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O S O B Y : 

M . DOBROMILA RETTIGOVA, choť 

zkoušeného radního. 

ROLLEROVA. 

ROUBÍNKOVÁ. 

LENKA 

TYNY 

MAŘENKA 
• městské dívky. 

ANINKA 

TONIČKA 

FRONY 

ANČKA, hospodyně u Dra. Plavce. 

KAČENKA, služebná u Rettigové. 

M. et Ch. Dr. PLAVEC. 

JUDr. GOLICH, advokát. 

ROUBÍNEK, aktuár. 

ROUBAL, pojezdný. 

VALENTA, myslivec. 

CHADIMA 
REJSEK 

VACEK, stud. filosofie. 

Učitelský mládenec. 

VŠETEČKA, muzikant. 

D ě j v Litomyšli r. 1836. 



j e d n a n í i. 
Partie Zámeckého párku v Litomyšli. Hoině buků, habrů, 
lip, javorů a křovin. V popředí široký chodník pískem vy-
sypaný. O d něho obloukem do pozadí stezka. Při ní v pozadí 
pod košatým habrem lavička, kterouž je dobře viděti z před-
ního chodníku. V právo od diváka prokmitá mezi stromy 
a křovinami část renaissančnflio zámku. Zlatá zář prochvívá 
korunami a po kmenech. Je v neděli ráno. Tichem pronikne ze 
zámecké kaple, jíž ne viděti, zvuk zvonku a tlumený hlas varhan. 

Výstup i. 
TTNT, p a k FRONT. 

TYNY (osmnáctiletá ve svitlých letních íatecb. U pasu 
pentle. Má nř^ké střevlíky, od nich ke kotníkům a nad 
ní skřípeni pentlilky přes bílé puniochy. Je pobrána do 
Itenl). 

FRONT (dvacetiletá, podobni oblelend\ t y j de z popadl, 
me^i stromy, stane nezpozorována opodál laviiky> k ní% 
se pak připlíží po ípilkách. Usmívajíc se hledí dychtiví 
Týní přes rameno). To je něco krásného. 

TTNT (rychle se obrátí). To jsem se lekla. (S úsmi-
vem.) Ty! Jako po kočičích šlapkách. 

FRONT. CO to čteš? 
TTNT (poáájl knírku, hledí na ni s pátravým úsmlvem). 
FRONT (čte polonahlas). „Václav a Terezka" -

Česky?I A rozumíš tomu, je to pěkné? 
TTNT. Krásné, ach krásné I Já se ti již naplakala I 

Máli Rollerova by se mně nesmála, jako včera, když 
mě viděla s českou knížkou, kdyby tohle čtla. 



FRONY. NO VÍŠ, to hochbóhmisch - já sama - a 
v Lesekránzchen tam ti mají čtení! Tuhle jsem četla, 
tuze zamilované, jak si dva schwuren ewige Liebe 
a ona mu dala goldenen Ring (náhle). Tuhle knížku 
máš -

TYNY. Od paní radové Rettigově. 
FRONY. Ach, já myslila, že od jistého pana filosofa, 

v í š -
TYNY (vesele). Ne, tomu já tu knížku půjčím. 
FRONY. Ah! A jistě tady! To abych šla. 
TYNY. Není tak na spěch; a abys věděla, pojd, 

sedni si (dlldji místo). 
FRONY. Jen chviličku, (sedá) vždyť jdu do zámku 

na mši. Ostaneš tu na morgenpromenadu? Ale že je 
řeč o paní Rettigové, řekni mi, Tynynko, ale oprav-
du, jaké jsou ty hodiny u ní. 

TYNY. Oh, já se na ně vždycky těším, jen kdyby^ 
jich bylo v týdnu víc. Tetinka -

FRONY (s úsmévem). Tetinka -
TYNY. TO jest paní radová, ta s námi česky čte, 

všecko krásně vyloží a pak zas ženské práce -
FRONY (vpadne). A Tynynko (dUvlml, dychtiví) ně-

kdy tam přijdou páni filosofové -
TYNY (rychle). Ne, nikdy; to je kleveta! 
FRONY. Ale pro české knihy si k paní radové chodí. 
TYNY (horliví). Ale když my tam nejsme. 
FRONY. TO pak jdou sem do parku. Ale víš, ale ne-

smíš se zlobit, paní Rettigová přece jenom párky svádí. 
TYNY. TO není pravda! 



FRONY. A jak pak Leny ajnémrova; přestane k ní 
chodit, je nevěstou. 

TYNY. TO není možná I 
FRONT. Je nevěstou, jistě, ted jsem to slyšela. Do-

ktora Plavce si bude brát; no a ten je taky vlastenec, 
s paní Rettigovou a s panem radou dobře známý, 
chodí tam. 

TYNY. TO není možná! On jistě šedesátník, a Leny 
tak mladá, to -

FRONY (chytne ji ruku, dávajíc ji \nament'). Tiše, 
podívej se, tu jsou, tu je máš. 

Výstup 2. 

LENKA, DOKTOR PLAVEC, předešlé. 

LENKA (dvacetiletá\ cbuáíji ne$li Frony a Tyny oble-
tendy ve svétljch Šatech, vyjde s doktorem ^ leva na hlavni 
steaku v popředí). 

PLAVEC (Šedesátník v kastorovém klobouce yproSedivélýy 
v tmavém kabátéy bílý Šátek na krkuy Spaniheíku v ruce). 

TYNY 1 
FRONY I s KvídavlJe P°KorHÍL 

PLAVEC (dobrácky). Má zlatá panno Lenko, tuze po-
spícháte. Ufl Omeškal jsem vás, mše už se začala. 

LENKA (%dr%evSi kroky mluví mírné). Snad přijdeme 
už na konec. 

PLAVEC. A když se dnes všecko spiklo. Ani v ne-
děli není pokoj. Ančka pořád někoho hlásila, tolik 
pacientů ze vsí -



LENKA. K vůli mně jste neměl tak pospíchat, pane 
doktore. 

PLAVEC (dobrácky > vesele). Tak, tak, k vůli komu 
pakl To by pak bylo. Pospíchal jsem rád, sám ted 
trochu pacient, víme. Ale tohle „pane doktore", má 
zlatá Leničko, to už ne, to už ne (pojdou v právo). 

Výstup 

FRONT, TYNY. 

FRONT (rychle vstane). Tak ted uvěříš I 
TYNY. Jsem zmámená I 
FRONT. Takového dědka I 
TYNY. Proč to dělá! 
FRONY. Proč! Když se starý zbláznil a chce ji udělat 

doktorkou. Bude honorací, bude jemnostpaní. 
TYNY. Proto myslím ne, to by Lenka neudělala. 
FRONY. Ty jí nedáš. Ale zeptej se paní Rettigové, 

tetinky, ta ti poví. A vždyť tam Lenka u ní něco vy-
šívala, pro něj, pro doktora, vlasy na bílém hedvábí 
a s českým nápisem. 

TYNY. Ano, to je pravda, vyšívala: 

„Pluj dále neustále, 
vyhni se každé hlubině 
a skále." 

FRONY. Paní Rettigová to složila. 
TYNY. Ale to jsme myslily, že to Lenka vyšívá 

doktoru Plavcovi k svátku, z vděčnosti, když jí ta-



tínka od smrti zachránil; a děti ajnémrovy tak stonaly 
a ajnémr s platem, to víš - a po takové nemoci -

FRONT. A ona to ženichu vyšívala! Ale ted půjdu 
do kaple se podívat, jak ten starý bude po Lence 
obracet verliebt oči. A ty - (s áítépkem) ty tu počkáš 
až pan -

TTNT. Ne; a abys nemyslila, půjdu s tebou. 
FRONT (cestou). Ne, takový starý und so- f sméje se.) 
TTNT. Ale Lenka I Co se to stalo I 
FRONT (vzpomene). A pan adjunkt -
TTNT. Ježíš! A na tohle si přijel! 
FRONT (soucitní). No, chudák faajáou v právo). 

Výstup 4. 

DOKTOR GÚLICH, ROUBAL, POJEZDNÝ. 

GÚLICH (padesátníkpo^loutlé barvy ve tváři, vlasů nad 
ielem mírni kadeřavých, s licotisky na spáncích, v atlasovém 
lerném nákrčníku. Je ohlelen v hnéáýfrak dle mody. Vyjde 
Z leva v popředí). Gehorsamster Diener, pane pojezd-
ný. Taky na Morgenpromenadu ? (Ceká a% dojde.) 

ROUBAL (jen% vystoupiv ^ poradí, jde ke Gillichovi. Je 
padesátníky lervený,plných tváří, plavých vlasů, v modrém 
fraku se plutými knoflíky, v úzkých nohavicích; boty o ho-
linkách s kopnami. Na hntkované, bílé ves té houpá se mu 
Z kapsy mocné jou-jou. Na hlavé kastor. Přichází volnéy 
ruce na pádech. Způsob jeho řeli neruáný). 

GÚLICH. Jak se vyspali? 
ROUBAL. Já? Já moc ne, šel jsem pozdě spat; bylo 



už jedenáct pryč. Pan hrabě přijel z nenadání ze světa. 
GULICH. Slyšeli jsme; přijel sám, jen s myslivcem. 
ROUBAL. TO byla turbací I 
GULICH. Jak vypadá pan hrabě, když na cestách 

stonal. 
ROUBAL. Hubený jako louč a opálený jako cikán. 
GULICH. Když byli tak daleko. 
ROUBAL (jakoby nevéřil). Prý až v Africe. 
GULICH. Proč pak ne. 
ROUBAL. Prý až u červeného moře a prý si ho dro-

bet přivezl ve flašce. 
GULICH (zlomyslnés úsmivem). A je to červené? 
ROUBAL. Já to neviděl. To zas ted bude; samé 

sháňky - (pojednou). Ale myslivci se to vyplatilo. 
GULICH. Adjunktu Valentovi? 
ROUBAL. UŽ jím není. 2e měl kuráž a pustil se 

s panem hrabětem a pak, že ho v nemoci opatroval -
GULICH. Dostal fořtovnu. 
ROUBAL. V Lubné. Včera mu to pan hrabě oznámil, 

když dojížděli sem. 
GULICH. TO ted bude na mladého fořta honba. 
ROUBAL. Jaká honba -
GULICH. Nevěsty. 
ROUBAL (mrzutí). Khh - (yyhroli). 
GULICH. Jestli pak pan hrabě už ví, co se dnes 

stalo. To se zasmáli, co? 
ROUBAL. Já? Zasmál? Nazlobil jsem se, aby věděli; 

K vůli hříběti. Však ho znají od té hnědé klisny, 
vědí-



GULICH (usmívaje se ironicky). Jak bych nevěděl! 
ROUBAL. Takový tvoreček, takový oudělek! (Ro-

zehřívá se.) Nožky jako srnka -
GULICH. Stalo se něco? 
ROUBAL (utrhne se). Je uřknutý -
GULICH (přemáháúsmév). To snad ne. 
ROUBAL. Jak pak ne! Pacholek ho ráno vyvedl, 

tady (ukáfy do poradí) kousek na dvůr, provádí ho 
a ono skáče, inu radost, ale v tom čert přines' -

GULICH. Babu. 
ROUBAL, čertovu (s ironickým respektem). Paní ra-

dovou, Rettičku. Sla do parku a hned (mluvípo ni)> 
ach, to je překrásné hříbátko. Wissen sie, wie sie 
spricht (zlostni opakuje). Překrásné hříbátko. Cert 
aby - Kdo se jí o to prosil. Překrásné -

GULICH. Das ist hochbóhmisch, das treíFen Sie 
nicht. 

ROUBAL. Ale co z toho hochbóhmisch! Ríbě se za-
čalo najednou třást, potit - (s důrazem). A pak řek-
nou : To snad ne 1 Vědí co, když píšou odtud do no-
vin, dají to tam ňáko. Je to pravda. 

GULICH. TO bych spíš měl napsat, co jí dnes vy-
vedli. 

ROUBAL. Retičce? (Mrzuté.) Co pak -
GULICH. Sie mochte halt alles bóhmisch haben, 

celé město, auch die Firmen, vědí -
ROUBAL. Ach, was, jak Živo to nebylo.-
GULICH. A vidějí, ševce Chadimu, toho čtenáře, už 

přemluvila. Dal si namalovat: František Chadima 



obuvník (posméšné opakuje) o-buv-ník, a dnes ráno 
měl na tabuli: Franz Chadima, ohavník, o-hav-ník. 

ROUBAL (usmije se %lobhij. To jí patří. Co se do 
toho plete, ženská. (Za volni chů^e se postavu;/.) 

GULICH. A divadlo chce, to je taky novina. 
ROUBAL. Rettička? Divadlo chce hrát? (Dd se do 

%lobivébo smíchu.) Ale jdou, ta by vypadala. 
GÚUCH. N e , t o n e , a l e t o o n a -
ROUBAL (íkubna sebou). A já úberhaupt divadlo ani 

cejtit. Já do divadla nejdu, ani slyšet. Kdyby hrál král 
krále, hrabě hraběte, ale tak, to ňáká chamradina dělá 
vrchnost a já se mám na to dívat? A co Rettička, jak 
povídali -

GULICH. Chce, aby zdejší z města hráli; Dilettan-
tenvorstellung, aber bohmisch -

ROUBAL. A snad v zámku, ne, v zámeckém di-
vadle-

GULICH. Kde se hraje francouzsky a německy; to 
ne. (S úsmélkem.) Zatím jen „u černého orla". 

ROUBAL. TO by tak bylo, v zámku! Krásné hříbát-
ko, překrásné - Kdyby si radši nechala jen to vaření. 

GULICH (S úsmélkem). A to si zas rada Rettig tuze 
nechválí, jak slyším. Tuhle prý si už vzdychl: ,Kdy-
bych dostal aspoň trochu kloudné polívky l' Ale je to. 
Panička pořád samé průby i z bramborové nati, pořád 
zkouší a vymýšlí -

ROUBAL. A to mu toho naplácá, a není to ani sla/?/ 
ani masto/ (^asmije se svému nápadu) a taky ne dobré. 
(Zajdou do poradí, kde% ̂ mi^eji me^i stromy.) 



Výstup j. 

ROLLEROVÁ, ROUBÍNKOVÁ, ROUBÍNEK. 

Ne$li vystoupl je slyleti hlasitý smich Rollerové % leva 
scénou. 

ROLLEROVÁ (nevelká, drobnd\ starsi u% 1 nedílní vy-
ROUBÍNKOVÁ (svi$ídost tvdře J strojené). 
ROUBÍNEK (nevelký, drobný, přibledlé, chladné tvdře, 

v kabdtlperníkové barvy, v modrošedýchpantalonech, kastor 
na hlaví, se ípanihelkou v ruce, v mrazivé vágnosti jde 
ddmami). 

ROLLEROVÁ (jestl se smljic). Jak povídám, Frau 
von Roubínek, je to pravda. Dnes ráno to našli na 
tabuli, so grosse Lettern (ukazuje) Franz Chadima 
ohavník -

ROUBÍNKOVA (obrdtí se po mu%i). Slyšíš, Roubínek? 
ROUBÍNEK (vdfyil dochází a jeitl chtíce s chladnou 

přísnosti). To tak je, když se začíná se zbytečnými no-
votami. To jsou samé zbytečnosti. Firmy byly od jak-
živa německé. Císař Josef a Žižka byli také vlasten-
cové, ten kostel tu máme po íiich na paťnátku a -

ROUBÍNKOVA (rychle namlouvajíc). Já bych Frau von 
Roller, paní Rettigové nedala svou Lotty. Česky učit 
se nepotřebuje. 

ROLLEROVÁ. TO se ví, to jen ty sprostší. A co se 
tam jinak naučí, snad trochu klevetit. Jako tohle -

ROUBÍNKOVA (kvapní). Něco bylo? 
ROLLEROVÁ. O mojí Máli neslyšeli? 
ROUBÍNKOVA (divíc se na oko). Ne, co pak -



ROLLEROVÁ . Ty řeči 1 To jistě vyšlo odtamtud, když 
se tak u paní Rettigové scházejí. A co 1 Ze když byla 
tuhle akademie a naše Máli měla tam deklamírovat, 
že prý si před tím mazala bílkem koutky, aby prý 
neměla tak širokou hubu -

ROUBÍNKOVÁ (V lileném rozhorleni). Nein, das ist 
unverschámt! Fraulein Mali jako obrázek a hubič-
ku má! 

