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Dobrý den, hledám pana Wrighta, zprostředkovatele sňatků. Těší mě. Jsem Josephine, dcera
pana Hardinga. Ano, s mým otcem jste jednal před dvěma dny. Mohl byste mi věnovat tak půl
hodiny? Děkuji.
Často? Ano, umím si to představit, pane Wrighte. Každá dívka má své požadavky ohledně
budoucího manžela, nemám pravdu? Ne ne, pane Wrighte, abychom si rozuměli, nepřišla
jsem vám nic rozmlouvat. Můj otec má překvapivě pro jednou stejný cíl jako já, a to provdat
mě. Jeho důvody ponechme stranou, oba je známe, že? V první řadě je obchodník, otec stojí
až na druhém místě.
Ne, to není úplně přesné, že se chci vdát, pane Wrighte. Musím se vdát. Znáte přece mého
otce, že. Všechno musí do oběhu, zboží nesmí zůstat nevyužité. Dcera jako stará panna
v domě je pro něj nepřípustně nevyužitý obchodní artikl.
Ale k věci. Přišla jsem dojednat jisté podmínky ohledně svého budoucího manžela. Pro mého
otce je podstatná pouze výše ženichova konta, pro vás je pochopitelně podstatná výše vašeho
konta. Ale mně jde víceméně o celý život, jak jistě chápete. Sám máte bezesporu dost
zkušeností ohledně nevydařených manželství. A když jsou jediným kritériem výběru peníze,
riziko je příliš vysoké. Samozřejmě, mohu mít štěstí. Ale třeba také ne. A to já odmítám
riskovat.
Prosím, pane Wrighte, nemyslete si, že mi jde o nějakou romantickou představu. Vím, kdo
jsem, co mohu i co rozhodně nemohu. Děkuji, jste velice milý, ale oba víme, že vaše zmínka
o mých půvabech je pouze mile galantní nepravda. Přesto se nechci nechat jen tak prodat
tomu, kdo dá nejvíc, ale toužím si zařídit přinejmenším slušný život.
Jsem velice přičinlivá a ochotná pracovat, takže není nutné si mě pěstovat v salóně jako
skleníkovou kytku. Rovněž mám zdravý úsudek a moje společenská obratnost je už proslulá,
nemám pravdu? Děkuji. Samozřejmě také dostanu velice slušné věno. S tím už se jistě dá
pracovat, nemyslíte, pane Wrighte?
Samozřejmě, pane Wrighte, je mi jasné, že byste mi nebyl k službám pro mé krásné oči. Můj
otec je váš klient, jste tudíž rozhodnut pracovat podle jeho pokynů, že? Chápu. Tedy, pane
Wrighte, má teta, paní Evelyn Sloanová, loni zemřela a odkázala mi polovinu své nemalé
hotovosti. Mohu s ní disponovat pouze já, otec k ní nemá přístup. Neptejte se mě, jak to
dokázala, ale dokázala to. Byla vždycky mazanější víc, než se mému otci zamlouvalo. Ale
k věci, na této adrese si můžete všechno podrobně ověřit.

Dál, předpokládám, že otec vám za zprostředkování sňatku nabídl obvyklou sumu, správně?
Výborně. Já vám nabízím třikrát tolik, pokud se zařídíte podle mých pokynů. První část hned,
jak se domluvíme, druhou po svatbě a třetí po roce manželství. Myslím, že rok je dostatečná
doba na prověření manžela. Samozřejmě s tím, že peníze od otce vám by vám zůstaly, ten by
se o naší dohodě nesměl dozvědět.
A navíc, kromě financí, vám nabízím možná ještě důležitější prémii. Své dobré doporučení.
S vámi jednají převážně otcové, pane Wrighte, že. Ale jistě dobře víte, že konečné slovo
ohledně námluv zde mívají matky. V našem městě má mezi dámami z lepší společnosti moje
slovo váhu zlata. Mohu vás doporučit tak, že veškeré sňatky dcerunek z lepších rodin budete
domlouvat pouze vy. A stejně tak mohu, řekněme, vaše obchody velice znesnadnit, když celá
věc z jakéhokoli důvodu nedopadne podle mých představ. Rozumíme si, pane Wrighte?
Výborně.
Takže, vzhledem k okolnostem jste předpokládám nepomýšlel na svobodného mladého muže,
ale spíš na nějakého vdovce, mám pravdu? Výborně. Bála jsem se, že mě budete chtít
předhodit nějakému zkrachovalému floutkovi.
Takže, moje představy jsou takové: věkem ke mně aspoň přiměřený, žádný stařík nad
hrobem. Rozdíl nanejvýš patnáct let. Na vzhledu mi zvláště nezáleží, ale co je důležité, chci,
aby byl zdravý. Ne, pane Wrighte, toto zdraví nemám na mysli. Pouze nechci za pár let
pobíhat okolo vyřízeného maroda.
Dál, žádný karban ani pití, tyhle věci jsou mi z duše odporné. Chci, aby byl přičinlivý a
hodný. Děti klidně mít může, ty mám docela ráda. A poslední bod, který vám možná bude
připadat překvapivý. Chci, aby byl poctivý. Typ člověka, o kterém by otec nejspíš řekl „tak
trochu trulant“. Kdo nemusí udělat výhodný obchod za úplně každou cenu, chápete? Abych si
ho mohla vážit.
Co se týče majetku, ten stojí až za těmito vlastnostmi. Samozřejmě, žebrák být nemůže, to by
otec nepřipustil, ale raději vhodný muž a méně peněz než naopak. Jsem si jistá, že vy už
dokážete otci případné námitky nastínit z toho správného úhlu. Spoléhám na vás.
Jsme tedy předběžně domluveni. Budou vám na všechna ověření stačit tři dny, pane Wrighte?
Výborně. Za čtyři dny se tedy sejdeme ve stejnou dobu, souhlasíte? Ano, pochopitelně. Ale
jsem si jistá, že žádné potíže nevzniknou. Když se vše podaří, rozhodně nebudete litovat, to
zařídím. Koneckonců, jsem dcera svého otce, že? Tešilo mě, pane Wrighte, nashlednou.

