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OHEÒ
VENTA, KUPEC Z ADAMOVIC, plazil se hlemýdí rychlostí se svou motorkou, opatøenou pøívìsným vozíkem, podél
okraje silnice. Co chvíli mísil se do støelby výfuku jeho suchý
kael, který mu vyráel a ze dna plic, od bránice, tak ho dusila ta oblaka mlhy, která se vztekle øítila proti nìmu a jedním
hmatem rdousila mu dech i záøi reflektoru. Hluboce sklonìn
k øídítkám, ziral Venta vytøetìnì do fantasticky víøící stìny a v
duchu si èetl levity. Taky ta mlha mohla poèkat. A copak mlha!
On si mìl pospíit, zbùhdarma nelelkovat po mìstì a nesedìt
do pùlnoci v hospodì. Jene to je to: rád bloumal po mìstì
za nákupy a jetì radìji sedìl u stolu se svým kamarádem,
podstarím z brnìnské Moravie. A hrome, copak se tam zdrel kvùli Kruliovi? Copak desetkrát za veèer nebìel
do telefonního automatu, aby se poptal, jak se daøí jeho enì,
kterou odvezl odpoledne narychlo do nemocnice k operaci?
Ano, tak to je, a nikdo nemohl tuit, e zatím do údolí Svitavy
spadne taková duchna mlhy, hotový dusimu. Tøi hodiny u
se vleèe tou pekelnou tmou, jakiv takovou nevidìl, je mu
úzko, zdá se mu, e celý svìt vymøel, e vecka mìsteèka
a vecky vesnice zmizely z povrchu zemského. Jen on tu zbyl
se svým frkajicím motorem a natøásajícím se sidecarem, jen
on v téhle podzemní díøe bez jediného svìtélka, bez jediného

znamení lidské blízkosti. A Háta! Jak se jí teï asi vede? Nepøitíilo se jí? Mylenky mu stále utíkaly zpìt do mìsta, musil
se poøádnì sbírat, aby udrel vecku pozornost na tom metru asfaltu, který se èernì leskl pøed pøedním kolem. Aby tak
jetì ke vemu sjel do pøíkopu a potloukl se!
Zastavil, rozsvítil baterku a podíval se na hodinky. Dvì
s pùlnoci! Octl se to v pìkné bryndì, jen co je pravda. Nemìl
potuchy, kde je. Teï si dej pozor, brachu, abys neminul nejblií patník; za tøicátým devátým kilometrem musí zahnout
vlevo. Hnul se kupøedu jetì pomaleji, protoe teï drel v levé
ruce baterku a svítil si jí stranou. Takhle ten patník snad nepøehlédne.
Nepøehlédl. Byl vak teprve u tøicátého druhého. Jetì sedm
kilometrù má ke køiovatce! Silnice stoupala. Zlostnì pøidal
plyn. Je to riskantní, ale nemùe se tu pøece takhle tlouci a
do rána! Jel u spíe jen popamìti, vìdìl, e v tìchto místech je silnice rovná jako prut. Náhle vak dupl na brzdu, a
se mu stroj smykem stoèil.
Dech se mu zatajil leknutím. Na asfaltu tìsnì pøed kolem
leelo nìjaké tìlo. ena. Mnoho nechybìlo, a byl by jí pøejel
hrdlo.
Vecek se jetì tøesa, slézal ze stroje, ale v polovinì pohybu toho nechal. Co jestli tu nìkdo jel pøede mnou, zabil ji a ujel?
Mohlo by to zùstat na mnì. Kdo mi uvìøí, kdy nemám svìdky? blesklo mu hlavou a u chtìl tu enu opatrnì objet
a pokraèovat v jízdì. V pøítím okamiku vak v nìm zvítìzilo
jeho dobrácké srdce, aèli v tom hnutí soucitu nebylo i trochu
jeho kupecké vypoèítavosti, takový ubohý pokus o podplácení
Boha. Èlovìk nikdy neví, moná e není mrtvá a e tenhle
dobrý skutek pomùe Hátì v brnìnské nemocnici.

Seskoèil a sklonil se k nehybnému tìlu. Bylo teplé. A byla
to opravdu ena, asi mladá, mìla na sobì edivý plá, potøísnìný blátem a roztrhaný; èerné, krátké vlasy, nièím nepokryté, visely jí do bledého, zapinìného oblièeje.
Zatøásl jí. Nic. Vztyèil se, pokrabal se v týlu a nerozhodnì
se rozhlédl. Ale kdepak! Ani Sahara, ani Ledové moøe, ani
polární noc nemohly být pustí. Znovu se k ní sklonil - je to
vlastnì docela mladá dívka, pomyslil si. Hrome, jak se sem
dostala? Pøece nevypadla z vozu ani nespadla z nebe. Zdejí nebyla, Venta nevìdìl proè, ale hned v ní uhádl cizinku. Hm,
nejspíe asi cyklistka, a nìkdo tu na ni najel. V takové mlze
by to nebylo divu. Pátral v okruhu nìkolika metrù, leè
po nìjakém kole nebylo nikde ani památky. Pøekvapen vrátil
se k dívce a odváil se ji nadzvednout; trochu ho uklidnilo, kdy
pod ní na asfaltu nenalezl ani stopu krve. Její nohy a ruce
se zdály také neporuené. Kdy vak jí ohmatával hlavu, objevil na temeni velikou bouli. Také vlasy tam byly speèené.
Mimodìk se podíval na svou ruku; na prstech mu utkvìlo trochu sedlé krve.
A tu ho pøepadl bezhlavý strach. Nevìda ani, co dìlá, ví
silou ji zdvihl a vlekl k pøívìsnému vozíku. Nebylo to snadné,
poøádnì se zapotil, ne se mu podaøilo dostat ji dovnitø. Ale
o to se èerta staral. Jen u aby byl odtud.
Na kopci, kde byla mlha øidí, pøidal plyn. Jeho zjitøené smysly
pracovaly nyní bystøeji, i odboèku k Bítovu nalezl bez hledání
a na okresní silnici si oddechl. Teï u aspoò nezbloudí!
Cestou se jetì nìkolikrát zastavil, aby si posvítil do tváøe
neznámé. Dokonce ji vzal pokadé zkoumavì za ruku. Byla
stále stejnì teplá. Snad ji tedy pøece doveze ivou ... Zaváhal. Má ji zavézt a do Adamovic nebo radìji zastavit hned
v Bítovì? Vzpomnìl si na Balvínovy. Tak jako tak pojede ko-

lem jejich domu, a o jeho tchyni se pøece neøíká nadarmo, e
je hotový doktor. Je sice hanebnì pozdì, ale snad se mu
podaøí je vzbudit. Co kdyby mu ta enská cestou z Bítova
do Adamovic zemøela? Moná e je tu kadá minuta drahá.
Byl na rozpacích, co by bylo rozumnìjí, kdy tu náhle zaslechl ze sidecaru sten. Rázem zastavil a vypjal motor, aby lépe
slyel. Ne, nemýlil se. Steny se opakovaly. Rozsvítil znovu
baterku a mlhavý kuel vykrojil ze smolné tmy bledý, blátivými mouhami zbrázdìný oblièej, podobný nejasné tváøi
na zèernalém obrazu.
Díkybohu! zvolal nahlas - také se mu ulevilo, kdy spatøil,
e se to dìvèe ve vozíku malièko pohnulo. Nu, u je vám líp?
A copak se vám vlastnì pøihodilo?
Zbyteèné otázky! Ta osoba ho zjevnì vùbec neslyí. I oèi
mìla stále zavøené. Jeho úleva byla v miku ta tam.Vypadá,
jako by byla v posledním taení, pomyslil si polekanì a rozjel
se kupøedu. Teï u byl rozhodnut: zastaví se nejprve u Balvínù
a pak - nu, pak se uvidí.
palírem psího tìkotu a obludných stínù stavení vjel do Bítova.
Dávno ji nikdo v Bitovì nepamatoval koncem srpna tak
hustou mlhu. Pøivalila se náhle za prvního era ze svitavského
údolí, rozlila se po celém kraji jako potopa, vecko v ní zmizelo, vesnice, cesty, lesy, kopce; vzdálenosti byly zrueny,
vypadalo to jako pøed stvoøením svìta - tma pohltila vekerý
prostor.
Martin, který k osmé hodinì vyel na zahradu, hned se zase
vrátil do jídelny.

Jde z toho a úzko, øekl matce, která sedìla u rámu a vyívala svými sedmdesátiletými prsty jeden ze svých barevných divù. Na krok není vidìt.
Paní Balvínová zapíchla jehlu do plátna a vstala. Její suchá,
vysoká postava zamíøila kupodivu pevným krokem k oknu.
Radìji ani neotvírej, maminko. Èlovìka to div neukrtí.
I bodej, já se nedám, odpovìdìla a otevøela okno.
Chladná, èerná tíha vtrhla nepøátelsky do pokoje a sevøela
jim srdce úzkostným pocitem oputìnosti.
Ale to je opravdu hrùza, øekla paní Balvínová zmìnìným
hlasem. Svítí vùbec naproti u Otrádovcù?
Svítí, jistì svítí, odpovìdìl Martin. Jestli se Venta u vrací
z Brna, bude mít zlou cestu.
Paní Balvínová zakalala, zavøela okno, a její malá, vyzáblá
hlava se zapadlými ústy se starostlivì otoèila k Martinovi.
Ani mi o tom nemluv. Trnu starostmi, kdy si pomyslím, jak
to tam s Hátou asi dopadlo. A Vilém se taky jetì nevrátil
z Adamovic. Oè, e tam zase karbanil? Aby se mu tak cestou nìco pøihodilo! Byla bych ráda, kdyby ses mu vypravil
naproti
To je marné, maminko, mineme se. Ostatnì Vilém jistì nepùjde sám.
Jen radìji jdi, Martine, budu aspoò o nìho klidnìjí. Tøeba
jen k silnici, trvala paní Balvínová na svém. Zavøené okno bylo
sice pevnou hradbou proti novému vpádu zvenèí, ale úzkost
jetì nevyprchala z jejího srdce.Vak ví, jak snadno ztratí
ve tmì rovnováhu. A na tom kamenitém svahu pod Markem
u jednou uklouzl a potloukl se.
Martin el - vìdìl ze zkuenosti, e není dobré odporovat
matce, kdy tak naléhavì o nìco prosí. Co dìlat? Od té doby,

co se Vilém vrátil z války jako invalida s poruenou mozkovou tkání, matka se v nìm vidìla.
Pøes úzký pruh zahrady to jetì jaktak ulo, svìtelný ukazatel, deroucí se z oken, pomáhal, by chabì. Sotva vak
Martin vykroèil drátìnými vrátky na bahnitou cestu, pøepadla
ho zvlátní stísnìnost. Teprve teï si vzpomnìl, e mìl s sebou
vzít psa, ale u se mu nechtìlo zpátky. To je smìné, znám tu
pøece od dìtství kadý kámen, dodával si jistoty. Ale co naplat? Baterka, kterou se vyzbrojil proti mlze, osvìtlovala pøed
ním, a ji obrátil kterýmkoli smìrem, jen edoèernou stìnu,
pøímo hrozivì hmotnatou, je, sotvae uèinil krok, zaèala
se ihned proti nìmu jaksi vzdornì a vztekle vlnit, jako by ho
chtìla stùj co stùj obrat o vecku odvahu. el jen co noha
nohu mine, øídì se Otrádovcovým plotem, aby udrel smìr.
Hùøe bylo, kdy plot pøestal a s ním zmizel poslední náznak
povìdomých vìcí kolem nìho. Pocit úplné osamìlosti byl tak
silný, e by se byl jistì vrátil, kdyby se nebyl stydìl sám pøed
sebou.
Po kamenitém svahu se vykrabal na silnici, vinoucí
se po úboèí Marku k Adamovicùm, a oddechl si; zde,
na kopci, byla mlha øidí, zahlédl dokonce i matné obrysy stromù po levé stranì; vznáely se v ní jako fantastické zjevy, ale
bylo to aspoò nìco pevného, èeho se mohlo oko zachytit uprostøed ustavièného plynutí mlhových oblakù.
Sotva udìlal nìkolik krokù po silnici, ozvalo se pøed ním jakoby z dálky volání:
Hej, co se to tu komíhá za bludièku?
Tos ty, Viléme? zaradoval se Martin. Matka mì poslala,
abych ti el naproti. Byl rád, e má uetøenou cestu do mìsta.
Vykroèil za hlasem a vtom naráz vynoøila se pøed ním skupina tøí stínovitých postav s límci vyhrnutými ke krku.

To se ví, maminka si poøád myslí, e mi teèe mlíko po bradì,
a já jsem zatím u penzista, zahuèela jedna z postav, která
mìla na hlavì èepici a obì ruce zaraené do kapes svrchníku. Zhasni tu bludièku, jo? Nejsem dnení.
 Martin znal pøíli dobøe bruèounství svého bratra a ani mu
neodpovìdìl. Ostatnì teï u poznal i ty druhé dva. A vida,
to je Otrádovec a Penc, øekl. Co tu vlastnì okouníte, mládenci? Ztratili jste snad cestu?
To ví, to u jistì! Hádáme se tu, odkud asi je tamhleta záøe,
podívej se, teï je líp vidìt, mlha se trochu trhá, odpovìdìl
Otrádovec a ukázal do tmy smìrem, kde se jindy prostíralo
iroké panoráma svitavského údolí. Moøe mlhy tam najednou
nabylo hloubky a v ní, jakoby na samém dnu, plápolal rozplizlý kotouè neurèité, zarudlé záøe. Martin se mimodìk zachvìl.
Oni tøi, ztracení v tichu a mrtvu, je tu zbyly po zaniklém svìtì,
pøízraèná záøe nìjakého dalekého ohnì, vznáející
se v rozklebené nicotì
Velém øíká, ozval se Penc, e to je v Boøitovì. Ale mohlo
by to být také v Rájci.
Nesmysl, kdepak je Boøitov a Rájec! Vdy ti poøád øíkám,
e tímhle smìrem jsou jen Chlumy, odpovìdìl mu Otrádovec, a bylo zøejmé, e umínìnost ji trvá dlouho.
Anebo to hoøí boskovický hrad, vypustil Martin jen tak
do vzduchu, a to se ví, Vilém se hned rozchechtal.
Ale jdi? A to bych rád vìdìl, jak by ta zøícenina mohla chytnout?
Ba ne, mládenci, na Boskovice je to moc vpravo a moc
blízko.
A na Boøitov moc vlevo.
e by byl na Velkém Chlumu chytil les?

Prosím tì, to by to tam musil nìkdo rovnou zapálit. A teï,
po takových detích? Zhola nemoné.
Hm, Chlum by to mohl být nejspí, uvaoval nahlas Martin.
Tak se tam pøeli, ètyøi stíny utopené v mlhách, jejich hlasy
znìly pøiduenì jako pod peøinou, a ohnivá záøe, rozlitá
a vsáklá do mlhy, na nì z dálky výsmìnì mrkala.
A koukejte, u to zhasíná, zvolal najednou Penc.
Ba ne, to jde zas nová mlha, Oldro.
lehavá záøe v hloubce noci hasla v skomíravé, sotva postøehnutelné íøení.
Konec pøedstavení! Brr, pojïme domù, mládenci, tahle
sychravina leze èlovìku a do kostí. Jestli to nìkde hoøí, stejnì jim díváním nepomùem, ozval se Martin a znovu
se otøásl. (Co to se mnou dnes je? Jako by po mnì nìco
poøád sahalo.)
Dali se nazpìt ke vsi a co chvíli otáèeli hlavy. Ale oheò ji
nespatøili. Sestupovali stále do hustí a hustí mlhy jako
do hrobu.
Je-li to opravdu poár, pak musí být poøádný, kdy proráí
takovou dekou, napadlo Martinovi, u kdy vcházet s Vilémem
do drátìných vrátek. Vilém navrhl, aby se jetì li podívat
do zahradního cípu za besídkou, jestli tam nìco uvidí, ale tady
pod kopcem, v neprostupné tmì, nebylo po záøi ani stopy.
Èlovìk by øekl, e jsme tam nahoøe mìli vichni vidìní,
usmál se Martin.
Kdy vstoupili do domu, nalezli matku v jídelnì jetì u vyívacího rámu. Rosa sedìla u ní a navlékala jí nit - na to veèer
její staré oèi ji nestaèily.
Tak jste se pøece neminuli, uvítala je paní Balvínová. Mìla
jsem o tebe starost, Viléme.

Nu, nebylo to nejhorí. el jsem s Otrádovcem a Pencem,
odpovìdìl Vilém a schoulil se na pohovku, nad ní viselo nìkolik starých, hodnì u zalých portrétù. Tam, daleko od lampy,
tøel si ruce mezi koleny a jeho úzký oblièej, zbrázdìný edými
rýhami, zdál se v eru velikého pokoje jaksi nepøimìøenì starý
a zvetelý.
Na stìnì tikaly starobylé hodiny s pøedlouhým elezným kyvadlem.
Nìkde smìrem k Chlumùm hoøí, maminko. Vidìli jsme to
ze silnice, ozval se Martin od okna a spustil tie rádio. Valsová melodie lehce jako po pièkách zakrouila pokojem.
Prosím tì! polekala se stará paní. A to se na to pùjdu podívat ze zahrady.
Nenamáhej se, zahuèel Vilém ze svého kouta, lámaje si
hluènì prsty v kloubech. Odtamtud není nic vidìt.
Jen jestli to nehoøí hostinec na køiovatce. Ubohý Simr!
Pohodlí? Kdepak, maminko. Na to byla ta záøe pøíli vysoko.
Kdyby hoøelo Pohodlí, starý Simr by pøiel o vecko.Vdy
tam není ani èím hasit, podotkla Rosa, a jak sklonila hlavu,
v jejích katanových vlasech se zatøpytily edivé nitky.
Také ji stárne. Vecko valem stárne v tomto domì, pomyslil
si Martin a zase mìl pocit tý jako venku: jako by na nìho
nìco sahalo.
Zavøi to rádio, Martine, øekla prudce paní Balvínová. Kdy
je netìstí nablízku, nesluí se vyhrávat.
Martin otoèil knoflíkem, a dùm, obklíèený mlhou, se ponoøil
do ticha.
Pak zhasla tøi pøízemní okna. Pak se na chvíli rozsvítilo postranní okno u vrb. Ale i to zhaslo. Na dvoøe se roztìkal pes.

Riki! volal ho Martinùv hlas domù. A pak byla u jen mlha
a noc. Zmocnily se vlády a kralovaly neomezenì. Dùm spal.
Pohyb a tiché zavrèení psa u jeho nohou Martina probudily.
Vztyèil se na lùku - ano, teï zase. Nìkdo hází petky drobných kamínkù na okno. Riki zavrèel hlasitìji. Martin ho pohladil mezi uima, aby ho uklidnil, a pak teprve vstal a otevøel
okno. Tropí-li si nìkdo z nìho erty, takJe tam nìkdo? zvolal tlumeným hlasem.
To jsem já, Martine, pojï dolù.
Ty! V Martinovi hrklo, ospalost byla rázem ta tam. Operace luèníku bývá prý nebezpeèná ...
Hned pøijdu, zaeptal, vklouzl do kalhot, støevícù a teplého
svrchníku, a pøikázav Rikimu, aby zùstal v pokoji, tápal potmì po schodech dolù, snae se jít co nejtieji, aby nevzbudil
matku. Jestli se opravdu nìco pøihodilo Hátì, nesmí se to
matka dovìdìt teï v noci.
Dole v pøedsíni sáhl na skøínku, kde obyèejnì leela baterka. Nebyla tam. To si ji jistì Barbora vypùjèila, kdy jela
na nedìli domù do Skalice, a on si svou zapomnìl nahoøe,
zlobil se v duchu na sebe i na sluebnou. Popamìti nahmatal lucernu, která vdycky stávala v koutì za dveømi. Venku
na schùdkách u slyel netrpìlivì pøelapovat Ventu. Tøesoucí
se rukou v ní rozehl svíèku a pak teprve opatrnì otevøel.
V oblacích mlhy spatøil pøed sebou starostlivý oblièej vagrùv.
Stalo se nìco, Josefe? vypravil ze sebe.
,,I ne, s Hátou je vecko v poøádku. Ale vezu ranìnou. Nìjakou dívku, nebo kdo to je. Potøebuje první pomoc, a rychle, je
to ní nìjak váné. Myslil jsem, e maminka 
Venta vzruením ani nedopovìdìl a táhl Martina ven.

Sta otázek tlaèilo se Martinovi na jazyk; pochopil vak, e
teï není kdy na vyptávání. el za Ventou, svítì lucernou
u zemì, k drátìným dvíøkùm v plotì. A tam, kdy pozdvihl lucernu do výe, ji spatøil - tu zvlátní, zsinalou tváø, která k nìmu
volala o pomoc svou kamennou nehybností. Bez pohybu
a beze slova, jako oèarován, díval se na ni, zapomínaje
na Ventu, na pomoc, na vecko.
Tak honem, honem, co stojí jako sloup, zahartusil naò Venta. A dej pozor na schùdky.
Martin se vzpamatoval.
Klopýtajíce nesl tìlo plápolající a valící se mlhou do domu.
Nebylo natìstí teké, Venta je hravì udrel za nohy
v podkolení jednou rukou, zatímco v druhé se mu klátila lucerna.
Z postranního prùèelí domu zavrtal se náhle do tmy lutavý
odlesk svìtla. Matka se probudila, pomyslil si Martin a div
neupadl pøes schod.
Vdy! jsem ti povídal, dej pozor! zahruèel Venta.
To se snadno øekne, nevidím na krok. Tak, a teï se toè doleva, uloíme ji do sálu, odpovìdìl Martin, kterého brnìla
pata, jak se do ní udeøil. Loktem otevøel dveøe, vedoucí
do velikého, tøíoknového pokoje, který kdysi v dobách jeho
dìda, slouil za enkovnu.
Rozsvi, má volnou ruku, houkl na Ventu, kdy se octli
uvnitø.
Elektrický lustr zaplál.
Poloili ji opatrnì na pohovku. Teprve teï, v jasném svìtle,
mohli si ji øádnì prohlédnout. Byla velmi tíhlé a dosti vysoké
postavy a její stav byl zøejmì alostný. Jeden støevíc nìkde
ztratila a druhému chybìl podpatek, punèochy jí visely v cárech
na odøených a edým blátem pokrytých nohou a její nepro-

mokavý plá vypadal, jako by se v nìm nejprve prodírala trnitým køovím a pak vyválela na rozmoklé cestì. Bledý oblièej
byl vak neporuený a pøes své zohyzdìní pínou vyzaøoval
zvlátní, tlumenou krásu  snad to nebyla ani krása jako spíe tak bezmocný výraz, e rázem vzbuzoval soucit a zájem.
Kdy ji uloili na pohovku, slabì zasténala, ale teï leela
tie a nehybnì jako mrtvá. Pravá ruka jí visela k podlaze. Dlouhá, útlá, bezkrevná. Martin ji uchopil a jemnì ji poloil podél
boku.
V té chvíli, jak se k ní sklánìl, otevøela oèi. Velké, jako èerný lak se lesknoucí oèi. Dívaly se naò, ale Martin vìdìl, e ho
nevidí. Nevidìly jistì nic, byly jen doiroka, jakoby v hrùze rozevøeny. Trvalo to vak jen okamik; pak zase víèka sklesla
a zakryla je.
Martin se prudce vztyèil a mimodìk se ohlédl k oknu,
za nim na nì civìla tváø noci  kolikrát si pozdìji vzpomnìl
na tento okamik, prosvícený pøeletným okouzlením, ale také
proatý záehem nevysvìtlitelného strachu.
A kdo to vlastnì je a kdes ji sebral? obrátil se ke vagrovi,
aby zruil slovy hluboké ticho kolem sebe a roztrhl tíseò, která ho svírala.
Nemám ponìtí, odpovìdìl Venta a vypravoval, jak ji nalezl na silnici.
Tohle je pìkná vìc, pomyslil si Martin a zkoumavì
se zahledìl na Ventu. Nele? Co, jestli ve skuteènosti najel
na ni on sám? Ale neodváil se to vyslovit nahlas.
Podle veho ji porazilo nìjaké auto. Má tìstí, es ji dovezl ivou. Jetì by tì mohli obvinit, pronesl, spoutìje
ze vagra oèi. Ne, nic podezøelého na nìm nezpozoroval. Nu,
øekne nám to sama, a se vzpamatuje. Pùjdu teï pro matku,
beztoho jsme ji u probudili, ta se vyzná v takových vìcech.

Ale nebylo toho tøeba, nebo stará paní právì v té chvíli vela do pokoje, ustrojená, jako by byla vstala rovnou od stolu
a nikoli z lùka. Kdy spatøila Ventu, úlek zakubal jejím oblièejem.
Mùj boe, zvolala stejnì jako prve Martin, stalo se nìco
Hátì, Josefe?
Venta si pospíil ji uklidnit, avak paní Balvínová jetì
za jeho øeèi spatøila na pohovce leící tìlo a znovu se vylekala.
A kdo je tohle? zvolala, spínajíc ruce a dívajíc se uasle
hned na Ventu, hned na Martina. Tak mluvte! Co tohle znamená? A ne nìkterý z nich mohl odpovìdìt, postoupila
k pohovce a sehnula se k nehybnému tìlu. První, co objevila,
byla rána na hlavì. Nu, tohle byl poøádný náraz, jen co je pravda, øekla a náhle se vztyèila a obrátila se pøísnì na Ventu: 
Josefe, to tys ji sem pøivezl, viï?
Venta se svezl nechápavým pohledem z ní na Martina a pojednou zbledl. V oèích obou èetl toté podezøení.
Propána, co vás to napadá? zakoktal.
Tak, tak, ví tedy, co si myslím, pokraèovala paní Balvínová zmìnìným hlasem. Boe, to je noc, to je noc! Teï u rozumím, proè jsem tak dlouho nemohla usnout. Hned zveèera
byla ve mnì taková úzkost.
Ale maminko, vìc se má docela jinak, vzpamatoval
se Venta a znovu opakoval toté, co ji prve vyprávìl Martinovi.
A bylo to opravdu tak, Josefe? otázala se ho paní Balvínová, kdy domluvil. Tyhle stroje a motory bylo nám peklo
dluno. Co lidí u pøivedly do netìstí. Nezatajuje nám nic?
A Martin, poloiv mu vánì ruku na rameno, jetì dùraznìji
dodal:

Ví, co má maminka na mysli, Josefe. Tu tvou nemastnou
pøíhodu pøed tøemi roky. V tak husté mlze by se nìco takového mohlo stát kadému.
Mùj boe, tak se zeptejte jí, kdy nevìøíte mnì! A se vzpamatuje, øekne jistì sama, jak pøila k úrazu, bránil se Venta
tak pøesvìdèivým tónem, e paní Balvínová, která dobøe znala svého zetì, u nepochybovala.
Josef nele, Martine, øekla, a má pravdu: tuhle má svìdka. Jdu teï vzbudit Rosu, aby mi pomohla.
Odela pro Rosu a obì pak sehnaly vodu, vatu a náèinky.
Paní Balvínová vymyla neznámé ránu na hlavì; teï u byla
docela klidná, nic ji nepøivedlo z míry, ani kdy se to dìvèe
zaèalo dusit a zvracelo. Venta se jí v duchu obdivoval ; poèínala si tak obratnì, jako by takovou práci dìlala kadou noc.
Martine, hned ráno dojde pro lékaøe, ozvala se paní Balvínová po chvíli. Tohle se mi nelíbí. Jen aby nemìla proraenou kost!
Ano, maminko. A nemìl bych vzbudit Vilíma?
,,I ne, jen ho nech, a spí. Boe, ten má spaní!
Ech, ten byl jistì probuzen ruchem v domì, jene pøi jeho
lenosti dostal by ho v noci z postele leda poár, pomyslil si
v duchu Martin, ale mlèel. Vìdìl dobøe, k Vilémovým slabostem je matka slepá.
Teï, kdy byl oblièej omyt; objevila se pod èernými, zcuchanými vlasy jemná, prùsvitná tváø, bílá jako átek.
Snad to pøece nebude tak zlé, rána nekrvácí, podotkla paní
Balvínová, pøikládajíc obklad.
Dívka ji nesténala ani nezvracela. Zhluboka a klidnì oddechovala.
Nebude to otøes mozku? otázal se Venta, který zezadu
zvìdavì natahoval krk.

To jistì. Zmìøím jí pak teplotu A teï mi odtud oba zmizte. Rosa mi ji pomùe odstrojit a uloíme ji do postele.
Venta toho pouil a rozlouèil se. Pùjde-li ráno k lékaøi, stav
se u mne. Rád bych vìdìl, jak se jí daøí a co vyprávìla, øekl
Martinovi jetì na odchodu. Byl rád, e to má ji z krku; klesal
únavou.
Martin chodil po jídelnì a èekal, a ho Rosa zavolá. Ty oèi,
ty oèi! Mìl je stále pøed sebou, veliké, skelnì lesklé, pálèivé,
nedohadné. Chodil sem a tam a podlaha mu skøípala pod
nohama, jako by se dùm zlobil, e je ruen ze spánku. Nechápal, co se s ním dìje. Zvlátní úzkost sedìla mu v prsou
jako zraòující klubko ostnù.
Kdy potom vstoupil zase do sálu, leela ji v posteli. A oèi
mìla zavøené. Byl tomu skoro rád.
Tøicet est osm, prohodila uspokojenì stará paní dívajíc
se pod lampou na teplomìr. Horeèka ádná. Budeme jí tedy
dávat jen obklady na hlavu. Roso, jetì ke studni a pøines hodnì studenou vodu.
Rosa poslunì odbìhla a Martin, stoje zamylenì nad tou
bledou tváøí, která ho k sobì pøitahovala jako magnet, pronesl potichlým hlasem:
Kdo to asi je, maminko?
Jakpak to mohu vìdìt, Martine? pokrèila jeho matka úzkými, kostnatými rameny.
Mìli bychom prohlédnout její plá. Snad nìco najdeme
v kapsách...
Nedomluvil, zasaen jejím pohledem. Vìdìl dobøe, co znamená takový pohled.
,,aty a vecko ostatní jsem zabalila do uzlu a uloila do skøínì. Do zítøka to vydríme. A zítra nám to poví sama.
Nu dobrá, nejsem nedoèkavý, zahuèel Martin.

A teï jdi spat, ano? øekla paní Balvínová oním urèitým hlasem, jemu nebylo lze odporovat. Já a Rosa tady zùstaneme. Musíme mìnit obklady. Tak bì, nemocná musí mít klid.
Uposlechl. V pøedsíni potkal Rosu, je se vracela s konví
vody od studny. Mlha u øidne, prohodila a to probudilo
v Martinovi vzpomínku na veèerní ohnivou záøi. Rozatá lucerna stála jetì v pøedsíni u dveøí. Vzal ji a vyel ven do zahrady.
Opravdu, mlha øidla, stromy, keøe, stùl pod okny nabyly ji
pevnìjích tvarù. Za besídkou se zastavil a rozhlíel se. Marnì. Nikde nebylo ani stopy po nìjaké záøi. Nad ním rozpínala
se jen temná noc jako kamenná klenba sklepení.
Vrátil se do domu, zhasil svíèku v lucernì, zamkl dveøe, a zticha nalapuje, vystupoval do podkroví k svému pokoji. Veliké, èernì se lesknoucí oèi byly s ním.
Druhého dne nebylo po mlze ani památky, ale zato drobnì,
vytrvale prelo a silnì se ochladilo. Léto se z rozmaru pøestrojilo za podzim a nevlídný, olovìný den se stìí prodíral
do nízkých, zapocených oken.
Martin, který patnì spal, byl u èasnì ráno na nohou a chystal se do mìsta pro lékaøe. Nejprve pustil psa do zahrady
a pak sám, ji ustrojen a pøipraven, vyel z pokoje.
Na schodech se srazil s Vilémem, který pøicházel zdola.
Aha, tak u to ví? otázal se ho dychtivì.
Ale Vilém mávl mrzutì rukou. Dej mi a tím pokoj.Tos nám
zase s Ventou nadrobil nìco pìkného! Co si s ní tady poènem? Copak jsme pitál?
Martin, který neèekal nic jiného, se usmál a klidnì poloil
bratrovi ruku na rameno.
Ujmout se èlovìka v netìstí není nic zlého, øekl.

To se rozumí, abys ty hned nezaèal se sentencemi, utrhl
se naò Vilém. Copak ví vùbec, kdo to je? Neví. Jetì nás
do nìèeho zaplete. Rosa to taky øíká.
Martin vak znal bratrovu neurastenii a byl trpìlivý.
Vidìls ji u?
Zrovna jsem se byl na ni podívat.
Nu a?
Jaképak nu a? Jen poèkej, a se vrátí tetièky, ty ti to øeknou. To bude pìkný kravál.
Tetièky! pokrèil Martin rameny. Konec koncù leí v naí
polovinì domu a ne v jejich. A ... viml sis?
Nebylo èeho.
I bylo, bylo. Je to takový milý, pùvabný zjev, pronesl Martin
zmìnìným hlasem a celá jeho tíhlá, kostnatá postava jako
by se byla v pøítmí schodù rozjiskøila pøemírou pohnutí.
Vilém naò vrhl výsmìný pohled.
Jetì øekni, uchechtl se, e je to andìl a e si køídla schoval k nám do skøínì.
Ale to je plagiát, ty starý bruèoune! zvolal Martin se smíchem.
Nu ovem, nemístné erty, to je ti podobné.
Naopak, obdivuji se tvé sèetlosti. Jene teï nemám kdy
se bavit o Anatolu Íranceovi, musím pro lékaøe, odpovìdìl
Martin a sebìhl se schodù, nevímaje si bratra, který za ním
zahuèel nìco nesrozumitelného.
Dole v pøedsíni zvìdavì pootevøel dveøe do sálu. Spatøil tý
obraz jako v noci, jen s tím rozdílem, e lustr byl teï zhasen
a celý pokoj ponoøen do jednotvárného pøísvitu, v nìm vecky vìci vypadaly chladnì a støízlivì.

Tak co je? zaeptal zklamanì na Rosu, která hned vstala
od postele a pokroèila k nìmu. Vypadala unavenì a oèi mìla
noèním bdìním zarudlé.
U lépe. V noci dvakrát pøila k sobì a zvracela. Také otevøela oèi a rozhlíela se kolem sebe. Ale sázím se, e nevidìla nic. Ta ti má krásné oèi, Martine!
Martin nìkolikrát naprázdno polkl, ne byl s to promluvit.
A øekla nìco?
,,I kdepak, zase ztratila vìdomí.
Zase! Jak je to moné?
Maminka øíká, e pøi otøesu mozku je to tak vdycky.
Ale na smrt to není, co? vydechl Martin.
Maminka tvrdí, e ne. Jene lékaøe budeme pøece jen potøebovat.
Zajedu pro nìho na kole, to bude rychlejí.
Dobøe tak, Martine, ozval se vtom za ním matèin hlas. Z
nejhorího je sice u venku ... Znám to. Pamatuje
se na Pence? Ach ne, tos byl jetì malý. Ten se zøítil
se ebøíku. A Vìtrovec, ten spadl s hrunì pøi èesání ovoce.
Oba mìli otøes mozku a oba jsem z toho dostala bez doktora.
To nemusím jet pro Tomce, maminko? otázal se Martin
s úlevou.
,,I ano, Martine, tentokrát radìji jeï. On ji jistì pøivede rychleji k vìdomí. Opatrnost je matka moudrosti a my u kvùli Josefovi musíme být opatrní.
Martin vak nemohl jen tak odjet. Jetì se na ni dnes ani
nepodíval!
Tie pøistoupiv k posteli, zahledìl se do bledé a nìmé tváøe leící na poltáøi. Na mìkce vykrojených a jen slabì zarudlých rtech, lehce pootevøených, spoèívalo cosi jako odlesk

nevyøèené prosby. A kdesi hluboko pod povrchem nehybných
a jaksi vyhaslých rysù, zdálo se mu, svítila ivoucí due - slunce zastøené mraky.
Jaké bude asi to první slovo, které vyjde z tìchto úst? pomyslil si a znovu pocítil dotek tajemství, je je obklopovalo.
Potom vak postøehnuv, e matka i sestra ho pozorují, skryl
rychle své pohnutí a øekl vìcnì:
Má horeèku?
To ne. Jen ta hluboká mdloba mì znepokojuje, odpovìdìla matka.
Martin se ji dál na nic neptal a el do komory pro kolo. Leè
právì v té chvíli, kdy je vyvádìl, ozval se zvenku hømot motoru
a vzápìtí nato vrazil do sínì Venta.
No, no, jsi jako velká voda, uvítal ho Martin.
Kam jede? Pro lékaøe? vyhrkl Venta rozèilenì místo pozdravu.
Josefe, ty mì teï jen leká, ozvala se paní Balvínová
za Martinem, tisknouc si ruku k srdci.
Co se stalo? Ale nic se nestalo, maminko. Toti... Co ona?
U promluvila?
Jetì ne, odpvìdìl Martin. Právì proto musím pro Tomce.
Je to s ní zlé, co? Boe, to jsem si mysli!l Do rána jsem
kvùli tomu neusnul!
Vichni, jak tam stáli, paní Balvínová, Rosa, a Vilém, vymìnili mezi sebou udivený pohled.
Co se tak díváte? vybuchl Venta. Mnì se to vecko teprve doma rozleelo v hlavì. Jestli ona nepromluví a umøe, bude
to na mnì, e jsem ji zajel. Vdy je to mùj jediný svìdek! Ani
vy jste mi vèera hned nevìøili!
Mìj rozum, Josefe, pøeruila ho paní Balvínová.