ROLLEROVÁ. Já myslím, že to vyšlo odtamtud, wie 
ich sag*. 

ROUBÍNKOVÁ. A samy by měly dát pozor. Prý se 
tam scházejí. Panenky jako na učení hochbohmisch a 
vařit a - páni filosofové za nimi (zlomyslní) k paní 
radové pro české knížky. 

ROLLEROVÁ. Kdyby jen studenti, ale Rettička je 
taky starším nápomocná, starším pánům a může se 
říct i starým. O doktoru Plavcovi to slyšeli -

ROUBÍNKOVÁ. O doktoru Plavcovi? Dieser vlaste-
nec. Co je? 

ROLLEROVÁ. Co je? Ein Skandal, wirklich ein 
Skandal! (Zachází v právo.) 

ROUBÍNKOVÁ (sni). 
ROUBÍNEK (opozdiv se Růstal vzadu). 
ROUBÍNKOVÁ (zacházejíc ohlédne se po mu%i a zavolá 

s Učenou laskavosti\ ve zvuku hlasu cítit vlak nevoli a roz-
kaz) : Aber Roubínek! (Zajde v právo.) 

ROUBÍNEK (trhne sebou). Už. jdu, Betty (zrychlio nlco 
málo kroky z^dvd v íkrobené důstojnosti). Přec ne-
poběhnu -



Výstup 6. 

REJSEK, ROUBÍNEK, p a k GULICH, ROUBAL. 

REJSEK (padesátník, v d f y ý , hladce oholeným bílý šdtek 
na krku. Vyjde oprava). Pán bůh rač dát dobrýtro, 
pane aktuár. 

ROUBÍNEK (důstojní ̂ chladni). Děkuju. (Odejde vpravo.) 
REJSEK (se zamračené po nim ohlédne). 
ROUBAL (Z leva). 
GULICH (S nim). Ah, pan mistři Kde pak jsme 

chodili? 
REJSEK (uhdfy palcem do %adu na právo). Ale tuhle 

u pana vrchního, nes' jsem urozené paní střevíčky. 
Je ta pouť -

GULICH. NO, a jak je s Chadimou -
REJSEK. S Chadimou? Co je, prosím? 
GULICH. Jděte se ho optat, ale pozor, však víte, že 

je skalní. 
ROUBAL. Skalní? Was ist das? 
GULICH (k Roubalovi). To nevědí ? Jsou dvojí ševci, 

polní a skalní; ti skalní jsou divočejší, ti si v zlosti 
trhají štětiny ze hřbetu. A Chadima je -

REJSEK (%rudnuv). Chadima je, pane doktor, pořád-
ný řemeslník, hodný člověk a ne hloupý -

GULICH. O , čtenář jako vy, víme, víme. 
REJSEK. A to někteří učení páni neradi vidí! Skalní 

neskalní, jen když je hodný. A líběj' se přeptat' ko-
likerého druhu jsou advokáti u kterého a jakého dru-
hu jsou oni. Poroučím se. (Odejde v lev o.) 



Výstup 7. 

GÚLICH, ROUBAL, p a k ANČKA. 

GULICH. Podívají se, jak píská na kopyto I A to je 
polní, ti jsou krotší, což teprve skalní 1 

ROUBAL. Chadima - (pochechtdvd se). To si nadro-
bili! 

GULICH. NechťI Slyšeli: čtenáři, písmáci. Jak 
mluví! Sutor ne ultra crepidam. Ale to to. I v tom má 
paní Rettigová prsty. To si ani nerozvážejí. Na oko 
samé maličkosti; české firmy, české deklamovánky, 
české divadlo, české knížky etc. etc. a láká děvčata, 
má studenty v moci, mladý svět. Ona dobře ví, co 
chce: všechno převrátit. 

ROUBAL. Ženská! A všechno převrátit, ženská I 
ANČKA (padesátiletá\ v bilém lepci, v moáré %ástíře, 

Zpod ni kapsář vidí ti y v pantoflích. Z leva). Pán Bůh 
rač dát dobrýtro, milostpáni. Neviděli, prosím, na-
šeho pana doktora? 

GULICH. Má jít k nemocnému? 
ANČKA. Ceká tam jeden. 
GULICH. A vy jste mu nic neporadila? Vždyť prý 

taky předpisujete. 
ANČKA. Nic se neráčej' smát. Za tolik let se člověk 

něčemu přiučí, není-li hloupý. Jak já vím: akonyta, 
belladona, etcetera - a taky nač to je. Ale pro nich 
bych neměla Žádnou medicinu, jim už není pomoci. 

GULICH. Mně? 
ANČKA. UŽ se neoženějí. 



ROUBAL (se pocbechtdvd). 
GULICH. To je těžký pád jako u vás. 
ANČKA (rychle). A ne, s dovolením; tuhle, kdy pak, 

minulou neděli, bodejť, říkal mně Boučkův tovaryš, 
jestli bych si ho vzala. 

GULICH (štiplavé). Mladý, mladý -
ANČKA. O hodně mladší nežli oni, chlapík jako 

květ. 
GULICH. TO jste se třásla. 
ANČKA. Leda zlostí. 
ROUBAL. A j , a j . 
GULICH (se smije). Tak! 
ANČKA. Ted by se hlásili o starou, když má nějakou 

stovku zašetřenou. Ale když jsem byla mladá a ne ška-
redá, ne škaredá, to mladí chudou nechtěli, a starého 
vdovce jsem hnala já. A ted jsem hnala mladého, 
třeba že se láskou rozplýval a říkal, že mě má tak rád, že 
by za mě dýchal. I nic, nač, řku, já si to oddýchám sama. 

GULICH. TO je rozumné, ale za to jste panu dokto-
rovi přimíchala medicíny. 

ANČKA. Já? I Ale pro boha, já tu mluvím -
ROUBAL. Je v kapli. 

(Zvonfnl % kaple.) 

GULICH. Ach, však už přijde, a ne sám, viděli jsme 
dole; s nevěstou -

ANČKA (tuhne úžasem % pak na rd%J. Milostpane, ne-
dělaj' si smích ze mne a z našeho pana doktora. 

GULICH. Máte strach o místo? 



ANČKA (kvapní). To ne, kde pak! Kdo pak by panu 
doktorovi apatyku opatroval a pilulky dělal; a kned-
líky mu žádná tak po chuti neuvaří. (Ndble.) A medle, 
koho pak, prosím. 

GULICH. Jděte ke kapli, uvidíte. 
ANČKA. Že by tam už byl s ní - (vzpomene). Ah, 

proto dnes tak pospíchal a mrzel se, když jsem hlásila 
pacienty. 

Výstup 8. 

VACEK, stud. filosofie, PLAVEC, LENKA, předešlí. 

VACEK (pozdraví, přejde do poradí). 

LENKA •^také Kprava přicházejí. 
ANČKA (tlumeni). I pro Krista (obrací se po Giili-

cbovi). Ted teprve to není pravda. (Jde vstříc doktoru 
Plavci dost prudce.) Milostpane -

ROUBAL (Giilichovi). WIR mtissen gehen. 
GULICH (mu ddvd z^nameníy aby počkal; oba postoupí 

víc do poradí). 
PLAVEC. NO tak, co, Ančko. 
ANČKA. Ze prý tuhle - (pohlédne na Lenku,je% sklopí 

oli. Hned se vzpamatuje). Milostpane, čeká tam zas -
PLAVEC. Je to nutné? 
ANČKA. Je; tuze se sháněl. 
PLAVEC (k Lence dobromyslné). To mám neštěstí. To 

je povolání. A vy jste se chtěla projít. 
LENKA. Je tu Tynynka Šimkova a Frony, viděla 

jsem je v kapli. Projdu se s nimi. 



PLAVEC. Myslil jsem, že vás doprovodím domů. 
LENKA (odevzdáni). Jestliže si přejete -
PLAVEC (mékce). Ale ne, ale ne, Leničko, jen se pro-

jděte a já si pro vás přijdu, i přijdu. Ted nesmí být 
člověku o cestičku. A ještě na kousek s vámi můžu. 

LENKA. Prosím. (Odejdou v levo.) 
GÚLICH. Verliebter Narr! (Napravo.) 
ROUBAL (se pochechtdvd). Když se starý zblázní -

(odejde s Gůlichem). 

Výstup 9. 

ANČKA, VALENTA. 

ANČKA (bledís úžasem Plavcem a Lenkou). Inu -
(obrdtí se y jde do poradí). 

VALENTA (V mysliveckém kabátci,přiléhavých nohavi-
cích, md boty o nízkých holinkách s kapnami. Vyjde rychle 
oprava). Aničko! Pozdrav vás pán bůh. (Jde %a ni; 
Růstanou v popadl.) 

ANČKA. A bože, pan adjunkt! I pěkně vítám! Sly-
šela jsem ted cestou, že v noci přijeli s panem hrabě-
tem z dalekých krajin. 

VALENTA. Ba z dalekých, až od moře. Aničko, je tu 
panna ajnémrova? Neviděla jste jí? (Náhle.) Víte-li 
Aničko, já už nejsem adjunktem. 

ANČKA. Jezus I 
VALENTA. UŽ jsem myslivcem, postěhuju se do 

Lubné. 
ANČKA. TO nic nevím! 



VALENTA (V radostném vyrušení). Včera, když jsme 
dojížděli, před městem povídá mně pan hrabě z čistá 
jasna: Tak milý Venci, takhle jedeme a vracíme se 
spolu naposledy. Já se zarazil, ale on tak vesele: No, 
zármutek mít nebudeš. Ci bys raději zůstal u mne a ne-
šel do Lubné za fořta? Já se radostí lek' a pak vyhrk-
nu : Hraběcí milosti, rád bych ostal, ale já bych se rád 
ženil. Hrabě se zasmál. 

ANČKA. Jezus, Jezus I 
VALENTA (V radostné své ndladi nepozoruje jejiho lek-

nutí). Aničko to bude ted jináč, to už nebude jako 
když ajnémrovi ostávali vedle vás, když jste nám 
nosila psaníčka. 

ANČKA (rychle). Ale proč pak nepsali? Ze světa ani 
řádek. Panna Lenka se tolik trápila. 

VALENTA. Psal, já psal, ale já nedostal přes půl léta a 
víc, ani slovíčka. Soužilo mne to, ale těšil jsem se tím, že 
v tom nic není, že psaní v cizozemsku snadno se ztratí. 

ANČKA. A to měla panna Lenka zrovna velkou sta-
rost. U nich bylo zle. Pantáta se jí na smrt rozstonal, 
měla všechno na starosti, nemocného, malé sestry, 
bratra. Tak zkusila chudák, divím se, že sama z toho 
neonemocněla. 

VALENTA. Ale už je dobře, pan ajnémr zdráv. 
ANČKA. Náš milostpán ho uzdravil; však si dal 

s ním práci, a -
VALENTA. A ted bude lip. Aničko (radostni) už ne-

budete schovávat psaníčka pro Lenku. Bude mál 
Bože, toho jsem se tak brzo nenadál! Dnes jsem skoro 



ani oka nezamhouřil, samou radosti; rána jsem se ne-
mohl dočkat a myslil jsem, Že se hned rozběhnu. Ale 
ráno bylo víc služby - ale bylo to naposledy. A už 
běžím - Je tu Lenka? A co dělá, je zdráva? Přes rok 
jsem jí neviděl I 

ANČKA. Je tu, zahlédla jsem ji. 
VALENTA. Kde, kde, vpředu, dole? (Chcejit.) 
ANČKA. Počkají, pane adjunkt. 

Výstup 10. 

TYNY, FRONY, předešlí. 

TYNY (% prava cestou v popředí). 
FRONY (S ní). Doktor s Lenkou jsou asi tady. 

(Uhdfy na levo.) 
TYNY (shlédne Valentu). Ježíš! (I/ouchne Frony). Po-

dívej se! 
FRONY. Ach! (Obi rychle přijdou na levo, obličeji se.) 

Výstup ii. 
VALENTA, ANČKA. 

VALENTA (všimnuv si dévíat ledabylo). To byla Tyny 
Šimková a Frony. (Zas "zaujat k Anlce dychtiví.) No 
tak, Aničko, kam mám jít (uJkdfy na levo). Sem? 

ANČKA (vdfni). Pane adjunkt, když se člověk nejvíc 
těší - A nemá se na nic tuze těšit. 

VALENTA faarafyn). Co je, co -
ANČKA. Tady (ukdfy na levá) Lenku asi najdou, 

a teď už samotnou. 



VALENTA. Samotnou? Což tam nebyla sama? Byla 
tam s někým? 

ANČKA. Byla, a myslím, že musila. Já nic nevím, 
ale to si myslím, ať tam je s kýmkoliv a zvláště s ta-
kovým starým kocourem, a když přijde mladý, které-
ho měla v srdci a jistě má -

VALENTA. Ale u všech všudy, Aničko, co se 
stalo? 

ANČKA. Nic nepovím jenom to, co vím, jak jich 
měla ráda, jak mě chytávala: Aničko, Aničko, šel 
tudy, šel okolo, viděla jste, viďte, sluší mu to, líbí se 
vám? A zas když jsem přinesla od nich psaníčko, ta 
radost a zas: Aničko, Aničko, vy jste hodná I Tohle je 
jisto a ostatek - Takový starý kdyby mrtvé křísil, 
tady nic nepořídí, ani akonyta, ani belladona, nic, 
žádiná učennost. Srdce si nedá předpisovat. 

VALENTA (r(K(íilen poslouchá, na konec u$ ro^trtytl 
a oblity se, pak prudce vyhrkne): Ona je mně nevěrná! 

ANČKA. Žádné bouřky, žádné lamento I A ted si 
jdou s ní promluvit (ukdfy na levo). 

VALENTA. A já se tak těšil! (Kvapní na levo.) 
ANČKA (hleáina okamžik nim, pak odejde poradím). 

Výstup 12. 

GÚLICH mezi ROLLEROVOU a ROUBÍNKOVOU, za nimi 
ROUBÍNEK S ROUBALEM Z prava. 

ROLLEROVÁ. Aber gewiss, ted mně naše Máli po-
vídala. 



ROUBÍNKOVÁ. SO ist es. Zítra o lampartii, už je to 
tak, páni filosofové se smluvili česky zpívat. 

GULICH. TO snad ty sprosté, selské písničky, co 
slýcháme na polích. Ty jsou ted v modě bei diesen 
Wiedertáufern. 

ROUBAL. Wiedertáufer, hm -
ROUBÍNKOVÁ. Jak to, pane doktor? 
GULICH. Das war eine Sekte, dávali se znova křtít 

a tihle vlastenci taky. 
ROLLEROVÁ (kvapní). Paní Rettigová taky? 
GULICH. Taky, jemnostpaní. 
ROUBAL (mumlavi k Roubínkovi). Křtít takovou 

ROUBÍNEK. Tohle jak živo -
GULICH. Magdalena její jméno und der zweite 

Name Dobromila. 
ROUBÍNKOVÁ. A h t a k I 

ROLLEROVÁ. A pan rada. 
GULICH (s úštipkem). Johann Sudiprav. 
ROUBAL. Sudi - práv -
GULICH. Und doktor Plavec Wenzl Lékomil. 

ROUBÍNEK. TO jak živo nebylo. Žižka a císař Josef 
byli také vlastencové -

ROUBÍNKOVÁ (kvapní). Aber RoubínekI 
GULICH. A mé dámy, ten spolek vlastenců má taky 

tajné znamení. 

bábu. 



ROLLEROVA W a s I 
ROUBÍNKOVA. A c h ! 
ROUBÍNEK A to slavný ouřad trpíl 
ROUBAL (mrzutí). Jaké znamení! 
GULICH. Georgine, die neue, modeme Blume. Ci 

jak oni říkají, jiřena. 
ROLLEROVÁ. Ach, ted rozumím! Loni na podzim 

přijel sem cizí pán, ptal se po paní radové Retti-
gové a nežli ji navštívil, poslal jí kytku, lauter 
Georginen. 

