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CIKÁNI

Daleká cesta má 
marné volání! 
Jen jedna povìst nìkdy pøejde po iré krajinì,
jak chladný elest potùèku po chladných rtech kdy
plyne,
e kdysi  pøiel z dálky    mladý hoch.
Stefan Garczyñski
I
Ach! snad kdybych zael v zapadlé vìky,
do jasných dob v kraj slavný a daleký,
na bøehu Jordánu pod palmy korunou
used bych zamylenì s hebrejskou rodinou.
O! ne  ji vidìt není pøelé útrapy váleèných dob,
jen zaniklé nadìje klidný hrob,
jen v jejích oèích plála lampa, tìstí záø,
a zhasla  a dýmem zatemnila celou tváø.
Antoni Malczewski  ,,Marja
Tichá krajino! jak èasto vábila mne samota tvá v stíny
své, aby pobouøenému srdci poklid se navrátil! Jak èasto vrátilo ticho tvé, rozhostivi se v dui mojí, zrakùm
mým ztracený mír!?  Teï vak  pøiedímu v porostlé
skály tvé  propastí se mi zdá; strané mylenky budíc

v nepokojné mysli, hrùzné mi na pamì uvádí povìsti,
a ji nikdy neuvede pokoj v prsa má.  Bloudím opìt
skalami tvými, bledý mìsíc vyel nade temnem èerných
jedlí a mrtvé zraky jeho poklidnì hledí v osamìlého tváø
 a pøece hluboký pøece hluboký smutek ouí òádra má,
pøece hluboký poklid èasù pøedelých ach nikdy ji
se nenavrátí. Jak v rozplakaném jitru chladná mlha doléhá na skalnaté prsa strání tvých. A pøedelý èas, zbloudilý co paprlek hvìzdy vzdálené, nìkdy jen pøichází
v zraky ducha mého; jasné jest svìtlo jeho, leè nezahøívá.
Uprostøed ourodné roviny leí hluboké, ouzké,
na mnoho vak mil dlouhé oudolí. Cestující rozlehlou
rovinou nenadìje se pøed sebou leícího dolu; a najednou pøied na okraj jeho a uleknutý zastaviv krok, jak
by náhle se pøed ním rozstoupila zemì, hluboko
pod sebou uhlídá vrcholky temných jedlí a sem tam mezi
skalami rozstavených chatrèí. Po obou sice stranách
oudolí toho strmí vysoké skály, leè nicménì jsou si obì
strany velmi nepodobné.
Po levé stranì stojí ji od vchodu vysoká a pøíkrá píseèná skalina. Mnohý de ji rozemlel v rozlièné podoby
zvíøat podivných i zpotvoøilých postav lidských, které
hustì a v nesèíslném mnoství po skalnaté stìnì buï
lézti, buï z ní vyhlíeti se zdají, dutýma za putujícím tudy
se dívajíce oèima. Pøi skalinì, po vystupcích
i rozsedlinách jejích zastíòují vysoké jedle a borovice
èasto hrùzné høíèky pøírody, místami jenom zdola povolujíce oku pocestného volný prùhled na tuto bìlopoloutlou vysokou zeï.
Po pravé stranì od východu k západu dolu
se táhnoucího píseèná skála jest v mnohé kusy nestejné íøky rozervána a vý a výe po sobì nad oudolí vy-

stupujíc ohromné tvoøí sem tam rozvalené stupnì. Husté køoví obrostá tyto vysoko nad nì strmící veliké kameny a celá ta strana jest podobna pustému mìstu východních krajin, na jehoto rovných, mechem porostlých støechách poloutlé bøízy sklánìjí plaèící vìtve, v jehoto
ulicích nízké, husté køoví zakrývá ouzký prùchod
ve stavení pusté, teï jen plachým likám za obydlí slouící.
Sem tam vystupuje nìkterý kámen, jako by tíhlá víka strmìla nad ploché støechy a de i jiné nehody, aby
dokonaly klam ten, vytvoøily uzounká okna. Nìkteré chaloupky, jestli se tìch asi est neb sedm chatrèí tak nazývati mùe, opírají se porùznu o tyto po stráni hustì
se nacházející kameny; a mnohá z tìch chatrèí jen pøední stranu má z netesaných trámù sbitou, ostatní díl její
jest vnitøek dutého kamenu. Ouzká pìinka vede mezi
rozsedlinami skal a hustým køovím od jedné chatrèe
k druhé, a dolù do oudolí k ouzkému sice, dlouhému
ale a hlubokému jezeru, na jehoto modravé hladinì
vodní lílie rozkládají své iroké, temnozelené listí a bledé
jejich kvìty plynou co støíbrné korunky nad temným zrcadlem vod. Jestlie, jak mnozí uèenci jistí, v pradávných
èasích celá zemì èeská jen jediné veliké jezero byla:
tedy jest i toto malý pozùstatek z oné nesmírné vodní
hladiny a ploché, ouzké bøehy jeho jsou z obou stran
veliké stupnì píèité skaliny, která kdoví jak daleko
se stápí v prohlubeò vodní; neb dle ujiování tamìjích
obyvatelùv jetì ádný nenalezl dna ve vodì této.
Pøi jezeru tomto na výtoku malého potoka stojí mlýnec, kterého jednozvuèné klepání v spolku se ustem
a hvizdem pøelétajícího ptactva pùsobí, e tato samota
jetì pustìjí, mrtvo krajiny této jetì hrùznìjí se zdá.
Èasem jen pronikne nápìv neviditelným pastevcem pro-

neené národní písnì a jakoby potìená z toho krajina
kolikráte po sobì si opìtuje zpìv jeho temným  temnìjím ohlasem.
Asi est set krokù vzdál od vchodu  kde malý potok
hustými olinami zastínìný v malém vodospádu hluènìji hovoøí s rodnou jemu krajinou  rozstoupí se oudolí
po levé stranì v jiný, irí sice, ale krátký jenom dol.
Uprostøed nìho stojí vysoká hustì porostlá skála, korunovaná zøiceninami starého hradu; mnohem vak vyí
ji obklíèující skalnaté stìny dolu toho, take ani vysoká
jednotlivá vì zøiceného hradu nepøenikne vrcholky jedlí broubících po hoøe ohromné tyto zdì.
Stavba hradu toho, a obzvlátì kulaté vìe, jest zcela
pøimìøena rozmnoiti tichou hrùznost krajiny. Bledìlutá jako skála, základ její zdá se z jediného kusu pozùstávati. Zeï její náramné je tloutky a a ku pièaté, takté pøiloutlé kamenné støee ani jediného okénka nemá.
Zcela jest nepromìnná, hladká a drobné ozdoby, jako
høíèky na krku velikána pod pøístøeím jejím umístìné,
èiní, e hrùzná její síla tím stranìji doléhá
na zbloudilého, zadiveného poutníka. Na nìco irím
pøístøeí se chvìje mladá bøíza, ba pøiléhajíc k pièaté
nevysoké støee, ba od ní na dol se kloníc, co jednotlivé
péro za kloboukem loupeníka.
Pod hradem tímto na vchodu tohoto druhého dolu stojí
blízko nad potokem malá chaloupka, zcela obyèejné tam
obvyklé chudobné stavby. Jako ostatní chatrèe po kopci
druhé strany jest i ona o skalinu svým zadním dílem opøena a jen tím od nich se líí, e pøední její stranu po ní rozvedené réví vinné irokými listy pøikrývá. Pøed ní jest malá
ètverhranná zahrádka, v které dvì na drnu vyvýené
kamenné tabule, obklíèené drnovými sedadly, jako i nade

dveømi se houpající chvùj praví chalupu tuto býti jediným
hostincem této krajiny.
Jednoho veèera vidìli pastevci, po protìjím kopci mezi
nízkým køovím stáda svá k domovu enouce, tøi osoby
v této zahrádce se míhati, a právì tím veèerem poèíná
pøíbìh, který jsem v té samé zahrádce slyel vypravovati.
Obyvatel chalupy této se svou dcerou a kadodenní
jejich host byly, jak pastevci snadno uhodli, tøi osoby
nacházeíící se v idové zahrádce, jak zahrádku tuto
tamìjí sousedé nazývali.
První byl vysoký sedmdesátiletý staøec, vìrný syn kmene izraelského. Troku nachylený pøecházel volným krokem malou zahrádku od jednoho konce k druhému. Sametové èerné, a po kolena dosahující spodky
se støíbrnými pøazkami a podobná vesta s velikými støíbrnými knoflíky, jako i støíbrné pøezky na lesknoucích
se støevících jevily, e nepanuje zde chudoba jako
v ostatních chalupách. Takté i èisté bílé punèochy, bílé
rukávy tenké koile a bílý pøi krku límec ne sice nezvyklou národu jeho èistotu, nýbr více, e den sobotní jest,
prozrazovaly, neb v jiné dny krýval ohebnou, aè sestaralou postavu velmi okubaný i upinìný pøièervenalý kabát.
Dlouhá, bílá, dnes uspoøádaná, a po pás dosahující
brada jevila jedinì jeho vysoké stáøí a malá èepièka
z èerného aksamitu kryla hlavu, kterou øídké ediny pøed
veèerním vìtrem dostateènì hájiti nemohly. Jindy obratný a ziskuchtivý obíhal, obsluhoval aneb za stolem
sedìl s hosty svými; dnes vak velebnou tváø èasem
k nebi obraceje, èasem k zemi skloòuje pøecházel
a z pohybování jeho bylo souditi, e zvyklé modlitby
odøíkává.

Pøi chaloupce v malé besídce sedìla dceø jeho Lea.
Fantasticky spíe ne pøimìøenì odìná, vysoká, tíhlá
postava. Bílý, øásný at a pøes bosé nohy dosahující
byl pøepjatý èerným, støíbrem protkávaným páskem. Hlavu mìla vysokým tureckým átkem ovinutou na zpùsob
entin svého národa, bydlících v krajinách východních,
a husté èerné kadeøe padaly pod okrytem tímto kolem
bledé, krásné tváøe na bílou iji. Jasnì záøily veliké èerné oèi upøené do neskonèené dálky; vak nepohnutý její
hled do pustého modra a podivný význam oblièeje srovnaný s oblekem jejím  a snadno bylo uhodnouti,
e na rozumu pomatena jest. Ruce její hrály si nevìdomky s nìjakým kvítkem roztrhujíce listy jeho.
Tøetí osoba, kadodenní host v hospùdce této, byl starý
vyslouenec, známý v konèinách tìchto co nejlepí vypravovatel. Jestli se kdy oudolím modrý kabát
s èervenými výloky zablysknul: tedy jistì to byl on, a dìti
mu z chaloupek vstøíc vybíhaly, ádajíce ho, by jim nìco
vypravoval a on jim toho nikdy neodepøel, nýbr nakroutiv
si dlouhé vousy a na zemi se mezi nì usadiv, dlouhé
povìsti vypravoval, tøeba i nìco pilnì na práci bylo. 
Mimo to mìl jetì jiný výnosnìjí ouøad, toti na zámku,
nedaleko pøede vchodem do oudolí nedávno vystaveném. Tam musil kadodennì pánovi a ouøedníkùm aty
èistiti;  za to, a e s pánem ji co vojenský sluebník
v bitvách býval, mìl na zámku svobodný byt a mimo to
jetì mìsíènì nìco penìz. Ty vak mu nikdy nestaèily;
neb jakmile je na konci mìsíce obdrel, musil je hned
starému idovi na uplácení dluhu odevzdati, kterého kadodennì za pøíèinou nìkolika sklenièek koøalky navtìvoval. Døíve byl také poslem na zámku; jeto se ho ale
ádný nemohl zpìt doèekati, jestlie kamsi poslaného
dìti napadly, ádajíce o nìjaký pøíbìh: tedy jest mu po-

slovský ouøad odejmut a sluba jeho, dle jeho vlastního
významu, o nìkolik sklenièek sníena. Jistì e by byl tu
tak samotný nesedìl na drnovém sedadle za kamennou
tabulí, kdyby dìti tak pozdì naveèer pøísným rozkazem
rodièù a strachem pøed obludami, které dle vypravování
jeho v noci po oudolí se toulaly, doma dreny nebyly.
Ponìvad ho tedy zde ádný neposlouchal, vypravoval
sám sobì celou francouzskou válku, a sice jak obyèejnì
velmi hluènì a tak, e vdy po nìkolika slovích ukrutná
le následovala, kterou kadý hned za le uznati musil.
Lhaní tak mu ji bylo silným zvykem, e nemje komu jinému sám sobì musil lháti. Èasem hlavou i rukou pohyboval, jako by se tomu vemu náramnì divil, a nìkdy
se uprostøed vypravování zastaviv, koøalkou chøtán propláchnul a jednotlivé ,,aj, aj vyklouzlo z dlouhými vousy
pøikrytých ust. Mezitím se ustaviènì ohlíel po oudolí, které
odsud daleko se mohlo pøehlednouti. Slunce ji dávno
zalo a jednotlivé èervené pruiny poletovaly pøes nový
mìsíc, který právì nad starou vìí visel co støíbrná lampa v oblaèné síni. Na vìi pohrávala bledá bøíza v svìtle
jeho mladým listím co mrtvými jiskrami nad zøiceninami
zbledlými. Hrùzyplné postavy po skalnaté zdi sebou
v míhajecím se svìtle pohybovati se zdály a nad skalnatými stupni protìjí stránì leel tichý paprlek mìsíce co
smutné zapomenutí nade zpustlým mìstem a pohrával
si v bøízách náhrobkù jeho.
Husté køoví se kolébalo v pustých ulicích jako lehkým
vìtrem, epotajíc jako umírající hlas muezzina z minaretù zovoucího k modlitbám zesnulých pravovìrcù,
a tíhlé kameny strmící co víky nad sesutiny východokrajního mìsta stkvìly se co støíbrné bánì v bledém
zásvitu.

Po potoku zdály se jiskry poletovati; leè v zrcadlné hladinì jezerní ploval tichý obraz mìsíce mezi líliemi vodními a hvìzdami nebes. Kopce kolem i stromy temnìjí
na se pøijímaly barvy a jen vrcholky jejich sem tam
se èervenaly v zásvitu hasnoucích poárù.  Pastevci
pøehnali na obzoru po kopcích svá stáda v tiché stáje
a nápìvy jejich umlkly spolu s klepáním malého mlejna
a hlubokou tichostí nebylo slyeti leè bublání potoka
a rozpravy sobì samému francouzskou válku hlasitì
vypravujícího vyslouence.
,,Nalevo byla vysoká hora  as tady, vypravoval, levou rukou v naznaèené místo svùj klobouk postavuje,
,,vpravo vyhlíela z jakéhosi stromoví kostelní vì nìjaké vesnice  as tuhlenon, a pøendav sklenièku
s koøalkou, postavil ji vpravo, kdeto mìla jmenovanou
vì pøedstavovati; pak palcem uprostøed tabule ukazuje, pokraèoval takto: ,,A tu jsme stáli my  èi  ne  ne 
nestáli jsme, to bych lhal;  tu jsme sedìli my  ano,
aspoò já a sedìl jsem na tureckém bubnu, zrovna proti
Francouzùm. Aj, aj!  Jak? e ne? Na mou milou vìru,
kdo se opovauje  no, no, no tak, tedy tu jsme sedìli,
a zùstali jsme sedìt, ale ne dlouho,  neb najednou vám
to bouchne za mnou na ten turecký buben, zrovna
za mnou a  a  a, pøitom hladil rozevøenou rukou kamennou tabuli, a najednou velmi rychle vykøikl: ,,a celá
armáda vyskoèila  proklatá potvora  fí  celá armáda.
Ha, ha, ha! Jak? kdo se opovauje? No, no, celá,
a jestlie ne, jáøku, tedy jsem vyskoèil já  ano já 
a obrátím se, a za mnou stojí sám pan jenerál  na mou
vìru, sám a sám, a za ním vickni oficíøi.
A tu vám mnì sáhne na rameno, ne  ne, to bych lhal;
tu mì vezme za knoflík  ano, na mou vìru za knoflík;
vtom vyrval na tabuli vì èili sklenièku, dopil a tak silnì

ní o tabuli øinkal, jako by v té vìi vemi tøemi byli zvonili.
Hned z chaloupky vyskoèilo sluebné dìvèe
a poklonivi se starému idu bralo sklenku z rukou vyslouence. Ten pak chopiv ji za ruku, poèal: ,,Ano,
za knoflík, vidí, zrovna za tuhleten, èi ne  ne  to bych
lhal, poèal dále vypravovati, dìvèe vak takovému si
poèínání zvyklé, vytrhi se i se sklenièkou do chaloupky
ubíhalo a vyslouenec Bárta, neb jak jej sousedé jmenovali, Bárta Flákoò, pokraèoval u svém lhaní: ,,A tu vám
ke mnì povídá: ,Bárto, vidí támhletu vì?, já øku: ,vidím, no  no  kampak se podìla vì?  ah  ah ,
vtom pøinesla holka naplnìnou sklenièku, a postavivi ji
ke klobouku, opìt odcházela. ,,Ohou! køièel Bárta, ,,tu
nestála  tuhle, zrovna tuhlenon, a postaviv sklenièku
vlevo od klobouku, na jiný kraj stolu, mluvil dále: ,,A tu
jsem vám, abych to dopovìdìl, el s tím chlapem do té
vsi pehovat, a li a pili jsme  pili jsme, a se hory zelenaly.  Já jsem vypil ji tøi  ètyry holby a on teprva jédnu,  ale potom  potom se dal do pití, a ne já jsem
vypil tu pátou, tu on sám vypil  a  a, a opìt hladil
rukou po stole, co vdy bylo pøedchùdce náramné li,
a po chvíli rychle vykøikl: ,,proklatá potvora  vypil ètyry
sudy  fí  proklatá potvora! Aj, aj, ano! ètyry sudy!
na mou vìru, ètyry sudy! A potom jsme li pehovat. Já
 a on. On napøed a já vzadu, a vdy jsem se vám schoval tak chytøe za ty ètyry sudy, e jsem nevidìl nic pøed
sebou  prach prachoucí nic.  A zvyklý, e se mu mezi
tohoto pøíbìhu vypravováním, co ji nìkolikráte se stalo,
posluchaèi smáli, smál se sám hlasitì: ,,Ha, ha, ha! 
Jak? kdo se opovauje? No  no  tedy vylo na nás
deset vojákù  a  povídá ten jeden z nich: ,Kdo jste? 
A tu se vám ten chlap, co el se mnou, zdvihne a povídá:

,pehouni jsme! a dal jim ránu a  a, oupaje rukou
po stole vykøikl: ,,a vech ètyrycet upadlo!  aj, aj,  ano!
proklatá potvora  vech ètyrycet! Aj!  a ta vì,  vtom
vzal sklenièku a tak srdeènì si pøipíjel, jako by ty ètyry
sudy najednou chtìl vypíti.  
Umlklou krajinou zavznìlo pojednou nìkolik plných
souzvukù strun  nesly se tichým dolem a obraené
o skály splynuly v temnou pøíjemnou hudbu.  Pak opìt
bylo ticho. 

II
   Vyhnancem!  
Tesknota mne obklopuje, neklid na mne padá,
ve, co vidím  smutek kol mne spøádá...!
Nebe, zemì, vzduch i lid i mluva,
kadá vìc je teskná, tøeba nová.
Julian Ursyn Niemcewicz
Po chvíli opìt bylo slyeti nìkolik smutných zvukù s protìjího kopce. Bárta se sklenicí v ruce a hubou otevøenou brzo vzhùru k protìjímu kopci, ba k starému hradu
pohlíel; i starý id zùstal státi a s podivením poslouchal, jen Lea zùstala jako prve nepohnuta. Hned nato
následoval zpìv. Vyslouenec Bárta kvapnì vstal,
a posadiv si nakøivenì klobouk na hlavu, postavil
se vojensky a nepohnutì èumìl vzhùru. Zpìv smutný
byl zøetelnì proneen, kadé slovo bylo rozumìti,
a smutné zvuky strun vyplòovaly nedlouhé mezi slokami pøestávky:
V dlouhém poli umí vìtrù vání;
jabloò co tam rùobíle zkvítá,
zlaté klasy ve pøede mnou sklání,
ve se kloní  nic mì neuvítá.
Po bøezovém háji vìtry hrají,
vpøedu háj ten dub stovìký hlídá,
jeho lístky cosi epotají; 
poslouchám  pro mne nic nepovídá.

Bublá potok støíbrnými hlasy,
potok, co luh kvìtný obepíná,
jak by dávné vypravoval èasy,
pøejdu  slyím  mnì nic nevzpomíná.
Modrý blankyt nade mnou se klene,
po nìm vìtøík oblakami hraje,
dnes je v pùlnoc  zjítra na jih ene,
v západ  východ   nikdy v moje kraje.
Rozplaen mùj národ;  bratr bratøím
neznámý; pláèem si cestu krátím,
dvakrát nic, ve jednou jenom spatøím,
vìènì dále  nikdy se nevrátím.
Po slovích ,,rozplaen mùj národ vstala rychle Lea,
pøejedi rukou bledou tváø poslouchala pozornì s okem
nepohnutým, upøeným do eré dálky a ku konci písnì.
Kdy pak ji i strùny i ozvìna umlkly a opìt hluboké kolem nasledovalo ticho, nesl se smutný její zpìv hlubokým oudolím.
Jerusalem zpustla  ni místo neznámo,
rozplaen mùj národ, potupa mu zlá,
kam hlavu by sklonil, mu místa nedávno;
daleko prach otcù, daleko vlas má!
Z nespatøené vyhnán!  Palmy na Jordánu,
kde východem slunce hlas hrdlièèin zní,
tam vy pozdravujte ode mne neznámu,

jí rcete, e jetì chovám lásku k ní.
Má láska la se mnou  po vysoké hoøe,
vyí té hory, pøes kterou jsem el;
el jsem pøes moøe;  pøes hluboké moøe,
hlubí toho moøe pøenesl jsem el!
Ticho stál starý id; slzy se mu lily po vraskovité tváøi,
po edivé bradì. Dlouho tak stál.  S podivením sepjal
Bárta ruce a polohlasné ,,aj, aj provázelo z ust jeho zpìv
Lein. Mezi tím zpìvem pøecházely po druhé stranì
s kopce dvì vysoké postavy po pìince od chaloupky
k chaloupce mezi skalami a dolù do oudolí.  Umlkl zpìv
Ley a poslední názvuky jeho umíraly nad protìjí strany
skalami, jako by nad zpustlou Jerusalemí usnuly
v paprlku zapadajícího mìsíce.
Starý vyslouenec, jako by se z døímoty probudil, vytrený posledními slovy zpìvu, poèal poznovu vypravovati: ,,Já jsem tam také byl na moøi  ano  na moøi tøi
dny jsme tam byli  Oh to je vám podívaná na tom moøi
  Nic nevidíte, nic ne vodu a nebe  na mou vìru! 
A to bouchání z kanonù na tom moøi!  To zní stokrát
tak silnì!  ne, ne, to bych lhal, ale pìtkrát   ano pìtkráte zajisté.
Kdo ví, jak dlouho a co by byl jetì vypravoval, kdyby
ho pøíchozí nebyli vytrhli. Byli to dva cikáni. Napøed el
malý, po maïarsku vystrojený mladík, èervené, zlatem
vyívané spodky, luté botky a modrá, zlatými òùrami
ozdobená kazajka byly odìv jeho. Na hlavì nemìl nièeho, dlouhé vak a husté èerné vlasy dostaèily hlavu pøed
velikými nehodami povìtrnosti uchrániti. Postava jeho
byla nepatrná, malá, hlava, jako i on celý k pravé stranì
se nachylely. Jeho pravá ruka byla o poznání delí neli
levá a ze zvyku nosil oblièej ustaviènì do zemì obráce-

ný; leè oblièej jeho byl krásný, obzvlátì vysoké, hrdì
sklenuté èelo a temnomodré oko, jehoto smutné èasem
vzplanutí nevolnì k soucitnosti budilo. Druhý cikán, mnoho starí, byl celý modøe a ménì skvostnì obleèen.  Nad
opálenými tváøemi hoøely èerné oèi, co dvì hvìzdy
na veèerním nebi. Mladí mìl pøevìený pøes rameno
lesknoucími se strunami potaený cimbál, starí nesl
pod pádím hudební nástroj podobný naim houslím. Byli
cestující hudebníci.
Mladý cikán postoupil, spatøiv vyslouence a ostatní,
zaraený as dva kroky zpìt, jako by byl nìkoho jiného
oèekával; opìt vak se vzpamatovav tázal se, zdali zde
jest hospoda? ,,I arcie; jen dál, pánové  jen dál  tady
se jeden nejlacinìji opije  já vím  na mou vìru. Jen
pojïte dál.  Po takovém uvítání zazvonil Bárta o stùl
sklenièkou a dívka pøibìhla z chaloupky. Starý id, jen
mezitím opìt po zahrádce pøecházel, èasem u besídky
se zastavuje a alostnì na dceru svou pohlíeje, pøistoupil kvapnì k pøíchozím, a co by ádali, pøívìtivì  èi spíe
oulisnì se tázal, jednotlivá mezitím mumlaje slova modlitby, z které ho øinkání sklenièkou bylo vytrhlo. Zatím
Bárta dívce pøikazoval: ,,Honem! honem dìlej; tuti pánové jsou po cestì, a to má èlovìk hlad, na mou vìru! 

Mezitím mladý cikán, sloiv se sebe hudební nástroj,
chleb a vodu pøinésti porouèel; naèe dívka,
do chaloupky odbìhi, brzo s chlebem a vodou
se navrátila. Starý id ji opìt v modlení zahradu pøecházel, pocestných si nevímaje, buï mysliv, e nejsou
pøátelé mnoho mluvení, buï soudiv, e pøi nich velkého
zisku nenabude.
,,Chleb a voda? Na mou vìru! aj, aj! na mou vìru,
kroutiv hlavou divil se Bárta. ,,A to tenkráte na Rejnu byly

jiné èasy. Pøili jsme do chalupy  a mìli jsme hladna
mou vìru. To byl hlad, slona bych byl snìdl. Aj, aj 
a myslíte, e jsem nejedl slona?  na mou vìru, výborné maso, a jetì lepí polívka z nìho! aj, aj  jak pochybujete?  Kdo se opovauje?  No  no kdepak jsem
zùstal?  Aha, v té chalupì; èi  ne  ne - to bych lhal 
tam jsem nezùstal  ne, nýbr el jsem ven. V chalupì
sedìla bába, slepá a hluchá, a kouøila tabák  aj, aj ano,
kouøila na mou vìru. Tam  tam vecko kouøí vecko 
já jsem tam vidìl, èi ne  ne, slyel, e tam, teï nìco
zdlouhavìji vypravuje rukou po tabuli oupal, ,,ano,
e tam  proklatá potvora!  rychle velmi  ,,prase kouøilo. Proklatá potvora!  fí  hahaha! Jak? Kdo
se opovauje?  No  no  kdepak jsem zùstal, ano 
pøed tou chaloupkou, èi ne  ne, to bych lhal, tam jsem
nezùstal, nýbr li jsme dál; to jest dva vojáci, Bartolomìj Bárta, toti já, a Franta hrnèíøovic.  Tenkrát jetì
byl iv, a na vojnì, ano u tentonon se mnou. Toho zabili
ve Francouzích u tentonon; jak tomu øíkají, mám to
na jazyku, je to zrovna za Rejnem,  ano tentonon. 
No tak tenkrát, kdy byl jetì iv, mìl hlad jako já, li
jsme do vesnice hledat, kde bychme nèco ulovili. A tu
vám jdem, a jdeme okolo jakési díry, a nìco tam køièí.
Ano  na mou vìru  okolo díry,  byla tak velká jako
mùj klobouk; èi ne  ne, to bych lhal, as jako tuhleta
do mého rukávu; ano  Posloucháme, co to tam køièí; 
ta díra la do nìjakého chlívu, pøi samé zemi, a nemohli
jsme rozeznati, co to tam køièí; je-li to kohout, nebo slepice. I postaví se vám Franta pøed a já ke zdi. Franta
volá, já vytáhnu avli a èíhám  ano èíhám; na mou vìru;
mlèím, ani nedýchám.  Tu vám to vystrèí hlavu, hlavu
tak velkou  no, tak jako mùj klobouk  aj, aj, pije,
po chvíli pokraèuje dále, ,,na mou vìru  na kadém

konci roh  na mou vìru, aj, aj  Já jsem se otøásl, ale
seberu se, tnu, a jednou ránou jsem to ual. Aj ,aj. 
Na mou vìru, jednou ránou, tu se podívejte tou avlí.
Vtom hodil avlí na kamennou tabuli, ,,ano, jednou ránou, a co jsem ual? 
Cikáni a posud sedìli tie, na vyslouence pozoru nemajíce. Starý cikán sedìl právì proti nìmu v hluboké
mylenky pohøíený; èasem kvapnì rukou pøed sebe,
v povìtøí udeøil a oko jeho pøitom s místa na místo poletovalo. Vecko jeho poèínání jevilo náramnou nepokojnost. Mladí po krajinì se ohlíel a hluboce vzdýchaje
jednotlivá slova mluvil øeèí nesrozumitelnou. Hozením
avle na tabuli jakoby ze sna probuzení vyslouence
pozorovali, který pevnì tabule se dre pøed nimi stál
a rukou nataenou na avli ukazoval: ,,Aj  aj  ano 
ano  Franta to lap a li jsme domù  a 
Starí cikán vstav odcházel ze zahrádky pìinou
do oudolí a po chvíli ho bylo vidìti v eru po skalách
a køovím v starý hrad lezoucího. Nahoøe se jetì kmitnul v paprlku mìsíce, který za vrcholky hoøejích jedlí
zalý jetì bledé zøiceniny a vysokou osvìcoval vì,
jejíto mdlý stín daleko po druhé, protìjí stráni se táhl.
Mladý cikán vak obrátiv se k vyslouenci, ,,zdali zde
èasto bývá? se tázal.
,,Já? odpovídá onen. ,,Já? Kadý den. To jest vidìti,
e jste 
,,Jste známý v této krajinì? táe se cikán dále.
,,Já  já  vece vyslouenec, ,,aj, já tu znám kadou díru!
já 
,,Jste tu dávno?
,,Já  co jsme pøili s jemnostpánem z vojny od Rejna
aj  aj, ano 
,,Jest to dlouho.

