech slov, která
ti vyklouzla pred chvílí. Tedy
slyš mou odpoved. Odjela
jsem na Erikstorp, abych zde
oplakávala jediného prítele
mládí svého, Felixe, který mi-
loval mne, kdežto jiní mne ne-
návideli, který dovolal se pro
mne pomoci, když jsem opuš-
tené a zoufalé díte, zimou a u-
navením klesla bez sebe u brá-
ny domu otcíma mého. Zkrát-
ka, nechtela jsem soužití tebe
svým smutkem, na blízku tobe
pomýšleti na dobu, kde my, ty
i já, chovali jsme k sobe city
nepríznivé i trpké. Já sama,
kteréž tak málo si vážíš, maje
za to, že jsem si dle náhledu
svého srdce tvé zakoupila, a-
bych ním po libovuli mohla
nakládati nechtela jsem ne-
milými upomínkami z det-
ských let, jež vzbudil ve mne
Felix, znesvetiti první den,
jenž nadešel po onom, kdy
jsme si sliby své vymenili. Cíti-
la jsem potrebu toho, abych
zapomnela na všecko minulé,
než tebe spatrím opet. Cítila
jsem, že pohled na matku tvou
byl by mi jen ztrpcil mysl. To
jsou mé pohnutky. Jsou-li du-
kazem toho, že nemám s do-
statek vážnosti pro tvé city,
pak jsem chybila, a ty máš
pravdu.”

do Birgersborgu.”
“Mnohá-"vec, o nichž zde

mluvíš, má v sobe neco pravdi-
vého, i chci se pricinovati, a-
bych vštípil si v pamet slova
tvá,” odtušil Allon hlasem klid
ným a vážným. “Vyzýváš mne,
abych vrátil se do Birgersbor-
gu, Gurli, práve rekla jsi;
skutky a nikoli slovy dokazuje
se láska. Prosím te, ucin vetu
tuto skutkem, jednajíc tak, že
náklonnost tvá ke mne bude
tím zjevná. Ceho žádám, jest
tak málo; provázej mne do
Birgersborgu, aneb dovol, a-
bych smel zustati zde.”

Gurli pohledla nan zra-
kem, z nehož byla patrne otáz-
ka :

“Což jsi mi neporozumel?”
Po krátkém rozmýšlení od-

povedela :

“Pocestujeme za hodinu. Po
ruc zapráhnouti.

Eliška myslila si; “Allon
nebude Gurli nikdy rozumeti.”

Gurli odvrátila se od neho
velmi prudce, jako by chtela
vysloviti prání, aby od ní ode-
šel.

O hodinu pozdeji odjíždel
kocár s Allonem, Eliškou a
Gurli do Birgersborgu. Po ce-
ste nemluvil nikdo.

Gurli vypadala tak, jako by
ovládala myslí její nejvetší
podráždenost, ac ani ústa neo-
tevrela.

Tváre Allonovy brzy se rde-
ly, brzy bledly. Zraky jeho
byly trvale upjaty na Gurli.

XVII.
Gurli sestoupila s vozu u

parku, ponevadž nechtela jeti
až k domu. Eliška i Allon
následovali jejího príkladu.

“Nechtela bys prijmouti rá-
me mé, Gurli?” tázal se Allon.

“Proc ne? Má býti mou o-
porou v živote,” odtušila usmí-
vaje se.

“Tedy má býti?” zvolal
Allon skláneje se k ní. “Tot
zní jako prinucení.”

“Zajisté. A kdy pak my
smrtelníci býváme podroben
vetšímli prinucení, než jaké
nám srdce naše ukládá.”

“Shledáváš 'otroctví toto za
velmi tísnící?”

“Allone, mluvili jsme s do-
statek o predmetu tom. Že
jsem otrokyní své náklonnosti
k tobe, dukazem toho je má
prítomnost zde, ac jsem zamý-
šlela prodlévati na míste ji-
ném.”

Allon vtisknuv na ruku Gur-
linu políbení, prohodil jakous
vetu, již užívají všichni za->
milovaní.

Toto samo sebou vždy plané
ujištování blaženosti, která
zrídka kdy se uskutecní, a ver-
nosti, která neméne je poríd-
ká, nelíbilo se Gurli. Proto
krátce prerušila rec Allonovi.

