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| Román Marie Žofie Švarcové. Ze švédského preložila M. G. jf

“Tak uplynula tri léta. Já
dospel let ctrnácti, sestra má
trinácti, an tu pojednou objevil
se v osade váš otcím. Vzezre-
ní jeho bylo sice chladné a drs-
né avšak vážnost vzbuzující.
Byl to statecný mladý pán. Trá
vil po nekolik dní v osade,když
Gunar po obede dal zavolati
mou sestru Esther, aby obvese-
lila oba tancem. Esther, která
si na svém pánu Gunarovi vel-
mi zakládala, chystala se upo-
slechnouti rozkazu, já však
puzen touhou, abych pánovi
radost pokazil, zavreL jsem ji
do stáje. Prišel posel druhý,
ale sestry nikde nebylo. Vola-
li a hledali, ovšem marne. Ny-
ní sebravše mne notne mi vy-
práskali a pak narídili, abych
sestru ihned privedl.

“Mezitím matka má, kteráž
meškala práve v nekteré z cha
trcí otrockých, prišla také do
panského domu. Rozkázali jí,
aby Esther vyhledala, jinak že
dostane notného výprasku. Sly
še to pustil jsem sestru ze stá-
je. Byla celá uplakaná; i o-
debrala se nahoru k pánovi,
jenž byl velmi rozhneván. Ac
k ní byl druhdy ani nevlídného
slova nepromluvil, nyní šel jí
vstríc s bicem v ruce a šlehl jí
do tváre. Pri pohledu na to
zpenila se mi krev. Zapome-
nuv sám na sebe, zachvel jsem
se hnevem, že Esther bije. Prá-
ve když zdvihl ráme, aby ji
znovu uderil, vrhl jsem se mu
vstríc, volaje: “Ona jest nevin-
na, zavrel jsem ji.” Za to byl
jsem odsouzen k výprasku.
Nechci vám líciti hnusný trest
ten. Bicem sedren a zkrvácen

opet slovo, “co bylo v oné
skrínce, již jsem ti ukazovala?
Ty to víš, nezapírej; nebot ne-
byl to nikdo jiný než ty, jenž
nahnal strachu paní Teverino-
vé a neviditelná ruka, kteráž
sevrela ruku její, jak ona sama
praví, byla ruka tvá.”

“Ve skrínce byly listy,” od-
tušil Walter, “skutecne vyrval
jsem je z ruky paní Teverino-
vé a hodil do ohne.

“Co bylo psáno v listech
tech ?

”

“Nic duležitého. Týkaly se
jen milostného .pomeru, jaký
mela kdys první manželka Fal
kensternova, než se za neho
provdala.”

“Ale co s tím chtela paní
Teverinová?” tázala se Gurli
opet.

“Ta paní cosi v dome tomto
hledá,” odpovedel Walter.

“Co ale, nemohl jsem vypá-
trati. vím tolik jen, že domní-
vá se, že ve zdech domu toho
že skryto jest štestí její.”

“Podivno,” zašeptala Gurli
ponorujíc se v myšlenky.

“Ježto zdálo se, že Gurli ne-
bude se vyptávati více, Walter
odešel. Gurli osamotnevši, vy-
nala pouzdro prohlížejíc je se
všech stran; pri tom bylo jí ná-
padno, že je tak silné. Konec-
ne zpozorovala jakýsi nýtek;
pritlacila nan a zlatý plátek o-
tevrel se. Zároven vypadly
dva malé peclive složené líst-
ky. Rozbalivši jeden zacala cís
ti; mezi ctením zbledla tak, ja-
ko by pokoušela se o ni mdlo-
ba.

XXI.
Minulo nekolik dní, aniž u-

dálo se neco pozoruhodného.
Paní Teverinová predstírajíc
churavost trávila ve svých po-
kojích.

Amy však usmívajíc se ozná
milá, že není to nic nebezpec-
ného; matce potrebí prý jen
klidu a pokoje.

Allon již po ctyri dni meš-
kal mimo Birgersborg a i Šte-
pán tou dobou nedal se tam a-
ni videti.

Hosté Gurlini podnikli z rá-
na vycházku pro vyraženou, a
chteli vrátiti se až k veceru.

Gurli a paní Teverinová zu-
staly doma samotný. Tato po-
sud meškala v komnate své.