,,Ano pravda, to vy nevíte? to jest deset  patnáct 
estnáct  sedmnáct let  ano  na mou vìru  sedmnáct let.
,,Já jsem tu také ji jednou byl nevím, jak tomu dávno, vypravoval cikán, ,,el jsem tudy do Prahy s otcem
a stavili jsme se tu v hospodì na noc. Tenkrát zde byl
jiný v hospodì, nìjaká enská.  ,,A to jest ji dlouho,
ano, asi patnáct  estnáct rokù to mùe býti aj  na mou
vìru  to jste musil býti malý  ano  na mou vìru malièký?
,,Byl jsem asi ètyøletý, el jsem s otcem,  pravil cikán odpovídaje, ,,a nevíte, tázal se, ,,kam se podìla
tato hospodská?
,,Ano  to byla podivná entina  podivná , vece
vyslouenec povdìèen tomu, e nalezl nìkoho, kdo by
poslouchal povídky jeho. A teï poèal povìst svou
s mnohými ,,aj, aj promíchanou, a sám sobì èasem
hlasitì se vysmívaje.
Byl ji notnì opilý a mezi vypravováním jetì notnìji
si pøipíjel, take se zdálo, e dnes konce té povìsti
nedopoví. ,,Ano, podivná entina  na mou vìru  a jak
to já dobøe vím.  Podivná byla a pøila sem, ádný
neví odkud  ádný  já také ne,  neb tu byla døíve
neli já. To si ale dobøe pamatuju, velmi dobøe,  kdy
jsme pøili s jemnostpánem od Rejna, bylo to veèer,
prelo jen se cedilo a tma byla jako v pytli. Já jsem mìl
bílý plá a sedìl jsem na koni schlíplý jako my.  Jeli
jsme lesem a mìli jsme pùl hodiny, jak pán pravil,
do zámku, kam jsme ji napøed vzkázali, e pøijedem.
Tu vám stála v lese jakási entina pod irokým dubem, jak mu øíkáme pod starým dubem, tam
u kostnièího kamenu  v nejvìtím deti. A jak my klusáme  ne, ne  to bych lhal, neklusali  jeli jsme kro-

kem, ano krokem  pán napøed, já za ním  A tu vám
vyskoèí ta enská proti nám  (oupá rukou po stole,
povolnìji vypravuje  a pojednou hlasitì vykøikne ) ,,
 proklatá potvora  ètyry sáhy vysoká  ano  fí, ètyry
sáhy, zrovna proti nám  aj  aj. Mezitím vzal sklenièku a dlouho pil, jako by chtìl cikánovi èasu dáti
k podivení. ,,Na mou vìru  pokraèoval Bárta  ,,ètyry
sáhy  a oèi se jí svítily  jako dvì pochodnì. Pak chopivi pánova konì, ,u jest zde, u jsi zde! s náramným
køikem volá. Pán vak uleknutý vezme konì na ostruhy,
já také  a pryè jsme letìli  bílé plátì za námi tím
detìm, pryè lesem, a ona se válela v blátì  ne  ne,
to bych lhal, ne v blátì, ale v mokrém písku, nebo v lese
pod kostnièím kamenem jest samý písek.  Pozornì
poslouchající pøi tìch slovích kvapnì vstal cikán, zaatou pìst tiskl na kamennou tabuli a hlasité bylo slyeti
skøípení jeho zubù. Pøejed vak kratí levicí tváø opìt
se posadil a zdálo se, e pokojnì poslouchá vyslouence, takto dále vypravujícího: ,,A kdy tak letíme ètvrt
hodiny, tu vám  opìt oupaje rukou po stole, pak velmi rychle vykøikl  ,,proklatá potvora, tu vám ta enská
letí proti nám  kudy tam pøila, nevím, a kudy my, také
ne; ale zdálo se mi, e jest to opìt na tom místì, toti
u kostnièího kamenu  opìt pod starým dubem , a stojí
vám tam, a zdvíhá ruce do výky, a bìlá se, a jiskøí
oèima a køièí; my vak letíme jetì víc, a letíme, a pozdì
veèer jsme pøili do zámku, kudy? to nevím. Já jsem tu
byl tenkrát ponejprv  ano ponejprv. Jemnostpán mì
vzal z vojny s sebou od Rejna, a tak jsem nevìdìl nic.
Vtom pohnul cikán rukou, jak by se chtìl na nìco ptáti. Bárta vak nedaje se u vypravování vytrhovati, kvapnì poèal dále: ,,Jemnostpán nato celý veèer nemluvil,
aj, aj  ano, ani neceknul, a ponejprv mi øekl, abych el

k èertu, a mnì se zdá, e plakal. A já, já jsem el k èertu,
a el jsem, a ptal jsem se, a el jsem a do hospody. Tu
vám pøijde hospodská  a jest to ta samá entina, co
byla døív v lese, na mou vìru, ta samá  a mìla kluka
asi ètyrletého pøi sobì.  Já se jí uleknu, a toho kluka 
byl právì tak jako vy, sehnutý napravo a dopøedu naklonìný, ano, a jiskøil vám oèima, právì tak jako vy teï;
ano  a já se uleknu, vyskoèím, utíkám ona za mnou,
a nevím, jak jsem tenkráte pøiel do zámku.
Ráno se mìla stìhovati ze vsi; jemnostpán to porouèel, a vzkázal jí po mnì, e se musí stìhovati, e on
chlapce jejího nemùe vidìti a cosi kamsi jetì,  druhý
den nato chlapec byl pryè  a ádný neví, kam se podìl
 aj  aj. Opìt pil, dávaje cikánovi èas k podivení, ten
vak hlavu skloniv do rukou hluboce vzdychal.
,,Po nìkolik nocí nato, vypravoval Bárta dále, ,,toulávala
se ona kolem zámku, a ji posléze jemnostpán pøijal
do zámku;  já nevím proè, já nevím zaè, nevím, a nevím
nic; ale dobøe to pamatuju, vecko jako dnes ano  jako
dnes! A tu vám bývali, ona toti a jemnostpán, èasto spolu,
to já jsem vidíval; a veliké enské chodívaly s ní k nám; já
nevím odkud; a opìt od nás; já nevím kam. Kadý myslil,
e ádný nic neví, ale já  já  proklatá potvora, já jsem to
vechno vyèíhal. Já jsem se ptával, co jest to zaè?  a co
bývala døív ta hospodská?  a tu vám ádný nic nevìdìl,
neli e pøed jedenácti  to jest teï est  sedm - osmadvacet let  ano osmadvacet, e pøila do zámku, zrovna kdy
se jemnostpán vrátil z Netalie, a ádný nevìdìl, odkud pøila, a e jí jemnostpán dal tady tu hospodu. Potom prý, øíkávali si, chodil jemnostpán k ní, a jmenoval ji Angelínu  ano,
na mou vìru, Angelínu. Potom prý mìla právì v ten samý
den s jemnostpaní syna, to je teï asi dvaadvacet let  ano,
dvaadvacet let , ten syn mìl prý znamení na prsou, jako

prý krvavou ruku, a ona prý byla tenkrát tuze nemocná, 
tuze. Syn jemnostpaní ale prý i s jemnostpaní e umøel hned
 za dvì hodiny  ano, za dvì hodiny. Jemnostpán ale, pravili, e hned odjel do vojny a po ètyrech letech e se navrátil
se mnou. To bylo vecko  ano vecko. 
Mladý cikán pozornì poslouchal celý povídkou zajatý.
Èasem hluboce vzdychal, ani jediné slovo vak neprozradilo, co jeho smutku jest pøíèinou. S rychlostí se teï
tázal: ,,Kde se ta bývalá hospodská nachází?  ,,Kde
se nachází? odvece Bárta, ,,to ví vlk. To ivobytí
na zámku, jak jsem vám prve vypravoval, to vám tak trvalo celých skoro devìt  deset let  ano deset let. Já
jsem si ke konci vlka toho vímal, a chodil jsem
do hospody sem k idovi, jen po ní tu chaloupku dostal.
Kdy jsem ale chodíval v noci domù, tak jsem vídal velijaké enské k nám a od nás choditi  ano  a jemnostpán
byl velmi vesele iv. Bývalou hospodskou jsem potom
málokdy vidìl, byla prý tuze divná, ta Angelína  ano 
tuze divná. A asi pøed sedmi neb osmi lety ji zavøeli
na zámku do vìe   a ona jim utekla  ádný neví kam.
Poslednì ji vidìl na ten den, kdy utekla, Honzík Louèkovic u starého dubu u kostnièího kamenu a od tìch èas
o ní ádný neslyel. Pryè byla  ta tam  na mou vìru.
Cikán sedìl hluboko zamylený zrovna pøed sebe nepohnutì hledì v ero noèní; smutná vzdýchání
a nesrozumitelná slova støídala se z jeho ust. Starý id
v ustavièném modlení pøecházel zahrádku, èasem se u
Ley zastavuje, která jako pøed svým odpovídajícím zpìvem sedìla nepohnutá, nièeho si nevímajíc, co se vùkol
ní dìlo.
Bárta dopovìdìv dlouho pil a dopiv zvonil sklenièkou
o stùl, polohlasnì si jednotlivá slova pøedøíkávaje, jako
by se chtìl pamatovati, zdali nic nezapomnìl, ,,ano 

sedmnáct let - kostnièí kámen  kluk.  dívka pøila
z chaloupky, vak místo nalití povídala Bártovi, e hned
bude desátá hodina, ne on ustaviènì sklenièkou o tabuli
cinkaje, odpovídal: ,,Jemnostpaní  hospodynì  
Vtom bylo slyeti malý zvonek oudolím; hlas jeho
se od skály ke skalám obráel, ohlas z dálky jetì dlouho odpovídal;  pak bylo ticho.
,,Odpuste, pane!  teï musím jíti, ano jíti. To u nás zvonìjí na zámku, a to musí kadý domù do zámku . A
budou po druhé zvonit, bude pùl jedenácté; a to se zavøe
zámek, a kdo není doma, ten ji do nìho nepøijde; neb
po tom èase se ádnému neotevøe  ádnému, mnì také
ne  hahaha. No, dobrou noc, dobrou noc  holka, pøiprav tomu pánovi postel; slyí  po takové cestì, vypravoval ze zahrádky vrávoraje Bárta, ,,po takové cestì,
to se chce jednomu spá; to já vím  na mou vìru  to já
vecko vím, a velmi dobøe. Vtom byl v oudolí
pod zahrádkou a jen mumlání jeho bylo slyeti. Èasem
v povìsti své ,,na Rejnu hlasitìji vyslovil, ,,ano na mou
vìru  na Rejnu, a pøevrávoravího potok nebylo více
ani vidìti ani slyeti; a hluboké noèní krajinou nastalo ticho.

III
Tam pochována jsou tìla, jména tolika set.
Adam Mickiewicz
Na hladinì vody nìkdy tanèí slunce záø,
tøebae u dna studená voda kypí a mrazí;
nìkdy slunce pokryje paprsky vai tváø,
tøebae srdce ji letí do propasti zkázy.
Thomas Moore
Nìkdy bezesné lùko v slzách se koupá,
na tváøi klamný klid a smích ze rtù stoupá:
tak po staré batì bøeèan se vypíná,
nahoøe kvete zeleò  a co dole?  ruina.
George Gordon Noel Byron
Mìsíc ji zael a temné ero plíilo se krajinou.  Skály i stromové v èerných se míhali mrákotách a zøiceného
hradu temná vì strmìla vysoko ve hvìzdnatou øíi.
V protìjích do kopce chatrèích rudí svítili ohòové a záøe
jejich táhla se z malých okének dolù v temné oudolí.
Z vùkolních vsí a blízkého mìsteèka bylo slyeti zvonù
hlas, kadou sobotu o desáté hodinì nastávající slavnost zvìstující.  Nìjaká postava lezla temnem noèním
se zøiceného hradu. Èasem stanula na vyvstávající skalinì, èasem po jednotlivém spoutìla se køoví. Teï stála v ouzké braòce dolejí hradby vchodu, seedi zmizela v køoví a jen hømot padajícího kamení prozrazoval
lezoucí. Byl to starý cikán vracející se ze zøicenin zpustlých.

Mladí cikán sedìl zamylený, rukama rozpálenou tváø
zastíraje. ,,Sám, sám tedy?  opìt nic?  pryè?  neznámý  domov ádný  a jiná podivná slova mu plynula jednotlivì z polootevøených ust. Starý cikán volným
krokem pøicházel pìinou z oudolí a veed v zahrádku
usadil se beze slova promluvení za kamennou tabuli.
,,Domov ádný;  ádný  vlas mi neznáma! mluvil
mladí dále a pozdvih cimbál svùj i uhodiv ve zvuèné
jeho strùny hlubokosmutný poèal hráti nápìv. Starý cikán té po chvíli vzal hudební nástroj svùj a u provázení
zvukù cimbálových hrál ten nápìv dále. Hlubokosmutný
byl to nápìv; jako v tichém alu lkaly jemné strùny cimbálové v alostnou píseò a co hlasitý pláè zvukù vzdálených nesla se hudba ta krásným oudolím  truchlivou
nocí.
Uprostøed hudby poèal mladý cikán píseò pøednáeti,
nezpívaje, nýbr jen jako by pøíbìh nìjaký vypravoval;
brzo povýeným, brzo hlubím hlasem, ba rychleji, ba
zdlouhavìji, jak toho rozmìr hudby ádal.  Byla to píseò Nagy-Iday.*
Bìhá jelen po luèinách,
zabloudí srnka hustým lesem,
ten na zeleném koberci,
ta pod èalouny zelenými;
ten dnes, ta zjítra naleznou
rozloený rod  kmene cikánù.
Nad nimi krouí dravý pták
rùovým svìtlem nova jitra;
sivý to orel  v dlouhém kole
nad nimi krouí  a povídá:
,,Proè jsi tak smutný kmene mùj?
ty kmene mùj, rode cikánù?

Smutnìjí neli jitra lkání?
Zda není krásný ten tvùj byt?
Modrý mu blankyt pøístøeím; 
zelené hory stìny jeho; 
nebeská svìtla lampy jsou.
Východ i západ rùový
purpurovými jsou èalouny,
jim obruby kvìtoucí vìtve
v èele stìn jeho temných hor.
Proè jsi tak smutný kmene mùj,
ty kmene mùj, rode cikánù?
Odpoví smutná rodina,
potoka odpoví mu lkáním:
,,O, jak bych nebyl smutný já?
Kde kadá zvìø svou pele má,
tam já cizincem vude jsem!
Kadý mi pán, kde jen jsem stál:
,Dnes zùstaò, zjítra jdi dál!´
A tak jsem proel írou zem.
O, jak bych nebyl smutný já?
Kde kadá zvìø potravu má,
mnì nikdo pokrm nepodal.
Kadý svou roli vzdìlává,
mnì ádný mou nazpìt nedává,
ji mi, ne jsem se zrodil, vzal!
O, jak bych smutným nebyl já?
Bez konce pou, bez konce al,
Pro mne jen cit ve srdci skal!
Kdo pokoj  lásku  vlas mi dá?
Odpoví Nagy-Iday pán,

lapena lva odpoví øváním:
,,Já  obydlí;  já vlas vám dám!
Nepøítel vládne zemí mou;
tam pevný hrad,  ten braòte mi,
ochraòte mì, a odmìnou
bude ten hrad i írý kraj;
ten domovem, ten vlastí vám!
I vstane kmen a sílou lva
ubrání hrad.  Leè neastnì
vítìzstvím svým se vychloubá.
Aj, hejna vlkù  hluky vran
zpìt valí se,  neastný kmen
jest pøemoen, neastný kmen
pod meèem sklonil hlavu svou!  
Tam pevný hrad mu domovem,
poklidnou vlastí írý kraj.  
Synové jeho v írý svìt
jsou vyhnáni,  u krásný byt! 
Modrý mu blankyt pøístøeím,
zelené hory stìny jeho,
nebeská svìtla lampy jsou.
Východ i západ rùový
purpurovými jsou èalouny,
jim obruby kvìtoucí vìtve
v èele stìn jeho modrých hor! 
Proè jsi tak smutný kmene mùj?
ty kmene mùj  rode cikánù? 
Umlkl hlas vypravujícího a hudba, opìtujíc nápìv otázky poslední, obraená o daleké skály v temném ohlase
znìla oudolím co vzdálené lkání. Mezi zpìvem pøinesla

dívka z chaloupky rozatou svíci a postavivi ji
na kamennou tabuli opìt odcházela. Aè starí z cikánù
ihned ji zase zhasl, pøece nebylo mono, aby Lea, která
hned pøi poèátku písnì s jakousi tajemnou dychtivostí
pøistoupila, nebyla spatøila krásný oblièej mladého cikána s tím hlubokým smutku výrazem v temném oku, a aby
nebyla vidìla jasnou slzu v zarputilé, skoro hrùzné tváøi
starího. I starý id pøistoupil blíe, dílem hudbou, dílem
podivením nad dcerou svojí jsa lákán.
Po skonèené písni padla Lea, hlasitì plaèíc, mladému
cikánu kolem krku a slzy její vøelé padaly na tváøi jeho.
Dlouho, dlouho plakala, on pak pevnì ji kolem tìla objav, pøivinul ji na hlasnì bijící srdce a èerné jejich vlasy,
temnou nocí vjedno setkané, tvoøily hustý závoj kolem
oblièejù jejich.  S podivením hledìl starí cikán na nì
a starý id s sepjatýma rukama, s tváøí k nebi obrácenou, oèi k nebi hvìzdnatému pozdvihuje stál pøed nimi
a i po jeho tváøi se valily slze, leè slze radosti. Dosti
se naplakavi, sklesla umdlelá Lea k nohoum cikána, starý id vak ji pozdvihna odvádìl dceru svou v tichý byt.
Cikáni zùstali samotni.
,,Pùjdeme! pravil mladí. Hned druhý, a ochotnì
se chystaje k odchodu, pravil: ,,S radostí dále, dále
do írého svìta; temná noc mi pøítelkyní dobrou.  ,,Zde
nám nelze zùstati, praví mladý cikán, ,,ani mi ,to rádno, ale nedaleko odtud znám nocleh jiný, kde druhdy
jen divoká zvìø svou pele mívala.  Zaplative pøilé
z chaloupky dívce, odcházeli ze zahrádky kolem nízkého plotu pìinou dolù do oudolí. Blíe mlejna pøeli
po malé lávce potok a nedlouho nato byli na pìinì
do kopce druhé strany.
U první chatrèe pøi pìinì byl první stupeò píèité skály hustým køovím obrostlý. Nade køovím byla hluboká,

temná díra v skalinì této; opatrnì lezl mladý cikán v tuto
díru, zpovolna ho nasledoval starý a oba zmizeli
v temném otvoru. Na druhé stranì tohoto kamenu vylezli opìt pod hustým køovím z rozevøené zemì a pak
prolízali mezi skalami dále, ouzkými rozsedlinami a pod
hustými vìtvemi mladého køoví. Byla hluboká tma
a husté køoví nad nimi od skaliny ke skalinì srostlé nepropustilo ani jediný zásvit hvìzdièek na jejich porostlou pìinu. Leè mladý cikán zdál se zde velmi dobøe povìdom býti. Starí byl v patách za ním. Nìkolikráte
se prodrali uzounkou rozsedlinou, kde jen jeden
po druhém po stranì se mohl promýknouti; mnohý ji
pøelezli píseèný kámen a stáli teï na nìco prostrannìjím místì pøed vysokou skalinou. Hustým køovím skrytou rozsedlinou lezli teï vzhùru v tento kámen; nahoøe
vylezli po nìkolika kamenných stupních uzounkou dírou pod íré nebe a stáli vysoko nad oudolím na rozlehlé
skalinì. Hluboko pod nimi leel krásný dol  jezero 
idova chaloupka  zøicený hrad  a daleko, daleko táhly se skalnaté stìny, a v dálce oku nelzelo nièeho rozeznati leè temné stíny na obzoru hvìzdnaté oblohy. Uprostøed této skaliny, na které stáli, bylo rozlehlé dubové
køoví. K tomuto se pøiblíiv rozestøel mladý cikán vìtve
jeho a pozornì kráèel houtím, krok po kroku nataenou nohou nìco hledaje. Teï napomenul druhého
k pozoru a sám lezl ostraitì mezi køovím nìjakou rozsedlinou dolù. Starí lezl za ním asi dva sáhy hluboko
a oba stanuli v skalnaté kotlinì asi dva sáhy dlouhé a sáh
iroké. Kolem nich strmìla píseèná skála a uprostøed
nahoøe padalo malým otvorem v kotlinu tu bledé svìtlo
hvìzd. Vùkol pøi skalnaté zdi rozkvétal hustý bez. Vpravo rozhrnul mladý cikán bezové vìtve a malým prùlo-

mem vlezli v temnou jeskyni. Kamkoli stoupli, vude cítili mìkký suchý mech, rozestlaný pod nohami svými.
,,Zde jsme na místì, rce mladý cikán.
,,Totì dobøe uschovaný byt, odpoví starí cikán, ,,jak
ty jsi se o nìm dozvìdìl?
,,Jak jsme se pøed pìti lety v Uhersku na pùl roku odlouèili od vaeho pluku, ukázal mi Ligán tuto skrýi,
odvece mladí a uloiv hudební nástroj rozestlával
na zemi svùj plá. ,,Jak on se o ní dozvìdìl, nevím; 
pøebývali jsme v této skrýi celý týden, ve dne
do vùkolních vesnic vycházejíce. ,,Vdy jste li
ve východní kraje, namítl starí, ,,a odtamtud jste
se také vrátili.
,,My jsme cestou zali na pùlnoc a pak teprv severními krajinami obrátili jsme se pùlkolem do východních
krajin. Tak jistil mladý cikán a ulehl na rozestøený plá
v mìkký mech.
,,To není moné, odpovìdìl starí, takté si lehaje, ,,to
není moné, abyste se v tom èase byli mohli vrátiti zpìt
z tak daleké cesty; a také ádný z vás neøekl, e jste byli
v krajinách tìchto.
,,ádný se nás neptal, odvece mladí, ,,a mimo co jsme
se zde zdreli, nezastavili jsme krokù svých; nýbr ustaviènì bez odpoèinutí spìchali jsme, abychom vás jetì
v Uhøích zastíhli.
,,Podivno, mluvil starí cikán dále, lee blízko
pøi východu jeskynì, ,,podivno, e Ligán nikdy o této
skrýi nevypravoval naemu sboru, co pøece uèiniti byl
povinen.
,,Myslil nepochybnì, vymlouval mladí, ,,e není ádné popisování k nalezení této jeskynì dostateèné, nýbr e kadý, kdo chce skrý tuto nalézti, musí do ní døíve
veden býti.

Starí se stavìl, jako by byl uvìøil, leè docela jiné mylenky vystupovaly v jeho duchu. ,,A proè ty jsi mne sem
svedl? tázal se mladího a pozdvihnuv hlavu obrátil
se k nìmu. ,,Zjitra opìt pùjdeme dále, dále  a nepochybnì
e nikdy více nepøijdeme v tuto krajinu. Mladí hluboké
zatajiv vzdechnutí zdlouhavì odpovídal: ,,Kdo ví, jestli vaeho spolku oudové nepøijdou v tuto krajinu, a já ji nebudu mezi vámi; kdo by vám pak ukázal v tuto skrýi?  Kdo
ví, jestli ty sám nebude nìkdy míti bezpeèného místa zapotøebí, kde bysi ukryl hlavu svou 
,,Dobøe má! zvolá hlasitìji starí, ,,dobøe má, a dosáhnu cíle svého, a pomstím   ha! sly! nìkdo mluvil!
,,To tvùj hlas se tak rozléhá dlouhou a vysokou jeskyní.
,,Mlè!  sly  opìt;  a opravdu bylo slyeti temný
dutý hlas, buï jako by nìkdo z daleka mluvil, aneb
ze spaní chtìl rozprávìti. Cikáni tie poslouchali. ,,Chladná to noc, mluvil po chvíli zøetelnìji dutý hlas, ,,chladná
chladná v tvém hrùzyplném lùku. Umlkl a jetì dutìji
zvuèel ohlas po vysokém stropu. ,,Chladná noc!  to jest
noc tvá!  zjitra bude noc moje  , mluvil chroptavý
hlas nedaleko nich dále, jakoby ze sna, a nìco velmi
hrùzného leelo ve výrazu hlasu toho.
,,Kdo rozpráví v temném doupìti? táe se mladý cikán.
,,Hlas usnul v brlohu pomsty, aby jej nenael paprlek
mìsíce! odpovídá zvolna hlas. Slovo za slovem jen
zdlouha nasledovalo, vdy vak se zdál hlas ze spaní
rozprávìti.
,,Rozdìlej oheò, Giacomo! pravil mladý cikán, k tomu
cíli pøineené mu podávaje døíví suché, a lezl z jeskynì,
aby více suchých vìtví nasbíral.

,,Ano, rozdìlej oheò  jesti pøíli chladno, zde  zde 
zde  a v tvém srdci  ach!!  Vak ne  ne  nerozdìlávej oheò, mohl by vzbuditi paprlky mìsíce  a pak by 
, epotem, jako by znovu tvrdì chtìl usnouti, mluvil hlas
dále, ,, pak by spatøili a pøekazili lásku nai  oh. Tyto
slova tak temnì a mdle byly proneené, e je cikánùm
stíí bylo doslechnouti, kdyby ihned chøestot, který ven
lezoucí cikán pùsobil, nebyl tomu pøekazil.
,,Sedni blíe  tak!  Jak ta voda huèí  Oh  tvá ruka jest
studená , napomínal dále hlas. Mezitím se vrátil mladí
cikán s døívím a starí tøením vìtví jedné o druhou pøipravoval svìtlo.