Gurlina tvár nabyla výrazu
mírného i zkormouceného;
skoro mekce doložila ješte;

“Již stežuješ si na ne-
dostatek nežnosti se strany mé.
Allone, snad tvá stížnost jest
spravedlivá. Srdce mé snad
není schopno té vrelosti, jako
tvé, nechci se oto hádati. Ale
nezapomen nikdy, co jsem ti
vcera pravila, kterak nevím,
je-li náklonnost má k tobe lás-
kou neb jen prátelstvím. Jen
tolik mi jasno, že jsi mi drahý,
že teším se nadejí, kterak bu-
du mocí pripraviti štestí tvé. A
nyní, Allone, rozhodni sám,
muže-li ti to postaciti.”

Gurli hrde pohodivši hlavou
pokracovala:

“Naríkal jsi na mé bohatství,
považuješ je za neštestí. Tot
stínžnost, kterouž opetovati
nikdy nebudeš míti prícinu.
Zamýšlím ušetriti tebe trýzne,
abys mnou stal se vlastníkem
milionu, které byly prícinou,
že matka tvá oloupila mne o
štestí i klid. Toho dne, kdy o-
sudy naše budou slouceny, za-
mýšlím uciniti opatrení, že
manžel muj, syn Beaty ze Stra
lu, nebude míti nijakého podí-
lu na jmení Falkenstránském.”

Gurli uprela zrak na Allo-
na. Zdált se býti více prekva-
pen nežli zaražen.

“Tolik o veci té,” pokraco-
vala, “ nyní prihlédneme k to-
mu, jaké bude budoucí mé i
tvé postavení. Dnešní chová-
ní tvé budiž mi výstrahou, a-
bych šla dále po dráze, na kte-
rou jsem nastoupila. Nejsem
tvou nevestou, tím méne tvou
ženou, a prece dovoluješ si již
pro nic za nic hráti si na uraže-
ného. Domníváš se míti prá-
vo, abys zasahoval v mé koná-
ní a cinení, vtírati se za soudce
a netrpeti, abych užívala své
svobody. Mužeš-li tak jednati
pred snatkem, kterak budeš
asi chovati se potom?”

“Gurli!” zvolal Allon, “ne-
budu nikdy jednati jinak než
jako dnes. Ponevadž mám slib
od tebe, jsi mou nevestou a ná-
ležíš mne; tu prece mám prá-
vo, prcháš-li prede mnou, pre-
dložití otázku; Proc se to de-
je? Toho prece nemužeš popí-
rati, a kdybys mohla pohled-
nouti v srdce mé, tak ...”

“Nemluv už o své lásce; slo-
va zanikají nezustavujíce v du
ši mé ani ozveny. Skutek je-
dine má u mne platnost, a ten
nemluví ve prospech tvuj; do-
kazuje pochyby. Láska bez
duvery jest pouhý prelud
nic skutecného; láska bez sho-
vívavosti a snášenlivosti jest
telem bez srdce. Miluješ-li o-
pravdove a uprímne, musíš mi
duverovati; miluješ-li bez so-
bectví, musíš býti shovívavým
a promíjeti ochotne, kdybych
snad nekdy nevyhovela nade-
jem tvým. Srdce mé, Allone,
není z mekkého vosku, ale z
látky tvrdé; mysl má je volná
a nestrpí nátlaku, povaha má
nezlomná. Mohla jsem snad
státi se lepší, než jsem, ale mo-
žno, že i horší. Mej se na po-
zoru, abys neprobouzel ve mne
bytost horší. A nyní vrat se

U okna oproti dverím sede-
la Gurli. Opírala si rukou hla-
vu; v celém zevnejšku jejím
byla patrna sklícenost. Nesly-
šela, že Allon vešel.

Zaraziv kroky stanul, pohlí-
žeje na ni. Pak odhodlane po
krocil blíže.

Vyrušena šumotem Gurli o-
brátila hlavu. Po tvári prelít-
la jí zár hnevu a prekvapení.