Kdy pøeèkala noc, ruèím za to, e nezemøe.
Nejsi lékaø, maminko, namítl Venta.
Ne, to nejsem, ale zato jsem v ivotì vidìla ji horí úrazy.
Proè tedy posílá Martina do Adamovic?
Z opatrnosti. A také kvùli tobì, Josefe.
To pus mì a nezdruj, ozval se Martin netrpìlivì. Venta
vak rozpjal doiroka ruce, jako stùj co stùj mu zahradit východ.
A co mu poví, tomu lékaøi, a se tì bude vyptávat, he?
Martin pohlédl zaraenì na matku. To je pravda, maminko. Co mu mám øíci?
Jestli mu vyzvoní, jak to bylo, ohlásí to rovnou èetnictvu,
pokraèoval Venta zajíkavì. Musil by to udìlat. Je to jeho povinnost. Aha, to nikomu z vás nenapadlo, co? A dejme tomu,
e ji nìkdo pøejel. A dejme tomu, e ona sama nebude moci
o tom nic urèitého vypovìdìt. A dejme tomu, e nikoho jiného nechytí. Byla noc a mlha. Pak to zùstane na mnì, a jak já
dokáu svou nevinu? Vroubek u mám. Tenkrát to dopadlo
podmíneènì a teï to bude pøitìující okolnost. Øíkám vám,
takovou hanbu bych tady nepøeil. To bych se radìji odtud
vystìhoval!
Kdy Ventùv hlas, tøesoucí se rozèilením, doznìl, rozhostilo
se v síni ticho. Na tuhle monost nikdo z nich nepomyslil a v
jejím svìtle zjevilo se teï vem Ventovo postavení v celé své
hrozivosti. Pøed tøemi roky, kdy Venta zahýbal v Èerné Hoøe
kolem rohu, porazil a zranil staøenu. Byl sice tehdy po dlouhém
oplétání odsouzen jen podmíneènì pro neopatrnou jízdu, protoe vylo najevo, e ta staøena byla hluchá jako paøez, ale
pøece jen vyvázl z toho jen taktak a kaòka mu zùstala. Paní
Balvínová, kdy si tohle vecko uvìdomila, cítila, jak se jí srdce sevøelo úzkostí. Nelo jen o zetì, lo i o Hátu, o její Hátu,

kterou ze vech svých dìtí mìla nejradìji a kterou by pøi jejím
útlém zdraví a po tak nebezpeèné operaci taková nenadálá
rána mohla ... Paní Balvínová se ani neodváila domyslit vdy Háta ji tehdy ten soud poøádnì odstonala.
Tak vida, ozval se zlostnì Vilém, neøíkal jsem ti to, Martine? Tos nás zase jednou s Ventou zatáhl do pìkné vìci. A ty
taky, Josefe, mohls ji nechat, kde leela, a nestrkat nos,
do èeho ti nic nebylo.
,,I mlè, Viléme, øekla rychle paní Balvínová, aby zabránila
hádce.
Jak tì znám, byl bys jednal zrovna tak jako Josef, kdybys
byl býval na jeho místì. Pojïme do jídelny, tohle musíme dobøe
uváit.
Následovali ji vichni, Martin, Vilém, Venta i Rosa, a v jídelnì sesedli se kolem stolu jako spiklenci. Na vech spoèinula
hrozivá tíha nenadálého nebezpeèí. Tváø paní Balvínové vyjadøovala strach. Bylo jí jasné, e nemohou dovolit, aby Venta
docela nevinnì uvázl v takové netuené pasti jetì za to, e
se té eny ujal. Na druhé stranì vak vidìla, e zajistit ho proti
neblahým následkùm podezøení bude mono jen nìjakou lí,
nìjakým výmyslem, a toho se bála neménì. Byla ve slepé
ulièce. Tak nebo onak èest prastarého domu byla v sázce.
Teï jistì vecky její dìti se jí budou ptát na radu, a ona poprvé ve svém ivotì nevìdìla, jak se zachovat.
Zdálo se vak, e Venta si u vecko v noci promyslil, a z
jeho øeèi, která se znenáhla uklidòovala, zaèalo se pomalu
klubat, e vlastnì u pøiel s urèitým plánem. Dlouho se radili,
a kdy vecko ze vech stran uváili, musili uznat, e Ventovo øeení je nejpøijatelnìjí.

Udìláme-li to tak, jak øíkám, opakoval Venta u pokolikáté, nemùe se nic stát. Ovem, dodal, jen za pøedpokladu,
e ona nezemøe.
Oèi vech se nyní obrátily k staré paní.
Paní Balvínová vak pevnì a nepomýlenì zavrtìla hlavou:
Ne, Josefe, toho se nemusíme obávat.
A mùe to tvrdit s naprostou urèitostí, maminko? otázala
se jí Rosa nedùvìøivì. Pova, kdyby pøece umøela, byli bychom v tom vichni a Josefovi by potom nepomohl ani pánbùh.
Vím, co øíkám, Roso, odpovìdìla paní Balvínová a ani Martin nepostøehl v jejím hlasu sebemení nejistoty.
Nue, pak je vyhráno, zamnul si Venta ruce - zøejmì mu
spadlo ze srdce centové závaí. Doktoru Tomcovi ani nenapadne se jí vyptávat, kdyby procitla v jeho pøítomnosti . . .
,,Ostatnì, kdy nìkdo procitne z tak hluboké mdloby, je
ze veho nejménì schopen nìco souvisle vypravovat, dodal
Martin, kterému se plán zaèal líbit.
Právì, pøisvìdèil Venta horlivì. A a bude moci promluvit, pak uvidíme. Buï bude vìdìt, jak pøila k tomu úrazu,
a potom, bude-li tøeba, mùeme s pravdou ven, nebo kadý
pochopí, proè jsme se zajistili pro vecky pøípady. Anebo
nebude vìdìt, jak k tomu pøila a potom jí vecko vyloíme
a ona jistì z vdìènosti zachránìní bude mlèet.
Hm, ozval se pochybovaènì Vilém, a co kdy nebude mlèet? Vdy vùbec nevíme, kdo to vlastnì je. Co kdy si zamane a bude vyuívat naich nesnází?
Vichni, a na Martina, se zarazili ; oprávnìnost této námitky, je odhalovala jedinou slabinu ve Ventovì plánu, byla oèividná. Martin byl vak jiného mínìní. U za Vilémovy øeèi byl
stìí s to, aby potlaèil hnìvivé rozechvìní. Byl to zvlátní stav,

Martin nerozumìl sám sobì, cítil jen, e se musí proti takovému nízkému podezírání vzepøít, vzepøít stùj co stùj, slepì, pod
tlakem vnitøního povelu. Zase vidìl pøed sebou ty její oèi, spatøené na pøeletný okamik, ty hluboké, kouzelné oèi.
Ne! zvolal silným hlasem. To se nikdy nestane. To ona
nikdy neudìlá.
Nestane! pokrèil Vilém rameny. ,,Jakpak se mùe takhle zaruèovat za nìkoho, koho nezná ani jménem? ,,Já
myslím, promluvila paní Balvínová k pøekvapení vech, e
Martinovi rozumím a e se toho mùeme odváit. To dìvèe
nevypadá na zlého èlovìka. Ostatnì nám také nic jiného nezbývá.
No dobrá, zahuèel Vilém. Pro mne za mne... A co tetièky? Tìm to také chcete øíci?
,,I, co o to, mávl Martin rukou. Ne se tetièky vrátí z Drnovic, bude tøeba ona ji dávno od nás pryè. Já myslím, e Ventùv plán je dobrý. Tak co, maminko, udìláme to?
Kdy paní Balvínová pronesla s dùrazem své ano, Martin
vstal od stolu.
To pùjdeme, Josefe, prohlásil. Na tvé motorce tam budu
rychleji. Ztratili jsme beztoho hrùzu èasu.
Vichni s ním vyli do pøedsínì, a kdy míjeli dveøe do sálu,
neodolali, aby nenahlédli dovnitø.
Vidíte? zaeptala Rosa. Leí teï jinak. Pohnula sebou!
Cnválabohu, a taky mnohem líp vypadá ne vèera, zaradoval se Venta, a táhna Martina za rukáv, vybìhl z domu.
Dovezl ho a k doktorovì vilce v Adamovicích, ale ani za nic
nechtìl s ním nahoru a radìji se zase vrátil do Bítova, omlouvaje nedostatek odvahy tím, e by na nìm dr. Tomec ihned
poznal, kolik uhodilo, ledva by otevøel ústa.

Martin ho nechal, a kdy hluk motoru doznìl za rohem, zhluboka vydechl a zazvonil.
Dr. Tomec sedìl teprve u snídanì a poslouchal z ampliónu
ranní zprávy, ale ihned vstal, nechal veho a chystal
se na cestu, zatímco mu Martin líèi1, co se u nich pøihodilo.
Ach, nelo to tak snadno, jak si doma pøedstavoval! Byla
v nìm malá duièka, kadé slovo nabývalo tady, v bílé
a kovovì se lesknoucí ordinaèní síni, netuené tíhy
a závanosti, a Martin, jen si neuvìdomoval, e dr. Tomec je
zvyklý slýchat u sebe rozèilené a zmatené øeèi, oèekával kadou chvíli, e jeho tøesoucí se hlas probudí v lékaøi podezøení.
Vyprávìl mu, e minulého dne pøijela k nim na návtìvu jejich
pøíbuzná z Ventovy strany a e veèer u nich sklouzla
po schodech vedoucích do podkroví a tìce se potloukla. Dr.
Tomcovi vak zøejmì ani nenapadlo ho nìjak podezøívat. Jetì ne byl Martin se svým vypravováním hotov, byl pøipraven
k odchodu, a otevøev pøed ním úslunì dveøe, vedl ho ven
na dvùr.
Aha, to jsou zase ty vae vylapané, hladké schody, viïte? podotkl cestou do garáe. Co na nich pøiel k úrazu vá
bratr, e?
Martin pøesvìdèil, nespoutìje z lékaøe oèi.
Mìjte se s nimi na pozoru, pane uèiteli, pohrozil mu dr. Tomec prstem, a dejte si je opravit. Kdyby se taková vìc na nich
pøihodila nìkomu cizímu, mohli byste mít z toho jetì opletaèky. Zlomila si nìco?
Ne, odpovìdìl Martin, jen pøi lékaøovì výstraze mimodìk zbledl. Maminka øíká, e je to otøes mozku.

No jo, vae maminka je hotový doktor a dìlá mi konkurenci, zasmál se lékaø, jakýmsi trikem sloil své olbøímí tìlo
do nízkého vozu, vyvezl jej pozpátku z garáe a vybídl Martina, aby si k nìmu pøisedl.
Rozstøikujíce bláto na vecky strany, rozjeli se pøes námìstí.
Hanebný èas, bruèel doktor. A ta mlha vèera! Jetì e
jsem se vèas vrátil ze Zbraslavce. Jinak bych tam byl musil
pøenocovat nebo jít domù pìky. A pak se rozhovoøil
o netìstí na Holém Chlumu. Copak nemáte rádio? podivil
se, kdy shledal, e Martin o nièem neví.
Máme, ale zøídka je poutíme, pane doktore, øekl Martin
ji volnìji. Ulevilo se mu; vecko lo zatím hladce, bez nesnází.
Ach, to leda. U vèera veèer to hlásila Èetka. A teï ráno
zas. Víte, e to letadlo tam shoøelo na troud?
Paneboe! zhrozil se Martin a hned si vzpomnìl na záøi,
kterou vidìli veèer ze silnice. A my jsme se tam jetì pøeli,
co a kde by to asi bylo.
A tohle vám neoapadlo, viïte? Pøedstavte si, letadlo zbloudí
v mlze a vrazí vrtulemi rovnou do Chlumu. Osm lidí uhoøelo.
I s pilotem a posádkou.
Co jestli ona... blesklo Martinovi hlavou.
Dìsné. A nikdo se nezachránil?
Nikdo.
Kdy ostatní uhoøeli, ona by musila být aspoò popálená. A to
není. Vida, do jakých bláhových fantazií by ho málem zavedlo
rozèilení a patné svìdomí! V té chvíli vyjeli na svah pod Markem a po jejich levici se rozevøelo iré, detìm zedlé panoráma svitavského údolí. Leelo pøed nimi jako na dlani, zdvihajíc se teprve na obzoru stupòovitì k høebenu Moravského

krasu. A uprostøed obrovské kotliny, kostkované obdélníky polí
a luk a lemované modrým pásem lesù a hor, tyèily se dva strmé kopce tìsnì vedle sebe, jeden holý a druhý zalesnìný.
Bylo v nich cosi protismyslného, cosi jako rozmarná høíèka,
a pøece dodávaly celé krajinì zvlátního, nezapomenutelnébo rázu.
Dr. Tomec zmírnil rychlost a mávl rukou smìrem k údolí.
,,Odsud je to dobøe vidìt, øekl. Podívejte se, není vlastnì
divu, e tu zakopli. Ten Chlum tu trèí jako høebík z podlahy.
Snad to pro nì ani nebylo tak strané. Patrnì byli mrtvi døíve,
ne si uvìdomili, co se dìje.
Dr. Tomec umlkl a opatrnì sjídìl z okresni silnice úvozem
k domu Balvínových.
Kdy veli do sálu, který v pøítomnosti olbøimího tìla lékaøova se ihned jaksi zmenil, cítil Martin srdce a v hrdle. Nyní
se to rozhodne! Vymìnil s matkou, sestrou, bratrem
a vagrem, který se drel a docela vzadu u stìny, rychlý,
poplaený pohled, ale dr. Tomec, zdálo se, nepozoroval nic
z napìtí panujícího v pokoji anebo je pokládal za pøirozený
následek rozèilení. Svým obvyklým hlaholným zpùsobem vykázal nejprve vecky z místnosti kromì staré paní Balvínové
a pak se hned pustil do prohlídky s lhostejným výrazem èlovìka, který se v takové situaci octl ji nesèíselnìkrát.
Obnaené tìlo poskytovalo zvlátní podívanou. Bylo sama
modøina, na pravém boku se mu modrala krevní podlitina velikosti dlanì, levá noha byla silnì oteklá, lýtka i ruce byly
do krve odøeny, barva sliznic vak neukazovala na nìjaké
vnitøní krvácení.
Tak co, pane doktore, co o tom soudíte? otázala se ho
paní Balvínová úzkostlivým hlasem; jeho dlouhé mlèení bylo jí
podezøelé. Teï, kdy se octla sama tváøí v tváø lékaøi, které-

ho klamali, pozbývala odvahy. Mìli jsme mu øíci pravdu, mìli
jsme mu øíci pravdu! huèelo jí v hlavì, ale zároveò si uvìdomovala, e u je pozdì a e nezbývá ne pokraèovat
v nastoupené cestì. Lpìla oèima na lékaøových ústech. Vecko záviselo na tom, co teï øekne!
Hm, zabruèel dr. Tomec. Levou nohu má vymknutou... tady
v kotníku, vidíte? Ale copak to, to nic není. Vánìjí je ta rána
na hlavì.
Má snad proraenou lebku? zhrozila se paní Balvínová.
Ne, kost je natìstí neporuena, aèkoliv je to hotový div.
Chválabohu, ulevilo se paní Balvínové. Není to tedy nic
nebezpeèného, viïte, e není, pane doktore? dodala a pohlédla úpìnlivì vzhùru na lékaøe, který ji pøevyoval i dvì hlavy a èinil dojem, jako by s rezignací pøijímal svùj osud pohybovat se ustaviènì mezi trpaslíky.
Dr. Tomec pokrèil rameny. Myslím, e ne. Zvracela?  Hm,
odhadla jste to správnì, paní Balvínová. Je to otøes mozku.
A tìký. Nu, srdce pracuje zatím dobøe. Pro vecko zaskoèím sem jetì jednou k veèeru.
Paní Balvínová nebyla vak docela spokojena, znìlo to vecko jaksi jinak, ne oèekával.
A nemùete ji vzkøísit, pane doktore? otázala se ho starostlivì.
Dr. Tomec hned neodpovìdìl. Nejprve dokonèil pevný obvaz na vymknuté noze a teprve pak, vztyèiv se opìt do své
závratné výky, øekl:
Nemìjte obav, paní Balvínová. Probudí se sama. Mdloba
bývá nìkdy nejlepí bezpeènostní opatøení pøírody. Teï jí aspoò zaruèuje dokonalý klid a toho je jí nejvíce zapotrebí. ,
Ubohé dìvèe! potøásla hlavou paní Balvínová, které kadé slovo lékaøovo vracelo odvahu a sdílnost.Poprvé je tu

u nás na návtìvì a... Je v ní nìco... Nezdá se vám také, e
je v ní nìco - nìco zvlátního?
Hlas se jí promìnil a obestøel její slova podivným pøísvitem,
v nìm se její otázka rýmovala jako stín mylenky, která
se jetì nezhustila v pevný tvar.
Dr. Tomec vak, který nemìl smyslu pro vìci nehmatné, podíval se na ni nechápavì a odpovìdìl jí otázkou: A kdypak
jste dali naposled opravit ty neastné schody?
Ach, pane doktore, ty jsou tak staré jako ná dùm, povzdechla paní Balvínová. Ale teï je dáme u docela jistì
do poøádku.
To vám právì chci poradit. Potøetí by to mohlo dopadnout
hùø, zvedl dr. Tomec varovnì ruku a zamíøil ke dveøím.
Sotvae za ním zaklapla domovní vrátka, shrnuli se vichni,
Martin, Vilém, Venta a Rosa, kolem paní Balvínové.
Nue, co je? Co øíkal? byla Ventova první otázka.
Toté, co jsem tvrdila já, odpovìdìla paní Balvínová, cítíc,
jak se jí nesmírná úleva íøí vemi ilami. Není u ádné nebezpeèí.
A procitla? otázal se dychtivì Martin.
Ne. zavrtìla hlavou paní Balvínová a opakovala Tomcova
slova o blahodárnosti bezvìdomí.
Venta se uhodil klukovsky obìma rukama do stehen
a zatoèil se na podpatku.
Vyhráno! Vyhrán! zajásal.
A teï jedu rovnou do Brna k Hátì. Dnes je astný den.
Ale jeï opatrnì, Josefe, napomenula ho paní Balvínová.
A vyøiï Hátì, e na ni stále myslím.
Pozdìji, kdy osamìla v pokoji s Martinem, otázala se ho,
dávajíc nemocné na hlavu èerstvý obklad:

A co ti to, prosím tì, napadlo, es ji prve tak bránil proti.
Vilémovi? Vilém mìl vlastnì pravdu, a kdy pøiel doktor Tomec, trnula jsem strachy.
Tak? A proè jsi mi tedy pomáhala?
Paní Balvínová po nìm lehla pohledem a chvíli se nemìla
k øeèi.
Hm, nevím. To jen tak... zamumlala potom rozpaèitì. Co
mi zbývalo? Ostatnì od dnení noci je u nás vecko jako promìnìno, nezdá se ti? Nìco tu je... Já to nedovedu vyslovit.
Ty snad ano?
Já ano, já ano! køièelo vecko v Martinovi, ale on toliko
pokrèil rameny a skryl se za schválnou lhostejností.Prosím
tì, co by bylo? To pramení jen z naí nevyspalosti a z rozèilení. Kdy si pomyslím, co jsme provedli ! Ví, podruhé bych
k nìèemu takovému nemìl odvahu.
Paní Balvínová neodpovìdìla. Pøistoupila znovu k posteli
a dlouho, zamylenì hledìla na bílou tváø, zarámovanou
do èerných vlasù. Jak byla mlèelivá a neproniknutelná! Jako
posmrtná maska.
Kdo to asi je? otázala se spíe jakoby sama sebe.
Martin ji beze slova pozoroval. Kdo to asi je? opakoval
po matce v duchu a v tichu slyel mocné údery srdce. Bilo
jako zvon na poplach.
Balvínovic dùm byl pøeøíznut pøedsíní na dvì poloviny. Vpravo od vchodu byl sál, v nìm leela nemocná, a mení rohový pokoj, který byl sice zaøízen, avak neobydlen. V levé polovinì byla jídelna, je zároveò slouila za obývací pokoj; tam
se vìtinu dne zdrovala paní Balvínová u knihy nebo
u vyívacího rámu a v létì ve spoleènosti svých dvou starích

sester, jim se v domì øíkalo tetièky. Ty k ní kadoroènì pøijídìly na ètyøi mìsíce a bydlily za jídelnou v modrém pokoji,
který byl tak nazýván u od dob dìdových, aèkoli stìny od tìch
èasù nìkolikrát zmìnily barvu a teï po deset let byly vymalovány rùovì. Jídelna mìla jako sál tøi okna a u kadého z nich
sedìla jedna staøenka, u prvního od dveøí estaosmdesátiletá teta Anna, skoro hluchá, u druhého teta Hedvika s øímsky
pøísnou tváøí, orlím nosem a tøesoucíma se rukama a u tøetího
paní Balvínová ve svých oblíbených èerných atech s bílou
krajeèkou kolem krku. Tento zasedací poøádek nebyl nikdy
poruen, za kadým oknem bylo ze zahrady vidìt vdycky tou
bílou hlavu, tøi bílé hlavy ve tøech oknech; zdálo se, e to ani
nejsou hlavy, nýbr tøi nemìnné ozdoby, postavené tam
za sklem na vìèné èasy. Ale tetièky byly teï na návtìvì
v Drnovicích, proto jejich idle byly prázdné a v celém pokoji
panoval hluboký údiv nad takovým vyboèením z ustáleného
øádu.
U stìny mezi prvním a druhým oknem stál nedaleko klavíru
rádiový pøijímaè na starém empírovém stolku, jeho rozeschlé
nohy byly svázány provázkem. Døevìná, vyøezávaná lyra, kterou byl pøístroj ozdoben na hornim okraji, byla zpoloviny uraena. Paní Balvínová právì rádio zavøela, kdy Martin veel
do pokoje.
Zrovna jsem poslouchala zprávy, obrátila se k nìmu. Také
o tom netìstí. Hrùza hrùzoucí! Nesedla bych si do takového
stroje ani za celý adamovický zámek.
Zdálo se, e chce jetì nìco dodat, ale neuèinila tak.
Martin sjel neklidné oèima po zhaslé stupnici stanic. Ano,
bude nejlépe stanovit si nìjaký hodnì vzdálený cíl a vyrazit
na cestu. Tøeba smìrem k Pohodlí a pak obloukem pøes
Èernou Horu zpìt domù. To by bylo nìco! Nemùe pøece

poøád sedìt v sále a dívat se na ni ; a jinde v domì nemá stání.
Tak? A já ti jdu zrovna øíci, e nebudu doma obìdvat, odpovìdìl lhostejnì, nebo vpád neznámé do jejich domu úplnì v nìm zatlaèil zájem o leteckou katastrofu.
Musím se zase jednou poøádnì projít, chybí mi to 
Coe, v takovém neèase?
Vak u neprí, maminko. Sotva mí. Nejlepí poèasí na poøádný pochod.
Nu dobrá, tak si jdi, ale døív øekni Rose, a mi tu trochu
zatopí, vdy je chladno, jako by byl øíjen. A v sále také. Ta
Barbora nám tu dnes chybí.
Martin vyøídil v kuchyni Rose matèin vzkaz, navlekl se v pøedsíni do gumového plátì a vzal si èepici do detì, ale pak,
ji pøipraven a s holí v ruce, zaváhal. Ne, neodolal. Zlehka pootevøel dveøe do sálu a nahlédl dovnttø. Ze svého místa nevidìl z neznámé nic ne èernou skvrnu jejích vlasù na poltáøi.
Avak zpod peøiny vyènívala její nahá noha. Opìt se tedy pohnula! Zavøel za sebou dveøe a pøistoupil k posteli. Plné
a pøece tíhlé lýtko se v pøekrásné køivce úilo k útlému kotníku, k nìmu bylo nasazeno nápadnì vyklenuté chodidlo
se smìnì drobnými palíèky prstù. A bylo v té vyènívající,
nehybné noze nìco tak bezmocného a o pomoc prosícího,
e Martin náhle ví silou zatouil, aby mohl této spící tváøi prokázat nìjakou velikou, obìtavou slubu, na kterou by oèi, je
u jednou na okamik spatøil, nikdy nezapomnìly, a se opìt
a navdy otevøou. Ano, avak jaká sluba je vùbec v dosahu
jeho sil? Nikdy jetì si tak tíivì neuvìdomil svou vlastní slabost jako v této chvíli. Èím je? Nic víc ne výpomocný uèitel
na adamovické kole, malý, nic neznamenající èlovíèek, ijící

stranou svìta, v starém, pustnoucím domì na vsi o jedenaètyøiceti èíslech. Kapka detì. Nula.
A tu, aby aspoò nìco uèinil, vzal Martin její obnaenou nohu
do obou rukou, a taje dech, zasunul ji lehce pod peøinu. Nepohnula se. Neotevøela oèi. Nevìdìla o nièem.
Ruce se mu chvìly, krev se mu vhrnula do oblièeje. Vecek
zmaten opustil sál a poplaenì vybìhl po strmých døevìných
schodech do svého podkrovního pokoje, stále jetì cítì
ve svých dlaních teplý dotek jemné, napjaté kùe a mìkkých
svalù.
Riki! zvolal na prahu.
Foxteriér, stoèený na jeho posteli, zavrtìl krátkým chlupatým ocáskem, zdvihl hlavu, ozdobenou èernýma, pøevislýma
uima a hnìdou maskou, a obrátil k nìmu své ohnivé oèi
a smìný, èerný èumák, podobný èokoládové pralince.
Tak pojï, pojï, lenochu, proenem si trochu jedenáctky.
Pes seskoèil z postele, protáhl si nejprve pøední a pak zadní
nohy, hluènì se oklepal od hlavy a k ocasu, podìkoval
se Martinovi skokem na prsa a u se hnal apkavì dolù
po schodech.
Vyli spolu zadními zahradními vrátky rovnou do luk. U ani
nemilo. Mokrá zemì vonìla melancholicky jako na podzim.
Tøebae obloha byla pokryta tìkými mraky, svitavské údolí
záøilo ostrými barvami v èistém, chladném vzduchu. Lesy, jindy daleké, zdály se na dosah ruky. I oba Chlumy se pøiblíily
a byly nepøirozené veliké. Pes lítal po strnitích v irokých obloucích a jeho krátký, vztyèený ocásek se mu vesele tøepal
nad høbetem. Jetì bude pret, pomyslil si Martin a zhluboka
vydechl. Miloval svùj rodný kraj a v této chvíli, v pokorném mlèení mokrých, sytì se zelenajících luk pod letícími, vláhou obtìkanými mraky, vzdouvalo se mu v srdci tolik lásky

a oddaného zboòováni, e by se byl nejradìji poloil na zem
a pøitiskl svou tváø na rozblácenou, studenou hlínu, po ní lapal ji estadvacet let a po ni stejnì jako on lapal i jeho
otec, dìd a pradìd. Tu a tam po irém obzoru jako by sama
boí ruka nadrobila hromádky bílých kostièek  Èerná Hora,
Boøitov, Rájec, Holeín, Doubravice záøily k nìmu drobounkými plokami svých stavení a ve vech ili také takoví mladí
lidé jako on, tak malí, e v této obrovské, rozklenuté prostoøe
nebylo po nich ani památky, jako by jich nebylo a jako by vecka ta mìsteèka a vesnice zbyly tu po nich, odkaz dávno zmizelých, pro potìchu Martinových oèí.
Ne dospìli na státní silnici, vzal nespokojenì bruèícího Rikiho na òùru a pak ráznì vykroèil, dre se opatrnì na lemu
asfaltu, po jeho èerné, mokøe se lesknoucí ploe pletící auta
zuøivì závodila s èasem.
Vidí, ty pìsku støapaté? Teï jsi rád, e tì vedu, co? Vak
u bys byl nejmíò ètyøikrát mrtvolou, hovoøil Martin se svým
psem, který k nìmu moudøe zdvíhal svùj kulatý, èerný èenich,
jako by øíkal: Vdy já vím, Martine, es v tomhle chytøejí.
Ale jen poèkej, a pùjde o to, vyèenichat nìjakou myí díru
nebo zvìtøit zajeèí stopu, to zas bude ty vedle. A Martin
se dal do smíchu, a drbaje ho za uima, odpovìdìl mu: No
jo, to se rozumí, ty chlupatino, ty povstalèe, jen poèkej, a zase
sejdeme do polí, pak tì pustím, ty hlupáèku.
K polednímu dorazil k Pohodlí na køiovatce a rozhodl se,
e poobìdvá u starého Simra; byl u poøádnì vyhladovìlý.
Vyprávìlo se, e v dávné minulosti sídlila v tomto dvorci tlupa
lupièù, je pøepadávala cestující na brnìnské silnici, aèli to
nebyla jen povìst. Nu, a tomu bylo jakkoli, nezbylo tu po nich
ani stopy. Z komína na høebeni èervené eternitové støechy pokojnì stoupal kouø k edému nebi a na dvoøe u irokých vrat

kejhaly husy. Teï byl docela rád, e se odhodlal k tak dùkladné procházce. Rozechvìní - takový zcela nezvyklý, ustavièný
nepokoj v hloubi due - ho opoutìlo, èím více se vzdaloval
od té bledé, nehybné dívèí tváøe. Vracel se jaksi sám k sobì,
obnovovala se v nìm døívìjí rovnováha. Se spokojenou myslí
veel do stavení.
Simr ho uvítal jako starého známého, posedìl i chvíli u jeho
stolu a po svém zvyku souhlasil se vím, a Martin vykládal
cokoli. Vdycky souhlasil se svými hosty. Jeho vyschlý, souchotináøský oblièej byl v neuvìøitelném rozporu s pøedstavou
øádného hostinského, který má být otylý a kypìt zdravím.
Moná e jen proto se vzdává ve vem tak snadno vlastního
mínìní, pomyslil si Martin a musil se tomu v duchu usmát.
Kdy pak nasytil sebe i psa, vyrazil s ním pøes státní silnici
na polní cestu a tam ho opìt pustil ze òùry.
Cesta vedla podél okraje háje a Martin, kráèeje po mezi
nad hlubokým úvozem, pískal chvílemi na psa, aby se mu
nezabìhl pøíli daleko. Mylenky se mu vak u zase odpoutávaly od rytmu krokù a zalétaly domù. Jak se asi vede jí?
Zdalipak ji procitla? Opìt vidìl pøed sebou ty její veliké temné oèi, lesknoucí se jako èerný lak, a ten bílý, køehký oblièej
s korunou smolných vlasù. Bylo mu, jako by se mu v prsou
valila horká koule. Cítil bolest i radost zároveò a touha pokraèovat v pochodu zápasila v nìm s nutkáním, aby se otoèil
na podpatku a zamíøil rovnou domù. K ní! Prudce vihl holí
do vzduchu a v té chvíli si uvìdomil, e úplnì zapomnìl
na psa.
Pronikavì zahvízdal. Odkudsi z háje odpovìdìl mu Rikiho
tìkot, ale pes se neobjevoval. Pøiloil ruku k ústùm
a zahoukal. Nestalo se vak nic víc, ne e v hloubce zeleného era se tìkot promìnil v zlostné vrèení.Co to tam ten pes

má? øekl si Martin a dal se po jeho hlasu. Brzy ho zahlédl zabìlat se mezi stromy a rozbìhl se k nìmu. Pes stál u dvou
velkých kamenù a namáhal se nìco prackami vydrápnout
ze kvíry mezi nimi.
Dámská kabelka! Martin ji pøekvapenì zdvihl a prohlíel,
obskakován psem, který rozzlobenì tìkal, e mu byl odòat
jeho nález.
Fuj! Copak je to? Lehni!
Byla to pìkná kabelka ze luté vepøovice, zøejmì nic obyèejného. V dradle mìla kruhový otvor, aby ji bylo mono pohodlnì navléknout na ruku. Ale jinak byla v alostném stavu,
patrnì tu dlouho leela v deti a blátì.
Martin se manì rozhlédl - ne, iroko daleko nebylo ivé due.
Jistì ji tu zapomnìli výletníci z Brna o víkendu! Otevøel ji. Byla
uvnitø hnìdì popráena rozsypaným pudrem. V postranní pøihrádce nalezl napadr roztøítìné zrcátko, rozmáèknuté pouzdro s rtìnkou, svazek malých klíèkù a jemný, batistový kapesník s vyitým M v rohu a vonící po konvalinkách. Celá kabelka byla prosycena touto vùní. Vzápìtí objevil, proè. V druhé
postranní pøihrádce byla rozbitá lahvièka voòavky a - Martin
uasle zamrkal oèima na èervenou pìtistovku. Pìt set! Jeho
oèi, oèi výpomocného uèitele, se na nì pøilepily. Znovu
se rozhlédl, jetì pozornìji. Ale kdepak! Ticho a nikde ani
èlovíèka na dohled.
Martin s klapnutím zavøel kabelku a zhluboka vydechl.
Hm, tohles provedl dobøe, Riki, øekl a pohladil psa
po høbetì. Tuze dobøe. Hrome - pìt set Ale teï mi jetì øekni, co s nimi mám udìlat?
Pes, slechy bystøe vztyèeny a v tmavohnìdých oèích jasnou
jiskru skoro lidského pochopení, sedìl na zadku a cenil naò

zuby. Zjevnì se ji smíøil s tím, e ta podivnì voòavá vìc nepatøí jemu, nýbr pánovi.
No jo, to vím, tobì se to smìje. V psím svìtì nejsou úøady,
poctiví nálezci a podobné vìci. Nic naplat, pùjdeme do Adamovic na radnici.
Teï mìl aspoò záminku k pøeruení cesty a k návratu domù.
Chopil se jí vdìènì a bez váhání.V mìstì na námìstí potkal
starostu. Spatøil ho u z dálky, a sotva ho spatøil, ukryl kabelku pod gumový plá takovým skoro zlodìjským pohybem,
docela bez rozmýlení, na povel nápadu, oslnivého nápadu,
který jím prolehl jako blesk zèistajasna. Vyhnul se starostovi
irokým obloukem a nahoøe místo k radnici zamíøil vlevo
a vrátil se po mezích na cestu, kudy ráno jel s doktorem
do Bítova. Byl jako vymìnìn. Kabelku ji nevyòal zpod plátì. el rychle, s oèima neúchylnì upøenýma na cestu, zuby
zaaty, rty pevnì sevøeny. Veliké, kouzelné svìtlo vznáelo
se pøed ním, zahalovalo ho, prostupovalo jím, plnilo jeho nitro, obíhalo mu v ilách, veliké, kouzelné svìtlo, a on v nìm
kráèel jako námìsíèný.
Kdy dorazil domù, vybìhl nejprve nahoru do svého pokoje, èervenou bankovku zastrèil do kapsy, kabelku uschoval
do skøínì a pak, ji klidnìjí, sestoupil dolù do kuchynì.
Maminka je doma, Roso?
Rosa, je tam zavaøovala letní hruky, sotva se po nìm
ohlédla.
To ví, e ne. la s Vilémem na svou obvyklou procházku.
Martin u neøekl nic, vytratil se z kuchynì a zamíøil rovnou
do sálu. Neznámá stále jetì spala, ale v jiné poloze. Zase
se tedy pohnula! Martin jakoby nic otevøel atník, do nìho
matka uloila její aty. Nalezl je na dnì, pøikryté papírem. Chvíli
ostraitì naslouchal. Dùm byl tichý, nikde nic se nepohnulo.

A tu, skryt za otevøenými dveømi atníku, vytáhl dívèin plát,
vloil sloenou bankovku do jeho kapsy a pak dal zase vecko do poøádku a tie opustil pokoj s høejivým pocitem, e pøece jen se mu podaøilo prokázat jí dobrou slubu. Jí! Jí!
Kapitola druhá
SVÌT SE NAVRACÍ
OBKLOPENA ZNÌJÍCÍ TMOU vznáí se obrovským prostorem, naplnìným kolotající èerní, vlny, vlny, vlny
v nekoneèném sledu táhnou kolem ní, pøes ni, skrze ni, nehmotné vlny, proniká jimi lehounce jako poletujícími vloèkami
mraèen a plyne kamsi beze smìru, není nahoru ani dolù, kupøedu ani zpìt, jen bezhranièna èerò - nic.
Znìjící hlasy! Je to hned jediný hlas a hned se zase tìpí
v mnohost. Marie! Proè se ten zvuk stále opakuje? Zní jako
výkøik. Marie! Marie! Marie! Ze vech stran k ní pøichází
a proniká do ní a tuhne v ní a vrí se v muèivý úas.
Zdá se jí, e se pohybuje, a zároveò cítí, e tkví stále na tém
místì v prázdnu, které je mámivé i hrozivé, slastné i strastné
zároveò. Ach, vznáet se vìènì, bez promìny! Tma s ní splývá, jako kdyby hranice tìla mizela a dva povrchy
se rozpoutìly a mísily navzájem. Ji ji pozbývá vìdomí sebe
- jaká úleva, jaké závratné opojení! - ale vzápìtí odkudsi ze dna
vzduje se v ní úsilné puzení a táhne ji blí a blí k rytmickému
hukotu, odkud na ni sálá hrùza jako ár ohnì. Sténá v rostoucí
úzkosti, jen ne tam, jen ne tam!... zápasí se strhujícím proudem, ne, ne, jen u ne blí k tomu huèícímu zdroji hrùzy, nesnesla by to, roztrhlo by jí to srdce, a ona nechce zemøít, ne,

ne, vecko, jen ne smrt. A hukot opìt slábne, èerné slunce
úzkosti se vzdaluje, strach taje v úlevnou rozko z rozplývání.
Náhle tma kolem ní jako by øidnutím zaèala ze sebe vydávat cosi zázraèného a nesmírnì dobrodìjného - svìtlo. Celá
její bytost se k nìmu vzpíná jako k záchranné ruce. Nejprve je
to úsvit, edavé chvìní, ale znenáhla nabývá jasnosti, je stále
bìlejí, krásnìjí, barevnìjí. Co se to s ní dìje? Je obklopena jiskøením a blytìním, detìm barev, plynutím svìtel, srdce jí prudce buí, vrstva za vrstvou dává se v jejím nitru
do pohybu a otøásá spícími vzpomínkami, nejasné obrazy
vystupují z hlubin a zase zhasínají, zatímco svìtlo kolem ní
se sráí do tvarù, je probouzejí zrcadlení v její dui. Vidí bílý
strop s rozpukanou omítkou, ètverce oken, palèivý jas, vidí,
ano, vidí vzduch, naplòující uklidòující prostor jásavou bezpeèností, hrùzy a z èerného slunce úzkosti zbývá jen ozvìna, teï
slyí hlas, ano, ano, vecko v ní jí dosvìdèuje, eje to lidský
hlas, ne ten, který volal v temnotách Marie! Marie! - èlovìk
jako ona prodlévá v její blízkosti a toto kolem, to svìtlo, barvy,
okna, strop, ten hlas, který slyí, ta mìkká látka, kterou hmatá, to je svìt, pryè je ona temná, vlnící se nicota, toto je svìt,
teï u ví: má oèi otevøeny a dívá se, a to, na èem leí, je postel, a to, co teï vidí, je vrásèitá hlava s bílými vlasy, zapadlými ústy a drobným vìjíøkem úsmìvu kolem nich. Blaený úas
rozlévá se v ní teplou záplavou.
Pane doktore, podívejte se, opìt otevøela oèi! zvolala paní
Balvínová.
Dr. Tomec rychle pøistoupil k lùku.
Tak vidíte. Nic jiného jsem také neoèekával.
Hlasy znìjí dále, ale ona ji neposlouchá, ne, nezáleí i na
tom, co øíkají, ona se teï musí dívat, tolik nových vìcí hrne
se do ní oèima, nedovede je ani tak rychle pøijímat.Veliký, níz-

ký, bíle omítnutý pokoj, tøi malá okna, za nimi se pohybuje
cosi zeleného, ano, to je vìtev, listy se tøepotají, kolem zdi
tmavohnìdé skøínì, pohovka, pod lustrem veliký okrouhlý stùl,
prkenná podlaha s èernými suky. Opakuje si: okna, vìtev,
skøínì, stùl, a zároveò drolivý nepokoj se zmocòuje celé její
bytosti. Ale vtom jiná hlava, protáhlá, èervenolící, avak
s proøídlými, mastnì se lesknoucími vlasy, se k ní sklání a øíká:
Nue, máme vyhráno, viïte? U je nám lépe, pravda? A co
bolesti? Cítíte nìkde bolest?
Veliké èerné oèi opsaly jaksi pøíli irokou dráhu prostorem a pak se teprve zastavily a utkvìly na nìm. Hm, udìlal
dr. Tomec - byl si jist, e tyhle oèi ho vùbec nevidí, hledìly
skrze nìho do dálky, jako by byl ze skla.
Bude to nìjakou dobu trvat, ne pøijde úplnì k sobì. Zatím
má jetì vìdomí zastøené. Ale je to velký pokrok a rozhodnì
u je mimo jakékoli nebezpeèí.
Neklid vzduje se v ní v mrazivou horu úzkosti. Slyí v sobì
slova, je by chtìla vyøknout, ale neví, jak je dostat do úst,
jazyk, svaly ve tváøích a v krku se jí pohybují naprázdno. Boe,
letí jí myslí, copak jsem ztratila øeè? Nesmírná tíha poloí se jí
na víèka. Svìt tvarù, svìtel a hlasù zmizel.
Nevadí, øekl dr. Tomec. Teï bude spát, a a se probudí,
dejte jí nìkolik lic silné, teplé polévky.
Pøijdete se na ni jetì podívat, pane doktore?
Myslím, e u by to bylo zbyteèné. Ledae byste pro mne
vzkázali.
Nic z toho, ani neurèitý um hlasù, nezaléhá k ní. Leí v srdci
velikého, léèivého ticha.
Sedí na posteli, opírajíc se zády o vysoko nastlané poltáøe, cítí se jetì velmi slabá, ale tìch nìkolik lic horké polév-

ky, je spolkla, vhání jí pøíjemné teplo do tváøí.Vecka plane
a je nevýslovnì astna, e je vysvobozena ze zakletí temnot
a muèivé hrùzy. Hmatá tou látku bílého povlaku, vidí tou staøièkou hlavu, kterou ji jednou spatøila, tý pokoj, a ta staøenka tak klidnì hovoøí a hovoøí a tak známì se na ni usmívá patrnì to vecko, co kolem sebe vidí, nìjak patøí k ní, i ona je
nìjak èástí tohoto pokojného a barevného svìta, nemùe si
sice právì vzpomenout, jak, je to a smìné, e se v tom jaksi nevyzná, ale staøenka jistì pomùe její pamìti.
Náhle jako sklo úderem kladiva se vecko kolem ní i v ní
rozsype v støepy.
A co - já tu poøád jen mluvím, a vy mlèíte, øíká staøièká
hlava vedle její postele. Mùete ji mluvit? Víte, my vichni
isme tak zvìdavi, kdo jste a co se vám to vlastnì pøihodilo.
Jake, ona tedy není èástí tohoto svìta, ona sem nepatøí, ta
staøenka ji nezná? Údìs zaryje se do ní elezným spárem.
Jak je ten svìt najednou daleko, nemùe k nìmu, je chladný
a cizí, hrozí se ho, má slzy na krajíèku jako malé dítì, které
se ztratilo v davu a pláèe, protoe neví, èí je.
Nu, má milá, nesmíte se tváøit tak postraenì, øíká staøenka. Já jsem Balvínová, abyste vìdìla. Balvínová. A jste
v Bítovì. V bezpeèí. Nemusíte se nièeho obávat. Nu, co promluvte pøece nìco.
Pootevøela ústa, ale marnì napíná vecky svaly v hrdle i v
oblièeji, a teï u se nezdrí: slzy kanou jí z oèí a v hlavì se opìt
probouzí prudká bolest. Je to strané, poznání za poznáním
vrí se na ni obrovskou tíhou, pohøbívá ji to jako lavina. Jak
to, e vidí a poznává vìci, e slyí slova a rozumí jim, e
se vyzná v tom, co je kolem ní, kdy zároveò sama sebe nepoznává, kdy v sobì a za sebou vidí jen tmu, kdy sama
o sobì neví nic, pranic, kdy ani neví, kdo je, jak se jmenuje,

odkud, kdy a jak sem pøila? Chápete? Nevím, kdo jsem!
chce se jí vykøiknout, ale ani to nemùe, hlas v ní zemøel, má
jen oèi, aby se jimi nìmì dívala, a srdce, aby jím proívala
muèivou trýzeò.
Suchá, tøaslavá ruka ji hladí znepokojenì po èele a staøecká
ústa ji konejí, ale jak slabý je to lék! Vzhlédne skrze slzy k paní
Balvínové, její obraz se tøese a rozplývá jako na zèeøené hladinì, a pak zvedne ruku k ústùm a uèiní posunek, který
se zøejmì nemine s úèinkem, nebo pramen hojivých slov
náhle vyschne a staøenèin oblièej se svratí leknutím.
Poèkejte, poèkejte, pokusím se promluvit! køièí bezhlesnì,
musí se mi to podaøit! Vy tedy také nevíte, kdo jsem? Vy také
ne? Mùj boe, mám pøece také nìjaké jméno jako vy. Proè
se mi ztratilo? Bal-ví-no-vá. Kdybyste nebyla Balvínová, kdo
byste byla? Ale já pøece jsem. Jsem! Vdy mì vidíte jako já
vás, ne? Teï mì dríte za ruku. A já vidím ve vaí druhé ruce
prázdný polévkový talíø. Vidíte, vecko vnímám, vecko poznávám.
Hlava jí klesne vzad, zavøe oèi, stáhne oboèí zoufalým napìtím vùle - kolem je edivá mlha, zlá, neprùhledná mlha, a ona
se jí pøece prodírá, hned leze po ètyøech, hned se potácí
na slabých nohou, ano, ano, musí proniknout tím potácením
nazpìt... nazpìt tím nekoneèným moøem mlhy... A zase jí je,
jako by se blíila k zøídlu sálajícímu mrazivou úzkost, ostnité
keøe, tvrdé kamení, dusivá oblaka, vecko mizí, je u zase
jen tma, a teï u ani tma není, nýbr jen zelené záøení hrùzy...konec. Nemùe dál, vecko tíhnutí, vechen pohyb se v ní
zastavuje, visí v prázdnu, dál u není nic, cítí, e stojí na samé
hranici jsoucnosti jako na jehlovitém výbìku skály nad bezednou propastí.