IV
Lutuwer.
...Pane, noc nadchází,
je tøeba jít.
Mindowe.
...Ano, pravda! sestoupila tváø mìsíce.
Pùjdu, snad mne osvìí vzduch noci.
Juliusz Såowacki  ,,Mindowe
Co cikáni jetì v hospodì zùstali, vrávoral zatím v tmavé
noci starý Bárta oudolím k zámku, asi pùl hodinky cesty
od hospody leícímu. Cestu si krátil vypravováním taení
proti Francouzùm, a kolikrátkoliv nìkterý z jeho známých
jsa poranìn v jeho povídaèce padl, tolikráte také on klopýtnul a padl, a koneènì klopýtnuv a uèiniv pád neastný valil se s vrku dolù k jezeru,  leè dole, astnì zachytiv olinu, jen po kolena do vody pøiel. Mezitím co
se s kopce do jezera valil, zvonili v zámku po druhé. On
mocí se sebrav na nohy, chvátal, bìel, co mohl, køièel,
volal, umlkl, a opìt zpovolna vrávoraje vypravoval dále francouzskou válku; a kdy pøed zámek pøiel, bylo ji dávno
zavøíno.
Nebylo to ponejprv, co se mu to pøihodilo, proto ho také
ádný nepohøeil v celém zámku ; a on byl také brzo hotov. Sloiv klobouk pod hlavu lehl pøi zdi zámecké, pøikryl
oblièej átkem a mumlaje cosi o Rejnu vbrzku usnul.
Po celém zámku bylo ticho; jen v pokoji panském, právì

nad spícím Bártou hoøelo svìtlo a otevøenými okny bylo
slyeti jednostejný krok pøecházejícího pána.
Troubením a vyvoláváním ponocného z dolejí vsi, e
dvanáctá odbila, probudil se Bárta, snící o francouzské
válce. Chtìl cosi povídati, vtom ho ale zarazil hlas pána
svého.  Byl to Valdemar Lomecký, hrabì z Borku, nìkdy setník u pìchoty císaøské, který teï z okna vyloený ouzkostlivì v pustou noc vzdychal. Uleknutý Bárta,
aby ho pán nespatøil a nedozvìdìl se, e v zámku nespal, pøitlaèil se ke zdi, ani hrubì nedýchaje. tìstí proò,
e noc byla dosti temná.
,,Angelíno! mluvil pán, ,,Angelíno, prorokovaná pomsta
pøichází  já to cítím  tak ouzko mi  tak tìko ve
na mne dolehá.   Emo!  pokraèoval mna si rukou
èelo a z hlasu bylo pozorovati, e se nedomnívá, aby
hlasitì myslil, co by ani pusté noci byl nesvìøil. ,,Emo! 
kdyby mono bylo zpìt se vrátiti;  já  vinný jsem pochyboval o tobì nevinné, a ty jsi mi pomstu prorokovala,  vechny  Jitka  Lea  vechny!   Po druhé
hlásil ponocný pùlnoc a rohu zvuk rozléhal se dalekou
krajinou a nesl se vzhùru k zámku; nebo zámek nebyl
ji v pøed popsaném dolu, nýbr stál nad oudolím
na nevysokém pahorku uprostøed roviny. Nedaleko
pod ním k východu leela malá víska a jednotlivá svìtýlka míhala se temnými stíny stromù v obklíèujících je
zahradách, nepochybnì e obyvatelé k zejtøejímu svátku èinili pøípravy.
Pán zavøel okno; svíce uhasly a opìt bylo hluboké ticho. I ve vesnici haslo jedno svìtýlko po druhém a brzy
v celé krajinì nebylo ani známky ivota lidského. Bárta
nedùvìøoval si jetì hodnou chvíli ani oèi otevøíti, strachem, aby ho pán nezpozoroval. Zmuiv se posléze
mrkal oèima, prohlédl, a kdy vidìl, e nahoøe tma a kolem

ticho jest, posadil se na drnu a zpovolna pánovu øeè pøevýkoval. Mezi øeèí hledìl v noèní pøed sebou rozestøenou krajinu. Chladná rosa padala po polích a sem tam
polétovaly mlhy a noèní páry po dalekých horách. Hvìzdy se tøepetaly bledým prosmykem, èasem se èistila
nìkterá a siné jiskry padaly k zemi temné. Sem tam nad
bainou pøi vzdálených lesích míhala se bledá svìtýlka.
V rybníku dolejí vsi skøehotaly áby a èasem zatìkal
bedlivý pes, naèe psi vzdálenìjích vesnic odpovídali.
Bártovi jektaly zuby zimou, pánovy øeèi pøevýkujícímu.
,,Angelína, mluvil polohlasnì, ,, Angelína?  tak
se nazývala bývalá hospodská  aj  aj  ano  ano,
baba  ne  ne to bych lhal, tenkrát jetì nebyla baba 
ne; a Ema? kdo jest ta Ema?  Tomu velkému obrazu, co
vedle pána v modrém pokoji visí,  ano  na mou vìru 
tomu s tím plaètivým oblièejem øíkají Ema;  ano, onehdy
mi porouèela panská, abych sundal s paní Emy tu pavuèinu,  ano, a to bylo s toho obrazu;  pán tam nikdy nepøijde do toho pokoje, do toho modrého, a to tam tak samá
pavuèina  ano  to já vím, vecko vím, velmi dobøe. Kdo
jest ta Ema ale na tom obraze?  snad paní?  nepochybnì, sic by tam nevisela vedle pána   no no  to
snad ádný neví  já také ne.  A co dále?  mnì se zdá,
e také jmenoval idovu dceru?  aj  aj, Leu? snad e ne?
 kdo se?  no  no, kdepak jsem zùstal?  Vtom naproti
nìmu ze køovin v kopci nad oudolím vysvítl v dlouhém,
dole ouzkém paprlku rudý poár, dole jasný tratil
se nahoru výe a výe v íø, a posléze nejvýe s noèní
tmou vjedno splynul. Bártovi byla zima, a aèkoliv jetì
ani dost málo nevystøízlivìl, pøece si upomenul,
e se seel u veèer s cikány v hospodì a ti e mívají zpùsob v írém poli neb v lese pøi ohni pøenocovati. I pomyslil,
e to zde také tak bude a e by se sám mohl ohøíti. Oka-

mením, e tam k nim pùjde, uzavøev, otevøel mocí zapadající oèi, vstal a vrávoral za paprlkem. Tak vrávoral asi
ètvrt hodiny, velicos vypravuje. Notnì ospalý vyvrávoral
na nìjaký kopeèek pøi oudolí,  koukal, paprlek najednou zhasl,  tma vùkol,  Bárta vrávoral s pahorku dolù,
zakopl, a ne pod ípkovým keøem dopadl v mech, znova usnul; a ji se neprobudil, a ,,za nového jitra rùový
ho vzbudil den.
Rudý ten sloup pocházel, jak vyslouenec dobøe pøedzvídal, od ohnì cikány rozdìlaného; leè ne pro pøenocování
rozdìlaný byl oheò ten, nýbr jak ji døíve víme, aby poznali,
odkud a od koho pøichází hlas, který jim v jeskyni odpovídal.
tìstí bylo pro vyslouence, e poár ten zhasl; jistì by byl
i ostatní cestu nadarmo konal pùvod svìtla hledaje; neb by
by i kámen byl zlezl, z kterého jasný sloup ten vycházel, pøece
by byl k ohni tomu nemohl, neb svìtlo jeho jen malou, asi
pùl ètvrt lokte irokou a takté dlouhou kulinou v stropu jeskynì vzhùru proráelo.
Cikáni o té kulinì nevìdìli, neb aèkoliv záø ohnì ven
prorazila, pøece svìtlo hvìzd nebylo s to nejmení svit
u vnitø jeskynì zaslati; sice by byli cikáni opatrnìji jednali, aby pøítomnost svou v skalinách a skrý tu neprozradili. Co tedy zatím rudý paprlek na venku pøítomnost jejich zvìstoval, podíváme se, co se v jeskyni dálo.
Sotvae tøené o sebe snìtve a louèky poèaly jiskøiti,
pøiloil mladí cikán kousek suchého sena, které ihned
v jasný plamen vzòalo. Na to nakladli suché vìtve a brzy
plápolal veselý oheò celou jeskyní jasnì záøící.  Byla
to rozlehlá, skoro ètyrhranná jeskynì, stìny byly z vìtího dílu hladké, ve stropì vak bylo mnoství dìr mechem zarostlých  aneb hustým nahoøe køovím a dolù
a do jeskynì se plazícími koøeny dobøe zakrytých. Jediná jen z nich, kterou toti rudý ten poár vycházel, byla

otevøena. Po zemi bylo nastláno suchým mechem; kolem v stìnách byly rukou lidskou dlabané výklenky a pøi
zemi kolem stály kamenné stupnì. Na jednom z tìchto
stupòù hoøel od cikánù rozdìlaný oheò.
Hlas, který a posud byl mluvil, umlkl;  hrùzné a mrtvé
bylo ticho; jen èasem povzdálí nìkterý noèní pták pøivítal dutým zvukem pùlnoc. Ohromné stíny cikánù pohybovaly se po rudìjasných stìnách a po vysokém stropu
jeskynì. Obrátiv se v tu stranu, odkud hlas prve pøicházel, hledìl mladý cikán v temný kout, kde se jakási mení
jeskynì byti zdála; nemohl vak pro panující tam tmu
nièeho se dopátrati.
,,Vyjdi ven, kdo jsi mluvil k nám z brlohu svého! volal
cikán.  ,,Zhasni mìsíc,  odpovídal hlas z temného
kouta, ,,zhasni mìsíc!  Co chce?  co to dítì?  to
mnì? a ty dívky? mnì? mnì?  Já ne  to on!  to on! 
Aj, mìsíc, mìsíc!!  Sestupuje ke mnì  dlouhou bledou rukou   paprlkem mi podává dítì, dítì!  Zhasni
mìsíc!!   Co ty dívky?  Hlas se blíil, a z temna kouta vycházela shrbená postava enská v rudé svìtlo.
Roztrhané aty visely s ní, a nepochybnì e at s hlavy
ve svém doupìti byla ztratila; neb pøes vraskovité èelo
a pøes zohavenou tváø padaly jednotlivé edivé kadeøe.
Hrùzný byl výraz této tváøe.
Hluboké vrásky byly temné stíny v rudì ozáøeném oblièeji, pøes pravou tváø la hluboká k uchu jízva a v polootevøené hubì nebylo ádných zubù. Oèi mìla pevnì
sevøené, zdlouha kráèela vpøed, rukou pøed sebe sahajíc. Rudá záø oblívala celou postavu a èinila zjevení její
jetì hrùznìjím. Daleko za ní táhl se její stín, jen èím
více se blíila, tím více rostl, a pøistoupivi blízko
k plamenu celou za sebou jeskyni zastínila. ,,Ty dívky!
mluvila dále chroptivým hlasem, rukou na odkrytou hla-

vu svou ukazujíc, ,,ta, co v paprlku mìsíce se topí, jí
voda z dlouhých èerných vlasù kape, tu já neznám, já
ne   to on! to on! Ta, co èervený prouek kolem krku
má, co své dítì s tou hlubokou ránou v outlých prsích
zdvíhá? tu já neznám, já ne, to on  to on!  Haha! svedená dívka! to mi nìco nového povídá?  hahaha! 
Tak mluvila zpovolna se blííc a stralivé bájky
se stralivìjí pravdou se støídaly v øeèi její. Teï pøila
pod samý plamen.
,,Stùj! zvolal mladí dotkna se její nataené ruky,
,,stùj!
Zasáhnutá zastavila se, rozevøela oèi, a spatøivi cizince sklesla na podlahu jeskynì  v mìkký mech. ,,Já
ne! já ne! volala upìnlivým hlasem, ,,to on, to on!
,,Kdo on? táe se cikán.
,,Já ne, já ne! já jsem ubohá bláznivá, smilujte se nad
nahotou mou! Já jsem ebraèka, chudá ena ano! ano!
 chudá ena! Øekla jsem bláznivá? To on!  to on!  já
ne  já mám hlad! ó náramný. Mne zebe, náramnì, náramnì! já ne, já ne!  Nìco zaustlo a vykøiklo
pod jeskyní; rychle vyskoèil mladí cikán ven, ne hned
se opìt vrátil.
,,Pták to byl, pravil, ,,sova tuím nesla se sem k svìtlu,
které nahoøe kulinou vyráí. Musíme oheò zhasnouti,
sice prozradíme skrýi svou.
Od bláznivé nebylo nièeho více k dozvìdìní, na kadou
otázku jen ,,já ne! já ne! to on odpovídala a nièím nebylo mono k jiné odpovìdi ji pohnouti. Mladý cikán zahaliv zimou se tøesoucí ve svùj plá, dal jí chleb, který
s sebou z hospody pøinesl. Ona pak zaobalivi se a pøes
hlavu v podaný plá, lezla ve své temné lùko ustaviènì ,,já ne  já ne!    opakujíc.

Cikáni zhasli oheò a ulehli pøi samém vchodu jeskynì
v mìkkém mechu. Dlouho jetì bláznivá v tmavém koutì
svém hltavì jedla darovaný chléb, jednotlivá o paprlku
mìsíèném opìtujíc slova, ba zas ,,já ne, já ne! jako
ze spaní volajíc. Cikáni vak ji ji neslyeli; neb cestou
a pøíhodami svými unaveni pevnì spali, an ji pùlnoc
dávno byla pøela. Bláznivá vak malou chvíli pomlèevi, znovu jako ze spaní poèala rozprávìti; mìsíc a láska
byly pøedmìty jejích snù.  Straná tato postava  hrùzná její tváø,  a pøece i v nesmyslu svém jetì slavila
lásku.  Nìkdy se slova její v polohlasnou spojily píseò,
a posléz jemným epotem chroptivý hlas tie, neprobudíc spících cikánù, nasledující opìtoval píseò.
,,Viz, na vodách se lodièka kolíbá,
to milý mùj;
on pøiplyne a milenku ulíbá,
to milý mùj!
Ach daleko  on daleko uplynul,
to milý mùj!
hlubokém on tam na moøi zahynul,
ach, milý mùj!
Tieji, tieji vdy opìtovala zpìv svùj a v bezových pøed
jeskyní køovinách klokotal v slova její osamìlý slavíèek.

V
Vak slyte! vemu hrozí promìna,
promìna, ne vak zmìna  neb èlovìk nemìní
øeèný hlas  pravdy  hlasu pøedurèení.
Tak na jaøe se pøetvoøuje kadá rostlina,
tak potok mìní vodu, zùstávaje potokem,
tak plyne den za dnem, hyne rok za rokem,
a èas je vìèný jako svìt!
Stefan Garczyñski
     nebo naè dále otálet?
Èekat a èekat, a hrobu se doèkat?
Dominik G. Magnuszewski
Ji bylo jasné jitro a paprlek bílého dne zavíval kulinou
v jeskyni. Svìtlo jeho táhlo se v bledém sloupu k východu
jeskynì a padalo na temnou stìnu. Slavík, jen v bezoví
pøed jeskyní od pùlnoci zpíval, ji umlkl, jiné ptactvo poèalo hlasitì tìbetati. Èerstvý vìtøík províval jeskyní a pohrával
vlasy na èele mladého cikána, který se právì z podivných
snù byl probudil.
Zdálo se mu ve snách, jako by byl hledal matku svou,
jako by právì, kdy ji mìl nalézti, byla najednou zmizela,
e mu ádný nemohl o ní povìdíti, a proto e se hoøem
tak zmoøil, a posléz ani sám nevìdìl, odkud pøichází,
jakou a kdy matku mìl, ádný e ho neznal a plaèící
e bloudil sám po dalekých lesích. Vtom e tak smutného objala Lea, dcera starého ida, a ukazujíc k své chaloupce pravila: ,,Tam domov tvùj! On e plakal jako dítì
na prsou jejích, a opravdu, kdy se probudil, stály jetì

slzy na tváøi jeho. On jakousi tajnou touhu k Lei cítil, která
mu teïjetì milejí, lásky hodnìjí pøicházela ne vèera.
Vstal a v bledém paprlku bílého dne mohl vecko
kolem sebe, aè slabì jen, rozeznati. Plá, který v noci
bláznivé propùjèil, leel pøed ním; starý cikán ji také
nebyl v jeskyni. Sebrav tedy plá vyel ven v jasné jitro. Bezoví silnou rozesílalo vùni a kapky rosné jasnì
se skvìly kolem po køoví i na zelené pùdì skalné kotliny. Uprostøed ní sedìl starý cikán, nepokojnì probuzení
mladího a dalího odchodu oèekávaje. Na otázku
po bláznivé odpovìdìl starý cikán, e døíve ne on
se probudil, musila odejíti, a divil se, jak mohla po této
skalinì odsud vylézti. Sebrave hudební nástroje, které
v køoví pod výklenkem skalním leely, lezli nahoru
a hustým vìtvím vyli na kraj kamenu.  Celá krajina leela v jitøním svìtle pøed nimi; celý krásný dol se svými
hustì porostlými skalami, se svým jezerem, zøiceným hradem na protìjí skalinì, se svými roztrouenými chaloupkami; celá daleká rovina se svými lesy, vemi polemi,
zámek na vchodu oudolí, vecko leelo v rùové záøi rozestøeno pøed zraky cikánù.  Po polích ji bylo ivo,
ze vech stran spìchali vesnièané po pìinách k blízkému
mìsteèku, jehoto vìe k západní stranì z hustého strmìly stromoví za borovým lesíkem, jejichto zvony dutými zvuky zvaly na sluby boí. Hluboce vzdechl mladí
cikán a kvapnì lezli po kamenných stupních se skaliny,
aby je ádný zde nespatøil a aby nebyla prozrazena skrý
jejich, jestlie se to bláznivou ji nestalo. Vèerejí cestou
kráèeli zpìt, a vycházející ouzkými ulicemi z tohoto skalnatého mìsta, zaslechli za nízkým pahorkem vypravující
hlas: ,,Ach  to vám byla noc! na mou vìru  celá èerná
ne  celá nebyla èerná; nebo kus byl na ní èervený a jak

èervený?  a táhlo se vám to jako dlouhý plamenný ocas
od komety, jako ohnivé kotì  aj, aj. Najednou mnoho
tenkých hlasù  ,,aj, aj!  se ví sílou køièelo, a kdy ji
vickni umlkli, tu bylo jetì hrubý hlas, který døíve vypravoval, slyeti, jak to ,,aj, aj nìkolikráte po sobì opakuje.
Vystoupive na pahorek spatøili cikáni vyslouence
Bártu na malém pahrbku pod ípkovým keøem sedícího. Kolem nìho stály dìti velikého stáøí a pohlaví, to
sedìlo, ono stálo, to opìt jiné mení drelo na rukou
a tak dále. Mnoho ípkových keøù kvìtlo vùkol
po vysokých mezích a silná vùnì vála z nich celým tím
jasnì zroseným dolem.
,,A tu já se vám enu za tím, vytasím avli 
 ,,A kde je avle? táí se dìti.
Bárta rychle sáhl po boku, avle nebyla v povì.
Dlouho se pamatoval Bárta, ne si vzpomenul, e ji
vèera v idovì zahrádce pøed cikány na tabuli hodil,
a pak, zapomenuv se, ,,proklatá potvora! hlasitì vykøikl, ,,v idovì zahrádce jest na kamenné tabuli.
,,A jak tam pøila? táe se jeden z hochù, ,,kdy jste ji
tady vytasil?
,,A, proklatá potvora! zvolal Bárta, ,,jak jsem ji vytasil,
vyletìla mi z ruky!
 ,,A letìla a do idovy zahrádky? ptaly se dìti.
,,Ano, do idovy zahrádky, opakoval Bárta, ,,zrovna
na kamennou tabuli!
 ,,Ale, jak jste to vidìl, kdy noc byla tak tmavá? divili
se posluchaèi jeho.
,,Eh  ach   ten ocas tak svítil, to svìtlo, ano, ano,
a teï drte hubu a nemate mne a poslouchejte!  tedy
vytasím tu avli  ano tu avli,  abych toho draka mohl
zavraditi, který chtìl nai milou krajinu zahubiti, nebo
jiného to nic nebylo neli ohnivý drak ; takový ocas

nic jiného za sebou netáhne, ocas jako paveza  aj 
aj!  A opìt vickni posluchaèové jeho ,,aj, aj vyvolávali, a poslednì starý vyslouenec, co ohlas posluchaèù svých, hluèné ,,aj  aj nìkolikráte opakoval.
Cikáni pøistoupili blíe a poslouchali vypravování jeho.
,,A tu jsem zakopl a letìl jsem tudyhlenon dolù, drak
se ulekl, schoval svùj ocas, ztratil se, a já jsem upadl
hahaha! Celý dol se ,,hahaha! smíchem dìtí poslouchajících rozléhal, a kdy pak ji vickni umlkli, tu jetì
starý vyslouenec co ohlas se dosmívaje, poèal dále
vypravovati: ,,Ráno byla tuze zima; ráno si sednu, skrèím se, ano, na mou vìru, skrèím se a sedím, a zùstanu
a zùstanu sedìt; èi ne  ne, to bych lhal, nebo teï vstanu a pùjdu, a pùjdu  a pøijdu 
,,Do idovny! vickni najednou vykøikli, jako by to obyèejný býval konec vech povídek Bártových. ,,Do idovny! doloil Bárta, a sebrav se na nohy, kráèel dolù
k jmenovanému místu. Cikáni se pøidali k nìmu a tak
vickni tøi ztratili se po pìinì v skalinách. Dìti jetì dlouho za nimi ,,aj  aj! pokøikovaly, a kdykoliv umlkly, tu
vdy Bárta své oblíbené ,,aj  aj po nich opakoval.
Kdy ji dost hluboko mezi skalinami doli, take
se køovinami a pod vìtvemi bøezovými ji nemusili vyplítati a prodírati, tázal se mladí cikán Bárty, co by to
bylo za bláznivou, kterou vèera mezi skalami e potkali,
pøedstíral. Bárta hned k vypravování hotový posadil
se na nízkém kamenu, nakroutil vousy a poèal: ,,Ah  já
vím, vecko vím, a velmi dobøe. Ta bláznivá  byla malá
shrbená? Ne?  To byla nae bláznivá ebraèka. 
Kdy vak cikáni myslili, e by mohl po cestì vypravovati, vstal Bárta, a postaviv mladího cikána pøed
a starího za sebe, poruèil, nyní aby stejným krokem
po ouzké stezce kráèeli; tak e budou oba moci slyeti

dobøe, a pak poèal velmi hlasitì vypravovati: ,,Za ètrnácte dní bude tomu právì rok, co se sem se svým
muem, kdoví odkud, pøistìhovala. Aj  na mou vìru, to
vám byl podivný mu, podivný a jak, ano; a ona takté.
On býval také voják, rád mluvil, byl veselý jako já  jene se celý den z hospody do hospody toulával, skoro
ustaviènì opilý, hahaha!  Ale nìco vám povím  ano 
to ádný neví, komu jsem já to neøekl.  Ano, kadý
myslil, e je to její mu,  ona tenkrát jetì nebyla sice
bláznivá ale  oklivá a jak, ano  zekrábaná, oblièej
potluèený  oh, a jak celá, kadý to myslil  ale já  já
jsem proklatá potvora  já jsem to vecko vyèíhal. On
nebyl její mu  aj  aj  ano  nebyl, on s ní jen tak
chodil, protoe prý mìla peníze, a on je potøeboval, on
mi to jednou povídal v idovnì.  Ona prý chtìla, aby
s ní el, aby se vydával za jejího mue,  on neví proè 
ádný neví proè a já také ne! a potom prý si tady koupila tu chalupu.  Ano, ona ji tenkrát také byla tak podivná; to prý ona sama si oblièej tak zekrábala  on to
vecko mi povídal. Celý den prý sedávala v chalupì,
v noci ale vdy chodívala nahoru oudolím, tam
ke kostnièímu kamenu, a tam kadou noc  ne  ne, to
bych lhal, ne kadou noc, jenom kdy mìsíc svítíval,
ano  a to vám prý podivné øeèi mluvívala. Tam prý vdycky k ní  proklatá potvora  ano, mìsíc chodívával
a dlouhou rukou, bílou jako sníh, prý jí podával nìjaké
dítì; a kdyby byla nela ku kostnièímu kamenu, tedy by
prý byl vezdy oknem k ní pøicházel, a pak prý by to byl
kadý mohl vidìti. Tak to ale nevidìl ádný, ádný, a já
také ne.  Pùl leta nato zemøel jí mu, ne  ne mu  ale
ten, co s ní zùstával, právì kdy ona ji nic nemìla, leda
v hospodì a ve vùkolí nìjaké dluhy k zapravování. 
Z chaloupky ji vyhnali, a nemìla od èeho iva býti. Ni-