“Allon!” zvolala.
“Ano, Allon, po nemž šlapeš

jejž od sebe vyháníš, je-li ti
obtížným!” zvolal mladý muž
prudce. “Gurli, co si mám o
tobe mysleti? Vcera touto do-
bou rekla jsi mi, že jsem dra-
hý srdci tvému, dala jsi mi po-
svátný slib, prijala jsi lásku
mou a zavázala se, že ji budeš
opetovati, a dnes nakládáš se
mnou jako s predmetem, po
nemž se netážeš, jako s vecí,
kteréž se vyhýbáš, pokud sta-
ne se ti obtížnou. Troufáš si
rozdrtit mé srdce proto, že
jsem chud; ale Gurli, mýlíš se,
srdce to jest príliš hrdé, než a-
by sneslo neco podobného. . . .

Kdybys byla sebe chudší, já
pak bohatým mužem, nemohl
bych jinak, než milovati a
zbožnovati tebe. Láska má u-
cinila by tebe bohatou a moc-
nou. Nyní nechci penez
tvých, ponevadž srdce tvé jest
chudo. Vracím ti všecky sliby
tvé, ponevadž mi nemužeš ve-
novati lásku svou. V nepatrno-
sti a chudobe byl bych štast-
ným, kdyby láska tvá ke mne
byla tak vroucí a mocná jako
má k tobe. Tak ale ...”

“Musíš,” prerušila ho Gurli,
“konciti klidne, a nikoli hne-

• v t

vive.

“A proc bych musel?” zvo-
lal Allon chopiv ji za ruku.
“Myslíš, že jsi poklady svými
zakoupila si právo, abys vlád-
la nade mnou? Máš snad za
to, že srdce mé jest nejakým
zbožím, s nímž bys mohla na-
kládati podle libosti?”

“Mám za to, že jsi velmi
rozcílen, übohý Allone,” odpo-
vedela Gurli chladne, “jinak
bys bez príciny nedovoloval si
podobných výbuchu.”

“Bez príciny?” vpadl jí Al-
lon trpce do reci, “zapomnela
jsi již, co bylo psáno v lístku
tvém?”

“Naprosto ne; co jsem psa-
la, to jsem i cítila. Poslyš mne,
Allone, a prekonej se tolik, a-
bys nabyl opet rozvahy. Snad
nebudu nikdy již v míre tako-
vé, abych trpela podobné žalo-
by aneb s úplným klidem na ne
odpovídala. Letora má vubec
není trpelivá. Zapomen tedy
na okamžik na muj lístek a
mrzutost, jakou ti zpusobil, i
posad se radej ke mne vy-
svetlím ti všecko!”

“Gurli, není to mrzutost, kte-
rá mnou ovládá, ale bolest a
zoufalost,” prerušil ji Allon.

“Nechceme hádati se o slo-
va, ale zustaneme pri veci,”
odtušila Gurli, tehda nikdoli
bez prídechu netrpelivosti.
“Považuješ cestu mou sem za
urážku sebe sama, za pohrává-

Když vešli do zahrady, byly
mysli obou špatne naladeny.
Allon byl mrzut nad zpusobem
jímž Gurli slova mu takrka
pretínala; Gurli horšila se o-
pet, že nemohl pochopiti, kte-
rak se jí nemuže líbiti tlachání
o tom, co srdce jeho cítí.

Když došli blízko terasy, za-
slechli veselé hlasy osob mezi
sebou rozmlouvajících. Gurli
írozeznávala hlas Štepánuv,
jenž v plynné italštine rozprá-
dal hovor.

Slyšela, kterak pravil.
“Prosím za milost, prestan-

te již temito tisícerými žaloba-
mi. Vidíte prece, že dostávám
závrat a pozbývám mysli, a-
bych se mohl hájiti.”

“Tot dukazem, že cítíte se-
be pravdou prekonána. Vy,
pane, jste ze všech vrtkavých
nejvrtkavejší, z nebezpecných
nejbezpecnejší, v neverných
nejnevernejší.”

“Tu patrno, slecno, že jste
rodacka z jižních krajin a na-
lézáte zálibu v prehánení; ji-
nak byste snadno byla došla k
záverce, že jsem nemohl se ni-
jak nadíti setkání se s vámi
zde v dome své sestrenice.”

