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čila se s ním když uastávalo šero
noční zpívala zadumčivé pianě a

pak se zase hlasité smála Vi-

děla Léona vstupovat! a jásala
mluvila a ním a líbala ho— to by-

lo její radostí blaženosti I Člověk

pozorující jí musel skoro věřitiže
drží svého milého v náručí —--

Často se zase dala do usedavého
pláče až konečné usnula
Doktor Loison pohlížel kakáU

kem do komůrky—Gabriela se-

děla na svém ISŽku a vytahovala
stébla ze slamniku- - která sobé
do krásných vlasH vplétala— stro-

jila se jak pravila k svadbe a

v zouíúlé rozEílenosti a pevné
odhodlanosti
"Pak Vám musím na ten Čas

po který šlechetný vévoda u Vis
dlíti bude dáti svírací kazajku "

"Pro bíh— tak hrozným nemů-
žete býti ! O I Vy neznáte toho

padoucha on mne chce k smrti

utrápiti" zvolalo polekaná dívka

To říkají sde všichni o těch

kterým by k díkům zavázány bý
ti měli tato omylná myšlenka
jest právé Vaši nemoci ten noro

pokud nebudete z ni vyléčena
dotuď musíte zde zustati"
"Prohlásil mne za šílenou je

nora aby mne zde věznili mohl —

Živou Ale i ona začínala vidy
více coniti a libovali si jejich spo-

lečnost Odporno mi bylo vidí ti

ji co veíer vystrojenou očekává-t- i

netrpělivé hodiny salónové
roztržitu se mnou a hledící kaž-

dou chvíli tu na hodiny tu na
dvéře neotvímjí-l-i se jil Dvoj
násobně mne bolel pohled na ta
rozvíjející se koketerit: předně
že mi naháněl slušný strach ha
budoucnost a za druhé že před-
mětem jí byli ti jenž nás mámili

svými záměry který každým kro-

kem každým slovem uráželi nás
v toni co nám bylo nejdraŽším
Dal jsem to milence mé na srozu-
měnou že se mi nelibí více takto
pokračovali Ošklibla se a odby-
la mne několika slovy plných vti-

pu které mne ale neuspokojily
Takovým spúsobem vstoupil jsem
do pluku který stál několik mil

vzdálen od Varšavy Hořce a
smutně uplynuly mně tři týdny

kávaly byly pro choré strašnou
torturou
Y jednom dosti zanedbalém od-

dělení zahrady který se s trávní-k- i

a mnoho pěšinek skládal bylí
divočejší šílencové pohromadě
Tu bylo několik muži a žen

kteří trpěli domením le jsou pro-

následovány a všude své nepřáte-
lé vidí 1 Neměli nikde pokoje
skrčovali se aneb utíkali bojácně
za keře aby svými vyzáblými o%

bličeji a vyvalenými očmi na

Jiní kteří snad při úplném ro-

zumu byli kdyi je ziskuchtivé

příbuzné doktoru Loisonovt ode-

vzdali mluvili o svých dědictvích

a zčítávali ohromné sumy na

svých prstech dohromady nedů-

věřivě na kaidého pohlížeje kdo

se jím blížil

Nacházela se v tomto ústavu
též jedna dáma která neustále

odměřenými kroky po chodbách

Napoleon III a Eugenie
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Blázinec h ifvMora Louhona

NejvykláŠenejší ústav pro cho-romysl- né

v Partii Jest blázinec

tlixko Vincennes v Charenton —

Jest na pahorku velmi rozsáhle

iUtíd a slouií za vzor podob-

ným doraSoi
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v srdcí žal a odpo k niza všem a j

k něma svláliě chopil i jj i

silné za raku a tála seho aaaá-- i

li chsť promluvit! ta&ot cob-n- ě
anmce tak oUhlzi Swilj

a odvážný FraacoBZ prvzaaél
mi a přijal vybídaatí mé a naxej--

tří ráno stáli jm svaproti soImI

za Varšavou v Bélaaeeh Nad- -

lal mi skoro nic co by byla za

sluhovaja takovou rpetnot a-- le

on moset odaé-t- i za aé Wky
Nezachvět jew m pit té mjili-c- e

ie moha odiaoati život
vinnému snad Člověku Bhof vše-

cka hořkost všecka potipa všec-

ky přeludy jaký mi aáa nakrmili
vbidly mou rekoa SiHIilt jm#
najednou— koal mi alstaJa v