Zaúpí, honem, honem otevøe oèi a s nesmírnou úlevou se ponoøí do skuteèného svìta, do svìta barev, tvarù a svìtla. Staøena, okna, zelená vìtev, stùl - nic u, nic jí nepøipadá cizi,
vzdálené, nedostiné. Zdá se ji, e vecky vìci se kolem ní
shromaduji, aby ji pøijaly mezi sebe, jako stromy, kvìtiny,
kameni a hlína ostrova pøijímají troseèníka z more. Zde, teï jen ádné zpìt. Není pro ni zpìt. Aèkoli ví, e by mìlo být. e
je. Ze by bylo, kdyby vìdìla, k èemu. - K èemu? Nová, jetì
mrazivìjí vlna úzkosti. Teï je den a toto vechno, co vidim,
mé vystupování a vèleòovaní do svìta tìchto oken, skøíní, stolu, staøenèina hlasu, staøenèiny péèe - toto vecko jest. I já
jsem. Ale co bylo vèera? A co pøedevèírem? Co jetì døíve?
A uprostøed èeho jsem byla já? V jakém svìtì? V jaké podobì? íznivì zatouí po zrcadle. Spatøit sama sebe. Své oèi,
ústa, nos, bradu - svou tváø, svou podobu. Jak vlastnì vypadá? A se spatøí, moná e si vzpomene na vecko! Ale jak
to øíci, kdy nemùe promluvit?
Náhle se v ní vecko uzavøe a sevøe do tvrdého uzlu. Kdyby
tak ta staøena, ta Balvínová, zatuila, co se v ní dìje, moná,
e by ji pokládala za ílenou! A snad je opravdu ílená? Ne,
není, pevný, urèitý hlas v jejím nitru jí to øíká a ona mu vìøí,
nìco v ní ví, e mu smí vìøit.
Cosi zaramotí v pokoji nìjaký nový zvuk. Stoèí oèi tím smìrem a vidí: nový èlovìk. Zavírá dveøe a pak záøivým vzduchem
zamíøí k ní. Mladý mu. Neví proè, ale jeho tváø jí trochu pøipomíná herce. A jak se blíí k staøenì, zjevuje se stále jasnìji
jejich vzájemná podoba. Jene jeho oblièej je jemnìjí, jaksi
do sebe obrácenìjí, sloitìjí. Teï, kdy se usmívá, vypadá
jetì mladí, a on se usmívá stále víc a víc, èím pøichází blí.
Jake, maminko, ji se probudila?
Jeho hlas je zvukovì bohatý a lahodný jako hlas zpìvákùv.

Tak vidí, poøád jsi na to èekal, a teï jsi to propásl.
Pøistupuje k jejímu lùku, usedá na jeho okraj a ona z nìho
nespoutí oèi. Veliké, èerné, tázavé oèi s dlouhými øasami dvì závratnì pableskující tùnì. Vysoko vykrouené, tenké oblouèky oboèí jetì zvyují jejich tázavý údiv. Rovný, jemný nos
s citlivým, nervózním chøípím. Ponìkud velká, mìkká, a pøece
vzdorná ústa. Malá, energická brada. Ne ji mrtvá maska,
nýbr ivoucí, krví proteplená a prozáøená tváø, hluboce oduevnìlá a zároveò dìtská, prosící a zároveò velitelská, zdìená a zároveò dùvìøující.
Vnímal ji celou v její kráse a výraznosti, aèkoli se upínal jen
k jejím oèím, které na nìm tkvìly se zatajeným dechem, jako
by se dívaly nikoli na èlovìka, nýbr na zjevení, a pronikaly jím
jako tajemné a palèivé paprsky, jejich let do nekoneèna nezadrí ani lidské tìlo, ani lidská due. Chvíle mlèení stála mezi
nimi jako sudièka urèující osud.
Kdy koneènì Martin promluvil, jeho hlas byl zmìnìn.
Boe, pøece jste tedy procitla!
A po vteøinì, kdy pøekonal dojetí:
Nevíme o vás nic, pøila jste k nám jako neoèekávaný host
z neznáma. A pøece, má matka i já, jsme tolik rádi, e vás tu
máme a e vám mùeme pomoci.
Ve velikých èerných oèích se zatøpytilo cosi mìkkého a prùzraèného jako dvì kapky rosy.
Ale kdy ona nemùe mluvit, Martine, ozvala se vtom stará paní.
Jak to - nemùe mluvit?
Sama to naznaèila. Viïte, e nemùete mluvit?
Zavrtìní hlavy.
Anebo snad neumíte mluvit? dodal rychle Martin.

Veliké èerné oèi spoèinuly polekanì nejprve na nìm, pak
se svezly na jeho matku a opìt se k nìmu vrátily.
Martin s matkou se na sebe rychle podívali. Obìma kmitla
myslí tá mylenka: snad není nìmá?
Nemocná, jako by byla postøehla jejich podezøení, zvedla
s námahou ruku a poklepala si prstem na hrdlo. Její oèi pøitom opìt tkvìly jako pøibité na Martinovi.
Co znamenal tento pohyb? Paní Balvínová ani Martin nevìdìli a Martin se ji chystal k dalímu výslechu, ale jeho matka
mu v tom zabránila.
Teï ji nech, Martine, je jetì pøíli slabá. Na to na vecko
je, trvám, dost èasu. Teï spìte, má milá, spìte.To vás posílí.
Vak my se pak u nìjak dohovoøíme, øekla a vstala.
Také Martin vstal.
Slabì se usmála a poslunì zavøela oèi. Martinovi se zdálo,
e svìt rázem zedl a zvadl.
Martin - opakovala si v duchu a zároveò se v ní probudila
vzpomínka na hlas volající v tmách. Marie! Marie! Oslovoval ji? Je to snad její jméno, jako Martin je jméno toho mue,
který k ní promluvil tak vøele?
Vidí, u spí.
Pst. Tie.
Zdálo se jí, e vzdalující se kroky se setkávají s tichem,
s hlubokým, mìkkým tichem, je se k ní vracelo.
Ve dveøích se Martin jetì jednou otoèil. Ne, na bílé poduce ji nespoèívala mrtvá maska. Nádech rumìnce usídlil se ji
pevnì na jejích tváøích  taková lehká, rùová záøe, jaká nìkdy pøedchází východ slunce na vrcholku léta.
Dé bije do sklenìných tabulek a chvílemi náraz vìtru huèivì se pøevalí pøes støechu nad její hlavou.

Zdali prý by si nechtìla prohlédnout své aty a zjistit, nechybí-li jí nic? Jen tak prý - pro poøádek? Tak to øekla ta dobrá
paní Balvínová - pøipadá jí, jako by ji znala od bùhvíkdy - i ranec
atù poloila pøed ni na peøinu, i tuku a papír jí dala, aby mohla
aspoò psát, kdy nemùe mluvit...
Její aty! Vítr vyje v komínì a ona se dívá smutnì na své
ruce. Nìmé ruce. Na levièce u prostøedního kloubu objeví starou, sotva znatelnou jizvu. Ani ta jí nic neøíká.Vecko, co
ze sebe vidí, je nìmé. Vítr venku huèí a rozsévá zimu, a jí srdce v prsou bije tìce, bolestnì a jako na poplach. Kdyby aspoò mohla vstát a dobelhat se k zrcadlu, je visí mezi okny
v zalém zlatém rámu a je v dolní tøetinì prasklé! Ale kdy
se prve pokusila vstát, div se závratí neskácela na podlahu.
Dychtivì sáhne po atech. Je-li vecko nìmé jako její hrdlo
a je-li zrcadlo tak daleko, moná e aspoò její aty k ní promluví. Jsou její. Proè by nebyly, tvrdí-li to ta laskavá staøena?
Sotvae rozloila na peøinì plá, zamraèila se. Její smysl
pro poøádek a èistotu je uraen. Takový potrhaný a pinavý
hadr! Pøi bliím zkoumání se vak honem opraví; ne, takto
nesmí oznaèovat tuto ulechtilou látku, z ní je plá uit
a kterou je toliko tøeba objevit pod nánosem bláta. Kapsy
s ochrannými klopami jsou zapjaty na knoflíky. Kapsy! Jsou
celkem tøi. Jedna náprsní a dvì postranní. Náprsní je docela
prázdná. Trochu zklamána obrátí se k zbývajícím dvìma. V té,
do které sáhla nejprve, není také nic. Pøece vak, kdy ji prohledala co nejzevrubnìji svými pièatými, tenkými prsty. vylovila v jejím rohu cosi, co se, vytaeno na denní svìtlo, ukázalo
kulièkou ze zeleného staniolu. Mrzutì máchla rukou a drobná
kulièka rázem zmizela v obrovském prostoru pokoje.
Mráz jí pøebìhl po zádech. Co jestli ji zklame i tøetí? Radìji se dala do prohlíení suknì. Nic! Chvíli váhala, ne se vrátila

k své poslední nadìji - k poslední kapse v pláti. Ale sotva
se jí dotkla, srdce se jí tak prudce rozbuilo, e cítila jeho údery
a ve spáncích. Ne, tahle není prázdná! Tøesoucí se rukou
do ní sáhla a první, co z ní vyòala, byla sloená èervená bankovka. Ète znovu a znovu: 500 Kè. Pìt set! Pìt set! A zase jí
je, jako by se vecko v ní dalo do pohybu, vrstva za vrstvou
v jejím nitru se zvedá a toèí se a víøí jako uchopena smrtí.
Zamhouøí oèi a sevøe si obìma rukama spánky. Co se to s ní
stalo? Jak to, e pøesnì pozná, co znamená tento èervený
potitìný papír, a e toto je postel, stùl, okno, kdeto o sobì
neví nic, pranic, jako by jetì vèera nebyla, jako by teprve
nyní zaèala být, ít, vnímat sebe? Proè zrovna ji potkalo nìco
tak obludného? Ne, ne, nesmí nikomu o tom ani hlesnout, co
by si o ní pomyslila ta dobrá paní Balvínová a co Martin? Vidí ho, jak usedl na okraj jejího lùka, cítí na sobì pronikavý
pohled jeho edých, modøe se lesknoucích oèí, pohled tak
palèivý jako øez noem a zároveò tak laskavý a posilující jako
hlas volající nazpìt do ivota.
S námahou se vzchopí a sáhne podruhé do kapsy. Tentokrát z ní vytáhne kus mokrých, sloených novin. Opatrnì rozloí trhající se papír. Je to nìjaký èlánek, zatrený èervenou
tukou. Pøípad øeditele Larie, zní jeho nápis. Ani ten jí nic
neøíká, a kapsa, poslední kapsa, je ji prázdná.
I aty mlèí, jako mlèí její ruce, jako mlèí jizva na kloubu, jako
mlèí její pamì. Má dojem, e padá do ticha jako do prázdna.
Slzy vytrysknou jí z oèí, je jí nevýslovnì úzko, zdìenì tìká
oèima z místa na místo jako zvíøátko chycené do elez, chvìje se zimou, elezná kamínka, v nich jí zatopili, zdají
se vyhaslá, vecko hasne kolem ní i v ní, nelítostná samota ji
obklièuje, za ní klene se tma a pøed ní úporné mlèení vech
vìcí i její vlastní due. Kdo je? Odkud sem pøila? Jakým

potmìilým øízenim osudu byla zanesena do tohoto domu,
jeho obyvatelé neznají ani její jméno? Co jim napíe na tento
papír, a budou od ní ádat vysvìtlení? Nemùe jim pøece
prozradit, e sama o sobì neví nic, pranic, e ani neví, co je
Bítov a v kterém koutì zemì leí, ne, ne, nemùe jim prozradit, e vecko, co pøedcházelo chvíli jejího probuzení, je pro ni
zahaleno v tak neproniknutelnou temnotu jako vìci za hranicí
zrození! Ledae by se byla právì narodila ... Køeèovitý smích,
smích bez jediného zvuku a zmítající jen jejími útrobami a svaly
v oblièeji, vystøídal náhle, bez pøechodu, její slzy. Ano, je-li
mono se narodit pøímo jako dospìlý èlovìk, pak se narodila
v tomto velikém, nízkém pokoji se tøemi okny, na jejich sklech
jednotvárnì haraí dé!
Náhle sebou trhla a pøitáhla si spìnì peøinu a k oèím;
do pokoje vbìhla paní Balvínová a zamíøila rovnou k její posteli.
A hleïme, usmíváte se? Nu, to u tedy opravdu doktora
Tomce nebudeme potøebovat, rozhovoøila se staøenka, poilhávajíc pøitom zvìdavì na bankovku, leící na peøinì. Ale
není vám tu chladno? Tahle Rosa, zapomnìla pøiloit - pomyslete si, srpen, a abychom topili, vecko je teï na svìtì
vzhùru nohama, viïte?
Pøi tìch slovech pøistoupila k elezným kamínkùm, je, nastrèena na dlouhý kovový komín, jaksi nevhodnì vybíhala pøíli hluboko do pokoje. Otevøela jejich dvíøka a hømotnì se porýpala pohrabáèem v jejich útrobách. Pak do nich vhodila dva
tøi kusy døeva, poèkala, a se kamínka rozhuèela, naèe vchrstla do nich vrchovatou lopatku uhlí.
Zkamenìlý úsmìv sledoval z poduek její poèínání, náhle
vak jej rozala hrùza, obrovský rudý plamen vylehl a zalil
celý pokoj houcím moøem ... vzepìtí na lùku ... pronikavý,

nepøíèetný výkøik ... vteøina ... plamenný sloup zmizí a ona spatøí
staøenku, jak, tøímajíc, jetì lopatku v ruce, hledí na ni s otevøenými ústy.
,,Oheò!... Oheò!!
Lopatka vypadne paní Balvínové z ruky.
Kristapána... vy mluvíte?... Vy mluvíte!
Tøesoucíma se rukama sáhla si na hrdlo.
,,Oheò... oheò, slyí jetì jednou svùj hlas a pak u neví
o nièem.
Zpola postraený, zpola radostný pokøik paní Balvínové
zburcoval celý dùm.
Z kùlny na dvoøe, kde típali døíví, pøibìhli Martin a Rosa,
jetì s kapkami detì ve vlasech. Z jídelny se pøioural Vilém, zarputile svíraje úzké rty v prohlubni mezi nosem
a pièatou bradou.
Pova, ona promluvila! Ona promluvila! hlásila stará paní
kadému z nich zvlá.
Rosa jí odpovìdìla: Díkybohu, aspoò se ta vìc vysvìtlí,
jetì ne se vrátí tetièky
Vilém pokrèil rameny a vysrkl koutkem úst: A proto jsi nás
vzbouøila?
Jen Martin neøekl nic a spìnì pøistoupil k lùku nemocné;
byla zase ji bledá a nevìdìla o sobì. Polkl nìkolikrát sliny,
ne se mu vrátila dùvìra v pevnost vlastního hlasu. Teprve pak
øekl:
Musíme ji nejprve vzkøísit, maminko.
A sám vybìhl do detì pro studenou vodu, ale cestou si
vzpomnìl, e èpavek bude úèinnìjí, a zaskoèil pro nìj
do svého pokoje.
Kdy se vrátil, matka právì odpovídala Rose:

Kdybych vìdìla proè! Pøikládala jsem do kamen, a tu najednou vítr vehnal plamen do pokoje, uslyím za sebou výkøik...
A co vykøikla, maminko? otázala se Rosa.
Nìco jako: Oheò! Oheò!
,,Oheò, opakoval si potichu Martin, odnáeje z postele aty,
které tam jetì leely. A co stala-li se nìjak svìdkem toho
poáru na Holém Chlumu? Netuil, e tý nápad vetøel se v té
chvíli do mysli i jeho matce, ale e jej ihned zavrhla stejnì jako
on. Copak by takové mladé dìvèe dìlalo v tìch konèinách,
jetì k tomu veèer a samo!
A hleïme, pìt set, ozval se vtom Vilém, kdy rozloená
bankovka èervenì zasvítila na bílém povlaku. To jsou její peníze?
Martin se rychle odvrátil, aby nezahlédli, jak mu krev vyrazila do tváøí.
Patrnì, zahuèel. To se asi, maminko, lekla toho, jak kamínka vybuchla.
Asi.
Hm, to je divné, mudroval Vilém. Docela nic se mi to nechce líbit, docela nic. Pøesto pøistoupil blíe a díval se, jak
Martin jí opatrnì dává pøièichnout k lahvièce. Také paní Balvínová a Rosa se pøiblíily k posteli, a tak tam stáli vichni ètyøi
nad bledým, mlèícím oblièejem.
Dusivý kael - zalapání po vzduchu 
Kdy otevøela oèi, zhrozila se. Vidí pøed sebou cizí, hlinitý
oblièej, úzkou lebku s krátkými vlasy, vybíhajícími na èele
do trojúhelníku, ostrou bradu, posupná ústa, nazelenalé, uhranèivé oèi, hluboce zapadlé pod hustým oboèím ...
Martin dostal ránu do vech nervù a okamitì pochopil.
Nechte mì tu s ní o samotì, vidíte, e je celá polekána,
pronesl tak pevným a pøísným hlasem, e jeho matka se naò

pøekvapenì podívala. Ale v Martinovì oblièeji bylo tolik rozhodnosti a zároveò i tolik znepokojení, e sama vyvedla Rosu
a Viléma z pokoje.
Rosa s ní la s výrazem èlovìka, jemu vecko tohle poèínání je smìné i trapné zároveò. Vilém vak nemlèel. Chodil
po jídelnì svým oupavým krokem, zavinìným jeho zranìním,
a nahlas huboval. Èím dál tím lépe! Martin se ujme kdovíjaké
svìtobìnice, podezøelé osoby na první pohled, donutí je, aby
pøed doktorem riskovali tak nebezpeènou le, a teï si jetì
komanduje celý dùm, èlovìk aby vcházel a odcházel z pokoje
na povel, jak se milostpánu zlíbí, a milostpán si hraje doktora, zachránce, na protektora pro krásné oèi takové
Ale paní Balvínová ho tentokrát umlèela s prudkostí, nad ní
Rosa uasla - u se ani nepamatovala, e by se byla kdy
matka na Viléma tak oboøila:
Takové øeèi si nech. Nemá k nim praádný dùvod. Co
jsme udìlali, udìlali jsme kvùli Hátì a Josefovi. A styï se,
nazývat pobìhlicí nìkoho, o kom ani neví, jak se jmenuje.
Vecka se tøásla hnìvem, ta tam byla její dobrosrdeènost,
i ona teï semkla pevnì své rty a i její oèi se jaksi propadly
a zezelenaly - utajená podoba mezi synem a matkou rázem
vyrazila z úkrytu vrásek.Vilém se schoulil v koutì pohovky,
naklonil se kupøedu, ruce zaklesl hluboko mezi kolena
a vecek ztvrdl, jako by se byl promìnil v køemen.
Nu dobrá, vak brzy uvidíme, kdo z nás má pravdu, procedila jeho zatrpkle sevøená ústa, kolem nich se jeilo nìkolik dní neholené strnitì. A se doví, e jsme si z ní udìlali
svou pøíbuznou, pak budeme moná litovat vichni, e pøila
do naeho domu.
Paní Balvínová neodpovìdìla, tahle Vilémova pøipomínka
pøece jen trochu zchladila její hnìv. Ano, ta rozmluva blíila

se teï u neodvratnì, a paní Balvínová by se nebyla zanic pøiznala, e se jí v duchu zaèíná bát.
V té chvíli v sále pronesl Martin zajíkavì k dvìma teple záøícím oèím, je k nìmu vzhlíely s tichou vdìèností.
Zapomeòte na to. To byl mùj bratr. I na ten plamen. To jen
kamínka vybuchla. Cítíte? Jetì je tu trochu kouøe. Otevøel
jsem vechna okna.
A vzal peøinu a pøitáhl jí ji a k bradì.
Tak. Není vám zima?
Zavrtìla hlavou.
A u se nebojíte?
Zavrtìla hlavou.
Zhluboka vydechl. To je dobøe. Hlavnì, e jste promluvila.
Slyíte? Promluvila jste.
Slabì se usmála.
Vecek hoøe dychtivostí, aby také uslyel její hlas, pokraèoval:
Povate, èekali jsme na to tak netrpìlivì. A co teï? Jste
s to promluvit? Zkuste to. Nièeho se ji nebojte. Vdy jste
zde v dobrých rukou. U pøátel.
Vroucnost prohøála jeho hlas. Jaké bude to první slovo, které od ní uslyí? A jak bude znít její hlas? Visel oèima na jejích
rtech, jim se opìt vracela barva.
,,Já vím... vím... a dìkuji... vám.
Horko a mráz jím støídavì probìhly. Mluvila jetì namáhavì, neohebným jazykem a slabým hlasem, ale jeho temné,
altové zabarvení bylo v nìjakém, jemu dosud nejasném, avak
krásném a hlubokém souladu s barvou jejích vlasù a oèí. Domluvila, a on stále jetì naslouchal doznívání jejího hlasu
ve svém nitru. Jaksi tam nemohl ztichnout. Znìl. Jetì znìl!
Sklonil hlavu, pøivøel oèi a vecek se ponoøil do jeho ozvìny.

Venku na zahradì a pak za dveømi v pøedsíni zavíøila náhle
zmì hlasitého hovoru, ale Martin nic z toho nevnímal. V nìm
a kolem nìho panovalo ticho úasu a okouzlení.
Také ona zùstala bez pohybu a zamhouøila oèi. Ten oheò!
A ten výbuch hrùzy z nìho! Návrat øeèi - ne, to ji nedìsilo. Zdálo
se jí, e vdycky vìdìla, e bude opìt mluvit. Ale ten plamen!
Vylehne z kamen, a ona div nezeílí. A jistì by byla zeílela,
kdyby nebyla vykøikla v té chvíli. Opìt a opìt vráela bezmocnì do èehosi neznámého a neproniknutelného, co se pøed ní
tyèilo jako stìna ze zkamenìlé tmy a z èeho se do ní íøilo
nervózní chvìní stále hloub a hloub, a ke dnu její bytosti, kam
nedovedla dohlédnout.
Vtom zaslechla, e k ní hovoøí, a rychle otevøela oèi.
Øíkám, opakoval, e jsme se obávali, nejste-li nìmá. Bohudík nejste. Nejste! A teï nám koneènì budete moci øíci,
jak se jmenujete a vecko ostatní, viïte?
Neodpovìdìla hned. Vysunula ruku zpod peøiny a tìkavì
hladila bílý povlak. Pak øekla  pomalu, jakoby kadé slovo
zdrovala, aby si je mohla sama nejprve se zalíbením prohlédnout, ne je vypustí z úst:  Je mi zima.
Ihned vstal a zavøel okna. Nato, klekl ke kamnùm.
Nebojte se, uklidòoval ji, usmívaje se na ni zdola.Dám pozor.
Pøesto vak, dokud lomozil s uhlím, zùstala hlavou ke zdi.
Kdy byl hotov, pøinesl si idli k její posteli a posadil se tìsnì
k ní. V té chvíli vak víc zatouil po jejím hlase ne po jejích
slovech.
Nue? - Ne, ne, nechci na vás naléhat. Snad jste jetì unavena? Øeknete mi vecko, i své jméno, a budete chtít - pozdìji, viïte?

Její ruka bloudila jetì po peøinì. Náhle se zastavila a ona
øekla: Marie.
Porozumìl ihned, tøebae mlèel. Marie! opakoval si v duchu.
Netuil nikdy, jak krásné mùe být toto jméno a s jakou rozkoí mùe být ústy vytváøeno.
Opakovala: Marie.
Ano, ano, Marie. Tak tedy Marie, pøikývl.  Já se jmenuji
Martin. Marie a Martin, to jsou køestní jména. Ale jak dál? Já
se jmenuji Balvín. A vy?
Její prsty sevøely na vteøinu povlak. Oèi upøené na strop pomalu se sváely dolù po protìjí stìnì, pak putovaly po zemi
zpátky na pelest postele a nakonec utkvìly na Martinovi.
Martin Balvín ... Ta stará paní je vae matka, viïte?
Ano, ano, pøitakal trochu netrpìlivì - mluvila tak pomalu,
s pøestávkami skoro za kadým slovem.
A já ... já se jmenuji ... Marie Lariová, odpovìdìla Marie,
dívajíc se na nìho, ale vidouc pøed sebou mokrý útrek novin, který objevila v kapse svého kabátu. Srdce se jí rozbuilo úzkostí. Pozná na ní, e le? Pøece se mu nemùe pøiznat,
e své jméno nezná! Pokládali by ji za pomatenou, a co by
se pak s ní stalo?
Marie Lariová? opakoval po ní s jakýmsi údivem v hlase.
Jak to bylo vecko najednou prosté!
Ano. Marie Lariová, pøesvìdèila a její hlas opìt zeslábl.
Její tíhlá, bílá ruka leela nehybnì na peøinì jako mrtvá.
Viml si toho a starostlivé vrásky zjizvily jeho èelo.
Opravdu jsem jetì... velmi slabá, zaeptala.
Vstal. ,,Odpuste, øekl spìnì. Mohlo mi to napadnout.
Ale buïte klidná, vak my vás tu zase postavíme na nohy!
Nu, a o tom ostatním si radìji povíme pozdìji, ano?

U jen pøikývla a její oèi zhasly pod víèky jako hvìzdy, kdy
je pøikryje mrak.
Kapitola tøetí
SPIKLENCI
TETIÈKY SE VRÁTILY z Drnovic neoèekávanì o tøi dny døíve, ale jinak pøesnì podle plánu: ètvrt pøed obìdem. Zeman
jim pùjèil svùj vùz a oféra, aby se nemusily tlouci i nazpátek
v autobusu, a ofér snad opravdu jel s hodinkami v ruce, e
tak pøesnì odhadl délku cesty. Tetièky tím pøivedl pøes patné poèasí, je je vyhnalo Drnovic, do výteèné nálady, nebo ty
nic tak nemilovaly jako svùj rozvrh hodin. Jejich den byl rozdìlen naprosto nezmìnitelnì. Vstávaly v osm, snídaly v pùl
deváté, od jedenácti sedaly podle poèasí na terase nebo
u svých oken, ve ètvrt na jednu obìdvaly, v pùl ètvrté svaèily,
od ètyø do pùl páté se procházely tøeba pod detníky zahradì, pak a do veèeøe, je se podávala v pùl osmé, sedaly
u svých oken v jídelnì a v deset hodin ly spát. Celý dùm musil
se v létì podle nich øídit a v zimì u tak il ze zvyku.
Jejich výteènou náladu nezpùsobil vak jen ofér. U to, e
Zeman z vlastní vùle jim nabídl svùj vùz, uèinilo na nì neobyèejnì pøíznivý dojem a teta neopominula se o tom - zdánlivì
mimochodem - zmínit hned pøi jejich pøíchodu. Krajnì sluný
èlovìk, tenhle Zeman! A zøejmì se mu vede velmi dobøe, kdy
ve své pile zamìstnává u ètrnáct dìlníkù. (Zeman byl jejich
vzdálený pøíbuzný a jedinì teta Anna znala nazpamì vecky
spletitosti tohoto vztahu.)

Kdy se tetièky objevily v zahradì pøed domem, vichni, jak
se sluelo, se k nim sbìhli. Z jídelny vyla Balvínová,
ze zahrady pøispìchal Vilém, z kuchynì, rovnou od plotny,
uøícená Rosa v modré zástìøe. I Barbora se objevila
ve dveøích. Jen Martin chybìl, ale toho si tetièky hned nevimly.
Unikl jejich pozornosti tento kaz v uvítání právì jako rozpaky,
je vyvolal jejich pøedèasný návrat.
Zvlátní bylo, e tetièky nikdy nechodily vedle sebe, nýbr
za sebou. První kráèela teta Hedvika - pøes svých osmdesát
let kupodivu køepce. Na hlavì mìla nový, moderní klobouk
s tmavofialovou ozdobou a na atech tée barvy blytìl se jí
zlatý øetìz, spjatý na prsou staroitnou smaragdovou broí,
je byla pøedmìtem dávné touhy Rosiny. Chodila stále jetì
vzpøímenì, s hrdì nadnesenou hlavou a její pøísný, hubený
a lutý oblièej u na dálku lámal kadý odpor. Za ní se o holi
belhala teta Anna, ponìkud ji sehnutá, a její malý, staromódní
èepec na velké hlavì s odulým oblièejem vyjímal se výstøednì
a trochu smìnì.)
Vstoupily do domu, vítány, jako by se vracely z daleké cesty, a rozstøikujíce kolem sebe první nadené zprávy o svých
dojmech, jimi pøekypovaly. Hluènì proly jídelnou a zmizely
v modrém pokoji. Na chvíli rozhlaholený dùm se ponoøil opìt
do svého obvyklého ticha, jím byl porostlý stejnì hustì jako
jeho prùèelní stìna divokým vínem.
Paní Balvínová, Rosa a Vilém, kteøí zùstali v jídelnì, teï, kdy
se nemusili pøetvaøovat, byli jako opaøeni.
Hm, tohle je pìkná èára pøes rozpoèet, ozval se první Vilém, který, jak se zdálo, mìl bùhvíproè radost z kadé nové
zápletky. Co teï? Øekneme jim to?
Nezbývá nic jiného. Ale ne hned. Nejprve se pøece musíme o tom dorozumìt s ní, uvaovala nahlas paní Balvínová.

Rosa byla jiného mínìní. Ano, to je vecko pìkné, jene
dlouho to nelze odkládat, sice se to tetièky dovìdí od Barbory,
a to by byl pak teprve oheò na støee.
Vecko se spiklo proti nám, vecko, zahuèel mrzutì Vilém, který nadeve miloval klid a mìl toho vzruchu ji nad hlavu.
Nemluv, Viléme, vecko pøece ne, odporovala mu paní
Balvínová. Zapomíná, e natìstí byla Barbora v nedìli
doma ve Skalici. Kdyby byla bývala tady, vìdìl by dnes u
celý Bítov, co se u nás tu noc pøihodilo.
Nu dobrá, pokrèil Vilém rameny, ale jak to chce tetièkám øíci, to nevím. Jisto je, e kdyby byly v Drnovicích zùstaly
jetì tøi dny ...
Nech si teï ta svá kdyby, ta jsou nám málo platná, pøeruila ho paní Balvínová netrpìlivì - Vilémovo stanovisko,
od poèátku zøejmì odmítavé, jí lo na nervy. A vùbec, pøenechte to vecko mnì. Vak já si to u s Hedvikou ...
Vtom pøila Barbora prostírat a paní Balvínová z opatrnosti
umlkla. Potom si to vak rozmyslila a jakoby mimochodem jí
naøídila, aby se tetièkám nezmiòovala o pøítomnosti churavé
Ventovy pøíbuzné. Nechci je polekat, sotva pøijely, dodala
na vysvìtlenou, a chci jim to øíci sama, a si odpoèinou.
Pøesnì ve ètvrt na jednu se opìt modrý pokoj otevøel
a tetièky, pøevleèené po únavné cestì jen do pohodlných domácích upanù, vstoupily do jídelny. Na stole se ji kouøilo
ze esti talíøù Do èela stolu usedla teta Anna, nejstarí
ze vech; po její pravici paní Balvínová, po levici teta Hedvika; vedle ní Vilém, na konci stolu proti tetì Annì Rosa.
A kdepak je Martin? zamraèila se teta Hedvika, kdy
ze svého místa vykonala pøehlídku shromádìné rodiny.
Hned pøijde, hned, Hedviko. Nezùstal jetì v sále, Viléme?

To si myslím, e zùstal, podotkl Vilém pièatì a významnì
se uklíbl.
Nu, èekat nebudeme, pokrèila teta Hedvika rameny a kadý vìdìl, co to znamenalo: e za trest nebude smìt nikdo
na Martina promluvit po celý obìd.
Teta Anna, která sedìla nehybnì jako socha a jen po svém
zvyku pohybovala za zavøenými ústy dolnl sanicí, take to vypadalo, jako by nìco kousala (celý její oblièej dostával se tím
do ustavièného, neúèelného pohybu), hledìla svýma husíma,
slzícíma oèima zkoumavì z jednoho na druhého a najednou
a jaksi docela nevhodnì pøestala kousat a otázala se svým
hlubokým, neenským hlasem:
Co to povídáte? A kde je Martin?
Teta Hedvika se k ní naklonila a zahoukala jí do ucha: Není
tady.
Tak - to vidím. A copak e se opozdil?
Ten si na pøesnost nikdy nepotrpí! zahoukala zase teta
Hedvika.
To má tak, Hedviko, vloila se do toho paní Balvínová trochu podrádìným hlasem, dál se vak nedostala, nebo vtom
se rozletìly dveøe a do jídelny vrazil Martin jako vyplaený jelen.
Maminko, vykøikl hned na prahu a døíve, ne mu paní Balvínová mohla dát výstrané znamení, u vím, jak se jmenuje.
Marie Lariová!
Jen zlostný pohled Vilémùv a pìt polévkových lic, pohybujících se v naprostém tichu mezi talíøi a ústy, mu odpovìdìly.
A safra! udìlal Martin, rázem vecek pohasl a mlèky usedl na své místo.
Po polévce se teta Hedvika opìt rozpovídala. Jistì si dobøe vimla i náznaku sestøina o nìjakých nenadálých událos-

tech i výkøiku Martinova, v nìm se ozvalo jméno pro ni docela nové, avak schválnì potlaèila svou zvìdavost a nedotkla
se toho ani slovem. Pìla chválu na Zemana, teï teprve
se vemi podrobnostmi, k nim se pøi pøíchodu nedostala.
Vecko na nìm a u nìho bylo neobyèejné a výteèné, zevnìjek, zpùsoby, domácnost, podnik. Slovem, roztomilý èlovìka znamenitý obchodník, práce se mu jen hrne, po vecky dny,
co u nìho byly, od sedmi do dvanácti a od jedné do ètyø jekot
jeho pily proráel vecky zdi; kupodivu vak i to bylo podle
jejích slov nìco neobyèejnì krásného, ne-li dokonce pøíjemného.
Martin, kterému se zdálo, e tetino vyprávìní se pohybuje
s takovým dùrazem v samých superlativech jen jemu na potvoru, klebil se pøes stùl na Rosu a dìlal na ni takové oblièeje, e Rosa se nìkolikrát div neudávila utajovaným smíchem. Teta Hedvika se pokadé podívala svým øímským,
chladným pohledem nejprve na ni a pak na Martina, udìlala
na vteøinu pøestávku mezi dvìma slovy, u u se zdálo, e
dojde k nejhorímu, ale podle veho si to zase rozmyslila,
nebo jakoby nic dojela a k puntíku a hned naèala novou vìtu.
Byla-li v takové náladì, málokdo se dostal vedle ní k slovu;
paní Balvínová, které to bylo jen milé, se proto omezovala
pouze na jednoslabièné výrazy obdivu, pøitakání
a podnìcování, tváøíc se, e sestøino vypravování ji krajnì
zajímá, aèkoli Martin se v duchu sázel, e mylenkami dlí docela jinde. Co, k èertu, jim bylo do Zemana, kdy oni tady,
v druhé polovinì domu, jen pøes pøedsíò, mìli takovou událost?
Obìd se schýlil ke konci, pak se objevila Barbora a sklidila
se stolu, naèe podle vech pravidel mìl nastat rozchod, nebo i teta Hedvika ji umlkla. A stále nepadlo ani jediné slovo

o Marii Lariové! A u jistì nepadne, uvaoval Martin, nebo
teï nastane pùlhodinka domácího ticha, kdy tetièky budou
podøimovat, kadá na køesle u svého okna. Teta Anna ji
hmatla po své holi, kdy tu se paní Balvínová k Martinovu pøekvapení vzchopila a øekla:
Ale teï ti jetì musím, Hedviko, povìdìt, co se tu pøihodilo za vaí nepøítomnosti.
Myslí to letecké netìstí? O tom u víme z Drnovic, odbyla ji teta Hedvika.
,,I ne, nìco docela jiného. Pova ...
Avak hrobový hlas tety Anny, která ji nalezla svou hùl
a dívala se pøekvapenì na sestru, proè nevstává, pøeruil paní
Balvínovou znovu: Tak co je? O èem si tu zase povídáte?
Byla zøejmì dotèena takovým poruením poøádku.
Nìco se tu prý pøihodilo, zahoukla jí do ucha Hedvika.
Ach, to jo. A copak? Snad jste neporazili tu starou hrueò,
øíkala jsem vám pøece...
Ne, nìco jiného, køièela teta Hedvika, kdy Balvínová zavrtìla hlavou.Øeknu ti to potom.
Tak jo. Jdu si zdøímnout, odpovìdìla teta Anna uklidnìnì,
a zanechávajíc ostatní u stolu, pøestìhovala se belhavým krokem k svému oknu.
Teta Hedvika se zpytavì zahledìla na svou sestru a øekla:
Co to znamená, Vilmo? Co se vlastnì pøihodilo?
Docela zvlátní vìc. Uasná.
Tak? Hm, nemohu tvrdit, e bych milovala úasné události.
Z tìch obyèejnì nekouká nic dobrého. Nu, vypravuj.
Paní Balvínová, zchlazena jejím pohledem, ujala se nejistì
slova, zatímco od okna znìlo chrèivé chrápání tety Anny. Jen
o výmyslu, jím chránili Ventu, zatím pomlèela.