èeho nemìla, ani co by do oka padlo.  Víc a více èím
dále na rozumu pomatena chodívala pak ve dne
ke kostnièímu kamenu a tam sedící pod starým dubem
ebrala na pocestných  a na noc se vdy udìlala neviditelná. Potom ji nikdy nesedala pøi mìsíci pod starým
dubem  ano, nikdy  neb teï se vám poèala jeho záøe
náramnì báti. Já to vím dobøe  velmi dobøe. Nebo jednou el jsem z blízkého mìsta domù; bylo pozdì veèer
 a zamraèeno  a hrùza  aj, ano, a hrùza. el jsem
lesem, kolem kostnièího kamenu,  tma bylo, a já jsem
se,  ne  ne  to bych lhal, ne  já jsem se netøásl nikdy
 nikdy.  Ale jdu a jdu, a pøijdu do i  e  ne, a pøijdu
k starému dubu. Jdu pomalu a dávám pozor, abych nikde do stromu nevrazil. Tu vám zaène vedle mne nìjaký hlas ebrati; já se  ne, ne, to bych lhal, neleknu se,
a chci jíti dále. Najednou se vám roztrhly oblaky 
a zrovna nade mnou, ano, zrovna nade mnou stojí mìsíc, a pøede mnou pod starým dubem stojí bláznivá 
a dá se do køiku  a bìí bìí, vrhne sebou o zem, a ryje
rukama v zemi, a zakrývá ní svùj oblièej, a já utíkám,
a ten køik za mnou  a utíkám lesem  a, hahaha! jak?
 Kdepak jsem zùstal?  ano  teï se docela zbláznila,
ano doèista. Ve dne jako vdycky chodívá ebrotou
a sedává u kostnièího kamenu, a v noci vdy zmizí 
ano  proklatá potvora  pryè jest.Vùkolní lid se jí zdaleka vyhýbá, neb na koho prý promluví, tomu jistì netìstí nastává.
Mezi tou rozprávkou pøeli potok a li pìinou vzhùru
k idovnì. Lea stála pøi plotu zahrádky, hledíc dolù k nim,
oko její i usta zdály se usmívati. ,,Aj, aj, divil
se vyslouenec, patøící k ní vzhùru, a pro samé ,,aj  aj
 ani k slovu nemohl pøijíti, aby na otázku cikánovu,
èemu by se tak divil, mohl odpovìdíti. Tak doli

v zahrádku. Vedím bìela Lea vstøíc, a objavi mladího z nich, hledìla mu pevnì v temnomodré oko. ,,Zùstaò u nás, volala hlasem prosebným, ,,zùstaò u nás;
i my jsme cizinci v zemi této; stán ná buï stánem tvým
s námi. Mùj otec tomu pøivolil, ano  on si to pøeje. Zùstaò s námi! Starí cikán se zachvìl pøi slovích tìchto,
jako by podivnì pùsobilo jediné slovo ,,zùstaò!
na vecken ivot jeho. Mladý cikán, zadivený sice, ne
vak proto, e tak
s ním zacházela, nýbr e sen jeho pøiel k vyplnìní,
hledìl v krásnou její tváø, nemoha slova promluviti.
Starý vyslouenec pro nesmírné podivení, ustaviènì
opakované ,,aj  aj ani sklenièku koøalky poádati nemohl, a uslyev zvonek na zámku, který ho obyèejnì
volával, rychle po sklenièce vzkøikl, pøineenou nakvap
vyprázdnil, spìnì postavil a ihned odcházeje mezi samým ,,aj  aj za potokem v køovinách zmizel.
,,Zùstane u nás? opakovala Lea prosebnì svou otázku. Mladý cikán ji vèera, nespatøiv ji jetì, Leu miloval
pro soucitnost její; sen jeho rozmnoil kvapnì zkvìtlou
lásku; uzøevímu pak teï krásnou její tváø zdálo se,
e nikdy se s ní nemùe rozlouèiti.
Ona stála pøed ním ve vèerejím východokrajinném obleku; èerné kadeøe vyvýovaly milou bledost nìného
oblièeje; a ty èerné oèi, které se dnes po prvé usmívaly,
neodloily jetì dlouho trvající smutek, take
se mladému cikánovi  vpravo starobylé zøiceniny pevného hradu, vlevo v rùovém svìtle jitra stupnì píèité
skály vidoucímu  zdálo, e patøí ve tváø nejkrásnìjí
dcery sionské, slzami se usmívající nade zøiceninami
zpustlé Jerusalem.
I on byl, aè postava jeho nepatrna a v vzrùstu svém
zohyzdìna byla, i on byl jinoch krásný, co se oblièeje

jeho dotýèe. Èerné kadeøe, temné vousy byly ozdoby
kolem krásné, význaèné tváøe, jen dlouhým cestováním temnorudì opálena tak smutnì a pùvabnì
se usmívala. Celé jeho chování, kadé hnutí jevily náramnou ivost a temnomodrého oka skoro divoké èasem vzplanutí prozrazovalo, e milování jeho rovnì
k pøání, jako i k obávání jest; co vak v srdci dìvèete
vdy jen vìtí budí lásku. S planoucí tváøí hledìl v oko
Ley a její se stopilo v temnou hlubinu oka jeho.
,,Zùstaò s námi! ádala Lea; on ji miloval a pøece zdálo
se, e ho nìco táhne odsud. ,,Zùstati s tebou? zde zùstati mám? volal smutným, alujícím hlasem, ,,s tebou?
 ó jak bych rád!  Mne nikam touha nevábí, kmen mùj
nezná vlasti niádné, po ní by si zastesklo srdce jeho!
 Zde zùstati mám?  Vecko mne tu k sobì vábí, zde
se mi zdá, jako by mì kadý kmen, kadý kámen znal
a vypravoval mi o dávných èasech i o dnech dìtinství
mého!  A  pøece 
,,Zùstaò s námi! ádala Lea, ,,proè touí, proè ádá
odejít odtud, kde praví, e tì vecko k sobì vábí? I starý
id pøistoupil, prose, aby zde zùstal, a v prosbì jeho
se ziskuádost s láskou k dceøi své podivnì støídala. ,,Zde
stánek bude ná, konèil prosbu svou, ,,zde byt bude ná!
 Dlouho-li jetì mùe býti pøáno edinám mým, abych
bydlel mezi vámi a abych vládl jmìním svým mezi vámi?
A jestlie shromádìn budu k otcùm svým a prach mùj
v cizou zalapán bude zemi, kdo ochrání neastnou
dceru Izraele, kdo jí ochrání jmìní, které nashromádil
otec její ve strastech ivota toho? Pøi jmenování svého
jmìní vdy se bázlivì ohlíel, aby ádný mimo cikána
neslyel vyznání toto, a jeho hlas vdy tak seslábl, e ani
cikán sám tato slova nedoslechl. ,,ádný necítí s ní, mluvil
dále, ,,ádný necítí, co doléhá na srdce její! ádný nezná

uváiti její bol, ne kdo bloudí jako my vzdálený od vlasti
své. Kdo se ujme bídné dcery sionské, a otec její usne
povolán v lùno Abrahama? Potupent národ ná, ádného práva neetøí se k cizincùm! Kdo ochrání pøed potupou dítì zpustlé Jerusalem? Jako vlci v pohoøí pustém
èíhají na nás, aby se rozdìlili, ohlíeje se eptal, ,,o rouno beránèí. K tobì dùvìru má dítì mé, srdce tvé
se prozradilo vèera mezi námi. I ty jsi osiøelý, rozplaený
národ tvùj nezná syna svého, není ádný, kdo by provázel milostí kroky tvé putováním pustým. Ty jsi zvyklý snáeti, tobì netøeba mnoho. Dcera má tì miluje! 
Obejmutého drela a posud Lea pevnì ve svém náruèí, jako by se bála, aby vzdoruje prosbì otcovì neuel objetí jejímu. Leè on v uplakanou Ley hledì tváø sklesl
v pestré kvítí k bosým nohoum jejím a s neobyèejným
národu svému zápalem ,,Leo, ty mne miluje? volal,
objímaje kolena její.
,,Ano  ano! odpovídá Lea, sklesí takté k nìmu,
a kleèíce v pevné vinuli se objetí.
,,Kdyby láska tvá dosáhla výi milosti mé! upìl cikán.
,,Jen hloub elu mého vyrovná se výi lásky mé, odpovídá Lea.
,,Hluboký zármutek obestøel srdce dcery mé, mluvil
starý id stoje pøed nimi, ,,jako v chladnou mlhu halí studené vody Cedronu hory olívy; a proud slzí jejích byl co
silný pramen zdroje Siloah, huèící v oulabí skalném:
leè pøítí tvé zaplailo mlhu s palmy na Jordánu a slze
její jsou rosa na rozkvìtlé rùi Jericha.
,,Leo! milenko má! choti má! volal cikán.
,,Zùstaò u nás! opakovala Lea.
,,Tedy mne pøijmìte skaliny ouzké v náruè svou, pìstujte mne co nemluvnì v kolébce libé, epotejte stromy

mladistvé ve sny mé a udøímejte srdce mé, uspìte al
mùj!
Tak zalkal cikán v kvìtoucí dol v hlubokém utonuv zamylení.
,,Oblaené bude opìt stáøí mé, pravil id vdìènì sepjav tøesoucí se ruce, ,,a ediny moje bez utìchy nezùstanou v poslední èas dnù mých. Ji nebude oputìna
co hrdlièka ve skalách Arabie, veseliti se bude
po pahorkách kvìtoucích co srnka na horách Beter,
a hlas tvùj bude co zpìvce na vinicích v Engadi.  A i
tobì blaho bude mezi námi; v okolí jest vesnic bohatých, hudbou jmìní tvé se zvýí jako cedr na Libanu!
,,Zùstaò s námi! prosila Lea.
,,Ano, ano! zùstanu s vámi! Kam by mne vedla pou
má? V pustý, cituprázdný svìt, kde ádný nezná elù
mých, nerozumí srdci mému  necítí se mnou ádný! 
Zde domov mùj, otèina má, vlas má! zde láska má mì
uvítá, milost zdruje a soucitnost provází!  Ano, zde
zùstanu, mezi vámi!
Starí cikán vezma hudební nástroj svùj a obraceje
se od nich, ,,mìjte se dobøe! pravil, a odcházejícímu
ze zahrádky svítily se zraky podivnou citlivostí. Vraskovitý jeho oblièej jevil jakousi touhu, lásku, mstivost, a mnoho
jiných vání støídalo se v nìm v stralivé smìsici u divém
sporu s poedivìlými vousy a vlasy.
,,Ty nás neopoutìj! volal mladí skoèiv za ním
a zachytiv ruce jeho zamezil mu odchod, ,,ty nás chce
zde opustiti, kde já doufám nalézti, po èem jsem dlouho
ji touíval?
,,Pryè, pryè! touha má, pomsta má neznají zùstání,
pokoj ádný, odpoèinutí ádné! odvece starí.

,,Tak dlouho jsi hledal nadarmo, a teï jetì doufá,
e nalezne, co tak dlouho nadarmo hledáno. Ty jsi byl otcem mým!
,,Právì proto, e tak dlouho nadarmo jsem hledal, nevyhasla touha pomsty mé, leè rozòata nanejvej pudí mì dál
a dále 
,,V stáøí tvém 
,,Právì e málo jen dnù zbývá jetì ivotu mému, tím
více tøeba namahání, dosíci dlouho hledaného cíle! Pryè,
pryè, do -
,,Otèe, pamatuje noc, kdyjsem po prvé pøiel k vám?
Oputìné dítì bloudil jsem lesem hustým, z daleka mi
záøily ohníèky co hvìzdy nadìje; já spìchal za nimi.
Kolem ohòù sedí sbor neznámý. Kmen to cikánù. Detìm zchøádlého ty jsi zavinul ve svùj plá a k svému pøijal
jsi mì ohni. Nìco nevyslovitelného, jak jsi pravil, vábilo
tì ke mnì a takté i mì k tobì. Ty jsi slíbil, e mne neopustí, a já  já jsem bez tebe nemohl býti.  A teï chce
ode mne  teï mne chce opustiti? Zùstaò s námi.
Starí cikán mlèel.
,,Kadého dne svobodno ti jíti do okolí  mùe i déle
zùstati, jen se vdy opìt povra k nám!
Starí jetì mlèel.
,,Kdo ví, jestli zde nenalezne 
Starí cikán se zachvìl; jakoby blesk pøeletìl nìjaký
paprlek citu oblièej jeho, a jako by døíve ji byl o tom
pøemejlel, zvolal: ,,Pozorovals? myslí?  ah  ty neví!  ano zùstanu!  Obrátiv se sloil housle své, vzal
mladího plá, sám ádného nemaje; a pøes plot pøeskoèiv bìhem spìchal v dol, oudolím vzhùru, a zmizel
u záhybu skalním. 

VI
  ,,o, ké by vìènou trpìl muku,
kdo pøíèinou jest mého zatracení.
Nech slzami hasí vìèné vìky peklo,
a nikdy nezíská milosti nebes,
jako já nemohu    
Seweryn Goszczyñski
Tak zùstali cikáni v krajinì této. Ve dne chodívali
po vùkolních vsích a hospodách podle obvyklého jim
ivota, na noc se mladí navracovával v idovu chaloupku, kde od toho veèera veselejí mu nastal ivot; starí
vak jetì i po nocích jiné, tajné konával cesty. Vyslouenec Bárta navtìvoval, jako posud, kadého veèera
idovnu, a býval-li vesel, kdy oni truchlili, dá se lehce
pomysliti, e nebyl truchliv, kdy oni ne jindy byli veselejí. On, starý id a dívka sluebná, slovem vickni milovali mladího cikána, starého vak poèínání, aè zøídka
kdy byl k spatøení, v jednom kadém budilo tajnou hrùzu. Mladý cikán celým srdcem a vím plamenem první
lásky miloval Leu, jak jen tak mladému, ji rodem
a vychováním rozohnìlému cikánovi bylo mono, který
po prvé nalezl èlovìka, který s ním stejnì cítil. Mùe býti,
e jetì jiná plamenné lásky byla pøíèina, která pozdìji
pokraèováním v pøíbìhu zøejmìji se pozná. Lea jeho
takté i z tìch samých pøíèin milovala a byla, èi se jen
zdála, den ode dne veselejí.
Leè náramná árlivost cikánova kalila nejen jeho, nýbr i její blaenost. Jest to úkaz nezøídký, e èím plamennìjí jest láska milencova, tím ohnivìjí i jeho árli-

vost. Tak i zde. Nìkdejí smutek Lein byl cikánovi nanejvej podezøelý a èasem nìkým ze spoluobyvatelù
chaloupky proneená slova, kterých cíle se dopátrati
nemohl, podporovala dùmínky jeho. V pøíleitosti takové horoucími na Leu dotíral slovy, leè ona pøisahajíc,
e mimo nìho nemiluje ádného, ujiovala, e on první jest i jediný, který lásku její získal. Po takových rozprávkách pøedelý zármutek se navrátil v její oblièej
a cikán, domnívaje se, e pochybování jeho smutku toho
jest pøíèinou, slzavì ji za odputìní prosíval, slibuje,
e nikdy ji nebude pochybovati. Nadarmo;  ji zjitra
opìt nepatrné slovíèko vzbudilo jeho árlivost, malicherná mylenka uvrhla jej zpìt v nevyhaslý plamen straných pochybování.
Bylo to asi po tøech nedìlích od pøíchodu jejich, kdy
cikáni naveèer od sebe se rozlouèive a kadý za svou
spìchaje pøíèinou v rozdílné strany se rozeli. Mladí
kráèel hlubokým dolem, hustým borovým lesem k idovì
chaloupce a právì se blíil k starému dubu u kostnièího
kamenu.
Nejprostrannìjí to rovné místo na celém na nìkolik
mil dlouhém, ostatnì vak velmi ouzkém oudolí. Po pravé
stranì jest pøíkrý, vysokými sosnami porostlý vrch, pøij
ehoto patì silnì huèí neviditelný potok, který z rozevøené vyøítiv se skaliny padá v husté, nízké køoví. Prostranné to místo jest okrouhlé, celé mechem porostlé
a mimo ouzký prùchod vlevo kol a kolem hustì zarostlé
køovinami, pøes nì vysoké, husté pøehlíejí sosny. Støedem vede iroká píèitá pìina. Ta uprostøed roviny kolem starého irokého dubu se rozdìlivi, dále se opìt
v jednu irokou stezku spojí. Dub ten jest rozlehlý sice,
ale ne vysoký, nýbr zhrbatìlý, nahýbá se k pùdì, z které
vyrostl. Nesmírným stáøím ji celý jest vydutý a rozvrtaná

i místem propálená kùra jeho stralivé tvoøí podoby.
Koruna jeho jest celá pøes nízký mechem porostlý kámen k západu sklonìna; k východu vak stojí jen dvì
dlouhé vìtve na koncích svých toliko zazelenalé, take
se zdá, jako by dvì dlouhé zhrbatìlé a zkøivené ruce
daleko pøed sebe zelený podávaly vìnec. Pod nimi v duté
kùøe jest vytvoøený hrùzný oblièej lidský, jehoto vypálené duté oèi v temné noci shnilotinou modravì se tøpytí.
Pod oblièejem jest v dubu veliká dutina, co doupnatá
skrý divé zvìøe, a dlouhý bílý mech visí pøes ni, jako
dlouhá brada hrùzného oblièeje. Ve vydutinì té jest píseèný kámen, na zpùsob sedadla vystrouhaný a celý
mechem zarostlý. Jest to sedadlo bláznivé ebraèky.
Od tohoto dubu vede jiná, uí pìinka vlevo k ouzkému
prùchodu, za kterým náramnì rozlehlý, køovím obrostlý
stojí kostnièí kámen. Jest to píèitá, rozsáhlá, asi pùl sáhu
nad køovím strmící skalina, na ní de, a mùe být i ruka
lidská, samé jakoby lidských hnátù a lebek vytvoøily podoby, od èeho se jí tuím takového jména dostalo. Pøes tuto
skalinu musel pøelézti, kdo pìinou touto chtìl jíti.
Za kamenem pak byla ouzká, dál a dále èím výe vzhùru
se táhla  irí stezka. Stezka tato vedla mezi píèitými
stìnami, které takté jako by lebkami a hnáty byly poseté,
vzhùru vý a výe a nahoøe do hustého lesa. Pøi lebkách
stìn tìchto chvìlo se buï zelené køoví co péra na pøilbici,
bud èervenavé kvítí, panny slze zvané, vìnèilo lysé lebky.
Pìina tato málo byla ulapána, znamení, e málokdo
se osmìlil stezku tuto voliti, obzvlátì v noci se ádný
stezkou touto pøes kostnièí kámen lézti neopováil
a kadý radìji irokou pìinou dolem více ne pùl hodiny si zael. la toti o tomto místì povìst, e po této
ouzké pìinì mezi vysokými, lebkami a hnáty posetými
stìnami straí; drkotající lebky a hnáty e se pohybují

na svých místech, a kdo zde bílou postavu spatøí, toho
e brzká oèekáva smr.
V posledních èasích obzvlátì ádný tuto cestu nevolil, leda starý cikán, chtì se s mladím sejíti, aneb bláznivá, kdy se navracujíc ze své ebroty putovala k doupìti
svému.
V tom místì u starého dubu sela se Lea s cikánem.
Byl pozdní veèer, silnì a nakvap se soumraèilo, nebo
slunce se stopilo do hustých èerných mrakù vystouplých
na západním nebi. Okraj mrakù jetì broubila zlatá záø,
dolejek jejich vak, kde na dalekých spoèívaly horách,
èasem rozkøíil bledý blesk, a lehce bylo souditi,
e po dnením parném dnu mocná se na noc pøivalí
bouøe.
Lesem, kvapícím temnem stísnìným, silná se plíila
vùnì. Hluboké, bezduné bylo ticho; ani dost lehounký
vìtøík nepohnul kvítkami u vysokém mechu a na bøehu
potoka. Jako temné stíny stály vysoké borovice
za hustým køovím, které rovinu tuto kol a kolem broubilo. Uprostøed v své stralivé postavì stál starý dub a ve
vydutinì jeho sedìla jetì ebrající bláznivá. Oèi k tìm
dvoum nad sebou nataeným vìtvím majíc obráceny,
nesrozumitelná eptala slova. Nelzelo rozeznati, zda
se modlí aneb tajná v slovích jejích bloudí kletba.
Z hustého køoví v prostoru vystoupivímu cikánu bìela
Lea s radostným zvoláním vstøíc, ji døíve na planinu
pøi starém dubu pøiedi. Chtìla mu kolem krku padnouti;
on vak vztaenou naproti ní rukouji zadrev, ,,zpìt! hlubokým, tøesoucím se hlasem zvolal. Bylo na nìm znáti,
e cestou velmi spìchal, neb sotva dychajícímu silnì a rychle
zdvíhaly se a padaly òádra.
,,Zpìt ode mne! zvolal, ,,zpìt! To jsem oèekával!
,,Milenèe!?! uleknuta vykøikla Lea.

,,Jak sem pøichází? táe se kvapnì cikán.
,,Tobì vstøíc jsem vyla! odpovídá Lea.
Cikán: ,,Dnes?  právì dnes?  proè ne jindy?
Lea: ,,Nevìdìla jsem nikdy, kterou se bude vraceti
cestou. Vèera jsi pravil 
Cikán: ,,Ó výbornì! tak mì nezklame! Leo!  (velmi
bolestnì) Leo! proè jsi lhala mì milovati; proè jsi mne
nenechala jíti v írý svìt?  byl bych nepoznal blaenosti, po které tì nadarmo dychtiti budu! 
Lea: ,,Opìt tì sen tvùj 
Cikán (divoce): ,,NemÁ mi nic øíci? v nièem mì
za odputìní prositi? v nièem ? 
Lea: ,,Já nevím 
Cikán: ,,Nic neví?  Opravdu? 
Lea (alostivì): ,,Nic!
Cikán: ,,Leo! (divìji) Leo! nic neví?
Lea: ,,Opìt tì 
Teï cikánova divokost nejvyího dosáhla stupnì.
Pevnì chopiv Leu za ruku, divoce se tøpytícíma oèima
hledìl v ubledlou jí tváø a na celém tìle se tøesa dutým
volal hlasem: ,,Ó, rci jen, e jsi mì tak èasnì neoèekávala,  pøiznej se!  Leo, kdo byl onen ve skvostném
mysliveckém odìvu, bílé péro houpalo se mu
na zeleném klobouku. Èerné vousy 
Lea, aè ji více takových prudkosti jeho výrazù byla svìdkem, náramnou hrùzou se chvìla a velké slzy se jí lily
po bledé tváøi.
,,Èerné vousy, opakoval cikán, ,,dvojku na ramenì,
kráèel nahoru lesem 
,,Valdemar Lomecký! to on, to on! já ne  já ne! zvolal
nad nimi hlas. Bláznivá stála na sedadle svém a rukou
vysoko vyzdvienou drela se suchých vìtví.

Bez vykøiknutí, ano beze veho zvuku a hlasu sklesla
Lea v mech pod starým dubem. ,,Leo! Leo! proboha! volal
mladý cikán; ona vak zdvihi se ubíhala rychle k domovu.
Mladý cikán kvapil za ní; ji daleko se míhal erem bílý
její at. ,,Leo! Leo! volal cikán spìchaje za ní, a pak
v dálce umlkl jeho hlas.
Pískaje si, pøelízal starý cikán po chvíli kostnièí kámen a pøeskoèiv kráèel, nièeho kolem sebe si nevímaje, za nimi v tmavou hou. Chechtající se bláznivá
zùstala sama v temnu lesním.
Hlubí a hlubí valila se tma ve klín hlubokého dolu
a vysoké borovice kolem mizely v mrákotách. Starý dub
se zdál v temnu tomto pøíerná co postava sedìti uprostøed pusté planiny a zdvíhajícím se vichrem pohybovaly se nejdelí jeho dvì vìtve k východu, co daleko
sahající ruce. Smutná skuèela vichøice mezi kostnièími
stìnami pøes kostnièí kámen a mladé køoviny se houpaly,
co temné chochole bílých pøilbic, po kamenných lebkách.
Chechtající se bláznivá sedìla pod houpajícími
se vìtvemi ve vydutinì starého dubu v hluboké tmì.
Stralivý oblièej v kùøe dubu svítil shnilýma oèima temnou nocí. Ona vak ustaviènì temné kletby eptala
a daleký hrom burácel zhluboka v stralivá kletby její
slova. Èasem osvítil bledý blesk mdle írou prostoru,
take jen z polovice starý dub, kostnièí kámen a vùkolí
jeho byly k spatøení  a vdy opìt èernìjí a èernìjí
se sevøela noc.

VII
Osamìlá  dívka:
i oèima i povzdechem
dotýká se tváøe mìsíce.
Po nebi hledá andìly,
bílý prs hnìte ruèkami:
,,Vezmi mne, mìsíci spanilý,
k sobì, na svìtì zle je mi...!
Alex. Dunin-Borkowski
eptal, eptal svùj pøíbìh  a rytíøi ve tváøi
èerné, èernìjí mraky se víc a víc utváøí;
a znovu teï tváø zoufalstvím zatemnìlá
zápalem hnìvu jak bleskem se ozáøila celá;
a v nìm koneènì vzplanula ta posupnost divá,
je v jedno místo, do odpùrcovy rakve se dívá,
láme nejsvìtìjí pouta v ohni svého pekla,
kdy i v nejbliím srdci hoøkost jedu tekla,
a povstala v nìm koneènì ta touha ílená
krve  køiku  zvonù  plamen zkaeného lùna,
je pochodeò domácího sváru roznìcuje
ve vlastním hnízdì  zloèinem za zloèin usmrcuje.
Antoni Malczewski
Nìkdy obzor puká od jednoho k druhému konci
a andìl bouøe, jen podobá se nezmìrnému slunci,
rozzáøí tváø a opìt pokryt polibkem
odchází do nebe a dveøe mrakù pøivírá za hromem.
Adam Mickiewicz  ,,Pan Tadeusz

Ji se náramnì seeøilo; mraèno se valilo nakvap
od západu a co padající nebe blíilo se k íznivé zemi.
Temnota hustá tíila skaliny a stromoví a plíila se kolem
zøicené vìe; ne starý Bárta nicménì pøece sedìl
u idovy chaloupky a èasem køiující se blesk ukazoval
ruce jeho cestu k plné sklence, jestli nìkteré ,,aj  aj
mezi vypravováním ji opilému vyklouzlo z ust. Právì
pohlíeje k mraèivému nebi a k zøiceninám v ero zahaleným, konèil svou povìst, kterou mimo nìho ádný
neslyel, a po prvé snad dnes s tím doloením konèil,
e ,,pùjde a pùjde, a pøijde  ze idovny.
Vstal, pøitiskl sklenku k ustùm a vyprázdniv ji, èím se 
dle vlastního vyjádøení  dorazil, motal se ze zahrádky.
Mezi dvíøkami letí mu bílá postava vstøíc. Vrávoraje valí
se na stranu. V patách za postavou tou, byla to Lea, bìí
mladý cikán, ,,Leo! Leo! tedy pøece! zoufanlivì volaje.
Lea sklesla pøi kamenné tabuli v trávu. Starý Bárta pøivrávoral také k stolu a sklenièkou o tabuli, zazvoniv ukazoval pøibìhí dívce na skleslou Leu.
Ta jakoby ji uvyklá na takové výjevy, pozvedla dceru
pána svého na drnové sedadlo ke kamenné tabuli, a Lea,
hlavu na ruce sloivi, hlasitì plakala.
,,Leo! Leo! vzlýkaje volal cikán, kleèící pøi nohou jejích. Hlas jeho byl hrùzný, jako by z hlubokého uvadlých
prsou hrobu pøicházel. ,,Leo! tedy pøece pravda? pøece
mì neklamalo touení mé?  Leo! jen jediné slovo!
Plaèící neodpovídala;  on vak sebrav se kvapnì
povstal. Strané pøedsevzetí jistotu zvìdìti promìnilo
najednou chování jeho. Jako jízlivý blesk pøelétlo divoké usmání rty íeho, rukou sáhl po èele a po prsou, a pak,
jakoby zaraený, tázal se sluebné dívky: ,,Co jest jí? 
Judito, rci, co jest jí? 

,,Já nevím, odvece dívka, ,,taková bývala, neli jste
pøili k nám,  tak bývala  ale proè?  to já nevím!
,,Taková bývala! opakuje cikán, ,,a vdy taková bývala, ji od narození svého?
,,Ne, to ne!  ona bývala veselá, veselejí neli já, ale 

Vtom sc náramnì zablesklo a celá døíve temná krajina
byla viditelná. Dívka se zarazila; cikán stál vak nepohnutý, s rukou v prsa zarytou, a ustrnulé oèi beze veho
svìtla na dívku maje upøené. Bárta v trávì povalený, namáhaje se vstáti, hlasitì vykøikl, a ehnaje se, zpìt
se povalil. Lea mezitím povstanouc prosebnì k dívce ruce
i oko pozvedla, ne pøíli slabá opìt sklesla; co vak ani
nepohnutý cikán, ani dívka k vyslouenci obrácená nezpozorovala. Blesk zhasl a jetì hlubí ne pøed ním
byla tma.
,,Ale, ale , dùraznì spìchal mladý cikán.
,,Ale jednoho èasu, jest tomu osm let, pokraèovala
dívka, ,,pøila u veèer Angelína, hospodynì ze zámku,
bývalá hospodská, a tajnì promluvivi s pánem, odvedla Leu. Kam? nevím . Hluboce vzdechla Lea; bylo to
vzdychnutí jako umírajícího. ,,My jsme nepokojnì oèekávali návrat její. Netrpìlivý otec jí nìkolikráte
v ouzkostech vyel vstøíc;  nadarmo;  jetì ouzkostlivìjí vdy se navrátil.
Cikán stá jako zkamenìlý. Dobøe, e hluboká tma halila
tváøe jeho, zhrozená by sice byla prchla dívka pøed oblièejem jeho.
,,Po pùlnoci, mluvila dále Judita, ,,po pùlnoci pøibìhla
sama, prostovlasá, roztrhaná, sama proti sobì zuøíc: ,Neastný národ ná, kdo obrání vyhnance v cizí zemi!´
byla polomrtvá slova její. Více nemluvila, nevyjevila nikdy. Jestli ji kdo na ten èas byl pøipomenul, jako dnes

bylo chování její, a od té noci nepøilo usmání v bledou
její tváø; nýbr beze slova promluvení sedávala tamto
pøi chaloupce s okem v dálku upøeným, jen nìkdy smutnou si zpívajíc píseò.
,,Kdee byla?  co tam dìlala  neví ádný,  docela
ádný? volal cikán, nucenou tichostí zmíròuje slova svá.
Horké slzy se mu valily po opálené tváøi a horká krev
se prejtila ze zbouøených prsou pod sevøenými v nì
prsty. Vtom volal nemocný starý id v chaloupce a Judita
spìchala v nízkou sednici.
,,ádný e to neví?  kadé dítì to ví, poèal vyslouenec, mezi vypravováním na nohy pøied a ke stolu dovrávorav, ,,ano, kadé dítì to ví  já jsem jim to øekl sám
jsem to vecko vyèíhal.  Zaporuèili mi to sice, dostal
jsem, e jsem nemlèel, výprask, na mou vìru  ano 
Ale kdyby mì hned zas poloili, ven to musí; a beztoho
pán dnes jetì není doma, el pøes pole, do mìsteèka,
a nepøijde domù, a  a  ráno 
,,Tedy ádný neví! vzdychal nevímaje si Bárty cikán
a obracel se jako k odchodu.
,,Ou, Ou ! stùjte!  chopil se Bárta cikána, obávaje se,
aby jeho vypravování neuel. ,,ádný neví , já to vím
vecko 
,,Mluv! mluv, co ví, probùh! pøekvapiv se a popadna
Bártu za prsa køièel cikán.
,,No, no! drte mì  ano  ano , pokraèoval Bárta
s mnohými pøetrkami a v nepoøádku, ,,ano  drte mì
 se mnou se beztoho vecko toèí  a jsem slabý
na nohy  ano od tìch èas, co jsme byli na Rejnu,  ó
tenkrát jsem jetì umìl utíkati  na mou vìru 
,,Mluv! mluv, co ví o Lee!? volal cikán pøistaviv vrávorajícího ku kamenné tabuli.