ROUBAL. Tajné spolky -
GOLICH. Kdo mezi ně chce, musí dělat examen aus 

Jungmamťs grossem bohmischen Lexikon -
ROLLEROVA (ohlédne se v právo). Ah, paní radová 

Rettigová jde. 
GULICH (k Koukalovi). Achtung, pane pojezdný, 

pozor na řeč, samé /, dobr/. 
ROUBAL. Daj' pokoj, já -
ROLLEROVA. Und dann „velmi" sagt man hoch-

bohmisch „velmi" a „bujde". 
ROUBÍNKOVÁ. Únd „jestili". 
ROUBAL. TO bych tak rád. 
ROUBÍNEK. Taky víme, co je gramatika. Velmi 

a jestili I Hm, a dobré jitro I Žižka a císař Josef byli ti 
nejlepší Cechové. „Dobré jitro přeji", co to I Od jak-
živa bylo dobrytro. 

ROUBAL. A já bych se rozzlobil, já bych - Dobré -
bodejť - překrásné hříbátko! Gehorsamster Diener -
(rychle v levo). 



Výstup IJ. 

RETTIGOVÁ, předešlí bez ROUBALA. 

RETTIGOVÁ (padesátiletá\ ve svdtebiím úboru, na prsou 
^latj křU^ s árahjmi kameny na ^latim httjku. Přijáe 
oprava. Charmantné). Dobré jitro. 

GULICH (galantní). Gehorsamster. 
ROUBÍNKOVÁ. 1 ^ ^ XJF . 
ROLLEROVÁ. p u t e n Morgen! 
ROUBÍNEK (chladné, důstojné). Dobrytrol 
GULICH. Viděli, jemnostpaní, jak pan pojezdný 

utíká? 
RETTIGOVÁ (vesele). Snad ne přede mnou? Proč by 

utíkal? Zlé svědomí nemá, Chadimovu firmu v noci 
nepřemalovával, ani ji nedal přemalovat. To hrdinství 
vykonal jiný. 

GULICH. Ah, paní radová už ví! Ale české grama-
tiky se pan pojezdný bál, že budou zkoušet. 

RETTIGOVÁ. TO bych sama neobstála, na to jsou 
studovaní páni. 

GULICH. Komu se to z nich libí. 
ROLLEROVÁ. A nač by se také dámy měly učit hoch-

bóhmisch. Je to těžké -
RETTIGOVÁ. Přiznám se, že jsem z mládí neuměla 

česky ani číst ani psát; ale není to těžké. 
ROUBÍNKOVÁ. Ted sama vyučují. 
RETTIGOVÁ. Jen z lásky k vlasti se přičiňuju, abych 

u svého pohlaví mateřské řeči trochu přispěla a vůbec 
aby jejich d\ich se uměl povznést nad obyčejnost. 



ROLLEROVÁ. Aby se děvčata tolik učila. 
RETTIGOVÁ. Je to nutno, aby byla vzdělaná. 
ROUBÍNKOVÁ. Všechny? 
RETTIGOVÁ. Dle možnosti každá. 
ROLLEROVÁ. TO pak nedostaneme ani děvečku. 
RETTIGOVÁ. Nesmíme ji mít za nižšího tvora. 
GULICH (kousaví). A měly by snad být i vlastenky? 
RETTIGOVÁ. Všecky a všichni. 
GULICH. Das kann man nicht ernst nehmen. Nač 

to všechno? Mám si lámat hlavu nesrozumitelnými 
slovy, mám číst ty knížečky na lešpapíru a nechat 
svého Gothe a Schillera? 

RETTIGOVÁ (kvapní). To ne, to my také čteme. 
GULICH. Nač potom ta slovíčka, diese Wortspie-

lerei. 
RETTIGOVÁ. Ano, já kdysi také tak smýšlela. Slý-

chala jsem slovo „vlastenec" a bylo mně to dost 
k smíchu. Myslila jsem, že tak nazývají lidi, kteří rádi 
mluví česky a vykají si, a že se zlobí, když se jim 
řekne „oni". Myslila jsem, že se jim jedná o česká 
slova místo německých a o jiného nic. Ale pak jsem 
slyšela, že Jungmann, a toho vždycky velebili jako 
muže učeného a moudrého, plakal na Bílé Hoře a že 
profesor Kynský měl oči plné slzí, když studentům 
vykládal o Karlu IV. To mne dojalo. Začala jsem 
chápat, že vážní a učení ti mužové mají víc na srdci 
nežli pouhé slovíčkářství, že bojují o víc, o víc -
a pak -

GULICH. Pan Rettig byl taky apoštolem. 



RETTIGOVA. Ano, jsem šťastna, že to mohu říci; 
našla jsem muže, jenž mne vedl a jemuž jsem poroz-
uměla. On už byl -

GULICH. Ein Wiedertáufer. 
RETTIGOVÁ. Ah i to - (s úsmévem). Ten křest byl 

později; na dobřanské faře jsme se křtili, nynější pan 
děkan chrudimský Ziegler na to připadl. 

ROLLEROVA I , .. . .X LI JI \ 
T> , * \ (v nenstote na se hledí.) 
ROUBINKOVAJ 1 J ' 
ROUBÍNEK ( f y s n e ) . 
GULICH. Kdo jim kmotroval? 
RETTIGOVA. Mně nikdo, ale mému prvnímu dítku 

paní hrabinka Kolovratová, rodem hrabinka Kinská, 
dáma du Palais a Češka upřímná. 

ROLLEROVA. Je-li možná 1 
RETTIGOVA. Aby nebylo nedorozumění, mé dámy. 

Paní hrabinka přijala dedikaci mého spisu, který jsem 
pro české dcerky napsala. Tomu byla jaksi kmotrou 
a chcete-li, mé dámy, vidět dar do vínku - (ukdfy na 
%latj křfií a řethQ. 

ROUBÍNKOVA. A h I 

ROLLEROVA. TO se vyplatilo. 
GULICH. Ale kdo o té práci, jemnostpaní, ví? Kdy-

by psaly německy - Nač zakládat novou literaturu; ta 
ostane vždycky chudou, kann nicht anders sein, nač 
tedy, když máme literaturu tak velikou, tak bohatou. 
To se poslouží víc vzdělanosti und der Humanitát. 
Und die isťdas Hóchste, der Gipfel der Bildung -

RETTIGOVA. Ale ta velká, ta bohatá literatura je 



přece jen cizí a - Humanitát! V jejím jménu chcete, 
abychom si vzali život, abychom přestali žít. A my 
chceme žít, pane doktore, svým životem, my cítíme 
sílu k životu. Vlast milovati je povinnost, není-liž 
pravda? 

GULICH. NU, t o a n o . 
RETTIGOVÁ. Ale vlast a národ milovat není možná 

bez milování a vzdělání jeho jazyka. Ten je neod-
lučitelným příznakem národa. A není-li v tom vlaste-
nectví skutek pravé humanity pozdvihovat zemdlelý 
národ, bránit ho a jeho práva, pracovat k tomu, aby 
synové i dcery jeho ve svém jazyku, ve svém duchu 
mohli sloužit vzdělanosti a humanitě? 

GULICH. Ja sehr schón, aber -
ROLLEROVÁ. A taky to je hezké, že se vlastenci tak 

podporují. 
ROUBÍNKOVÁ. S paní radovou musíme být za dobře. 

Máme dcery -
RETTIGOVÁ. S radostí je přijmu, když by ke mně 

přišly a chtěly se učit -
ROUBÍNKOVÁ (rychle). O to ne, já myslím -
ROLLEROVÁ. Kdyby potřebovaly ženicha. 
RETTIGOVÁ. Ženicha?! Což opatřuju ženichy? 
GULICH. Alespoň poslední zasnoubení. 
ROLLEROVÁ. Pan doktor Plavec -
ROUBÍNKOVÁ. Vlastenec -
RETTIGOVÁ. Ano a přítel mého muže. 
GULICH. A panna ajnémrova - Bude si ji brát. 
RETTIGOVÁ. Slyšela jsem o tom před chvílí. 



ROUBÍNKOVA. Teprve před chvílí? 
ROLLEROVÁ. A každý myslí, že jen s jejich pomocí-
RETTIGOVÁ. Tak? (Rozhodni.) Ale račte věřit, že 

jsem o tom nic nevěděla, že jsem neměla ani tušení, 
že tomu nechci ani věřit a, je-li tomu tak, že mám ten 
svazek za nepřirozený a že se přičiním, seč budu, 
abych jej rozvedla. 

GÚUCH. O to by kočka myší nechytala, to by (iro-
nicky) ten román měl smutný konec, bez svatby, a to 
dámy nemají rády. 

RETTIGOVÁ. Ne, smutný by byl ten román, kdyby 
svatbou končil. Nemíním, že by se každá dívka mu-
sila vdát proto jen, aby se vdala, ať za kohokoliv. 
V tom je mnoho neštěstí i nemravnosti. 

ROLLEROVÁ. Ale panna ajnémrova bude paní dok-
torovou -

ROUBÍNKOVÁ. Zvyknou si -
ROUBÍNEK. MUSÍ -
RETTIGOVÁ. A když si nezvyknou? 
GULICH (súsmévem). To pak bývá tragoedie. 
RETTIGOVÁ. A té já nepřeju ani tomu hodnému 

muži ani té roztomilé dívce. 
ROLLEROVÁ. A že by je rozvedly? 
RETTIGOVÁ. Přičiním se. 
ROUBÍNKOVÁ. Uvidíme. 
ROUBÍNEK (přešlapdvd, bledí do výše). Manželko -
ROUBÍNKOVÁ. UŽ: jdeme. 
ROLLEROVÁ (k Rettigové). Jestliže paní radová ne-

věří stran pana doktora a panny ajnémrovy, můžou se 



přesvědčit. Jsou tu na promenádě - (odchází do po-
radí). 

RETTIGOVÁ. Podívám se (odchází do poradí). 
GULICH. Snad doktora ještě uvidíme, jak cukruje 

a vrká (odchází dámami). 
ROUBÍNKOVA (smljíc se jde také). 
ROUBÍNEK (%a ní,poslední). Je to! Je to! Jak živo 

tohle - (%ajde nimi). 

Výstup 14. 

VACEK, TYNY. 

V A C E K . ^ leva v popředí, nese si knírku, % které Tyny 
na lavilce létla). Tedy zítra na lampartii. 

TYNY. Jistě, a tu knížku -
VACEK. Přečtu hned, abych vás zas brzo uviděl. 

A zítra budeme česky zpívat, až paní Rollerová se-
zelená i s doktorem Gůlichem. 

TYNY. O já se těším! (Pojednou.) Ale chudák Lenka. 
VACEK. Chudák adjunkt! 
TYNY. Oh, když ho tak z nenadání shlídla! Jak se 

chytla Frony! (Zajdou na právo.) 

Výstup IJ. 

LENKA, FRONY. 

LENKA % poradí vyjde v patrném vyrušeni. Stane u la-
vilky. 

FRONY (oblityse). Jde za námi. 



LENKA (ohlíží se rozčilené, chce pryíy ale vdhd). Bože I 
FRONY. Chudák! Rád by s tebou promluvil. 
LENKA. N e , ne , a l e -
FRONY. Mně ho je líto. Das war ein Blick prve! 

Už jde! To musím pryč. 
LENKA. Ne, pro boha ne, ostaň u mne! 
FRONY. Nebud tak ukrutná. Jen promluvit -
LENKA. Já už nesmím - a - přijde -
FRONY. Doktor? K vůli tomu starému! Ale jen 

slovíčko, podívej se -
LENKA. Pojd, já půjdu s tebou, nebo počkej, ale 

nechoď já - nebo -
FRONY. Ne, zůstaň a když se nechceš slitovat, sli-

tuju se já. (Odkvapí do popředí a v právo zajde.) 
LENKA. Fronynko! (Chce %a nl9 v tom vystoupl Va-

lenta.) 
Výstup 16. 

VALENTA, LENKA. 

VALENTA. Vy přede mnou utíkáte! 
LENKA. Prosím vás -
VALENTA. CO jste mně učinila! 
LENKA. O kdybyste věděl! Kdybyste - Já musela, 

já nemohla jinak. 
VALENTA. Tak se s vámi shledávám! 
LENKA. Nepsal jste -
VALENTA. Psal - ale od vás jsem také nedostal 

psaní, a já přece nepřestal ani na okamžik věřit a mít 
vás rád. 



LENKA (sbírá se, temni). Už se stalo. 
VALENTA. Poněvadž se vám nabídlo něco jinšího. 

Budete paní doktorovou! 
LENKA (bolestni ranlna). Tohle si můžete myslit! 

Vy neuvěříte, vy nevíte, co jsem už vytrpěla. Ale 
mamo vykládat. (Trhne sebou.) Pan doktor! 

VALENTA. Mám jít, nechcete se mnou mluvit. 
LENKA. Mějte uznání -
VALENTA. Měla jste je vy? Ale půjdu, nezkazím 

vám schůzku - paní doktorová! (Oákvapí v právo.) 
LENKA (bledí nim, cbvljícseypak sklesne na lavilku). 

Výstup 77. 
RETTIGOVJÍ, PLAVEC, LENKA. 

RETTIGOVÁ faa poslední řeli Valentovy vstoupila v po-
předí v levo. Okamžik pozoruje sklílenou Lenku> chce k ní, 
v tom) 

PLAVEC (Vporadiv levo). 
RETITGOVÁ (ustoupíke křoví). 
PLAVEC (klobouk v ruce). To jste se načekala, ho-

loubku ! 
LENKA (vstane). 
PLAVEC. Ale jen sedte, já si také sednu. Běžel 

jsem -
LENKA. Kdyby vám, pane doktore, nebylo proti 

mysli, raději bych domů. 
PLAVEC (utírá si celo). Domů? Těšil jsem se, že si 

posedím, ale když si přejete, má zlatá (másek oáchoáu), 



ale tec! pomaleji, hnal jsem se trochu, a to k vůli vám. 
Leninko, k vůli vám -

LENKA (míli, jde s pocbjlenou hlavou). 

(Zajdou na levo v popadl). 

RETTIGOVÁ (povystoupivli, hledí%animi). Oh, šťastná 
nevěsta! 



J E D N Á N I II. 
Pokoj v bytu M. D. Rettigové. Vzadu dvéře na chodbu, 
z které se jde do kuchyně, na levo dvéře do vedlejšího pokoje. 
Tamtéž v rohu bílá kamna, u nich svčtle zelená zástěna po-
lepená Černými i kolorovanými obrázky. Na právo od hlav-
ních dveří prádelník, na něm sloupkové hodiny, vedle něho 
stojan s knihami. Na právo okno, pod ním stupínek. Nábytek 

jednoduchý. Na stole bílá mísa plná višní. 

Výstup l . 
RETTIGOVÁ, TYNY, MAŘENKA, TONIČKA, ANINKA. 

RETTIGOVÁ (v rovné, široké sukni s faldy, vysoké, široké 
rukávy spjaté u ruhou na tři knoflílky; %ivot hojné faldo-
vaný. Bílý lepelek s mašlí. Sedí pod oknem na stupni). 
A ještě tohle, milé dívčinky. Tyto moudré průpovědi, 
které jste právě slyšely, zakoupil jeden ka l í za hrozné 
peníze od jakéhosi mudrce a dal si je napsat zlatými 
literami. Vy je nemáte (s úsmévem) zrovna od mudrce, 
ale jsou to zrovna ty. Také není potřeba zlatých liter, 
ale aby do srdce se vám ta naučení vryla. Pozejtří 
budeme číst něco nového. (Ohlédne se po hodindeb.) 
Bude čas do kuchyně. Která dnes vaří? 

ANINKA (na %idli). Já, tetinko. 
RETTIGOVÁ. Musíme si pospíšit. 
ANINKA. Ano, odpoledne je lampartie. 
TONIČKA (na %idli). O , já se těším! Budeme tan-

covat. 
TYNY (na stolilce, Rettigové nejblhA bude se česky 

zpívat. 



RETTIGOVÁ. Ano, páni filosofové. 
MAŘENKA (uprádelníku). Cvičili se pilné každý den. 
TONIČKA. A my se rolím na divadlo také učíme. 
TYNY. Ale děvčata se nám, paní tetinko, smějí; 

nejvíc Máli Rollerová, to že bude český tyatr. 
RETTIGOVÁ. Nedbejte nic, ať si mluví a se smějí, vy 

se jen učte a připravujte, aby představení bylo jak 
náleží. Zvede-li se, a já doufám, že zvede, budou se 
děvčata sama hlásit, uvidíte, i ta, co se ted smějí. 

MAŘENKA (obléáne se po hodinách). Ale Lenka nejde. 
ANINKA. Když je nevěstou -
TYNY. Adjunkt Valenta přijel zrovna -
RETTIGOVÁ (kvapné).. Nezapomeňme na vaření. 