Gurli po celé dopoledne trá-
vila v pavilonu zabývajíc se
psaním. Ukoncivši je sešla do-
lu a usadila se na moste nad
jezerem.

Nebe bylo zachmureno,
vzduch dusný. Klidne rozklá-
dala se pred ní hladina vodní,
tmavá jako deska ocelová. Ce-
lá príroda mela ráz jaksi zá-
dumcivý.

Tvár Gurlina byla pravou
toho protivou jasná a jako
svitem slunecním ozárená. Bez
starostne kourila si cigaretku.

V tom ozvaly se kroky. I re-
kla sobe : “Konecne vrací se
Allon!”

Pri tom v tu stranu, odkud
ozývaly se kroky, obracela ta-
kové zraky, z nichž bylo patr-
no, že byl-li to on, vracel se v
okamžiku, kde toužila po nem
opravdove.

Nebyl to Allon.
Zrídka kdy, aneb správneji

receno, nikdy neprichází clo-
vek v cas, kdy by prijíti mel,
ale obycejne tehda, kdy lépe
bylo, aby ani neprišel.

Nežli Gurli" mohla spatriti
toho, kdo se blížil, vedela již,
že to není Allon; nebot ten, je-
hož kroceje slyšela, popeval si
známou melodii.

“Štepán,” zašeptala odvra-
cejíc hlavu. Nebylat se s ním
setkala od oné noci, kde Felix
zhynul ranou vražednou. Jak
mnoho bylo se událo od té do-
by !

Nežli Štepán došel, Gurli v
myšlenkách probíhala posled-
ní události, a na okamžik bez-
deky a skoro s podivením ut-
kvely myšlenky její pri rozmlu
ve mezi Štepánem a Amy, ze
kteréž nekolik slov pochytila.

“Byl jsem presvedcen, že te
zde zastihnu,” zacal Štepán, “i
byl bych toho velmi želel, kdy-
bych se byl zmýlil,” doložil po-
krociv až k ní.

“Hledal jsi mne?” tázala se
Gurli, ani se neobrátivši.

Ano, a teta Katerina pravi-
la mi, že zastihnu te v pavilo-

v 9 9ne.
“Nuže, a co pak je tak dule-

žitého, že jsi videl se pohnuta
vyhledati mne?”

“Mnoho,” odpovedel Štepán
usadiv se vedle ní. “Ale muj
bože, Gurli,” doložil žertovne,

“proc sedíš obrácena ke mne
zádama, jako bys byla v neja-
kých rozpacích? Mohlo by mi
snadno napadnouti, že ...

”

“Cože?” zvolala Gurli prud-
, ce obracejíc se k nemu.

“Že se na mne hneváš,” pra-
vil Šepán hlede jí v vár.

“Kterak bych mohla hnevati,
se na toho, jenž vždy a za kaž-
dé príležitosti podává mi ru-
ky pomocné, rekla bych vlast-
ne ochranné!”

“Kdyby tomu i bylo tak, má
krasavice, co by tím bylo do-
kázáno? Nic dále, než že a-
mazonka prece jest pouhou
ženou, a tedy v nebezpecích
života nemuže, kouriti cigaret-
ky, jezditi, honiti o jehlu a-
le nedbati; zustaneš prece že-
nou, nemužeš zmeniti se v mu-
že, kdybys osvojila si všecky
jeho vlastnosti.”

Pri tom Štepán, chopiv Gurli
za ruku, v níž držela cigaret-
ku, odnal jí tuto doloživ:

“Dovolíš-li cili nic, Gurli,
musím vyrvati tobe vec, která
te nesmírne hyzdí. Tvé rty
jsou príliš krásny, než abys
smela je špiniti kourem tabá-
kovým.”

Hodil cigaretku do jezera.
“Vyhledal jsi mne tedy, a-

bys mi neco podobného pove-
del?” tázala se Gurli hlasite se
smejíc.

“Ne práve proto. Mel jsem
v úmyslu podekovati tobe za
prekvapení, jež jsi mi pripra-
vila.” “Jaké pak?”

“Že jsi dala zboriti krb a ob-
noviti salon. Skoro bych narí-
kal sám na sebe, že jsem již
dríve neprojevil slovy, kterak
do duše hnusí se mi tato kom-
n fitp

“Myslíš tedy ...”