,,Ano  ano!  takto vám to vysvìtlím.  Tak se vám
vracím jednou domù; jest to ode dneka za dva mìsíce
osm let, já jsem si to zapsal.  Vracím se odsud domù,
nebo vidìl jsem, jak stará Angelína odvedla Leu, a chtìl
jsem vìdìti kam; nebo já musím vìdìti  vecko  ano
vecko. Tak pospíchám, a pøijdu domù,  a tu vám bylo
pozdì, brána zavøena a já jsem byl venku a nemohl jsem
se nikterak do zámku dostati. I myslím si ,,co je víc? 
a lehnu si na zemi, co líhám vdy, kdy pøijdu pozdì
a nemohu do zámku. A tu vám leím, chvílkami døímám
a chvílkami hledím dolù ke vsi, kde se ji ani svìtýlko
nemíhalo. Nade mnou byly pánovy okna  a v tìch také
bylo tma  a ticho  ticho  ne  ne, to bych lhal  ticho
ne;  neb najednou bouchnou dvéøe, a okno zaøinèelo,
slyím enský køik, hrozící hlas muský a mezi tím chechtot;  jak se mi zdá, byla to stará hospodynì  bývalá
hospodská.
Bez sluchu a bez pozornosti stál cikán zapomenutý,
tato slova vak jej vzbudila ze straných mylenek
k strané jistotì. ,,Angelína! vykøikl, a opøev se o tabuli,
hlavu k samým ustùm vyslouence pøiloil, jako by oslablé ucho jeho nebylo s to veho doslechnouti. Bárta sedìl na kamenné tabuli.
Umlkí povstala Lea v hrùzných rozpakách. Podepøena o tabuli daleko se napnula a oko její záøilo plamenem zoufanlivým, jako zabraòujíc dalímu vypravování.
Èasem zvedl a prosebnì pravici svou proti zády k ní obrácenému Bártovi; leè zemdlelá vezdy opìt sklesla a nelzelo
jí ani slova promluviti. Ona se domnívala, e ádný o tom
neví,  neb se ádným nemluvivi nikdy neslyela, co
Bárta kadému ji byl vypravoval,  a teï  mìl to onen
slyeti, kterého jediného milovala a jehoto nynìjí smrtící cit lze jí bylo si pøedstaviti; neb dobøe znala ne: smír-

nou jeho citlivost, árlivost a divokost. Blí a blíe mezitím pøicházela bouøe;  èastìji se mezi vypravováním
blýskalo, sice vak byla pouhá, hluboká tma, take nebylo nièeho vùkol k rozeznání.
,,To trvalo hodnou chvíli,  já jsem se tøásl jako osika,
mluvil Bárta dále, ,,nebo kdyby mì byli dostali, e nejsem
doma;  a najednou se vám rozlítnou okna  stralivé
vykøiknutí nato - a tu vám vyletí Lea z okna  aj aj, ano,
z okna  proklatá potvora - z okna, deset sáhù vysoko 
ne  ne  to bych lhal  devìt, ano devìt, zrovna pøede
mnou, a bìí odtud. Já jsem se sebral a pryè stranou,
aby mì ádný nevidìl.  Co se potom stalo  nevím 
nic nevím  ale povídal jsem o tom 
Polomrtvá Lea sklesla zpìt ve svìtle siného blesku
a odvlíkla se na obvyklé jí místo k chaloupce. Èasem bylo
slyeti zoufanlivé stonání z hluboka jejích zbouøených
òáder. Po chvíli nasledovalo pøedcházející blesk hrùzné
rachocení hromu; a dlouho opìtovaly skaliny stralivý jeho
hømot. Cikán neslyel nièeho více, zkamenìlý díval
se pustým pohledem v èírou noc a horká slza neulevila
hluboké bolesti prsou jeho.
,,Ano, povídal jsem o tom, na mou vìru  a tu mì sebrali, a musil jsem øíci, jak jsem pøiel pozdì, a vyflákali
mi, a zaporuèili mi  ano  ale pán není doma 
,,A ádný, ádný se neujal , mluvil do sebe cikán.
,,Neujal? chopil se, poslední slova zaslechna, øeèi té
Bárta, ,,neujal?  Koho? snad ne jí  idovky?  ano to
bych ádnému neradil; a proti komu?  proti jemnostpánovi?  ano  aj  aj  aj 
,,Valdemar Lomecký, mluvil cikán dále.
,,Ano, tak se jmenoval ná  èi jmenuje se ná jemnostpán;  Valdemar Lomecký, hrabì z Borku.  Ale
dnes, dnes ho nenajdete doma, el pøes pole

do mìsteèka, navtívit pøítele, a nevrátí se a na noc,
ano, a na noc.  Noc?  kolikpak máme hodin?  A jako
by se vzpamatoval, hledìl Bárta kolem sebe. ,,Co, ji
jest noc? To není moná! he, holá! Hledaje sklenièku,
jí by zazvonil, vrávoral kolem stolu a vrazil na ustrnulého
cikána. ,,Co to?  kdo tu? táe se Bárta.
,,Valdemar Lomecký! hrùzným hlasem zvolal cikán;
,,tak jako e nebes hnìv se snáí nade hlavou naí, tak
rychlá jako jeho blesk, tak hrùzná co jeho hlas bude
pomsta má!
Silný, za dlouhou chvíli trvající rozsvítil se blesk. Celá
krajina, temné stíny stromù, hrùzné postavy po skalné
stìnì, vì zøiceného hradu, protìjí stupeò skal; celý dol
planul v siné jeho záøi.  Zuøivì vyvalené oko cikánovo
polou osleplo.  Vlasy mìl vzhùru najeeny, s pravicí
k nebi napnutou stál pøi kamenné tabuli, levicí drtì svùj
hudební nástroj; strùny praskaly a umírající hlas jejich jako
by mluvil. ,,Rozplaen mùj národ, naposledy se ozýval.
Naproti nìmu na druhém stole stála hrùzná postava bláznivé a pøi nohou jejích starý cikán. Hluboce vzdychala
v besídce Lea; a Bárta, v trávì povalený s hrùzou hlasitì
vykøikl.
,,Hahaha! to já ne!  já ne  to on!  to on! chechtala
se bláznivá, ,,hahaha! to on! pomsta! pomsta!! pomsta!!!
,,Pomsta! dutým hlasem opakoval starý cikán. Teï
zhasl blesk a èírá tma zahalila celý dol. Niéeho nebylo
k spatøení, jen hluboký a rychlý dechot mladího cikána
rozléhal se nastalým tichem uleknuté krajiny. Po chvíli
náramnì burácel hrom; a ,,to on! to on! volala bláznivá
v jeho strané rány. ,,To on! já ne! já ne  hahaha! tento
jinoch! hahaha! to on! to on! mì svedl  já nesmìla býti
samotna; já ne  já ne  ! on jich svedl více  já jen
pomstu chystala jsem jemu! Teï jetì z daleka opìto-

val hlas hromové rany. Po chvíli, jako k sobì pøicházejíc, mluvila navrácenou pamìtí bláznivá: ,,To on! to on!
ztroskotal blaenost tvou, mladý zílenèe!  I já jsem
byla v náruèí svých rodièù astna, v náruèí milence
daleko  da  hahaha!  to on  já ne  já ne! svedl mì,
já svedla jeho; to já mu ji dodala; to já!  to on jí mocí
vzal, co já mu dobrovolnì obìtovala  to já!  a tou chaloupkou  tou chtìl mi splatiti  tou  tou  hahaha!
,,Angelíno! vykøikl cikán a sklesl zpìt na kamennou tabuli.
Opìt osvítil jasný blesk hrùzný ténto výjev; silné hømìní nasledovalo; potom opìt hluboká tma, hluboké ticho.
,,Angelína! ano  ano, to jsem já, volala bláznivá. Starý
cikán sebou trhl, jako by mladímu chtìl pøiskoèiti
ku pomoci; leè jak by nemohl z místa, opìt zùstal státi.
Mladí sklesnuv vinul se po zemi, a hledaje slov, nesrozumitelné vydával zvuky. Opìt hluboká tma.
,,Ano, to já! to já! pokraèovala bláznivá, ,,ano já,
Angelína, svedla jsem mu milenku tvou!  Bìduje?
pro ni  pro ni?  v hlubokých mylenkách, ,,oh 
pro mne snad také tak bìdoval, kdy loïku jeho houpala voda pod mostem Rialto  Giacomo mùj! , kdy

Opìt se silnì zablesklo a celá krajina byla viditelná.
Rukou levou oèi zastírajíc, pravou v polední ukazujíc
strany, stála eredná postava bláznivé jetì
na kamenném stole. Bolestí se vztýèil mladý cikán vzhùru, ustama beze zvuku pohybuje, a pravou rukou ukazoval na rozhalená prsa, na nich znamení jako krvorudé k pøísaze vyzdviené ruky jasnì se skvìlo v sinavém
svìtle blesku. Leè divoce ji byl pøiskoèil, toto spatøiv,
starí, a uchopiv bláznivou, vlekl ji ze zahrady ustaviè-

nì ,,já ne, já ne, to on! to on! volající a mezi tím
se chechtající.
,,Stùj! ta neastná jest matka má! v nejvìtí bolesti
vi sílu sebrav vykøikl cikán, za nimi spìchaje, a ,,matka
má! matka má! opìtovaly skály bleskem jetì ozáøené
krajiny.
To ve se jetì stalo, neli blesk uhasl; teï vak opìt hluboká se shlukla tma; tìké krùpìje poèaly padat.z èerného
mraèna a daleké skály jetì ,,matka má! matka má! odpovídaly ohlasem temným.

VIII
,,Pokoj zemøelým! Neboka odpoèívá
andìlským snem, nebuï jí,...,
zde nebylo jí dobøe na tomto svìtì,
proè by se mìla vracet?   
Lucjan Siemieñski
,,Otevøte   ! volali ze dvora.
Lucjan Siemieñski
Bártovi, který mezitím v trávu povalený usnul
a jednot]ivá slova o Rejnu opakuje nepokojnì
se od jedné strany na druhou obracel, padly dvì nebo
tøi krapìje deové právì na oblièej. Tím probuzen a po
dlouhém namáhání na nohy se postaviv poèal okolo
sebe sahati, kde by byl, upamatuje se. Zasáh stùl jezdí
rukou po kamenné tabuli a namakav sklenièku poène ní
øinkati o stùl. ádný nejde;  dlouhé pusté ticho, hluboká noc. Vrávorá stranou, a ,,na Rejnu, na Rejnu, tam
bylo lépe, kojí se vzpomínáním. ,,Jak jsem zaøinkal,
hned tu byli! Vtom se zablesklo, ale jen mdle.
Bleskem uhlídav Lein bílý at na obvyklém jí místì
pøi chaloupce, vrávoral k ní v besídku. Sklenièku nesl
s sebou, nepochybnì e ji chtìl ádati, by mu ji opìt
naplnila. Dovrávorav tam kubal ní, ádaje koøalku. Ona
se nehýbala, neodpovídala. ,,Vstane nebo nevstane?
 Leo! vidí, já sem jdu kadý den  aj, aj  ano, kadý
den, jen pro tebe;  na mou vìru;  kdy jsem byl
na Rejnu 

Opìt se náramnì zablesklo a celá krajina byla viditelná. V svìtle blesku spatøil Leinu mrtvou tváø. Bledý, bolesti plný oblièej v sinavém svìtle blesku hrùznì vyhlíel. Oèi mrtvé a v smrti ztrhané, jedno daleko
v neskonèené øíe napnuté, druhé nìco málo pøivøené,
zuby zataté, pysky mìla polootevøené a kolem oblièeje
padaly, co èerný závoj, rozervané její kadeøe. U velikých
krápìjích stály kapky deové neb slmrtelný pot
po mrtvém èele, po celé tváøi.
Opìt se setmìlo. Hrùzou jatý poèal vyslouenec náramnì køièeti, a vrávoraje, co mohl rychle ze zahrádky spìchal. Umlkl  umlkl i ohlas dalekých skal. Silnì zahømìlo;
rozléhal se straný hromu zvuk oudolím, dlouho odpovídaly skály; pak slaíbá jetì z dálky hømìla ozvìna a opìt
dlouhé, pusté bylo ticho. Hluboká noc. Vtom zanáel nad
oudolím vichr hlas velkých zvonù; nepochybnì e se ve
vùkolních vsích a v mìsteèku proti mraènùm zvonilo. Smutní byli zvukové dalekých zvonù.
Vykøiknutím hrùzyplným ze straných snù probuzen,
vybìhl  aè velmi byl nemocný  starý id z chaloupky
a za ním dívka nesoucí rozatou svíci. Pøistoupivím
k besídce zjevilo svìtlo, polivi bledý oblièej Ley rudou
záøí svou, pøíèinu vzkøiknutí vyslouence Zaskuèel vichr, zhaslo svìtlo, a ,,já  já jsem prodal  já jsem usmrtil dceru svou! vyzvolav, klesl starý id k nohoum jejím.
Blesk teï svítil za bleskem a ,,dceru svou, dceru svou!
spolu s hromobitím opakovaly skalnaté stìny. Hustìji
a èastìji poèaly padati kapky deové v tìkých krapìjích, a se íré mraèno v náramný rozpustilo lijavec.
Pøi ustavièném blýskání, jako o pomoc volaje, znìl silnì
a bez pøestání zvonek zámecký a z dálky proti bouøi zvony vùkolních kostelù. 

Hrùzná to byla noc, hrùznìjí vak jetì noci té, co
pod temnem roucha jejího bylo spácháno. S malými pøestávkami znìl zvonek zámecký temnotou noèní, znìl
bouøí lítou, znìl huèením detì, a jetì posud se rozléhal
jeho hlas krajinou, která, jako pøestraená pøelou bouøí, v hlubokém trvala tichu a mlèení. Byly asi tøi hodiny
s pùlnoci. V ouøední sednici na zámku míhalo
se mnoství svìtel a vickni ouøedníci byli shromádìni. Jeden po druhém se støídali u zámeckého zvonku,
nebo vecka èeleï byla vyslána hledati pána, v bouøi
snad zbloudilého.  Jako obyèejnì byl vyel k veèeru
Valdemar Lomecký do blízkého mìsta navtivit svých
známých. Po kadé se vrátil, neli desátá hodina byla
minula, a dnes minula desátá, pøela pùlnoc, a on a
dosaváde nevrátil se. Nadarmo ji jej oèekávali vìrní
jeho.  Byli ujitìni, e v bouøi zabloudil; neb vìdìli,
e mu nemono jinde neli ve svém zámku, v pevnì
uzavøených pokojích svých pokojnì spáti; vìdìli, e vìøil,
jestlie jen jedinou noc nebude spáti v zámku svém,
e bude ta poslední ivota jeho. Proto ustaviènì
se rozléhal hlas zvonku zámeckého po vùkolních lesích,
aby zbloudilý dle hlasu nalezl cestu do svého zámku.
Kdy vak pùlnoc minula, tu starostlivi vyslali poslední
èeleï, aby se li ptáti do blízkého mìsta, zdali nastávající bouøe tam pána jejich nezdrela, a jest-li tam, aby
jej vyprovodili do zámku zpìt. Teï vak byly tøi hodiny
s pùlnoci a ádný se nevracel. Ustaviènì ho jetì dùvìrnì zvali zvukové zvonku nadarmo v bezpeèné stìny.
Teï bily tøi hodiny a silnì zatloukl nìkdo na zámeckou
bránu. Rychle sbìhl první písaø a za ním se hrnuli ostatní po schodech, kadý se svìtlem v ruce.
Otevøeli bránu, a idova dìveèka Judita lomíc rukama
a naøíkajíc vrhla se k nohoum jejich. Uvedli ji v sednici,

a tu jim vypravovala, e právì teï skonal déle nemocný
pán její, starý id, lítostí nad smrtí dcery své, a e jí tak
ouzko pøicházelo tam o samotì, e slyíc hlas zvonku
a uzøevi svìtlo na zámku, sem spìchala o tom dáti zprávu. Dále povídala, jak se cikáni, Bárta a bláznivá dlouho
na noc zdreli v zahrádce pøed jejich chaloupkou a jak
jednou manì vyedi slyel a, kdy mladí cikán nìkomu
krvavou pøisahal pomstu. Co vak dále se dìlo, e neví,
ponìvad, volána od nemocného pána, se musila
do chaloupky vrátiti. Hluboké mlèení následovalo
na vypravování její. Pøestraeni sedìli vickni do zemì
hledíce po rùzných koutech svìtnice. Svíce dohoøívaly
jedna po druhé a hasly a umdleni dlouhým bdìním
a starostmi døímal jeden po druhém. idova jen dìveèka bdìla oplakávajíc smr pánù svých. Zámecký zvon
mlèel.
Pøela pùlhodina, bylo pùl ètvrté; leè venku jetì byla
hluboká tma pod erým nebem. I v zámku byla tma; vecky svíce dohoøely a vickni pøemoeni mdlobou pevnì
spali. Náramné tluèení na zámecké vrata rozléhalo
se zámkem a ustraeným hlasem volal nìkdo venku:
,,Proboha! Otevøte, honem otevøte! Vickni se vzchopili,
hrùza obela jednoho kadého, a ve tmì se hrnuli
ke vratùm.
Otevøeli a Bárta bez avle, bez klobouku, který
po druhé ztratil, tisknul se rychle mezi nì. ,,Probùh! zavøete, zavøete! honem zavøete!  Rychle zavøeli bránu
a dríce tøesoucího se Bártu za ruce vedli ho nahoru
do svìtnice. Rozali nové svíce a ,,co se stalo? co jest?
ptali se ustraeného vyslouence. ,,Co jest?! co
se stalo? poèal tento. Hrùzou byl hlas jeho celý zmìnìný, oèi mìl navrch hlavy vyvalené a zmoklé vlasy jeily
se vzhùru. ,,Co jest? ten tam jest! probodnutý naskrz

veskrz; ten tam, celý pryè  do smrti ten tam!  ,,Mluv!
co ví!  porouèeli vickni. ,,Co vím? odvece vyslouenec, ,,ano vím, vecko vím, a velmi dobøe; na mou
vìru, vecko.
,,Mùj pán! mùj ubohý pán zemøel! plakala Judita. ,,Jak?
kýho vlka? Judito! volal Bárta, ,,starý id e umøel? to
není moná!  ,,Ano, ano! lkala opìt Judita. Ouøedníci,
vidouce, e na ten zpùsob od Bárty se nièeho nedozvìdí, tázali se ho zrovna: ,,Co ví? mluv! Nevidìl jsi pána?
,,Pána?  vidìl  vidìl jsem, odpovídal Bárta a znovu
se tøásl hrùzou, ,,vidìl jsem  a jak  celý byl  celý probodený veskrz naskrz, celý ten tam, do smrti ten tam! 
,,Jak? kde? Mluv! byla veobecná otázka a poruèení.
,,Byl jsem, hm  byl jsem , vypravoval tázaný  ,,Kde
jsi byl? ptá se vrchní. ,,Hm  byl jsem navtiviti  tuhlenon  pokraèoval Bárta, ukazuje na Juditu  ,,hm  tuhlenon nebotíka ida, a nedaje se déle mejliti, poèal
obyèejným zpùsobem mluviti; ,,jdu a jdu lesem, nemyslím nic, a ustaviènì jdu a jdu lesem, a nevím, jak jsem
tam pøiel. A kdy tak jdu a nemyslím nic, tu mi najednou letí sám èert pøes cestu  ano, sám èert  prosím
za odputìní  sám èert  a mumlal cosi o pomstì 
,,Kde jsi ale pána vidìl? táí se vichni. ,,Hnedle to povím! odvece vyslouenec, a teï vypravoval vecko, co
vidìl, ano jetì víc, s jednotlivými ,,aj, aj a ,,proklatá
potvora svou povìst protkávaje. Obsah byl nasledující:

IX
A tak na celém obzoru uspané pøírody
já jsem nespal, vítr nespal, hvìzdy ni mraky.
Stefan Garczyñski
Zdi, mé zdi!
proè èernáte,
e pána nemáte;
pána vám zabili.
Kazimierz Wladyslaw Wójcicki
  mrtvolu z hrobu dobývají,
za hlavu, za ramena ji vytahují
plísní, jílem pokrytou;
i vidí: tváø shnilou proklatì,
tìlo tlí v atech jako ve zlatì,
rány nevidìti 
Józef Dunin-Borkowski
V opilství, pak bleskem a hromobitím pøestraený, jako i pøedelými výjevy polekaný Bárta chybil, vyed
ze zahrádky, kadodennì nastoupenou stezku; a místo
vpravo do oudolí kráèel vlevo vzhùru pod zøiceným hradem po skalnatých stupních a hustým køovím vý a výe,
a nahoøe nad oudolím pøiel v hustý borový les na ouzkou
pìinu. Po obou stranách pìiny bylo hustì sázené stromoøadí z mladých modøínù; stezka vak byla rovnì
a nepøetrenì celým dalekým lesem taena, take Bárta,
aè ustaviènì s jedné strany na druhou vrávoral, pøece
nemohl se stezky ani vpravo, ani vlevo sejíti. Èastokrát

na hladké, jehlièím vysoko postlané stezce upadl vyslouenec; ne ustaviènì za sebou slye zvonek zámecký, rychle se vdy opìt vzchopiv vrávoral dále. 
Hromobití se rozlehalo dále lesem; vichr skuèel smutnì hustinou a døeva praskotem se lámaly pøi lesní stezce. ,,Podivno  aj  aj , poèal si vypravovati, ,,to jest
divné  aj, aj, to jest nemoné; jak?  kdo se  ? no 
no! Opìt se silnì zablesklo, on se sklonil a spìchal dále.
Postava lidská pøeletla pøes cestu, a ,,Milenku  milenku mi svedl  Pomsta!  pomsta!  vzlýkajíc zmizela
v postranném houtí; za ní chechtající kmitla se pøes
cestu bláznivá Angelína a v tom samém se ztratila houtí.
Uleknutý Bárta potácel se dále a hustì nad ním ustily krápìje deové v chvìjících se stromích. Tak pobloudiv vrávoral pìinou touto asi hodinu, a de utichl.
Teï kráèel hlubokým, irím ouvozem; s obou stran
do kopce stály nízké stromy a nohy mu vázly v mokrém
písku. Potrhané oblaky poletovaly po nebi a èasem zachmouøený nad noèní krajinou zaeøil plný mìsíc. Jednotlivé jetì kapky s ustem padaly s vùkolních stromù.
 Teï byl pøinucen zdlouhavìji kráèeti;  pozornìji stavìl nohu za nohou, aby neuvízl v hlubokém mokrém písku. Leè nadarmo;  neb dostaleènì opilý nìkolikráte
uváznul a dostav pøevahu musil z mokrého písku vstávati. V takových nesnázích tìil se, jak obyèejnì, vypravováním a vrávoral ustaviènì dále.
Èím vak dále pøicházel, tím více se ouil ouvoz, a
jen ouzkou byl stezkou mezi skalními stìnami. Vý a vyse
rostly stìny, take posléz sotva bylo dohlednouti nebe
a hluboká tma panovala ouzkou rozsedlinou.  Zastaviv
se sahal kolem sebe, a studené kulaté skaliny, co umrlèí lebky, dotkla se ruka. Rychle utrhl;  teïvyel mìsíc
zrovna nad rozsedlinou z èerného mraku a Bárta spatøil

po skalnatých zdìch samé umrlèí lebky, hnáty, drobné
stromky a tak dále. On byl v hluboké stezce
ku kostnièímu kamenu. Mìsíc se ukryl v eré mraky. 
Opìt byla tma.
Hrùzou jatý bìel dále, chtìl køièeti a nemohl;  od jedné
strany se odraziv vrávoral k druhé, a tak od stìny k stìnì,
hroze se dotknutí jedné jako druhé strany, bìel stále mezi
hrùznými stìnami dolù ku kostnièímu kamenu. Ouzkostí
a strachem polovystøizlivìlý zapomenul na Rejn a vecka
svá vypravování.
Asi po pùl hodinì udìeného bìhu stál bez klobouku
a bez avle u kostnièího kamenu. Ouzkostí nevìdìl, máli jej pøelézti neb ne. Naposledy se sebrav lezl vzhùru,
aby se dostal na pìinu k starému dubu. Vtom zaslechl
jakýsi zatajený chechtot na druhé stranì. Uleknutý
se zhrozil, dílem vak se zradoval, doufaje, e lidskou
spoleènost nalezne. Pozornì vylezl a umínil si døíve vyzvìdìti, kdo by byl na druhé stranì.
Hrùzou se chvìjící stál na kostnièím kamenu a pøes
husté køoví hledìl ouzkou pod sebou stezkou v prostoru
kolem starého dubu. ,,Hahaha! znìlo to vítìznì a vesele
pøes rotí od starého dubu, ,,to on! to on! já ne  já ne!
a v eru zachmouøeného mìsíce, který nad kopcem druhé strany vìtvím a erým mrakem prohlíel, vidìl nìjakou postavu, ana kolem dubu poskakujíc rukama tleskala. Jiná postava kopala nìjakou jámu a byla témìø ji
celá v ní sehnuta, jetì hloubìji ji vyhrabujíc. Stralivá
podoba starého dubu daleko nad jámu natahovala zkøivené ruce a v dutých oèích oblièeje jeho modravì svítila
shnilotina.
Teï opìt vystoupil mìsíc ze erého mraku a jasný paprlek jeho ozáøil vìtve starého dubu a vekerou prostráò. ,,To on! to on! já ne  já ne! plesala kolem dubu

poskakujíc bláznivá Angelína, nìkdejí hospodynì
a hospodská. Pøi jámì leelo nìco v plá zaobaleno.
Bláznivá pøiblíivi se, lehkou rukou pozvedla plá 
byl to plá mladého cikána.  Plátìm tím byl pøikrytý
krvavý mrtvol Valdemara Lomeckého, hrabìte z Borku,
pána starého Bárty. Po jeho mysliveckém odìvu leskly
se zlaté òùry v záøi mìsíce. Ano byl to Valdemar Lomecký, aneb mladý cikán; zlaté òùry na odìvu sice
nenosil ve vùkolí ádný. Leknutím div neomdlel vyslouenec; docela vystøizlivìlý lezl pozornì zpìt a mezi stìnami bìel tichým krokem v hlubokém písku zpìt
k domovu.
Mìsíc nad rozsedlinou jasnì svítil; po stìnách svislé krùpìje co letající jiskry tøpytily se modøe v svìtle mìsíèném
a kamenné lebky se míhaly pod køovím u vìnèujícím je
kvítí a mechu.
Ustaviènì bìel, vichr mu kamenným oulabím skuèel
nad hlavou; za ním, pod ním i pøed ním rachotily kamenné hnáty, a lebky dutými zraky, v nich modravì svítící
hnízdily muky, po nìm mrkati se zdály. Na východu rozsedliny o nìco klopytnuv, tìce padl, a sebrav se shledal,
e jeho vlastní klobouk leel mu v cestì. Uchopiv ho hez
oddechnutí dále bìel, a v hustém zmizel lese. Tak bìel, a k ránu pøibìhl  jak jsme døíve slyeli  do zámku,
a tam co vidìl vypravuje, konèil takto svou povìst: ,,Ano,
ano, jámu pro nìj kopal, hlubokou jámu, zrovna
pod starým dubem pøi kostnièím kamenu.
,,Pochodnì! rychle pochodnì! volal vrchní. Rozali
svìtla, a zanechave v zámku jednoho starého písaøe
a Juditu, spìchali s Bártou k naznaèenému místu, nesouce s sebou rejèe, motyky a jiné náøadí k vykopání
jámy. Mimo e Bárta s cesty nevolnì zabloudil k idové