jeho prsou
"A vyr zvolal bledl jaka

stěna Kaliaecki kladouc raka
svou na ruka jeho a prozradiv i

tiiu miraovolotra ~ohat tíea v

ky strachy miajiciho racv
Pohlédl na ni a vděčajtí pU

kovoík a tekl --Mi riaa byla
lehká a tepJřkállA mit4 aii --

bych byl nemohl odjeti šet dat
potom by 1

jc(3 jil doma
Ale i ta nenalezl jeea pkeje-Smute- k

jaký! avýlovný ovládl
nul mé erdcrf Vytýkal j-- eu m

nevčaseea svou opaMot krv
snad nevinné vylitou zhrozil

jem sim seb ix#rtť! "

svých proa odor ku olMti J

a rodicí m jakousi divon ueaávist í

ke všem lide-- n A ca i na l kra- - j

jiné dělalo e mi těo a odpočin
nek zhoršoval tea stav chorobný
mé duše Potřeboval ytcttt jhy-bová- ni

jiných obrasav jiaft h li-

dí Vy ravi! jeni t#Uy di t
odtaiatad ď Smírný a

luii- - 1 lí _ VI I

po Uba&ě cestoval ju j--
o ruti '

nách ntezi Ilatualketn Alrtt !

putoval jen ke hrobi Jípawulo !

vu putil jtu e karvaiatsÍ
na pouir a pomuovav %ou !

příroda divokého a civilizaci ie
zkaženého člověka aaomaav
po rvlX dvě léta na tvrvpo vy-

léčen ale jiaý docela přuUJ jrtu
konečné v roku do tViéy
Nyní právě dIl plakovaik
pohližejo ca rvkyni eai výra
zem LUKkébo čita --vk!hvími í

vám pant na ta oLíaLk která

vyvolala ta llato m nikd&o

Nejprc v tM nIrcl
j-- em v novinárh tuezi jeey vyš-

ších úřadoikiv francouzských
ktc!{ byli vzali v Němců h uo za

jeti jmeoo plakov itik tofao
saiuého do néaol jMrna střelit v

Ilělaneth Byla to první ra lot
kterou mt přtbližeat it k rodia&é

zemi přineslo Výčtka vražJv

spadla a mých prvou upokořaý
a v tona oLledu šťasten ie rpallim
v králce střec ha ouotkoa a

jovětřiio bu!i mi nysi
stok tát l" krajiny utl eci e

dorué Kdyl jem přibLžoval
k té části slťpi b-- a tJiHca

v cvlciu tom ckolt vi-d5- 1

jciu jak toSj arah ača! t
na všec ky airany IrKat

uzduu vypínal hlavu a no zdrala
čerstvý vzdech stepi o!ykaL
Zdáloť o mu zajUté le j a ro-

vinách A lepu a tLlěl si dli svého
zvyku {Hrejdt Nerudl j--

rozkoše odříci věrnému tovaryši
ubohému vy hnanci a poašlě aby
sobé nevx{Hniiiřl tia v Lxt

jem tedy aby --jvo j-- l ce-

stou aánt doav n kú& hodtl

jsem mu uzda na šiji a aeebal

jsem hojit kam by tutt liUU
Pustil se v právo a kdyl by 1

kulem obezřela vid o bti a
motným a voboď zaržal po
zvedl uši a ne I mn# il)Ok kla-

sem al k tomuto tuí-t- u llylo to
ku konct červ r a Jitro tylo pře
krásné vzd arit íer-- tt ý venný

kvijiey rosou ještě v lité nikdy
pmeha nesnajirí třpytily c divx

nými barvami a já při{-omeii- v

si svoje dostihy dobrými Araby
cítil se býti nevyslovitelni
šťatnf m V krátce kSi muj u--k

lával v běhu odfrknal i a na-

stavil u li jako kdyby zpozoroval
žo nejsm-- t tatnotni na stepí A

skutečné docházel k nám zvuk

jakoby se rozléhal - tačiné

kdyžto četní sekáči vepo!k ko-

sy brousí Ohlédl jseto m+ kol e
bo a attím opodál několik lidi

zatavených tou prací Nc neby-

lo v tom neobyčejného Na těch

bnjoých lačinárh nemajících pá-

na kutit tehdái kdo thiil bral
seno komu se líbilo Pustil jem
tedy koné zvolna a tak jem k
nim přiblížil Ale za nějaký Ia
Viděl jdoucího před sebou Čiovi-k- s

jeholta uku výcLod tui jři-pomin- ala

a zvláště pc božné pout-

níky jdoucí do Jeruzaléma Zvě-

davo li jat pohodl jam svého
a raba a v kráteo til ja vedle

něho Bylo to přivé na tou mí

sté kde syni ten křiž stojí Oaea

poutník stařce šedivou hlavou

a dlouhou bradou v šedé šukal
bílým klobotikent přikryt s ti-leoc- em

%

po straně podpíral e aa

poutničkou bil a j-J-a zvola zpí-
val ranní pích Neb kl so prask
mým objevením se ale skloniv
hlavu lekl: Pochvál Wdii
Ježil Krista