“že promena komnaty té
jest malou prízní k tomu, jenž
navrátil tobe starého a jediné-
ho prítele.”

Štepán hlade ruku Gurlinu
doložil:

“Není-li pravda, že jsem u-
hodl?”

Proc práve v okamžiku tom
míhaly se Gurli pred ocima po-
stavy Amyna a Allonova? Ne-
ní snadno, usodnouti to. Zkrát-
ka, hlas její byl chladný, když
odpovedela:

“Vskutku nemyslila jsem na
';ebe, milý Štepáne, nýbrž jen
na to, kterak máš pravdu, tvr-
díš-li, že salon ten ve staré ú-
prave své budí všecky ty trpké
vzpomínky z minulosti, jichž
nyní chci zbaviti se.”

“Inu, pohnutka k jednání to-
mu muže být zcela lhostejná;
výsledek toho ale jest, že jí-
delna bude pohodlnejší a pro
nás i príjemnejší než dosud.”

“Ano, tak i doufám; zvlášte
pro tebe, ponevadž naskýtá se
,i príležitost, abys obnovil zná-
most s nekým, jejž již dávno

V J Jznas.
“Ty snad míníš Gruenlanda,

jehož ocekávají sem v nekte-
rých z príštích dní?” podotkl
Štepán oprev se v sedátku, na-
cež doložil ješte: Zajisté te-
be navštíví! Bude to radost z
takového shledání!”

“Vetší než ona, kterouž jsi
pocítil, když spatril jsi opet
slecnu Amy Teverinovou?

” tá-
zala se Gurli pohlížejíc do je-

zera.
“Ah!” uklouzlo Štepánovi

ze rtu. Nastala prestávka.
Když nemluvil, Gurli opet

uprela nan zraky. I jeho zra-
ky utkvely na ní,než byl v nich
výraz usmívavý.

“Kde pak jsi poznal tyto li-
di?” tázala se Gurli.

“Na tomž míste, kde jsi ty s
nimi se seznámila, že jsem je

zde shledal jako hosti, nejen
mne prekvapilo ale i až úža-
sem naplnilo; nebot co výtec-
né umelkyne, myslím, byly by
všude jinde na míste jen ne na
venkove, kde nelze jim dosíci
ani penez ani pochvaly.”

“Dostávají ode mne plat za
to, že zde meškají,” podotkla
Gurli lhostejne.

“Skutecne; ale nedaly se po-
sud ješte ani jednou slyšeti.
Jaký podivný rozmar primel
tebe, abys vyhazovala peníze
takovým zpusobem, nemajíc z
toho praniceho?”

“To snad povím ti nekdy,
nyní však nikoli. Mužeš mi a-
le ppvedeti prícinu, proc shle-
dání se s Amy patrne tebe roz-
cílilo?”

“Velmi rád. Byl jsem jaksi
do ní zamilován,” odtušil Šte-
pán bez rozpaku. “Jest'to dev-
ce velmi zajímavé. Ac není
tak krásná jako ty, má zase ji-

skoro bez sebe sklesl jsem k
zemi; avšak než mne smysly
opustily, dorazil mne k sluchu
pronikavý výkrik. Na polo
mrtev poznával jsem ve výkri-
ku tom hlas matky své.

“Nabyv vedomí, spatril jsem
u sebe Bengta Falkensterna.
Stará cernoška mne ošetrova-
la. Po chvíli oznámil mi Bengt,
že nyní náležím jemu, pone-
vadž si mne od svého otce za-
koupil. Prosil jsem ho nyní
dutklive, aby mi dovoleno bylo
videti matku, nebot posud ozý-
val se mi v nitru mém onen
tesklivý výkrik, jejž jsem pri
vykonávání trestu napolo již
bez sebe zaslechl. Bengt od-
povedel, že to není možné ;pak
pohladiv mne odešel.

“Po jeho odchodu vypravova-

la mi cernoška, že matka má,
dovedevši se o pokute na mne
uvalené, pospíšila ke Gunaro-
vi, prosíc ho za milost byla
ale hrube odbyta. Jako šílená
pospíšila na místo výkonu, a
když spatrila mne rozedrané-
ho a zkrváceného, s pronika-
vým výkrikem klesla k zemi.
Když ji zdvihla, byla mrtva.

