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KA P I T O L A 1 3

Dvû upﬁímná vyznání
Penzionát sleãny Twinkletonové ãekalo krátké období ticha
a klidu. Vánoãní prázdniny byly za dveﬁmi. Co se kdysi, a není
tomu tak dávno, naz˘valo „pololetím“ – naz˘vala to tak dokonce
i uãená sleãna Twinkletonová – a ãemu se teì ﬁíkalo „semestr“ –
neboÈ to zní vytﬁíbenûji a více to pﬁipomíná vy‰‰í vzdûlání – to
mûlo skonãit nazítﬁí. U Jepti‰ek bylo uÏ po nûkolik dní patrné
uvolnûní disciplíny. V loÏnicích se poﬁádaly slavnostní veãeﬁe, pﬁi
nichÏ se obloÏen˘ jazyk porcoval nÛÏkami a posílal kolem na kulmû urãené ke kadeﬁení vlasÛ. Podobnû se rozdávaly porce marmelády – na servisu vyrobeném z papírov˘ch natáãek do vlasÛ.
Prvosenkové víno se pilo pln˘mi dou‰ky z baÀaté odmûrky, z níÏ
dennû brala posilující kapky malá Rickittsová (mlad‰í Ïákynû slabé tûlesné konstituce). SluÏebné se podplácely rÛzn˘mi zbytky
stuh a rozliãn˘mi páry bot, víceménû se‰lapan˘ch, aby nikde nehlásily drobty v posteli. Pﬁi tûchto slavnostních pﬁíleÏitostech
se nosily velice vzdu‰né kost˘my a odváÏná sleãna Ferdinandová pﬁekvapila se‰lou spoleãnost bujar˘m sólem na hﬁeben, které
skonãilo, aÏ kdyÏ ji dvû popravãí s rozpu‰tûn˘mi vlasy pﬁidusily
jejím vlastním pol‰táﬁem.
Av‰ak nejen tato ãinnost byla známkou v‰eobecného uvolnûní. V loÏnicích (kde jindy byly vzácností) se objevily krabice
a zaãalo se balit a balit, bez ohledu na to, Ïe balíky neodpovídaly rozmûrÛm balen˘ch vûcí. Pﬁítomn˘m se dostalo ‰tûdré nadílky ve formû zbytkÛ noãních krémÛ a pomád, ba i vlásniãek. Pod
podmínkou nejpﬁísnûj‰í mlãenlivosti se vzájemnû sdûlovaly dÛvûrné zprávy o zlatém mladíkovi Anglie, jehoÏ náv‰tûva se oãekávala poprvé „doma“. Sleãna Gigglesová (postrádající jemnocit)
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se dokonce netajila tím, Ïe co jí se t˘ãe, bude za prokázání takové pocty na toho zlatého mladíka dûlat obliãeje. Av‰ak tato mladá
dáma byla pﬁehlasována obrovskou vût‰inou.
Poslední veãer pﬁed prázdninami bylo pokaÏdé proklamováno, Ïe je vûcí cti nejít spát a v‰emoÏn˘mi zpÛsoby vyvolávat duchy. Tahle dohoda nikdy nebyla dodrÏena, v‰echny mladé dámy
‰ly spát velmi brzo a vstaly velmi ãasnû.
Závûreãn˘ ceremoniál se konal ve dvanáct hodin toho dne,
kdy se v‰echny rozjíÏdûly. Sleãna Twinkletonová za pomoci
paní Tisherové poﬁádala ve svém bytû (glóbusy uÏ byly pﬁikryty hnûd˘m lnûn˘m plátnem) SALON, kdy se na stole objevily
sklenky s bíl˘m vínem a talíﬁe s nakrájen˘m hrníãkov˘m koláãem. Sleãna Twinkletonová pﬁi této pﬁíleÏitosti ﬁekla: „Dámy,
ubûhl dal‰í rok a pﬁivedl nás opût k onomu sváteãnímu období, v nûmÏ nejzákladnûj‰í city na‰í povahy ukr˘vané v na‰ich –“
sleãna Twinkletonová rok co rok uÏ uÏ dodala „prsou“, ale rok
co rok se pﬁed tímto v˘razem v poslední chvíli zarazila a nahradila jej „srdcích“. Srdcích, na‰ich srdcích. Ehm! Tedy opût
dal‰í rok, dámy, nás pﬁivedl k pﬁestávce v na‰em studiu – doufejme, Ïe jsme v nûm dosáhly velikého pokroku – a jako námoﬁník na svém korábu, váleãník ve stanu, zajatec v hladomornû,
cestovatel v nejrÛznûj‰ích povozech, i my touÏíme po domovû.