Na 5kj-
"-
odpověděl jm

snímaje kašket uctivosti jaki
mne při pohleděni na toho člové
ka pojala- - Kdyl jem zastavil
a oa taktél stál otáxai petu so :

Kdo jsi vilaý stařečku a co ItaQ
v té krajitíě sim jediný V
"Jsem kala a lehelaík sysu

raSj T odpověděl vilaé vy-

prosil
a

iem al od své vrvhaoau m

povolení putova) jeu do svati
země slouid jem po celý skoro

rok hrobu Spasitele světa a ny-

ní vracím do konventu svého
v Jsctu a bud oč- -
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suchá stébla slámy byla ji myr-tho- u

—Oči měla zapadlé a kdyby
nic jiného jeji šílenost neprozra-zoval- o

tak to prozradilo její po
čínání sobé!
Toto ctnostné milostné dobře

vychovaná děvče zbavilo se vždy
svého obleku a sodělo a málo u-- k

rytými vnadami svými tak ned
bale na posteli že se nej hlubší

soustrasť každého citlivho pozo-

rovatele dolknouti musela !

Loisona však takové pozoro-
váni zajímalo navštívil však

krásnou Gabrielu tak Často když
na blízku nikdo nebyl že skuteč-

né vnady pro něho cenu ztratili
Více zajímala jeho smysle sou-

sedka této šílené dívky Před ně-

jakým Časem byla mu cizím vel-

mi bohatým pánem odevzdána s

tím podotknutím že sobě přeje
aby byla z některých nepravých
náhledu vyléčena čemuž pobožný
doktor velmi dobře rozuměl
Cizinec hned zaplatil značnou

částku peněz napřed a vyminit
sobé aby ]acienlku navštěvovat!
mohl kdy so mu zlíbí Loison to-m-u

připustil poněvaflT nad míru

skvělý plat obdržel —

Tento doktor který pocházel
z chudých venkovských rodičů

přivedl to svou pilnosti a líco-měrno- u

pobožnosti tak daleko že

ústav tak rozsáhlý a výnosný byl
jeho vlastnictvím a třeba neměl
o zdravovědě velikých pojmSi
přisvojil sobě přece tolik zdánli-

vé učenosti že platil za moudré-

ho muže —Mluvil Loison mimo

svým mateřským jazykem též an-

glicky vlašsky a Španělsky což
mu již velmi často 1c velkému
sloužilo prospěchu jelikož téi ně-

kolik cizozemců v jeho ústavu so

nacházelo

Mladá dívka ku které Loison
se nyní právě plížil byla ze Spát
něi rozuměla jen velmi málo

francouzským šlovém a byla by
tedy veliká překážka kdyby ří
dicí lékař Španělskému jazyku
nebyl rozuměl

Dívka tato nacházela sa po del-

ší již dobu v ústavu doktora Ixis
sona vcházela zo svó koinur- -
velmi zřika a seděla i nyní jak
číhající Loison klapkou pozoroval
na iidlice blíže zamřížovaného
okna— hleděla upřeně před sebe
—z krásného obličeje zračila se
bolest a jakási touha Byla nej
příjemnějším nejvnadnějiím tvo-- !

rem celého ústavu! Známky Š-

ílenství nebyly na ni k pozorová-
ní plakávala Často kdyi byla ne-

pozorována a tu jí vyklouzlo z

úst jméno —jméno muže kterého
milevala po kterém toužila —

avšak nebylo tojméuo muže kte-

rý jí do tohoto úiiavu dal s po-

známkou žo ve své choromysl
nosti se domnívá býti pronásledo-
vanou!
Odevzdána svému osudu tou