“Jakmile rány mé byly za-
hojeny, odcestoval jsem s pá-
nem svým, ovšem po velmi trp-
kém rozloucení se sestrou, již
jsem nyní bezbrannou musil
zustaviti v rukou ukrutného
pána. O tri léta pozdeji pán
muj prišel návštevou ke Guna-
rovi. Prišedše tam dovedeli
jsme se, že odcestoval. Poptá-
val jsem se po Esther. -Ta však
zmizela. Domnívali se, že se
snad utopila, nebot jednoho
vecera, nekolik dní pred odjez
dem Gunarovým, pohrešovali
ji, nemohouce ji nikde nalézti,
ac sice pán dal po ní pilne pá-
trati. Nalezli po ní jen neko-
lik cáru ze spodnicky poblíže
kroví trnového na brehu re-
ky. Za prícinu zoufalého cinu
toho považovali okolnost, že
Gunar jevil k ní príliš vrelou
náklonnost.

“Odjeli jsme, ani nesetkavši
se s nezbedníkem, zacež však
po celý život svuj budu vzdá-
vati díky prozretelnosti, nebot
byl bych ho bezpochyby zar-
dousil, abych pomstil tak ses-
tru a smrt matcinu.

“Rok na to zemrel Antonín
Falkenstern a skoro zároven s
ním i Gunar. Otcím váš zde-
dil celé jmení, i oženil se s kre-
olkou. Dve léta pozdeji pro-
dal všecky osady své i presíd-
lil se do Švédská.”

Walter zamlcel se.
Gurli sedela pohrížena v

myšlenkách.
“Ale proc byla toto podobiz-

na zazdena pod krbem?” tá-
zala se konecne.

“O tom nelze podati mi ob-
jasnení,” odvece Walter. “To-
lik vím jen, že kapitán vyslo-
vil prání, aby krb ten nikdy ne-
byl bourán.”

“Ješte neco,” prejala Gurli

ný puvab, kterého ty postrá-
dáš, totiž že uvádí v nadšení,
ano okouzluje. Zapomínáme,
že nos její jest ponekud plos-
ký, ústa ponekud široká a o-
blicej príliš hnedý; clovek vi-
dí jen oci její a jest celý upou-
tán puvabem a vnadností její-
ho zevnejšku.”

“Pocínáš býti velmi hovor-
ným,” odpovedela Gurli sú-
smechem satyrickým, “kojím
se nadejí, že prodlí-li zde dé-
le, uvidím tebe, kterak ti bude
slušeti zamilování.”

“Jsem celý zkormoucen nad
tím, má krásko, že nemohu to-
be pripraviti toho potešení.
Patrne preslechla jsi, co jsem
pravil: že jsem byl zamilován,
a to znamená prece; že nemo-
hu zamilovati se opet. Nic ne-
ní nemožnejšího, než vzbuditi
opet lásku již uhaslou.”

“Tedy náklonnosti tvé jsou
vrtkavé, nestálé?”

“Bohužel. Predmet náklon-
nosti mé smí duverovati všemu,
jen ne mé stálosti. Život lásky
vubec není trvalejší, než život
motýlka. Než nechtel jsem
nuditi tebe pojednáním o tom,
nýbrž pricházím k tobe s pros-
bou.”

“Ty!” zvolala Gurli upírajíc
nan zraky. “Prosbu ke mne?”

“Ano, ac zdá se to být vecí
podivnou; avšak nepricházím
prosit za tebe, nýbrž za jiné.”

“A kdo jsou ti jiní?”
“Muž, který prepadl tebe na

silnici? Sand mu prece nece-
ho uštedríš ze svého prebyt-
ku?”

“Vrahu Felixovu? Niko-
li, Štepáne, muž ten nesmí se
nadíti mé dobrocinnosti. Zpu-
sobil mi bol príliš velký.”

“Ale víš-li, že jest v nouzi a
bíde velké? To dríve uvaž,
než odepreš mu pomoci své
zpusobem tak nekrestan-
ským.”

“Štepáne, nechci niceho sly-
šeti o tom bídníku. Není omlu-
vy pro toho, kdo dopustil se
zlocinu. Pomahati lidem po-
dobným bylo by podporovati
skutky zlé. Pomlcme o tom”,
pravila Gurli.