Hodí se na tuto pﬁíleÏitost úvodní slova pÛsobivé tragédie pana Addisona:
Svítá, je zataÏeno, jitro se sklání
a zahaleno mraky pﬁiná‰í den,
ten velk˘, v˘znamn˘ den – ?
Nikoli. Od horizontu k zenitu samá couleur de rose, neboÈ v‰e
je prodchnuto pomy‰lením na na‰e pﬁíbuzné a pﬁátele. KéÏ shle-
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dáme, Ïe prosperují, jak jsme oãekávaly, kéÏ oni shledají, Ïe my
prosperujeme, jak oni oãekávali! Dámy, my si teì ve vzájemné
lásce popﬁejeme jedna druhé v‰echno dobré a hodnû ‰tûstí po
celou dobu, co se neuvidíme. A aÏ nadejde ãas k obnovení tûch
ãinností, které (to uÏ neposlouchal nikdo) ãinností, které, ãinností, které, – pak mûjmeÏ stále na pamûti, co ﬁekl onen sparÈansk˘ generál slovy pﬁíli‰ otﬁel˘mi, aby zde byla zopakována,
v bitvû, jiÏ je zbyteãno specifikovat.“
SluÏebné tohoto zaﬁízení ve sváteãních ãepeãkách chodily
s podnosy a mladé dámy usrkávaly a drobily a objednané koãáry
zaãaly ucpávat ulici. Pak se pﬁiblíÏila doba odjezdu, sleãna Twinkletonová políbila kaÏdou mladou dámu na tváﬁ a svûﬁila jí nesmírnû vzletn˘ dopis adresovan˘ nejbliÏ‰í zákonné bytosti, v rohu
s dodatkem „V hluboké úctû M. Twinkletonová“. Tento úﬁední
dopis pﬁedávala zpÛsobem, jako by nemûl vÛbec nic spoleãného
s finanãní pohledávkou, n˘brÏ obsahoval jakési delikátní radostné pﬁekvapení.
Rosa uÏ zaÏila takové rozprchnutí dívek tolikrát a tak málo
toho vûdûla o jiném domovû, Ïe jí celkem nevadilo zÛstat, kde
je, a tentokrát jí to nevadilo vÛbec, protoÏe tu zÛstala se svou
nejlep‰í pﬁítelkyní. Pﬁitom ov‰em její nejnovûj‰í pﬁítelkynû nebyla informována o vûci, které mûla Rosa plnou hlavu. Helena
Landlessová, jeÏ se úãastnila bratrova pﬁiznání o Rose a s panem
Crisparklem se zavázala k naprostému mlãení, se totiÏ vyh˘bala jakékoli zmínce o Edwinu Droodovi. Proã tomu tak je, to bylo pro Rosu záhadou, ale vytu‰ila to naprosto jasnû. Neb˘t toho,
mohla se Helenû svûﬁit a aspoÀ ãásteãnû zbavit svou zmatenou
du‰iãku nerozhodnosti a pochyb. Za dan˘ch okolností nemûla
Ïádnou takovou vrbu, mohla jen sama pﬁem˘‰let o sv˘ch problémech a ãím dál víc si lámat hlavu, proã se Helena Edwinovu jménu vyh˘bá i nadále, kdyÏ ví – tolik jí Helena ﬁekla –, Ïe mezi tûmi
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dvûma mladíky se má obnovit plné porozumûní, jen co Edwin
zas pﬁijede.
Byl by to hezk˘ obrázek, kdyby nûkdo namaloval, jak spousta hezk˘ch dûvãat líbá Rosu na studeném zápraÏí U Jepti‰ek
a jak to slunné stvoﬁení vykukuje z vchodu (neuvûdomujíc si zlo-
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myslné obliãeje vytesané na chrliãích a domovních ‰títech vykukující na ni) a mává na rozlouãenou odjíÏdûjícím koãárÛm, jako
by byla duchem rozpuku mládí, vûrn˘m tomuto opu‰tûnému
domu, aby v nûm udrÏoval teplo a jas. Chraplavá Hlavní tﬁída se
rozeznûla hudbou stﬁíbrn˘ch hláskÛ, které volaly: „Sbohem, Poupátko, sbohem, drahou‰ku!“ a figurína otce pana Sapseaho nad
protûj‰ím vchodem jako by hlásala lidstvu: „Pánové, prokaÏte mi
tu ãest a vûnujte pozornost tûmto nûkolika rozko‰n˘m kouskÛm,
které tu je‰tû zbyly, a uãiÀte nabídku s odvahou hodnou takové
pﬁíleÏitosti!“ Pak ta seriózní usedlá ulice, na pár prchav˘ch chvil
proti své vÛli jiskﬁící mládím a plná Ïivota, znovu osiﬁela a Cloisterham byl opût sám sebou.