(K Anince.) Dnes máme za úkol obyčejný oběd: Žlu-
tou polévku s míchaninkou, hovězí maso s cibulko-
vou omáčkou a okurkami, pečená kachna, hlávkový 
salát, talíř spěšných rohlíčků, (s úsmévem) ty můj muž 
rád, pak talíř ovoce - (vesele) Tak jak, Aninko -

ANINKA. TO snad všecko dovedu. 
RETTIGOVÁ (ukd%e na ostatní). Ale slavná komissí 

přijde se přesvědčit. 
ANINKA. Jen aby tetinka byla spokojena. Již jdu. 

(Odejde týdními dveřmi.) 
RETTIGOVÁ (k ostatním). Vy můžete ještě hodnou 

chvíli k ručním pracem. 
TONIČKA. Pojdte, pojdte, zazpíváme si. 
MAŘENKA. Ne, budeme si povídat o divadle. 
TYNY. Ne, o lampartii. Oh, já se těším I (Kvapné áo 

vedlejšího pokoje.) 



RETTIGOVA (nimi). Těšte se, těšte v květu mládí. 
Přijdu hned za vámi. (Chce k ^adnlM dveřím y v tom kle-
páni na ni. Otevrou se, %a prahem adjunkt Valenta.) 

Výstup 2. 

VALENTA, RETTIGOVÁ. 

RETTIGOVA. Ah, pane adjunkt, či už pan lesní I 
VALENTA (patrni neklidný). Račte prominout, že se 

odvážuju - Smím? 
RETTIGOVÁ. Je mně velice líto, ale dnes, když je 

škola, nemohu nikoho přijmout. 
VALENTA. Byl jsem tu včera odpoledne, ale řekli 

mně, že pan rada s jemnostpaní odjeli do Mýta. 
RETTIGOVA. Ano, byli jsme tam. 
VALENTA (vybuchne> tlumiv dosud své rozčileni). Jem-

nostpaní, já musím ještě mluvit s pannou ajnémrovou. 
RETTIGOVA. Panna Lenka tu není a kdyby i byla -
VALENTA. Já vím, ale kdyby mne jemnostpaní vy-

slechla a poradila, kdyby - o já jsem nešťastný I A ne-
mluvit už s Lenkou, jemnostpaní -

RETTIGOVA. Ted není možná. (Okamžik přemýšlí, 
pojednou:) Přijdete odpoledne do háje? 

VALENTA. Na lampartii? Co tam, jemnostpaní? Co 
mně veselost, hudba I Nejraději bych zalezl -

RETTIGOVA (urlitl). Ne, vy přijdete dnes do Ne-
došína do háje. 

VALENTA (překvapen). Ano, ale tam -
RETTIGOVA. Chtěl jste, abych vás vyslechla. Tam 



bude pokdy a volno. A snad by bylo i možná pro-
mluvit s pannou Lenkou. 

VALENTA. O, to přijdu, přijdu, jemnostpaní, dě-
kuju. A prosím -

RETTIGOVÁ (vpadne). Všecko až tam (ukloní se). 
VALENTA. O , děkuju a přijdu a budu čekat, jem-

nostpaní. (Odkvapí, dvéře necbd otevřeny.) 

Výstup 

RETTIGOVÁ, KAČENKA. 

RETTIGOVÁ (vrací se ode dveří ke druhému pokoji, po-
jednou stane, %amyslí se na okamžik, otoií se a rychle se 
vrdtí k %adním dveřím Jimti^ %avold do chodby). Kačenko! 

KAČENKA (přibibnuvíi Růstané ve dveřích). Prosím, 
co -

RETTIGOVÁ. Kačenko, sběhněte dolů do chudobin-
ce, ať řeknou panu doktoru Plavcovi, až tam přijde, 
že ho prosím, aby se tu u mne stavil. Ale ať nezapo-
menou. 

KAČENKA. Ano, už jdu. (Odejde. Dvéře Růstanou 
otevřeny.) 

RETTIGOVÁ (odejde do pohoje v levo). 

Výstup 4. 

CHADIMA, REJSEK. 

CHADIMA (vbtelek vousů pod bradou. Stane u dveří a 
obrací se do chodby). No tak pojd. (Vstoupí a %ase 



dveří ven pobíjí dňra^nlji, ale tlumí hlas). No pojď! 
REJSEK (oblečenjako v i. jednáni vejde. Není tak potrhlý 

jako Chadima. Hladí vlasy do spánků a ro%hlí%i se). 
CHADIMA. Jseš čtenář a to paní radová -
REJSEK. Tak tady skládá ty spisy. (Shlédne stojan 

s knihami.) Bože, tady je čtení. (Jde ke knihám.) 
CHADIMA. A až jí povím, a taky to - Rejsku, řek* 

to jistě? 
REJSEK. CO bych hady nasazoval, řek', doktor Gu-

lich, že jseš skalní -
CHADIMA (pohromíáo okna). Já mu dám, já mu dám 

skalní, štětiny ze hřbetu trhat, já mu ty jeho vyškubu. 
To je za tu firmu, já vím, a ty Rejsku -

RJEJSEK atim přehlížeje hřbety knih, Čte polonahlas 
jejich tituly). Dobroslav - Panna Jezerní - Loketský 
zvon - aha Klicpera -

CHADIMA. Ty taky nepovolíš -
REJSEK (jakoby neslyšel). Divotvorný klobouk -

(usmívaje se pokyvuje hlavou). 
CHADIMA. Slyšíš, Rejsku -
REJSEK (neábaje vytáhnepojeánou rychle knihu s čtenář-

skou áychtivosti). Tohle myslím -
CHADIMA (netrpélivé). Ale to až pak! 
CHADIMA (chycen %véáavostí i aby to ^krátil, vytrhne 

Rejskovi knihu). Ukaž! (čte jako dalekozraký:) Večerní 
shromáždění Dobrovické obce aneb prospěšná nauče-
ní, vedle kterýchž -

REJSEK (%atim vytáhnuv rychle pouzdro z náprsní kapsy, 
vynáá kované brejle a rychle je nasaáí). Ukaž - (obrátí list, 



Ite zpředmluvy) „Kdyby se Cechové upamatovali, že 
pocházejí z národa toho, kterýž někdy pro své zname-
nité činy -

CHADIMA. Hlele I 
REJSEK (Ite) - činy v Evropě nejslavnější byl -
CHADIMA (nahlédne do knihy). To je dlouhá před-

mluva. 
REJSEK. Ale příkladné čtení. (Cte ddle.) Kdyby uvá-

žili, že všichni národové i ti divocí svůj mateřský 
jazyk nade všecko milují -

CHADIMA (uklidňuje se zauja* étenim). Vidíš? 
REJSEK (ite). Myslím, že by i Cechové své vlasten-

ské řeči s větší horlivostí se ujali a sobě vážili -
CHADIMA. A kdo to dělá, je skalní, je skalní. 
REJSEK (Ite). Vímť já sice, že tu proti velkému 

sboru převrhlých Cechů -
CHADIMA. Aha, ted to přijde, ted, ted, tecf. Převrhlí 

Ceši! Máme je tu taky a co jich je: doktor Gulich 
kápo, ouřadníci -

REJSEK (díval se tise do knihy, pohlédne pak přes brejle 
na Chadimu). Opravdu příkladné čtení, to bych si 
vypůjčil - (obrdti list, v tom shlédne ve dveřích vedlejšího 
pokoje Rettigovou, kteráji^ chvilku oba pozorovala, usmí-
vajíc se). 

Výstup j. 

RETTIGOVÁ, PŘEDEŠLÍ, p a k LENKA. 

CHADIMA. Á jemnostpaní radová! (Kloníse.) 
REJSEK (váfyié, ne v rozpacích). Líběj odpustit. 



RETTIGOVÁ (vstoupivši). To jsou čtenářové, to se 
mně líbí. 

REJSEK. Na knihy jsem, jemnostpaní, vždycky žá-
dostivý. Ctění je kus živobytí. Přečet' jsem už divné 
čtení. 

RETTIGOVÁ. Slyšela jsem, že máte dost knih. 
REJSEK. Mám: Melantricha, Hájka, Labyrint, Kro-

niku světa a divné historie, jednu o Blaníku; to taky 
krásně vyved', opravdu, co to skládal. 

CHADIMA (nemoha se dotkati, vybuchne). A taky ta-
buli, jako českou tabuli bude tuhle Rejsek mít, jem-
nostpaní. 

RETTIGOVA. TO bylo ošklivé, co s vaší tabulí udělali. 
CHADIMA. A ještě mě do skalních za to dali, pan 

doktor, pan Gulich, že prý jsem skalní, divoký švec. 
Ale to se mejlí, to mu po vůli neudělám, tabule bude 
zas, už se natírá, a zas tam bude pěkně po česku 
„obuvník". 

REJSEK. A já si dám, jemnostpaní, taky českou ta-
buli. To mě dohřálo, co tuhle Chadimovi vyvedli 
a pak ty oušklebky. Já řku, příkladně, to bysme už 
ani tolik práva neměli, dát si v mateřské řeči ozná-
mení, na svým stavení a tady, doma? 

CHADIMA. A tak jim to jdem oznámit, jemnostpaní, 
tuhle s Rejskem. My jsme první, ale myslím ne po-
slední, o to se postarám, o to se postarám, aby pan 
doktor, aby pan Gulich věděl, že nic naplat a že ti 
skalní jsou zlí, ty že nepředělá. 

REJSEK (S úsmévem). A polní taky, jemnostpaní. 



RETTIGQVA. Neublíží vám to? 
CHADIMA. Mně? Mně? Ať ublíží! 
REJSEK. Našinec je sprostný člověk, ale za groš se 

neprodá. 
RETTIGOVÁ (podá mu ruku). To je řeč, pane mistr, 

to potěšuje; a nebude zle, budeme-li mít hodně tako-
vých horlivých a statečných mužů jako jste vy a tuhle 
pan mistr (podd Chadimovi ruku). 

CHADIMA. TO mě těší, jemnostpaní, děkuju, (uklá-
nije se, ustoupí ke dveřím) děkuju. 

REJSEK. Děkujem pěkně. 
LENKA (vstoupí). Dobré jitro (políbí ruku Retti-

gové). 
RETTIGOVÁ. Ah, Leninka, vítám vás. 
CHADIMA. Tak my nebudeme meškat. 
REJSEK faa nim, u dveří vlak se náhle postaví,jakoby 

si na néco ir^pomnél). 
CHADIMA (uhodne, obrátí se po Rettigové). Jemnost-

paní, to čtení tuhle Rejska přimrazilo. 
RETTIGOVÁ. Ah! (ve^me kvapní ^prádelníku knihu, 

kde%ji Rejsek polomil.) Tu je, tu je, a jen si zas přijdte, 
kdykoliv, s radostí půjčím (dáváji Rejskovi) nu, a od-
poledne se uvidíme v háji. 

CHADIMA. Dnes v háji? (Vzpomene si.) A to by 
tam moli* být ten - No, jemnostpaní -

REJSEK. Každá víra jináč světí: Turci v pátek, židé 
v sobotu, křesťané v neděli -

CHADIMA (vpadne). A my ševci v pondělí. To ano -
RETTIGOVÁ. Budou české zpěvy. 



REJSEK. A deklamánky, slyšel jsem. To (k Chadi-
movi) musíme. 

CHADIMA. A toť se ví, bodejť - a tak se poroučím -
REJSEK. Poroučím se, jemnostpaní. 

( Odejdou.) 

Vjstup 6. 

RETTIGOVÁ, LENKA. 

LENKA (zůstala pobilme dveří jakoby se ostýchala ddl). 
RETTIGOVÁ. Z těch mám radost, to je zdravé jádro. 

Ale jen dál, milá Lenko. Co jste se dnes tak omeškala? 
LENKA. Ano, ale já dnes - já nezůstanu. 
RETTIGOVÁ. Aj, co pak? Stalo se něco, pantatínek 

snad -
LENKA. Ne, tomu je ted dobře, nic se nestalo, ale 

já - ( V dbd, pak vzrušené.) Vždyť ráčíte vědět, slyšela 
jste jistě -

RETTIGOVÁ. O vás mé dítě? Ano, slyšela jsem, ale 
já nevěřila a nevěřím. 

LENKA (se lekne, tišeji). Proč? 
RETTIGOVÁ. Nevěřila jsem a řekla jsem si: Kdyby 

tomu tak bylo, přišla by Leninka, která mi tak dů-
věřuje a kterou miluju jako mladší přítelkyni, jako 
svou dceru, přišla by jistě, otevřela by mně své srdce 
a řekla s plnou důvěrou: Tetinko, nastává velká, ve-
liká změna; o celý život jde, o štěstí a ne jen o mé -

LENKA. Já se ostýchala a přišlo to tak náhle. 



RETTIGOVÁ. Jako náhlá bouře, když láska zažehne 
jako blesk. I tu bych vás čekala, tím spíš, tím jistěji, 
že přiběhnete jako na křídlech, plná radosti, jako 
v opojení a chytnete mne kolem krku a zvoláte: Te-
tinko, má zlatá tetinko, já jsem nevěstou I 

LENKA (klopíhlavu). 
RETTIGOVÁ. Je tedy pravda. 
LENKA. J e . 
RETTIGOVÁ (vřele > mikce). A takto mi to ozna-

mujete? 
LENKA. Já nemohla, a také ani ted proto nepři-

cházím. 
RETTIGOVÁ. A proč, mé dítě? 
LENKA. Pan Valenta se vrátil. 
RETTIGOVÁ. Pan adjunkt ze zámku, pamatuju se, 

hodný, hezký, mladý muž. 
LENKA. Kdyby sem přišel, nebo kdybyste, jemnost-

paní, mohla mu říci -
RETTIGOVÁ. Chtěla byste s ním mluvit. 
LENKA. Já s ním už mluvila. 
RETTIGOVÁ. Včera v parku, zahlédla jsem vás. 
LENKA. Jen několik slov, a on si myslí, že jsem tak 

učinila -
RETTIGOVÁ (poodešla ke dveřím druhého pokoje, na-

hlédla tam, %avře %as). Pracují a povídají si. (Ve^me 
Lenku zp ruku.) Pojdte, Lenko, sedněte si tu u mne 
jako jindy a mluvte, mluvte, beruško, jako by tu se-
děla nebožka vaše matka. (Sedne na stupeň pod oknem.) 

LENKA (sedne k ní, chytne ji zp rukupolíbí). Ah, 



vy jste jako má matka I (Skloní hlavu do jejího klína.) 
RETTIGOVA. Pan adjunkt si vykládá, že jste -
LENKA (%vedne kvapní hlavu). 2e jsem tak učinila 

jen proto, abych se bohatě opatřila. 
RETTIGOVA. Nutil vás někdo? 
LENKA. Ne, nenutil, ale viděla jsem, jak by otci 

a všem bylo spomoženo. A on se nám tak obětoval! 
Jemnostpaní, kdo to viděl, jaké měl těžké starosti, 
dlouhou nemoc nebožky maminky a při tom skrov-
ném platu opatřovat kolik dětí, jak sháněl i mimo 
kancelář nějaký výdělek, jak psával do nocí, jak si 
všechno, všechno odepřel a nuzoval se, jen alpysme 
my neměli nedostatek - a pak když ulehl, když po 
takové dlouhé nemoci ležel sesláblý jako moucha, a 
když jsem pomyslila, co ho čeká, zase ten řetěz, zase 
ten boj, a že by to dál jistě nevydržel - A my ho máme 
tak rádi! Já pomoci nemohla. Byla bych s radostí 
všecko udělala, do služby šla -

RETTIGOVA (soucitní). Má milá, to byste jen sebe 
opatřila. O, jak je žena slabá! Ne, slabá ne, ale že 
nemůže víc, že všecky ty ohledy - A jak, mé dítě -

LENKA. Pan doktor Plavec nám otce zachránil. Jistě 
on. Tak se o něj staral, i v noci přicházel a vždycky 
tak hodný a ochotný, a vždycky jen těšil. U nás bylo 
někdy k zoufání; ale uvolnilo se a vyjasnilo, když 
přišel pan doktor. Sám léky nosil, i nás si všiml, s ma-
lými pohovořil, mně radil, u tatínka sedal, o všecko 
se mu postaral. Až se mi srdce pohnulo; cítila jsem 
takovou vděčnost, když jsem viděla, že je tatínek za-



chráněn, měla jsem pana doktora v takové úctě, tak 
ráda -

RETTIGOVÁ. Věřím, milé dítě. 
LENKA. Když od nás naposledy odcházel, pochválil 

mne. „Šťastný otec," řekl, „ale až já budu ležet jako 
lazar," usmál se, ale mně ho bylo tak líto v tu chvíli, 
že nikoho nemá, a věděla jsem už, co je dlouhá, těžká 
nemoc. A tak jsem mu upřímně řekla, že bych já ho 
opatrovala. „To byste musila být mou paní," řekl a 
podíval se na mne. Usmála jsem se, myslila jsem, že 
to žert, a tu on zas tak vesele i trpce: „A to byste 
nechtěla." 