Teta Hedvika ji poslouchala naoko lhostejnì, jako by se ta
vìc vùbec netýkala jejich domu, a ani jednou ji nepøeruila.
Kdy vak její sestra skonèila, bylo jí jasné, e pùvodní úmysl,
nepromluvit na Martina a do veèera, musí zmìnit. Její zvìdavost byla pøíli roznícena. Nicménì ani jí nenapadlo dát
najevo, e je v úzkých. Vloivi do svého hlasu vecko pohorení, jeho byla schopna, øekla:
A nìco takového jste hned neoznámili èetnictvu?
Vilém, který jen na tohle èekal, vytáhl ramena a k uím
a prohodil na znamení, e si myje ruce:
Maminka byla jiného názoru.
A smím vìdìt proè, Vilmo? obrátila se teta Hedvika pøísnì na paní Balvínovou.
To jste mìli pøece udìlat u z opatrnosti. Kdopak ví, do èeho
jsme se tím zapletli?
Zapomíná, Hedviko, kdo ji na silnici nalezl. e to byl Josef. A e byla noc a mlha. A e byl sám, bez svìdkù, odpovìdìla paní Balvínová vyèítavì.
A pomysli si, tetièko, co by ho èekalo, kdy u mìl jednou
takovou nehodu, dodala Rosa, aby matce pomohla. Vdy
my sami jsme mu nejprve nevìøili!
Teta Hedvika se podobala èlovìku, který se ve tmì rozbìhl
a vrazil èelem do zdi.
Neøíkala jsem to, e z úasných událostí nekouká nic dobrého? zvolala, spínajíc ruce. A jak jste to vysvìtlili doktorovi? Nìco jste mu pøece musili øíci!
Rozpaèité ticho poloilo se tìce na stùl. Teta Hedvika
se ostøe rozhlédla, zkoumajíc jednu tváø po druhé, a její rysy
tvrdly víc a víc podle toho, jak se v ní rodilo podezøení, e celá
pøíhoda je mnohem sloitìjí a e jí z ní zatajují právì to nejdùleitìjí.

Hm, zahuèela, kdy nikdo neodpovídal. U vidím, e nebýt té ... jake se jmenuje?
Marie Lariová, pospíil si Martin.
Aha, Marie Lariová, pokraèovala teta Hedvika, jako by
to jméno se k ní bylo sneslo se stropu.
,,Obávám se, e nebýt té Marie Lariové, byli bychom uetøeni poøádných nepøíjemností.
První se vzpamatovala paní Balvínová. Teï u se nedá nic
dál zatajovat, pomyslila si, a sebravi vecku odvahu, øekla:
To se rozumí, Hedviko, e jsme mu nemohli povìdìt, jak to
skuteèné bylo. To by bylo toté, jako kdybychom to pøímo
oznámili èetníkùm. A nelo jen o Josefa. Ty neví, e se tu jetì
nìco pøihodilo za vaí nepøítomnosti.Tu nedìli zrovna odvezl
Josef Hátu narychlo k operaci.
Vzali jí v Brnì luèník.
Teta Hedvika, vyvalujíc na ni zdìené oèi, nebyla chvíli
schopna jediného slova. Pokládala se odjakiva za hlavu rodu
a strákyni jeho osudù. A teï se stane takováhle vìc, a ona
se o tom doví teprve dodateènì!
Co to povídá! vykoktala. A jak jí to dopadlo?
Zatím dobøe, øíkal Josef. Ale velmi ji to prý vysílilo, odpovìdìla paní Balvínová. Chápe, e za tìchto okolností jsem
nemìla na vybranou. Musili jsme se uchýlit ke... ke lsti. Øekli
jsme doktorovi, e je to Ventova pøíbuzná a e spadla u nás
se schodù jako loni Vilém.
Tak, a se teï stane cokoli, bylo to vysloveno, a paní Balvínové se u tím ulevilo. Nejhorí pøekonala!
Teta Hedvika sedìla chvíli bez hnutí. Bylo na ní vidìt, e si
to vecko nemùe ani srovnat v hlavì. Co iva
se nepamatovala, e by bylo do jejich tichého domu dvakrát
za sebou uhodilo. Lest! Do úst se jí tlaèilo jiné slovo, ne ja-

kého uila její sestra. Manì zabloudila oèima nejprve k Annì,
ale ta jetì spala, a pak nad pohovku, k podobiznám otce,
dìda a pradìda, na nì uplývající desetiletí nanáela vrstvu
za vrstvou èerò náhlého zanikání, ale i ty spaly, a jetì tvrdím spánkem ne Anna. Vecko kolem ní mlèelo, nic nedávalo znamení, jako by byl dobrý bùh rodu opustil jejich dùm.
Cítila, e nezbývá ne se sklonit pøed nezbytností. Vlastnì to
Vilma neprovedla patnì. Prapùvodní selská krev se svou
pøirozenou chytrostí se v ní probudila pod nánosem uèitelství.
Pøesto trvalo dlouho, ne opìt nabyla teèi.
A co ona - ta Lariová? Jí jste to taky øekli?
Hlas se jí pøitom tøásl právì tak jako její ruce, nicménì paní
Balvínová si oddechla: zvìstoval jí, e bouøe se nepøiene.
Dosud ne, Hedviko, odpovìdìla s vìtí odvahou. Dosud
jsme nemohli. Anebo tys jí to snad øekl, Martine, kdy ses u ní
tak dlouho zdrel?
Ne, maminko, na to není jetì ani pomylení, pravil Martin, kterého ten skrytý erm èím dál tím více bavil - a nejvíce
to, e pøece jen naò musili promluvit. Nevìdìl sám dobøe proè,
ale od té chvíle, co s Marií vymìnil první slova, nepøipoutìl si
ádných starostí.
A o sobì ti taky nic neøekla, Martine? otázala se teta Hedvika.
Také nic, tetièko. Nesmí zapomínat, e je jetì velmi slabá.
To jsou mi pìkné vìci, zahuèela teta Hedvika. A mì z toho
rozbolela hlava. (Vtom staré hodiny na zdi odbily dvì.) Pojïme do zahrady, musím to vecko náleitì uváit. Jetì si nejsem tak docela jista, Vilmo, e jste jednali správnì. Zanechave tetu Annu spát u okna, vyli proti vemu vitému po-

øádku do zahrady na procházku, a na Martina, který prohlásil, e se vrátí k Marii.
Nikdo ho nezdroval a jedinì jeho matka si v té chvíli poprvé povimla, e je jako vymìnìn - vecek se jaksi pøi vyslovení Mariina jména z vnitøku, od jádra havil.
Kdy vstoupil do sálu, Marie, která sedìla na posteli, polekanì vykøikla a pokusila se rychle vklouznout pod peøinu, co
by se jí vak nebylo podaøilo, kdyby se nebyl etrnì na chvíli
otoèil.
Jake? øekl pak. Snad jste se nepokouela vstát?
Pokouela, odpovìdìla, mluvíc stále jetì pomalu a tìce.
Jene to jetì nejde. Bolí mì ta bolí mì noha.
To si myslím, mìla jste ji vykloubenou. Ale je vidìt, e jste
si zatím pìknì odpoèinula.
Ano.
A vyspala?
To ne!
Nebude vás unavovat hovor?
A bude, øeknu vám to.
Tak se mi to líbí. Upøímnost za upøímnost. Víte, e bych byl
kvùli vám bezmála zamekal rodinný obøad, kterému se øíká
obìd? A takový pøeèin se u nás trestá tìce. Mluvil v protikladu k ní pøekotnì a vecka slova zrovna elektricky jiskøila.
Pøece vak postøehl, e Marie nerozumí nièemu z toho, co
øíká; i dodal se smíchem: Mluvím èínsky, viïte. Ale to vecko
se vám objasní, a se seznámíte s naím domem. Jene zatím bylo nutno slavnost odloit pro indispozici naich tetièek.
Usmála se.
Jen se smìjte, øekl Martin, vesele jí hroze prstem.Tady
v sále sice mùete, ale poèkejte, a se octnete na druhé stra-

nì naeho domu, tam vás pøejde smích. Ne, ne, nebojte se.
Já vás na to náleitì pøipravím. Odbornì jsem toti svým povoláním uèitel, víte? A prý dost sluný. Tetièky jsou ovem
o mnì jiného názoru. To máte ten generaèní problém. A mezi
nás by se vely skoro dvì generace, protoe mnì je estadvacet a jim dohromady více ne sto edesát.
Marie z nìho nespoutìla oèi. Pøála si, aby mluvil pomaleji, ta záplava slov ji uvádìla ve zmatek. Jetì e ji neznepokojuje svými otázkami! Zato ji znepokojoval u svou pouhou
pøítomností. Mìl nepoddajné, katanové vlasy, jeily se mu
v nepoøádku na vechny strany, a pod nimi takový iroký,
dobrácký oblièej s modroedýma oèima, v nich se hemilo
celé hejno chytrých ohníèkù.
Tak, ale toho teï nechme, na to je dost èasu, pokraèoval
Martin. Teï záleí jen na vás a ne na nás. Vdy jste mi jetì
o sobì nesvìøila nic kromì jména. Øekne-li vrabec ,jsem vrabec a lika ,jsem lika´, je tím øeèeno vecko. U èlovìka je
to vak jiné.
Ach, teï zase pøijdou ty jeho otázky, pomyslila si, ale neulekla se. Pøes vecku pøesnost, s ní jeho slova vystihovala
skuteènost, byl v nich rys jakési bezpeèné hravosti, take ji
spíe povzbuzovala, ne zneklidòovala.
A protoe, odpovìdìla, snaíc se o tý tón, nejsem ani
vrabec, ani lika, co chcete ode mne vìdìt?
Vecko! zvolal Martin, Pøedstavte si jen: pøivez vás sem
v noci mùj vagr Venta v bezvìdomí a nìmou a sám neví o vás
nic víc, ne e vás nalezl na silnici v mdlobách.
Sklopila rychle oèi, aby nepostøehl zmatek, který jimi táhl
jako potrhané mraky.
Máte nìjaký ... rozbìhla se náhle a uvázla v prázdnu.

Nìjaký... opakoval po ní a poprvé postøehl, jak tìce
se Marie vyjadøuje. Vypadalo to, jako by se na nìkterá slova
musila teprve rozpomínat.
Chci øíci, máte nìjakou mapu?
Zajisté, pøisvìdèil pøekvapenì. Ale naè ji potøebujete?
Ukái vám na ní, odkud jsem.
Kroutil hlavou nechápavì, avak jediný její prosebný pohled
staèil, aby u stál na idli a v nìèem se hrabal nahoøe na skøíni.
Jak si pøejete, aèkoli by se to dalo také jen øíci, ne? A kterou
zemi chcete? Anglii? panìlsko? Indoèínu? øeènil od stropu,
nedbaje, e cosi s rachotem spadlo za skøíò.
Proè se mi posmíváte? Zaslouím si to?
Aèkoliv to vyøkla s lehkou výèitkou, neulo mu, e se tím
vlastnì vyhnula pøímé odpovìdi. Ne, pomyslil si, u není tak
jednoznaèná a prostá, jako kdy tu leela nìmá a bezmocná.
Zdálo se mu, e se stává kadým s námahou proneseným
slovem sloitìjí.
Neposmívám se vám. Pro mne byste mohla mluvit jakýmkoli jazykem a být bùhví odkud, a vdycky byste to byla vy,
odpovìdìl a seskoèil ze idle.
Pak pøed ní rozevøel starý, roztrhaný kolní atlas a tázavì
se na ni podíval. Nemýlil se? Najednou zaváhala.
Nejprve mi ukate, kde jsem teï, poádala ho.
Jake, vy nevíte, kde je Bítov? uasl. Toti... co to mluvím.
Bodej byste to vìdìla. Tak se podívejte. A sklonil se k ní tak
blízko, a ucítil vùni její bytosti, a jeho hlas vzruením na okamik oslábl. Tady je Brno, tady je tra Praha-Brno, tady teèe
Svitava, tady na této silnici vás Venta nalezl a tady jsou Boskovice. A to ostatní si u musíte domyslit. Tudyhle asi povedeme kratièkou èárku, to je nae okresní silnice, tady asi
budou Adamovice, nu, a tìsnì vedle nich Bítov. Bítov, èíslo

sedm, u pani Vilmy Balvínové, vdovy po øediteli koly. Je vám
to jasné?
Dívala se, dívala, ale vecky ty èáry, teèky a znaèky jí nic
neøíkaly, nic se nepohnulo v její ochrnuté pamìti. Vzhlédla
k nìmu s tak zvlátním, skoro bolestným úsmìvem, e se mu
zatoèila hlava.
Uplnì, pøesvìdèila. Dìkuji vám... Bítov, Bítov, opakovala nìkolikrát, jako by se tomu jménu uèila nazpamì.
Ale jetì jste mi neukázala, odkud jste, upomenul ji Martin,
netue, e jí zatím poskytl èas, aby se orientovala.
Ach ano, odpovìdìla rychle a bez váhání poloila prst
na Prahu.
Jake, z Prahy? øekl takovým tónem, jako by se smiøoval
s nejneuvìøitelnìjí skuteèností.
Ano. Co je na tom tak divného? odpovìdìla s oèima úpornì zapíchnutýma do mapy, jako by v ní hledala odpovìï
na vlastní otázku, proè ukázala právì na Prahu.A jakpak je
Bítov daleko od Brna?
Ètyøicet osm kilometrù. Proè se ptáte? Mìla jste snad zamíøeno do Brna?
Zase sklopila víèka a Martin si viml, e má na nich dlouhé
èerné øasy, je jí vrhaly jemný stín pod oèi.
Ano - jela jsem tam drahou, zaeptala.
Hleïme! Drahou po silnici?
Støelila po nìm rychlým pohledem. Jeho iroký oblièej byl
celý zatopen liáckým úsmìvem.
Ale jdìte, vy! pohodila hlavou. Vybrala jsem si chybný vlak.
Jel jen... jen... Nedovedla si vzpomenout.
Snad to nebyl rychlík jen do Tøebové?
Ano, ano, do Tøebové. Jak to víte?

Mùj boe, po téhle trati jsem se u nìco najezdil! mávl Martin rukou.
A vidíte, já jsem si toho nevimla ... A ve vlaku mì na to
upozornili.
Hm, a co jste dìlala potom?
Najala jsem si vùz ... auto.
Safra, z Tøebové a do Brna? Jetì e jste mìla s sebou
tolik penìz, podotkl jakoby nic, aèkoli jetì nikdy na nic neèekal s takovým napìtím jako nyní na její odpovìï.
Natìstí mìla. Proè se smìjete? zarazila se.
Jeho hlasitý a jaksi zcela nevhodný smích vzápìtí zhasl jako
árovka, kdy se otoèí vypínaèem.
Ne, odpuste, jsem dnes trochu nesvùj. Vinou tetièek
ovem, ne vaí. Tedy dobrá: najala jste si vùz a ...
A pak jsem zaila trapnou pøíhodu. Ten mladík ...ten ofér
najednou zastavil a zaèal mì obtìovat ...
Coe! Martin div nevyskoèil ze idle. Jene já jsem se nedala, pokraèovala Marie, bloudíc rukama nepokojnì po peøinì.
Vyskoèila jsem z vozu a a ...
A?
Rozbìhla jsem se do mlhy.
A to se ví, kufr a vecko ostatní jste nechala ve voze, vpadl jí Martin do øeèi.
Podívala se naò zdìenýma, alostnýma oèima.
A-ano, vecko, zakoktala.
Jetì e mlha byla tak hustá. Unikla jsem mu.
Martin byl na rozpacích. Tohle zase znìlo tak vìrohodnì!
Hm, to je pìkná vìc, øekl. A jestlipak byste toho èlovìka
poznala?
Nevím. Pochybuji. Bylo tma. 

Mluvila ji snadnìji, netápala tolik po slovech.
Èím dál tím lépe, potøásl Martin hlavou. A to jste nyní úplnì bez penìz?
Natìstí jsem mìla jetì nìco v kabátì. Pìt stovek, víte?
Teï Martin vyskoèil doopravdy. Jake, pìt stovek? vykøikl.
Nu ano, pìt stovek, mohu vám je ukázat. Co je na tom divného, prosím vás?
Opìt si sedl a pøejel si rukou po èele. Nic, zahuèel, snae
se opanovat. Ale je to pøece úasné, ne? Pìt set! Ty vám
tam zrovna spadly z nebe, viïte? Nu, a co bylo potom? Vyprávìjte! zanaléhal na ni spìnì, jen aby odvrátil její pozornost od svého pohnutí.
U ne mnoho. Utíkala jsem bezhlavì vpøed. Najednou
se pøede mnou vynoøila svìtla, uskoèila jsem stranou, upadla - a pak jsem ji nevìdìla o nièem.
Umlkla. Mìla hlavu sklopenou a prsty nervóznì maèkala peøinu. Chvíli bylo ticho, do nìho neurèitì zaléhal z vnitøku domu
nìjaký hlasitý hovor. Martin nevìdìl, co si poèít s trapnými
rozpaky. Teï u jí nevìøil ani slovo. Hleïme, takovou pohádku by mu chtìla povìsit na nos! Pokouela se o nìho muská jeitnost ukázat jí, e si nenechá dìlat ze sebe blázny,
zároveò si vak pøipomnìl matku, tetièky, Ventu i to, oè ji bude
nucen poádat a uvìdomil si, e si ji pøedevím musí zavázat
vdìèností, a nikoli ji vhánìt do úzkých. Nicménì mu nedalo,
aby aspoò nezkouel napínat strunu, pokud to pùjde.
To jsou velmi závané vìci, co jste mi tu sdìlila, pronesl
s hranou váností. Nezbude ne udìlat oznámení èetnictvu.
Vak oni ji toho lumpa chytnou. A vae zavazadla najdou
také. O to nemìjte obav.
Vydìsil jí tím víc, ne oèekával.

Ne, to ne! vykøikla, hned se vak vzpamatovala
a zakoktala mírnìjím hlasem: Myslíte myslíte, e je to
nutné? Já bych byla radi, kdybyste to nedìlal.
Jake, vy toho èlovìka chcete etøit? A co vae vìci?
Ach, tìch bylo beztoho tak málo, e to nestojí za øeè. Ne,
ne, nedìlejte to. Vdy se mi konec koncù nic nestalo.
Tak? A co kdyby vás byl Venta pøejel? Mnoho k tomu nechybìlo.
Vzhlíela k nìmu tak úzkostlivì, e rychle vstal, aby nepostøehla, jak se zaèervenal, a nìkolikrát pøeel sálem. Co,
u èerta se za touhle vìcí skrývá? Proè mu tady vypravuje takové smylenky? Znovu se v nìm vzbouøila jeho muská jeitnost. Co jestli se to dìvèe v duchu vysmívá jeho lehkovìrnosti? Nejvíc ho hnìtlo tìch pìt set korun. On z nìjaké rytíøskosti èi èeho jí je vstrèí do kapsy, a ona pak o nich mluví
s takovou samozøejmostí, jakoby byly odjakiva její!
Úkosem se na ni podíval  a jeho hnìv rázem pominul.
Vypadala tam na lùku tak bezmocná, tak ... Co to jen z ní
vyzaøuje? Pomyslil si. Nemohoucnost? Ustraenost? Volání
o pomoc? Koneènì, mohla mít také své peníze, vdy jsem jí
neprohlíel kapsy. Potácel se od nejistoty k nejistotì, kamkoli
vkroèil, pùda mu unikala pod nohama. Náhle se dopálil, ráznì zamíøil k ní a rozkroèil se se zaloenýma rukama u její postele. Takto, vysoko nad ní, cítil se bezpeènìjí a silnìjí.
To dobrá, sleèno Lariová, vyhovím vám. Nepodám oznámení.
Jak jste hodný! skoèila mu do øeèi a slepý byl by v té chvíli
poznal, jak se jí ulevilo.
Jene, pokraèoval Martin, jako by ji neslyel, budete-li opakovat tuhle historku doktorovi, matce, bratru, sestøe a zejména
tetièkám, mùj slib nebude mít praádnou cenu, protoe co

neudìlám já, udìlají ti druzí. Tudí ten pøíbìh se oférem musíte vypustit.
Nu ano, dobrá, vypustím jej ráda, kdy si to pøejete.
Její hlas zaznìl tak mìkce, vroucnì a odevzdanì, e Martin
sevøel za zády ruce v pìst, aby mu nevyvedly nìco naprosto
nepøístojného.
Jene to nestaèí, sleèno Lariová. Je tøeba jej nahradit
nìèím jiným, vhodnìjím.
Dívala se naò ohromenì. Mùj boe, ale èím? zvolala tak
alostnì, e Martin pøes vecku vánost, je se ho zmocnila,
stìí potlaèil úsmìv. Moná, e jí dalo dost práce, ne si vymyslila tu svou historku, a já chci teï na ní novou, uvaoval
v duchu a nahlas øekl:
Pokusíme se spoleènì nìco vymyslit. To by bylo, abychom
na nìco nepøili. Napøíklad ... Odmlèel se a najednou si k ní
opìt pøisedl a tý ibalský výraz jako prve zaostøil jeho rysy.
Tak se podívejte, je to vlastnì docela prosté. Pøedevím, jela
jste správným vlakem. Rychlíkem Praha-Bratislava. Do Brna.
Opakovala po nìm svìdomitì jako aèka: Rychlíkem Praha -Bratislava. Do Brna. A co dál?
Vìru, nevycházel ze spiklenectví. Ale nebylo vyhnutí; v sázce
byla Ventova bezpeènost a dobrá povìst jejich domu.
Ten rychlík staví v Boskovicích, rozpøádal svùj nápad. Vy
jste stála u otevøeného okénka, a tu vám vypadla z ruky kabelka. Nikdo nebyl právì nablízku, vyskoèila jste tedy
z vagónu, a vtom se vlak dal do pohybu ...
A otevøená dvíøka mì udeøila do hlavy, vpadla mu Marie
dychtivì do øeèi.
Ale ne, kdepak, mávl Martin rozmrzele rukou jako ve kole
nad patnou odpovìdí. Co vás to napadá? To by vás byli
pøece hned nali. Ne. Ujel vám prostì vlak a vy jste la

k pøednostovi a poádala jste ho, aby telegrafoval do Brna,
aby tam vae zavazadla zadreli.
Jene...
Poèkejte, já vím, co chcete øíci. To se rozumí, e v Brnì je
nenajdou, protoe je cestou nìkdo ukradl. Tak a sem by to
bylo dobré, ne? Byl spokojen sám se sebou. Dovede vymýlet také spolehlivé historky jako Venta!
A na tu kabelku, podotkla Marie. Nemám pøece ádnou.
Zato já ji mám! zvolal Martin vítìznì.
Jako vymrtìna perem, vztýèila se Marie na obou rukou.
Vy máte mou kabelku! vykøikla.
Martin nebyl na chvíli mocen slova. Co se to zjevilo v její tváøi? Zdìení? Úzkost? Nadìje? Radost? Byl hluboce zmaten,
tím hloubìji, e si nebyl jist, zda si s ním i teï nezahrává.
To se rozumí, e ne vai, øekl se strojenou lhostejností.
Mám náhodou jednu nahoøe ve svém pokoji. Nalezl jsem ji
nu, to sem nepatøí. A tu vám prostì dám.
Marie sklesla zpìt do poduek a Martin opìt nedovedl rozeznat, co se zraèilo v jejím oblièeji, zda zklamání èi úleva.
Tak dobøe, pronesla tichým, jaksi nalomeným hlasem. Kabelku bychom tedy mìli. A náhle bez zøejmé pøíèiny se dala
do podivného, drolivého smíchu, který znìl spíe jako drkotání
dásní v zimnici. Poslyte, øekla, není to vlastnì zvlátní, jak
se tu spolu smlouváme? Ne, odpuste, zmìnila kvapnì tón,
jste tuze hodný, e mi tak pomáháte. Copak bych si teï bez
vás poèala?
Hleïme, jak mi lichotí. Snad by si mì nechtìla obtoèil kolem prstu? pomyslil si Martin, netue, e u je obtoèen, a ihned
zchladl.
Dìlám to jen proto, abych vás uetøil nepøíjemností. Pøisámbùh, s tím nejsou ádné erty! Beru na sebe vlastnì vìtí

odpovìdnost, ne bych moná mìl. Vdy vás vùbec neznám.
Nikdo vás tu nezná.
Trvalo chvíli, ne mu odpovìdìla, a kdy promluvila, její hlas
znìl právì tak chladnì jako jeho:
Vy mi tedy nedùvìøujete? Nu, doufám, e zítra budu moci
ji chodit. Odjedu a zbavím vás rázem vekeré odpovìdnosti.
asl. Byla to tá dívka, která prve k nìmu tak malomocnì
vzpínala ruce? Zaèal se jí zmatenì omlouvat a vymýlet dùvod za dùvodem, proè by nebylo radno, aby spìchala
s odjezdem. Poslouchala ho chvíli s malinkým úsmìvem kolem úst, jako by se pásla na jeho rozpacích, a teprve kdy umlkl,
nevìda ji kudy kam v bluditi jejího mlèení, øekla opìt svým
sametovým tónem, jako by se nic nestalo:
Tak dobøe, udìlám vám to k vùli a zùstanu. Spokojen? A teï
pokraèujte ve své historce, pane uèiteli.
Jak rychle se to dìvèe dovedlo mìnit! Teï u ho zase div
nehladilo svýma èernýma, z hlubin prozáøenýma oèima. Spolkl
namáhavì slinu, poádal o dovolení, aby si smìl zapálit, ale
kdy rozdýmal cigaretu, shledal, e zapomnìl, kde pøestal.
U pøednosty, pomohla mu.
Ano! Ten vás poslal k oférùm autobusù pøed nádraím,
abyste se u nich poptala po nìjakém voze, aèkoli pochyboval, e nìkoho seenete v takové mlze.
Copak to u byla mlha? vyrazila ze sebe Marie neprozøetelnì.
To se rozumí, e byla. U asi od esti hodin, prohodil Martin jakoby nic a tváøil se, e si nepoviml jejích rozpakù. Autobusy ji byly na odjezdu, a ofér jednoho z nich vám navrhl,
abyste s ním jela na státní silnici a tam se pokusila o tìstí.
Tøeba vám øekl, e tak hezkou dívku kadý rád sveze.

Takové podrobnosti mùete vynechat. Beztoho bych si je
nezapamatovala, pøeruila ho pøísnì.
Martin se kousl do rtu. ,,Odpuste, ale uznáte snad, e takhle vás jetì nejspíe dostanu nezávadnì tam, kde vás Venta nalezl, a o to pøece jde.
Dejme tomu. Jene uvate: osamìlé dìvèe vystoupí v husté
mlze na pusté silnici, aby se pokusilo zastavit náhodný vùz,
místo aby prostì pøespalo v mìstì nebo poèkalo na nádraí
na nejblií vlak.
To bylo zrovna tak, jako by se mu vysmála do oèí. Martin
se zaraenì podrbal ve vlasech a pak dopálenì vybuchl: Prostì jste tolik pospíchala do Brna. Anebo si tedy vymyslete
sama nìco lepího. Prosím. A zuøivì se zahledìl do jejího
oblièeje, zèervenalého napìtím. Èím déle se vak díval, tím
rychleji ho opoutìl vechen hnìv.
Marie, jako by vùbec nepozorovala, co se v nìm dìje, vztyèila se na lokti a zvolala s pohledem zamylenì obráceným
do sebe:
Poèkejte, nìco mi napadá. Po rozhovoru s pøednostou la
jsem do ... do Boskovic ...
Kdepak do Boskovic! U nádraí je Skalice, pøeruil ji
Martin znechucenì - tak patný zaèátek nevìstil nic dobrého.
Tak tedy do Skalice, opravila se Marie trpìlivì. A tam
jsem si najala vùz. Vyjeli jsme...
,,Okresní silnicí na státní, to by lo, doplnil.
Vidíte! zvolala povzbuzenì. Jene cestou mìl vùz poruchu, a tak jsem dola na státní pìky ... nu, a ostatek by ji
mohl zùstat beze zmìny. Co tomu øíkáte?
,,Opravdu, teï je to bezvadné, pochválil ji a se smíchem:
Vy ale umíte bájit, jen co je pravda!

Bájit! opakovala Marie zahoøkle a svaly kolem se jí zachvìly. Vy s tím tedy souhlasíte?
Úplnì.
Chybí mi tedy u jen ta kabelka...
Tu vám mohu pøinést ihned, odpovìdìl Martin ochotnì
a vybìhl z pokoje. Nezdrovala ho.
Sotva se za ním zavøely dveøe, obrátila se ke zdi a vypukla
v tichý, køeèovitý pláè. Cítila se nesnesitelnì poníena. Ovládlo
ji drtivé vìdomí, e ije z milosti, neplnoprávnì, e její pøítomnost je zde pøijímána s nedùvìrou pøes vecko opaèné ujiování. A ne snad právem? S takovou námahou si vymyslila
pøes poledne tu svou povídku - a výsledek byl tak alostný!
Nevìøil jí a dal jí to vìru dost zøetelnì najevo. Jako by za to
mohla, e si ji vùbec musila vymýlet! Pøece mu nemùe øíci,
e nic neví o tom, jak se sem dostala. e její ivot zaèíná oním
ránem - nevìdìla ani, bylo-li to vèera èi pøedevèírem - kdy
se svìt k ní navrátil. Kdy se zmínil o èetnické stanici, myslila, e opìt omdlí. Anebo mu mìla radìji øíci hned, e se vùbec
na nic nepamatuje, jako by se teprve dnes narodila? Ale jak
by se mu mohla k nìèemu takovému pøiznat, kdy mu zároveò nemùe vysvìtlit, proè se na nic nepamatuje? Vylouèeno! Zaè by ji pokládal? Je pøece dospìlá ena. Dospìlá ena,
která ije teprve dva, tøi nebo ètyøi dny (nevìdìla to jistì),
a pøece se dovede o vem vyjadøovat, vyzná se v mapì a ve
vem ostatním, jen v sobì ne! Kterak by jí to uvìøili? Spíe by
ji podezøívali z vypoèítavých úmyslù a pokládali by ji
za podvodnici, která takovým rafinovanì vymyleným netìstím chce pùsobit na jejich soucit a dobroèinnost, a uraeni
ukázali by jí dveøe. Anebo by ji prohlásili za duevnì chorou
a odvezli by ji z tohoto tichého pokoje, za jeho okny se ve
vìtru tak pøívìtivì pohybují mokré zelené výhonky divokého

vína. Nepøekonatelná hrùza èíhala na ni tam za tìmi okny, tuila ji a zároveò vìdìla, e tady, v tomto pokoji, je pøed ní bezpeèná. Jen tady, jen tady! Drela se prostoru uzavøeného tìmi
ètyømi zalými stìnami vemi úponky své bolavé due.
Kdyby jen zvìdìla! Kdyby jen prohlédla! Bylo jí, jako by bila
hlavou do zdi. Smìné a marné poèínání! Nikdy ji takto neprorazí, aby se podívala, co je za ní. Nikdy! Co bylo, ne ji
sebrali na silnici? Co? Co? Moná e nebylo vùbec nic. Ne,
tomu nevìøí. Nemohla pøece se vemi mylenkami, je jí bouøí
hlavou a je jsou bezpeènì z tohoto svìta, vzniknout z nièeho,
spadnout na silnici z nebe! Ale co tedy bylo? Co se dìje
s èlovìkem, ne se narodí? Slzy tekly jí z oèí, nezadritelný
proud slz, který jí vak nepøináel úlevu.
Kdy Martin vstoupil do svého pokoje, ani mu nenapadlo
shánìt se po kabelce. Ani Rikiho, který ho obskakoval
a radostnì vrtìl ocáskem, si neviml. Ztrápenì stanul uprostøed pokoje, ztracen sám v sobì. Co se to dìje v tomto
domì, který pamatuje tøi generace a sám ji chøadne jako
staøec nad hrobem? V tomto domì, solidním a støízlivém,
v nìm ivot odkapává po vteøinách v pøísné pravidelnosti,
jako by byl ovládán od rána do noci a od noci do rána pomalými kyvy kyvadla staroitných hodin dole v jídelnì? Zdálo
se mu, e je teï plný kouzel jako pohádkový dùm na pùlnoèním
rozcestí. Kadá jeho stìna se tváøila významnì
a mnohoznaènì, v kadém koutì svìtélkovalo nìjaké tajemství, vzhled staré skøínì, rozviklaného stolu, idle s ným pletením byl záhadný. Kouzelný dùm! Bylo to smìné, ale Martinovi nebylo do smíchu. Ani nevìda pøistoupil ke skøíni; zaskøípìla, kdy ji otvíral, a i tento dávný známý zvuk byl nyní pøekvapující jako novì objevené slovo. Vzal kabelku a zamyle-

nì vyel z pøedsínì, osvìtlené zde nahoøe jediným malým oknem. Mimodìk se u nìho zastavil a vyhlédl ven.
Nad dalekým, modrým obzorem letìla protrhaná mraèna
a místy odhalovala zelenavé tìlo nahé oblohy. Na iroké míse
svitavského údolí trùnily oba Chlumy, strmé a hmotnaté, jako
pozùstatek nìjaké rozverné kratochvíle obrù. Dole v zahradì
prudký vítr zmítal chocholem tøí vzájemnì se prorùstajících vrb
 dlouhé zelené tøásnì pøevislých vìtví vlály  vypadalo to,
jako by se ustaviènì a marnì po nìèem rozpøahovaly a zase
se rezignovanì vracely ke kmeni, k nìmu byly navdy pøipoutány. Od besídky svítily k nìmu fialové hvìzdy italského
plamínku jako nerozlutitelná návìtí nad pìinou, konèící
se vzadu u studánky, kde prùzraèný pramen vyráel ve vìèném
a nemìnném rytmu z hlubin úrodné zemì. Po trávnících bìhaly s neslyností netopýøích pohybù prchavé stíny mraèen,
jako by nìjaké hmotné postavy se sklánìly z nebe k zemi,
eptaly tajemství výin a spìnì zase vzlétaly. Ano, a tam
do zahrady dosahuje kouzelnictví tìch èerných, z vnitøku prozáøených oèí. I zahrada je jako oèarována. Teprve za její obrubou z rybízového houtí prostíral se skuteèný svìt.
krábání psích drápkù o stìnu a nespokojené bruèení ho
vyprostilo ze snìní. Riki, zvìdavec, touil se také dívat z okna
jako jeho pán. Vzal ho do náruèí a vyzdvihl ho jako malé dìcko. A pes hned pøitlaèil èerný mokrý èenich na sklo a zahledìl
se ven s tak pozorným zájmem, jako by tam venku, v tom lidském svìtì, byl obsaen jetì jiný, psí svìt, viditelný jen jemu.
To co tomu øíká, Riki? oslovil ho Martin. Nezdá se ti
taky, e u neijeme v naem starém, dobrém a pokojném
domì?
Pes otoèil hlavu po hlase a olízl teplým jazykem Martinovi
ucho.