žebně hladíc zamřížovaným
do krásné svobodné příro-

dy od které nyní asi na věky
odloučená býlí so zdá poněvadž
všecky její prosby a vysvětlivky
bez Kvšímnuti zůstaly tak sedě-

la nbohá se všemi vnadami mlas

dosti obdařená dívka v malé a
nuzně zařízené kom&rco —Neby-
lo zde mimo postele nic jiného
než stul dvě staré žídle police a

velký krucifix který si od Loiso-

na vyžádala
Doktor oteřel a jedním z velké-

ho svazku vyhledaným klíčem
dvéře a vr loupil do komůrky—

dívka vstala a obrátila eo

Loison pozdravil nemocnou

{ehkým úsměvem pak za sebou
dveře zamknul Poukázal dívce
židličku a které právě povstala a

přistavil druhou těně k ní

"Přijměte místo sennora" pra-
vil tichounce jako vždy "Vaši
ruku -
Dívka sobé sedla— a" Loison ta-

ky skoro aidotíravě blízko k ní

uchopil její ruku by proskoumal
stav tepny
"Mám a Vámi vážné slovo k

promluvení sennoro" pravil
svými rukamí tělo

dívky by se co starostlivý lékař

přesvědčil zdali nehubne "vážné
slovo! Váš nezištný ochrance

který Vám podivuhodné obiti

přináší utrpěl před několika dnS-m- i

kdyi Vis zde navŠtí?iQpět-n- é

Vaším zuřivým nemravem t

Volala jste o pomoc což se proti
tomuto Šlechetnému Donu vel-

kým neyděkem býti jeví ! Vévo-

da jest na nejvyšší etujjeR ura-

zen"
Jen bídník chtěl na mne ruko

vložit—o jsem nesmírně nešťast-

na ! Což není Žádného vysvobo-
zeni před tímto padouchem ?"

TiSe Ennoro Dolores liše! Va-

še tepna tuří opět! JJudesli se po-

dobný výstup jellé jednou opa
kovati pak musím ač velké žalo

stí své—poulit! prostředku k Va-

šemu skrocení V i 4 -

"Při sám' bab budu se vidy
proti němá bránit! ! Nechť ne-

vstoupí do Uto komůrky v které
mne vězní Cítím so dosti silnou
k obraně" svolala ubohá Dolores

o bože což neslyší nikdo moje
vzdechy a prosby 7

"Mluvíte sennoro pořád stejně
to je právé to blouznění z které-

ho vyléčena býti mále I Vnitřuí

upokojená mysl a poznání Vaše-

ho omylu je všechno co se od
Vás žádá ! O Vy jste snadno k

vyhojoní jenom kdyi sama tomu
budete chtít !n

"Zapřísahám Vás uvěřte tomu

iejseiu zrovna tak zdravá jako
Vy sám! Každé mé slovo jest
ryzou pravdou pane! Onen bíd-

ník mne sem jenom proto zavezl

aby mne odloučil od toho které-

ho miluji a který mne hledá !"

"Vypravovala jste mně to již
často znám tu celou historii kte%

rou si Vašo chorá mysl uspořáda-
la sennoro ale i tyto přeludy
musíte pustit mimo sebe — Pro-sí- m

Vás snažuě a to! Vidíte
skoro každý v tomto domě má

podobnou povídačku v zásobě a
tu sobě můžete představili co z

toho celého věřím" pravil usmí

vajíci se Loison a požližel a vel-

kou zálibou a chtivě zářicími oč-- mi

na půvabnou dívku která na
něho jako někdy Gabriela smilný
dojem činila

"Tak jsem tedy skutečně pro
všechny časy ztracená" vzdychla
Dolores s hroznou vnitřní bole-

stí "mám ledy v tomto domě za
Živa pohibena býti ! O svatá mat-

ko boží vvslyš mne! Vysvoboď
mne z moci tohoto ukrutníka —

—hlas múj není slyšán v tomto
vězení nedosáhne sluchu soucit-

ných lidí r
Dolore-Jpovsta- la a lomila ru-

kama—doktor se jích uchopil
Vašim šíleným

nářkem ničeho sennoro škodíte
si jenom a já Vám musím opako-
vali co jsem již dříve řekl že

bych musel použiti donucovacích

prostředků pak-l- i bysto se k vé
vodoví tak chovala jako jste do
sud činívala musel bych Vám

dáti svírací kazajku aby šlechet-

ný Don bezpečně s Vámi jednati
mohl !"