“Jen nekolik slov ješte. Muž
ten jest Vysloužilý námorník,
jenž ztrátou služby své uvržen,
jest v bídu s ženou i detmi.
Nouze, tato temná pokušitelka
ku všemu zlému, nutkala ho v
okamžiku zoufalosti, že odci-
zil potraviny. Pristižen pri
skutku byl uvržen do vezení.
Nyní prestál si trest, ale co
plátno žena i deti umírají
hladem, on pak od lidu povr-
žen a hanbou stíhán nemuže
nikde poctive dobývati chleba.
Gurli, naskýtá se ti krásná prí-
ležitost k vykonání díla šle-
chetného. Nedej si ji ujiti, vy-
užitkuj ji. Poskytni jemu i je-
ho vyhladovelé rodine podpo-
ry, prostredku, aby poctivým
zpusobem hledal si výživy, a
tak celou rodinu zachráníš
pred záhubou hmotnou i mrav-
nou.”

“Jak dlouhou zamýšlí pro-
dlévati tu ješte?” tázala se
Gurli. “Jest rodákem zdej-
ším? A není-li, proc toulá se
v této krajine?”

“Nejmladší dítko onemoc-
nelo mu. Chudý uhlír na stat-
ku tvém již od vcerejška po-
skytl übožáku tomu i s jeho ro-
dinou prístreší, aby byli chrá-
neni pred deštem, ano sdílí s
nimi skrovný chleb, pokud se
nad temi neštastníky nekdo ji-
ný nesmiluje.”

“Jest mi s podivením, že ne-
kdo z mých poddaných opova-
žuje se poskytovati prístreší ta
kovým lidem,” podotkla Gurli,
“postarám se o to, aby se to na
príšte nestalo.”

Gurli vzchopila se.
“Tedy nechceš nijak pomoci

tomu übohému muži?”
“Ne!”
“Gurli, nikdy nezapomenu

toho, že jsi odmítla prosbu
mou,” odpovedel Štepán, vstá-
vajíc též. “Pomni, Gurli, že
zatracování bohácu vzniká z
jejich bezcitelnosti k chudým,
a že nadejde kdysi den, kdy s
horem budeš zpomínati, že jsi
jim nepomohla. Byl jsem vel-
mi pošetilý, že hledal jsem u
tebe milosrdenství. Kterak bys
jen mohla být schopna citu po-
dobného, vždyt již v detství
svém vynikala jsi nedostatkem
srdecnosti.”

Štepán odešel.
Gurli hledíc za ním usmíva-

la se —a to s výrazem hrdého
uspokojení; pak zašeptala:

“Štepáne, slova tvá podala
mi o mnohé veci objasnení a
zapudila velkou cást mlhy du-
ši mou zahalující. Vše co ne-
jasného a nesrovnalého v nitru*
mém, má jediné jen zrídlo
totiž nespravedlnost; ale na-
dejde den, kdy naleznu toho,
kdo mi bude rozumeti a dobre
mne posuzovati.”

Gurli myslila pri tom na Al-
lona.

1 (Pokracování.)

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

Tyto 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 SHANNON 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 Baltimórských Domovu”

I JOSEF F. VIKTOR I
E ZÁSTUPCE FIRMY C

I GEORGE W. ZIRKLER I
9 POHROBNÍK A BALSAMOVAC |

v 961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway m

I Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258 9
m Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné. 9

C Správné rízení pohrbu i
m Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- K
9 te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali g
w jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- 9
V borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- S
Bka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek 9
K a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- ¦
M ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. M
B Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- BL
$ ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. U

9 NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE 9
9 VÁM DOBROU OBSLUHU 9

I Frank Gvach a Syn i
9 JAKOST SLUŽBA 9
9 1904-6 ASHLAND AVENUE 9
9 Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. 9
9 * Telefon, Wolfe 1180 9
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Ozdobte hroby svých milých pekným
VD<*Not Order pomník e m
I a Monument,

„
, ...

..1 wwrii ym gffut
e správným ceským nápisem

HliG. M, ZAPF a SYN
zá^rocL

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 váš pomník neb náhrobek.

LOUIS BERBER
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 sín na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