Jen mluv, pane, poslouchám, pobízely ho jeho mandlovì
vykrojené hnìdé oèi s nápadnì se lesknoucím bìlmem.
Aha, taky to cítí. Aby ne. Je to docela jiný dùm od té doby,
co je tu ona, viï? Vdy jsem tì dnes jetì ani neslyel zatìknout. Slyí, jak je tichý? Docela nezvykle, co? Nebo
se vichni odstìhovali a zanechali tu jen ji, tebe a mì?
Teplý jazyk znovu se dotkl jeho ucha. Pøitiskl si k své tváøi tu
huòatou hnìdoèernou hlavu s bílou pìinkou uprostøed. Hustá srst byla jemná jako vata a líbeznì høála. Martin manì pøimhouøil oèi. Horká vlna probìhla jeho nitrem a zanechala
po sobì chvìní jako drobné elektrické jiskøení.
Musím tì s ní seznámit, starouku. Bude jí dobrým kamarádem, viï? zaeptal Martin.
Riki spokojenì zabruèel.
Pustil ho zase na zem a teprve nyní si viml, e kabelka,
kterou drel pod paí, je jetì celá pokryta blátem. Vrátil
se proto do pokoje a peèlivì ji omyl. Byla to opravdu pìkná
práce z dobré vepøovice, tøebae povrch byl zhyzdìn èetnými hlubokými kráby. Riki, vecek zvichøený nezkrotnou zvìdavostí, div se kolem nìho neuskákal.
To kouká, co? Holenku, tohle není kabelka jen tak. Té je
urèena veliká a dùleitá úloha.
Nemluv tolik a radi mi ji dej, zavrèel Riki.
Ta by byla výteèná ke kousání.
To vìøím, jene z toho nebude nic, brachu. Ale poèkej, nálezci patøí odmìna. Dostane kousek cukru.
Nedostal vak nic, nebo Martinovi najednou bylo, jako by
mu èísi hlas zaeptal do ucha: Nálezce ji ukradl. Strnul.
Kouzla, vnesená do domu, opìt promluvila. Jak jí mohu zazlívat, e mi le, kdy strpím, abychom ji vydávali za pøíbuznou
a kdy já sám jsem dokonce kradl? napadlo mu. A kradl jsem

pro ni, jako moná ona le kvùli mnì. Pøísná poctivost, leící
na dnì jeho bytosti jako pergamenová listina vloená
do základního kamene, se v nìm vzbouøila. Uasl sám nad
sebou. Jak jen nìco takového mohl provést? Jetì nikdy
v ivotì pøece nikoho nepodvedl ani nic neodcizil. A moná
e ani ona jetì nikdy nelhala, a nyní. Usedl na pelest své
postele a vecek se schoulil do sebe. Riki, který stál pøed ním,
poloil mu hlavu na kolena. Bylo ticho, hluboké ticho, jen
za oknem umìl zelený vesmír smuteèních vrb a a z hlubin
starých, klenutých sklepù stoupaly k nìmu udivené a káravé
hlasy rodného domu.
Mechanicky hladil vìrnou psí hlavu a náhle smutný úsmìv
se mu zavìsil na ústa. Naè vlastnì vechen ten poplach?A
má ji Marie jakékoli dùvody k zatajování, odkud a jak pøila
do jejich kraje, tolik je jisto, e snad zítra, snad pozítøí od nich
odejde a bude vemu konec. Kam? Stejnì marná otázka jako
odkud. Ta se ptáka, který v letu zabloudil do tvého pokoje
a kterého jsi na chvíli v nìm uvìznil. Co ti øekne na odletu, a
mu opìt otevøe okno? Jednoho dne zapadnou za ní drátìná
dvíøka jejich zahrady a její kroky zaniknou na cestì mezi ploty. Odejde a s ní i její tajemství i její kouzlo, a do domu se vrátí
eï únavnì stejných dnù, týdnù, mìsícù, let. Dál bude opadávat omítka z chátrajících zdí, dál budou stárnout
a trouchnivìt stromy na zahradì a èas bude vát písek zapomnìní a nenávratnosti do stop, je tu Marie po sobì zanechá. Studená úzkost plíila se mu k srdci. Jak zadret nezadritelné? Jak zastavit èas a zahradit pøístup nevyhnutelné
budoucnosti? Jak pøekroèit zaèarovaný kruh a proniknout,
dokud je èas, do dùvìrnìjí blízkosti Mariina ivota a Mariiny
bytosti? Náhle tá mylenka, která ho navtívila ji prve v sále,
kdy mu napadl pøíbìh s kabelkou, vypadlou z okna vagónu,

znovu se k nìmu vrátila se svou klamnou útìchou. Co kdyby
tak ta kabelka byla její a ona ji poznala, prozradila se a tak
mu umonila pøekroèit hradbu, kterou se proti nìmu obehnala? Snad by to zmìnilo, pøevrátilo bìh vìcí! Vzápìtí zavrtìl
hlavou. Jaké to má dìtinské nápady! Nicménì nadìje, probuzená touto mylenkou, nech jakkoli smìnou, nedala
se odehnat. Byla to pøece jen nadìje, svìtélko v tmách bluditì, z nìho mamì hledal východisko. Snad to vecko, co
proívá, není nic víc ne sen. Ale proè se nepokusit jej lapit,
zbavit prchavosti a donutit, aby se promìnil v pevný tvar,
v trvalou skuteènost?
Kdy dlouho potom, vnitønì promìnìn, vrátil se opìt do sálu,
tkvìla mu kolem oèí zvlátní, tichá záøe, která propùjèovala
jeho oblièeji mléènou prùsvitnost, pøipomínající odraz svìtelné záplavy poledního slunce na stinné stìnì.
To tady máte tu kabelku, øekl a hned se zarazil. Mùj boe,
snad jste neplakala? Copak se vám pøihodilo? Byl tu nìkdo?
Marie neodpovìdìla. Cípem peøiny si osuovala oèi.
Trochu. Nesmím snad? zaeptala po chvíli zkrouenì a ani
se neodváila naò pohlédnout.
Máte snad nìjaké bolesti? otázal se jí starostlivì.
Ne, ne, ádné, odpovìdìla struènì.
Ticho. Pøelápl rozpaèitì nìkolikrát z nohy na nohu a pak
øekl:
Jetì jste se ani nepodívala na tu kabelku.
Shrnula si navyklým pohybem vlasy s èela a pronesla roztritì:
Ach ano, tu kabelku. Ukate.
Natáhla ruku a Martin jí ji podal. Co se teï stane? Pozná ji?
Srdce mu tlouklo a v hrdle.

Marie si ji vak lhostejnì prohlíela a pak se ho otázala zcela
klidným hlasem, smí-li ji otevøít. Pøisvìdèil nìmým pokývnutím. Koneènì kabelky bývají jedna jako druhá. Snad tedy, a
spatøí její obsah ...
Avak Marie si prohlíela i její vnitøek s tou lhostejností! Náhle vyòala kapesník a pøièichla k nìmu. Na tváøi objevil se jí
úsmìv.
Konvalinky, øekla. To je má oblíbená vùnì. Dìkuji vám,
pane uèiteli. Byl byste tak hodný a poloil ji k mým atùm?
To bylo ve. Martin stál pøed ní neschopen pohybu a vecek
zatopen pøívalem hoøkého zklamání. I toto svìtélko nadìje
zhaslo. Byl by se nejradìji sám sobì hlasitì vysmál.
Martin si dal tentokrát pozor, aby pøiel vèas na svaèinu, je
se podávala v jídelnì, protoe venku bylo stále chladno. Tetièky právì zasedaly ke stolu, kdy veel a teta Hedvika udìlovala ostré kázání Vilémovi:
Øíkám ti, e nedovolím tu hrueò porazit. Co na tom, e u
nenese ovoce? Stojí tam, pokud moje pamì sahá, a tam
tedy stojí dál, dokud budu iva. Takový nádherný strom!
V celém kraji nenajde mu rovného. Ale to je to: vy mladí nemáte ádnou úctu ke stáøí. Za mých mladých let bývalo jinak.
Vilém jen myslil, Hedviko, ozvala se paní Balvínová, e ta
hrueò stíní okolní tìpy a ubírá jim místa, nic víc.
Ubírá místa! potøásla teta Hedvika hlavou. Tak se podívejme! To já snad s Annou taky nìkomu ubíráme místa?
Ale Hedviko! Ruka paní Balvínové se dotkla konejivì jejího ramene.
,,I jen mì nech, vedla teta Hedvika svou dále. Tebe se to
ostatnì také týká. Ty jsi s tím stromem tady vyrùstala a taky

jsi u bába jako já. Ne, Viléme, to ne! To prostì a dobøe nedovolím.
Co to povídáte? ozval se vtom hrobový hlas tety Anny.
,,O té hruni. Chtìjí ji porazit! zahoukla jí do ucha , teta Hedvika.
Coe! To Vilém, viï? No jo. To je jako s tou besídkou. Naè
ji chcete opravovat? Vak jetì nespadne. A nám u doslouí, jak je. Teta Anna se celá zadýchala tak dlouhou øeèí, k jaké
se odhodlávala zøídkakdy. Napulila ústa, e vypadala jako
kávová konvièka, tuèná brada jí drobet poklesla. Nìkolikrát
zhluboka, chrèivì vydechla, ne se uklidnila, a pak zase sáhla tøaslavou, hnìdì skvrnitou rukou po své lièce.
Martin si sedl na své místo, ale vtom s praskotem povolila
pod ním výplò sedátka, take se div nesvalil na zem.
Sakramentská idle! zaklel s chutí. Kdo ji sem dal?
A to se asi Rosa zmýlila. Vezmi si jinou, Martine, øekla
chvatnì paní Balvínová, zatímco teta Hedvika nehnula ani brvou, jako by takové propadnutí skrze idli bylo nejpøirozenìjí
vìcí na svìtì.
Martin postavil rozeschlou idli do kouta vedle staré, vycpané lenoky, její jedna noha, zpola uraená, byla nastavena
prázdnou cívkou.
Je na èase, abychom to s tou Lariovou nìjak ukonèili,
pronesla náhle teta Hedvika a vecko na ní prozrazovalo, e
mìla tuto vìtu ji dlouho pøipravenu.
Zrovna jsem byl u ní, odpovìdìl Martin. Myslím, e u zítra bude moci vstát.
Nechci s tím nic mít, pokraèovala teta Hedvika a v jejích
slovech opìt promlouvala strákynì rodu, která po krátkém
zakolísání obnovila svou pevnost a bdìlost, ale ty, Vilmo, bys

mìla zjistit, bude-li moci hned odjet. Kdy ano, nebude tøeba,
abychom ji ádali o nìjakou úsluhu stran Josefa.
A nebude-li moci z nìjakého dùvodu hned odjet? namítl
Martin, jeho hrdlo se stáhlo úlekem.
Nevidím sice pro to ádný dùvod, odpovìdìla teta Hedvika, ale o to právì jde. Kdyby nemohla hned odjet, musili bychom ji o tu úsluhu poádat, protoe jakmile zaène chodit,
nemùeme ji tak izolovat v sále jako dosud. A abych nezapomnìla: kdo vlastnì zaplatí doktoru Tomcovi za jeho návtìvy?
ádné starosti, tetièko, pospíil si Martin. Rozumí se, e
sleèna Lariová sama.
Tak? Má tedy s sebou peníze?
To si myslím, tetièko, odpovìdìl Martin plnými ústy.
Hm, ty u toho o ní ví...
Aby ne, pøidala se hned Rosa. Vdy je poøád u ní. Pøed
obìdem, po obìdì...
Slíbils, e dnes spraví ten zámek u kùlny. Ale to se ví, na to
jsi zapomnìl. Aspoò kdybys nám tedy povìdìl, co ses dovìdìl, píchal zase Vilém, dívaje se na Martina zpod oboèí
a pøes okraj álku, z nìho upíjel.
Pravda, pravda, pøisvìdèila teta Hedvika a také vrhla zkoumavý pohled na Martina, není to zrovna tuze vhodné zamìstnání pro mladého mue, vysedat celé hodiny u postele cizí
eny...
Co to povídáte? pøeruil ji hrobový hlas tety Anny.
 Jetì o té hruni?
Ne, zahoukla teta Hedvika. ,,O té Lariové.
Aha. To mi pak musí vyprávìt. A teta Anna, uchopivi álek do tøesoucích se rukou, nesla jej opatrnì k svým fialovým
ústùm.

Tak povídej, Martine, rozkázala teta Hedvika. Kdo to vlastnì je? A jak pøila k tomu úrazu? Øekla ti to?
Martin dopil rychle a bez chuti kávu, zapálil si cigaretu a teprve pak se dal do vyprávìní historky, kterou s Marií tak pracnì
sestavil. Za kadou vìtou se v duchu pochechtával. Kdyby tak
tuili, e jim tu povídá samé smylenky a e ve skuteènosti
neví o nic víc ne oni! Dobrodrunost situace jak vzhledem
k Marii, tak vzhledem k vlastní rodinì ho zaèala bavit. Víval
se do svých slov a výmysl se mìnil jemu samému nepozorovanì ve skuteènost. Mluvil se vzrùstajícím zanícením. A jak
budoval ze slov ten druhý svìt, svìt kouzel a snù, mìnila se mu
i jídelna s prostøeným stolem a osobami kolem nìho v cosi
neskuteèného. Ne, nemají tuení o síle toho druhého svìta,
který prostupuje jejich dùm od Mariina pøíchodu, a kdyby ji
znali, jistì by je tisíckrát víc ohromila, ne kdyby Vilém vzal
sekeru a vymýtil celou zahradu i se starou hruní a besídkou!
Pøesto vak si zachoval tolik bdìlosti, e hovoøil opatrnì, vyhýbaje se vem zbyteèným podrobnostem, aby si pozdìji
snad neodporoval, nebo vìdìl, e matka i tetièky mají i ve
svém stáøí dobrou pamì. A co teprve Vilém a Rosa!
To jsou vìci, tak se podívejme, potøásla teta Hedvika hlavou, kdy skonèil, a její øímský pohled cestoval pátravì kolem
celého stolu. Anna dopíjela lhostejnì kávu, èekajíc trpìlivì,
a se jí dostane obvyklého dodateèného vysvìtlení; Vilma
sedìla s rukama pod stolem a z jejího
výrazu nebylo lze uhodnout, co si o tom myslí; Vilém si podpíral bradu rukou a civìl napjatì na Martina, který mìl èervené ui a v oèích nepøirozenì mnoho svìtla; Rosa si mazala
máslem druhý krajíc a tie se pro sebe usmívala, jako by
se radovala z toho, e jen jí jediné se podaøilo zachytit nìjaký
druhý, skrytý smysl v Martinovì vypravování. Zámlka

se protahovala, dokud paní Balvínová neprohodila spíe jakoby sama k sobì:
Tak ono to s ní bylo takhle. A já u jsem myslila...
Co sis myslila, maminko? zdvihla Rosa zvìdavì hlavu.
,,I nic. To byl jen takový zbrklý nápad.
Zkrátka, usoudila teta Hedvika svrchovanì, pøecházejíc
bez zájmu poznámku své mladí sestry, takhle to dopadá,
kdy takové mladé dìvèe jezdí samo. Kolik je jí asi let?
Kdopak ví? uklíbl se Vilém.
Nebo ti to snad øekla, Martine?
Na to jsem se jí neptal, odsekl mu Martin.
Byla by to také od mue nevhodná otázka, zamentorovala si kousavì teta Hedvika. Ale je to, co? A vecko jen pro
pouhou kabelku.
Kterou jistì potom zase na silnici ztratila, dodala paní Balvínová. Aspoò tady u nás ji u nemìla.
Martina polilo horko. Na tohle nepomyslil! Teprve teï si
vzpomnìl, e pøece matka sama ukládala její aty do skøínì.
Kdyby teï najednou u nich nalezla kabelku ...
Toti... maminko... to se mýlí, zakoktal, ale hned, osvícen
náhlým nápadem, pokraèoval pevnìji:
Mìla ji navleèenou na ruce a patrnì jí s ní sklouzla, kdy
jsme ji s Josefem ukládali v sále na pohovku. Nael jsem ji
tam dnes zapadlou za poltáøem.
A to se podívejme, podivila se paní Balvínová.A to se ví,
e sis ji hned prohlédl.
Ne, maminko, odpovìdìl prudce Martin. Dal jsem ji hned
sleènì Lariové a ona z ní mìla velkou radost, protoe v ní
mìla peníze.
Paní Balvínová chtìla zøejmì jetì nìco øíci, ale Vilém ji
pøedeel:

A proè vlastnì jela do Brna, Martine?
Vdy jsi to slyel, odpovìdìla mu Rosa za Martina.Ke
kamarádce.
Ke kamarádce! zvolala teta Hedvika bùhvíproè podrádìnì. A proè k ní jela, na to ses mìl zeptat, Martine. Kdy u
ji tu máme, a je ve vem docela jasno.
V Martinovi hrklo. Tu kamarádku si pøidal v poslední chvíli
a teï aby si k ní vymyslil i tohle! Pøesto odpovìdìl bez rozmýlení:
Chtìla u ní nìjaký èas bydlet, ne si najde místo.
Teta Hedvika poloila hømotnì álek na misku.
Coe, v Brnì? A proè si nehledala místo v Praze?
Martin vteøinu dvì váhal, ale pak se dal pøece strhnout vábností hry. Bylo to tak lákavé vymýlet si dalí zápletky! Dal
se tetinì malichernosti do smíchu a øekl výbojnì:
Chce tím snad naznaèit, e by nás tím byla uetøila tohoto
krásného dobrodruství?
Jake, ty tohle nazývá dobrodrustvím? A dokonce krásným , zvolala teta Hedvika pohorenì.  Já mám pro to docela jiné slovo.
A tak nebo onak, proè si místo nehledala v Praze, to ti nemohu øíci. Moná vak, e z toho dùvodu, protoe odela
z domu.
Hlasité vzruení zakrouilo kolem stolu.)
Èím dál tím lépe! vykøikla teta Hedvika.
A øekla ti, proè odela? ozvala se Rosa zvìdavì.
A èím je vlastnì její otec, to neví, Martine? zaznìla skoro
souèasnì otázka matèina.
No, no, jen se na mne vichni nesesypte, bránil se Martin,
kterého opoutìla odvaha, kdy vidìl, co zpùsobila hra jeho
fantazie.

Na jejího otce jsem se jí nevyptával, maminko, a proè odela z domova, s tím se mi nesvìøila.
Tady není nìco v poøádku, podle mého soudu, nemyslí,
Vilmo? obrátila se teta Hedvika na Martinovu matku.
Paní Balvínová pokrèila rameny. Tìko øíci, Hedviko. Dohady tu nic nepomohou. Ostatnì, co je nám po pravdì
do toho? Souhlasím s tebou: jestli zítra vstane, patrnì také
odjede, a tím celá vìc bude pro nás skonèena. Proè by
se u nás zdrovala?
V Martinovi pøi tìchto slovech vecko zkamenìlo.V zápìtí
vak jeho úlek byl smeten vlnou horoucího nadení. Ne, ne,
maminko, øíkal si v duchu, takhle to není a nebude. Ona má
k tomu, aby zùstala, moná víc dùvodù, ne tuí, ba ne tuím i já. Byl si v té chvíli docela jist, e se tohle nestane. Jak
usuzovala jeho matka, tak bylo mono usuzovat jen v tom starém, støízlivém svìtì jejich domu pøed pøíchodem Mariiným,
ne v tom druhém svìtì, plném nepøedvídaných zámìrù, jej
stvoøila Marie ji v tom okamiku, kdy se objevila u dvíøek jejich zahrady. A v duchu opìt mu jasnì vyvstala ta scéna jejího
pøíchodu se vemi podrobnostmi. Opìt slyel haraení kamínkù na okenním skle a Rikiho pøiduené vrèení. Opìt vidìl
sebe, jak potmì sestupuje po schodech s mylenkou na Hátu,
jak rozsvìcuje lucernu a nesa ji u zemì brodí se s Ventou
èernou mlhou k drátìným vrátkùm. Opìt vidí, jak pozvedl lucernu a jak v jejím oranovém svitu spatøil lesknoucí se obrysy
stroje a bledou dívèí tváø. Ta tváø! Byla tak neskuteèná a jakoby
prùhledná, e svìtlo, které ji vykrojilo ze tmy, zdálo se, nedopadalo na ni ze svíèky v lucernì, nýbr vycházelo pøímo z jejího
nitra, jako by v té tak náhle se zjeviví bytosti plál vlastní svìtelný zdroj.Tehdy to zaèalo. V té chvíli byl jejich svìt proat
druhým, jejím svìtem jako prostor duhou. Který z nich vak je

skuteèností? Svìt Mariin èi svìt tetièek, matky, Viléma
a Rosy? Hlasy v nìm volaly: Mariin, Mariin! A pøece vecko,
co jim tu právì o ní vyprávìl, bylo vymyleno. A vecko, co
vyprávìla Marie jemu, bylo také vymyleno. A vecko, co
se oni chystají vyprávìti o Marii, bude také vymyleno. A co
jestli i to, e nalezl onu kabelku a odcizil pìt stovek její opravdové majitelce, patøí nìjakým zpùsobem do onoho druhého,
Mariina svìta?
Hlas tety Hedviky ho zase vrátil do zdí starého domu.
Ráda bych vìdìla, slyel ji pronést hlasem, jako by se s nìkým pøela, jaké vlastnì zamìstnání chce v Brnì hledat?
Moná e je vadlena nebo tak nìco.
Vypadá spíe, jako by byla z lepí rodiny, odpovìdìla jí
jeho matka a Martin teprve nyní si viml, e se naò dívá nevysvìtlitelnì upøeným pohledem, jako by jí jediné ze vech byla
dána neurèitá tucha probuzených sil, naplòujících ovzduí nad
jejich hlavami.
Kapitola ètvrtá
ZELENÝ VESMÍR
KDY SE MARIE DRUHÉHO DNE probudila, vstoupily její
oèi do radostného jasu, jím byl zaplaven celý pokoj. Nìkdo
tu ji byl, jetì dokud spala, a staral se o ni, nebo jedno okno
bylo otevøeno a jím vtékala dovnitø teplá a posilující svìest
slunného jitra, které rozsvítilo zahradu za okny nejzáøivìjími
barvami. Dojata tímto dùkazem tiché péèe, vztyèila se Marie
na lùku, a zatímco její tìlo jetì váhalo na rozhraní spánku
a bdìní, její srdce se rozlétlo dokoøán, aby se naplnilo tím zlatì

a bíle svítícím prostorem, který k nìmu hovoøil kouzlem a bezpeènosti domova. Ano, cítila se zde doma, jako by tu ila
odevdy, a kdy vela paní Balvínová, nesouc jí kávu
v staroitném álku, Mariin úsmìv ji celou sevøel do náruèí.
Pokojem zaznìlo dvojí astné dobré jitro a paní Balvínová
se usmívala, jako by jí bylo uloeno pøes její stáøí vnést
do pokoje vechen jásot léta, které se jetì jednou vrátilo
po dnech detì a zimy.
Dìkuji vám, paní Balvínová, jste ke mnì tak hodná. Vichni jste tu ke mnì tak hodní, øekla Marie vroucnì, berouc od ní
podnos se álkem. A já jsem se dnes tak výteènì vyspala!
To je dobøe, to je dobøe, opakovala paní Balvínová, pozorujíc ji s uspokojením, jak se s chutí poutí do jídla. Po chvíli
dodala: To dnes u chcete vstát, øíkal Martin.
Ráda bych, pøikývla Marie a svìtlo v jejím oblièeji ponìkud pohaslo. Jen kdybych vìdìla, co na sebe, kdy mé vlastní
aty jsou v tak alostném stavu.
U jsem na to myslila také,odpovìdìla paní Balvínová
a ukázala rukou na idli v hlavách postele. Nevimla jste si?
To vám zatím pùjèí Rosa, ne se najdou vae zavazadla.
Najdou-li se ovem vùbec?
Martin také pochybuje. Nu, uvidíme. Podruhé, myslím, nebudete u vyskakovat viïte?
Ach, vá syn vám u vypravoval? poznamenala rychle Marie.
Zajisté, vecko, odpovìdìla paní Balvínová, vak tomu nepøikládala zvlátní váhy, nebo pokraèovala: Nevím arci, jak
vám ty aty budou padnout, Rosa je, myslím, trochu silnìjí
v tìle ne vy.
Hovoøíc takto, mìla paní Balvínová sepjaté ruce sloeny v klínì - obraz vyrovnané a laskavé dobroty. Marie neodolala: po-

kryla je svou dlaní, a divíc se v jejich hebkosti, nesmìle je pohladila.
Nevím ani, jak vám podìkovat, paní Balvínová, øekla vøele. Staráte se o mne, jako bych byla dcera.
V té chvíli, zdálo se, kouzelný svìt, usídlený v jejich domì,
se poprvé prodral k hladinì staøenèiny due a lehce ji zèeøil.
Paní Balvínovou prochvìlo zvlátní zamrazení, které ji nejprve
uvedlo ve zmatek; bylo jí, jako sklánìjíc se sama nad sebou,
zahledìla se nitra, a tu, jak se rozkolísaná hladina opìt ustalovala, spatøila v ní nejprve nejasný, ale stále ostøeji se rýsující
obraz nového citu, vyrùstajícího ze dna k povrchu jako vodní
kvìt. A zároveò se jí vrátila vzpomínka na tu zlou, mlhavou noc,
z ní pøilo toto dìvèe do jejich domu. Neznámé, nìmé, bezejmenné. Nebylo to nìco podobného, jako kdyby byli nalezli
na prahu pohozené dítì? Z její útlé dlanì, která hladila její staré
ruce, vtékal jí do unavených il proud vzpruující mízy a stoupal
jí sílivì k srdci. Ale paní Balvínová se nerada poddávala takovým èiøe citovým dojmùm. I roztøítila bez lítosti duhovì hrající bublinu fantazie a øekla vìcnì:
Nu, nu, kdy èlovìk mùe, proè by nepomohl? Pøipravila
jsem vám tu i umyvadlo a co k tomu patøí, a myslím, e jsem
nezapomnìla na nic.
Mariina dlaò odlétla s jejích rukou jako pták. Paní Balvínová
vstala, a odnáejíc dodala:
U nás jsou u vichni na vás zvìdavi. A budete hotova,
polu pro vás Martina. Ten si vymínil, e vás seznámí s naím
domem, jestlie ovem u budete moci chodit.
Sotvae za paní Balvínovou zapadly dveøe, Marie hbitì odhodila peøinu a vstala. Kdy pøemohla závra, je se o ni
na okamik pokouela v této nezvyklé poloze, zkusila nalápnout na vymknutou nohu, kterou dosud mìla sevøenu pevným

obvazem. Trochu bolela, ale lo to. A Marie, tak jak byla,
v dlouhé noèní koili s Rosiným monogramem, zamíøila nejprve ke dveøím a tie otoèila klíèem, který trèel v zámku. Pak,
kdy se takto zajistila, s tlukoucím srdcem pøistoupila k zrcadlu
a dlouho, nehybnì pøed ním stála. V zahradì zatìkal pes.
Z dálky neslo se k ní kohoutí kokrhání. Nic z toho neslyela.
Celý svìt zmizel. Zbyla jen matná hloubka stáøím slepnoucího
zrcadla a její vlastní postava, vystupující z ní a dívající se jí
do oèí se stejnou upøeností, s jakou se ona dívala na ni.
Co vecko si slibovala od tohoto setkání s vlastním obrazem! Nic z toho se nevyplnilo. V první chvíli nebyla ani pøekvapena, ani zklamána tím, co spatøila. Vìdìla: dívám
se na sebe. To bylo ve. Neseznamovala se sama se sebou.
Nebyla si cizí. Znala se. Pøijala svùj obraz jako danost, v její
nezmìnitelnosti byl i dùkaz trvání. Èas se zastavil, a splývaje
se skuteèností, ztratil na chvíli minulost i budoucnost. Nevìdìla, jak dlouho takto hledìla na sebe. Snad minutu, snad
dvì. Pak udìlala pohyb rukou. Obraz jej uèinil také. Pohnula
hlavou. Obraz také. A teprve v tom okamiku se dostavil bolestný náraz: uvìdomila si, e ten obraz v zrcadle jí nic neøíká
a nikdy nic nemùe øíci. Byl také bez pamìti jako ona a mìl
právì jen tolik vìdomí sebe jako ona. Dívala se ji nìkdy takto na sebe do zrcadla? Jistì - jene nic z toho neplynulo.
Barva vlasù a oèí, útvar èela, skrání a brady, úzkostlivé, bezdeché soustøedìní, je vyjadøovala celková souhra vech rysù
v oblièeji, nebyly s to, aby jí napovìdìly její jméno a nìco
o jejím pùvodu a minulých osudech. Byly právì tak nìmé jako
její ruce, jako jizva na kloubu!
Zdìsila se. Také obraz v zrcadle se zdìsil. Spatøila iroce
rozevøené oèi, pokleslou bradu, ústa pootevøená jako
k výkøiku - zakryla si oèi obìma rukama a prudce se odvrátila.

Záchvat slabosti ji pøinutil, aby usedla. Na èele jí vyvstal pot.
Co se to s ní jen stalo? Marnì svolávala na pomoc vecky
své vnitøní síly; bylo to nepøedstavitelné jako smrt. Opøela
se lokty o kolena, hlavu sloila do obou dlaní a takto skrèena
zavøela oèi. Obklopila ji tma. S krajním úsilím vùle
se soustøedila do sebe, vstoupila vemi smysly do svého nitra, propadala se v temnu a tichu. V uích jí umìlo a bylo to
jako znìní nejspodnìjích pramenù, tìch, které napojují samy
koøeny bytosti. Marnì. ádný hlas jí nepøicházel vstøíc.
Jako ve snu se zase vztyèila a zaèala se oblékat. Opravdu,
vnitøní hroucení se v ní tou èinností zastavilo. Marie Lariová,
Marie Lariová, opakovala si v duchu výsmìnì. Jak vlastnì na tohle jméno pøila? Vecka svìtla zhasla a cesta
se ztrácela v neznámu. Nìjak to souvisí s Martinem, napadlo
jí a rázem zanechala veho a opìt znehybnìla. Martin! Stál
náhle pøed ní jako ivý. Usilovnì hloubala. Ne, ne, nemohla si
vùèi nìmu poèínat jinak, ne si poèínala, tøebae ho vlastnì
klamala kadým svým slovem. Nemohla mu o sobì øíci pravdu, bylo by to toté, jako kdyby se pøed ním obnaila bez
nejmeního studu. Vecka zahoøela ve tváøích. Snad to nebylo správné, ale bylo to jedinì moné. Nevidìla ani teï jinou
cestu.Uvìøil jí vak? Zdálo se jí nyní, e ano. Byl by jí jinak
pomáhal upravit jejl pøíbìh tak, aby neohrozil klid domu?
Ano, ano, to je vecko pravda, namítla si vzápìtí, ale jde
pøece o to, e kadá vyslovená le bude nyní plodit nové
a nové li! Buï se pøizná k své naprosté nevìdomosti
a ponese ony následky, jich se tolik bojí, anebo si bude musit vymýlet nové a nové smylenky, kdykoli jí bude mluvit o mì
samé. A èím více se budou o ni zajímat, tím více bude musit
lhát, a bude to záplava lí bez konce a bez hranic, která ji prostoupí a do døeni kostí...

Byla bezradná. Ne, jemu jednoho dne øekne pravdu. Jemu,
jen jemu! umiòovala si, ale byla to jen slova. Vpravdì si nedovedla pøedstavit, e by k nìmu pøistoupila a øekla: ,,Obelhávala jsem vás. Nic z toho, co jsem vám vyprávìla a v èem
jste mi tak oddanì pomáhal, není pravdivé. Ne, ne, ani k tomu
se nikdy neodhodlá! Byla jako v slepé ulièce. Vecky krásy
letního rána kolem ní povadly. Cítila se nezmìrnì oputìna.
Co si poène, jestlie ji odtud odvedou nebo vypudí? Jaký ivot na ni èeká a kde? Vdy visí v prázdnu  bez jména, bez
minulosti, bez prostøedkù! Ne, ne, musí se vystøíhat veho, co
by uspíilo její odchod odtud. Ach, kdyby tak mohla navdy
zùstat zde, v tomto domì! Èím to jen je, e tu k ní veecko
hovoøí tak dùvìrnou a pøátelskou øeèí? Vzchopila se v poryvu
nové síly a nového odhodlání. Zùstat zde! Zùstat zde! opakovalo její srdce, jako by se modlilo.
Kdy paní Balvínová vyla od Marie do pøedsínì, spatøila
Martina; sedìl na schodu pøed dveømi a byl ponoøen do ètení.
Postavila podnos se álkem na nízkou skøínku a vyla k nìmu
do sluneèního rána.
Dobrýtro, Martine.
Martin vyskoèil s knihou v ruce.
Dobrýtro, maminko, bylas u ní?
Zrovna jdu odtamtud. Teï se bude strojit. Jde mi, ty lichotníèe? pøeruila se a pohladila Rikiho, který se jí hlavou tøel
o nohy.
Tys mìl být koèkou, a ne psem.
A øeklas jí to u, maminko? otázal se jí Martin s dùrazem
na slovì to.
Podívala se naò rychlým a nejistým pohledem a zavrtìla hlavou.

Martine, ani neví, jak mì tahle vìc tíí! povzdechla.
Ne, neøekla. Na to je stále jetì dost èasu. Kdyby odjela
...
Chtìl bych, vskoèil jí do øeèi Martin, abys to pøenechala
mnì. Rád bych jí to øekl sám.
Ty si mi na ni ombuje nìjaké právo, Martine, podotkla
paní Balvínová a cosi, co Martin nedovedl pøesnì odhadnout,
zvlátním a mnohoznaèným zpùsobem zbarvovalo její hlas.
Jestlie ji Josef objevil, já jsem ji vlastnì pøijal do naeho
domu. Byl jsem první, usmál se Martin. Pokládám ji tak trochu za svou chránìnku. Ostatnì, mlè, maminko, vdy ty
se na ni také tak dívá, cítím to docela jasnì.
Paní Balvínová hned neodpovìdìla. Hledìla upøenì pøed
sebe na záhon, kde první jiøiny svými barvami prorokovaly nevyhnutelný pøíchod podzimu.Vzduch, prozáøený sluncem, horce
zvuèel a vonìl paøící se zemí.Teprve po chvíli pronesla zmìnìným hlasem:
U jsem jí také øekla, e ji pak pøivede k nám do jídelny.
Pøedstavit tetièkám? Na to se tìím! dal se Martin do smíchu. V duchu si vak pomyslil: Hle, jak mi unikla!
Jen buï opatrný, Martine. Zná tetièky. Jsou zaujaty proti
tomu dìvèeti.
Jsou zaujaty proti vemu novému a hlavnì vemu, co nepochází od nich.
Co naplat? Nezmìní je, podotkla paní Balvínová, usedajíc k zelenému stolu, stojícímu pod okny jídelny. Mìl bys, Martine, tenhle stùl opravit. Poøád se bojím, e jeho tìká, kamenná deska nìkoho z nás zmrzaèí, kdyby pod ní povolily
nohy. Ale tetièkám o tom neøíkej nic.
Ano, maminko, pøivstanu si a udìlám to, dokud budou jetì spát. koda, e neumí francouzsky, maminko. Vzal opìt

do ruky knihu, v ní prve èetl. Tenhle Duhamel je rozkoný.
Je to pøíbìh dvou slepcù a jmenuje se Svìtlo. Hluboký pohled do dobroty zkrueného lidského srdce.
Tak? Èasto jsem, Martine, ji pozorovala, e èlovìk
se stává dobrým teprve v netìstí, odpovìdìla paní Balvínová mírnì.
Nìkdy jistì, maminko, pøisvìdèil Martin a napadlo mu, e
u Viléma se bohuel matèina zkuenost neosvìdèila. Zdalipak si matka povimla, e od té doby, co zranìní vyøadilo
Viléma ze ivota, jeho povaha se stále víc a víc kazí? Jene,
povimla-li si toho, nikdy by to nepøiznala!
Paní Balvínová, jako by tuila, èím se v mysli obírá, zaèala
honem o nìèem jiném.Nádherné ráno, øekla, vdechujíc
do sebe dlouze svìí, sluncem prohøátý vzduch.
Nebudeme jich mít u mnoho, myslím. A abych nezapomnìla, musíme se pak podívat na králíky. Povídala Rosa, e se jí
ta velká bílá ramlice nìjak nelíbí.
Martin neodpovìdìl. Drbaje Rikiho na høbetì a za uima,
a se pes pøevalil na písek, roztáhl vecky ètyøi a rozkonicky
vycenil zuby, dlel vemi smysly v sále a lovil dychtivì kadý
zvuk, unikající odtamtud otevøeným oknem. V dlouhých intervalech ticha, kdy se mu zdálo, e v sále není ivé due, podaøilo se mu zachytit zaplíchnutí vody, zazvonìní sklenice, hluk
odstrèené idle nic více, a pøece kadý ten zvuk byl vzruujícím znamením Mariiny pøítomnosti a ujitìním, e ji za chvíli
spatøí po dlouhé pøestávce noci a spánku.
Kolem nìho zahrada, zalitá srpnovým sluncem, vzpínala
se jako uhranutá k palèivì modré obloze a hukot hodujícího
hmyzu, jím znìla, prohluboval její mlèení. U stolu matka tie
vychutnávala medovou lahodu èistého jitra, pohybujíc tu a tam
rty, jako by hovoøila s vlastním srdcem. Sotva postøehnutelný

vánek chvílemi nadzdvihoval vrchní list knihy, je leela rozevøena na schodu vedle Martina.
Náhle zaznìly kroky z vnitøku domu, Rosa se objevila ve dveøích a její hlas rozbil nehybné a mlèelivé odpoèívání vech vìcí.
Volala práce. Paní Balvínová rezignovanì povzdechla a vstala.
I Riki vyskoèil a hluènì se otøepal.
Sotva matka zmizela s Rosou a se psem v domì, Martin
jako by byl èekal jen na to, pøistoupil k otevøenému oknu
a zaklepal na sklo.
Sleèno Lariová ...
Ano? odpovìdìl mu zevnitø ten temnì zbarvený, mìkký
alt, jeho pouhý zvuk ho vzruoval.
Mohu dovnitø?
Jetì jen pìt minut a budu hotova.
Martin odnesl zatím knihu do svého pokoje, a vraceje
se dolù, podíval se na hodinky. Nedaruje jí ani vteøinu!
Pøesnì za pìt minut zaklepal na dveøe.
Marie, která si pøed zrcadlem upravovala vlasy, otoèila
se k nìmu a Martin, aèkoliv mìl u nìco veselého pøímo
na jazyku, to polkl a strnul na místì jako pøibitý.
Boe! zahuèel jen a jeho oblièej vyjadøoval takový obdiv,
e se Marie do temna zardìla.
Jak tam pøed ním stála v tmavomodrých, bíle teèkovaných
atech nad boky útle staených pasem, tíhlá, vysoká a svìí,
zdálo se mu, e vecko svìtlo opoutí svou pøirozenou dráhu
a sbíhá se k ní, aby ji obklopovalo a radovalo se z její krásy.
Ne, to, co vidí pøed sebou, není krása, závislá na tìlesném
vzhledu, nýbr její absolutní vyjádøení. Trvala jaksi sama v sobì,
bez jakéhokoli vztahu k okolí. Tento pokoj, tento dùm, celý
ostatní svìt, i on s ním, mohl by zaniknout, ale ona by záøila
dále jako kterákoli hvìzda na obloze, i kdyby nebylo zemì

a oèí, je by se s jejího povrchu na ni dívaly. Byla obsaena
ve vem tom, co nebylo patrné, dokud Marie leela v lùku,
v hrdých rysech jejího oblièeje, v ulechtilém drení jejího tìla,
v pùvabné køivce jejího hrdla a v sebevìdomém zpùsobu, jím
byla na nìm nasazena její hlava s èernými prameny vlasù,
a pøece Martin nakonec usoudil, e není obsaena v nièem
z toho, nýbr e je soustøedìn jen a jen na dnì jejích oèí, ne,
spíe v hloubce za nimi, kdeto oèi byly jen dvì èarovná okna,
jich uívala, aby jimi hledìla do svìta. A bylo v ní cosi slovy
a smysly nepostiného, jako by se byla vymkla z kadé pøedstavy èasu a byla nesmírnì, vìkovitì stará, snad proto, e
krystalovala v docela jiném èase, ne je èas lidské míry
a právì to zpùsobilo, e na nìkolik dlouhých vteøin nebyl s to,
aby promluvil, nebo tato Marie, stojící u okna, nebyla tá, která
jetì vèera leela na lùku.
Kdy stále mlèel, spoután obdivem nad nevyslovitelným,
Marie promluvila sama:
Nue, jak vidíte, jsem pøipravena. Vae maminka mi u øekla, e mì hodláte seznámit s vaím domem, a mluvila o tom
jako o obøadu.
Mezi tím, naè se díval, a tím, co slyel, byl tak zraòující rozdíl, e Martin rázem vystøízlivìl. Zmizelo vidìní ode veho odpoutané krásy, Marie se mu vrátila do prostoru a svìtla vedního dne. A tøebae to bylo bolestné, Martin si pøece oddychl,
nebo tento sestup do skuteènosti mu ji opìt pøiblíil.
Ne, ne, zavrtìl hlavou, tak zlé to nebude. Tetièky jsou spíe podivínské ne obøadné.
Díkybohu! uniklo Marii.
Podle toho tedy nemilujete obøadnosti?
Ó ne, øekla jsem díkybohu proto, e jste se na mne u pøestal tak ... tak podivnì dívat.