"Smilujte se nade mnou— úpěn-

livě Vás za to prosí oi" zvolala
Dolores klekla před Ioisoncia a

objala jeho kolena "vytdyšte
mne! Nejsem šílená jsem pouze
v rukou ukrutníka který ve své
náruživosti mne o to nejsvětěj-š- í

o mou čet připravili chce a

Vy byste mu tím způsobem byl
nápomocným! O ujmete se mne

pusťte mne pryč odtud !"
Dolores klesla k zemi přemo-

žena jsouc bolem a zoufalosti —

doufala ještě od usmívajícího se

doktora Loisona pomoc ! Toto
nevinné stvoření nevěděloba ani
nepomislilo na možnost nějakého
spiknutí doktora s Kudeino fa-

lešným vévodou z Mediny který
když okradl bratra svého aby k

cíli svému dostati se mohl 8 Do-

lores rychle do Paříže sjěchal
kde svou kořísť bezpečně ukrýli
mohl ! Loinon uhádnul rychle
pravé záměry Endcma avšak pe-

níze spořádaly vle
Plán jeho byl dobrý mistrný —

a Dolores iuiise la mu v oběť pad-

nout! když podplacený Loison

vyhrůžku svou by ve skutek uve-

dl a při návštěvě Endcma svíra

jící kazajky poulil a Dolores tak
to spoutanou na postel uvázal

Jistora taková byla pro ubo-

hou dívku strašlivá !

Loison zvedl Dolores kljrá
před ním na podlaze ležela a do-

nesl jí na postel což mu bylo
zvláštní pochoutkou při černi ji
chtěl políbili —Než však to uči-

nili mohl vzkřísila se dívka od-

strčila ho a padla opět do politá- -

řa

Nedotknutelná byla nevinnost
tohoto krásného stvořeni a dare-báck-

ý

doktor slyšel právé v tom

okamžiku hřmot který znamenal
že ee choromysl ní do svých míst-

ností uavrácejí —Rychle a tiše

opustil Dolores žamkuuvša za

sebou dveře —

(Pokraíovtnll

Kříž na stepi

1KJ JoarU KofebovaktUo-- )

(fokreCpTlBi)

Oddechla siTKati ícká kdyi
to vyřknul plukovník to epozo-rov- al

a poyzbuzen tím hlasitým

vyznáním mluvil dále takto :

Bylo to v roku }807 když vítěz

Auerstadtský zaměstnán byl
smlouvou v Tylže a armáda jebo

vyesila do prachu ubohý a pod-

maněný kraj tropíc si amíchy z

jeho obyčej 5vt loupíc všecko co

se vzít dalo a divíc se jak my
malemo imjovat talrovoa hnus-

nou smrkovinu a takovou ballou
PSm mé milenky stal se shromá-

ždištěm francouzských dusťojnikfl

vyššího stupně Táhlo je sem

hostinné vyjádřeni se rodičův a
zvláště vnady a vtip panny doco-l- a

po francouzsku vychovaná a

znající vládnout! řečí umělou a

Zkoušel jsem sebe a shledav že

cit iuuj nebyl onou vroucí hlubo-

kou láskou která mule podati
největŠi blaho člověka srdce a
hlavu majícímu vždy větší bol
mne napadal Ten muj stav zhor

šily ještě pověsti z hlavního tábo-

ru Výsledek slavného traktátu
byl znám vysmán a smuten při-

šed pozdě do sídelního města již
okolo jedenácté hodiny blížil

jsem se k jejich domu V oknech

bylo světlo vystrojené hlavy
ženštin a zlaté prýmy a třapce
mužských odrážely se na tabulích
oken vozy zalehaly ulici Pod i

vání na to rozhněvalo mne a ura-

zilo Vešel jsem ale mezi dav

který se mne skoro nevšimnul
V jednom koutě stála má nevěsta
lesknoucí se krásou a Šatem smá-

la a radovala se v zástupu několi-

ka dám a vojínův Blíže ni seděl

jeden z nej krásnějších důstojní-k5- v

jehožto ftnaby již dříve jem
znal a ku kterému dnes obracely
se její lahodné úsměchy a pohle-

dy plné živosti a koketerie Pro-

niknut nevím zdali žárlivostí a-n- eb

prostým hněvem obešel jsem
do kola a postavil jsem nepo-
zorován za ně Rozmluva byla
o nás o nalem kraji a našem ja
zyko o rali literatuře a našich

starých kontuŠicha holených hla-

vách Tropili si z toh všeho

žerty smáli se hyzdili všecko a
ona netoliko Že nehájila obyčej 3 v

svých předkSr střech své země

ale podala jim jt-Št-
S

výborný pod-m- ět

ku vtipkováni v některých
jménech které Francouzi překru-
covali oík líbajíce se při smítha

