
jen mA!l mne považovali za

i

domem Za ním alanula celá ka

valf-éd- a kočárů
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Protěilí sedadlo bylo pokryto J

kyticemi jich! Julie dostala velké L

množství Zdálo ae i v kočáře f

byla květinové zahrádka!
A nevista které ořdlvovala a J

celá vesnice seděla uprostřed {

růii narcisů ksmelií i konvalinek )

chat Liiit aiál již ve vratech se

avou ženou i a obecními radními

Nikdo neměl ani tulení ie vzne

šná návštěva platí VedreSAbráol

Pannu Marii? To jiem já Ju
liV tvá pani Přicházejí pro mne'

odvezou mne k oltář ke svatbě

pospěl si otevlj vrata ať mohou

vejiti kdo se tem vejdou"
čeledín teprv zapomněl úd la

zavříll "Co lo? jak ji 14 řtkla?"
tázal se sluha a úiasím "Že jste
nevěsta? Pro váa ie jdou? Máj

Bole vám se musel rozum po

pléstl Ani ai netroufám podí
vsti ae na vá lak ss na vál vle

To jsem já!" volal ilajduk jíž

rozdíjí po tik zvaném cerklu

4kdy Cotíi cisař prochází řadami

pánů vyznamenává každého

Mladý družba zaujal místo ve-

dl nevliy Zersženl i on pohď
lei 0% tuto hnu JIŽ doprovází v

knltrcím přepychu k oltáři aby ji
zde dal svému olei a pozdravil ji

pak Jsko svou macechu Mac'
cha? Dovedla by lato žena na

pohled lak dobrá a laskavá iff}
vůbec mscethou?
Mimin? Zástupkyně matky

oslovením její veličenstvo pak
kooá totéž u dam — zpozorovala
císařovna Alžběta Hajduka a po
volala ho k sobě

leskne a září Nebylo dobře

ie jste do té krásné Uudsptlil
chodila tam jste přišla o rozum

Holmietř rychl tlumočil rožku
na mou věrur
"Měj rozum nepovažuj mne za druhá choť je! jtit práv! lak

dobrá Šlechetná a spanilomyslná

jiko vlastní malba jako prvé
cho- ť- co! nelze dáli jl hezčího

nemocnou brachul Slyšíš jil
se kočáry bií!! Pospěl si cle
vři vrata JdouJdoul"

stál reformovaný kostel aby ae

mohli také do kočárů podívali
Ani netušili ani 1 daleka jím

nenapadlo ie lito velel pánové
přijížděj! pro Julii Sarkadyovou
dobrého jejich anděla aby ho od-ve- ríl

k oltáři Julii miláčka vlech

Abráflskýcb odvezou ku avatbě a

vezme ai ji za ženu veliký a mocný
páns generál Štěpán llajdukl
Nikdo to nevěděl ba ani netu-

šil protože Julie od té doby kdy
se vrátila 1 Budapetti oepromlu
víla a nikým aoi slova o tom ie as

provdá Že mílou ves avou opu
stí Chtěla krajaoy své překva-

pit! Měla v úmyslu rozloučili ae

v poslední hodin! těmi jimž

přírostla za mnohá ta léta akoro k

srdci kdy zde mezi nimi Žíla
Ve vsi jediné ona Julie věděla

o tom Že přijíždí aero za nl v

skvělém průvodu ienich aby ji k

z daleka a veselena notáře "Při
cházíme sem pro nevěstu"

Sestoupil 1 kočáru a stiskl všem

hodnostářům obecním ruce No-

táře a nímž dávno již se znal

obfjrnul
"Odtud od nás Že exceIJenc

pán odveze nevěstu?'' lázal se

Michal Ulít
"Ano odtud" odvťlíi Hejduk

s úsměvem

"Zde není dívky nebo ženy la

kové jíž by se mohlo podobné

pocty doststl My aipofi žádnou

takovou neznáme'
"Jak by oebylo-- ile jděte)" od

pověděl Hejduk "Pojďte a námi

nevěata beztoho al přeje vámi se

všemi ae rozloučili"
"ííxelleocí" pravil notář po-třáaa-

hlavou "půjdeme vlíchol
s pokorou a radostí ale přes to

bychom rádi věděli kdo z naff

vesnic jest ooou nevěstou? Já

jména nei macecha?' Pojem alo- -
Sousedky poplašené vybíhaly oa

ulici 1 odlud k Julii Obklopily jl va macecna taji v soio zenu siou ' é

1 necitelnouobdivovaly ji laily
"Musím pro ni nalézt! milé aV lom dospěl sem průvod