,,Odpuste, odpovìdìl zmatenì, ale ten pohled vlastnì nepatøil vám. Já ... Uvázl v nepøekonatelných rozpacích.
Pohodila zvlátním zpùsobem hlavou, jako by chtìla jediným pohybem rozvlnit a rozjiskøit vecko bohatství svých vlasù vzadu na íji pøistøiených, a pohlédnuvi naò shora (byla
o málo vyí ne on), øekla:
Hm, víte, e jste e jste teï jiný, ne kdy jsem leela
a dívala se na vás zdola? krátce, pøiduenì se zasmála. To
je smìné, viïte?
Zdálo se mu, e neurèitì zahlédá za jejími slovy mnohem
více nevyøèených mylenek a e vecky mají jakousi vzdálenou a hluboce znepokojující podobu s tím, co jím tak otøáslo,
kdy k ní vstoupil do pokoje. Døíve vak, ne se vzmohl
na odpovìï, pokraèovala, jako by na ni ani neèekala:
Pùjdeme tedy tam ... na druhou stranu? Víte, upøímnì øeèeno, radìji bych tam nela. Zde, v tomto pokoji, je mi tak
dobøe, nic mi tu nechybí. Vyjít z nìho bude se moná podobat chybnému kroku. To je také smìné, viïte?Ale ne pùjdeme, musíte mi jetì øíci, co jste tam na druhé stranì o mnì
povídal. Doufám, e jste nic nezmìnil na tom pøíbìhu?
Díval se chvíli mlèky do podlahy, neschopen slova.Vdy to
dìvèe si z nìho dìlá spojence s takovou samozøejmostí, jako
by tu byl právì jen k tomu a k nièemu jinému! A - pøece rozumìl jí dobøe? Netloukla v jejích slovech køídly touha - touha,
aby mohla u nich zùstat?
Nezmìnil jsem nic, jen nìco jsem pøidal. Ale døív si musíme pohovoøit o nìèem jiném. Postøehl její úlek a byl spokojen. Posaïte se, vybídl ji, jistì vás jetì bolí vymknutá noha.
Poslunì a beze slova usedla a Martin zaujal místo proti ní,
opøev se zeiroka loktem o stùl. Dívala se naò zpola plae
a zpola zvìdavì - ano, tím vak její výraz nebyl vystien, Mar-

tin cítil, e je mnohem sloitìjí, jene jak a èím, to si nedovedl ujasnit. K èertu, kdyby aspoò nìco promluvila! rozèiloval
se v duchu, nebo sám najednou nevìdìl, jak zaèít. Moná
e by teï byla vhodná chvíle poádat ji o tu úsluhu  nemìl
vak k tomu odvahu. A zrovna tak jí pøece nemùe øíci, e jí
nevìøí ani slovo, nemùe jí vypravovat o tìch pìti stovkách
a vùbec  nemùe jí právem nic vytýkat. Nabídl jí své sluby
dobrovolnì, ona ho o nic neádala. Jaký div tedy, e s ním
nyní poèítá zcela samozøejmì? A tak místo aby ji zahrnul výèitkami, jich si (byl si tím jist) pøesto zasluhovala, zapálil cigaretu a zaèal jí vyprávìt o jejich domì.
Slíbil jsem, e vás dnes pøedstavím tetièkám, sleèno Lariová, ujal se slova. To vak není tak jednoduché a snad vám
to ponìkud usnadním, kdy vám nejprve nìco øeknu o nich
a o naem domì.
Moná, e byste ani nemusil, pøeruila ho. Je mi, jako
bych jej u znala dokonale.
To snad ne, vdy jste jej jetì ani nevidìla. Tak? A tohle
není nic? opsala Marie rukou iroký kruh. Tento pokoj
se svým pøátelským ovzduím?Kdy tu jsem sama a je ticho,
zdává se mi, jako by znìl...znìl ukolébavkou a já byla jetì
docela malé dìcko...
Opìt to touebné bití køídel!
Hm, jak zvlátním zpùsobem se dovedete vyjadøovat, øekl
po chvíli zamylenì.
Trhla sebou.
Co tím chcete øíci?
Jen to - ostatnì pochybuji, e vám to bude jasné... shledával Martin pomalu a s námahou slova, e ná dùm není
na nìco takového zvyklý.Vá zpùsob vyjadøování ... jakpak

bych to jen øekl ... vychází z hloubky a jde do hloubky - kotví
v ní... Tak nìjak... Kdeto ná dùm se u dávno utrhl od své
kotvy. Zdá se na první pohled nepravdivé, co øíkám, protoe
u nás naopak vypadá vecko, jako by bylo pevnì vklínìno
do nemìnného øádu, støeeného naimi tetièkami. Nicménì
je to pravda.
Tady pøeskoèil na tetièky, vylíèil jí, jak úzkostlivì lpí na pøesném a pravidelném rozdìlení dne, a pak, kdy vyvolal úsmìv
na její pozornì naslouchající tváøi, zase se vrátil k domu.
Je to prastarý dùm, sleèno Lariová. Kdy byl vystavìn,
lidé v nìm prý vidìli zemanské sídlo. Ve mnì, Rose
a Vilémovi hostí u ètvrtou generaci. Tak trochu mi pøipomíná
ruskou hru, jmenuje se ,Viòový sad. Tam je rovnì takový
starý zemanský dùm, a pamatuji-li se dobøe, také to s ním
dopadlo smutnì. A pøijdeme do jídelny, vimnìte si ètyø portrétù nad pohovkou proti oknùm. Nevíme, kdo je maloval.
Nejsou asi také zvlá cenné.Ale jsou na nich zobrazeni pradìd s prabábou a dìd s babièkou. Balvín pranejstarí, jak my
øíkáme, stavitel adamovického zámku, vystavìl si tento dùm
pro sebe.A vybudoval si jej dùkladnì, jak èas je svìdkem.
iroké, kamenné zdivo, hluboké a studené sklepy. On také
zaloil na návsi kapli Nanebevzetí Panny Marie a zavedl zde
patnáctého srpna pou. Dodnes je adamovický faráø povinen kadoroènì toho dne slouit v kapli mi. Nae rodina má
tam u oltáøe svou vlastní lavici, bohatì vyøezávanou, kterou
dal poøídit také Balvín pranejstarí, a to se ví, kadého patnáctého srpna musíme do ní vichni nastoupit na rozkaz tetièek. Snad to tedy býval opravdu zemanský dùm. Ale ty studené sklepy pøimìly mého dìda, aby dùm promìnil
na hostinec. V tomto sále se za jeho dob tanèívalo, sleèno
Lariová, a pøicházeli sem lidé z hor, a od Olenice prý, a to

se ví, chovali se prý tu mnohdy bujnì, ba zbojnicky. Ani køiváky nezùstaly vdycky v kapsách, kam patøily. Ale mùj otec ji
nebyl hostinský. Byl uèitel a jen tak tak vyrval dùm ze spárù
vìøitelù, v nich jej zanechal dìd, který slovo hostinec odvozoval pøíli doslovnì od slovesa hostiti. A uèitelství od té doby
ji v tìchto zdech zdomácnìlo. Také obì matèiny sestry, Anna
a Hedvika, byly uèitelkami. Ale ne zde. Proto se domu vnitønì odcizily, staly se z nich - nu, tetièky. Lpí na nìm jen vnìjnì
a v tom právì je podle mého mínìní celý neblahý osud naeho domu. Já sám uèím v Adamovicích. Také sestra Rosa je
uèitelkou. V Èerné Hoøe. A bratr Vilém také. Toti - ten býval.
Ve válce byl vak tìce ranìn. Teï peèuje o dùm, pokud se to
ovem smí.
Martin ani nezpozoroval, e mu cigareta dohoøela, a Marie
ho poslouchala s takovou zaujatostí, e pøipomínala dítì, jemu vypravují dlouho vyproovanou pohádku. Byl tak strhován dvojím proudem: vlastními slovy i Mariinou napjatou pozorností.
Co to znamená: pokud se to smí?, otázala se ho Marie,
poprvé pøeruivi jeho výklad.
Tojsem èekal, e øeknete, usmál se Martin a irokým gestem, podobnì jako prve Marie, ukázal na pokoj.
,,Jen se dobøe podívejte, není vám tu nic nápadné? Ty díry
v podlaze? To prasklé zrcadlo?Tamhle u té skøínì odpadla
u celá lita se starými øezbami A je tu jetì plno jiných vìcí
nad hrobem, tøebae to na první pohled není na nich vidìt.
Kdybyste napøíklad zvedla tento tìký stùl, upadly by mu rázem dvì nohy. Ano, ano, mnoho vìcí je tu ji nad hrobem,
a pøece ijí nìjakým zázrakem setrvaènosti. Také tetièky. Také
maminka. A Vilém? Èlovìk, který u ádným posláním nemùe úèelnì vyplnit svùj ivot, ije vlastnì také jen setrvaè-

ností. Rosa se vrátila domù, kdy její mu padl ve válce. Jetì tìstí, e se mohla vrátit i k uèitelství, kterého zanechala,
kdy se vdala. Ale Rosa není, obávám se, dobrá uèitelka. lejí
mu jí odnesl s sebou dui.
Mùj boe, mluvíte, jako kdybyste mì provádìl po høbitovì.
Co chcete? V jistém smyslu je to høbitov. To je právì to,
naè jsem vás chtìl pøedem upozornit. Tady to vidíte: nelze
dùvìøovat prvnímu dojmu.
A vy? Nezdá se mi, e byste nebyl opravdovì ijící èlovìk.
Úèelnì ijící, opravila se.
Uèelnì! To jste krásnì vyjádøila, zvolal Martin radostnì.
Vskutku, co se týèe mne, hodlám se vemi silami bránit balvínovské plísni. Bránit a ubránit. Ne, ne, dodal rychle, postøehnuv, e se mu chystá odporovat. ,,Jen poèkejte se svým úsudkem, a poznáte tetièky.
Ty toti jsou vinny, e dùm tak chøadne.
Rozumím. Samy se blíí k hrobu a líbí se jim, e jejich dùm
jde s nimi. Je to tak?
,,Je. Jak jste to uhodla? podivil se upøímnì.
Co je to tak tìké?
Tìké je nebýt odtud - a pøece to tak pøesnì vystihnout. To
dovede málokdo. Odpuste, ale já, uèitel, mám smysl pro oceòování takové schopnosti. A v duchu si pomyslil: Vecko,
i ostrost pohledu i zpùsob vyjadøování, ukazuje na bystrost,
vzdìlání, kultivovanost prostøedí. Ale jak to souhlasí
se skuteèností, e byla v tak zuboeném stavu nalezena v noci
na silnici? Nebo dokonce s tím, co mi o sobì vypravovala?
Ne, nièeho nebylo lze se dohádnout, nièeho! Mìl pocit, jako
by se byl octl v zrcadlovém bluditi: ze vech stran se naò
bezmocnì smála jeho vlastní nevìdomost.

Nad èímpak jste se tak zamyslil? uslyel náhle Mariin hlas
a trhl sebou.
Nad èím? opakoval, nevìda hned, co øíci. Nue, nad tím,
e je asi velmi smutné cítit, jak se èlovìk blíí nezadritelnì
ke hrobu.
,,Jistì. Ale nemyslíte, e i narodit se je nìkdy stejnì smutné? Narodit se a nevìdìt proè? odpovìdìla Marie, obracejíc oblièej k oknu. Podobala se v té chvíli èlovìku, který vystøelí a pøitom strachem zamhouøí oèi.
Ten pohyb hlavy, tón i slova rozvíøily v nìm poplach.Narodit
se a nevìdìt proè? zvolal. ,,Odpuste, nerozumím, v jaké
souvislosti by to bylo ...
V ádné, pøeruila ho rychle. Èi nevìøíte, e takových lidí
ije na svìtì hodnì?
Zavrtìl energicky hlavou. Neznám nikoho takového.
,,Já ano, odpovìdìla Marie struènì. Ale odboèili jsme.
Mluvil jste o tetièkách.
Myslím, e jsem s nimi ji hotov. Vecko ostatní u musíte
poznat sama, paklie nás pøíli brzo neopustíte.
Dotkla se ho rychlým, poplaeným pohledem, nic vak
v jeho tváøi neprozrazovalo, e by byl tu poznámku pronesl
úmyslnì.
Ale vdy pøece musím pøinejmením vyèkat, jak to dopadne s mými zavazadly! øekla se smíchem, jeho nucenost Martin nepostøehl. ,,Jistì jste jim vypravoval, e jste je dal hledat.
Bijete mì mým vlastním øemenem a to není od vás hezké,
pohrozil jí prstem. Zapomínáte ostatnì, e takové vìci se vyøizují telegraficky, take u dnes budu mít zprávu. Musím kvùli
vám jít odpoledne naoko buï do Skalice, nebo aspoò
do mìsta na potu. A pak, a se vrátím, øeknu ...
Zavazadla se ztratila.

Ano. Ale co potom? Co hodláte podniknout? Odjedete
do Brna?
Visel oèima na jejích ústech.
Nue? zanaléhal na ni.
Pochopila, e teï nesmí váhat.
Ano, øekla spìnì. Budu pokraèovat v cestì do Brna.
Byl zaraen. Teprve nyní si uvìdomil, e a ji èekal cokoli,
tuto odpovìï rozhodnì ne. Bylo to tedy pøece pravda, e jela
do Brna?
Ale pak bych tam snad mìl zatelegrafovat, ne? Ti, kdo vás
tam èekají, ijí moná ve strachu o vás.
Ó ne, v tom smyslu mì nikdo neoèekává!
Jak to, v tom smyslu?
Nikomu jsem neoznamovala, kdy pøijedu. Jela jsem tam
toti na návtìvu ke své pøítelkyni.
Jake! zvolal Martin. Ale pak jsem to tetièkám øekl správnì! Tohle jsem si toti pøidal. Tohle a jetì nìco
Safra,
polekal se, podívav se na hodinky, zbývá nám právì tak èas,
abychom se spolu domluvili. A vyprávìl jí, jak si zahrál se svou
fantazií, kdy ho u stolu zasypaly otázkami, je ani on, ani ona
nepøedvídali. Domníval se s urèitostí, e s ním bude souhlasit, a byl pøekvapen, kdy spatøil, jak se mraky rozmrzelosti
hromadí na tváøi. Hm, pozoruji, e nejste se mnou spokojena, podotkl zklamanì.
Ne, nejsem, odpovìdìla. Naè jste si pøidával, jsem odela z domova?
Ale nìco jsem jim pøece musil øíci, ne? bránil se Martin.
A koneènì, co na tom záleí?
Záleí, trvala na svém a hnìvivá rýha se jí jetì prohloubila. Co kdybych si nyní musila vymýlet, proè jsem odela
z domova? Odmlèela se, hledíc upøenì do podlahy. Bála se,

aby nepostøehl, e zápasí se slzami a se slabostí, která stoupala k srdci. Nebylo by lépe se vzdát a doznat mu pravdu?
Ale jakou pravdu, aby ho uspokojila? Cítila, e je u pozdì.
I kdyby mu nyní øekla pravdu o sobì, neuvìøil by jí, a ona by
mu ani nemohla dokázat, e to je pravda. Skuteènì, vystihl to
vlastnì dobøe: nezáleí na tom, teï ji nezáleí.
Rozumím vám, ozval se Martin pokrocenì. Máte na mysli,
e kadá nepravda rodí novou nepravdu. Ale co dìlat, kdy
...
Slabost minula. Zdvihla hlavu a pronesla pevnì:
Teï vám øeknu nìco, co vás pøekvapí. Já jsem opravdu
odela z domova. To je zvlátní, viïte?
Zahledìl se na ni zdìenì, jako by byla slova, je vyøkla,
ve vzduchu zhmotnìla a on se teï díval na ztìlesnìné tvary
svého vlastního výmyslu.
Ano, pokraèovala Marie s námahou, nebo kadá slabika ji pálila v ústech jako oheò, kdy mi zemøela matka, octla
jsem se docela sama na svìtì, protoe otce jsem ztratila ji
dávno. Nezbylo mi ne se starat o sebe.
Ale pak je pøece vecko v poøádku, pøeruil ji Martin. Vdy
ani já jsem jim o tom neøekl nic bliího.Ovem, je tu jetì
jedna malièkost ...
A to? zdvihla ostraitì hlavu, nebo nepatrná zmìna v jeho
tónu ji varovala.
Toti, hm ... upadl Martin do rozpakù. ,,odpuste, nerad
bych byl vtíravý ... Víme pøece oba, e vae zavazadla se u
nikdy nenajdou, protoe po nich nikdo ve skuteènosti nepátrá. Zkrátka, obávám se, abyste se neoctla finanènì
v úzkých....
Bohudíky, u to bylo venku. Se zatajeným dechem sledoval
kadý záchvìv v její tváøi.

Její rty se na okamik pevnì sevøely, jako by chtìly zahradit
východ nìjakým neádoucím slovùm, a její oèi chvíli bezradnì tápaly po pokoji.)
Chcete tím øíci, pronesla pak tie, e se vae tetièky obávají, abych vám nakonec nebyla na obtí?
,,O tetièkách si to mùete myslit, odpovìdìl rychle. ,,O mnì
a mé matce ne.
Slabì se pousmála. Dìkuji vám. Opravdu, neustáváte v dùkazech své dobroty. Bohuel, jsem docela sama na svìtì
a kromì tìch pìti set nemám skuteènì nic. Tak nevím ... hlas
se jí zatøásl. Umlkla.
Martin strnul. Teï vìdìl naprosto a nezvratnì, e i vecko,
vecko, co mu dosud svìøila, není pravda. A pøece kolísal.
Tato krásná bytost, s pletí mléènì záøící pod bohatou vlnou
vlasù, jejich èerò mìla modravý nádech; ty veliké, tmavé oèi,
tak kouzelnì výmluvné; ty jemnì vykrouené, ulechtilé rty, odhalující pøi úsmìvu nádheru vlhce se lesknoucích bílých zubù to vecko, tak vzácnì i souladné, tak oslòující a tak pravdivé,
e by bylo falené a prolhané a e by s ním a s jejich domem
hrálo alebnou hru? Ale proè? Proè? Nenalézal praádného
dùvodu i a jeho srdce se bouølivì vzpíralo takovému pomylení. Ne, zrovna tak jako slunce nemùe být hromadou zhaslých strusek a pøitom svítit, tak ani tato krása nemohla by být
skuteèná, kdyby kadé její slovo byla le. Øekni jí to, øekni jí,
e le! zdvíhal se k nìmu z hlubin krutý a výsmìný hlas.
A druhý, varovný: Øekne-li, ona uprchne a ty ji navdy ztratí!
Zároveò vak promluvila i Marie, a bylo to, jako by volala
o pomoc:
Co je vám? Proè mlèíte? Proè na mne hledíte tak divnì?
Místo odpovìdi zastøel si obìma rukama oblièej.

Chvíli bylo ticho. Pak ramot. Nìjaký pohyb A náhle horké,
závratné chvìní projelo jím a do morku kostí. Její teplé, mìkké prsty obemkly obì jeho zápìstí a sòaly mu ruce s oblièeje.
Poprvé se ho dotkla a teï se sklánìla k nìmu - jetì nikdy ji
nevidìl tak zblízka. Kdyby byla prudèeji vydechla (touil
po tom), byl by se ho jistì dotkl její dech. Vlhké, lehounce rozrýhované rty se jí zachvívaly, jako by jimi procházel elektrický
proud. A temnì svìtélkující propast jejích oèí byla dokoøán,
strmá, bezedná a pøece nepøekonatelnì lákavá. Vzdal se. Byl
odzbrojen. Vìøil jí navzdory vemu. I kdy slova nebyla pravdivá, vìøil, e pravda bydlí na dnì tìchto oèí a e jednoho dne
mu bude zjevena. Zaeptal:
Pøál bych si, abyste u nás zùstala. Navdy. Bylo by to moné?
Pomalu poutìla jeho ruce ze svých a vzdalovala
se od nìho. Byl by ji tak rád zadrel, ale neodváil se.
Nevím. To nezávisí na mnì, odpovìdìla mu takté eptem.
A vy sama? Vy sama byste si toho nepøála?
Nevím! Nevím! Prosím vás, neptejte se mne u na nic.
Na nic! zvolala bolestnì.
Vzruenì se otoèila a stanula u okna, zády k nìmu. Viml
si, e celé její tìlo je prudce zvlnìno.
Kdy Marie, uvedena Martinem, pøekroèila práh jídelny, zjevil se jí nezapomenutelný obraz. Veliká, hluboká místnost, její ponurost zpùsobovaly tmavý nábytek a tøi malá okna, zastínìná z vnitøku záclonami a z vnìjku bujnì rozrostlým vínem, byla zaøízena s vkusem z minulého století a vzbuzovala
dojem selosti a nepoøádku; vecky vìci v ní jako by byly
v ustavièném pohybu a ádná z nich na svém místì. Teprve

pozdìji si vimla, e to byl klam; pokoj vypadal rozházený,
pøestoe byl peèlivì uklizen a uspoøádán; bylo to asi tím, e
v nìm od rána do veèera ilo tolik lidí a naplòovalo jej svým
vlastním neklidem a e stáøí a dlouhé uívání promìnilo jeho
zaøízení v sbírku churavých pøedmìtù, jejich otluèené, zkomolené a vyzáblé tvary nebyly ji schopny sluèovat
se v harmonický celek, nýbr trèely vedle sebe a proti sobì,
jakoby se navzájem nenávidìly po tolik desetiletí nuceného
spoleèenství. Martinova sestra sedìla na pohovce, nad ní
visely ony ètyøi portréty, o nich se jí Martin zmínil, Martinùv
bratr v koutì na lenoce, její povlak na záhybech byl ji roztøásnìn. A u dvou oken na køeslech spatøila dvì tetièky, nehybné a luté jako dvì umìlé figuríny - tetièky, pomyslila si
a plae pozdravila. Nikdo nevstal a v odpovìï zaznìl pokojem toliko neurèitý evel zamumlání. Marie se pøekvapenì
a bezradnì ohlédla po Martinovi, ale vtom tu ji byla od tøetího,
nejzazího okna paní Balvínová a vítala ji s tak hluènou srdeèností, jako by k nim pøicházela z bùhvíjak daleké ciziny a nikoli
pøes síòku z druhé poloviny domu.
Kdy doznìl pøíval jejích slov, jím se namáhala zachraòovat situaci, pronesl Martin s obøadností, do ní se mísila lehká ironie:
Nu, s maminkou vás u nemusím seznamovat, není-li pravda? Ale dovolte, abych vás nejprve pøedstavil naí tetièce Hedvice. - Sleèna Lariová, tetièko.
Dvìma tøemi vznosnými kroky pøistoupila Marie k oknu a její
altový, melodický hlas rozlehl jídelnou. Martinovi se zdálo, e
tichý vzruch prochvìl vemi podøimujícími vìcmi; celý pokoj
rázem zpozornìl.

Také vám srdeènì dìkuji, slyel ji hovoøit. Prokázali jste
mi veliké dobrodiní. Obávám se jen, e jsem vpádem bezdìènì poruila poøádek ve vaem domì.
Martin ani nedýchal. Co se teï stane? Jak dopadne toto
setkání? Vecko na nìm záviselo! Øímsky pøísné rty v lutém
oblièeji tety Hedviky se ani nepohnuly; nevyjadøovaly nic. Chvíle
napìtí se protahovala. Kolik je jí asi let? napadlo Martinovi,
jak se tak díval proti svìtlu na Mariin profil, jej slunce
v zahradì vkreslovalo na okenní sklo. Viml si jemnì vykrouené vlnovky, je spojovala její ústa s bradou a bradu s hrdlem.
Cosi nesmírnì køehkého a prchavého mìla v sobì její krása
v tomto prostøedí vadnutí rozpadání, byla podobna zlatému
paprsku, který nìjakým zázrakem pronikl do staleté tmy
a utkvìl v ní jako vítìzné poselství sluneèních výin.
A pak se pøihodilo nìco naprosto neoèekávaného. Øímská
tvrdost byla s tetièèina oblièeje náhle smazána jako by byla
pouhým líèidlem, a odkryla mateøský výraz, který pod ní patrnì po léta odpoèíval, zapomenutý a neznámý. A kdy takto
z tvrdé skoøápky vypadlo sladké jádro, teta Hedvika povstala
ze svého køesla. Povstala ze svého køesla! Martin myslil, e
se svìt zboøí, a udivenì se rozhlédl. Nejen on, vichni ostatní
se dívali na tetièku s tichým úasem. I portréty na zdi. Její tøaslavá ruka se vztáhla a setkala se s rukou Mariinou ve svìtle,
øinoucím se dovnitø oknem.
To je zvlátní, pronesla teta Hedvika zmìnìným hlasem,
pøedstavovala jsem si vás docela jinak. Jsem opravdu ráda,
nesmírnì ráda, e ná dùm vám mohl poskytnout pomoc a pohostinství, sleèno Lariová. A copak dìlá vae poranìní? Hojí
se? Hned vak, neèekajíc vùbec na odpovìï, nahnula
se kupøedu a vykøikla ze vech sil:
Anno! Slyí? Anno!

Odulá tváø s pokleslým spodním rtem zrudla a dala
se do pohybu, vytlaèována vzhùru tìce se vztyèujícím tìlem.
Také teta Anna vstala pøed Marií. Martin nevìøil svým oèím.
V pokoji nastal pohyb. Vilém, Rosa i jeho matka obklopili
Marii jako na povel. Martin se v duchu usmíval. Marie zvítìzila, Marie si podrobila i tetièky! Jak to, e tohle nepøedvídal?
Teï se to rozumìlo samo sebou.
Anno, to je sleèna Lariová! køièela teta Hedvika.
Kdoe? ozval se hrobový hlas tety Anny.
Sleèna Lariová!
Ta zranìná sleèna, teto, houkl jí do ucha Vilém.
Ale vdy já vím, klepla staøena netrpìlivì holí o podlahu.
Co na mne tak køièí? Nejsem hluchá. Tak vás pìknì vítáme
u nás, obrátila své vodové, zakalené oèi k Marii. A jestlipak
se o vás øádnì postarali? - Nu, to je dost, to je dost! dodala,
kdy Marie pøisvìdèila.
Vilmo, otoèila se teta Hedvika k paní Balvínové, Rosa by
mohla pøinést ze sklepa víno, zbyly tam jetì dvì láhve
od mých narozenin. Ná dùm, sleèno Lariová, je nejen pohostinný, ale dovede i uctívat milé hosty. Pokynula jí na idli
a sama odvedla Annu od okna ke stolu, jeho zèernalá deska nesla jetì tu a tam stopy bývalého hnìdého letìní. Vichni usedli, jen Rosa odbìhla, aby vyplnila tetièèin pøíkaz.
Teprve teï mohla si je Marie vecky lépe prohlédnout. Stárnoucí dùm, který s nimi odchází do hrobu, vzpomnìla si na svá
slova k Martinovi. Mìla pravdu. Sedìly tu pøed ní se staromódní, strnulou obøadností, pøedstavujíce vìrné pokraèování
ètyø portrétù nad pohovkou. Èas je od nich ji neoddìloval.
Nikoli tøi, sedm edivých hlav ji obklopovalo a vem bylo spoleèné toté ponuré, vìkovité pozadí, na plátnì i ve skuteènosti.
Snad ti, kteøí ji viseli nad pohovkou, byli malováni na tých

idlích a u tého stolu a snad toté ero houstlo kolem jejich
obrysù. Vilém, kterého jí Martin zapomnìl pøedstavit a jemu
to bylo zøejmì lhostejné, sedìl zase opodál v lenoce, stojící
v koutì u stìny, jako by si chtìl zachovat pozorovatelský odstup. Od prvního okamiku pocítila k nìmu odpor, a pøece co
chvíli byla nucena k nìmu stoèiti pohled. Jeho úzká, mefistofelská hlava ji pøitahovala. Zdálo se jí, e ten èlovìk na ni nepøetritì a upøenì hledí, ale kdykoli se naò podívala, mìl oèi
sklopeny k zemi. Odsedla ponìkud od stolu a natoèila
se k nìmu bokem.
To tohle, a na Hátu a Josefa, který vás nael, je celá nae
rodina, sleèno Lariová, ujala se slova teta Hedvika, jako by
jí pøísluelo dávným právem mluvit jménem vech. Je nás
pìkná kupa, viïte? Nevím, jestli vám Martin o nás vypravoval. O vás víme od nìho ji vecko. Èlovìk by ani nevìøil, co
mùe zpùsobit pouhý skok z vlaku za kabelkou. Mnì by
se ovem u taková vìc nemohla pøihodit, usmála se vlídnì.
To se rozumí, ve vaem vìku ... odpuste, ale hádám, e je
vám asi dvacet let, nemýlím-li se?
Mnì? vyhrkla Marie a vihla rychlým pohledem po Martinovi. Ten si vak klidnì zapaloval cigaretu. Uhodla jste ...
skoro ... Je mi dvaadvacet, øekla nazdaøbùh a jen proto, e
pokládala za vhodnìjí, aby ji malinko opravila. Dvaadvacet
- je to pøimìøené? Vzpomnìla si na obraz v zrcadle. Zdálo
se jí, e ano.
Tak vida, dvaadvacet - nu, to se jetì dá skákat.
Bylo to ode mne nerozváné, ale teï u se, bohuel, nedá
nic napravit, ozvala se Marie a zaèervenala se, uvìdomivi
si, jak se jí asi Martin diví, e umí tak plynnì lhát.
Vtom se vrátila Rosa s lahví vína a sklenièkami na velkém
podnosu ze starodávnì vypalovaného oøechového døeva.

Martine, nalej, poruèila teta Hedvika.
Kdy byly sklenièky naplnìny, Martin opìt uasl: teta Hedvika pøipila na Mariino zdraví. Co se to dìlo? Svìt byl vyvrácen
ze svého poøádku. Kam se ztratila tetina zaujatost? Èi to byla
vypoèítavost, aby si napøed zajistila její souhlas pro úsluhu,
o kterou ji chtìjí poádat? Ne, ne! Nebylo pochyby: kouzlo,
je z Marie vyzaøovalo, pøestìhovalo se s ní i do této poloviny
domu.Dobývala jako v onìch krásných pohádkách z dìtství,
v nich vítìzství bylo vdycky tak jisté pøièinìním dobrých èarodìjných mocností.
A ty, Martine, øekla teta Hedvika, stavìjíc sklenku na stùl,
musí jetì dnes zajít do Adamovic. Snad u tam budou mít
nìjakou zprávu o vaich zavazadlech.
To budu musit a do Skalice, tetièko, podotkl Martin.
,,Obávám se, e u je nikdy neuvidím, usmála se Marie.
,,O èem to mluvíte? ozval se vtom hrobový hlas tety Anny.
,,O zavazadlech sleèny Lariové, houkla teta Hedvika.
Aha, to jo. Nala se u?
Hledají je!
Teta Anna spokojenì pøikývla a opatrnì se napila. Lalùèky
jejích velkých uí zaèínaly èervenat a také pod oèima na lícních
kostech jí po vínì vyskoèily dvì rudé skvrny.
To by bylo pìkné, obrátila se teta Hedvika zase k Marii.
Co byste si bez nich poèala?
Nevím. Jetì jsem o tom nepøemýlela, odpovìdìla Marie nejistì.
To se hned pozná mládí! pokývala hlavou paní Balvínová.
Mariin pohled se svezl z tety Hedviky na ni a z ní na tetu
Annu. Troje staøecky propadlá ústa, tøi bílé hlavy, jedna dobrotivá, druhá vladaøská, tøetí hluchá - zdálo se jí to vecko
neskuteèné jako sen. Kde se to vlastnì octla? V hlubokém

pokoji panovalo mléèné ero, jako by skla v oknech byla zasnìena. Martinùv bratr byl neoholen, bez límeèku a knoflík
na modré koili mìl utrený. Jeho úzká, edohnìdá, nezdravá tváø, jeho protáhlá lebka, poznamenaná nad èelem
na okraji vlasù zarudlou prohlubeninou s jizvou, jeho zapadlé
oèi s plachým, èíhavým pohledem jí byly stále nepøíjemnìjí.
Rosa, nápadnì podobná tetì Annì, jako by byla její obivlou
fotografií z mladích let, mìla sice dobré, avak jaksi ustraené oèi a rty zatrpkle sevøené - vzbuzovala dojem, e
se málokdy usmívá a nikdy nesmìje. A venku na zahradì
slunce vesele zvonilo o kadý list!
Ale je to pøece jen na pováenou. Máte v nich prý vechen
svùj majetek, ozvala se Rosa.
Marie pokrèila rezignovanì rameny. Nu ano, bohuel. Co
dìlat? Nic jiného ne doufat, e vecko nìjak dopadne a snad dobøe.
Hovor poletoval sem a tam, slova klouzala jim hladce z úst,
podávali si navzájem vìty jako míèe, dùvìrnost zápasila
s obøadností, kterou teta Hedvika se snaila stùj co stùj zachovat. Marie, zdálo se, nemusila se ani zvlá namáhat pouhá její pøítomnost rozpalovala výmluvnost ostatních
a udrovala jejich zájem v napìtí. Jediný Vilém v koutì
na lenoce zarputile mlèel, nespoutìje pohledu z Marie, jako
by chtìl proniknout za kadý její pohyb a za kadé její slovo
a odhalit jejich pravý smysl. Martin nabýval vak stále urèitìjího dojmu, e vecka plynulost hovoru, jeho se sám horlivì
úèastnil, je z Mariiny vùle toliko maskou, pod ni se tají zápas, smìøující k nìjakému, jen jí viditelnému cíli. Marie o nìco
nenápadnì bojovala, kadé její i nejvednìjí slovo o nìco
usilovalo a Martina rozèilovalo, e smysl a smìr tohoto boje
mu docela unikají. Jednu chvíli se mu zdálo, e pochopil, avak

nebyl si tím jist. Nesnaila se Marie kadou vìtou zachytit
se pevnìji v jejich ovzduí? Nebyla sple jejích slov spletí koøenù, jimi se namáhala prorùst svìt jejich domu a spojit
se s ním jako strom s pùdou, do které byl pøenesen? To by
vak pøedpokládalo, e se bojí opustit jejich dùm. Ale proè
by se bála? Tápal. Kdy ji takto vidìl, obklopenou starobylým prostøedím jejich jídelny, bylo mu, jako by se díval
na kvìtinu exotické nádhery, zasazenou z neprozøetelného rozmaru pod drsné severní nebe. Sama její pøítomnost jaksi odporovala zdravému rozumu a smyslu pro soulad a logiku.
A hle, tato kvìtina, spøíznìná se sluneèními ohni, náhle promluví a kadé její slovo vyjadøuje chválu era, detì, zimy, stáøí.
Potom vak si zase øíkal, e pøepíná, e se stává obìtí utkvìlé mylenky. Dvaadvacetileté dìvèe z praského ovzduí
v jejich venkovském, stodvacetiletém domì  to ve. Je jistì jako sta jiných z hlavního mìsta. Kdyby je znal, nebylo by
Mariina kouzla, nanejvý by na Marii utkvìlo nìco z baladické
náladovosti noci, z ní pøila do jejich domu. Jene nech
se sebevíc pøesvìdèoval, nevìøil sám sobì.
Staré hodiny na stìnì odbily chraplavì jedenáct a tetièky
se zdvihly.
Pùjdeme nyní na terasu, øekla teta Hedvika. Martin vám
jistì zatím ukáe ná dùm a nai zahradu. A doufám, e pøijmete nae pozvání k obìdu?
Bylo to øeèeno tak vlídnì, e Martin opìt uasl - nevìdìl ji
ani, pokolikáté.
Marie pøisvìdèila a pøipojila svùj dík. Její hlas znìl mìkce
a vroucnì. Celý dùm se do nìho choulil jako do rozevøené náruèe.

Nový rys: byla velmi zvìdavá, chtìla vidìt vecko, i to, co
se jí Martin ostýchal ukázat.
Pøedsíò, její obílené stìny byly u podlahy ikmo zesíleny,
rozbíhala se vzadu za schoditìm do podkroví ve dvì ramena písmeny T. Pravé rameno ústilo do úzké komory za sálem,
kde bylo sloeno haraburdí pokryté desetiletým prachem.
I okno komory bylo jím oslepeno.Vlevo lo se do kuchynì, kde
bylo horko, dusno a ero a stál obrovský starý sporák, v nìm
se topilo døívím. Barbora, která se kolem nìho toèila, pokukovala zvìdavì po Marii.
Ten je tu jetì z dob, kdy tu bývala hospoda, øekl Martin,
a stále dobøe slouí.
Pøed kuchyní vycházelo se z pøedsínì na dvùr. Vedlo
do nìho nìkolik pøíkrých kamenných schodù. Dvùr byl poloen velmi nízko, take dùm z této strany byl jednopatrový.
Ne, dolù nepùjdeme, zadrel ji Martin, kdy Marie chtìla
sestoupit po schodech. Tohle bych vám vlastnì ani nemìl
ukazovat, není to zde hezké.
Vecko je zde hezké, odpovìdìla.
Jake, vecko? To bych rád vìdìl, proè.
Nevím. Prostì je. Nikdy jsem nic takového nevidìla. Pronesla to tónem, z nìho mluvila pevná jistota, aèkoliv ona sama
nevìdìla, odkud se v ní bere. Dívala se dychtivì dolù do dvora,
kde po prastarém dládìní z neopracovaných kamenù, je u
dávno volaly po výmìnì, pobíhalo hejno edivì kropenatých
a rzivì hnìdých slepic.
Mùj boe, snad nechcete tvrdit, e jste jetì nikdy nebyla
na venkovì? V Martinovì hlase zaskøípìla nedùvìra.
A kdyby? Pohodila vzdornì hlavou nazpìt a závan vìtru jí
pøitom uvolnil vlasy; mezi nimi objevil se rùový ètverec náplasti, který ráno pod nimi obratnì skryla.Vypadá to nìkdy,

jako byste mi nevìøil ani dvì slova. Nebo opravdu budím
ve vás tak málo dùvìry? Rumìnec vstoupil jí do tváøí. Mluvila
sebevìdomì.
Martin, stoje o schod níe, vzhlíel k ní s obdivem i s obavou zároveò. Jak se vùèihledì mìnila! Nové a nové rysy vystupovaly na ní a èinily ji stále sloitìjí. Její vùle se probouzela
a odvádìla ji za hradby do jejího svìta. Byly okamiky, kdy
mu skoro unikala, ale opìt se vracela, ano, opìt se vracela
k nìmu.
Vykládáte si patnì má slova, øekl zkrouenì. Není to nedùvìra. Pouze údiv. Mohu za to, e jej ve mnì vzbuzujete?
Jste tak zvlátní. Pøipadá mi chvílemi, e jste k nám pøila
z nìjakého jiného svìta. Chápete napøíklad, jaký zázrak jste
zpùsobila v jídelnì? Byl jsem tím ohromen. Jakým kouzlem
se vám jen podaøilo pøemoci tetièky?
Upøela naò své èerné, nedohadné oèi.
Køivdíte jim. Na tom nebylo vùbec nic tìkého.
Tak? zvolal. Pokládal jsem to za zhola nemoné, a kdybych vìdìl, e jen to je pøíèinou vaeho vlivu, øekl bych, e
krása je nejvìtí moc na svìtì. Pùsobí u pouhou svou pøítomností.
Ne, ne, to neøíkejte, ohradila se prudce.
Vdy to netvrdím. U vás to není krása, ne. Toti, není to jen
krása. Z vás vyzaøuje jetì nìjaká jiná síla.
Budete-li takto mluvit, pokárala ho, do temna se zardívajíc,
rozzlobíte mì.
Zavrtìl hlavou. Nu dobrá, nechme toho. Rád bych vám teï
ukázal svùj pokoj, bude-li vás ovem zajímat. A pak pùjdeme
do zahrady.
Naopak, vecko mì zajímá. Vá pokoj stejnì jako zahrada, odpovìdìla a ochotnì ho následovala.