RETTIGOVÁ (schmuři telo, potřese hlavou). 
LENKA. Já se lekla, nemohla jsem hned odpo-

vědět, a v tom se optal přímo. Paní tetinko, otce 
nám zachránil, byl tak hodný a milý, rádi jsme ho 
měli -

RETTIGOVÁ. Rádi jste ho měli, vy všichni, a vy za 
všechny z vděčnosti, z lásky k otci a rodině, a v tom 
překvapení - (pohladíji). 

LENKA (vybuchne, trpce). A pan Valenta přestal psát, 
přes půl léta ani řádek -

RETTIGOVÁ. Ale nezměnil se. 
LENKA. A ted si myslí, že jen ze zisku - o prosím 

jemnostpaní -
RETTIGOVÁ. Abych mu řekla. 
LENKA. Aby uvěřil -
RETTIGOVÁ. Vy ho milujete (hledína ni). 
LENKA (sklopí oči). 



RETTIGOVÁ. A tak půjdete k oltáři a budete přísahat 
doktoru Plavcovi věrnost a lásku, budete lhát tomu, 
kterémuž chcete prokázat největší vděčnost -

LENKA foa,leknutá). To pak má povinnost -
RETTIGOVÁ. Láska z povinnosti? Což kdybyste 

řekla doktorovi, jak je -
LENKA. Ne, to není možná! Za všecko mu takovou 

hanbu způsobit! 
RETTIGOVÁ. A sebe zkazit, své mládí a zranit ještě 

jiné a věrné srdce. 

Veále zazpívají dívky: 

Stojí jabloň v širém poli 
na trávníčku zeleném, 
ba zeleném. 
Ach proč mne tak srdce bolí 
v šněrování červeném, 
ach červeném. 

Kvetla jabloň krásně bíle 
vonným kvítkem červeně, 
ba červeně. 
O přešťastná kratochvíle 
pokyň na mne líbezně, 
ó, líbezně. 

LENKA (jak zpiv zpvtyHy sebou, naslouchá, pak 
k Rettigová tile, pohnutým hlasem). Vaše píseň - (náhle 
lítostí schvácená ^apláže). Ach, jak jsou šťastny! 



RETTIGOVÁ. A jak jste bývala i vy. (Pomlka.) A ne-
mohla byste zas? 

LENKA. Ne, už je pozdě. (Vstane.) Jen o to prosím, 
jemnostpaní -

RETTIGOVA. Učiním tak, nestarejte se. Přijdete od-
poledne do háje? 

LENKA (zakroutíhlavou). Pan doktor, myslím, ne-
chce. 

RETTIGOVÁ. A kdyby chtěl? 
LENKA. Požádala bych ho, aby dnes ne -
RETTIGOVÁ. Aj to už ted? Hned první den byste mu 

zamítla přání? Ale vy se bojíte, že byste se setkali 
s panem adjunktem. 

LENKA (sklopí z^k). Ano. 
RETTIGOVA. Ten v tu dobu bude snad pryč. 
LENKA (lekne se). Odjede 1 
RETTIGOVÁ. Ale sem, ke mně ještě přijde. 
LENKA (v náhlém vzrušeni). Přijde, a tecf snad -
RETTIGOVA. Ted ne, je škola, ale odpoledne. V háji 

bych vám už pověděla -
LENKA (po krátkém váháni). Přijdu, jemnostpaní. 
RETTIGOVA. Budu vám gardedámou. 
LENKA. Ale pan doktor -
RETTIGOVÁ. TO je má starost. 
LENKA. A děvčatům, prosím -
RETTIGOVA (konejšivé). Nic, ani slova, budte bez 

starosti. Tedy odpoledne na shledanou. 
LENKA (tiše, skormoučené). Děkuju tetinko. (Políbíjí 

ruku, odejde.) 



RETTIGOVÁ. S bohem, má milá. (Jáe Lenkou a^ke 
dveřím, vrdtí se, stane prostřed pokoje %amjltend, ve^me 
% prádelníka bílou \ástlruy kterou% si přiváže, prohlíží 
višni v míse y pak otevře dvéře do áruhého pokoje.) Tak rů-
žinky z mé zahrádky. 

Výstup 7. 
TYNY, MAŘENKA, TONIČKA, RETTIGOVA, 

p a k ANČKA. 

TYNY (vyblbne %pokoje). Už do kuchyné? 

^^^^ | (^a ní). Co budeme dělat? 

RETTIGOVA (béře mísu s visnémi). 
TONY. Ah, višně zavářet. 
RETTIGOVA. Ale dřív pěkně přebrat (poáá Toničce 

mísu.) Půjdeme do kuchyně. 
ANČKA (oblečena jako v /. jednání). Pán bůh rač 

dát-
RETTIGOVA. Ah, Anička! Vítám vás. Jdete nám 

pomoct? 
ANČKA. I dnes bych sama potřebovala pomoc a po-

radu, jemnostpaní. 
RETTIGOVA. Tak, tak, taková zkušená kuchařka. 
ANČKA. A , to je divná kramatyka, ze spleteného 

rozumu. 
RETTIGOVA (kálvčatům). Tak děvčátka, tu ty višně, 

jak jsem řekla, pěkně přebrat, cukr utlouct, sklenice 
jak náleží přichystat. Přijdu za vámi. 



TYNY 
TONIČKA °dejdou Radními dveřmi, je^ Růstanou 

v otevřeny. 

MAŘENKA ^ 

Výstup 8. 

RETTIGOVÁ, ANČKA. 

RETTIGOVÁ. Aničko, na poradu vy ke mně? 
ANČKA. Proč bych nešla? Jsou zkušená paní. 

A moudrá nebo hezká zkušená žena všechno zmůže 
a když chce panuje, říká stará Zelenková co viděla 
císaře Josefa. A ta vždycky o tom, jak tudy jezdil 
a jak jednou tady před poštou na něj slavně čekali 
a jak císař, když vylez' z kočáru a shlíd paní hraběnku, 
hned rovnou k ní a samá úcta, poklony a všechny 
nechal stát, celé komonstvo, generály, oficíry, ouřed-
níky a první poctu přec jen paní hraběnce; a pak ji 
vzal pod paždí a ved se s ní na zámek a všechno pan-
stvo za nima, a Valaška, poštmistrová, jak stála před 
poštou, volá na všechny: Vidíte, co je ženská, co 
platí! 

RETTIGOVÁ (usmívajíc se naslouchala). A tak co, 
Aničko -

ANČKA. I tak, myslila jsem si, že když spisujou 
knížky, tu kuchařskou mám, ta se jim dost vyvedla, 
aby ještě tohle sepsaly. 

RETTIGOVÁ. A CO? 
ANČKA (vybuchne). I to bláznovství, když si takový 

starý bere takovou mladinkou. Bože mne netrestej, 



jak se říká: Plaché koně, starý vůz, mladá žena, starý 
muž. 

RETTIGOVA (chldcholivl). Ale Aničko, o vás nejde, 
vás pan doktor nepropustí. 

ANIČKA. A to já vím. Panička mu knedle tak ne-
uvaří a žádná, kdyby si i anděla vzal. Vždyť je jinde 
nejí, ani u nich ne -

RETTIGOVA. A j -
ANČKA. Líběj odpustit, ale sám to povídal. A ha-

patyčku mu taky žádná neobstará, prášky utlouct, 
akonyta, belladona, pirulky udělat, akva destilata 
překapat. O mne nejde, ale o ty mladé lidi. Já 
vím, jak to začalo, jak se začali mít rádi a jak 
se mají. 

RETTIGOVÁ. Lenka tu byla. 
ANČKA (kvapní). A co prosím, jak -
RETTIGOVA. Ze by měl pan doktor hanbu, smích. 
ANČKA. Ten už má a bude mít; bodejť, taková rů-

žička sotva rozvitá u starého, s dovolením, pařezu. 
A co pan doktor, prosím. 

RETTIGOVÁ. S tím teprve promluvím. 
ANČKA. Ubohý pan adjunkti A kdyby s pannou 

Lenkou moh' alespoň promluvit -
RETTIGOVA. TO snad bude. 
ANČKA. Ah, akdel 
RETTIGOVA. V háji. 
ANČKA. Vždyť jsem povídala, jestliže jemnostpaní 

jim nepomůže -
RETTIGOVÁ. Aničko, vyřidte panu adjunktovi -



Výstup 9. 

Dr. PLAVEC, předešlé. 

PLAVEC (na cbodbi, jeítl ho nevidét. Mluví hlasité\ 
dobromyslné, vesele).Kde jste, jemnostpaní; v kuchyni, 
v pokoji? 

RETTIGOVÁ. V pokoji, pane doktore. 
ANČKA (rychle). jCo mám vyřídit? 
RETTIGOVÁ (rychle). Už je pozdě, je tu. Ale nemohla 

byste za chvíli přijít pro ten vzkaz? 
ANČKA. Přijdu. 
RETTIGOVÁ (jdouc ke dveřím). Ale ted ani slovíčka 1 
PLAVEC (V otevřených dveřích). Gehorsamster - Cože 

Anička! Vy tady I Taky si vás paní radová pozvala. 
ANČKA (přímo). I ne, já -
RETTIGOVÁ (vpadne). I tak něco o jídle. Aničko, 

bude nejlíp, jak jsem povídala -
ANČKA. A kdyby snad, jemnostpaní, kdybych -
RETTIGOVÁ. I přijdte si, povím povím. 
ANČKA. Pán bůh rač pozdravit. 

(Odejde.) 

Výstup 10. 

PLAVEC, RETTIGOVÁ. 

PLAVEC. CO ta naše Ančka, ňáká divoká, už od 
včerejška jako sršáň. 

RETTIGOVÁ. Ale knedlíky vaří dobře. 



PLAVEC. Včera na ně zapomněla; však jsem jí dnes 
hned ráno nakázal, ať jsou. 

RETTIGOVÁ. TO věřím, jinde jich tak nedovedou. 
PLAVEC. TO ne, das heisst, jemnostpaní, u vás -
RETTIGOVA. (vesele). Tiše, tiše v té síti, zamotáte sel 

Vím, co jste Aničce řekl. Ale já prosila, abyste přišel -
PLAVEC (jakoby unaven sedaje). Někdo stůně? 
RETTIGOVA. Sám pán, vaše srdce. A nesvěříte se. 

V městě už všude věděli, jen já ne. 
PLAVEC. Ah, pro kázáníčko jsem se měl stavit! 
RETTIGOVA. Já věřit nechtěla. 
PLAVEC (vesele). To věřím, já sám skoro také ne. 

Přišlo to tak z nenadání, z ničeho nic, das heisst, 
abych pravdu řekl, já nevím. Pannu Lenku jsem vídal 
skoro denně -

RETTIGOVA. UŽ jako děvčátko. 
PLAVEC. Ale nevšiml jsem si jí tak, až když se starý, 

pantáta, rozstonal. To jsem viděl, co i takové stvoře-
níčko zmůže. Anděl, opravdu anděl. Nebýt jí, pan 
ajnémr by byl umřel. Ve dne, v noci ho opatrovala. 
Tu péči, tu opatrnost a ještě mít při tom kopu jiných 
starostí o mladší sestry, o bratra. Když jsem viděl tu 
oddanost, zablesklo se mi a v srdci se hnulo a po-
vzdechnu si: Kdybys ty tak - To jsem viděl, co je 
láska v rodině a co je takový plesnivý, starý mládenec 
jemnostpaní. 

RETTIGOVÁ. Ano, to je pravda; ale za to, že takový 
starý mládenec si v čas nenašel milou družku, má ta-
ková mladinká panna -



PLAVEC (vpadne). Ale když ta panenka bez při-
nucení-

RETTIGOVÁ. MUSÍ být přinucení slovy, hrozbou, 
sliby? Nemůže-li být z vděčnosti, v náhlém jejím 
zplápolání? Když lékař zachrání chudé rodině otce, 
živitele, když za nemoci i jinak pečuje -

PLAVEC (\nepokojen). Co, jak, co račte myslit -
RETTIGOVÁ. Příteli vlastenče, jak živ jste nebyl tak 

honorován - krví mladého srdce. 
PLAVEC. Je přec volná! 
RETTIGOVÁ. Myslila, že je volná! 
PLAVEC. Mně nic neřekla. 
RETTIGOVÁ. Jak by mohla I 
PLAVEC. Vám si stěžovala. 
RETTIGOVÁ. Ani slovem I 
PLAVEC. Jemnostpaní, (bonbomné) nejsem láskou 

zmámený starý kocour; to vím, že takové děvčátko 
nezahoří ke mně horoucí láskou. A na mou duchu já 
bych to snad ani nechtěl. To je bouřka, nepokoj, 
sladký jed mladosti - ale my, das heisst, já, já už jen 
tiché sluníčko, jen tak tepličko, přihřát se. A Le-
ninka nu, já myslím, je dost uvážlivá, měla takovou 
školu v tom utrpení. U mne jí nebude zle ani její 
rodině. 

RETTIGOVÁ. TO jest nedostatek bude zažehnán, ale 
zač, jak jsem řekla. 

PLAVEC. Ah, jemnostpaní, vy to račte pojímat příliš 
vážně, filosofiš. 

RETTIGOVÁ. Vzpomeňte, pane doktore, co Lenka 



vyšila k vašemu svátku: „Pluj dále, vyhni se každé 
hlubině a skále." 

PLAVEC. Ale to právě, jemnostpaní, dělám. Vyhý-
bám se hlubině, nač ji zkoumat, člověk je rád, když 
lodka jede. I bez toho zkoumání je plavba života často 
dost mrzutá: samý komár, člověk aby zaháněl, aby se 
oháněl. A najdu-li v tom suchopáru růžičku -

RETTIGOVÁ. PozorI To je jedna z mé zahrádky! 
A pamatujte, že jsou mez a hranice věku, a kdo chce 
přes ně, třeba na růžičky, poraní se nebo je pro 
smích. 

PLAVEC. Oh, oh, jen ne tak přísně, jemnostpaní. 
Život všecko srovná. 

RETTIGOVÁ. Někdy jen smrt. A, pane doktore, má-li 
Lenka někoho v srdci -

PLAVEC. Ah, nějaká studentská láska! To je všecko 
sen a pára. Přítel rada, račte odpustit, není jistě vaše 
první láska a vy ne snad jeho. Já jako student bych 
se byl kolikrát oženil. Oh, pára, růžová pára! To 
přešlo nás, to přejde i pannu Lenku. 

RETTIGOVÁ. A nepřejde-li, je-li její náklonnost hlu-
boká, bude-li se tajně trápit -

PLAVEC. Jemnostpaní, to je z básní, z básní. 
RETTIGOVÁ. Vy zůstanete na svém? 
PLAVEC. COŽ mohu jinak? Mám zrušit slovo, abv 

Lenka byla pro smích klepnám a celému městu? Či 
snad Lenka, sama -

RETTIGOVÁ. Ne, to neudělá. 
PLAVEC. Mluvila jste s ní? 



RETTIGOVA. Byla tu, ráda by odpoledne-do Nedo-
šína. 

PLAVEC. Na lampartii?! Včera mně řekla, že se jí 
nechce, a já upřímně řečeno, byl rád. 

RETTIGOVÁ. Včera se ostýchala, protože viděla, že 
byste raději ostal doma, vy šťastný, pohodlný že-
nichu I 

PLAVEC. NO V takovém horku -
RETTIGOVÁ. Tak! A měl byste tancovat. Lenka 

ráda tančí. 
PLAVEC. Něco musí slevit. 
RETTIGOVÁ ( v d f y é ) . To povídáte vy, lékař? Vy jste 

už světa a života užil, ale to mladé srdce? Lence se 
svět teprve otvírá. Vy se chcete přihřát a ona bude 
chtít oheň. 