přítomných dělajíce jakoby si

jazyk polámat chtěli
"A přece slečno" řekl tehdái

krásný ten důstojník "vdát e

za jednoho z těch l ánur který
jmenuje jakže je to a tu
so začalvrtet a hubou kijtit
chtěje jméno mé vyUviti
"Co myslíte nc" odpovědě-

la patříc na něho lahodně krj
náš jest vojnou zdrancován a na-

še všecky statky jnou zde a méj
ženich jest bohatý Ukrajinec je
hožto jmění nižádná pohroma se
nedotklá Jak jsem já poslušná
dcera !"
"Neračtei lečno

a pfcináhati řekl jcm tišeji na

rhýliv se k jejímu křeslu Dělal

jsem lhostejného abych se vyh
nul všem výstupSm cítě ale Že

mi všecka krev z tváře k srdci

vstoupila a cbrátiv se rychle o-de-šel

jsem Téléž noci yiA jsem
z Varšavy odeslav prstýnek ro--

dišúru a prose je aby o vysvětle-
ní toho ptali se své dcery — Ta
nehoda" mluvil po chvíli plukov-
ník ' kterou jsem přetrhl teu
klam jehož jsem hořco litoval

navrátily mi ač ne rychle dáv-

nou lhostejnost ale zdivočil jsem
ještě více a cítil jem vždy silněj-
ší potřebu samoty Lehko by lni

bylo bývalo vybostiti se ze služ-

by utéci na svou step a zamknou-t- i

so v domé ale byl by to byl
pokoj nezáalužný Nechtěl jsem
aby mi mladost přešla nečinně
bez zásluhy aby přišly nazmar
ty sily kterých velký nadbytek
cítil jsem ve svých prsou ZŠstal

jsem při vojltě a rok na to bejo-va-l

jsem jii ve Španělsko Tam
zmizela má mámidla úplně a mé

naděje které byly ještě doutnaly
vyhasly do poslední jiskřičky
Vydržel jsem tak tři léta ono

bolestné postavení sdíleje všecko
se svými společníky ačkoli v jsem
se nezúčastnil na jejich lehkověr-nost- i

a zaslepení Ale oléze
vyčerpala se má trjílivoat od-porn-

jakási vznikla k lidské

společnesti jejížto sobectví i m

opovrhuje Svlékl jsem
ten mundúr který se mi zproti-
vil a maje záměr pustit! se doma
a tam se uzavřití zdržel jsem se

ještě néjaký řas ve Varšavě Hos-

podařil tam tehdái Davoost a

krásný onen dSstojnik o kterém

jsem se dříve zmínil byl mu co

plukovník k ruce Vyhýbal jsem
se vlemu setkání se s nim které

by mohlo vyvolali dávné vzpo
minky a s nimi dávný bol ale
náhoda svedla nás na veřejném
místě kam jsem také dostavit! sej
musel Nechci posuzovali nšk-- i

dejší nevěstu mou tehdái jíl žetlj

ie se chtěla pomstit za domněfé

potupený které jsem Ji níiniL 1

ona se tam nalézala viděla mne
a y dovlrné rozmluvě sod Jra mi-látk- era

maršálka sálal se Pran
cooz ke mně btížiti otírat! se ko-

lem mne jako kdyby hledal pří-
činy k rozbojt Snad Ie se stalo
náhodou snad i bez úmyslu ane-

bo ze' zvyku nadutého (avcr'íyt
který měl sa to le mu mtZt%
někoho se ostýchat! aleji r t

sem tam so procházela držíce v

ruce ratoleať která ji nah ryžova-
la vějíř a dávala svému nevidi-

telnému služebnictvu neustále

rozkazy —Domnívala se býti ní

mluvila řasto o stříbr
ném náčiní o komorních pani o

svých skvostných salonech které
ai na kaidou jednotlivou pohov-
ku kolem sebe viděla a jídávala
vidy dle domnění s vznešenou

společnosti klereu tuiiuo ní ni-

kdo neviděl !

Této blouznivé dámě stál dů-

stojně po boku bývalý dvorní

krejčí LouUo Filipa který íe cU

sařem čínským býti domníval —

Xeehal sobě naru-- ti dlouhý a
zacházel pouzo se svými manda-

ríny kterým kaidou obvily hlavy
stínat a břicha rozparovat nechá-

val Pohyboval se ve svém žu-

panu tak směšně důstojně jako
by nebyl v blázinci doktora Loi-Ko-

nýbrž ve svém čintkém sU

delním hradě

Podobní pacientově byli nej-

méně nebezpeční horši byli tací

elioromyslní kteří přehnaným
bádáním o rozum přišli —Tito
mate! i velmi pilně hlídány býti

poněvadž žádnou příležitost
kdy by ze své komCr-k- y

ia svobodu dostat! mohli !