Vystoupili po schodech do podkroví, kde bylo neútulno jako
na pùdì.
Na téhle stranì je pokoj Rosin, tady Vilémùv a zde mùj,
øekl.
Ano. Ale co vám to krábe na dveøe?
Uvidíte, dejte pozor, odpovìdìl se smíchem a otevøel dokoøán dveøe.V nich, vrtì radostnì ocáskem, trojbarevnou hlavu
lichotivì naklonìnu na stranu, stál ve støehu Riki; jemné záchvìvy probíhaly jeho bílým, tíhlým tìlem.
To je ale krásný psík! zvolala Marie pøekvapenì. Jak
se jmenuje?
Riki. Tak co, starouku, podívej se, koho ti vedu, øekl Martin zmìnìným hlasem. Jaksi celý se rázem oprostil.
Riki postoupil opatrnì o nìkolik pruných krokù kupøedu,
natáhl krk a jeho èerný, mokøe se lesknoucí èenich zaèal pracovat. Nejprve oèichal støevíce, pak punèochy. Poté se vztyèil
na zadní nohy a pøedními se opøel o Marii.
Smím ho pohladit? otázala se Marie teplým hlasem.
Zajisté, jen to zkuste, pøisvìdèil Martin, a protoe znal dobøe svého psa, byl zvìdav, jak na to odpoví.
Marie dychtivì zajela svými prsty do jeho husté srsti na hlavì
a zaèala ho drbat v zátylku. Riki spokojenì zabruèel a pøitiskl
svou hlavu na její nohu.
Zvolala: Riki!
Pes zaèal radostnì vyskakovat, jakoby chtìl dosáhnout
k jejímu oblièeji.
Vidíte? Zase jste vyhrála. Chtìl by vám dát hubièku ... toti,
kdybyste se k nìmu sklonila, olizl by vám ucho.To je u nìho
skoro nejvìtí projev pøíznì.
Uèinila tak a vzápìtí ucítila dotek jeho teplého, vlhkého jazyku.

Nu, tak co, støapáèi, se mi zdá, e se ti ná host líbí, co?
hovoøil k nìmu Martin a zdálo se, e pes rozumí kadému jeho
slovu. Stál prunì na svých tenkých, svalnatých nohách, vrtìl
horlivì ocáskem a díval se pozornì z jednoho na druhého svýma ohnivýma, hnìdýma oèima. A náhle s hlubokým povzdechem uspokojení si lehl Marii k nohám.
To je úasné, zaeptal Martin. Tohle dosud dìlal jen mnì.
Marie neodpovìdìla, sehnula se k Rikimu a zdvihla ho
k sobì do náruèí. Pes opøel si hlavu o její rameno a z jeho
výrazu bylo lze vyèíst, e je dokonale spokojen.
Takto vstoupila Marie do Martinova pokoje.
Byl naplnìn skelnì zeleným pøísvitem, nebo okno s lehkými,
svìtlými záclonami hledìlo do zeleného pralesa. Nebylo jím
vidìt nic jiného ne hustou møí splývajících vìtví tøí vrb, jejich
koruny se splétaly v obrovské bluditì plné zeleného chvìní
a zlatého poletování sluneèních svìtel.
Vimla si toho hned, jak vela. ,,Jakou to máte podivnou
vyhlídku, øekla s údivem.Toti ádnou, viïte? zasmál se.
Naopak, podivuhodnou. Nìco takového jsem jetì nevidìla.
Pustivi Rikiho, pøistoupila k oknu, je bylo otevøeno, a ponoøila se oèima do zeleného vesmíru, který se pøed ní hloubil
na vecky strany. Vskutku, nebylo vidìt nic jiného, a právì
v tom tkvìla zvlátní, snová krása. dívala se bdíc
do neskuteèna, jím byl pokoj uzavøen do vzduné, prùzraèné samoty, která ze vech vìcí snímala tíhu hmoty a èlovìku
pøipínala s køídly i touhu vznést se do toho jinak nedostupného zlatozeleného mihotání. Ve vidlicích vìtví èernala se ptaèí
hnízda a hejna sýkorek, vrabcù, èíkù a kosù skákala, poletovala a cvrlikala v tom smaragdovém svìtì, jen záøil èirou
a jásavou svobodou pøírody, nedotèené ani stínem lidské

nadvlády. Bylo jí, jako by nìjaké kouzlo jí dovolilo pohled do ráje
ptaèího pokolení, v nìm ivot mìl jetì jiskøivost horského
pramene a èistotu biblické legendy.
Teprve po dlouhé chvíli, její mlèení se Martin neodváil poruit, otoèila se zpìt do pokoje a rozhlédla se. Nebylo tam
pøíli mnoho vidìt. Stùl v rohu vedle okna s kalamáøem, miskou na pera, popelníkem a hromadou kolních seitù, na rohu
nìjaká kniha, do ní byl vloen døevìný nù. Proti stolu postel.
Dvì skøínì, jedna z nich, zasklená, byla naplnìna knihami.
V rohu u dveøí bílé kovové umyvadlo. Celek byl prostý a strohý.
Teï tomu teprve rozumím, pronesla zamylenì, kdy její
oèi spoèinuly koneènì na Martinovi.
Èemu? vydechl Martin.
Nevím, jak bych to øekla, zaváhala. Zdá se mi, e je nìjaký úzký vztah mezi vámi a touto zelenavou samotou, mezi vámi
a tímto svìtem vìtví a ptákù za vaím oknem.
Nejkrásnìjí, øekl tichým hlasem, jako by ji neslyel, jsou
zde vìtrné veèery a noci. Takhle na podzim. Neustále sem
a tam zmítá se ten les vìtví a umí - umí tak úasnì, tak výmluvnì, e by èlovìk nespal a jen poslouchal a poslouchal.
To pak opravdu hovoøí noc. A kdy ráno otevøu okno, dívají
se na mne ptáci ze svých hnízd a jsou na dosah ruky.
Neodpovìdìla. Dlouho mlèeli. Stál uprostøed pokoje, tetelivé stíny vìtví poletovaly po jeho oblièeji jako stíny køídel neviditelných motýlù, a díval se pøes ni do zelenì. Ale vidìl jen ji.
Pak øekl: Vyhnìte se z okna. Co vidíte?
Uposlechla ho a spatøila, jak zelenou záclonou probleskuje
temná tùò umìlého jezírka, skrytého v hustém stínu vrb a obklopeného bujnou, sytì zelenou trávou. Uprostøed zrcadlové
hladiny z mechového ostrùvku tryskala vzhùru tenká nit vodotrysku a støíbrnì záøila v zbloudilém sluneèním paprsku.

A pøímo pod sebou, na terase, oddìlené od tùnì úzkou pìinou, spatøila obì tetièky. Vidìla jen temena jejich bílých hlav
a dvì dvojice staøeckých rukou, pohybujících dráty. Sedìly proti
sobì, mlèely a pletly. Pøilétl náraz vìtru. Zelený vesmír zaznìl
a bylo to jako umìní andìlských køídel. Pak zase andìlé odlétli a sluneèní ticho se vrátilo a usedlo na vìtve a na trávu
Vodotrysk u nezáøil, jeho støíbrná nit se ztratila v stínu.
Marie se odtrhla od okna. Mìla staené hrdlo. Slepì pøistoupila ke stolu, dotkla se rukou seitù, podloky, popelníku, knihy. Bezdìènì knihu otevøela.
La lumiére, pøeèetla nahlas, ani si to uvìdomila. A pak,
otáèejíc hlavu k Martinovi: Vy ètete francouzsky?
Trochu. Uèím se. Ale vy ètete také, jak slyím.
Neodpovìdìla. Obrátila nìkolik listù a nakonec otevøela knihu na místì, kde byl do ní vloen døevìný nù. Èetla a v ustrnutí naslouchala vlastnímu hlasu:
Nejsem neustále váben jinam tvarem, jím se pøedmìty prozrazují u na dálku, ani neopoutím ádného místa, dokud jsem
z nìho nevytìil vecku radost, kterou na nìm lze nalézti A protoe bytosti i vìci neodhalují svá tajemství jinak ne za dlouhou
dobu, pozná je koneènì vdy po jejich nejkrásnìjí a nejdùvìrnìjí stránce.
Tak zvuènou francouztinu jsem jetì neslyel, divil se Martin.
Ètu a rozumím, asla Marie. Jetì pøed chvílí by jí nìco takového nebylo ani napadlo! Vecko kolem ní zavíøilo. Rychle
usedla.
Martin se k ní starostlivì sklonil.
Není vám dobøe? Jste unavena, viïte? Pøinesu vám trochu èerstvé vody

Nemohla promluvit, jak mìla hrdlo sevøené. Zmizel. Tmìlo
se jí pøed oèima. Drela se køeèovitì jednou rukou stolu
a druhou opìradla idle, na ní sedìla. Zdálo se jí, e
se kadou chvíli zøítí k zemi. Stále a stále objevuje sama sebe!
Nové a nové prameny vyráejí v ní z hlubin a z tmy na povrch
a svìtlo. Anebo je to opravdu ílenství, které se takto ohlauje? Vzpomnìla si na hrùzu, kdy spatøila dole v sále oheò,
hrùzu, která z ní vyrvala první slova. Tøásla se. Kdyby tak Martin tuil, e má pøed sebou èlovìka, kterému cosi nemilosrdnì krtlo dvaadvacet èi kolik let, srazilo ho do mlhy bezvìdomí a pak znovu vyvrhlo na svìt! Byla by nejradìji vstala
a prchla z tohoto domu, prchla tajnì, aby zmizela právì tak
náhle, jak neoèekávanì se objevila. Má vùbec právo mísit svùj
nìkolikadenní ivot s prastarým, rovnomìrným rytmem tohoto domu, má právo, i kdy se sem dostala bez svého vìdomí, ruit svou pøítomností jeho ustálený øád? Je zde cizím tìlesem, cosi jako pták zbloudilý do pokoje, jeho prostor nebyl vymìøen pro jeho køídla, stejnì jako ptaèí køídla nebyla
stvoøena pro hradby jeho stìn. Úzkost zatínala se do jejího
srdce nabroueným rydlem. Nehodí se sem a tento dùm
se nehodí k ní. Nevzejde z toho nic dobrého, prodlévá-li zde.
Pùjdu odsud, pùjdu! rozkazovala si, ale zùstávala sedìt. Nedovedla si pøedstavit, kam by odtud la. Vyjít z tohoto domu
bylo tolik jako skoèit do vody a neumìt plovat. Strach vanul
na ni ze svìta, z neznámého svìta, který se rozkládal
za zelenou záclonou vrbových vìtví. Co je jí platno, e by
se mohla stejnì svobodnì obrátit v kteroukoli stranu, kdy by
vude byla oputìna a bez prostøedkù? Vecky smìry vedou pro ni do prázdna! A náhle se v ní vecko pøeklopilo
a zpøevracelo, jako by skrze ni projel obrovský pluh, a z uvol-

nìných hlubin nitra vyvøel jí nový pramen nesmírné, horoucí
touhy. Moci zde zùstat navdy! Navdy!
Kdy se k ní Martin vrátil, nalezl ji v tée poloze, jak ji opustil. Byla podobna kamenné soe. Jen ústa dychtivì otevøela,
kdy jí k nim pøiloil omelou sklenici studené vody.
Nu, jak? Je u lépe?
Kývla hlavou. Jetì nemohla promluvit.
To se rozumí, je to ode mne lehkomyslné. Poprvé vstanete
z lùka, a já vás tu vláèím po domì.
Opøela se obìma lokty o stùl a hlavu sloila do dlaní. Víèka
zavøených oèí mìla fialová. Zhluboka a trhavì dýchala, jako
by v sobì pøemáhala vzlykot.
Nechal ji tak chvíli a pak zavolal Rosu. S její pomocí dovedl
Marii dolù do sálu a tam ji Rosa opìt uloila do postele.
Sotva se Marie dotkla poduek, hluboce usnula a spala a
do veèera.
Nerad a pln vzruení ukládal se dùm toho veèera k spánku.
Okno ve títu dlouho záøilo do noci a plailo spánek v ptaèích
hnízdech na vidlicích vrbových vìtví, je znìly dlouze a temnì
jako varhany v chladném vìtru, který pøicházel ze lebù a pospíchal údolím k øece hvìzdnatou nocí.
Kapitola pátá
DÙM ZPÍVÁ
HNED DRUHÉHO DNE RÁNO vydal se Martin na kole
do Skalice naoko proto, aby se poptal, byla-li nalezena Mariina zavazadla, ve skuteènosti vak jen na návtìvu k svému
skalickému kolegovi, aby nìjak utratil èas.

Kdy se vrátil, první, na koho narazil hned v pøedsíni, byla
teta Hedvika.
Nenalo se nic, odpovìdìl na její dychtivou otázku, vyhýbaje se jejímu pohledu. Vecko se v nìm vzpíralo této li, ale
co jiného mu zbývalo? Teï ji dávno nemohl, i kdyby byl chtìl,
opustit nastoupenou cestu.
Nic? opakovala po nìm teta Hedvika zklamanì. Tohle je
pìkné. Co si teï to dìvèe poène? - Pova si, obrátila
se na paní Balvínovou, její neménì dychtivá tváø se právì
objevila ve dveøích jídelny, ta zavazadla se ztratila.
Nic jiného jsem neoèekávala, odpovìdìla Balvínová kupodivu klidnì. Teï ovem bychom mìli pro ni nìco udìlat.
To se snadno øekne. Nìco udìlat! zvolala teta Hedvika.
Jak bys jí jetì chtìla prospìt? Nejvý, dodala po krátké
zámlce mírnìjím hlasem, snad e se v ní pøímluvnì ozvaly
vzpomínky z minulého dne nejvý ji tu jetì nìjaký èas necháme.
To jsem ti právì chtìla navrhnout, øekla paní Balvínová a i
na jejím oblièeji spoèinul odlesk radosti a pøekvapení, je vytryskly Martinovi z oèí. Beztoho by hned ani nemohla odjet.
Její stav se mi proti vèerejku líbí ménì.
Copak zase leí, maminko? vyhrklo z Martina.
To ne, odvedla jsem ji do zahrady a usadila v besídce, kdy
jsi odjel. Ale je bledá, nemluvná a stìuje si na bolesti v hlavì
a na závra.
Za øeèi vyli vichni tøi pøed dùm a usedli k zelenému stolu
pod okny, jej Martin potají spravil. Teta Hedvika zaujala místo na lavici u zdi, porostlé vínem, Martin se svou matkou
na idlích proti ní. Riki stoèen leel pod stolem mezi jejich
nohama. Vichni se na chvíli odmlèeli - teta Hedvika proto,
e sama teprve nyní se podivila vlastnímu nápadu. Odkud

se v ní vzal? Zdálo se jí, e pøece nemìla nikterak v úmyslu
vyslovit nìco podobného. Teï ji to mrzelo - nebylo v její povaze takto se unáhlovat.
První pøeruil mlèení Martin:
Jsem také toho názoru, e bychom mìli pro ni nìco udìlat, kdy u jsme se do té pøíhody...
Zapletli. Jen to øekni. Zapletli, to je to pravé slovo, zahuèela teta Hedvika, kdy Martin uvázl.
A zejména, kdy u i v Adamovicích se o tom hovoøí, pokraèoval Martin, jako by ji neslyel, a hned vidìl, jak pøesnì
odhadl úèinek své zprávy. Matka i teta sebou pøekvapenì trhly
a zasypaly ho otázkami. Jake, hovoøí? a kdo? a co se hovoøí?
Nedal se nijak nutit a vyprávìl, e v Adamovicích ho zastavil øeditel jejich koly, lékárník, potmistr, statkáø Malý, a vichni
e se ho vyptávali na zdraví jejich pøíbuzné.
Naí pøíbuzné? pøeruila ho teta Hedvika pobouøenì. No,
tohle je pìkná vìc!
I jeho matka byla tím zøejmì dotèena. To bych ráda vìdìla,
kdo to rozhlásil, zahuèela rozmrzele, jako by taková povìst,
letící od ucha k uchu, byla tam nìco neobvyklého.
Øeditel a Malý to vìdìli od doktora, a lékárníkovi to øekl
Venta, odpovìdìl Martin ochotnì.
Venta! Doktorovi se nedivím. Ale proè Josef nedrel jazyk
za zuby? rozèilovala se teta Hedvika.
To ví, Hedviko, chlácholila ji spìnì paní Balvínová, ten
má na tom nejvìtí zájem. Chrání sebe.
Proti tomu se nedalo nic namítat, a teta Hedvika byla jako
politá. Kdy to ví lékárník, vìdí to u celé Adamovice, uvaovala nahlas. A kdy to ví Malý, ví to i celý Bítov.
To jistì. U jak jsem vyjel z domu, volal za mnou Otrádovec, e prý máme u nás mladou a hezkou pøíbuznou.

To se ví, aby se ten zástìrkáø hned nezajímal o Marii! A kdo
to øekl potmistrovi?
Barbora, maminko.
Barbora! zvolala teta Hedvika. Teï ovem u teprve nemùeme to dìvèe nutit, aby honem od nás odjelo. Jakpak by
to vypadalo?
A nejen to, pospíil si Martin.  Je teï také nutno, abychom Marii poádali o tu úsluhu. Co kdyby ji napøíklad Barbora potkala na zahradì ...
Mùj ty boe, zvolala polekanì teta Hedvika. Martin má
pravdu. Kde je teï vùbec Barbora, Vilmo?
Paní Balvínová sestru uklidnila; poslala ji do Adamovic na trh
a Barbora se jetì odtamtud nevrátila.
To je tìstí, oddychla si teta Hedvika. Ale teï bych jen
ráda vìdìla, kdo z nás to dìvèe o to poádá? Ten Josef...!
Zøejmì si chtìla ulevit na jeho úèet, vèas si vak uvìdomila,
e on vlastnì za nic nemùe. To bylo to nejhorí: nebylo tu
viníka, na nìm by bylo lze si vylít hnìv za vecky tyhle nenadálé starosti, je rozbíjely poøádek a klid v domì.
Já s ní promluvím sám, tetièko, vzchopil se ráznì Martin.
Ty? - Nu, snad bude nejvhodnìjí, aby to byl mu, váhala
teta Hedvika, která sama s tím patrnì nechtìla nic mít.
Já nevím, ozvala se z paní Balvínové náhlá úzkost, snad
abychom to jetì poodloili, ne?
Ale maminko, vdy je to vlastnì malièkost, zvolal netrpìlivì Martin. Uvidí, jak to vecko pùjde hladce.
Leè teta Hedvika zdvihla varovnì ruku. Dej si pozor, Martine, mluví pøíli dùvìøivì. Ona sice dìlá nejlepí dojem, ale
nezapomínej, e je to pøece jen cizí osoba. Nevidíme do ní.
Tìce vzdychla. Kdo vi, do jakých nesnází jetì zabøednou!
Z hlubin zdvihla se v ní opìt lítost, proè Venta nenechal Marii

na silnici, hned ji vak zahnala - takové mylenky pokládala
za nedùstojné sebe. Vecka zmatena kolísala ustaviènì mezi
zaujatostí proti Marii z prostého strachu a mezi pøíznivým dojmem, jím na ni Marie zapùsobila, mezi støízlivým, rozumovým výpoètem a zvlátním citovým okouzlením, které ji pøitahovalo k tomu dìvèeti.
Martin ji mlèky poslouchal a usmíval se s pøezíravou sebejistotou, jakoby chtìl øíci: Jen si mluv, já vím, co vím. Tet Hedvika, pøíli zamìstnaná sama sebou, si nevimla jeho výrazu.
Zato paní Balvínové neuel; a znovu jako ji jednou, podivný
neodhadný pocit zachvìl jejím nitrem  neurèitá tucha tajemství, je se nad nimi vznáelo a jaksi se soustøeïovalo kolem
Martinových oèí; varovné hnutí, které si uvìdomovala jen matnì  tak se proti nìmu vzpírala celá její bytost.
Nicménì míra jeho trpìlivosti byla dovrena. Martin náhle
vstal a prohlásil krátce, e pùjde k Marii. Uvidíte, e jste
se strachovaly zbyteènì, dodal.
Teta Hedvika ho vak chytla tøáslavou rukou za kabát. Poèkej, chlapèe, neukvapuj se. Jetì jednou to musíme dùkladnì uváit. Jediným nepøedloeným slovem bys nás mohl vecky uvrhnout do netìstí!
Ale vdy já jsem u vecko uváil, tetièko, odpovìdìl Martin. A ruèím ti za výsledek. Slyí? Ruèím osobnì.
Paní Balvínová naò hledìla zkoumavì. Co tohle znamenalo? Odkud èerpal takovou jistotu? Ach, jen aby se nehnal slepì do nìèeho ...
Nedává se strhovat pouhým citem, Martine? Pouhými
sympatiemi? pronesla bojácnì, nebo znala vznìtlivou povahu svého syna.
Skuteènì, Martin se prudce zaèervenal.

Vichni se dáváme ovládat svými sympatiemi v tomto pøípadì, u Josefem poèínaje, jene si to bùhvíproè nechceme
pøiznat, øekl pøíkøe. Proè jinak bychom ji tu mìli u sebe? Jen
to pøenechte mnì.
A neèekaje na odpovìï, ba jako by pøed ní prchal, rychle
se vzdálil a zmizel za rohem domu. Riki, vynoøiv se jako
na povel zpod stolu, protáhl se, oklepal a rozbìhl se za ním.
Pánubohu poruèeno, zamumlala teta Hedvika odevzdanì, osuila si potem zvlhlý oblièej a ponoøila se do mlèelivé
nehybnosti.
Horké ticho zahalilo stùl pod okny.
Marie sedìla v besídce v Rosiných tmavomodrých, bíle teèkovaných atech. Sedìla s rukama sloenýma malátnì v klínì
a nic kromì bledých tváøí a strnulého pohledu lesknoucích
se oèí neprozrazovalo zdìení, které spalovalo její nitro. Bolest v hlavì se støídavì stupòovala a opìt polevovala, srdce jí
builo prudce a nepravidelnì. Pocit, jakoby celou její bytostí
nepøetritì táhla vichøice zmatkù, byl chvílemi a nesnesitelný. Co se to s ní dìje? Nerozumìla tomu, a touto nejistotou
vrcholily vecky ostatní nejistoty, které jí zmítaly.
Paní Balvínová, která ji doprovodila a do besídky, protoe
návaly závrati jí ztìovaly chùzi, polekala ji hned ráno, kdy jí
pøinesla snídani.
Nu, jakpak se dnes cítite? øekla jí, kdy vstoupila do sálu
Ten vá vèerejí záchvat slabosti nás znepokojil.
Záchvat slabosti? Vèera? opakovala si v duchu nechápavì a náhle výbuch zdìení otøásl jejím nitrem. Co se s ní dìlo
vèera? Nevìdìla, nevìdìla! Vèerejek byl pro ní pohledem
do tmy.
Já... já... zakoktala, ale sevøení svalù zakrtilo jí slova v hrdle. Bylo to strané. Chtìla øíci, e se cítí lépe, tøebae pat-

nì spala, avak náhle nevìdìla, jak to vyjádøit. Zdrcující vìdomí bezmocnosti ji zaplavilo. Slyela huèení v hlavì, nìco
v ní pracovalo úsilnì, leè naprázdno, slyela slova, je chtìla
vyslovit, ale ta umírala døíve, ne se jim podaøilo prodrat
se do úst. Zùstala leet a zakryla si obìma rukama oblièej.
Slzy zoufalství jí vytryskly z oèí. Boe, co opìt onìmí? Vtom
znovu zaslechla hlas paní Balvínové:
Martin pak litoval, e vám ukazoval dùm. Jistì vás to pøíli
unavilo. A vy prý umíte pìknì francouzsky, mnohem lépe prý
ne Martin? Jak vidíte, vecko vyprávìl. I to, jak se vám líbil
jeho pokoj
Pøitiskla jetì pevnìji ruce k oblièeji, jako by se bála, e
i skrze nì paní Balvínová spatøí úas, který, cítila, jí na nìm
vyvstával nezadritelnì jako pot. Prohlídka domu, Martinùv
pokoj, francouztina - o èem to ta staøenka mluví? Nepamatovala se z toho na nic.
Nu, nu, copak to je, sleèno Lariová, nesmíte se tomu tak
poddávat!
Tentokrát zaznìl hlas paní Balvínové energicky, naléhavì,
jako rozkaz. Sòala jí ruce s oblièeje.
V tée chvíli zaèala se Mariiným nitrem íøit rostoucí úleva.
Jako by s ní nìco spadávalo. Jako by se vynoøovala z èerné,
dusivé kukly. Nu ano, vdy se jmenuje Lariová, Lariová!
Tlak v hlavì i v hrdle se uvolnil.
Jsem - dnes - nìjak - slabá, pronesla s námahou, zároveò se vak radostnì usmála. Øeè se jí vrátila!
Teï, jak tam sedìla v besídce, porostlé rozkvetlým fialovým plamínkem, bylo jí u lépe. Teplá, hustá káva ji posílila.
Ranní slunce se opíralo ví silou do zahrady a horký, svìtlem
jiskøící vzduch chvílemi zavanul k ní do stínu. Tiché bzuèení naplòovalo prostor. Rosa se prudce vypaøovala a íøila malát-

nou vùni zemì a trav. Vpravo mezi stromy se otvíral výhled
do kraje. Sytì zelený koberec luk ubíhal tam do dálky a konèil
mezi pruhy a ètverci strni a zoraných polí. Po silnici, lemované stromy, ujídìl vùz a zanechával za sebou protahující
se èáru zvíøeného bílého prachu. A nade vím, nad poli, lukami i silnicí, zdvíhaly se tam z roviny zcela neoèekávanì a jaksi
protismyslnì dva kopce, vlastnì jeden kopec o dvou vrcholech, jeho úboèí se modrala lesy. Vlahý, úsmìvný mír
se vznáel nad krajinou i zahradou. Osamìlé zvuky plovaly
vzduchem jako pozdravy zemì, vysílané nazdaøbùh
do neznáma: rozèilené zabzuèení vosy, temné zahuèení èmeláka, psí tìkot, kejhání hus. Jen lidé se odnikud neozývali.
Slunce se posunulo a Marie ucítila jeho horký dotek na rameni.
Srdce i dech se jí uklidòovaly, avak zdìení, zahryzlé pevnì do jejího nitra, ji neopoutìlo. Pokouí se o ni zase ílenství? Úzkost, vyzáblá, èerná postava, stála pøed ní a vpíjela
se jí do oèí. Marnì napínala Marie vecku svou vùli: vèerejí
den byl vymazán, zbyl po nìm jen tmavý, prázdný otvor - okno
do mrtvé hlubiny. Sepjala ruce v klínì tak pevnì, a jí klouby
na prstech zbìlely. Co si poène, bude-li musit odtud odejít?
A zase vidí pøed sebou ten vùz, ujídìjící po silnici a mizející
v dálce. Kadá cesta odtud vede do neznáma. Nezbylo by jí
ne si zouíat. Nesnesla by takovou tíhu samoty a nejistoty.
Pohne prudce hlavou, aby zahnala straidla, a do oèí jí padne strmì do výe se vzdouvající koruna, spoleèná tøem statným vrbám. Visela nad zahradou jako zelený mrak a skoro
úplnì zastírala postranní prùèelí domu. Pod ní tenká nit vodotrysku hraje si se sluneèními záblesky. Prve, kdy ji tamtudy
vedla paní Balvínová, musila zavøít oèi, nebo pohled
na padající vodu probudil v ní závra. Teï vak nemùe odpoutat zraky od toho mohutného, na vecky strany tryskající-

ho pìnìní zelenì mezi nebem a zemí. Zastírá výhled, zastírá
výhled, opakuje si strojovì - nìco se pohnulo v hlubinách její
due, nìjaký hlas se tam zdvíhá jako daleká ozvìna. Dole
ve stínu vrbové klenby se pohybuje nìjaká postava, staøena
o holi. Dvì staøeny - teï zase zmizely. Dvì staøeny sedí proti
sobì, mlèí a pletou. Vidí je shora - dvì bílé hlavy. Mlèí a pletou
v zeleném umìní vrb. Vysoké bílé dveøe se pøed ní otvírají
a ona kráèí po mìkkých kobercích z pokoje do pokoje, nekoneènou øadou pokojù. tíhlé okno, tmavé záclony. V úzkém
svìtelném pruhu mezi nimi svítí bílá socha eny - eny vystupující z láznì. Ach ano, teï si vzpomíná i na ten sen, pokoje
nemají konce, ona nic z nich nevidí, jen cítí lichotivou mìkkost
pod nohama a v prostoru kolem sebe urozenou krásu, ponoøenou do ticha a nehybnosti. Náhle ero je rozpráeno slavnostní záøí lustrù. Nevidí je, vidí jen jejich plání. A kolem ní houstne zástup mlèky se pohybujících postav, nemají oblièeje, ale
nìkteré z nich jsou jakoby zahaleny do mnohobarevných bleskù, vecko na nich srí jiskrami, kdeto jiné jsou jen jako naèrtány strohou dvojicí èerné a bílé barvy. Pak slyí osamìlý
hlas, nìkdo jí øíká: Nejkrásnìjí jsou zde vìtrné veèery a noci,
takhle na podzim. Neustále sem a tam zmítá se ten les vìtví
a umí umí  Ten, jen k ní takto mluví, jde k ní, stále blí
a blí, spìchá, nebo ona se pøíli naklání do toho zeleného,
mihotajícího se vesmíru, blíí se a volá: Marie! Marie! zachycuje ji v pádu 
S výkøikem se octla v Martinovì náruèí. Sevøel ji pevnì kolem ramenou, a její hlava narazila jen na jeho prsa.
Mùj boe, co je vám? zvolal ustraenì. Vdy byste byla
bezmála spadla z lavièky.
Její bledost, je jí na chvíli odbarvila i rty, ho polekala.

Marie vak, aèkoli se ho jetì drí obìma rukama, jako by
se bála pustit se tak jisté a bezpeèné opory, u se usmívá
skrze slzy, které jí uvázly v øasách. Sklenìnì prùzraèný úsmìv
sedí jí na ústech jako krùpìj rosy na kvìtu. Paprsek svìtla,
nikoli sluneèní, nýbr nìjaký jiný, který vychází z hlubin její bytosti, rozíhá v ní barevnou hru radosti. Clona je roztrena.
Minulý den se vrátil do její due jako slunce na oblohu
po skonèené noci. Vynoøil se náhle nad okrajem obzoru jako
ohnivý kotouè a rázem zahrnul ji záplavou vech proitkù.
Spoleènì vymylená historie její cesty, její pøedstavení tetièkám, putování po domì, Martinùv pokoj s vyhlídkou
do zeleného vesmíru, francouzská kniha na stole...
To nic není, zaeptala hlasem, který se jetì tøásl.
Jen taková náhlá závra. Pozornì naslouchala sama sobì.
Nikoliv, ji netápe s námahou po slovech, je by jí unikala jako
stíny!
A jinak? Necítíte ádné bolesti? - Fuj, Riki, neskákej na sleènu!
Ne, ne, nechte ho, je tak milý... jen trochu mì bolí hlava...
Snad je to tím silným vzduchem a... a teplem, nemyslíte?
Její ruce se ho pustily a také jeho sevøení povolilo. Zvedla
hlavu s jeho prsou a sedla si zpøíma, hladíc roztritì psa, který poloil èenich na její koleno a poilhával na ni zdola s tichou
oddaností.
Martin, jemu se krev ve skráních rozdivoèela pøi styku s jejím tìlem, zkrotl a usedl na rozviklanou skládací idli proti ní.
Naklonìn úèastnì kupøedu, nespoutìl z ní oèi zrovna tak jako
jeho pes. Jejím rtùm se opìt vracela barva, jen shluk fialových stínù kolem víèek jetì zùstával.

Nemìl bych pøece jen zavolat lékaøe? U vèera jsem chtìl,
otázal se jí tie, cítì stále jetì na svých ústech palèivý dotek
jejích vlasù a na rukou vlahou mìkkost jejích ramenou.
Ach ne, ne! zvolala s prudkým odporem. Vdy mi nic
není... Nu ano, slabost, ale to pøece není nic divného po vem
tom, co...
Hm, nevím, nevím Kdybych nebyl za vámi pøiel, moná
e byste si byla ublíila. Mohla jste tøeba narazit oblièejem
na hranu téhle zlomené laky, uvaoval Martin nahlas. A øíkala maminka, e jste ráno nemohla mluvit. Víte, já jsem byl
pryè. Ve Skalici, dodal jako na omluvu své nepøítomnosti.
Sedìla zase jako prve s rukama v klínì a dívala se nìj
do zelené dálky luk. Hnìdý motýl proletìl tøepotavì besídkou,
polekanì se obloukem pøemetl pøes houtí a zmizel. Riki, s nespokojeným povzdechem, e si ho nikdo nevímá, stoèil se jim
u nohou a hlasitì zívl.
patnì jsem spala, trápily mì sny... odpovìdìla po chvíli.
Vy jste se tedy byl poptat na nádraí? pøipojila se rychle.
Pochopil, e z nìjaké pøíèiny úmyslnì mìní hovor, ale její
vzezøení ho zároveò uklidòovalo. Zasmál se a opatrnì
se rozhlédl.
Naoko, øekl pak. A u jsem doma oznámil, e vae zavazadla se ztratila.
Pokývala hlavou a její tváø pohasla.
Není tedy u vlastnì pøíèiny, abych prodluovala svùj pobyt
u vás
A tohle by bylo pìkné. Snad u nechcete odjet? zvolal Martin zaraenì.
Marie zhluboka povzdechla. Co mám dìlat?  Mùj má
mùj otec øíkávál, e ani pøátelského pohostinství se nemá
naduívat.

Vá otec  vyjel Martin, ale hned se vzpamatoval. ,,Èímpak se zamìstnával vá otec, e byl tak nedùvìøivý?
Mariin pohled svezl se z nìho bleskem k zemi. Shýbla se,
jako by chtìla pohladit Rikiho, ale zase se narovnala.
Byl...stavitelem, vydechla potom.
A hleïme, jako Balvín pranejstarí, zasmál se Martin. O
tom vak není pranic známo, e by byl býval nedùvìøivý...
A není to snad pravda? otázala se ho, zdvíhajíc k nìmu
opìt své veliké, mírné oèi. Nemohu zde pøece svùj pobyt protahovat donekoneèna ...
Riki, ty lenochu, slyí to? zvolal Martin na psa, který hned
vyskoèil a opøel se pøedníma nohama o jeho kolena. Nemùe prý svùj pobyt tady protahovat donekoneèna, co tomu øíká? Pes ovem neøíkal nic, jen jeho oháòka se náhle zastavila. Ale vdy právì proto jsem pøiel za vámi, sleèno
Lariová, obrátil se Martin opìt k Marii. Pøiel jsem, abych
vám øekl, e v tomhle stavu není odjezdu prostì ani øeèi.
Slabý rumìnec vyskoèil jí na tváøích a rázem prozradil vecku její neskrývanou dychtivost.
A jak to chcete zaøídit? odpovìdìla mu. Vae tetièky ...
I copak tetièky! pøeruil ji Martin. Jde teï o nìco docela
jiného. Leè po tomto rozbìhu upadl do rozpakù pod tíhou jejího zpytavého pohledu. Teï, kdy se pøiblíila rozhodná chvíle, sám zakolísal. Toti, zahuèel, ono to není tak jednoduché... Tady si lehni, Riki, a nezlob... Vecko závisí jen na vás
a na vaí dobrotì.
Vidìl na ní, e mu pranic nerozumí. A tu, poznávaje, e mu
ji nic nezbývá ne jasnì promluvit, dodal si odvahy a ujal
se slova.

Marie ho poslouchala, ani nedutajíc, ale nedovedla
se natolik pøemoci, aby nedala najevo své radostné pøekvapení. Nikdy by se nebyla nadála tak pøíznivého rozuzlení! Jake, nejene tu smí zùstat, oni ji jetì ústy toho mladého
a docela milého mue o to prosí a ádají od ní za to jen její
souhlas, aby ji smìli vydávat za svou pøíbuznou? Ani ve snu ji
nenapadlo, e by na ni zde èekala taková záchrana takøka
v poslední chvíli! Nebude jí u odejít do onoho svìta v prùhledu
mezi stromy, kde vecky cesty vedou do neznáma.
To, co jí vykládal o nebezpeèí, je hrozilo a hrozí jeho vagrovi, jí sice nebylo docela srozumitelné, nicménì mu vìøila.
Proè by mu nevìøila? Ostatnì, co to vecko neustupovalo
do pozadí pøed jedinou dùleitou skuteèností, e zde mùe
zùstat?
Martin, který ji neustával za øeèi pozorovat, dobøe postøehl
její radostné pohnutí a rychle nabýval jistoty. Instinkt mu øíkal,
e neprohádal, kdy pøedpokládal, e celá ta spletitá vìc
se nakonec rozuzlí docela hladce.
Zdá se tedy, e u nás zùstanete ráda? vydechl vroucnì.
Pøikývla.
To je lichotivé... pro nás pro vecky, dodal rychle, aèkoli
nìco v jejím pohledu mu napovídalo, e by její pøiznání mohl
vztahovat jen na sebe.
Je to pøedevím od vás velmi laskavé, odpovìdìla Marie. Ostatnì se vynasnaím, abych tu neila jen tak zbùhdarma.
V duchu se zasmál - dovedl si pøedstavit vecko, jen ne to,
jak se Marie otáèí kolem jejich. stoletého sporáku nebo jak
sehnuta nad záhony pleje zeleninu a k veèeru ji zalévá konví.
Nahlas vak øekl vánì, e se tu ji nìjaká práce pro ni najde,
aby jí nebyla dlouhá chvíle. A co se týká toho pøíbuzenského

pomìru  velmi vzdáleného, abyste vìdìla  nebude vám to
obtíné?
Proè by bylo? Jen mi jej musíte dobøe vysvìtlit, abych se nespletla, prohodila Marie vesele, potom vak plae pøipojila:
A to mám vám vem teï najednou tykat? To snad ne?
Tykat! Martina polilo horko pøi tak lákavé pøedstavì.
I ne, co vás to napadá. Jste pøíli vzdálená pøíbuzná a jste
u nás poprvé. Ale budeme vám øíkat Marie.
A jak já vám budu øíkat?
Mamince a jejím sestrám tetièky, to se rozumí. A Rose 
nu, té budete øíkat Roso, ne?
A vám?
Mnì? Mnì nemusíte øíkat nijak. Ledae byste chtìla
Bylo by vám zatìko øíkat mi Martine?
Marie se dala do hlasitého, dobromyslného smíchu vypadal tak mile komicky, jak zápasil o slova se svou nesmìlostí.
Martine, opakovala pak takovým tónem, e Martinovi bylo,
jablko by ho políbila. Nu, nevím. Na to si budu musit zvyknout. A jak vlastnì budeme pøíbuzní?
Martin se pokrábal za uchem - nikdy se tuze nevyznal v líèení pøíbuzenských vztahù.
Tak se podívejte, pustil se do vysvìtlování. Venta má
za enu mou sestru. A sám má nevlastního bratra. A vy jste
sestøenice toho nevlastního bratra, rozumíte? Hm, nevím, jestli
to správnì odhaduji, ale budete podle veho i mou sestøenicí
- takovou pøes jedno koleno, nebo jak se to øíká.
Marie nevycházela ze smíchu. Byla jako vymìnìna, vechen
strach a vechna sklíèenost zmizely z jejích oèí.
Jen jestli si to vecko nepopletu. Nejprve ta vae historka
s kabelkou a ztracenými zavazadly a teï zase ten pøíbìh

se sklouznutím na schodech a naím pøíbuzenským svazkem
- tolik výmyslù!
Kromì tìch, které mi vyprávìla sama, pomyslil si Martin
a mimodìk zpozornìl. Ale ne, nevypadala jako èlovìk, který
by chtìl z toho tìit.
Nebude to tak obtíné, jak si myslíte, konejil ji.
Casem si zvyknete - ostatnì nebudeme vás nijak zdrovat, a budete moci a chtít odejít. A pak, ijeme v naem
domì celkem osamìle, jen v rodinném kruhu, jak jste si snad
u vimla. Nebude-li vám libo, po celé dny se tu nesetkáte
s nikým z Bítova. Tedy ujednáno? Souhlasíte? Vstal
a napøáhl ruku.
Stiskla mu ji pevnì a bez váhání. To je to nejmení, co mohu
pro vás uèinit na dùkaz své vdìènosti, prohlásila.
Výteènì! zvolal Martin radostnì. Pobìím to teï vyøídit
mamince a tetièkám.
Rozbìhl se po pìinì mezi dvojí hradbou rybízu a zmizel
pod vrbami, sledován v patách psem.
Vlastnì je to nový dùkaz, øekl si cestou, e se pøímo bojí
odtud odejít. Ale proè? Nemá se snad kam uchýlit? Nebo
se pøed nìkým skrývá? Cítil, e hádanka kolem Marie houstne. A z celého domu nikdo kromì nìho nemá o tom ani tuení! Zamnul si vesele ruce - opìt ho uchvátila radost
ze spiklenectví.
Kdy ji opustil, Marie znovu znehybnìla s rukama sloenýma v klínì. Oèi jí tìkaly po lakové stìnì besídky, po fialových
kaliích plamínku, po rybízovém houtí rudì støíkaném zralými hrozníèky plodù, ale nic z toho nevnímala. Cítila se zase
ochablá, události se na ni hrnuly pøíli pøekotnì. Bude nyní lhát
vlastnì na dvì strany. Ta jedna le bude jistì zcela nevinná
a opravdu záchranná.Ale ta druhá, do které se ji zamotala?