PLAVEC (nutíse jesté do veselého tonu). Ah, ctná pří-
telkyně, tolik uvažování a jedná se jen o lampartii. 

RJBTTIGOVA. A S tou o víc. Vyhýbáte se ji, a co pak, 
až přijdou jiné kratochvíle, a mladá krev - (ndhle) 
žárlivý nebudete? 

PLAVEC. Žárlivý? Na koho? 
RETTIGOVÁ. Třeba dnes. Mluví se, že adjunkt Va-

lenta Lenku miluje. A stal se ted myslivcem -
PLAVEC. Pouštíte samé strašáky, jemnostpaní, a jako 

bych s pannou Lenkou byl už v Nedošíně. 
RETTIGOVÁ. TO se rozumí, že tam přijdete. Co by 

o vás řekli. Já ji vezmu ve svou ochranu. Svěříte mně 
ji, jsem její „tetinka"; dosud jsem. 

PLAVEC. A budete její stalou svatbí. 



RETTIGOVÁ. Děkuju za pozvání, ale - za kmotru 
bych šla radši. 

PLAVEC (zprasí se, pak se ukldni). Oh, oh - ale já 
kolíbat, konejšit křičící děti -

RETTIGOVÁ (vdfyi). To jediné by vás mohlo za-
chránit. Považte mladá paní bez dětí, v rozkvětu sil, 
s nejvřelejším srdcem, víc a víc nadarmo toužícím 
a vedle ní - promiňte, stárnoucí, slábnoucí, chlad-
noucí - račte si domalovat. 

PLAVEC (tím dotčen). Vy jste proti mně! 
RETTIGOVÁ. Vy jste proti sobě! 
PLAVEC. Ne, ne, jemnostpaní, není možná. 
RETTIGOVÁ. Zatvrdil jste se, je amen - (okamžik 

pomlka, pak s úsmivem). Ale na tu lampartii k vůli 
panně Lence přijdete. 

PLAVEC. TO UŽ musím, a také vám k vůli. Ale tam 
už nebudete strašit. 

RETTIGOVÁ. Ne, tam se budeme veselit, české zpě-
vy, deklamace - A pak si zatancujeme galopp. 

PLAVEC (gertem). My spolu? 
RETTIGOVÁ. Ne, vy s nevěstou. 
PLAVEC (jako na útéku). Oh, poroučím se. 

Výstup II. 

ANČKA, předešlí. 

PLAVEC. CO zas - Někdo pro mne poslal? 
ANČKA. Ne, milostpane, ale já zapomněla tuhle 

jemnostpaní něco oznámit. A když tu jsou, no, jim 



jsem to chtěla až v poledne říct (pomlka). Prosím, já 
se budu vdávat. 

RETTIGOVÁ (překvapená\ ale pak se usmije, tušíc). 
PLAVEC. Vy, vy Ančka! Zbláz - (vzpamatuje se). 

A koho pak medle -
ANČKA. Boučkova tovaryše. 
PLAVEC (se %asmlje). Toho kloučka! (Náhle za-

razí). Ančko. 
ANČKA. CO by se smáli, milostpane. Proti mně je 

pravda klouček, ale starší je nežli panna Lenka a já 
jsem, liběji odpustit, přece jen mladší nežli oni. 

PLAVEC (áuráivž). A co, co, mně tohle -
ANČKA. A sám si mne chce vzít a žádnou k vůli 

mně nezarmoutí. 
PLAVEC. CO je mně do toho. A to jste musila 

schválně, to bych bez té noviny nebo jemnostpaní -
Kdybyste šla raději vařit. Poroučím se, jemnostpaní. 
(Kvapní ven.) 

RETTIGOVÁ faa ním licbotnl vesele). Na shledanou 
v háji, pane doktore. 

Výstup 12. 

RETTIGOVA, ANČKA. 

RETTIGOVA (přisní). Prosím vás Aničko - co vás to 
napadlo! To jste si proto tak přispíšila? 

ANČKA. Ráčejí odpustit. Jdu pro ten vzkaz jak po-
vídali, a taky - Když mně to cestou napadlo, vystyd-
nout ten nápad nesměl. Ať vidí. 



RETTIGOVA. A ten tovaryš. 
ANČKA. I toho jsem už dřív hnala. Ale jemnostpaní, 

když jednali s panem doktorem, jak tedy -
RETTIGOVÁ. Nic, brání se, nepovolí. Jestliže ti 

mladí lidé mně nepomohou, to jest sami sobě - A tak, 
Aničko, co jsem vám chtěla prve uložit. Vy musíte vy-
řídit panu adjunktovi, aby se o lampartii v háji neuka-
zoval u kola, aby se držel víc stranou, v zákoutí, třeba 
aby čekal v tom odlehlém koutku, co je ta kaplička 
mlčení, víte-li. On ví - anebo, počkejte, ještě lip, 
když se tu po obědě u mne staví, ale brzo po obědě* 
abych mu to pověděla. 

ANČKA. Bude tu jako na koni. 
RETTIGOVÁ. A teď oběd dovařit, Aničko. 
ANČKA. I, dnes ono bude všecko trošičku praun. 

Ale ať, jen když - já jenom v ně doufám, jemnost-
paní. Moudrá nebo hezká ženská všecko zmůže, říká 
stará Zelenková -

RETTIGOVÁ. Aničko, ten oběd. 
ANČKA. UŽ běžím. Dobré chutnání. (Odejde). 

Výstup 13. 

RETTIGOVÁ, TYNY. 

RETTIGOVA (jde ku prádelníku, podívá se na hodiny, 
chce ven, v tom p řibibne) 

TYNY. Ah, paní tetinko I 
RETTIGOVÁ. Něco se stalo -
TYNY. Kachna - kachna se připálila I 



RETTIGOVA. CO jste jen dělaly! 
TYNT. Odpusťte, my jsme se trochu zapovídaly 

o lampartii. 
RETTIGOVÁ. A můj dobrý muž to odnese, bude mít 

kachnu také „trošičku braun". Ale má vina, má nej-
větší vina, proč jsem vás tak nechala. Ale to je, když 
kuchařka fouká do cizí kaše, aby se - jiní nespálili. 
Pojdte, Tynynko I (Rychle odejde Radními dveřmi.) 

TYNT (^a ni). 



JEDNÁNI III. 

Partie nedošínskěho háje. V právo, v popředí pod dubem 
pavillonek v podobě chrámu slohu antikisujídho. Na vlysu 
vyzlacený, pončkud už zašlý nápis: ,Silentium'. Ke dveřím 
několik schodů. Opodál před chrámkem, ne však v těže 
čáře, nýbrž něco více v popředí starý, rozložitý dub; pod ním 

březová lavička. 

Pozadím přejde několik výletníků, soused se sousedkou vysvle-
čený z kabátu, klobouk v ruce, děvčata spěchající, preclikář 
s preclíky na holi, všichni na levo, odkudž zavznívá solo na lesní 
roh. Student s dcerkou měšťanskou, kloně se k ní v hovoru, 
vyjde z leva na právo a zmizí s dívkou v pozadí mezi stromy. 

Výstup i. 

VALENTA, CHADIMA, REJSEK. 

VALENTA (vystoupí % pravay opatrní se r<K(blí$íy na-
hlédne i do chrdmkUyjeho£ dvéře jsou otevřeny, usedne pak 
na lavičku, kterou% % poradípro mohutný kmen není vidit.) 

REJSEK poradí v právo). Myslím, že dohrává, ted 
bude ta deklamánka, „Mlydářova opička" jak po-
vídali. 

CHADIMA. Já bych radši „Míchanici" od Patrčky, 
víš, tu bych jim třeba sám odříkal. 

REJSEK (s úsmévem). Gůlichovi. 
CHADIMA. To by byl na něj kropáč. 
REJSEK, fsláko se nám vyhýbá. 
CHADIMA. Aha, aha, vidíš, má strach. Ale já mu 

neslevím, mně neuklouzne. (Zajdou na levo v poradí.) 



VALENTA (vstane yjáe opatrní kousek v levo, rychle se 
vlak vrdti k dubu, vyhlíží odtud, pak \ajde kvapní 
chrámec me%i stromy.) 

Výstup 2. 

GULICH, ROUBAL. 

ROUBAL (Z leva v popředí). Co nečekají, až dohraje? 
GULICH. PO tomhle solu bude zas česká deklamace. 

Kdo by to poslouchal a díval se na tu jejich bláznivou 
radost. 

ROUBAL. A nic rozumět. 
GULICH (stane). Ale ten učitelský troubil (Na-

slouchá.) 
ROUBAL. Verflucht schón, jako štábstrumpetr. 

A bude ještě dělat echa. O slunce západu. 
GULICH. Echa? Ach, pan vrchní to má rád, eigent-

lich panička. Ist so sentimental. 
ROUBAL. Je, hubu má jako trdlici. 

Lesní rob umlkne, tleskáni v levo %a scénou. 

GULICH, Und nun kommt die bfihmische Muse. 
ROUBAL. Kdo, která. 
GULICH (se usmívá). Jestli pak už mluvili s paní 

radovou? 
ROUBAL. S Retičkou? Ale kde, já se jí vyhnu, kde 

můžu. (Se zlobivým úsmbem.) Já bych to ani nedovedl, 
člověk už ani mluvit neumí s takovou přemrštěnou 
ženskou. 



Výstup 

ROLLEROVÁ, ROUBÍNKOVÁ, předešlí. 

ROLLEROVÁ leva, % popadl na levé ruce sdlek na 
klubko, dráty a punlochu). 

ROUBÍNKOVÁ (,jvadrle" v ruce). 
GULICH. Ach geehrte Damen taky za vítr? Snad in 

den Tempel der Verschwiegenheit? 
ROLLEROVÁ. O ne, tam je studeno. Ale utíkáme. Ne-

toužím opravdu to poslouchat a stát tam v takové mí-
chanioí všelijakého lidu. 

GULICH. A divných ševců. Ale to všecko paní 
radová sezvala. 

ROUBAL. NO, O pouti. 
ROUBÍNKOVÁ. A nač ty deklamace. Děvčátka jsou 

tím jen zkrácena; přijdou o tanec. 
ROLLEROVÁ. Naše Máli taky naříkala. 
ROUBÍNKOVÁ. A taková tanečnice. Ein schweben-

der Engel. 
ROUBAL (ke G&lichovt tlumené). Říká se tomu tlouk. 
ROUBÍNKOVÁ. Ale co je divného, Lenka ajnémrova 

pořád v kole! Ani z něho nevyjde, z ruky do ruky, 
studenti ji nepustí. 

ROLLEROVÁ (kysele). Jak pak ne, to jsou ti, co 
chodí k paní Rettikové, vědí, pro knihy a (významné) 
tak, vědí. 

GULICH. A co blažený ženich, doktor Plavec. 
ROUBÍNKOVÁ. Ted už obchází kolo jako kvočna 

u rybníka, když má kačátko na vodě. 



ROUBAL. Moh' by tancovat s Retičkou. 
ROLLEROVX. (ke GUlichovi). A vidějí, pamatují se, co 

nám včera v parku povídala, jak kázala o nastávají-
cím manželství doktora Plavce. 

ROUBÍNKOVÁ. A že to zkazí, že to musí zkazit. 
A zatím přivede doktoru nevěstu, dělá jí garde-
dámu -

GULICH. Kdyby to doktor Plavec věděl -
ROUBÍNKOVÁ. Myslejí? (Pohlédne na Rollerovou.) To 

je pravda! 
ROLLEROVÁ (hledíji do oii\ pojímajíc úmysl). To je 

pravda, to by měl vědět! 

Za scénou v levo tleskáni blulnéjii ne%li prve 
a voláni „bravo!" 

GULICH (uítipažné). To se jim to líbí. 
ROUBAL. TO je konec, to se může člověk zas napít. 

(Jde na levo.) 
Výstup 4. 

RETTIGOVA, předešlí. 

RETTIGOVA (vyjde kvapné % leva v popředí\ vyhlížejíc 
na právo, v tom) 

ROUBAL (spéchaje, mané jí vkroli do cesty a z^^n 
stane). 

RETTIGOVA. Ah, pan pojedzný! 
ROUBAL (%krátká smekne a chce ádl). 
RETTIGOVA. Jak se vám to líbí, pane pojezdný? 



ROUBAL. I pěkné, dobré. 
RETTIGOVA. Ten pan filosof krásně deklamoval. 
ROUBAL (mrzuté). No, jestli - já eigentlich - mám 

žízeň. Gehorsamster (vytrhne se a kvapné na levo v po-
předl). 

Výstup j. 

RETTIGOVA, GOLICH, ROUBÍNKOVÁ, 
ROLLEROVÁ. 

RETTIGOVA (docházejíc k Roubínhové). Ah, paní aktu-
árovál Ted jsem potkala nejmilejšího pana manžela, 
ptal se mne zdali jsem vás neviděla, hledá vás. (Ke 
všem.) Propásli jste pěknou deklamaci. 

ROLLEROVA. Když bysme jí nerozuměli. 
RETTIGOVA. Oh, to snad ne I Všichni tomu rozumě-

li, staří, mladí, řemeslníci, sousedé, tleskali plní ra-
dosti. 

GULICH. Ale kdo jistě neslyšel a nerozuměl, byl 
pan ženich, doktor Plavec. 

ROLLEROVÁ (se sméje). 
ROUBÍNKOVX. Dělají gardedámu jeho nevěstě. 
ROLLEROVÁ. A včera jaké měli mínění o té svatbě! 
RETTIGOVA. A jen jsem se v něm utvrdila. 
GULICH. A doktor? 
RETTIGOVA. Trvá bohužel na svém. 
ROLLEROVA (tlumené k Roubinkové). Ona mu nic ne-

řekla. 
ROUBÍNKOVÁ (tlumené). Nic! (Pohlédnou na sebe vý-

znamné.) 



Výstup 6. 

VACEK, TTNT, předešlí. 

TTNT : J (vystoupí v poradí). 
RETTIGOVÁ. Ah, náš pan deklamator! 
VACEK (roqařen óspéchem). Jemnostpaní, byla jste 

spokojená? 
RETTIGOVÁ. Tleskala jsem upřímně jako všichni. 
GÚLICH (k Vackovi). To bylo dnes fur das Volk, 

mein junger Herr. O vašich akademiích v postě bu-
deme tleskat zase my. 

VACEK. S dovolením, pane doktore. Příště o aka-
demiích bude změna. Paní radová navrhla -

RETTIGOVÁ. Aby páni filosofové střídali deklamace 
německé s českými. 

VACEK. UŽ je to také přijato a jistě budeme mít víc 
auditoria. 

ROLLEROVÁ ) . 
ROUBÍNKOVA. ) ( * » N O U - ) 
GULICH. Ale jakého! Pak to bude sehr gemischt 

jako dnes a nevím, ob die Intelligenz -
ROLLEROVÁ. A jak by bylo s noblbálem? To nevím, 

pánové, nevím, to by si měli páni filosofové rozmyslit. 
VACEK. Ze bychom snad nebyli pozváni? O to by 

tam, jemnostpaní, bylo málo tanečníků a panny dce-
rušky by se málo vytančily. 

ROLLEROVÁ (jakopíchnutá). A panny vlastenky když 
by se tam nedostaly? 



VACEK. Zařídíme si vlastní bál, český. 
ROLLEROVÁ. Das ist nicht moglich I 
GULICH. Dřív by musilo být povolení. 
VACEK. O to se již postaráme. 

Tanelni hudba \ leva. 

ROLLEROVA (k Roubinkové). Slyšejí? Nesmíme na 
dcery zapomenout. 

ROUBÍNKOVX. A já na mužíčka. 

(Odejdou v levo.) 

GULICH. A já na pana pojezdného. Ale jemnost-
paní, (nuti se do rozmarného tonu) tohle všecko je Re-
volution. 

RETTIGOVÁ. Ale nevinná a doufám, že s dobrým 
koncem. 

GULICH (S utajeným pohrožením). Jen pro kohol 

(Odejde v levo.) 

Výstupy. 

RETTIGOVÁ, VACEK, TYNY. 

RETTIGOVÁ (s úsmévem). Toho to pálí (k Vackovi 
a Tynl). Ale já vás zdržela. (K Vackovi.) Děkuju, že 
jste pobídl pány kollegy, aby na pannu Lenku s tan-
cem nezapomněli. 