čeledín otevřel Široká vrata vhodné jméno" myslil si v duchu

lit5 IfaHub 1'ntitAf i itl II vl ?vleček ae třesa

dím h bud andělem strážcem jJulie uvítala svého Žeolchajeho
mší rodiny Aoo Buduayny a hosty na prahu své cha

jí líksil anděl slráicel"loupky
Zeních i vznešení hosté zssedll VHumna I liroký dvůr byly ma

lými nevešli se sem všichni kdož do koSáru průvod se opit seřa Jil

ji navštívili Vesničané zůstali Julie Sarkadyova zadívala a
k

dlouhým pohledem na malý donu- -většinou venku oa ulici před do

sBstku odvezl Věděla i to že

oba synové Hejduka a Lukrecie

budou jí mládenci — ilajduk jito
napsal
Dva aynovél Jaká to hra osu

mem Ček i něho! na věky odcházela

"Kolik vzjfchů slyšely tyto zdilZ drahých krásných kočárů za

jel také jen jeden do dvora Kočár Kolika elzím byly svědkyl" za

pětispřeinl Ostatní stanuly v
du Holi plni radosti vzali úkol
tento oa sebe I oni toužili po
tom aby spatřili otce avébo se

Šeptsla si lile "A koiik sladkých
snů jsem v něm proinllal S
1 1 I -- Ai I„U IaI U

řidl na silnici

Hejduk objal a políbil svou o DUiiem mul vitiiijy uuuiurai i u 1

usmívajícího aby byl blažen pro Bohem ma 9 dvoreČkul Má za t ňlože to byl dobrý tatíček "11 til J I _ F
věsiu Julie přivinula na prsa

hochy Hejdukovy a nedovolila by

ji holi líbali ruce
Spěchali 1 vojenského ústavu lirauecKO ma uuee s ngvcuo s d

domova často zaléln sern k vám
domů jak jen bylo možno a pat Ze řady ostatních hodnostářů oh nikdy nikdy nemohla bych I

vystoupili dva dvorní gsrdislé a um yumcijuiiiii

jsem notář ale nevím o tom niče

ho do obce nepřišly Žádné listi-

ny o avatbě bych zde musil prvol
zvěděli"
"Potřebné listiny opatřené bí

skupovým podpisem mám zde u

sebe milý pme notáři" odpově-

děl generál "Ženichem — jsem
II "

"Ajl" ozval ae výkřik údivu ae

rtů vlech shromážděných před do

mem notářovým

Hejduk pokračovali "A nevě-

stou je — Julie Šarkddyova!"
Nu to bylo více než mnoho —

Dobři Abráfištl jakoby náhle zka

meněll kdyi tato alova slyšeli

"JulČa?Julča Šarkadyova?"
žasli vlíchoi "Ta ie tedy bude

excellencpaol? Bude míli přístup
k císaři? Ta a níž jame tady spolu

okopávali a osívali pole? Ne-

závidíme jí kdež bychom jl závi-

děli Ale zn! to tak jako když

pani notářové v neděli vypravuje

náctiletý hoch převzal úlohu druž

by který avatebol slavnost řídl

Julie mezitím kdy svatební prů
podali Julii dvl krásné kytice

lil 1 1 K llt-- L w

Polé oásleJovaly řadou pozdra
rukou Stál zda smutni zaraževy a blahopřání

Notář trpělivé vyčkal ai velcí

vod ae blíží) zavřela se do malé
své světničky Poklekla před obra
zem Panny Marie a vroucně se

modlila Děkovala Bobu a jeho
blahoslavené matce že jl nový Ži

ni opíral se o sloup
' V očích se

mu leskly alzypáni odbudou si tvé pozdravy
"Odvezou mol mou dobrou hoPak al stanul také před Julii