chaloupce, kde ticho a pusto bylo, pøili bez zdrení
a zastavení ke kostnièímu kamenu pod starý dub.
Tu rozsvítili více pochodní a rudá záøe se rozloila
po hrùzné postavì starého dubu a írou prostorou.
Blízko pøi dubu nalezli krvavé známky a stopy lidské
a opodál rychle narovnaný mech zakrývající novì vykopanou zemi. Sám vrchní chopil se motyky, poèal kopati
a jeden z ouøedníkù vyhazoval nakopanou zem. est
pochodní svítilo kolem hlav pracujících. Hluboké bylo
ticho; jenom Bárta, hrùzou se tøesoucí, èasem mumlal
cosi o francouzské válce a o Rejnu. Po nedlouhém kopání pøili na mrtvé tìlo. Z jámy vyzdviené poloili
pod starý dub a vecky pochodnì se sely nad oblièejem jeho. Byla to Valdemara Lomeckého mrtvá tváø. Oèi
mìl otevøené, usta pevnì sevøená, oblièej tichý. Jeho
smrtelný boj nemusil trvati dlouho.
V prsou posud vìzela dlouhá dýka vlaského díla,
a ruka, která mu tuto ránu zasadila, musila býti zbìhlá
u vradìní zpùsobem tímto; neb jedinou ránou na smr
byl zbitý, ana mu právì v srdce byla zaraena. Skvostný myslivecký odìv byl ublácený a zkrvavený, zlaté òùry
se leskly v záøi pochodní, zcela byl v tom obleku, jak jej
pøed veèerem Lee popisoval cikán na tomto samém
místì, domnívaje se, e vyla s ním.
Rozepjave tìsný odìv jeho a rozhrnuve koili, nalezli
na nahých prsou dýkou na srdce pøibitý papír. Vytáhli dýku,
a prudkým tokem se valila z rány s vodou smíená krev.
Na svrchu papíru bylo velkým písmem psáno: ,,Hned po mé
smrti otevøít! Rychle z vìtví starého dubu spletli nosítka
a naloené na nich mrtvé tìlo nesli v smutném prùvodu
do zámku.
Ètyøi ouøedníci nesli mrtvol Valdemarùv, vrchní a jetì
jeden li pøed nimi s rozatými pochodnìmi. Ostatní dva,

pomohe jim mrtvol pøendati pøes kostnièí kámen, li
ozbrojeni hledat po vùkolí bláznivou a stíhat vraha. Bárta, jinou avlí zaopatøen, el vytasiv ji s nimi.
Na východu se ji bìlel pruh nového dne a svìtlo jeho
mísilo se v záøi pochodní, rudì barvící píèité lebky
a hnáty kostnièích stìn, jejichto støedem se prùvod
ubíral k zámku. Jednotlivé tìké kapky padaly s listí stromù lesních a s køovin po skalnatých zdìch.
Sotvae poodeli ostatní s mrtvým tìlem mezi skály
za kostnièí kámen, obklíèilo pusté ero prostoru vùkol starého dubu a se erem i hrùza objala prsa zùstalých
ku hledání vraha. Starého dubu mokré listí se chvìlo
v ranním vìtru a bílý mech  edá brada hrùzného oblièeje  poletoval jeho váním. Jasnì se skvìly vyhnilé jeho
zraky. Tøesoucí se poèal Bárta: ,,Co je naplat v takové tmì
hledati nìkoho? ano  ano  hledati? ve tmì  aj, aj. Kdyby stál vedle mne a dal mi jednu  ano jednu, tak nebudu
vìdìti, odkud pøila. Na Rejnì také jsme hledali vyzvìdaèe  na mou vìru  také v noci, ale vzali jsme k tomu 
,,Pochodnì?  ne?  tázal se ho starí písaø.
,,Ne, ne, to bych lhal  jakpak pochodnì? odvece
Bárta, ,,to by byl vdy z daleka utekl  èi ne, ne  to bych
lhal, ne z daleka, ale daleko by byl utekl, ano daleko,
vida nás pøicházeti. Ale èlovìka jsme si vzali, ano, a ten
vìdìl, kde bude, a znal cestu  aj, aj, ano!
,,Zato my máme vás s sebou, praví starí písaø, ,,vy
jste nám jako svìtlo!
,,Ano  svìtlo! pøisvìdèuje Bárta. ,,Svìtlo, to jest to
pravé, tak ji mi pan profesor øíkával  já jsem taky tudoval  ano, a do barvy! Aè rozesmutnìlí, musili
se pøece písaøi dáti do smíchu. ,,Hahaha! smál se za nimi
Bárta, ,,jak?  kdo se  no  no  kdepak jsem zùstal? 
ano v té barvì  èi ne, nezùstal; nebo dostal jsem trojky 

jednu, dvì  tøi  ètyry trojky  a tu se vám mùj nebotík
tatínek  ano tatínek  rozzlobil, e jsem nedostal ètverku, ano  ètverku, a strhl mì ze tudií  ano!
Opìt se smáli a Bárta pokraèoval: ,,ano, strhl mì,
a ponìvad jsem byl hodný klacek, dal mì na vojnu.
,,A proto jste byl to svìtlo? ptal se mladí písaø.
,,Ne, proto ne  to bych lhal; ale pan profesor mì jináè
nejmenoval neli dummen, ano dummen, a to já vím,
e jest tolik jako svìtlo.
,,Snad lumen? prohodil starí.
,,Ne  ne  dummen  ano dummen! jistil jim Bárta,
,,a mluvíval na mne po nìmecku, a já jsem mu ani slova nerozumìl  aj, aj  no co jest to divného? ani slova!
Teï byli v hustém borovém lese, právì kde se pìina
vzhùru do kopce táhla, vedouc k blízkému mìsteèku.
Najednou zùstal mladí písaø státi, a  jako by mu nìco
napadlo  zastaviv své spoleèníky, radil k návratu.
,,Myslím, abychme se vrátili zasypat tu jámu, pravil,
,,mnì to teï tak napadlo;  neb vrátí-li se vrah a nalezne
jámu otevøenou, prchne tím spíe, uvidí-li, e jest zloèin
jeho vyzrazen.
,,To by byli mìli ji døíve pochodnì zhasnouti
pøi prùvodu, odpovídal starí, ,,a vykopávání se mìlo stát
soukromì. Vak nicménì  vrame se. Vrátili se a poèali
zahazovati jámu. ,,Já bych soudil, mluvil mladí, ,,e to
uèinil ten mladí cikán, co o nìm idovka vypravovala,
e nìkomu pøisahal pomstu; neb z pomsty jest ta vrada
spáchaná. Vrah, byl-li by spolu loupeník, jistì by byl døíve svlekl s pána bohatý oblek, aneb aspoò uøezal zlaté
òùry a knoflíky ; to vak ale, i kamínek na sponce pøipínající bílé péro na klobouk, byl v jámu spolu vhozený. 

,,A proè se mstíti? pokrèil ramenama a mlèel. Zaházenou jámu teï, jako døíve, pokrývali mechem.
,,To bylo z pomsty, na mou vìru, pøisahal Bárta, ,,já
jsem sice sprostý èlovìk, ano, velmi sprostý, ale hádati umím. To bylo z pomsty, to bych hádal, a ten mladý
cikán mìl mrtnou ruku, a ta rána byla dobrá  a ten
èert, co mi letìl v lese pøes cestu a mluvil o pomstì 
aj, aj; ten byl po èertu podobný tomu èertovému cikánu, a já jsem si hned    Chval kadý duch   ,
poèal najednou Bárta silnì se tøesoucím hlasem
a ouzkostí si nakrucuje vousy dal se do hlasitého pláèe. Vysoká, tmavá postava pøicházel a z lesa pøes rovinu k starému dubu; zlaté ozdoby se jí leskly po prsou,
jako mrtvý pán nosíval, a právì tak býval jeho krok.
Zvolna se blíila postava tato, a èím blíe pøicházela,
tím mení se zdála býti. Vickni tøi se schovali za starý
dub. Teï zùstala postava státi pøed samým dubem. Byl
to mladý cikán. Tìsné, èervené, zlatem vyívané spodky a modrý, zlatými òùrami ozdobený kabát byly odìv
jeho. Òádra mìl rozhalené a pravou ruku schovanou
na nahých prsou. Mlèe postavil se pøed starým dubem
a hledìl pøed sebe v zem. ,,Není zde, pravil a opìt zùstal nepohnutý. Zvolna ho obstoupili ouøedníci, zezadu
stál Bárta. ,,Pùjdete s námi na zámek! porouèel jeden
z písaøù.
Obrátiv se kráèel mladý cikán bez promluvení stranou
k zámku; okolo nìho ouøedníci. Vzadu el Bárta
s tasenou avlí, a ustaviènì si stìuje, e to není ta, kterou tak výbornì umìl ermovati, pøipomínal èiny, které
s ní vykonal ve francouzské vojnì.

X
Vìènost je kolem, vìky jeho picemi...
co ná ivot? Nepatrný bod èasu na zemi!
Vybìhnout z kola, zbyteèná práce,


Buïme hodinami na vìi hoøící,
oheò se vzmáhá po støee se plazící,
èeká na konec, i úderu hodiny!
Báseò v den Nového roku.
Bylo k ránu a v ouøední svìtnici sedìli opìt ouøedníci
shromádìni; vickni, mimo vyslané ku hledání vraha.
Vrchní pøi malém stolku, a pøed ním leel list nalezený
na prsou mrtvého pána, s nápisem: ,,Hned po mé smrti
otevøít.
,,Mrtvý pán je sloen v zámecké kapli, poèal vrchní,
,,a proto míním, abychme, dle vùle jeho jednajíce, pøeètli nalezený pøi nìm list.
Vickni pøisvìdèili, a on pøistaviv blíe svíce, vzal
do rukou list a otevøel jeho obálku. Bylo to dlouhé psaní;
pøebìhl je nakvap okem a pak poèal èísti:
,,Valdemar Lomecký, hrabì z Borku, vem ètoucím aneb
èísti slyícím tímto listem své pozdravení vzkazuje a svou
poslední vùli. Aby vak bylo uvìøeno listu tomu, vidím
se pøinucena zde postaviti, co jsem za ivota svého tajiti
hledìl, aè jsem dobøe znal, e i moji poddaní o tom veliké mají dùmnìní. Neádám, aby se mírnì soudilo o mnì,
ani chci, aby se dle okolostojièností posuzovalo jednání

mé. Chybil jsem, a veøejné vyznání budi trestem viny
mé, a dílem snad i pomstou vlastní, nebo jsem ubezpeèen, e zhynu pøíèinou syna svého.
Bylo pozdì naveèer  asi pùl leta po navrácení mém
z cesty do Vlach , kdy jsem s tìhotnou manelkou svou
Emou, maje ji v podezøení nevìrnosti, sedìl na skalinì pøed
besídkou v zámecké zahradì. Sám nevìrný   proè bych
nevyøekl vinu svou?  Kdy otevøený tento se bude èísti
list, tu ji smr má zmírnila poklesky mé, a hrob ji vyrovnal, co jsem zavinil jednáním svým. Sám nevìrný; a snad
právì proto mìl jsem ji v podezøení, snad pouhé mylenky
byly to jen, a nevím a podnes   . Ponìvad snad okolostojiènosti následkù pozdìji psaných byly pøíèinou, vidím
se pøinucena, chtìje manelce své za spravedlivé uèiniti,
vecky okolostojiènosti obírnì a vìrnì vypsati.  Zamylený hledìl jsem v vzdálené hory, z nich hustá se valila
pára, take s zatmìlou oblohou jedno býti se zdály. Z daleka huèela bouøe. Ema sedìla podle mne. Jak dlouho jsme
tak, slova nepromluvive, zde prodlívali, nevím; neustále
jsem jen pozoroval, jak víc a více se blíí bouølivá noc, a
posléze celé hory v edé roucho tak byly zahaleny, jako by
v místech oných jen jediný se byl rozloil oblak od temné
zemi a vzhùru k jetì temnìjímu nebi;  a pøece ádný
z nás si nedùvìøoval k odchodu napomenouti. Ji byla hluboká tma a vichr skuèel bolestnì vìtvemi nad námi leících stromù, kdy podle mne sedící Emì nelzelo snésti toto
hrùzyplné mlèení. S bolestným hlasem se mne tázala: ,Ty
mì má v podezøení, e jsem nezachovala tobì vìrnost,
jakou jsem ti slíbila pøed oltáøem nejvyího Boha?  Já
jsem neodpovídal.  ,Ty se domnívá, e dítì, které
pod srdcem nosím, jest plod høíného obcování
s nìkdejím pøítelem tvým?  Já jsem mlèel.  ,ivým
Bohem zapøisahám tì, rci, na jakém dùmnìní zakládá

podezøení své, aby mi mono bylo ospravedlniti se v oèích
tvých.  Já jsem mlèel; slova ta vzbudila strané mylenky
v duchu mém. Na nejvyí stupeò zoufalosti pøivedena mlèením mým povstala a s pravicí k zamraèenému nebi vyzdvienou vznáela se nastávající nocí pøede mnou, jako
by hrobový stín, opustiv hrùzyplné lùko své, pøiel stralivou zvìstovat pøíhodu.  Vichr plápolal bílým rouchem jejím a stranou pøísahu zanáela bouøe daleko se rtù jejích:
,Tedy sly pøísahu mou, e jsem nikdy nezapomnìla èest
tvou, ani svou a vìrnost má e vdy pevná zùstala tobì! 
Zpotvoøilý buï plod mùj, odporný co tato noc zrakùm lidským, bud záhubou vlastní i veho, co jsem kdy milovala,
a hodina porodu jeho buï ivota mého poslední, jestlie
jsem køivì pøisahala tobì!´
,Záhubou buï mou, jestlie jsem tobì nevinnì ublíil!
zvolal jsem já, pevnì, jak se mi zdálo, ubezpeèen
o pravdì dùmnìní svého. Vtom silný zasvítil blesk, jako
by se nebe otevøelo, a vecky hory, i ty nejvzdálenìjí
byly viditelné v jeho oslepujícím svìtle, jako èerné vlny,
pak opìt temná sevøela se noc, a ji opìt neviditelné hory
opìtovaly tisícerým rachotem strané hromové rány.
Hlasité vzdechnutí zavznìlo z neznámých ust mezi námi,
jako by vylo z tìla jejího.  
Uplynulo pìt mìsícù od této doby, a mrtvé oko manelky mé po spatøení zpotvoøilého plodu svého ji nic
nespatøilo více. Byl to syn;  pravá jeho ruka byla o nìco
delí ne levá, jako i celý byl k jedné stranì nahnutý.
Tìlo bylo èervenì kropenaté a zrovna uprostøed prsou
jeho bylo krvorudé znamení íako k pøísaze vyzdviené
ruky.  I mne, toto znamení ponejprv spatøivího, obela hrùza; a strach nikdy necítìný  strach pøed nemluvnìtem tímto osadil se v prsou mých.

Matka jeho navrácena byla zemi, z které pola;  vak
ani syna jejího nemohl jsem trpìti nablízku sebe. Právì
v tomté èase Angelína  hospodská ve vsi, která ode
mne ve Vlaích svedena, mì a sem nasledovala  mrtvého porodila syna  snad té syna mého; a z uplacení
podstrèen byl jí nevìdomì znamenaný syn, kterého ona
nápotom vdy za vlastního drela, jako i po úmrtí pøi tom
ouèinkujících osob ádný o tom nepochyboval. Hrùzný
mi byl byt na otcovském zámku; straná vzpomnìní ustaviènì mi na mysl uvádìla nastávající pomstu. Ujel jsem
do vojny, v bitvách pohledávaje jestli ne poklid, tedy aspoò èasem zapomenutí zbìhlých vìcí pøelého èasu.
Nadarmo . Po ètyrech letech jsem se opìt navrátil
do pustého domova, a po prvé opìt hospodskou
a znamenaného syna uzøevího pøedelý mì pojal
strach. On musil z okolí mého. Nevìda jiné pomoci, vypovídal jsem hospodskou do írého svìta, hojnou jí dávaje náhradu. Ona jí povrhla.  Psal jsem jí, e mi nelze
bydleti nablízku syna jejího. Ona tomu vìøila, aè z jiných,
neli toho vpravdì byly, pøíèin. ádal jsem ji, porouèel
jsem jí, aby se s ním vystìhovala z okolí mého. Mùe
býti, e láska mateøská nedá se vynutiti ani zklamati, 
neb Angelína, aè nevìdìla, e není syn její,  nemilujíc
podstrèeného syna, zavedla jej a vyjádøila se, e nechce
býti ne nablízku mne.
Nemaje teï èeho se obávati, pøijal jsem ji do zámku svého; syn byl vzdálený. Aè nevím, kde se nachází, aè ádný
mimo mne, toto píícího, nezná pøíhody tyto: pøece jsem
pevnì té víry, e on, navrátiv se jednou, pøíèinou bude zahynutí mého.  Po znamení na prsou svých a po delí pravé
ruce své, jako i k jedné stranì sklonìné postavì bude
poznán. A by by i sám vrahem mým byl, já mu odpoutím
a jsem pøesvìdéen, e pøinucen pøísahou matky aneb mou

nevolnì tak bude jednati o bezivot mùj. Tak èetl vrchní
celý list; pozornì a zhrozeni poslouchali ouøadníci. Nìkolikráte pøestal èísti a teï konèil, doèítaje závìrek listu, v slova
tato. ,,I u práva listem tímto ádám za odputìní jeho;
a poslední vùle má jest, aby se  poznán jsa  jediným stal
dìdièem statkù mých. Z té pøíèiny psal jsem  
V tom se rozlétly dveøe a mladý cikán stál mezi nimi. Odìv
jeho byl poblácený a roztrhaný, pravici mìl za òádry schovanou. Oblièej jeho byl bezbarevný a temnomodré oko náramnou jevilo smutnost. Ouøadníci jej chopiví a Bárta nasledovali ho v ouøadní sednici. Zaraený sloil vrchní skoro pøeètìný list.
,,Na mou vìru, jemnostpane! pravil Bárta, schovávaje avli do povy, ,,jistì e to ten, co zabil naeho pána;
a starí písaø vypravoval, jak ho nalezli.
,,Jsi ty vrah Valdemara Lomeckého, hrabìte z Borku?
kvapnì vstav tázal se vrchní.
Cikán se zachvìl, leè neodpovídal.
,,Na tebe jest vecko podezøení; komu jsi pøisahal pomstu? ptal se vrchní.
Cikán neodpovìdìl.
Poèali se ho vyptávati; písaø mìl pøichystaný papír
k zaznamenání jeho odpovìdí.
Nadarmo; cikán nepromluvil ani jediného slova. ,,Vak
my tì pøivedeme k øeèi, poèal vrchní a poruèil, aby ho
svedli do kaple pøed mrtvol zavradìného pána. 

XI
Dnes... kde døíve veselí a zpìv,
hluché mlèení.
Julian Ursyn Niemcewicz
Bylo ji k osmé hodinì, posavád vak nebylo pøíli svìtlo po vùkolní krajinì; nebo jetì bylo celé nebe zataené a znovu padal hustý de v drobných krùpìjích
po polích a lesnatých horách. Z lesù se valila hustá pára
a vùkolní vesnice nebylo rozeznat. Hustým borovým lesem s kopce dolù k na zaèátku popsanému oudolí kráèelo nìkolik muù v hluèném hovoru o pøelé noci rozmlouvajících. iroké klobouky, èerné plátì nebo staré
haleny chránily je pøed detìm, a kdykoliv na skalnatou
pùdu pøili, rozléhalo se klepání døevìnek jejich hlubokým boroviskem.
,,To byla noc; na mou duchu, dávno nepamatuji takové hømìní, pravil rychtáø, vpøedu toho sboru spìchaje,
,,ano, jsem ji pøes padesáte let a mohu na mou duchu
øíci, e jsem takové jetì neslyel.
,,Já také ne, já také ne! rozléhalo se sborem.
,,Bylo to roku... ano pøed pìti lety to bylo, pravil jeden
z nich, ,,jak to spálilo kostelní vì ve Lhotce, to to bylo
také hodné, ale vèerejímu se to ani dost málo nevyrovná. U nás se tøásly okna, e jsem myslil, kadou chvíli
e vypadnou z rámu.
,,U nás také, zase odpovídal sbor  ,,Mnì to zaneslo
nìkolik dokù ze stodoly, mluvil jiný.
,,A mnì vyplavil pøíval vecko náøadí ve dvoøe, zas jiný
vypravoval; ,,no dìkujme Bohu, e jsme to pøeèkali.

Teï se sely lesem dvì stezky v jednu a v druhé stezce s pøedelými nìkolik muù se selo.
,,Pochválen buï Jeí Kristus! pozdravovali pøíchozí.
,,A na vìky, dìkovali pøedelí.
,,Kampak se enete? znìla otázka.
,,Do mìsta, byla odpovìd. ,,Pro de není ani pomysli, aby se mohlo v poli pracovati; tak jsme se vydali
do mìsta, chceme nìco nakoupiti.
,,A my té tak, pravili druzí. ,,Pùjdeme spolu.
,,Dobøe; a opìt si vypravovali, jak v jejich vsi bouøe
hospodaøila. ,,Asi k pùlnoci troku utichlo, dopovídal
jeden z pøilých, ,,vyel jsem pøed chalupu, ale nìkde
jetì ustaviènì proti mraènùm zvonili. Nemohl jsem rozeznati, jestli to bylo ve Smilkovu, nebo z mìsta to vítr
tak hlas zanáel. Asi po ètvrté hodinì dalo se zase
do detì a zdá se, e ani dnes nepøestane. Dutìji ne
døíve rozléhl se teï boroviskem hlas vypravujícího
v krátké ozvìnì; a po chvílce vstoupili v dol,  v prostoru
u kostnièího kamene.
Pod starým dubem jako jindy sedìla ebrající bláznivá
a na pøicházející ,,to on, to on! já ne! pokøikovala. ,,Mám
hlad; jsem ebraèka; to vecko mìsíc  ojá vím  nenechte mì tak v deti  o hladu.  Jeden z nich, rozvázav pytel, který pøes rameno na holi nesl, vyndal a podal
jí kus reného chleba, nìkteøí nasledovali pøíklad jeho,
a brzo mìla bláznivá nìkolik krajíèkù v klínì, které ihned
hltavì poèala jísti. Pøeli, a ona opìt zùstala sama,
v doupìti starého dubu.
,,Dávno-li jest tomu asi, tázal se rychtáø, ,,co tady ta
bláznivá ebrá?
,,Já se vìru nepamatuji, dávno-li tomu, mnì se zdá,
e tomu není jetì ani rok, odpovídal jeden.

,,A teï tu sedí kadý den, mluvil rychtáø, ,,prí neprí,
ona jest tu vdycky. Kdykoliv jdu s øízením na ouøad,
vdycky jí nìco vezmu s sebou.   I dobré jitro, Jakube
, pozdravoval za øeèi k nim se pøidávajícího vrátného
ze zámku, který se sborem sedlákù z druhé strany pøicházel a touté cestou teï s nimi el dolem. ,,Odkudpak tak èasnì?
,,Copak nevíte? odpovídal Jakub, vysoký staøec.
Èerná manestrová, èerným beránkem vykládaná èepice sedìla mu na pravém uchu, krátká kazajka a krátké
spodky z beranic byly jeho odìv. Vysoké boty mìl celé
ublácené a dlouhá hùl, o kterou se  tìkým krokem
spìchaje  podpíral, takté byla celá ublácená.
,,Jak bych mohl vìdìt? rce rychtáø. ,,A s tolika sousedy jste se vydal na cestu? 
,,Tak nevíte nic? odvece Jakub.
,,Nic, docela nic, praví rychtáø.
,,Nic, co se stalo na zámku? táe se vrátný.
,,Copak se stalo? ptá se rychtáø.
,,Povídejte! povídejte! volá sbor.
,,Pán se nám ztratil, vypravoval Jakub, ,,co jste neslyeli v noci zvonit?
,,Já jsem slyel, praví jeden, ,,ale myslil jsem, e to
proti mraènùm.
,,I bùh chrani, na pána jsme zvonili, jistil Jakub, èepici s pravého na levé ucho pøeloiv; ,,na pána jsme
zvonili, kdyby byl zabloudil, aby el po hlasu. Teï jsme
byli v mìstì, tam také není; a teï jdeme s poøízenou.
Mezi rozprávkou pøili a pod idovu chaloupku. ,,Co
Jakube, abychme se zde zastavili na snídani? napomínal rychtáø.
,,Pojïme, pøivolil Jakub. ,,Zdríme se, napomínali nìkteøí. ,,I jen pojïte, sousedé, jen vstoje vypijeme skle-

nièku, dokládali jiní a vickni se hrnuli pìinou vzhùru
k chaloupce. Po druhé stranì oudolí na kopci nahoøe
bylo vidìti pøecházející lid a sluebníci, kteøí byli vysláni
hledati pána, vraceli se zpìt po pìinách nad oudolím.
,,Do sednice se nevejdeme, smál se Jakub, pozoruje
sbor, který ted pøes dvacet muù obnáel.
,,To ne, pravil rychtáø, ,,zùstaneme v deti, aspoò pùjdeme brzo zas. Jdìte, Tobiái, zavolejte na nì! a Tobiá
el do chaloupky. Po chvíli vyel, celý udìený. ,,To je
pìkné hospodárství; pojïte, podívejte se, id je nebotík, dcera také umrlá  volal na zùstalé. Vickni, se hrnuli
do chalupy, a kteøí se tam neveli, tlaèili se k oknu.
Pod oknem na podlaze sednice leela mrtvá Lea. Ruce
mìla køíem pøes prsa pøeloené, oèi zavøené a bílý odìv
byl celý mokrý a listím i kvìtem posetý, které vichr vyraeným oknem spolu s detìm sem zanesl. Èerné vlasy
turbanem, který podle ní leel rozvinutý  nekryté lpìly
celé promoklé na bílém mrtvém èele, po ramenou, po íji
a bílém odìvu.
Na posteli na druhé stranì leel mrtvý starý id, otec
její; obleèený jako kdy po prvé cikáni sem pøili. Náøadí,
cínové mísy a lampy, protahujícím vichrem rozmetány,
leely po sednici. Vickni hledìli ulekáni na smutné divadlo, beze slova promluvení. Vtom vysoký mu v roztrhané
halenì, vysokou beranici pøes ui vztaenou maje, vstoupil
mezi nì. ,,Jakube! volal, ,,honem do zámku! jen jdìte
ji. Ná pán je zabit. Vraha pøivedli. Já bìím do mìsta
se zprávou, a ukazuje na ublácené krátké boty, které mìl
pøes punèochy nataeny a pod koleny øemínky uvázány,
doloil: ,,Musím bìet, ani kaluiny neetøím; a ji mezi
øeèí byl daleko od nich. Jakub spìchal celý udìený rychlým krokem do zámku.