Před několika roky přepadl ta-

kový šílenec vého hlídače s no-

žem v ruce který dříve ve svém
loži uschovat i dovedl a zarždil

ho —Při studiích hvězdářských
se zbláznil —

Několik jiných z&o blouznilo

0 velikých vynálezích a přísahat
li svým věznitelúm ktc-t-í jím je-

jích tajemství vynutili chtí za

vražděním se pomstiti Jeden z

těchto si vzal do hlavy žo dove-

de zlato dělat věnoval této my-

šlence 14 let svého života a rna!:
ré jmění až so konečně v zblázlii

01 octnul Míchal vařil a cídil své
míchaníce neustála na slunci—ale
co v rukou rněl nebylo nic jiného
nel nasbíraný písek ! Též i on

někdy zuřil a křičel proč bo věz-

ní a domníval se že pro nicjioé-h- o

aby mu tajemství vynutHi—
sviraci kazajka bo v takových

pádech vždy na několik neděl

Následujeme nyní dra Loiso

na do domu Kdyi odloiil srčj
klobouk a kabát cblekl starý

černý kabát a šel bez
všelikého prSvodu do hořejšího

patra Mél svazek klíčů v ruce

by otvíral rozličné dvéře které
každou chodbu a schody uzavírá- -

Na útěk z tohoto strašného ža-

láře nebylo ani pomyšleni

Kroky doktora nebylo nikdy
slyseti chodil vždy tak tiše jako
kočka— téi mluvil i sralál se tile
hlídačové se v tuto dobu vesměs

r zahradě nacházeli ponévadi to

byl čas kdy so všem choromysl-ný- m

vycházka dovolovala
JLoison však při svém příchodu

pozoroval že ta osoba kterou
hledal v zahradě není Chtěl jí
nyní ve své kom Srče navštívili
což se jenom za mimořádných

stávalo

Kdyl Loiion do hoíejlí chodby
přišel zůstal náhle

zpěv a jedné komůrky zavinivši
až k němu —byla to zádutnčivá

píseň pro někoho jiného než

pro tohoto doktora by byla dojí-mavo- o

bývala jeho se však nes

dotkla

Najednou však přešly zvuky
písně v pronikavý smích Tato

protiva byla strašná hrůzná!
Tento smích byl neomilným zna-

čením šílenství !

"Jest to (jabriela Pivoin" šepx

Ul monsieor Loison a plížil se

tichounce k jejím dvéřím které
zamknuti byly Nacházela se v

nich vlak pohyblivá klapka
zvenčí k otevření aniž ty co ]y-ic- tí

bylo
Nábožný doktor vyzvídal vel-

mi rád po tajmu své obětě zvlá-

ště byly-I-j tak hezké jako tato

tiabriela Pívoíu její sousedka

kterou Loieon navštívili chtěl- -

dřív však nahlédnul do komůr-

ky které ff4 fhvílkou zpiv
zavzníval
GsbreU Pivoin patřila koněm

nešťastným obltřm které se s

přílišné látky zbláznily Mlavila

bez ustání o svém Léouovi e kte-

rým jíl zasnoubena byla kterého

nevýslovné milovala a kterého
za pouličního boje v roka 1S48 m
zohavenou mrtvola k ní přinesli
—ulekla se tenkráte — vykřikla a
za chvíly se dala do strašného
smíchu— šílila

Příbuzenstvo její odevzdalo jí
do ústavo doktora Loisona

Gabnela ponejvíce viděla své-

ho lvéona n wbe hovořila a lou- -

že sméru k ďOrleans nacházel so

V r lfeSl blázinec doktora Loiso--n

a mule poboiného a velmi j
zevnéjška

Velká rozsáhlá t a Jova v kte-

ré se pře 300 k om S rek nacháze-

lo byla vysokou zJí obehnána a
©d ostatního evela jako klášter
&ploé odJélena

íle tvrzení doktora Loisona

bylo toto zařízení velmi notné

aby prý odevzdány uia cboromy-ln- í

s poaliíným životem v jakýsi

tyk přijití nemohli a nikdy jim
myšlenka na úték nepřišla
Malý nízký pr Schod nacházel

se v této zdi který pravidelné
vidy dobře uzamčen býval —Jen

takým oobám o dovolil po za-

zvonění prS hod který no lístkem
od doktora Loisona pronkazati
mohly Pro cizince a zvědavce
zSstal úMav vIJy jevné ozvřen