císařovoio Hejdukovi
"Ani nevířím svému zraku ie

jita to vyl" pravil cfaařovoa

vlídnou milostí "Jest to opravdu
zvláštní nábodi i jsem viděla

doea také Julii Sarkedyovou Se

tkala jsem m i ní v Jíbobáji!"
"Vím jíl o lom veličenstvo"

odpověděl Hejduk uklooivia blu-boc- a

"Julí Šarkadyova jeit ne-eroír- nl

blažena že vala veličen-atv- o

ráčilo ji vyznamenali nejmílo-etivějšf-

oslovejíco"
"Ab takl Vy jita tedy jíž ipolu

mluvili?"
"Ano veličenstvo"
"Čae uplynulé vlci urovnal

Jďte?"

"Setkal jacm i i oí dnešního
dna náhodou alt jíl velmi dávno

jsem toulíl po tomto aetkáoí —

sli veličenstvo za svého lívota
tcviítotl nyní jíi po třetí a oď
Janou pokorou hlásítí i Julia

Sarkadyova jeat mou nevěstou"
Cíiafovoa Alžběta byla zřejmí

příjemně dotknuta touto zprávou
"Téšl mne velíc mat to tllí

pana generála' pravila cíaařovoa

upřímnou vřelosti- - "Julie zijíité
ai tobo zasluhuje plnou mírou by

byla iťastna Přijmět mi blaho

přáni přeji vám 'abyett v bu-

doucností nalezli náhradu za vle

utrpení minulých let'
Hejduk ae hluboce uklonil

"Děkuju a vděčným ardcem á

hlubokou pokorou dikuju vala

mu veličenstvu za nezapomenutel-
ná a převzácné blahopřáni Fevnl
doulám i věřím la podzim a zimu

mého života osud nebude oeítí-ití- m

pronásledovali"
"Pějte mni zprávu kdy bude

svatba Chci poslat J ulici kytici"
Ilajduk ae opět uklonil

Její veličenstvo pokynulo mílo

ativi rukouaudíence byla u konce

Ilajduk vmísil se mezi ostatní

hosty a když o půl noci dvůr ode-ie- l

vzdálil ae i on Se srdcem tlu
koucím i nadějemi Čerstvě vypu-

čenými a růžovým obrazem přlltl
budoucnosti lehal na lůžko
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Slavioat ve Vedral Atráal

Jednoho dne přihodila ae ve vsi

podivuhodná věc Jakoby víla z

pohádky tvihla střechy chat ve

drel abráfiakýcb pokryté míato

Šindelů nebo tašek rákoaovou síti

nou Čarovným proutkem
Blížila ae do vsi dloubá řada

šlechtických kočárů V čele prů-

vodu kočár tažený pěti koBmi oa

kozlíku aluba v slavnostním rou-

chu národním
Kdokoli byl kdy v Debrecfně

apodyni Odvezou mni mou Ubledou poněkud pohnutím al

přece krásnou v nádherném jssu
vot probudili Zullbala každý kou

sek nábytku ve světnici Se vším
akavou paní Nikdy víc ji na

svatebního roucha špulím" vzdychal si kdy! oči
se vším se mus! rozloučili

"Julči Sarkadyova mé drahé jeho unavily a jí! v obdivováni!1'
lilii i #Na okni kvetly opět plným kvě

zaricicn unuoremdítě!'' pravil zvučným hlasem

"Dovol abychom my Abráfištl
tem muškáty Julie přistoupila k a il MM - Jl Z I 9

june spatřila aveno aiunu i'o--
ještl dnes mohli té zváti Julčou a

okou Mluvila s květinami leptala
jim sladká milostná slůvka jakoby

kynula mu aby přistoupil blíže k
pohádky a královnách vil o Po-

pelce o zapuzených princeznách"květiny rozuměly řeči "S Bobem
naší dcerou Dočkali jsme ae

velikého překvapení protole tvá

akvělá svatba zastihla nás nepři

a ho "Co! ll moje iiěstí na- - '
"Ale to není pohádka jest tomá drahá avětoíčkol S Bohémi"