Gurli opírajíc se o ráme
Allonovo a stoupajíc po scho-
dech na terasu, pri slovech
tech ponekud zbledla, nedba-
jíc toho, že zraky Allonovy
byly na tváre její upjaty.

Allon zpozoroval hnutí, kte-
ré zmocnilo se mysli Gurliny,
když slyšela hlas Štepánuv; a-
le nemaje ani tušení o (událo-

stech minulé noci, nemohl si
hnutí to vysvetliti jinak, než
že v tom shledával prícinu,
která mu podává plné právo k
žárlivosti.

Avšak nenaskytla se mu prí-
ležitost, aby tak ucinil, nebot

Gurli, prošedši kvapne po te-
rase, pozdravila mimochodem
Amy Teverinóvou a Štepána, a
pak pospíšila do svého pokoje,
kde zustala po celý den. Ve-
cer doruceno Allonovi psaní
Gurlino. Psala mu:

“Allone, zdá se mi, jako by
nré celé nitro bylo zmateným a
necitelným písmem, složeným
z mnoha ruzných jazyku, že
snad nepodarí se nikdy, vysve-
tliti smysl jeho. Avšak nejmé-
ne mohla bych rozrešiti je sa-
ma. Tak nejasne sice, ale pre-
ce tuším, že bych mela nalézti
to pravé a pravdivé v živote,
avšak že nezbytne musím míti
podpory. Kdoby mohl by mi
lip býti podporou, nežli muž,
jejž zvolila jsem si za chote?

“Ty mne velmi miluješ.
Verím tomu. Láska jest roz-
rešením hádanky životní, pra-
ví se. Kdo miluje z plné duše,
ten nalezl takto velké tajem-
ství životní.

“Ty, Allone, svou láskou na-
ucíš i mne, abych je nalézti
mohla.

“Avšak nejsem jako jiní,
nemohu mysliti a cítiti jako o-
ni, a proto bylo by marno,chtít
mne naucit pouhými slovy ro-
zumeti pravde a kráse. Slova
zaniknou, city ochabnou, chce-
me-li je líciti.

“Teprv dvakráte zašlo slun-
ce od té doby, kdy jsi ke mne
mluvil recí lásky, a prece jsem
recí tou již unavena. Nenalé-
zá ozveny v nitru mém. Nitro
mé tuhne v led, kdežto slova
tvá jsou plna žáru; mrazí mne,
kdežto ty celý planeš, chtela
hych pred tebou prchati, kdy
žádáš odpovedi na slova svá.

“Tot dukaz, že nedostává
se ti lásky!” zvoláš. Nikoli,
Allone, neverím tomu. nebot
umlknou-li ústa tvá a setká-li
se oko mé s tvým, tak výmluv-
ným, pak jsem blažena, pak
cítím, jak tebe miluji a kterak
bych ochotne prinesla obet pro
tebe a blaho tvé.

“Kdysi porovnala jsem lás-
ku svou s rostlinou; dovol, a-
bych obrazem tím dále mluvi-
la. Jsout rostliny, které ve
stínu, na úpatí skály, kam ne-
vnikají paprsky slunecní, vypu
cí, zrostou a kvetou. Náklon-
nost má k tobe podobá se tako-
vým rostlinám; vypucela na
chudé pude bez oteplujícího
vzduchu.

“Jako by švadla kvetina na
úpatí hory vzrostlá, kdybys ji
chtel presaditi na výsluní, tak
by stalo se i s mou náklonnos-
tí. Tvá horoucí a vášnivá slo-
va nehodí se pro duši mou.
Jsout to príliš palcivé paprsky
pro srdce mé, které by pod ni-
mi zhynulo.

“Allone, miluj mne tedy, a-
le nemluvme o tom. Jednoho
dne, až náklonnost vzroste v
mohutný kmen a vzdorovati
bude bouri i žáru slunecnímu,
pak slova tvá budou hoditi se
pro mne, nyní ale nikoli. Pre-
ju si, aby láska tvá ke mne by-
la jen tichá avšak nezvratná,
jako skála, pri níž náklonnost
má vzrustá.

“Vcera pravila jsem, že te-
prv po roce vymeníme si prste-
ny.”