Volajíce na pøecházející po druhé stráni spìchali vickni za ním a po druhé stranì kvapící jim ,,e ji vìdí odpovídali. Mnohý zul døevìnky, aby rychleji mohl bìeti
k zámku.
Celý dvùr v zámku byl ji lidem naplnìn, mnoství enských i muských, starých i mladých hemilo se vùkol
kaple a vyslouenec Bárta jim, kde co vìdìl, vypravoval. Ustaviènì pøibývalo lidu. Teï pøiel vrátný a s ním
celý sbor sedlákù. Vecko se za ním hrnulo ke kapli, leè
kaple byla zavøena. Hlomoz a hluk rozléhal se po dvoøe.
Nejménì po páté ji Bárta pøicházejícím, co vìdìl, vypravoval a tak poøáde znovu poèínal, jak jen nìco lidu
pøibylo.
To ve se dálo mezi tím, co vrchní list èetl a co pøivedeného cikána nadarmo vyslýchali.
Teï se otevøely dveøe u ouøední sednice a cikána vedli
pøes dvùr do kaple. Náramná tlaèenice byla ve dvoøe
obzvlátì u dveøí do kaple. Vecko se chtìlo do kaple
podívati. Leè ouøedníci vede s cikánem do kaple zavøeli za sebou dveøe, a Bárta musil ke dveøím se tlaèící
novou avlí svou odhánìti a vypravováním zbìhlých vìcí
 ustaviènì v to pleta podobné pøíhody francouzské války  ukracoval sobì i tlaèícím se dlouhou chvíli.
Byla sice ouzká, ale dlouhá kaple zámecká. Okrouhlé
okna byly po obou stranách zastøené. Nahoøe pøed jediným oltáøem leel na márách zavradìný Valdemar Lomecký, hrabì z Borku, èerným pøistøen suknem. Venku
bylo pomourno, v kapli temno, neb zastøenými okny
se sotva dosti mdlé svìtlo prodralo. Na oltáøi byl jednoduchý køí vyvýený a bílé plátno bylo sloené pøes nìj
pøevìeno, jak by právì byli Krista sòali se døeva umuèení jeho. S kadé strany køíe byl pozlacený anjel, kleèící na modlitbách, èerným závojem pøistøený.

Vedí tam zavøeli za sebou dveøe, a paprlek, jen
se tam otevøenými dveømi byl vedral, uhasl opìt a ero
obklíèilo znovu oltáø i máry. Cikán nìkolik krokù postoupil k mrtvému tìlu; hloubìji vak zaryv za òádra pravici,
opìt zùstal státi. Ouøedníci zùstali u samých dveøí. Vrchní
porouèel pøinésti svìtlo. Rozali pochodnì a rudá záø
pøelétala po náhrobcích zde pohøbených hrabat Lomeckých z Borku a barvila køí i modlící se anjele.
,,Jsi vrah mue, jeho mrtvol teï leí pøed oèima tvýma? tázal se vrchní. Cikán neodpovìdìl. Odestøeli sukno;  bledá byla ale tichá tváø Valdemara Lomeckého.
Skvostný jeho myslivecký at byl poblácen, èisté bílé
péro vedle nìho leícího klobouku klonilo se pøes zlatými òùrami zdobené prsa a zaclánìlo hlubokou ránu jejich. Zachvìl se cikán; dva rychlé kroky pøistoupil blíe
a po jeho nad hlavu vyzdviené pravici valila se krev
u vøelém potoku na tváø k nebi obrácenou. Po prvé spatøil
oblièej mue, jeho jen za svùdce milenky své povaoval, mue, jen docela znièil mír i blaho v prsou beztoho
ji navdy nespokojených.
Nový køik povstal ve dvoøe; tlouklo se na dveøe u kaple
a navracující se sluebníci pøivádìli starího cikána, jeho v lese pøed nimi se skrývání jim pøicházelo podezøelé. Pøiede do zámku a dozvìdìve se, e pán jest
zavradìn, byli ubezpeèeni, e tento jest vrahem pána.
Uvedli oba zajaté v ouøadní sednici.  Tváø cikána starího byla docela promìnìna. Neobyèejná tichost byla
v oèích, v èele i v celé tváøi vyznaècna; vecka pøedelá
hrùznost zmizela z vraskovitého èela a vecky vánì,
kterých se døíve po nìm støídaly promìny, zdály
se vymøelé v prsou jeho. ádná nespokojemost, ádný
strach nebyly na nìm pozorovat. I on, jako mladí,
na ádnou otázku neodpovídal.

Po malé hodinì pøili z mìsta od hrdelního práva vyslaní ouøadníci, aby vyetøili vecky okolnosti, a s nimi pøilo
nìco vojska. Ohledave rány zavradìného a zapeèetive
mohovitost i jmìní pozùstalé, vraceli se se zajatými
do mìsta. Vrchní, odevzdav jim pøi zemøelém nalezený
list, následoval je s nìkterými ouøedníky, aby mohl potøebné dáti zprávy; a Bárta el pøi zajatých, vypravuje
doprovázejícímu je vojsku své pøíhody ve válce. Vùkolních vesnièanù provázelo je nesmírné mnoství do mìsta,
neetøících dosaváde trvajícího detì.

XII
Proè by tedy odporoval dál?
Uhodí na radu.
Dominik G. Magnuszewski
O! jak dlouho sen ukrutný
trápil dìtinský mùj vìk!
Prozpíval jsem mladé chvíle,
na tìch lukách trhal kvìty,
ve bylo tak krásné a milé:
neb necítil jsem ádné ztráty.
Alojzy Skarzyñski
Byly tøi hodiny s poledne. V soudnici blízkého mìsteèka scházeli se radové a pøísedící. De ji pøeel
a roztrhanými oblaky èasem prohlíelo slunce
na zelenou krajinu, zasílajíc i v soudní svìtnici gotickými okny zemdlelé svìtlo. Byla to velká, v podobu hvìzdy stavená síò; ze vech stran byla v ní nízká goticky
klenutá okna, jenom ze strany pùlnoèní byl jediný vchod.
S goticky klenutého stropu visela støíbrná lampa. Nad
jiním oknem zrovna proti dveøím byli znakové mìsta,
nad ostatními okny plápolaly korouhve rozlièných barev. Kolem oken po stìnách visely títy, brnìní a tak dále.
Proti dveøím stála dlouhá lutým suknem pøistøená tabule, za kterou scházející se radové v dlouhý øad se sázeli;
a na ní bylo mnoství papíru, kalamáøù, per, posýpátek
a tak dále sem tam rozloeno a rozstaveno. Zámeètí
ouøadníci a vrchní té ji byli pøítomní. Bily tøi hodiny
a pøedstavený vstoupil v síò. Uklonili se radové, on za-

sedl na své místo a na dané znamení pøivedli drábové
bláznivou Angelínu v soudní síò. Neb nalezena u starého
dubu byla i ona bez prùtahu zajata a s sebou vzata
do blízkého mìsta.
Zdlouhavým krokem, opírajíc se o dlouhou silnou hùl,
kráèela teï ve støed sínì; drábové zùstali s obou stran
dveøí. Uprostøed zùstala státi, zdvihla hlavu a nepohnuté
oèi hledìly nízkým oknem v dalekou krajinu. Hlavu mìla
átkem zavázanou a jen nìkterá edivá kadeø se vinula
po vraskovité tváøi a obnaeném, nehodami èasu
a povìtøí osmáhlém, vyzáblém tejle. Hoøejí pùli tìla kryla
jen hrubá roztrhaná koile a mimo to záleel celý odìv
její jen z jediné èervené suknì. Od pravé k levé stranì
mìla pøes rameno na ouzkém popruhu pøevìený vak,
v nìm se nìkolik kouskù suchého chleba a nìco ovoce nacházelo. Po kadém kroku zùstala na bílé podlaze
lepìje bosých ublácených nohou. Celá postava prozrazovala pevnou tvrdoijnost. Písaø pøihotovil péro,
a první otázka pøedstaveného: ,,Jestli byla vèera v idovì
chaloupce? zùstala bez odpovìdi. ,,Já se tái, opakoval, ,,zda jsi byla vèera u veèer v idovì chaloupce?
Bláznivá nepromluvila. ,,Mám tì uèiti odpovídat? ptal
se dále. Ona mlèela nepohnuta. ,,Pøineste lavici! porouèel pøedstavený drábùm. bláznivá padi na kolena,
,,já ne, já ne, to on, to on! silným volala hlasem, ,,já ne,
já jsem chudá ena, bláznivá, ubohá ebraèka;  proè
mì necháte hladem møíti? Smilujte se nad mou bídou,
ustròte se nad mou nahotou! Almunu! Almunu! Slovo ,,almunu! hrùzným, zvlátnì zvuèícím hlasem bylo
vyøknuto; naèe hluboko umlki sklopila hlavu. ,,Mluv!
kázal pøednosta, ,,byla jsi v idovì chaloupce? ,,Já ne,
já ne, to on! to on! odpovídala bláznivá. ,,Co on? Kdo
on? tázal se pøední. ,,To on, to on! mne svedl  je svedl

 vecky, vecky; já ne! to on, to on zahnal dítì mé,
jemu, jemu je mrtvý mìsíc podává! a opìt mlèela.
Vida pøednosta, e tímto zpùsobem s ní nièeho nepoøídí, poèal se jí zrovna ptáti: ,,Kdo zavradil hrabìte Valdemara z Borku? Ty o tom ví, ty jsi byla pøi tom,
pøi kopání jámy! Angelína se vztýèila vzhùru, upøené
na stìnu oko planulo hrùzným bleskem a na celém tìle
se poèala náramnì tøásti, leè neodpovìdìla. Pøedstavený dal znamení a drábové uvedli oba cikány v síò.
,,Který z tìchto? tázal se pøedstavený. Bláznivá pozdvihla zraky a vrhi se starému cikánu kolem krku, ,,to on!
to on! na mladího nataeným ukazovala prstem.
,,Tys tedy vrah hrabìte z Borku? ptá se pøednosta.
Mladí cikán, pravici a posud za òádry schovanou
maje, pokroèil, leè nepromluvil slova.
,,Pravice jeho byla zkrvácena, kdy ho pøivedli pøed
mrtvolu hrabìte! dosvìdèoval vrchní.
,,Oka pravici svou! porouèel pøedstavený.
Cikán stál nepohnutý.
,,Drábe! kázal rukou kyna pøednosta.
Dráb pøistoupil k mladému cikánu a rozervav odìv jeho
obnail pravici i òádra cikánova.
Cikán stál nepohnutý.
Pravice byla hluboko v prsa zaryta, krev se valila po ní
i po prsou z rozervané rány.
Zrovna uprostøed prsou mìl krvorudé znamení jako
k pøísaze vyzdviené ruky.
Ustrnulí zùstali ouøadníci a ,,vrah otce svého! rozléhlo se jako jediné vzdechnutí ze vech ust velikou síní.
,,To syn mùj, syn mùj! volala bláznivá Angelína, uhlídavi znamení toho. Vrhi se na hrdlo jeho a ,,to on! to
on! volajíc, na starího nataeným ukazovala prstem.
,,To on! to on! Ne já, ne mùj syn!  mùj syn! mùj syn! to

on, to on! a od jednoho cikána k druhému bìhajíc neustále bezsmyslná volala slova, a unavena mezi obìma
v støedu sínì sklesla a ,,syn mùj! syn mùj! doeptávajíc
bez sebe zùstala leeti.
Povystoupiv a zkrvavenou pravicí na skleslou Angelínu ukazuje, poèal mladí cikán: ,,Ano, tato jest matka
má! proè déle skrývati rod svùj? Bez ceny jest pro mne
ivobytí.   Ona jest matka má! Chaloupka, ji vy idovou nazýváte, byla kolébky mé pøístøeím a vysoké skály pøi starém hradì byly stìny domova dìtinství mého.
Leè ètyrletého asi vyvedla matka má v jedné noci daleko  daleko. Dva dny a dvì noci jsme kráèeli vpøed; v tøetí
noc usnul jsem pode stromy v klínu své matky  a ráno
jsem byl samoten v hlubokém lese. ádný neodpovídal
pláèi mému, mému volání; pøes celý den jsem bloudil
a nenalezl jsem východu ádného. Pøila noc. Unavený, hladový potácel jsem se hlubokým dolem, a najednou zdaleka uzøím rudou záø a brzo nato vysoké ohnì.
Pøijdu blíe. Kolem ohòù leí shromádìné mnoství
v divném zmatku. tìnì visí u prsou svinì, sele
na vemenu feny. Dìti a eny leí polonahé v zrosené
trávì, nemajíce mimo svých hustých vlasù ádného okrytu. Kolem ohòù zarostlí muové leí. Straná bída!  Byl
to sbor cikánù. Oputìného mne pøijali mezi sebe,
a tento  ukazuje na starího cikána  ,,stal se mým
otcem a cvièil mì, èemu sám se byl nauèil, toti v ètení
a psaní.
Mnoho let bloudil jsem s nimi v ustavièném boji
s poèasím, povìtøím a ivly. Pøed pùl letem jsme
se oddìlili s prùvodcem, teï otcem mým, od jejich sboru, bloudili jsme v kraji tomto a náhodou jsme pøili pøed
nìjakým èasem v toto oudolí. Hned jsem poznal krajinu
tuto, neprozradil jsem se vak ani pøed prùvodcem svým.

Od dìtinství zde známý, nalezl jsem na nocleh skalnaté
doupì a v nìm  neznaje v ní matku svou  bláznivou
tuto. Doptával jsem se po matce své  nadarmo. Mimo
co mi starý vyslouenec vypravoval o ní, jako o bývalé
hospodské, nevìdìl o ní ádný. Zamiloval jsem  ha! 
Pøistøev zkrvavìlou pravicí smutné oèi, hluboko umlkl.
Rychle následujícími na sebe pøíhodami docela byl pozapomnìl na Leu, teï vak vypravováním
se zpamatovavího náramný pøepadl el, celou a posud tajenou sílou. Plakal po prvé ode ètyr let; leè ádných slzí ji nemajícího krùpìje krve polily zbledlou tváø.
,,Mluv jen dále i o ní, napomínal vrchní, ,,ona ji neije.
Strané vzkøiknutí zaznìlo z ust cikána; pak opìt hluboko umlkl. Po chvíli vak opìt k sobì pøied pokraèoval u vypravování takto: ,,Vèera teprv prohlásila
se po prvé bláznivá, kterou ádný neznal, za svùdkyni
mé milenky, za bývalou hospodskou, a já jsem v ní poznal matku svou.
Umlkl cikán, a Angelína vstávajíc  jako by z hlubokého se probudila sna, jako by ztracený se jí vracel rozum,
srozumitelnì pravila: ,,To mùj syn! mùj neastný syn!
a já  pùvod netìstí jeho!
,,A ty jsi vrah hrabìte Valdemara z Borku? vecko svìdèí proti tobì! zvolal zhrozený pøednosta vrchní. Cikán neodpovìdìl.
,,Zde, èti! porouèel pøednosta, podávaje mu
od vrchního obdrený list, který nalezli pøi zavradìném
hrabìti: ,,To tì snad pohne k vyznání stralivé viny své!
Jako ve snách pøijal cikán podaný list, a rozloiv ho,
hlasitì a srozumitelnì poèal èísti: ,,Valdemar Lomecký,
hrabì z Borku, vem ètoucím aneb èísti slyícím tímto
listem své pozdravení vzkazuje a svou poslední vùli.

Tak èetl cikán  ustaviènì jako v hlubokém spaní, bez
citu, bez promìny hlasu  celý list, a pøiel k slovùm ,,pravá jeho ruka byla o nìco delí ne levá  Pøi slovech
tìchto poèal se náramne tøásti a hlubokým hrùzným hlasem èetl pomalu dále, a pøi slovích ,,On musil z okolí
mého! sevøela se nevolnì zkrvavìlá jeho pravice; èta vak
pozdìji: ,,Po znamení na prsou svých a po delí pravé
ruce své, jako i k jedné stranì sklonìné postavì bude
poznán, rozevøenou pøitiskl na popsané na prsou znamení. Chvíli se zamlèev v hlubokém utonul zamylení. Pak
zkrvavìlou pravici vyzved, pøitiskl ji na èelo co mramor
studené, a znamení na prsou bylo pod otiskem krvavé
pravice zcela zakryté. Vdy slabìji a slabìji èetl: ,,A by
i sám vrahem mým byl, já mu odpoutím a jsem 
Ji neèetl dále. Pevnì drel sevøený list a oèi nepohnuty hledìly v nìj. On byl jako socha kamenná, vyobrazující nejhlubí smutek, pøedchùdce zoufalství.
Starí cikán stál nepohnutý. Pozornì vak poslouchala bláznivá. Ze zaèátku byla pokojná, dále vak slyící
vrhla sebou o zem a vinula se co èerv po vykládané
podlaze. Èasem se sevøenou pìstí bila v èelo, v prsa,
leè usta její nevydávala zvuku. A pøi slovích ,,by i sám
vrahem mým byl  rychle se vzchopila a pozdvihi svùj
hlas volala: ,,On ne, on ne, on není syn mùj! on  to on!
já ne, já ne  to on jest vrah svého otce! Prstem
na mladího ukazujíc a ,,to on! to on! volajíc vrhla
se na prsa starího cikána.
Ten vak odstrèiv ji pøedstoupil veprostøed sínì. Pokojný a mírný byl jeho oblièej, vecka nìkdejí hrùznost
a vánivost zmizela s nìho a mstivý plamen vyhasl
v zraku i v srdci jeho. ,,Tato jest nìkdejí milenka má!
pravil, ukazuje na bláznivou Angelínu; ,,svùdce jejího
hledal jsem po tøicet let. Vèera jsem ji poznal, neb

se jmenovala sama; a pomstiv se na svùdci jejím zavradil jsem otce tohoto mladíka. Zde tento list budi svìdkem proti mnì! Vyndal svinutý list a podal ho soudcùm.
,,A a odpraven budu za zloèin svùj, budi list tento památkou a snad ospravedlnìním tomuto jinochu, aby mì
neproklínal pro smr otce svého, jento jsem já mu více
otcem byl ne roditel vlastní!
Hlasitì pøeètli soudcové list; jetì jednou se tázali starího cikána, zdali tomu tak, jak v listu pravil a jak se teï
vyznává?  ,,Tak tomu , pøisvìdèil cikán, ,,list tento ji
dávno napsaný, døíve, neli jsem ji znovu poznal. Tenkráte jsem nemínil jetì, e bude svìdèiti proti mnì.
Mlèel. Hluboké ticho. Soudcové rozhodli, a jednosvorný
úsudek byl: ,,Za tøi dny budi provazem odpraven! Bez
sebe leela bláznivá pøi nohou jeho, a jako døíve ustrnulý, nepohnutý co socha kamenná stál mladí cikán. Pevnì drel sevøený list otce zavradìného a oèi nepohnuté hledìly v nìj. Polohlasnì eptal bez pamìti, bez smyslu jednotlivá slova: ,,Otec mùj!  otec matku svedl  ne,
on zavradil matku mou  matkou  ne matkou svedl
milenku mou  svedl milenku otce  matku mou  a otec
mùj zavradil otce mého!

XIII
Pøed dalekou cestou
vrátím se jetì v obydlí rodièù.
Juliusz Slowacki  ,,Marie Stuartovna
Doufej! Od Boha mi dáno,
mám právo dávat rozhøeení tìm, co se potøísnili krví.
Juliusz Slowacki  ,,Mindowe
Mladý cikán byl za nevinného uznán, prohláen
za mladého hrabìte Valdemara z Borku, a dle vùle otce
jeho pøiøknuto mu dìdictví vekerých statkù. On zùstal
nepohnutý, nemluvil, nech s ním cokoliv èinili. Teï ohlásili pøed rádnicí shromádìnému lidu, e se nalezl syn
zavradìného hrabìte, a hlasité plesání shluklé luzy
rozléhalo se mìstem. Pak vyvede starého cikána oznamovali drábové, tento e jest vrah hrabìte z Borku, tøetího dne e má býti na hrdle trestán. Hlasitì opìt zaplesal shromádìný lid.
Jetì ten veèer uvedli v slavném a hluèném prùvodu
mladého cikána, teï Valdemara, hrabìte z Borku, co
pána v zámek, kde jetì dnes ráno co cikán, co zajatý
stál pøed mrtvolem, neznaje v nìm zavradìného otce
svého. Ètyømi koòmi jeli zdlouha hlubokým dolem, napøed i nazad mnoství lidu ,,Zdráv buï pán volajícího.
Vrchní a jeden ouøadník sedìli s mladým Valdemarem
ve voze.
On vak s oèima sklopenýma sedìl, nepozvedaje hlavy a nevímaje si vùkolí svého. Teï jeli dolem,

za potokem blíe jezera; nad nimi stála idova chaloupka, nad tou starý hrad. Na starém hradì i kolem
po stráních i v idovì zahrádce bylo mnoství divákù.
Napøed spìchav, aby vemu lidu   co vìdìl  oznámil,
stál Bárta na kamenném stole v idovì zahrádce a plným
hrdlem vypravoval shluklému kolem sebe sboru dnení
zbìhlé pøíhody. Teï jeli s mladým nyní hrabìtem zrovna
pod nimi: ,,Vidíte, to jest nìkdejí mladý cikán, aj, aj 
ano  mladý cikán;  teï ale ji není cikán, teï je mladý
pan Valdemar Lomecký z Borku, syn zavradìného pana
hrabìte,  aj  aj - køiète. A ije pán! volal Bárta. ,,A ije
pán! znìl hluk veho mnoství a skály. A ije pán! odpovídaly.
Z hlubokých mylenek probudil známý Bártùv hlas mladého Valdemara. Pozved hlavu, pohlédl vzhùru. Poznal
idovu chaloupku a sepjav ruce sloil je na znièené srdce, hluboko k zmrtvìlým prsoum pøikloniv hlavu. ,,A ije
pán! z daleka jetì odpovídaly skály. Hlas zvonù
ze zámku a hrubé støelby silné rány rozléhaly se hlubokým
dolem;  a vjeli do zámku.
Mladý Valdemar zavøel se do svých pokojù a ádný
se neosmìlil promluviti k nìmu, ani ze strastných mylenek jej probuditi. Po celou noc bdìli sluebníci u dveøí
bytu jeho.  Ráno byl zavradìný hrabì sputìn v hrobku
otcù svých pod kapli zámeckou. Mnoství lidu opìt bylo
ve dvoøe zámeckém; v kapli vak byli jen ouøadníci a syn
zavradìného. Tlaèící se mnoství mohlo jen otevøenými dveømi, pøecházejíc kolem nich, jetì jednou
se podívati na zavradìného pána. Bárta a starý Jakub
straili dveøe.  Naveèer byl pohøeb Ley a starého ida.
Pøi zapadajícím slunci neslo nìkolik sousedù rakve jejich vzhùru do kopce na høbitov idovský. Jediná Judita
a starý Bárta li s nimi.

Jasné jitro vstávalo nad hory. Tøetí den nastával,
v nìm starý cikán mìl býti vyveden. Bláznivá Angelína
mìla jej a ku spravedlnosti doprovázeti a pak navdy
zavøena býti v dùm bláznù.  Starý cikán se pøipravoval
k vyvedení;  on byl pokojný, oblièej od èasu rozsudku
nad ním proneeného nepromìnìný, leè vlasy jeho
ve dvou posledních dnech docela zeedivìly. On chodil
volným krokem dlouhou temnou síní ve vìi soudního
domu. Podlaha sínì té, stìny i strop byly z temného
ètverhranného kamene; zrovna proti goticky oklenutému ouzkému vchodu bylo malé, uvnitø velmi uzounké,
venku vak nìco irí okénko, to jediné v celé dlouhé
síni. Stranou stál dubový stolek, na nìm malý, èerný køíek a podle tohoto leela kytka z bílých a èervených rùí.
Za stolkem sedìl starý kláterník, cikána k smrti pøipravující. Bylo sedm hodin!  v osm mìl být vyveden.
Mladý Valdemar, hrabì z Borku, nìkdejí spoleèník
jeho, pøiel se s ním rozlouèiti. Knìz odstoupil a oni mimo
za otevøenými dveømi pøecházejícího stráníka byli samotni.
Beze slova promluvení stáli proti sobì;  starý Giacomo hledìl prosebnì ve tváø mladého Valdemara, tento
upíral oèi v kamennou podlahu.  Dlouho tak stáli proti
sobì a hluboké ticho bylo dlouhou síní.  Koneènì pøistoupil starý cikán.
,,Èas ubíhá, pravil slabým hlasem, ,,ne mine hodina, jsem smíøen se svìtem, a èin  zloèin mùj snad brzo
bude zapomenut se mnou. Pøed sebou jsem ospravedlnìn a pøed tebou mì snad ospravedlní list mùj, který
tobì odevzdalo právo. Spoleènice èinu mého, nìkdy
milenka má, bude trestána se mnou.  Ona musí vidìti
smr mou, já ji vidìti v smrti, a pak ji navdy zavøe kobka temná, temnìjí sevøe mne. 

Mlèel; ticho bylo temnou dlouhou síní, jen z daleka bylo
slyeti hlomoz shromáïujícího se mnoství ku popravì
cikána.
,,I s ní jsem smíøen, pokraèoval cikán, ,,Bùh, jen vidìl v srdce mé, odpustí vinu mou; i ty mnì odpus!
Valdemar nemohl pro boles srdce odpovìdíti. Opìt bylo
ticho.
,,Ty neodpovídá? Co mi neodpustí?
Ticho. Z vedlejí sínì bylo slyeti hlas bláznivé: ,,Já
ne, já ne! To on, to on! volala v hlasitém lkání.
,,Já jsem ti byl otcem, mluvil Giacomo, ,,kdy tvùj otec
tebe opustil;  já jsem ti byl spoleèníkem, pøítelem, dokud jsi byl jetì cikánem;  nejsem ti nièím víc?
Opìt ticho;  temný zvuk bubnù bylo slyeti zdola.
,,Èas ubíhá;  ji se blíí, aby mì vyvedli ven za mìsto;
musím jíti  Opìt hluboké, dlouhé bylo ticho. ,,Zde, viz!
zvolal cikán a pøikroèiv k Valdemarovi táhl ho k blízkému
jedinému oknu. Slabostí sklesl Valdemar u samého okna.
Vztýèiv se vak na kolena hledìl ouzkým, goticky klenutým oknem ven do íré krajiny.
Slunce stálo nad vysokými, v dálce se modrajícími horami, jejich okrouhlé homole u velikém kole dalekou,
ourodnou rovinu broubily. Daleké pole se po ní støídaly
s mladými lesíky a jednotlivými vesnicemi. Blíe
za mìstem uprostøed rozlehlé zelené luèiny stál vysoký,
okrouhlý zelený pahorek. Po nìm se tlaèilo nesèíslné
mnoství vùkolního lidu. Na nejvyím jeho vrcholku stály
dva mladé stromky, uprostøed nich strmìl èekan a kolem
toho se míhaly zbranì stráného vojska. Mnoství lidu
ustaviènì se táhlo po pìinách z mìsta k popravnímu
pahorku.
,,Zde! volal cikán, ,,zde, viz! ne mine hodina, uhasne
tamto na pahorku mého ití jiskra poslední; nechtìjte 

nechtìjte, milostivý pane! nechtìjte, abych bez odputìní vaeho seel s tohoto svìta.
Vtom vstoupil knìz a s ním mistr popravní v síò; pøede
dveømi zùstalo nìco vojska. Mladý Valdemar podal cikánovi ruku,  mluviti nemohl.
,,Mìjte se dobøe, milostivý pane! zvolal silným, ale tøesoucím se hlasem starý cikán, ,,mìjte se dobøe, a jestli
jednou v jiní pøijdete stranu,  pozdravujte mou Venecii!
Dvì veliké slzy valily se mu po vraskovité tváøi.
,,Dobrou noc, synu mùj! dobrou noc! pravil slabým
hlasem a kráèel ze sínì. Knìz a mistr popravní nasledovali jej.
Dveøe se zavøely a mladý Valdemar, polou bez sebe, skloniv hlavu na kamennou stìnu  zùstal kleèeti sám jediný
v temné síni.
Zdola bylo slyeti temný hlas bubnu; pak bylo opìt hluboké ticho. Valdemar kleèel ustaviènì jako v traplivém
snu u ouzkého okna. Asi po ètvrt hodinì probudil ho silný hlomoz. Bylo vidìti z okna dlouhý prùvod táhnoucí
za mìstem po luèinì. Dvìma øadama stálo mnoství
z mìsta i z daleka pøilého lidu. Mezi nima lo vpøedu
prùvodu nìco vojska pøi temném zvuku èernì pokrytého bubnu; nato pøily dvì øady jezdcù. Obklíèený dlouhým kolem vojska kráèel za nimi zdlouhavým, ale pevným krokem starý Giacomo, v rukou drel malý køíek
a kytku z bílých a èervených rùí. Po jeho stranì knìz,
po druhé mistr popravní. Za ním vedli dva pacholci bláznivou Angelínu uvázanou na dlouhém provaze, která
do výky vyskakujíc, ba v kole se toèíc a sem tam pobíhajíc, ,,Já ne, já ne! to on, to on!  kletba má! mé dítì v rukou
mìsíce! volala  èasem opìt podivné písnì vysokým
a chroptivým hlasem zpívajíc.  Byl to pohled stralivý. 