šeptala v hlubokém pohnutí — těší?"skutečná pravda sousedé!'' zvolal
"Tllí nesmírní lělí" odpovldlipravené Kadost naše nad tvýmzvučným hlasem generál "Velice

lituji ie neol zde ve vsi katolický Štěstím pobouřila naše duše a sluiebník "al při tom pláču

protož dnelního dn zárovefl

moje Ilistl zašlo"
ardce naše tolik i sotva dovedu

nalétli slov abych k sftstku tvému
tě pozdravil a tlumočil ti lásku

kostel abychom mohli odbyti
svatbu zde Přes to však na roz

loučenou rád uvidím ve jménu
svém i své nevěsty celou ves malé

"Proč by zašlo?"

"Odjíždíte a mne zde nechátevšeho obyvatelstva naši maličké
i

vesničky Milujeme tě milovali A já jsem si myslil ž vám budu
K

moci do smrti sloužili"jim tě a hudeme (I milovali jako
i velké jen přijďte všichni! Ho

stioský ať načne sud nejlepŠího
vína řezník nechť poráží hospod-

ská ať peče a vaří veselte se ob
"Vždyť ll nepropouštím se sluvzor cnosti poctivosti a pilnosti!

Buď šťaitoai Blaíena a šťastna žeb jíl posud mým sluhou a zů-

staneš jím pokud budel chilli

"Budu tě věčně v duchu viděli!

Nebude dne abych na tebe

Pak otevřela truhlu tulipány
zdobenou V této truhlici měla

složeny bílé svatební Šaty hedváb-

né jež jl druhdy cUařovoa daro

vala démantový náhrdelník ná-

ramky prsteny a náušnice

Včera ai Julie již zřídila laty i

život v pase neboť za ten čas

byly jl jíž úzké Štíhlá postava

julií na v rolnické práci trochu se-šířil- a

'Muríla v hedvábné šněro
vačce hezky uvolnili atužky aby
se do nl vešla

Julie strojila ae pomalu a vrouc
ně Jaké vzpomínky vířily jl v

hlavě když tylo šaty oblékalal

"L'ikrccíel" vzdychla si bolest

vzpomefl ai někdy na tu malo 1

čaoé ft nezapomeňte— připiti Julii
vesničku v niž našla duše tvftje Pospěl si oblec se do svátečníchStrkadyovél"

šatů vyskoč někam do kočáru"AťŽi el Ať žije!" volali pře útěchu a ardc úlevu My a pý-

chou a hrdostí budeme hlásat!

svým dětem a pokolení na poko
kvapeni sousedé nadšeně

"A teď pojďte- - a námi k Julii
Ifí

rozlučte se a ní moje milá nevěsta

si vás velice válí a má vás ráda"

lení Ie jsi zde bydlila ie jsi nám

byla věrnou ft dobrou přítelkyní
Ie ruc tvoje vzdělávsly a pot

tvůj akrápěl nali půdu Požehnání

i

A

í

nebo na vůz a pojď a námi Dům
a chlévy zatím obstarají sousedé

pokud neučiním jiné opatřeni"
Sluha ani nechtěl věřit! aluchu

svému Smutný obličej jeho se v

okamžiku vyjasnil) v očích zářily
mu sice e!t& slzy ale již se smál

"Já také mohu jiti a vámi?' volal

a náhlou radostí "Můj Bože jak
ae vám za všecku laskavost odmě-

ním!"

"Pospěl ai odjedeme jl!M od

nebes tě doprovázejí Bůh iehne
tobě Julie Šarkadyoval"ně "Jsk jiem st naplakala v ?

době tvého msntelstvll- - Ale nedá-

vám ti žádnou vinul Tys nemohla

za to co ae stalo!" í:
znal tento pětispřežnl vůz Jest to Stanula před zrcadlem a dlouho