“Milý príteli, dnes pravím
tobe: odeber se do mesta a ob-
jednej je. Až se vrátíš, chce-
me pred svetem vystoupiti co
snoubenci.

“Jsi tak spokojen, Allone?
Nevím, jak to je; ale pocituji
potrebu mysliti si, že tímto
zpusobem prání tvému vyho-
vuji.

“Zítra budu s Eliškou piti
kávu v dole v pavilonu. Prijd
tam a dej mi s bohem, nežli od
jedeš. Toho preje si Gurli.”

Když Allon docetl lístek ten
vyskocil s kresla a zvolal:

“Je to skutecnost ci sen? O
Gurli, Gurli, kterak tobe spla-
tím štestí, jakého mi v okam-
žiku tomto poskytuješ! Celý
muj život nestací, abych mohl
se tobe odmeniti.”

“To by bylo príliš mnoho!”
podotkla Beata vzcházejíc k
synovi do pokoje. Allonova
tvár zakabonila se, i tázal se jí
krátce:

“Ceho zde hledáš, matko?”
“Tebe, muj synu. Chci to-

be práti dobrou noc,” odtušila
Beata, vtiskujíc políbení na ce-
lo synovo. “Ty jsi nyní štas-
ten,” doložila, “místo mé není
tedy po boku tvém, nebot na
výsluní štestí zapomínáme
tech, kterí žijou ve stínu smut-
ku ; kdyby ale nadešel nekdy
den, kde by štestí od tebe se
odvrátilo a nebe se zachmuri-
lo, pak prijd ke mne. Srdce mé
nikdy se tobe neuzavre. Nyní
dobrou noc! Buh poprejž ti
ochrany své, abys nikdy nepro
budil se z bludu, kterýmž nyní
ovládána jest mysl tvá.”

Beata sepjavši ruce a obrá-
tivši oci nebesum zvolna od-
tud odcházela.

(Pokracování.)

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

v
Tyt° krásné domy které jsou zde uvedeny jsou nej-

lepší jakosti, dobre zhotovené z dobrého materiálu, do-
brého sousedství a zvláštní ceny.

NEŽ SE ROZHODNETE
zakoupiti váš dum, neopomente si prohlédnouti tyto no-

vé stavby:

NOVÉ SEKCE NA BELAIR ROAD
3400 Block SHÁNNON DRIVE
3400 Block RAMONA AVENUE
3300 Block CHESTERFIELD AVENUE

IN MAYFIELD
- ™

2200 Block CHESTERFIELD AVENUE

The Frank Novák Realty Company
Telefon, Hamilton 3524

“Stavitelé 8.000 Baltimorských Domovu”

I JOSEF F. VIKTOR I
E ZÁSTUPCE FIRMY C
I GEORGE W. ZIRKLER I
9 POHROBNÍK ABA LSAMOVAC I
v 961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway m

K Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258 %

m Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné. B

I Správné rízení pohrbu C
A Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- C
m te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali M
v jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- B
¦ borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- m
¦ ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek B
K a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- B
M ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. B
m Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- K
m ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. M

B NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE B
1 VÁM DOBROU OBSLUHU J

I Frank Cvaoh a Syn t
1 JAKOST SLUŽBA B

¦ 1904-6 ASHLAND AVENUE B

B Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. B

B Telefon, Wolfe 1180 B
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Ozdobte hroby svých milých pekným

E>t
Order pomníkem

[onument. f. . ... ..

nntUyoiibavesee? Se *Pravn ym ceským nápisem

G. M. ZAPF a SYN
závod

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-
ré mužete obdržet za staré ceny, pozdeji musíte platit více.

Neopomente si prohlédnout nový pomníkový obchod v císle

2027 E. MADISON STREET
„

než koupíte jinde vás pomník neb náhrobek.

XiOUTS OEBBBR
Zhotovují pomníky a náhrobky všech druhu.

Dílna se nalézá v císle 1626-28 GOUGH STREET
Mám na sklade zásobu náhrobních kamenu ze kterých si mu-
žete vybrati. Též cistím a upravují staré náhrobní kameny

tak jako nové.

OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE
Telefon, Wolfe 1662

Výkladní sin na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