Krátký íat po ud]otech v plea
deŠIé kapitole vypravovaných jo-

la elegantní ekypil po dél zdí

budovy a zastavila u bránky Z

vozu vystoupil černi oblečený
hubený pán as Ltú letý podlou-

hlým bledým obličejem
Byl to vlastník tohoto ústavu

nám vráccjo e od tekoljk obchod

nich návštěv Obličej jeho mel

výraz vřeného úsnievu —Umí%
val septí rávštévé svých pacientu
—usmíval o třeba by vztekem

puknouti mohl —usmíval se kdy 2

některé nélné příbuzenstvo no-

vou obet přiválelo — usmíval e

zkrátka— v Jiné téz i tenkráte

kdyl svým úřadníkSm a délní-k&-m

znácné částky mzdy otrháš

val
Mimo úsměvu zdálo se Ie pou-

ze modlení nejlépe znal !

Kdyl kolikráte pro nébo přišlí

aby iel k některému nemocnému

který třeba ukrutné zuřil vidy
dostali v odpověď: že se Monsieur

Loison modli ! Dyla-l- i nevítaná
nivšléva ohlášena aneb néco ne-

příjemného
t-- e přihodilo vidy se

nábožný doktor modlíval J Zdálo
se jakoby zlého ducha který

jebo pacienty modlitbami

zahnati chtěl ! Léku a ošetřováni
se jím za to velmi málo dostávalo!

Loison přistoupil ku dveřím a

zvonil Zvuk zvonku bylo ze

vzdáleného doma který ode zdí

zahradou délen byl alyeti nacei
se někdo rychle blílil a dSvérný
aluha doktorův odšonpl uvnitř

klapku ve dveří by viděl kdo

přichází
Kdyi fatřil pana Loisona

rychle veliký a silný zá-

mek otevřel dvéře a sejmul řepi-'- u

£oktor pozdravoval Btarého

klinika jako vidy a úsměvem a

kráčel k domu

Pan Loison pohlíiel spokoje-
nou tváří na své výnoné chovan-

ce kteří se dílem v zahradě a dí-

lem po chodbách procházeli
Někteří pomatení běhali s rus

kama v kapsách neustále sem

t am— jiní sláh dlouý ías na jed-ttr- a

cnítté u zábradlí šklebili se
neb samy sebou mluvili zase

jinf seděli ohlížeje m úzkostlivé
aneb divoce na zahradních lavi-

cích

Hyla to hrůzná epoleénoet kte-

rá zde shledala— T pravdé
ztratil každý veškerou nadčji na
uzdravení kdo do tohoto domu

jednou přišel neboť nacbázel-l- i

ao skutečně v počátcích thoromy-alnoa- ii

03Jl v této společnosti

zbytek dobrého rozuma stratiti !

Neilí si Jednotlivých ckoromya

lných mezí nUlI íií jednu zná%

mou ooa najdeme blíi všimne-

me rousiuie sobétOZsáhJoK budo-

vu tuto poněkud prohlednout!
Stavba tohoto blázince podobá

S4t kasárnám s mnoho malými
oknami nízkými chodbami a čet-

nými svStbicemL Okna byla vo-

li ra silnými millenii opatřena
tak ! pil Ibélnéns pohledu © dí

vák spíšo domníval pll sebou
vězení nci blázinec viděli

Kdo koliv do WUoto domu při-'i- el

ten nevyšel tak snadno ven

pokud nčkdo na něj platil ! 1)2 m

tento měl jenom Jediný vchod

ale láJný východ pro neštatní-k- y

o to m věrni staral náboiný
doktor Loisan který uvnitř nad

Tchodem velkým pUmem sesta

viti dal teoto nápis: Buh žehnej!

Truje vstoupení 1

Pokoje pana Loisona nacháze

Ijht přízemku r levém křidle
—pravá strana obydlena byla

£ředolky eUiebiiky ai na jed-s- a

prostrannou sin která peklem
nazvaná býti mohla ponivadi
moka pekelným &e rovnala o ch

kteří Šílené řáditi poédi
Svfraci kazajka na železných

k podlaze přišroubovaných Íi%
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