Máme říci ie ntbylo oka jež

by zůstalo při tomto prostém a

krátkém proslovu suché? Ksldé

ilovo notářovo vycházelo z srdce

a Šlo k srdci

Julie Sarkadyova přistoupila k

notáři Podala mu ob! ruce a hla-

sem stísněným se slzami v očích

rozloučila i ae vsii

"Děkuji vám aa vsli Utkavoil

v zamyšleni se dívala do něho —

'Oč jinak jsem vypadala tenkráte

když jsem tyto šaty poprvé brala

pc viděla Julie a úsmlvem

Sluha div I neporazil ty kdo! fVj
mu v culil byli jsk pospíchal do r
slije aby se přestrojil Byl také J

majetek města Debreclna icuei v

něm jíž i císař seděl v nim také

Kolutb Lajoll
Tentokráte přivážel gin Haj

duka Generál byl v galauoilornal
Za pětisptežofm kočárem jela

ekvioáž tažená Ctvřrni soihobl

"My jame ji také vždy ctili a

milovali!" zněla jednozvučná od-

pověď
Generál posadil notáře Michala

Lizára a jeho manželku k sobě do

pětispřežolho povozu Starostu

posadili k oběma aynům Hajduko
vým I oitatním udělali páni v

kočárech místo mnozí ostýchali
se přieednouti si do povozů 1 ra

ději kráčeli vedle kočárů

zatím vyšla na zápratl
Íulie div Že nepadl kdy! jl

spstřil v drhých šiirch svateb-nic-

Ohmatával sdali bdi či ani

Pak a blížil bojárol k Julii

díval ae na ni se vlech stran a oa

konec sáhl ostměle na slavnostní

šaty adsli oprav Ju vidi před
sebou svou hopodyni
"To jíle vy psnl Julčoř" tlial

se polekaně "No nehnlvrjt se

ale já myslil Ie jiem stratit rol
uml Hftli vl ie jtem si myslil Ie

to sem plilla Panna Maria Poče

na sebel Oči plály mně více II
rem oa tvářích jsem měla rumě-

nec růžový Byl sice bledý ale byl
rychle přestrojen
Za několik minut seděl jil na

koni) vypůjčil si koni 11

aounedap
vJdyť v ivalebnlm průvodu je nisA

drazí Abránill Nechať jsem

šťastna jakkoli budu vidy nálelctl
vám má duln často bude dllll sde

to přece jen ruměnecl A teďř
Ah netužme po mladosti Zmiie
la uplynula čtyřicetiletá ne

vlítat Padeiátltetý ieoichl
v

lými koRmi To byl parádní kočár

Hejdukův ale od smrti své choti

ho neužíval V tomto kočáře ee-d- lli

dva mail vojáčkové Sedili v

u vás a dvéře mého nového domu

va jsou vám vidy otevřeny Buďte
Ale milujeme se máme ae rádi a

snad ještl více nei v letech mls
a Bohem moji vlrnl přátelé mé

nim hrdl slavnostní jako se na

doil"vojáčky o alavnoiti sluli
Koni bvll oidoUoirůlerol 1 b(

lepil na kvnll

Piů vod byl jil uchystán tu
cestu Notář dsl snsmenl a plti
sphlnl vůl vyjet 1 dvors #aL
nim hifel kufár Ilajduk ův 1

Jalie šsríadyove naposledy so
ohlédla pu domtíku s Aadtr se jl
vydřel hluboký vsdiclt jil se
loslouilla ta tvým domtvsm na
vsi

Vedrvl Abilnltt na toilouceaou

Zavěsila si na krk démantový

přítelkyně milý pane notáři

ilůh Ishntj celé vesnlclP
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ro4ilnil Jas
Iperk Vypadala ako kněžna

1

Kněžna v nádheře Člylicrti let -lýml stužkami} kočár sám podobsl

st lidu květin
Co to? Kam jedou? l'ro koho

iedou?" táiali se Abreřlltl 1 ala
V prostředutm vlku kdy vidina
len loull po tom aby inova lily Staill syn štípána HajdukaPromluvte prosím vás sice uteku

které slilupoval deullui pomohlodtud I"sem kdy! dole pod vsi objevila se a milovatyl
nevlítl do parádního pltlinfrJulie a úimlven zavrtila hla(sto nádherná kavalkáda kočárů I mívali klobouky a látky

fSSilHÍ hit
Zatím laitavil ae pltiipřílnl

kočár debrecloský před notářovým ho kočáru miste Dct mlus
Spěchali rychle na vrlek kde vou "Alf iyt yiircpiaenu a