JestliÏe Rosa oãekávala ve svém pokojíku pﬁíchod Edwina
Drooda s tûÏk˘m srdcem, ani Edwinovi nebylo lehko. Aãkoli cílevûdomost zdaleka nebyla tak silnou stránkou jeho osobnosti, jako
tomu bylo u té témûﬁ je‰tû dûtské krásky, korunované v penzionátu sleãny Twinkletonové na královnu víl, mûl Edwin svûdomí,
a to pan Grewgious popíchl. Vytrvalé pﬁesvûdãování tohoto gentlemana, co je v Edwinovû situaci správné a co ne, se nedalo odb˘t ani pousmáním, ani zlostn˘m pohledem. Stejnû by se toho nezbavil. Neb˘t té veãeﬁe ve Staple Innu a prstenu v náprsní kapse
kabátu, doplul by ke svatebnímu dni bez váÏnûj‰ího zamy‰lení,
s neurãitou vírou, Ïe v‰echno dobﬁe dopadne, dá-li se tomu voln˘
prÛbûh. To váÏné pﬁipomenutí, zaã je odpovûdn˘ Ïiv˘m i mrtv˘m,
ho pﬁivedlo na rozcestí. Buì musí dát prsten Rose, nebo ho musí
vrátit. Jakmile se EdwinÛv prostor pro jednání takto zúÏil, s podivem vy‰lo najevo, Ïe zaãal o Rosin˘ch poÏadavcích vÛãi sobû uvaÏovat mnohem ménû sobecky neÏ dﬁív, a najednou si sám sebou
byl mnohem ménû jist neÏ v dﬁívûj‰ích bezstarostn˘ch dnech.
„Budu se ﬁídit tím, co Rosa ﬁekne, a podle toho, jak spolu
budeme vycházet,“ dospûl k rozhodnutí cestou z domu Nad
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Bránou k penzionátu U Jepti‰ek. „AÈ uÏ to dopadne, jak chce,
budu pamatovat na jeho slova a pokusím se dostát slibu Ïiv˘m
i mrtv˘m.“
Rosa byla obleãená na vycházku. Oãekávala ho. Byl jasn˘
mraziv˘ den a sleãna Twinkletonová uÏ pobyt na ãerstvém vzduchu laskavû povolila. Tak se stalo, Ïe spolu ode‰li dﬁív, neÏ sleãna Twinkletonová nebo její zastupující veleknûÏka paní Tisherová mohly pﬁinést alespoÀ ãást obvyklé obûti na oltáﬁ slu‰ného
chování.
„Mil˘ Eddy,“ ﬁekla Rosa, kdyÏ zahnuli z Hlavní tﬁídy do klidnûj‰ích uliãek v sousedství katedrály a ﬁeky, „chci ti ﬁíct nûco
opravdu váÏného. Pﬁem˘‰lím o tom uÏ moc, moc dlouho.“
„Já s tebou chci také váÏnû promluvit, Roso. VáÏnû a upﬁímnû.“
„Dûkuji ti, Eddy. A nebude‰ se zlobit, kdyÏ zaãnu já, Ïe ne?
Nebude‰ si myslet, Ïe mluvím jen za sebe, kdyÏ zaãnu jako první?
To by nebylo ‰lechetné, nemyslí‰? A já vím, Ïe ty jsi ‰lechetn˘.“
Odpovûdûl jí: „Doufám, Ïe k tobû nejsem ne‰lechetn˘, Roso.“
UÏ jí neﬁekl Pussy. UÏ nikdy víc.
„A nemusím se bát,“ pokraãovala Rosa, „Ïe se budeme hádat,
Ïe ne? ProtoÏe Eddy,“ tiskla mu rukou paÏi, „my máme tolik dÛvodÛ, abychom k sobû byli shovívaví!“
„Budeme, Roso.“
„Ty jsi tak hodn˘! Eddy, buìme stateãní. Buìme si ode dne‰ka
bratrem a sestrou.“
„Nikdy manÏelem a manÏelkou?“
„Nikdy!“
Chvíli Ïádn˘ z nich nepromluvil. Po odmlce s jist˘m pﬁemáháním ﬁekl Edwin:
„Já samozﬁejmû vím, Ïe jsme na to oba uÏ del‰í dobu mysleli, Roso, a ãest mi velí otevﬁenû se pﬁiznat, Ïe ty toho nejsi pﬁíãinou.“
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