TYNY. Ta se vytančí! Pořád je v kole. 
RETTIGOVA. Jsem tomu ráda k vůli panu doktoro-



vi; sám netančí a rád by, aby se Lenka povyrazila. 
TYNY (prostomyslní). Ach paní tetinko, a mně se 

zdálo, že škaredí, že je mrzutý, jak obcházel kolo. 
RETTIGOVA (vesele). I to se vám jen, Tynynko, 

zdálo. Ale ted už pryč, ať nezmeškáte docela. A ještě 
jednou, dika vám, pane Vacku, za deklamaci. To byla 
opravdu radost, to jakoby zapalovalo, viděla jsem to 
na mnohých, zvlášť když jste končil: 

„Blaze nám, aj třikrát blaze", ano, a ta: „Síří se 
náš hlas mateřský 

TYNY. A to také: „My jsme cestu proklestili 
RETTIGOVA (strmena, dokončí): „Mladí, jděte dál!" 

Ano, ano, (tiskne obima ruce) mladí půjdou dál, vy 
půjdete dál! Mám radost, mám radost. Ale ted už do 
kola! 

TYNY '^(kvapní nalevo.) 

Výstup 8. 

RETTIGOVÁ, p a k VALENTA. 

RETTIGOVÁ (obliji se y jde do předu v právo, nahlédne 
do chrámku. Kdy% sejde se stupňů, vystoupl v právo me^i 
Stromy) 

VALENTA (tlumeni). Jemnostpaní! 
RETTIGOVA. Ah, vy, dobře, hledám vás. 
VALENTA (rychle pokroll). Cekám, jak jste mi ulo-

žila, skrývám se jako pytlák, krčím se, obcházím. Ani 
pohlédnout nesmím na pannu Lenku. 



RETTIGOVÁ, Ale už s ní brzo promluvíte. 
VALENTA. Jemnostpaní 1 Kdel 
RETTIGOVÁ. TU; přišla jsem to říct, abyste vydržel 

a nedal se strhnout, nešel dál, tam - (ukáfy na levo). 
Pak by panna Lenka už nemohla. 

VALENTA. A přijde, opravdu přijde? A ví to? 
RETTIGOVÁ. Lenka neví nic, ale promluvíte s ní. 

Učinila jsem co možná, ostatek je váš úkol, až se s ní 
sejdete. Doufám, že vám srdce dá řeč -

VALENTA. A pan doktor? 
RETTIGOVÁ. Toho léčím, jak umím, jenže -
VALENTA (obrácený tváři na levo, trhne sebou). Jde sem! 
RETTIGOVÁ (kvapné). Pryč, pryč, třeba tam - (ukdfy 

na chrámek). 
VALENTA. UŽ je pozdě (uskoli strom a %mh(i na 

právo). 
Výstup 9. 

PLAVEC, RETTIGOVÁ. 

PLAVEC (Z leva % poradí, klobouk v ruce, ovivá se). 
RETTIGOVÁ (proti nému). Pane doktore, vlastenče! 
PLAVEC. Ah, jemnostpaní (jde jako unaven, utirápot. 

Mrzutý, nuti se do humoru). To je kratochvíle I To 
horko I 

RETTIGOVÁ. A doma takový chládek I 
PLAVEC. Kanapé. 
RETTIGOVÁ. A tichý spánek po chutném obídku. 
PLAVEC (vyhrkne). I dnes zrovna nebyl a oběd nestál 

za nic. 



RETTIGOVÁ. Všecko „trošičku braun". 
PLAVEC. Pěkně braun! Hodně připáleno. Ančka 

blázen, (zlobiví) to s těmi vdavky. A taky chtěla sem 
na lampartiil 

RETTIGOVÁ. CO se divíte, má ženicha. 
PLAVEC. Ale prášky měla dělat. 
RETTIGOVÁ. Ta vám bude scházet. 
PLAVEC (mrzutí). Bude, ale když je (zarazíse) a -

a - ani knedlíky neuvařila a ostatní všecko -
RETTIGOVÁ. Spálila a přesolila. To dělává zamilova-

ná kuchařka. A zamilovaný doktor brouká a hubuje. 
O šťastný ženichu! 

PLAVEC. O šťastný ženichu! (sedd na lavilku). Ach, 
achich - Ženich a nevěstu skoro ani nevidím, leda 
v kole s jinými. (Zlobiví). Student za studentem pro 
ni chodí jakoby se spikli. 

RETTIGOVÁ. A jak až budou bály. Mladou paní přec 
nenecháte doma. 

PLAVEC. NU, a n o , t o n e -
RETTIGOVÁ. Ona bude tančit, vy sedět, do půlnoci, 

přes půlnoc, do svítání. 
PLAVEC. A já chodím před desátou spat! 
RETTIGOVÁ. TO tam budete dřímat a pro mladou 

paničku budou chodit mladí páni. 
PLAVEC. NO, das heisst - (Zamlli se.) Jemnost-

paní - (Vdbd.) Co pak studenti - ale - Ančka mi 
v poledne cos hučela o hraběcím myslivci. Také jste 
se o něm zmínila. 

RETTIGOVÁ. O tom urostlém, hezkém mládenci. 



PLAVEC. Je prý to opravdu dávná láska, a snad 
dosud -

RETTIGOVA. Zlá bylina zapouští kořínky. První dose 
žárlivosti. 

PLAVEC. NO, das heisst, já jen tak -
RETTIGOVÍ. Ale je to tak, měli se rádi a tuze a mají. 

Ale to je pára, růžová pára. Adjunkt přijel včera s pa-
nem hrabětem ze světa a slyším, že se mu hrabě za 
věrnou službu krásně odměnil. Dal mu myslivnu. 
Pan Valenta může ted už z vlastního chlebíčka krájet 
a mohl by si ženušku uvést pod svou střechu a být 
šťastným. 

PLAVEC (vpadne z™'pokojen). Je snad tady? Já ho 
neviděl. 

RETTIGOVÁ. Je tu, jak jsem slyšela. 
PLAVEC (rychle vstane). My tu povídáme,jemnost-

paní a panna Lenka -
RETTIGOVÁ. Ale jen račte zůstat. Je tu chládek a 

ticho. 
PLAVEC. Ale Lenka -
RETTIGOVA. Tedy pro ni dojdu a přivedu ji, však 

by si měla už oddechnout. 
PLAVEC. Ano, ano, všeho moc škodí. (Sedne.) 

Hudba. 

RETTIGOVÁ. Zas už začínají. Zas by ji nenechali ani 
chvilku stát. Přijdu s ní sem, pane doktore - (odchází 
na levo.) 

PLAVEC. Dika, jemnostpaní, dika. 



Výstup 10. 

PLAVEC, ROLLEROVA. 

PLAVEC (utirdpot, opře se o kmen; hudba tlumeni hraje 
yyIandler". Doktor %itmey dřímota j e j obchází). 

ROLLEROVA (je% na konci předešlé scény se ukázala 
v popadl, éekdy Rettigovd %ajde, jde, pletouc punfochu 
opatrné v před, pod duby pozoruje doktora, pak k nému 
dojde). 

PLAVEC (se vytrhne). Lenič - ach, liběji odpustit. 
ROLLEROVA. Já prosím za odpuštění, že jsem vy-

trhla. 
PLAVEC. Cekám tu, a v tom horku, muzika, a od-

poledne jsem si dnes ani nezdřím\ 
ROLLEROVA. TO věřím; samou dychtivostí. A ted 

tu Stelldichein - Hned zas půjdu, pane doktor, hned-
linko. Pěkně se tu čeká, jen jestli páni filosofové pan-
nu ajnémrovu pustí z kola. Je tuze vzácná. 

PLAVEC. Přijde sem s paní Rettigovou. 
ROLLEROVA. S pani radovou? To se divím. 
PLAVEC. A proč? 
ROLLEROVA. Paní radová nepřeje jejich sňatku. 
PLAVEC. NO, sic, das heisst -
ROLLEROVA. Ráda by ho zkazila. 
PLAVEC. TO snad přece ne! 
ROLLEROVA. Kdyby slyšeli, co řekla včera v parku 

o morgenpromenadě. Nám to řekla, nám do očí, pan 
doktor Gulich byl při tom. 

PLAVEC. Ze by chtěla -



ROLLEROVA. Ano, jejich svatbu zkazit. To si můžou 
pomyslit, jak jsme se divili. Oni přec takový přítel 
pana rady Rettiga. Nemohli jsme si jinak vysvětlit, 
než že je paní radové Lenky líto. 

PLAVEC. Proč. 
ROLLEROVA. Nichts fur Ungut, pane doktor. Líto, 

k vůli nim ne, á to se ví, taková partie, aber vědí, 
paní radová je trochu ůberspannt, so romantisch, píše 
ty verliebt povídačky, a tak si myslí, nešťastná láska, 
ein gebrochenes Herz - Herr Adjunkt -

PLAVEC. A zase ten pan adjunkti 
ROLLEROVA. Paní radová mu přeje. Ale co to po-

vídám, já myslila, že to vědí, páne doktor -

Výstup II. 

ROUBÍNKOVA, PŘEDEŠLÍ. 

ROUBÍNKOVA (zprava). Ach Frau von Roller, a pan 
doktor (k nlmu). Však jsem právě na ně myslila. 

PLAVEC (znepokojen). Na mne? Co zas, prosím. 
ROUBÍNKÓVA. Ale tak - Jdu za Roubínkem, ne-

mohl se mne dočkat, on beze mne nemůže být ani 
chvilku, a tak se po háji hledáme. A jak přijdu tady-
hle, (ukáfy v právo za chrám) zahlédnu za stromem -

PLAVEC. Koho! 
ROUBÍNKOVA. Pana adjunkta Valentu ze zámku, či 

už mladého pana fořta lubenského. Zdá se mi, jakoby 
obcházel, nebo čeká. Dobře jsem ho poznala. 

ROLLEROVA. Snad se přišel rozloučit chudáček. 



PLAVEC (poslouchal %nepokojen). Chudáček, proč 
chudáček - a rozloučit, co - a - dohrávajf. Ráčej' 
odpustit, musím se podívat - (ukloní se as kloboukem 
v ruce rychle odejde v levo v popředí). 

Slunce \ apadd 

Výstup 12. 
ROLLEROVÁ, ROUBÍNKOVÁ. 

ROLLEROVÁ. TO ho vykouřili. (Tlumeni se smije.) 
ROUBÍNKOVÁ. Běží hlídat (tlumeni se smije). 
ROLLEROVÁ. Aber Frau von Roubínek, ten pan 

adjunkt, jak povídali -
ROUBÍNKOVÁ. Je tu a chvíli jsem ho pozorovala. 

Obchází. 
ROLLEROVÁ. Viděl jich? 
ROUBÍNKOVÁ. Ne, já tak opatrně -
ROLLEROVÁ (Sjistotou). Někoho čeká. 
ROUBÍNKOVÁ. Tady je místečko na rendez-vous. 
ROLLEROVÁ. Jen s kýml 
ROUBÍNKOVÁ (se smije). S kým! 
ROLLEROVÁ. Paní Rettigová to ví jistě lip. 
ROUBÍNKOVÁ. A my bysme se mohly třeba pře-

svědčit, třeba za chvilku. 
ROLLEROVÁ. Myslejí? No, chvilku čekat -
ROUBÍNKOVÁ (pohlédne na chrdmek). A tam je kou-

teček. 
ROLLEROVÁ (kvapni do kulis a okamžik se vrdti). 

Není tu a nikdo. 



ROUBÍNKOVÁ foatlm vystoupila na stupni chrámku). 
Počkáme chvilku, 

ROLLEROVÁ (^a ní). So still -
ROUBÍNKOVÁ (U dveří). Prosím -
ROLLEROVÁ. O prosím (vejde áo chrámce). 
ROUBÍNKOVÁ (%ANÍ). 

Výstup i 

ROUBAL, učitelský mládenec, VŠETEČKA 

(vyjáou ^ poradí). 

ROUBAL (napřed). Tady to máme na cestě. Tak si to 
(k učitelskému) pamatoval, tady (ukáfy k pavilonku) 
taky echo, ale až pak, až se budete vracet od rybníčka. 

UČITELSKÝ (lesní rohpoápa%di). Prosím, pan direk-
tor říkal -

ROUBAL (mrzutí). Já vím, mně taky; a já říkám, 
abyste to nespletli. Jestli pak ti druzí -

UČITELSKÝ. Mimra s Vopleštilem, prosím, už šli, 
už čekají na druhé straně. 

ROUBAL. Tak to mu povídám, ať troubí jako prve to 
solo, ať si dá záležet, ať je paní direktorová spokojena, 
aby byla sentimental, sic ho dá pan direktor odvíst 
k regmentu za trubače a na koně. A co vy Všetečko? 

VŠETEČKA (má lesní roh poápa%ái). Já, prosím poň-
ženě, s dovolením, já sekund. 

ROUBAL. Tak ňákou intradu paní direktorové. 
UČITELSKÝ. To, prosím, na echo nejde. Pan direk-

tor rád fanfáry. 



ROUBAL. No tak fanfáry, pro mne, ale ať I 
UČITELSKÝ ) I . I J . 
VŠETEČKA J otydou V poradí napravo. 

Výstup 14. 

GULICH, ROUBAL. 

GULICH (z leva, odkud^ se o%ývd tlumeni tanelni hud-
ba). Kam už zas, pane pojezdný? 

ROUBAL (na odchodu). Trochu se napít. Člověk jen 
sedne, jen si lízne a zas už aby vstal. A kam oni -

GULICH (nutí se do fyrtu). Skoro utíkám. Když ten 
flhflditnft — 

ROUBAL. A h a ! 
GULICH. Pořád obchází a obchází. Já to na něm 

vidím, že chce začít. A má-li trochu v hlavě, er kónnte 
was provocieren. 

ROUBAL (sepochecbtdvd). To si myslím a skalní! A 
je-li napilý! To si povážejí, když už krotký si trhá 
štětiny ze hřbetu -

GULICH. Paní aktuárovou neviděli? Aktuár ji hledá. 
ROUBAL. Ne, snad dělá s paní Rollerovou taky echa. 

Ty to umějí. Gehorsamster. (Odejde na levo do předu.) 

Výstup IJ. 

GULICH, ROLLEROVÁ, ROUBÍNKOVÁ. 

GÚUCH (jde do předu, sedne pod dub). 
ROLLEROVÁ (vyhlédne dveřípavillonu; sladce). Herr 

Doctor! 



GULICH (překvapen). Jemnostpaní, oni - im Tem-
pel der Verschwiegenheit I 

ROLLEROVÁ. O je tu krásně, so still, so - Není libo 
jít dál? 

GULICH (v komických rozpacích). Já se mlčení bojím, 
jemnostpaní. 

ROUBÍNKOVÁ (náhle yyhléáne). I vždyť my nemlčíme. 
ROLLEROVÁ (ustoupl). 
GULICH. A H ! A to věřím. 
ROUBÍNKOVÁ. Máme něco o paní radové Rettigové. 
GULICH (postoupil a% ke schodům). Co -
ROUBÍNKOVÁ. TO musejí dál. 
GULICH. Tady je volněji. 
ROUBÍNKOVÁ. Ne, ne, jen sem a rychle. (Ustoupí.) 
GULICH (vstoupí do pavillonu). 

Výstup 16. 

CHADIMA, REJSEK 

(vystoupili v poradí posledního hovoru ára. Gulicha 
s Roubínkovou a řekali pozorujíce). 

CHADIMA (ro^jařený, ne však opilý). Byl to on, Gu-
lich, doktor Gulich I 

REJSEK. Byl, byl, vždyť já nic neříkám. 
CHADIMA (prudčeji). Byl to oni 
REJSEK (chlácholivl). Inu byl, byl. 
CHADIMA. A byla to ona, Roubínková, aktuárka -
REJSEK. Taky byla, aktuárka, Františku, byla. 



CHADIMA. Tak vidíš, tak vidíš, ted má on firmu 
pomazanou. 

REJSEK. K d o p a k v í -
CHADIMA. Mlč, ty mlč I Ted ho mám v hrsti, já mu 

zadeklamíruju z Patrčkovy Míchanice, víš -
REJSEK. Vím, Franc, vím. 
CHADIMA. A zrovna tamhle u schůdků (staví se do 

posice, deklamuje): 
„Kdo je černý, není bílý, 
kohout má rád slepici -

REJSEK. A to ne, Franc, to bys je splašil. Ale víš, 
pošleme na ně aktuára. 