Pak pøily opìt dvì øady jezdcù a nìco vojska zavíralo tento hrùzný prùvod. Znovu sklesl Valdemar na chladnou kamennou pùdu temné sínì.
Tak doel prùvod vrcholku popravního kopce. Jezdci
zùstali dole a blýskajícími se palai rozhánìli na pahorek
se tlaèící lid. Nahoøe se rozevøelo kolo a starý cikán pøistoupil k èekanu. Oblièej jeho byl bledý, ano spíe by
se bylo mohlo øíci edé barvy. Odøíkával s knìzem modlitbu Pánì. Po skonèené modlitbì pøistoupil dle tamìjího zpùsobu k pøítomnému soudci, prose za milost.
,,U Boha jest milost! odpovìdìl soudce.
Brunatnì se zardìla tváø cikánova a opìt zbledla;
a opìt rudá èervenost se støídala s bledostí v oblièeji
jeho.
Prosil po druhé, a opìt ,,U Boha jest milost! odpovìdìl soudce; prosil po tøetí, a taková té byla odpovìï.
Vysoko nabìhla íla na èele cikánovì, tøásl se na vech
oudech, oblièej jeho byl bledý na smrt. Polohlasnì
se modlil s knìzem opìt modlitbu Pánì. Vekeren lid mìl
oèi k nìmu vzhùru obrácené a hluboké ticho bylo nesmírným zástupem. Mistr popravní hodil oprátku na hrdlo
zloèince a obnail prsa jeho. Vecky vlasy stály vzhùru
na hlavì cikána, vousy se rozjeily a daleko ven vystoupily oèi jeho. Vysoko vyvstala íla èelní a veliké krùpìje
potu padaly s bledého èela.
Hlasité vzdechnutí znìlo mezi lidem, a neastník
se houpal na vysokém høebu. Stralivé vykøiknutí znìlo
zdola  lidský jazyk nemá významu pro nì  a bláznivá
sklesla pod ibenièným kùlem.
Vzali a odnesli ji do domu bláznù.
Trest její byl nejstralivìjí, avak nejzaslouenìjí.
Od tìch èasù nemìla upokojené chvíle, ustaviènì vidìla
popravu milence svého, kterého døíve opustivi

a zklamavi k zoufanlivému èinu, a tudy k smrti hanebné
pøivedla; a ve zoufalství roztrhavi pouta  zubami si
rozervala íly, a tak ivotu hrùznému hrùzný uèinila konec.

XIV
Odvedu tì v kraj daleký,
kde nai lásku nepohaní.
Ty bude enou, bude mou paní,
já tobì vìrným budu na vìky.
Augustyn Bielowski
Mezi tolika bloudím po svìtì sám,
snad cizí ruce zavrou má víèka v poslední hodinì,
ach, bratøí, jestli necítíte, èím vlast je nám,
v odlouèení poznáte ji jediné.
Stefan Garczyñski
Tak pnìl cikán a do veèera na vyvýeném èekanu;
kolem nìho stráe a mnoství divákù, pod ním rozestøený ubrus, na tom dvì kapky krve a nìco drobných penìz.
List, který soudcùm byl podal na osvìdèení viny své a který
pak mladímu cikánu byl odevzdán, znìl takto. ,,A chladná
zemì skryje v lùno své neastníka, dadouc mu pokoje, který
nadarmo hledal na svrchu jejím, vysvìtlí tento list pøíhody
mé a ospravedlní pomstu mou, jestlie dosáhnu cíle dávno
ádaného.
Já nejsem rodilý cikán; jsem z Vlach, z Mestre rodem
a Venecia byla pro mne domovem.  Byl jsem gondoliérem. As dvacítiletý zamiloval jsem dívku venetskou
a spokojený jsem se houpával v èasích tìch ve loïce
své pod Ponte Rialto. Tam bylo stanovitì moje a dívka
má bývala u mne. Jednoho dne  bylo to v nedìli ráno
pøila ke mnì milenka má. ,Giacomo!´ pravila mnì hla-

sem milostným, ,Giacomo! já mám v Mestre navtíviti
tetku svou a doruèiti jí od rodièù svých nìkteré dary; za to
obdrím od ní nìco vína a oøechù. Ty mì tam musí
dovézti; pøed polednem se opìt vrátíme!´
Já jsem byl k tomu tím spíe volný, an právì nìkolik
mìstských jinochù do Mestre pøeveeno býti ádalo.
Spoleèník mùj postavil se vpøedu loïky, já vzad. 
Po chvíli jsme byli v lagunách a po krátkém èase stápìla se za námi Venecia v obklíèující ji vodì.
Pøiplouli jsme do Mestre a v pøístavu lodìk bylo itíplné
hemení, neb nìjaký cizinec byl pøijel do mìsta. V kupách
po námìstí stojíce rozmlouvali tamìjí obyvatelé
o rozlièných vìcech; uzøeve vak vùz, obklíèili pøíchozí,
jako tam jest obyèej.
Hluènì se hádali gondoliéøi, kdo by mìl cizince
do Venecie vézti. Byl to mladý, tíhlý mu; ozdobný at
jeho jevil bohatého jinocha. On mluvil èistì vlasky. I já
jsem se vmísil mezi gondoliéry, a promluviv naò, ádal
jsem ho, aby se dal v mé loïce pøevézti. On se podíval
na mne a pøipovìdìl, e se mnou poplyne do Venecie.
Kvapnì ádal jsem milenku, aby narychlo odbyla øízení
své, neli se sloí vìci cizince s vozu do loïky. Ona odbìhla; brzo vak se vrátila, leè nepøinesla ádného ovoce, pravíc, e nenalezla tetku doma. Co jí náleelo,
e zanechala v jejím bytu a teï e se vrátí s námi.
Po chvíli jsme byli v loïce. Cizinec a oba jeho slouící
byli uvnitø okrytu, dívka má zùstala pøi mnì venku v loïce.
Já a spoleèník mùj, oèekávajíce hojnou náhradu, veslovali jsme silnì, a po ètyrt hodinì minuve prùpluj, byli
jsme v lagunách. Cizinec vystoupil k nám. On se zatím
byl pøevlekl. luté, pøiléhající spodky, vysoké boty, zelená kazajka zlatými òùrami bohatì ozdobená byly odìv
jeho. Krk mìl obnaený, jen bílý límec kolem hrdla pøe-

pjatý pøilehal na jeho íji. Na hlavì mìl bílým peøím pøiozdobený klobouk. Byl to krásný mu.
A podnes ho jetì vidím pøed sebou, a vzpomenutí
naò  ; vak  ne, co cítím, nýbr list k ospravedlnìní
svému chtìl jsem psáti, proto dále.
Byl krásný mu. Ji v Mestre jsem se obával mu øíci,
aby jel se mnou, rozvauje, e milenka má popluje
s námi. ádost zisku pøemohla nastávající árlivost; teï
jsem toho pykal.  Bylo teï k jedenácté hodinì; slunce
stálo skorem nad námi. Pøed námi vyvstávaly vìe
a paláce Venecie z obklíèujících ji vod a zvuky zvonù plouly po hladinì vodní.
Cizinec rozprávìl s milenkou mou a dotazoval se na vystupující vìe, paláce a tak dále. Ona mu odpovídala. Já
jsem se tøásl. Tak jsme pøili a do Canale grande; cizinec vystoupil z loïky, poruèil slouícím, aby jeho vìci donesli do hospody di Grand Bretagne, kam jim spoleèník
mùj chtìl okázati cestu. On sám chtìl se jetì podívati
do mìsta a ádal, aby milenka má ho dovedla a
na Piazza di san Marco. Já jsem jej chtìl dovézti v loïce
a na místo, ujiuje, e mezitím mnoho znamenitých
palácù uvidí. On stál na svém. Plat za pøevezení z Mestry
sliboval, i za toto dovedení velkou náhradu. Chtìl jsem
ho sám dovésti, aneb jíti s nimi; ale spoleèník mùj
se sluebníky jeho odeel a loïka nemohla zùstati osamotnìlá. Ona té chtìla jíti s ním, pravíc, e beztoho musí
k rodièùm s poøízenou.
Má árlivost rostla, nechtìl jsem tomu pøipustiti; pøed
cizincem vak toho nedaje na sobì znáti, dìlal jsem,
jako bych ji pouèoval, kudy májíti. Mezitím jsem rozvaoval, jak by as velká mohla za dovedení vypadnouti
odmìna.  Ona se posmívala mé árlivosti, já vyhýbaje
se její vytyèce, pravil jsem, e jest ádostiva odmìny.

Ona vak, e odmìna, kterou dostane, má býti mou,
a opìt zvítìzila zisku ádost nad árlivostí mou;  já jsem
pøivolil, a brzo zmizel cizinec s milenkou mojí v ouzké
ulici za Ponte Rialto.
Sotvae odeli, vzmáhala se bouøe ve prsou mých. Nìkolikráte chtìl jsem opustiti loïku a bìeti za nimi. Nìkolikráte jsem byl z loïky na pevné zemi a opìt vskoèil
jsem v loïku. Jednou ji jsem byl na Ponte Rialto a opìt
jsem se v loïku navrátil. Opìt jsem vystoupil na Ponte
Rialto, pøebíhal jsem po nìm, a vida koneènì pøicházeti
spoleèníka svého, kynul jsem mu rukou k èlunu a spìchal
jsem k Piazza di san Marco.
Bylo k polednímu. Mnoství lidu se valilo z chrámu sv.
Marka. Pøed chrámem a k pøístavu a a ku protìjímu
paláci vudy mnoství lidu. Probìhl jsem vecko. Nìkolikráte jsem se po milence své tázal známých, kteøí
s ovocem mnoství to pøebíhali.  ádný ji nevidìl. Probìhl jsem Palazzo ducale; byl jsem u pøístavu  mezi
ovocníky  v zahradách Napoleonských; nebyla nikde.
Bìel jsem do domu jejího. Jetì nepøila. Spìchal jsem
do hospody di Grand Bretagne. Ptal jsem se. Cizinec ji
byl v hospodì ve svých pokojích. ádný vak nevidìl,
aby s ním byla pøila nìjaká entina. Chtìl jsem do jeho
pokojù, ne vzpamatovav se, vrátil jsem se do jejího bytu.
Ji byla doma.
V místech tìchto bylo z listu pozorovati, jak upamatování na starého cikána ouèinkovalo. Tøesoucí se ruka
jevila zatajený vztek a plamennou árlivost, takté i sloh
árlivou prozrazoval spìchavost. Bylo té znáti, e zde
nasledovala nìjaká u psaní pøestávka a e snad
o nìkolik dní pozdìji nasledovalo pokraèování v pøíbìhu
tom, a sice takto:

,,Byla doma; pravila, e jsem musil sotva odsud odejíti, kdy ona pøila domù. Dala mi peníze, které obdrela
od cizince za dovedení do chrámu sv. Marka a za poukázání cesty do hospody. Odmìna byla hojná, a pøece
jsem se domníval, e mi vecky obdrené peníze neodevzdala; proè jsem to myslil?  nevìdìl jsem sám.
Naoko jsem byl pokojný, ve mnì vak burácela nevìra.
Jednoho veèera ploul jsem s nìkolika cizinci
na pùlostrov Lido. Slunce zacházelo za Venecii a dlouhé
rudé prouhy táhly se po nebi i po hladinì vodní. Naproti
nám ploula jiná loïka, zpìv a hru bylo slyeti z otevøeného
v okryt její vchodu. Zdálo se mi, anebo vidìl jsem cizince,
jeho jsem z Mestre do Venecie pøevezl, a enská postava
byla spolu v této loïce.  Zda to nebyla milenka má? 
Hluboký, bolestný cit málem by mi byl rozboøil prsa. Vesloval jsem zdlouhavìji, leè kdy jsme blíe k oné loïce
pøicházeli, zavøely se dvíøka okrytu jejího. U vesla stál èlovìk neznámý. Oèima jsem chtìl proraziti okryt cizí loïky,
volal jsem zoufanlivì, aby otevøel záclony okrytu; leè neznámý se mi smál a minuli nás, ani jsem èeho byl spatøil.  Vesloval jsem  musil jsem  dále k východu, loïka
jejich ploula k západu ku Venecii.  Horké slzy kanuly
po tváøi mé, hledìl jsem za nimi, a zmizeli v prùpluji mezi
Palazzo ducale a vìzeními pod Mostem vzdechù.
Na ostrovì Lido sedìl jsem samoten a hledìl jsem k východu, an právì plný mìsíc z temného moøe vycházel.
Bez smyslu slova, bez cíle pøísahy eptem jsem zasílal
vstøíc za moøem vycházejícímu mìsíci. Støíbrné vlny
obráely se o temný bøeh.
Asi za hodinu plouli jsme zpìt k Venecii. Cizinci vystoupili z loïky u Dogany a já jsem ploul k pøístavu. Vjel jsem
v prùpluj mezi Palazzo ducale a vìzeními pod Most
vzdechù, nevìda sám proè.  V dlouhém paprlku táhlo

se svìtlo mìsíce ouzkou prùplují a po vysokých nade
mnou stìnách. Zpíval a plakal jsem, a nevìdìl jsem co
a nevìdìl jsem proè. Upevniv loïku svou vystoupil jsem
na pevnou zemi. ,Proè ke mnì nepøila odpoledne?´ 
 byla mylenka, která mì trápila. ,Ráno byla u mne,
proè nepøila odpoledne?  Vdy zøídka kdy ke mnì
chodívá odpoledne.  Proè ale právì dnes nepøila?´ Ty
a podobné námitky budily se ve mnì. Nemoha
se koneènì zdreti, spìchal jsem do jejího bytu. Byla
doma. Zdálo se mi, e jest dnes oupravnìji ustrojena
ne jindy; pozdì jsme se rozlouèili. Já jí èinil výèitky; ona
plakala, e jí nevìøím. Uvìøil jsem opìt, aè ne docela.
el jsem a celou noc jsem strávil v loïce za Lido
v otevøeném moøi. Den nato el jsem odpoledne do . bytu
jejího, abych se pøesvìdéil, je-li doma.  Od té strany,
od zahrad Napoleonských pøicházel cizinec, jeho jsem
tak tuze nenávidìl. Ve mnì se vzmáhala stralivá bouøe. Spìchal jsem, ano bìel jsem k bytu jejímu. Pøíbuzní její vickni byli pøed domem. Kvapnì se ptám ,jest-li
doma?´ Øekli, e ano. Vejdu v sednici.
Na stole byly poházeny ozdoby vlasù jejích, její átek
a tak dále. Ona leela na posteli. Spala, aneb se stavìla
spáti. Já ji vzbudil, a planoucí na ni upøev zrak, ptal jsem
se, zdali zde ádný nebyl?  Ona pravila, e ádný. Ptal
jsem se dùtklivìji. Plakala opìt, e jí nevìøím.
Já jsem odbìhl; ve mnì pálal stralivý plamen nejhavìjí árlivosti. Noc jsem strávil v straném kanálu
d´Orfana; bylo to na hrobì neastného otce. Ráno jsem
opìt byl pod Ponte Rialto. Ona nepøila; myslil jsem,
e se hnìvá. Odpoledne jsem zùstal pod Ponte Rialto.
Ona nepøila. Byl veèer. Déle jsem nemohl vydreti, bìel jsem do bytu jejího. Tái se po ní. Ráno èasnì odela a nevrátila se posud. Bìím do hospody cizince.

Ráno odploul s nìjakou entinou do Tritì, a ádný
nevìdìl, odkud jest. Já byl znièen. Zejtra ráno ploula jiná
loï do Tritì; k ní jsem se dal za plavce, aby mì pøevezli na druhý bøeh Adriatického moøe. Jitra jsem
se nemohl doèekati.  Poslednì jsem se v loïce své kolíbal pøístavem venetským. Zrána jsme vyplouli; protivný
vítr nás zdrel a teprv tøetí den byli jsme v pøístavu tritském. Jak mono rychle spìchal jsem Tritìm, vzhùru,
dolù nadarmo. A k veèeru na dotazování mé slyel jsem,
e nìjaký cizinec, který ode mne popsanému byl podoben, s nìjakou dívkou jel vzhùru po silnici k Ljubljani.
Spìchal jsem vzhùru na silnici. Na Obèinì zastavil jsem
krok, ohlíeje se, kterou se obrátili stranou. ,Kam spìchám? zda je dohoním? ´ tázal jsem se hlasitì sám
sebe.
Hluboko pode mnou leely zahrady tritské, vinice Obèiny, a kvìtoucí katany stály vzhùru do kopce nad nimi.
Pøi moøi se bìlaly stavení tritské, za nimi se táhlo daleko pohoøí moøské. Hluboké mlhy valily se po hladinách
moøe, slunce ji dávno bylo stopeno v ní. Zdálo se mi,
e musím skoøiti dolù, do bezedné hlubiny tichých vod.
Sepjal jsem ruce; nevolnì zvedl jsem pravici k veøernímu
nebi a stralivá pøísaha pomsty nesla se z ust mých nade
temné moøe.  Jetì jednou pohlídl jsem dolù 
a naposledy spatøil jsem moøe;  od tìch èasù nevidìl
jsem je více!
Spìchal jsem dále a dále v írý svìt, bez cíle, bez konce!
Posléze jsem se octl ve sboru cikánù a a podnes bloudím cizou mi zemí, daleko, daleko od krajù svých, povrený, neznámý; nic  nic mi nezùstalo z èasù pøedelých, ne stralivé upamatování, ne plamenná pomsty
ádost, nic  nic! 

O Venecia! Venecia! dobrou noc! 
Temná noc, chladná noc mì obklíèila teï v pustém lese,
domovu mém.  Lodièko má! kolíbá-li se jetì na vlnách
pøi Ponte Rialto, èi ji snad rozkotána se rozplývá
v jednotlivých prknách, ven  ven  v daleké moøe  ? 
Samoten teï sedím pøi dohoøívajícím ohni, dopisuje tento
strastiplný list; kolem mne spí druhové moji, nade mnou
tuhnou hvìzdy ubledlé. Vecko spí; ticho dalekým lesem, já jen nespím, já a pamì má a pomsty ádost
horoucí.  Kdy usne pamì má?  Kdy uhasne moje
ádost pomsty? 
A potud list starého cikána.
Teï ji usnula pamì jeho, teï uhasla pomsty ádost
horoucí.  Na vysokém èekanu usnul i on, hluboký mír
chovala prsa obìence. Mrtvé oko bylo obrácené
v stranu jiní, hlava jeho sklonìna ku krajùm otèiny jeho.
Bledá tváø jeho byla pokojna. Lehký vìtøík  ode strany
jiní zavívaje  pøelétal od krajù jeho rodných a pohrával
mu se edivými vlasy.
Venecia! byla mu poslední mylenkou a jeho hrobem
cizí bude zemì.

XV
Hleï na mládence v nejlepím vìku!
Sotva se na svìtle svìta objeví,
ji jeho prsa zledoví.
Ponoøen v neèistých radostí stoku
ije sám a sám mezi lidmi.
Julian Korsak
Prohnilý duch pamì ztrácí,
i zemøe sám.

Bez nadìje, bez svobody,
rozlouèil se    
Ludwig Jablonowski
Malá rovina byla mezi nevysokými pahorky nade vchodem èasto dotknutého oudolí. Dozrávajícího obilí zlaté
klasy sklánìly se kolem ní u veèerního vìtru lehkém vání
a epot jejich  co tichá, veèerní hudba k zpìvu pøelétajících muek  kolíbal se v zamyleném snìní nade nízkou trávou, jento nové hroby starého ida a dcery jeho
pøikrývala. Porùznu na této rovince vyhlíelo z polou
uschlého drnu est hrobových kamenù, obyèejných
na hrobech hebrajských; a tøi mladé stromky se kolíbaly
v dlouhém stínu po truchlivé pùdì.
Zapadajícího slunce zbrunatnìlá záø vysílala jednotlivé plamenorudé paprlky hustými klasy na tichou rovinu a jednodenních muek míhavé hejna houpaly se nad
kvìtoucími mezemi v okruh høbitové pùdy.  Hluboko
zahrabané srdce obklopilo hluboké ticho a hluboké ti-

cho sídlilo na umírajícím paprlku slunce nade øíí smutku.
Mladý Valdemar  v atu, v jakém po prvé byl pøiel
v krajinu tuto  sedìl, èi spíe leel hlavou na mezi
k východu této rovinky opøený a pøi nìm rozlámaný hudební nástroj jeho mezi houpajícími se slzami panny.
Zásvit louèícího se slunce dlel na smutném oblièeji; leè
paprlek jeho nenalezl ádnou slzu v oèích oputìného. Pøípadnostmi tak stranými, jaké potkaly jej v dnech
tìchto, umoøeni vymøeli citové jeho;  tak se aspoò zdálo. Pokoj hrobový, zdálo se, v srdci jeho si rozbil blahodatný stán.
On se louèil s první a poslední milenkou ivota svého
a smutek jeho byl mírný. On jí nezávidìl odpoèinutí neskonèené po strastech tak bouølivì zmítaného ivota;
neb i jeho vyvrhla stralivá bouøe  rozkotavi koráb, jen
jej mìl do zaslíbené uvésti zemì , i jeho vyvrhla
na ostrov hlubokého ticha;  on byl vyzdvien, povýen
nade vecky vánì a náruivosti dnù lidských. Pohlednutí na oblièej jeho bylo by v okamení tomto utiilo bouøi
v prsou jednoho kadého, který jetì tonul ve vlnách
zbouøeného ití.
Zdálo se, jako by v krásném oblièeji jeho smutek jen
ze zvyku dlel, jen z obyèeje bydlela truchlivost
v pùvabných tazích a tichost mírnila známky její jako
pøevìený závoj.
Aè mladá, pøece nanejvej velebná v okameních tìchto byla jeho tváø. Ústa jeho se nepohnula; ani v nejtií
epot nerozplouly se mylenky jeho. Temnomodré oko 
v hluboký blankyt obráceno  stíhalo lehké obláèky, jen
co bílé beránky plouly po milostném modru veèerního
nebe; a tam, kde v jasnìjích planulo barvách promìòující se víc a více, a na obrubì obilné paiti

se zapadajícím sluncem v jednu temnomodrou splynulo
záø. Zdálo se mu, e Lein duch v posledním vzdechu
se rozplynuv, obklíèil v modrém povìtøí  v rùových èerváncích kouli zemskou; a e èasem i duch jeho  takté
se rozplynuv  vjedno se spojí s ním u velikost Boskou.
Tak sedìl asi pùl hodiny; bylo to poslední louèení.
Jemu nelzelo v krajinì této zùstati; buï pro pøíhody
zbìhlé v okrlku tomto, buï e toulavému zvykl ivotu,
anebo z jiných pøíèin  nevím.  On uèiniv své poslední
poøízení uspoøádal své záleitosti; a ádnému nic neprojeviv umínil co mladý cikán se vrátiti v írý svìt. Zde
jedinì na hrobì Ley byl se rozlouèiti aneb upevniti
v oumyslu svém.
Dole pøed idovou zahrádkou sedìl u veèerním tichu
krásného dolu starý Bárta. On a Judita obdreli idovu
chaloupku, která po smrti idovì zpìt byla pøipadla vrchnosti. Bárta se o ni hlásil a  z ohledu jeho sluby, kterou v bitvách nebotíkovi hrabìti proukázal, jako i z té
pøíèiny, e ji na ten pád, kdyby zpìt pøipadla vrchnosti,
mìl pøislíbenou  také ji obdrel. Byl vak dle vùle mladého pána povinován kadého pøíchozího, který by
u nìho pøenocovati chtìl, zdarma vyèastovati, k èemu
roènì ze zámku jisté peníze mìl vykázané.
Teï sedìl blaený Bárta pøed svojí chaloupkou ve své
zahrádce. Sklenièku pøed sebou maje, rozjímal, jak vem
pøíchozím a hostùm svým stralivé pøíhody francouzské
války pøed i za Rejnem bude hlásati, co zatím Judita
v chaloupce pøi malém ohníèku veèeøi pøipravovala, èasem k nìmu vycházejíc. Vypravujícího Bárty hlas rozléhal se v oudolí.
Vtom bylo  - nad ním po pìinì kolem starého hradu
do oudolí vedoucí  zdlouhavé, ale silné kroky slyeti
a jednotlivé kameny valily se hustým køovím náramným

rachotem v dol. ádného vak pro husté kolem stezky
køoví nebylo vidìti. Teï umlkly kroky; pocestný musil
kráèeti po mìkké pùdì. Bárta poslouchal.
Ticho bylo dalekým, krásným dolem; brunatné nebe
bylo nad ním od jedné jeho strany k druhé rozepjato a v
temnìjích barvách stínily stromy po skalinách a dolem
kol jezera, po jehoto hladinì se bìlaly lílie vodní.
V temné køovinì u potoka èasem milostnì zaklokotal
slavíka zpìv a z protìjích skal, kde plaèící bøízy
se sklánìly nad støechami zpustlého mìsta, ozývalo
se osamìlé kukaèky jednozvuèné volání. Lehký kouø
polétoval nad chaloupkami, malé ohníèky svitily z jejich
otevøených dvíøek a se zpìvem hnali pastevci stáda svá
v tiché stáje.
Bárta poslouchal. Teï bylo slyeti kroky dolem pod chaloupkou,  teï na lávce pøes potok; pro husté køoví vak
a posud ádného nebylo vidìti. Bárta ji chtìl volati,
domnívaje se, e nìkterý pocestný nevìdomì minul jedinou jeho hospodu. Vtom ale postava nìjaká pøecházela
pìinou od chaloupky k chaloupce vzhùru do kopce
po druhé stranì. Èasem zmizela za vystupujícími skalinami; èasem ji opìt bylo vidìti, ana zastiòujíc ohníèky jejich
míjela dveøe nízkých chaloupek.
,,Judito! Judito! volal Bárta. Ona pøibìhla. ,,Viz, není
to tamo mladý pán ná  na mou vìru  v odìvu cikánském?! volal Bárta. ,,Ano, v odìvu cikánském! aj, aj 
jak? kdo se opovauje?  Judita pøistínila zraky rozevøenou nad èelem rukou a hledìla na protìjí pìinu.
Ano  byl to on, mladý Valdemar, hrabì z Borku,  teï
opìt pøecházel se sklopenou hlavou kolem poslední
chaloupky. Zvolna kráèí vý a vý.
Teï jest na kopci.   Neohlídnul se na krajinu rodnou;
dále  dále odchází.

Kolem nìho kvìtoucí luèiny, ourodné pole, modré lesy,
jeho vlas, jeho dìdictví. V dálce temné hory valící se co
zsinalé vlny k rùovému nebi a jako zkrvavìlým obláèkùm  louèily se s osamìlým poutníkem. On nic nevidí;
 dále  dále odchází. 
Dlouhá silnice táhne se rovinou; daleko  daleko, a
v dálce  co zavøená øeka  v temné padá hory. Po ní
daleko  daleko odchází.
Odeel v írý svìt mladý cikán. Nech ho Bùh doprovází!