CHADIMA (trhne sebou). Na moutěl Vidíš 1 Pojd, 
pojdi (Škubejim.) Ten vyvalí oči I A panička! A dok-
tor! Tomu se štětiny naježí, ten bude skalní. (Zajdou 
na levo, v poradí.) 

Výstup 77. 
RETTIGOVÁ s LENKOU, ROLLEROVÁ, GULICH, 

ROUBÍNKOVÁ. 

GULICH (rozevře dvéře). Aber meine Damen, my 
čekáme nadarmo. 

ROUBÍNKOVÁ (%a ním v právo). Ještě chvilenku. 
ROLLEROVÁ (Z& nim v levo vyhlédne; ndhle). Retička! 

Zuruckl (Zmi^i:) 
ROUBÍNKOVÁ. Jde sem? (Zmizí*) 
GULICH ( Z M * V ) • 
RETTIGOVÁ (z pozadí v levoy jde volné do předu, s ní 



LENKA (%ardžld, ovfvd se ídtelkem). 
RETTIGOVÁ. Tady si oddéchnete, sem nikdo ne-

přijde; Mnoho jste tančila. 
LENKA. Ještě nikdy tolik a přece mne to netěší. 
RETTIGOVÁ. Věřím; ale je to naposledy 2a svobody. 

Pojďte, pan doktor čeká. Naříkal si, že s vámi skoro 
ani nepromluvil. 

LENKA (kvapní). Zůstanete tu, jemnostpaní? 
RETTIGOVÁ. Dětinol Zůstanu-li ted, nezůstanu po 

druhé. (Vdfyi.) Vyhýbáte se už ted a budete s ním 
celý život - sama. 

LENKA (sklopí^rak, povzdechne). 
RETTIGOVÁ (překvapeni, kdy% stanuly pod dtéem 

uprázdné lavilky). Ah, odešel I Nemohl se dočkat, šel 
vás hledat. (S ásmlvem.) Půjdeme zpátky? 

LENKA. Ne, o prosím, já bych tu zůstala. Je tu tak 
ticho. (Sedne na kwilkupod dub.) 

RETTIGOVÁ. A hlučné veselí vás tíží. Zůstaňte, sed-
něte si, je tu krásně, klidno. Ten chrámek mlčenli-
vosti stojí na svém místě. Mlčení tu i kdy celý háj 
veselím a hudbou se rozlíhá. A ten západ slunce I 
Srdce se tou libostí a krásou opojuje, a nebylo by divu, 
kdyby slza tichého pohnutí líce zarosila. 

LENKA (bledí s hlavoupochýlenou v namyšlenípřed se). 
RETTIGOVÁ. Leninko, vy neposloucháte. 
LENKA (vyhlédne rychle, okamžik mlži, pak vdbavl). 

Jemnostpaní, opravdu věřil? 
RETTIGOVÁ. Pan adjunkt? Jak jsem vám řekla; při-

šel před lampartií, vyložila jsem mu -



LENKA. Tady v háji není. 
RETTIGOVA (S ůsmivem). Ohlížela jsem se. (Sou-

citní.) Přec jste ho čekala. 
LENKA (ve strachu). Snad už odjel -
RETITGOVA. Ne, neodjel a budu s ním dnes ještě 

jednou mluvit. (Jde na právo me^i stromy, vyhlíží.) 
LENKA (uleháni). Pan doktor už -
RETTIGOVA. Ne, nebyl to on. (Vrdti se pod dub.) 

Ale musím se po něm ohlédnout, aby nás dlouho a 
marně nehledal. Vy tu počkejte, Leninko. 

Lesní rohy % poradí, % dáli. 

Ah, slyšíte? (Naslouchá.) Jak krásně! (Zprava té%jan-
fara, ale temnijijakoby ohlasem.) Jak krásně I 

LENKA. Ale jak teskno I 

RETTIGOVA (pohladí ji mékce). Vzpomínáte, dušin-
ko. A nepřestanete. Kolikrát ještě budete vzpomínat 
a kéž bez lítosti! Budete vzpomínat a ráda bych ne-
dobře prorokovala, že ještě smutněji, se srdcem ještě 
těžším, bez útěchy a bez - naděje I A ne sama, ne jen 
vaše srdce, i jiné, jež jste tak bolestně zranila. Ach 
Leninko, vy jste nerozvážila, vy tlumíte hlas srdce. 
Poslechněte ho, poslechněte, abyste nebyla nešťastná 
po celý věk, nejenom vy a pan adjunkt, ale i - pan 
doktor. (Odchází na levo. Stane, leká okamžik, ale kdy£ 
Lenka nepromluví, odejáe na levo v popřeáí. Lenka naslou-
chala se sklonfnou hlavou. Pohlíáne odcházející, náhle si 
postře álanima tvář.) 



Výstup 18. 

LENKA, VALENTA, GULICH, ROUBÍNKOVA, 

ROLLEROVA. 

ROUBÍNKOVÁ 1 (vystřít hlavy, ^mi^ejí vlak, jakmile 
ROLLEROVA J shlédnou, %e vystoupil) 
VALENTA. (Zprava, opatrné; jak spatří však Lenku, 

neopanuje se, chvatné k ní. Před ní samou se ^ara^í.) 
LENKA (tlumené vykřikne, okamžik užaslé, pak jakoby 

chtéla odejít). 
VALENTA (chytne ji ruku). Zas! Zas už mně vy-

háníte I 
LENKA (bolestné). A zase mně vyčtete, že jen pro 

zisk, pro jméno, abych se stala -
VALENTA (vpadne). Co jsem si měl jiného pomyslit, i 

jak si to jinak vysvětlit. Ale já už vím, jak se chcete 
obětovat, od paní radové vím. Leninko, mám tu na-
posledy s vámi mluvit, mám se s vámi na věky roz-
loučit? Já bych za vás dal službu, všecko, a vy jste 
mohla - A to se stalo, to se musilo stát zrovna v tu 
chvíli, kdy se mohu stěhovat do vlastní myslivny? 
Vy nevíte, jak jsem byl včera šťastný, když mně to 
pan hrabě oznámil. Mé první pomyšlení bylo na vás, 
na vás 1 Oh, jak jsem si maloval, jak si vás odvezu -

Lesní rohy oprava tlumené, s ohlasem jel té 
tlumenéjíím % poradí -

jak si v myslivně všecko zařídíme, doma, hospodář-
ství, jak budete na mne čekat, až se budu z lesa vracet, 



jak v neděli si vyjedeme ve svénpt kočárku sem do 
města a v zimě na saních na bál; jak si vás povezu 
zpátky do zachumelené fořtovny jako do hnízda, oh -
Myslil jsem, že si vezmeme k sobě vaši nejmladší 
sestřičku a co bude s Františkem, a že bude panta-
tínek váš u nás bývat -

LENKA. O božel 
VALENTA (sedne k ní). Lenko, má zlatá Lenko! 

PLAVEC, RETTIGOVA, PŘEDEŠLÍ. 

RETTIGOVA (která ku konci řeli Valentovy vystoupila 
s árem. Plavcem v poradí v levo, přejáe nepozorovánipora-
dím v právo chrámek Kdy% Valenta usedl k Lence, 
vystoupí z prava opatrní vyhlížejíc. Za ní) 

PLAVEC (v patrném napjetí a neklidu). 
ROLLEROVA 1 , , , , R . . 
ROUBÍNKOVA } S H L M E J E > K W -
LENKA (překvapena tím, $e Valenta veále ni usedl). 

Prosím vás - kdyby, - považte -
VALENTA. Jen vy považte, co jste udělala, že jste 

mé štěstí zkazila. Komu tím prospějete?. Budete šťast-
ná vy? 

RETTIGOVA (^dr%uje Plavce, aby %ustal a vyslechl). 
LENKA. Nač se ptáte I Jak bych mohla být šťastná! 

Byla jsem, však víte, ale ted - o Bože! 

Výstup ip. 



VALENTA. A nebudete šťastnou ani kdybyste si ni-
kdy nevzpomněla, jak jsme se měli rádi. A proč to 
všechno! Proč, proč! K vůli starému doktorovi. 
Z vděčnosti jste tak učinila, a on konal jen svou po-
vinnost. 

LENKA. On konal víc. 
VALENTA. I když! Ale tolik za to nemůže žádat. 

(Náhle prudčeji.) Či se bojíte hanby, když jste už ne-
věstou? 

LENKA (kvapné). Ne, to ne. O jen kdyby mne pro-
pustil ze slova -

VALENTA. Pusťte ho vy! 
LENKA. Měl by hanbu, smích a to za všechno do-̂  

brodiní. A jak mu to řícť. 
VALENTA. Já mu to povím. 
LENKA. TO by bylo jedno. Ne, ne -
VALENTA. Kdyby věděl! 
PLAVEC (chce vykrolit). 
RETTIGOVÁ (ho %dr%l). 
LENKA (smutné, malomyslné). Vždyť ví, od paní ra-

dové jistě. 
PLAVEC (vystoupí). Ale všecko přece ne, tohle ne, 

panno Lenko. 
LENKA (tlumené t y křikne). 
VALENTA (prudce vstane). Pane doktore, když sly-

šel i -
PLAVEC (nutí se do úsmévu). No tak trochu. (K Len-

ce.) A ze všeho volá kvinde. 
LENKA. Pane doktore, ne - já slíbila -



PLAVEC. Ne, ne Leninko, dost toho přemáháni. Ale 
já tu vaši bolest nechtěl, já nemyslil, ne, to ne (lékařsky 
bodře). A srdce se musí ve zdraví zachovat. (Nutise 
do veselosti.) A proto se propustíme, vy z lásky, a ted 
já z vděčnosti, k vám, že byste se byla obětovala. To 
já nemohu přijmout. Já jen konal svou povinnost. 
A tak jsme oba volní a nedali jsme si kvinde, das 
heisst, vy ne mně, já ne vám. A ostatek, ať si povídají! 
(K Rettigové.) Já lezl za tu mez, musím zpátky. 

RETTIGOVÁ. Ale s plnou ctí. 
LENKA (vdlínl i radosti v%rulend> prosební). Pane 

doktore -
PLAVEC. Nic, nic, já vím, já se nehněvám. 
RETTIGOVÁ. A na mne? 
PLAVEC. Za odpornou medicínu se lékaři neděkuje. 

Výstup 20. 

ROUBÍNEK, CHADIMA, REJSEK, PŘEDEŠLÍ. 

ROUBÍNEK (Z popadl; rychleji ne% obylejni a patrni 
neklidný). 

REJSEK** j ( s V^*anou v P^pdi). 
CHADIMA (za nim tlumeni, ale horliví). Jak jsem po-

vídal, pane aktuár, jsou tam - tamhle. 
ROUBÍNEK (stane ulavilky). Neviděli, prosím, moji? 
PLAVEC. Byla tu před chvílí. 
ROUBÍNEK. Sama? 
PLAVEC. Ne, sešla se -



ROUBÍNEK (se lekne). Sešla se - a tak to - (jde ke 
chrámku, pod schody vold) Betty, Bettynko! 

Ticho. 

VŠICHNI (udivení hledi na Roubinka). 
ROUBÍNEK (vystoupí na schod vdhaje). Jak živo tohle -

(smeknuv utirdpot) Betty, Bettyno I 
GULICH (vystoupl z pavilionu). Ach, Herr Aktuar. 
ROUBÍNEK (trne). On! 
RETTIGOVÁ (kPlavci). Máme klassické svědky. 
ROUBÍNKOVÁ (vyjde ^ pavi lionu). 
ROUBÍNEK. A ona! Betty, co's to -
ROUBÍNKOVÁ (indignovani). Aber Roubínek. 
CHADIMA (k Rejskovi). Vidíš, vidíš -
ROUBÍNEK. Ale tohle - (umlknejak vystoupl). 
ROLLEROVÁ. (Plete punčochu.) Tady je takový chlá-

deček. 
RETTIGOVÁ. A pěkně se poslouchá. 
GULICH. Nechtěli jsme vytrhovat. 
REJSEK (k Chadimovi). Ted vidíš? 
ROLLEROVÁ (kPlavci). Přesvědčili se, že tuhle paní 

radová -
PLAVEC. Ano, ano, měla pravdu. 
GULICH. A já taky, když jsem řekl: Aby kočka 

myší nechytala. 
RETTIGOVÁ (ukáfe na Lenku a Valentu). O ne, pane 

doktor, tady srdce zvítězilo. 
ROUBÍNKOVÁ. Paní z Rollerů (na odchodu). 
ROLLEROVÁ. Ano, nebudeme zdržovat - (odchází). 



GULICH (k Rettigové). A co je ještě na programu? 
RETTIGOVÁ. CO vás jistě potěší: český zpěv. 
GULICH. O děkuju, na to už je pozdě dámami). 
ROUBÍNEK (ostal v ustrnuti). To je všecko kostkou 

vzhůru! (Odejde.) 
CHADIMA (za Giilichem, jej% zastaví na samím od-

chodu). Pane doktor, pane doktor, firma je už zase 
v pořádku a česká, zas česká. 

GULICH. CO je mně po tom. (Odejde.) 
CHADIMA. TU máš - (chvdtdk Rettigové). Tak už to 

ví, jemnostpaní -
RJEJSEK (za nim). A dá pokoj. 

Výstup 21. 

ANČKA, RETTIGOVÁ, PLAVEC, LENKA, VALENTA, 
REJSEK, CHADIMA. 

ANČKA (z leva kvapní). Prosím, milostpane - (Hledí 
na Rettigovouy Lenku, pozná, $e je dobře.) 

PLAVEC. Vy jste tu scházela. Přišla jste s amantem. 
ANČKA. Ne, přijela, ale sama, bez amanta, tomu 

jsem už dala kvinde. Pro ně jsem přijela. 
PLAVEC. CO j e ? 
ANČKA. Přijeli z Osika k starému Kabrhelovi -
PLAVEC. Je na spěch. Tedy odjedu. (K Rettigové.) 

Na večer jsem chtěl mít čerstvé ráno, a je a ostane 
večer. Ale není už horko, už tak nepálí, a - a -
(pohnuti) panno Lenko (podáji ruku) y u vás je krásné 
ráno, a bud taky štěstí. 



LENKA (osiřevši). Pane doktore -
PLAVEC (podá Valentovi ruku). A u vás taky. 
RETTIGOVÁ (podd Plavcovi ruku srdeřni). Milý pane 

doktore -
PLAVEC (nutí se do fyrtu). Ale o tom nic psát, vlas-

tenko I (Odejde v levo.) 
RETTIGOVÁ (k mladým). A co t ed -
LENKA ( j i obejme v návalu vdiínosti a raáosti). Tetin-

ko, má zlatá tetinko 1 
RETTIGOVÁ. Tak, tak to má být! (Podd Valentovi 

ruku.) 
VALENTA. Jemnostpaní, jak děkovat! (Políbí ji 

ruku.) 
ROUBAL (vystoupí % poradí). 
ANČKA (s netajeným pohnutím víe pozorovala, pak roz-

hodni). A stará Zelenková má přec jenom pravdu -
RETTIGOVÁ. Zpěv se začne -

Všichni na levo. 
CHADIMA 1 . , , 
REJSEK Y P ^ K " " ™ -
CHADIMA. Vidíš, vidíš, ta je nad advokáta! (Odejde 

s Rýskem.) j^// se, prokmit mísíce. 

Výstup 22. 

ROUBAL, UČITELSKÝ, VŠETEČKA. 

ROUBAL (V poradí vyhlížel v právo, %atne kývat iy v tom 
vystoupí ^ prava). 



VŠETEČKA J s lesními roby pod pa^ái. 
ROUBAL. Stakra - co tak pozdě - Paní direktorová 

chce už domů. Sem, semka. - (Vede je kpavillonu.) 
Vylezte na schody, no a honem trubte -

} w schodecb ^atroubi-

Misie vysvítí. 

V tom, ne^fanfara dobrána, o^ye se % leva mohutni ?piv 
mužských hlasů: 

„Když měsíček spanile svítil" — 



Opona. 
P Í S E Ň D Í V E K 

M. D. Rettígová. Jednání II. výstup 6. 

M. J. Sychra. 

Sto - ji ja - bloň v Si - rém po - li 

na trá-vni - čku ze - le-ném, ba ze - le 

ném. Ach, proč mne tak srd - ce bo - lí 

I J. i-
ir&né-ro-vá- ni čer-veném,ach čeř - ve - ném. 