Teï, kdy clona byla protrena, stále se jí vracela vzpomínka
na Martinùv pokoj. Ta francouzská kniha! Vzala ji jen tak namátkou do ruky a 
Aby se nyní bála sama sebe. Na kadém kroku na ni moná èíhá nìjaké záludné pøekvapení. Nemìla pøece nejmeního tuení, e umí francouzsky, kdy tu knihu otvírala, a pak
najednou zaèala èíst s takovou samozøejmostí ... Jetì e se jí
na to nezeptali. Ale jak to vysvìtlí, a se zeptají? Pokusila
se soustøedit, ale nelo to. Taková bolestivá námaha!
Mylenky, trhajíce se v nesouvislé cáry, pøeskoèily jí jinam.
Ten sen dnení noci! Veliké a nespoèetné pokoje, stínové postavy bez tváøí, pocit obøadné skvìlosti v zlatì ozáøeném prostoru... Jaký to byl svìt? V nièem se nepodobal tomu, který
kolem sebe vidí. Odkud ten obraz k ní pøiel? I toho se lekala.
Nosí v sobì neznámo a neznámem je obklopena.
Sáhla po kabelce, kterou dostala od Martina, osuila si kapesníkem jemné krùpìje potu, je jí vyráely na oblièeji, a pak
si s ní chvíli bezmylenkovitì hrála. Náhle její nehty o nìco
uvázly. Podívala se lépe - skuteènì, kabelka mìla na vnìjí
stranì podélnou rýhu, která témìø zanikala v spleti ostatních
rýh. Jene tohle nebyla rýha jako ostatní, nýbr okraj malé
kapsy, skryté v koeném povlaku. Uvnitø nahmatala nìjaký
papír - byl to kalendáø na rok 1936, titìný na pevném kartónu. První pùlka roku byla odøíznuta. Uasle dívala se Marie
na modré sloupce mìsícù a dnù. Teprve teï si uvìdomila, e
vùbec neví, kolikátého je. Ovem, je srpen - to pøece jí øíkala
paní Balvínová - tetièka Balvínová. Srpen. Na kalendáøi nedìli 21. srpna nìkdo èervenì zatrhl. Vrátila zase kalendáø
do koené kapsy, umiòujíc si, e musí nìjak nenápadnì zjistit
dnení datum, ale vzápìtí si zase ochable namítla: Naè?
K èemu by jí to bylo dobré? Zdálo se jí, e na tom vùbec ne-

záleí.Vstala, a aby zahnala ospalost, která se jí dobývala
do oèí, dala se pomalu po pìinì k domu. Vodotrysku
se z dálky vyhnula a zaboèila vlevo do ovocné zahrady. Ale
tam ji neodolala. Ulehla do trávy ve stínu staré, koaté hrunì a za chvíli se jí oèi zavøely.
Martin, který se na ni díval shora z okna pøedsínì, vyzdvihl
k sobì Rikiho a øekl mu, ukazuje na Marii:
Vidí ji? Ne abys ji vzbudil, ty blázínku! A pak ho pøece jen
pro vecko zavøel do svého pokoje.
Obìd, jeho se Marie poprvé zúèastnila, vyznaèoval se jakousi obøadnou povzneseností. Vecky mísy jako by byly obloeny slavnostní náladou, aèkoli k Mariinu údivu se nikdo ani
slovem nedotkl úsluhy, k ní tak snadno projevila ochotu. Byla
tomu ze srdce ráda; vdy bylo mnohem více na ní, aby byla
povdìèna jim! Jedinì Venta, který se právì vrátil z brnìnské
nemocnice od své eny a zùstal v domì na obìd, rozbìhl
se k ní, jakmile vela do jídelny, odvedl ji stranou a v koutì
u okna, jako by se bál, aby to ostatní nevidìli ani neslyeli,
tiskl jí a bolestivì ruku a nìkolikrát pøekotnì opakoval zajíkavým hlasem: Jak jste hodná... nesmírnì vám dìkuji ... nikdy vám to nezapomenu. Jeho bledì modré oèi dívaly
se pøitom na ni zpod plavého oboèí s vroucí a ponìkud ulekanou oddaností. Stìí se dostala k slovu. Odpovìdìla: Není
tøeba, není naprosto tøeba, vdy jste mi vlastnì zachránil ivot.
Nicménì pøes toto mlèení jistá stísnìnost, vemi sice pøemáhaná, ale právì proto tím nápadnìjí, dávala Marii tuit,
e vpravdì nikoho u stolu ani na chvíli nepøestává zamìstnávat mylenka na zbrusu novou pøíbuznou, sedící v jejich kruhu, i kdy vichni hovoøili jakoby nic o vedních a jí vìtinou

cizích záleitostech. Poznávala to i z rozpaèité pozornosti, kterou jí vìnovali, peèujíce, aby její talíø nezel nikdy prázdnotou,
z nesmìlých pohledù a úsmìvù, které k ní vysílali pøes mísy
jídel, jejich vùnì jaksi dotváøela a zpevòovala soudrné ovzduí rodiny  rodiny, radující se v bezpeèí straných oèí pøedkù,
vystupujících na zdi z temného pozadí jako z tùnì nadreného èasu.
Zdálo se, e v tomto pokoji, naplnìném neodvratnì odumírajícími vìcmi, jim vévodily tøi tøáslavé bílé hlavy, nic nemùe
se vychýlit z pøedepsané dráhy. Nejistota, pøekvapení, dìs
a úzkost z nepochopitelných událostí, které jí cloumaly jetì
na zahradì a do únavy - nic z toho nemìlo pøístup sem,
do tohoto pøíbytku rovnováného klidu, naslouchajícího odevzdanì pravidelnému, neukvapenému odmìøování vteøin dlouhým elezným kyvadlem. Vecko temné se zde rozjasòovalo, vecko víøivé ustalovalo nìjakým pøirozeným, nenásilným
postupem, úèinkem tichého, laskavého rozkazu, jím bylo nasyceno ovzduí a jen rozpoutìl vecky zárodky vzruchu
a rozèilení.
Barbora pøináela a odnáela jídla, líce a vidlièky se pohybovaly rozvánì nad talíøi, lesknoucími se hojným omastkem, a laskavá slova se vydávala na cestu nad bílým damakem, tu a tam vyspraveným jemnými stehy, hasla a opìt
se rodila v nevinné podobì, zbavené vech zneklidòujících
barev. ivot, napadlo Marii, je tu pojímán jako nevyhnutelná
danost a události se pøijímají se samozøejmou odevzdaností.
I Venta, který èást obìda vyplnil vyprávìním o své návtìvì
v brnìnské nemocnici, byl poddán duchu tohoto domu. Operace, pøi ní byl v sázce ivot jeho vlastní eny, byla jím podávána a ostatními, i paní Balvínovou, pøijímána jako èlánek ustaviènì plynoucího øetìzce dìjù, z nich se skládá ivot ve shodì

s pøirozeným a nikoho nepøekvapujícím prazákonem. Vyprávìl, harae co chvíli nìèím v kapse, jak Hátin trup je celý zavinut do obvazù, e Háta nesmí jetì skoro nic jíst, e je stále
velmi slabá, ale vcelku e se jí vede u dost dobøe a e
za necelé tøi nedìle se vrátí domù. Pak také jen jako mimochodem se zmínil, e tohle dali Hátì v nemocnici na památku,
a vytáhl z kapsy krabièku se sbírkou hrotitých a èoèkovitých
hnìdozelených kaménkù, je jí vyoperovali z útrob. A krabièka
putovala kolem stolu, kadý ji otevøel, nahlédl do ní, podal ji
svému sousedovi a pokraèoval neruenì v jídle. I Marie
se øídila pøíkladem ostatních; vecko, èeho tu byla svìdkem,
pøipadalo jí docela pøirozené a obvyklé - neznala jinou tváø
svìta ne tuto.
Èlovìk by ani nevìøil, e se to vecko vejde do takového
prý docela malého váèku. Vimli jste si toho velkého hvìzdicovitého kamene? Ten by jí byl prý málem roztrhl luèník, nebýt operace v poslední chvíli.
Nic ne prosté zjiování skuteènosti! Smrt la pod jejich
okny, a oni ani nezdvihli hlavy od svých talíøù. Je dost èasu
se jí zabývat, a zaklepá, bylo vepsáno do jejich oblièejù.
Na Marii pùsobilo toto ovzduí poklidné vyrovnanosti léèivì. Cítila, jak od minuty k minutì okøívá. Nemohla jetì jíst
mnoho, ale chutnalo jí. Tolik èelistí, mladých i bezzubých, pracujících s chutí kolem ní, mìlo na ni povzbuzující úèinek. Jediný ze vech Martin, zdálo se jí, zápasil s neklidem. Vrhal na ni
co chvíli pøes stùl dlouhé, zvídavé pohledy (na nì odpovídala
konejivým úsmìvem) a nìkolikrát zøejmì chtìl zaèít o ní, ale
pokadé vstoupila do pokoje Barbora nebo ho nìkdo pøeruil a on toho zanechal. Jediný Martin také ji oslovoval køestním jménem, vichni ostatní se tomu vyhýbali. Nedivila se jim.
Ona sama si sice dobøe dovedla pøedstavit, jak øíká paní

Balvínové tetièko, a ani jí nebyla ta pøedstava proti mysli,
a pøece, kdykoli to slovo chtìla vyøknout, jazyk jí vypovìdìl
slubu.
Ke konci obìda, kdy Barbora pøinesla Ventovi, Martinovi
a Vilémovi èernou kávu, zaèalo se mluvit o odjezdu tetièek,
který pøipadal kadého roku, jak vyrozumìla z hovoru, na 31.
srpna s tou nevyhnutelnou zákonitostí, jako by byl pøírodním
úkazem na zpùsob rovnodennosti nebo slunovratu.
Opravdu, máme u sedmadvacátého, podotkl Martin. Za
ètyøi dny nám, Roso, opìt zaène kola. A zítra je nedìle - víte,
Marie, e zítra budete u nás ji týden?
Pravda, pøisvìdèil Venta, jedenadvacátého jsem vás sem
pøivezl. To datum tak hned nezapomenu vlastnì bylo to dvaadvacátého, vdy byly ji asi dvì nebo tøi s pùlnoci, viï, Martine?
Marie naslouchala kadému jejich slovu s takovou dychtivostí, e mimodìk pootevøela ústa. Dvacátého sedmého srpna tedy! Martin, který ji nepøestával pozorovat, jen stìí polkl
douek kávy. Mìla s tìmi pootevøenými, svìe èervenými rty
a iroce rozevøenýma èernýma oèima tak dìtský a vroucí výraz!
Teta Hedvika pøikývla. Ano, èas letí, ty ètyøi mìsíce se jen
tak mihly. A zaèala rozvíjet plán na balení zavazadel, co patrnì byla vìc sloitá a obtíná, nebo stále èastìji zaèínala
vìtu slovy a abych nezapomnìla, vdycky vypoèítávala øadu
pøedmìtù, je bude tøeba uloit do koù a tak nebo onak zabalit, aby byly chránìny pøed pokozením.
Avak hrobový hlas tety Anny, který se zøejmì ozval vdycky, kdy byl nejménì oèekáván, pøeruil její výpoèty a plánování:
O èem to hovoøíte?

,,O naem odjezdu! houkla jí do ucha teta Hedvika.
A kupodivu ta, která, zdálo se, pro svou hluchotu ila mimo
èas a skuteènost, odpovìdìla:
Ach jo, za ètyøi dny, viï? Taky jsem u na to myslila. Jen
aby nebylo v Praze moc horko.
Mylenkový proud tety Hedviky byl pøeruen.
A e si vzpomínám, obrátila se náhle na Marii nechávajíc
Anninu poznámku bez odpovìdi. A se vrátíme do Prahy,
mohly bychom tam snad pro vás nìco udìlat. Nemáte v Praze
nìjaké pøíbuzné, kdy jste odtamtud?
Vechny hlavy sedících kolem stolu se k ní otoèily.Marie
zrudla a spìnì zavrtìla hlavou.
Nemám. Jsem docela sama.
Politování lo kolem stolu od oblièeje k oblièeji a na kadém rozalo svìtélko soucitu. Vilém, jeho zaujatost vùèi Marii
zjevnì poklesla od té chvíle, co se Martin vrátil od ní
ze zahrady s dobrou poøízenou, naklonil kupøedu a øekl:
To je opravdu smutné, je-li èlovìk odkázán tak sám na sebe.
Jetì e vá otec mìl sdostatek prostøedkù, aby vám dal takové jazykové vzdìlání; mùete je teï dobøe potøebovat. Èímpak vlastnì byl vá otec, smím-li se ptát?
Tiché uspokojení rozhostilo se nad stolem. Ten Vilém! Vysloví tak dùleitou otázku, která jim vem ji dávno tanula
na mysli, docela znenadání, zrovna kdy si na ni nikdo ani
nevzpomene!
Marie sebou trhla a brada se jí zatøásla, jak zatápala po slovech. Zase ty otázky, ty vìèné, zvídavé otázky!
Byl...byl profesorem francouztiny, vyrazila ze sebe.Proto
jsem se také nauèila dobøe tomu jazyku.
Martinovi bylo, jako by kadé její slovo, promìnìné v kladivo,
tìce dopadlo na jeho hlavu. Tak tak e nevyskoèil a nevykøikl:

To není pravda! Jak to je dlouho, co jste ho vydávala za stavitele? Pøemohl se vak, zùstal sedìt a oèima se zaboøil
do ubrusu. Tam, na jeho bílé ploe, jako by se rozlévala v stále
vìtí a vìtí rudou skvrnu muèivá otázka: Proè le? Proè?
Proè?
Vtom zaslechl hlas tety Anny, hluboký a temný, jako by jím
promlouval sám staletý dùm:
Co to povídá, Hedviko?
e její otec byl profesorem! houkla jí do ucha teta Hedvika.
e je profesorem?
e byl!! vykøikla teta Hedvika a pak tieji dodala k Marii:
U zemøel, není-li pravda? A-ano, u pøed... pøed delím
èasem, odpovìdìla Marie váhavì a vyslala rychlý pohled
k Martinovi. Øekla to správnì? Zdálo se jí, e o tomhle spolu
mluvili. Ale Martin si jí nevímal, nebo právì zápasil
s nápadem, který ho náhle pøepadl. Její ulechtilé, jemné rysy,
její hluboké produevnìlé oèi  to vecko bylo v tak nepochopitelném a pøíkrém protikladu k jejím nepravdivým øeèem,
e si pomyslil, co jestli ona zapírá svou rodinu proto, e její
otec nebo matka  nebo oba  se dopustili nìjaké patnosti,
za kterou se ona stydí? Je-li pravda, e odela z domu, mohlo by to s tím souviset. Moná, e prchá jen proto, e je jejich
dcera. Ale hned se zase rozzlobil sám na sebe. Takové fantazie!  Fantazie? Proè by tento dùvod byl fantastiètìjí ne
kterýkoli jiný?
Vzhlédl a spatøil matku, je pokyvovala hlavou a byla oèividnì s nìèím tuze spokojena.
Tak vida, pronesla pøívìtivì, nebo se jí teï zdálo, e její
pøedstava o Mariinì pùvodu byla od poèátku mnohem urèi-

tìjí, ne opravdu vùbec kdy byla, dávno jsem si myslila, e
vá otec byl nìèím takovým.To se hned pozná.
Èerta se pozná! vybuchl v duchu Martin mrzutì, ale sevøel
pevnì rty, aby mu z nich neunikla ani hláska. Není pochyby,
pøemítal, je zde tajemství, jene takové, na jaké nikdo z nás
nemá právo sáhnout. Nevìdìl, proè tak usuzuje, ale byl si tím
jist - tak jist jako svým vlastním ivotem. A byl by nejradìji vstal,
vzal Marii za ruku a øekl jí: Pojïte, pùjdeme. A li by spolu
cestou necestou daleko, daleko, do neznámých krajin,
do krajin podobných barevnému snu, li by stále a stále a tak
dlouho, dokud by její srdce v kouzelné záøi jiného slunce nebo
jiných hvìzd se neotevøelo, aby tajemství mohlo z nìho vzlétnout a promìnit se v slova dùvìrného a vìrného vyznání. Jaká
by to byla cesta - jaká chvíle! Horké chvìní íøilo se mu nitrem. Vecko v nìm i kolem nìho hoøelo touhou. Ale jeho putování snem bylo náhle pøerueno, barevné vlnìní se rozptýlilo,
lákavé volání vzdálených hlasù bylo pøehlueno skuteèným hlasem jeho bratra.
Za takových okolností ovem, øekl Vilém, byste se mnohem snáze uivila ve mìstì. Mohla byste tam dávat napøíklad francouzské lekce, ty se prý dnes dobøe platí. Kdeto
tady na venku...
Nedomluvil, nebo vela Barbora sklízet se stolu.
Vak Marie také nemíní zde zùstat trvale, není-li pravda?
pronesla rychle paní Balvínová, jsouc takto první ze vech pøinucena oslovit Marii jejím jménem.
To opravdu nemám v úmyslu, tetièko, odpovìdìla Marie.
Tetièko - Marie! Nebylo to zábavné? Jako kdyby si usmyslili z dlouhé chvíle hrát dìtskou hru na pøíbuzné!
Po obìdì na domluvy tety Hedviky i paní Balvínové la si
Marie opìt odpoèinout do zahrady. Jetì vak ne opustila

pokoj, pøistoupila k ní teta Hedvika, a poloivi jí obì ruce
na ramena, jako by ji chtìla obejmout, øekla:
Musím vám jménem nás vech srdeènì podìkovat. Martin
nám vyprávìl, jak jste naemu Josefovi vyla vstøíc... je to
od vás opravdu velmi hezké. Ale nebojte se, nebudeme nikterak zneuívat vaí dobroty.
Její oblièej pozbyl pøi tom vekeré své øímské strohosti a její
hlas znìl pøívìtivì, skoro mìkce.
Marie byla by se nejradìji propadla do zemì. Celá rodina
stála kolem ní v tak obøadném pùlkruhu!
Øekla jsem ji Mmartinovi, zakoktala, e naopak jsem spíe já zavázána vám, protoe já... já... Zmlkla, rozhlédla se kolem sebe pohledem volajícím o pomoc a pojednou se otoèila
a prchla z pokoje.
Pøekvapeni hledìli tázavì jeden na druhého.
První se vzpamatoval Martin.
To bylo pro ni pøíli neoèekávané, tetièko, øekl rychle. Jak
jsem ji poznal, je velmi plachá - uvedli jsme ji do rozpakù,
chudinku.
Jeho vysvìtlení bylo pøijato, dokonce oèividnì posílilo dobré mínìní o Marii, nebo teta Hedvika, je si pøivlastnila právo
nejen mluvit, ale i hodnotit jménem rodiny, podotkla:
Je to opravdu milé a skromné dìvèe.
A odebrala se k svému køeslu u okna, aby si zdøímla.Teta
Anna sedìla ji u sousedního okna s hlavou skleslou na prsa.
Po druhé hodinì vydaly se vechny tøi staøenky na svou obvyklou procházku, dbajíce, aby se vyhnuly ovocné zahradì,
kde odpoèívala Marie. Vidìly ji z dálky, jak leí naznak v trávì,
s rukama zkøíenýma nad hlavou a s bradou obrácenou proti
nebi. Nikde se nepohnul ani lístek a zdálo se, e v dusném
tichu je slyet, jak sluneèní paprsky se nelítostnì vbíjejí

do vyschlé zemì a drobí ji na prach. Teta Anna, která patnì
snáela takové vedro, usedla v besídce a prohlásila, e tam
zùstane. Byla vecka øíèná a její odulý oblièej zrudl pøekrvením.
Je to vecko hotové bláznovství, ulevila si teta Hedvika,
kdy osamìla s paní Balvínovou na zahradní pìinì. Jsem
ráda, e u brzy odjedeme. Nikdy si nezvyknu pøedstírat k tomu
dìvèeti pøíbuzenský vztah.Tobì jsem se opravdu obdivovala.
A proè by sis nezvykla? otázala se paní Balvínová a vrhla
skrytý pohled smìrem k ovocné zahradì; rybízové houtí tam
vak zastíralo výhled.
Teta Hedvika neodpovìdìla. Sama sobì nechtìla pøiznat,
e cítí k Marii zvlátní ostych, který byl jí jinak cizí ve styku
s lidmi z Bítova. Vozila s sebou navenek vdycky vechnu povznesenost svého praanství, je jí usnadòovalo jednat s lidmi
s lehkou, nevtíravou pøezíravosti, a byla pøesvìdèena, e tento zpùsob ji napomáhá udrovat presti starého domu; nevìdìla, e Bítovtí jí prokazují úctu prostì v domnìnce, e její
odmìøenost souvisí s vyøezávanou lavicí v kapli vzetí Panny
Marie.
Natìstí, øekla, jako by pøeslechla sestøinu otázku je z dobré rodiny a sama tu nehodlá dlouho zùstat.
A to je právì koda, odpovìdìla paní Balvínová. Ve ètvrtek zaène Martinovi a Rose kola, a starost o celý dùm pøipadne opìt mnì a Barboøe. Vilémovi nemohu dovolit, aby
se namáhal, a já u nejsem, jaká jsem bývala.
Nu, tak rychle ona odsud nebude pospíchat, neboj se; zvlá
kdy nemá kam, podotkla teta Hedvika a po chvíli pøemýlení dodala: Vlastnì by to nebylo patné, kdyby ti tady nìjaký
èas pomohla. Konec koncù vdìèí Josefovi za ivot.

Nejvíc bych ji potøebovala, a budeme èesat ovoce a vaøit
povidlí. Ale to u asi bude pryè.
Teta Hedvika se na ni udivenì podívala; cosi jako smutek
zbarvovalo sestøina slova - padala jí z úst jako luté, podzimní
listí.
V té chvíli otázal se v domì Vilém Rosy, co o tom o vem
soudí.
Rosa, která si pøeívala klobouk (to byla její záliba), zapíchla jehlu do slámy a pokrèila rameny.
Abych ti øekla pravdu, jsem zmatena. Vlastnì...
Vlastnì?
Rosa mlèela, nemohouc nalézt vhodný výraz pro pøíli sloité pocity, je se v ní zmítaly.
Tak já ti to øeknu, ozval se Vilém. Já mám z ní strach.
Strach! zvolala Rosa pøekvapenì, nebo toto jediné slovo
kupodivu pøesnì vystihovalo základní tón jejího zmatku. Vlastnì má pravdu. Jene - proè strach?
To je právì to! vybuchl Vilém. Proè? Není pevné pøíèiny.
Ba èlovìk by øekl, e je to nesmyslný strach. A pøece... Od té
chvíle, co vstoupila do naeho domu... krátce, øezavì se zasmál. Co ti budu povídat, ty to zná, sama o tom vykládá
dìtem ve kole. Ví, to, jak nìkterá zvìø vìtøí blíící
se zemìtøesení a dává se na útìk  za nejkrásnìjí pohody,
zdánlivì docela nesmyslnì prchá. Nic se u nás nezmìnilo,
a pøece je vecko jaksi vzhùru nohama. A to mì rozèiluje.
Chodil svým oupavým krokem po jídelnì, nasupený a zároveò jakoby plný uspokojení ze svého vlastního neklidu.
Hm, odpovìdìla Rosa a chopila se zase jehly, øekla bych,
e jako obvykle pøepíná.
Vilém vytáhl ramena a k uím. A tak nebo onak...

A tak nebo onak, pøeruila ho Rosa, jedno je jisté, e je
velmi hezká a milá.
Vilém stanul v pùli kroku jako zasaen støelou, která promìòuje v kamenný sloup. Jeho zapadlá ústa se zúila v pouhý
ev, jak je pevnì sevøel. A s hlavou sklonìnou k prsùm, bez
jediného slova opustil pokoj. Rosa ho slyela, jak hluènì stoupá po schodech do podkroví.
Neel vak do svého pokoje. V pøedsíni se postavil k oknu,
z nìho bylo dobøe vidìt Marii, leící v trávì, a nehybný, mlèelivý, v sebe zahryzlý, pohlcoval ji oèima.
Nadeel veèer, který nikdy nevymizel z pamìti domu. Palèivé vedro nepøestávalo obléhat zahradu i dùm jako nelítostný nepøítel a na èistém nebi tøásly se hvìzdy, jako by se i ty
dusily. Jen mìsíc, v pùli rozkrojený, visel nad zemí, podobný
krystalu ledu, avak byl pøíli daleko, aby mohl pøinést úlevu.
V tichu a mrtvu vecky vìci byly strnule zahledìny do støíbøité
dálky a marnì oèekávaly pøíchod osvìujícího výdechu z hlubin
blíící se noci.
V jídelnì, její vechna tøi otevøená okna také marnì prosila
o závan vzduchu, prodléval Martin sám s Marií a právì spustil rádio, kdy ho Rosa oknem vyvolala do zahrady. Zanechav
Marii v pokoji, vyel pøed dùm. Na záhonech leel ostrý stín
støechy, pøeatý tøemi oranovými pruhy svìtla z jídelny,
a kolem dokola modravì svìtélkovala zahrada v magické záøi
mìsíce. Pod okny ve tmì kolem stolu sedìla matka, Vilém,
Rosa a obì tetièky a pøed nimi stál nejmladí Otrádovec
ze sousedství, a luté svìtlo z pokoje padalo zplna na jeho
osmahlou tváø a obnaený, svalnatý krk. Pøiel jen tak v rené
koili a ve spodcích, opásán øemenem, aby si vyprosil

na zítøek zapùjèení medometu, nebo jejich vlastní se jim porouchal zrovna uprostøed nejpilnìjího vymetání.
Ochranitelská zátita Bítovských sousedù patøila k rodinné
tradici Balvínovic rodu, zdìdìné s vyøezávanou lavicí v Bítovské kapli; nebývalo zvykem, aby u Balvínù nìkdo prosil nadarmo. Tetièky i paní Balvínová svolily a Martin s Vilémem
odeli pro stroj na pùdu.
Otrádovec se zatím posadil. Hovoøilo se o tom a o onom,
a hlasy v modré tmì znìly pøiduenì a jaksi neskuteènì proti nadvládné síle veèerního ticha. Z oken unikal stále jetì tenký pramének hudby z ampliónu a mísil se do vánivého trsání kobylek ze zahrady. Nìkdo hrál na klavír a zpíval.
To je Dvoøák, se mi zdá, vsunula do øeèi teta Hedvika.
Dvoøákova Biblická, pøisvìdèila Rosa.
A co ta pøíbuzná, co je teï u vás, jakpak se jí daøí? zmìnil
náhle Otrádovec hovor.
Marii? odpovìdìla teta Hedvika U se pozdravuje, chválabohu.
Slyel jsem, e je to pøíbuzná z Ventovy strany. Ale jetì
jsem ji u vás nikdy nevidìl.
Vak je tu také poprvé. Je to sestøenice Josefova nevlastního bratra, odpovìdìla paní Balvínová.
A tak! Hned jsem si myslil, e to bude nìjaká vzdálenìjí
pøízeò. Vdy vy vichni jinak dríte spolu tak pevnì, podotkl
Otrádovec.
Klavír stále hrál a muský hlas zpíval.
Ale to mìla opravdu tìstí, e to s ní nedopadlo hùø, pokraèoval Otrádovec. Pamatujete se na Vavøincovou? Ta si
zlomila vaz pádem se schodù. Ovem, to byla staøena. Ale
i tak...

Vstal, nebo Martin s Vilémem se právì vrátili
s medometem, a pomohl jim jej uloit na trakaø.
Nedopadlo to vùbec patnì, vak jste slyel, podotkla teta
Hedvika.
Nu ovem, vdy já nic neøíkám, bránil se Otrádovec a jeho
hlas byl zmìnìn, jak se sehnul k zemi.
A co, u vychází sleèna Lariová?
To se rozumí, abyste vy nebyl na ni zvìdav, zahuèela Rosa.
To si jetì poèkáte. Nevychází. A a pùjde ven, poradím jí,
aby si na vás dala pozor!
Otrádovec se vztyèil, a jak jeho oblièej se opìt dostal
do pruhu lutého svìtla, bylo vidìt, e se na celé kolo smìje.
Jestli mi tohle udìláte, paní uèitelko, do smrti s vámi u nepromluvím, øekl, ale jeho ibalský výraz prozrazoval, e to
nemyslí doopravdy. A jak tam tak stál, jako vvykrojen svìtlem
z tmy, byl naò pìkný pohled: statný, urostlý mu v plném rozkvìtu sil.
Rádio v pokoji umlklo.
To pùjdu, øekl, jako by byl èekal jen na to. Podìkoval, podal vem svou tvrdou ruku, zdvihl trakaø a zmizel ve tmì.
Fanfarón! Jakiv nebude mít rozum, zahuèela teta Hedvika, kdy hrèení Otrádovcova koleèka zaniklo mezi ploty.
Rádio umlklo proto, e je Marie zavøela. Její ruka, je otoèila knoflíkem, se lehce chvìla. Hlasy, které jetì pøed chvílí
proudily k ní zvenèí a mísily se se zpìvem a hudbou, zanikly.
Stála dosud pøed pøístrojem, ale i ten se pøed ní rozplýval. Její
oèi pozbyly výrazu, jako by se cele obrátily do jejího nitra.
Vecko postupnì kolem ní zmizelo, jako by sestupovala
po schodech vedoucích ze svìtla do tmy. Ponoøovala se stále
hloub a hloub do sebe, pøitahována èímsi, co víøilo a
na samém dnu její bytosti a chvílemi se dralo mocnì vzhùru,

zdvíháno nìjakou nesmírnou silou. Strach vkrádal se jí
do srdce. Zdálo se jí, e ten tlak jí roztrhne hlavu, hrdlo, prsa,
e ji roztípne od temene a k patì a rozmetá do prostoru.
Pohnula sebou, úzkostlivì vztáhla ruku, o nìco se opøela,
udìlala dva tøi tápavé kroky, do nìèeho vrazila kolenem,
mechanicky usedla.
Kdy se trochu vzpamatovala, seznala, e sedí u klavíru, který stál v rohu jídelny hned vedle dveøí. Zkusila jeho víko. Nebylo zamèeno. Tie, tajíc dech, je otevøela. Èernobílá klaviatura
se matnì zaleskla v záøi lustru. Lehce se dotkla ukazovákem
klávesy a tón, tenký, chvìjivý tón z ní vylétl jako muka
z otevøené dlanì. Stiskla podruhé, o kus dále. Ano, i to byl
ten tón, teï u jej jasnìji slyela v svém nitru, stoupal v ní vzhùru
jako klokotající vøídlo, a za ním druhý, tøetí, celá òùra tónù
a pøeskakovaly z kláves do jejích prstù a letìly vzhùru k jejímu
hrdlu - tlak povoloval, blaená úleva se rozlévala její bytostí
jako vítr korunou stromu a celou ji j rozechvívala, rozeznívala,
rozezpívávala - bylo to jako zázraèné svìtlo, s bolestným úsilím se prodíralo nad obzor její due, mraky se pøes nì valily
a pohlcovaly je, ale pøesto rostlo, íøilo se a tryskalo na vecky
strany, mocné, silné, vecko pøemáhající - Nìkteøí lidé, vznesl se hlas Rosin z èerného stínu domu,
jsou astni jen proto, e nikdy nenabyli rozumu. Myslím, e
Otrádovec patøi mezi nì
,,I vak se také vybouøí, øekla paní Balvínová. S jeho , bratrem to bylo ne jinak. A jeho otec?
Hovoøila jetì dále, ale Martin, stojící na rozhraní domovního stínu a støíbøitého trávníku, ji u neslyel. Vzruenì upíral
oèi na osvìtlená okna jídelny, odkud v té chvíli vylétla hrst nesmìlých tónù. Vteøina ticha. Pak nová hrst tónù  nìkdo jedním prstem vyklepával nìjakou melodii na jejich starém klaví-

ru  melodie se trhala jako pøíli tenké vlákno, ale znovu
se spojovala Kdy naposled slyel jejich klavír? Ani se ji
nepamatoval. A matka stále mluví a mluví
Energické Pst! tety Hedviky pøealo její øeè.
Co je?
To u se v klávesách probírala celá ruka. Pravá. A teï se k ní
pøipojila i levá.
Martin v modravé záøi mìsíce a ostatní ve tmì kolem stolu
ani nedýchali. A starý, po desetiletí mlèící dùm znìl a znìl.
Vlnivá, rytmická melodie byla jako nepøetritý tep srdce.
To snad Rosa? hádala v duchu teta Hedvika, nevidouc ji,
e sedí u dveøí na schodu.
Roso? zaeptala.
Ano, tetièko?
Tys tady? Já myslila...
Melodické srdce domu bilo a bilo.
Martin se jako ve snu pohnul smìrem k oknu a pøekroèil hranici stínu. Jeho postava ztemnìla. A znovu postoupil vpøed to okno ho pøitahovalo. lutá záøe, jako prve Otrádovce, ho
oblila v kouzelné støídì.
Martine, zaeptala teta Hedvika, kdo je to tam v jídelnì?
Snad ne...
Marie, chtìl Martin za ni dopovìdìt, ale vtom Mariin hlas,
zprvu nesmìlý a nejistý, se zatøepetal v ozáøeném oknì jako
pták, který poprvé zkouí svá køídla, a pak vzlétl do hlubokého
ticha. Zpívala!
V tak mnohém srïci mrtvo je jak v temné hlubinì,
v nìm pro alost a pro bolest je místo jedinì.
Tu kouzlo lásky horoucí v to srdce vstupuje
a srdce alem zmuèené teï sní, e miluje.

Mìkký, sametový alt vznáel se veèerem jako vzduné zjevení. Srdce bilo a dùm zpíval. Jejich dùm! est postav v jeho
stínu se ani nepohnulo. I teta Anna poslouchala, i k ní asi doléhal ten zpívající hlas, který od slova k slovu sílil, jako by nabýval odvahy. Pomalá, vánivá a smutná melodie padala
do zahrady jako svìtelný dé.
Tohle je pøece také Dvoøák, ne, Roso? odváila se ozvat
teta Hedvika, kdy hlas umlkl.
Mezihra se váhavì opakovala, snad e Marie tápala, nemohouc nalézt pokraèování.
Ano. Milostná píseò, zaeptala Rosa. Ta...
Píseò opìt zaznìla nad harfovými akordy klavíru:
A v tomto sladkém ïomnìní
se jetì jednou v ráj
to srdce mrtvé promìní
a zpívá, zpívá starou báj.
Dùm zase onìmìl. est postav v jeho stínu bylo jako zakleto v kamenný úas. Kouzlo trvalo a vládlo, kouzlo odumírajícího domu, který náhle promluvil a vyzpíval v písni o snícím srdci vechen stesk a smutek svých sto dvaceti let. Teta Hedvika si kradmo otøela prstem zvlhlé
oèi. Ani nejmení ramot se neozval z otevøených oken, jako
by duch, který v jídelnì usedl ke klavíru, opìt vstal a rozplynul
se v modravém plání noci.
A tu náhle - ano, to byl vzlyk. A teï zase. Nìkdo uvnitø domu
pøemáhal køeèovitý pláè!
První se vzpamatoval Martin, po nìm jeho matka, Rosa, Vilém, teta Hedvika. Vichni, zanechave tetu Annu venku, vhrnuli se za ním do domu.

Ji od dveøí spatøili, co se stalo. Marie sedìla zhroucena
u klavíru, hlavu majíc poloenu na klaviatuøe, a plakala. Martin si poviml, e na pultu nebyly noty. Hrála tedy a zpívala nazpamì! Sotvae vstoupili, vyskoèila, vzruenì se rozhlédla
a pak s hlasitým vzlykotem se vrhla paní Balvínové do náruèe,
jako by v ní hledala úkryt a zátitu.

ÈÁST II
PUTOVÁNÍ SNEM
Kapitola está
QUADRÁTÙV MLÝN
PO ODJEZDU TETIÈEK SE VECKO v domì rázem
a pronikavì zmìnilo. Dvì staøenky, kráèející za sebou, pøestaly se objevovat s neúchylnou pravidelností na zahradì,
u stolu pod okny nebo na terase pod vrbami. Jejich bílé hlavy
zmizely z oken a jejich køesla byla odstìhována z jídelny
do modrého pokoje, kde budou èekat a do pøítího jara
na jejich návrat. Vrátí se jetì jednou? Ta nevyslovená otázka chodila jako duch po celém domì a íøila v jeho ovzduí
tichý stesk nejistoty; v jejich vysokém vìku se nadìje na návrat
zmenovala kadého roku. Moná e a opìt rozkvetou eøíky, vrátí se z nich jen jedna. Která? A moná e obì køesla
zùstanou ji navdy v modrém pokoji a e obì jejich okna osiøí.
Dùm se vyprázdnil, ztiil a schoulil do sebe. Obzory se èistily,
vzdálené lesy pod letícími oblaky se pøibliovaly a jetì více
temnìly. Zahrada, její unavená zeleò edla, vzplála tím ohnivìjími barvami aster a jiøin, ploty se zabìlaly nevìstinými
závoji.
Ale jetì nìkolik hodin chvìly se vecky nervy domu dozníváním oné velké události a pøíprav na ni, je pøipomínaly spíe pøípravy na nìjakou výzkumnou výpravu ne na pouhý od-

jezd do Prahy. Po dva dny hromadila se v modrém pokoji zavazadla tetièek v rostoucí kopec kuírù s prádlem a atstvem,
krabic a bedýnek s nádobím, zavaøeným ovocem
a naloenými houbami neuvìøitelné mnoství vìcí bylo tam
ustaviènì snáeno, jako by dùm mìl být zpola vyprázdnìn,
a pøece kupodivu nikde nebylo znát úbytek. Teta Hedvika, její
rozèilení stoupalo, èím více se blíila hodina odjezdu, bìhala
po domì, rozkazovala, povykovala a íøila zmatek, vecka
ustarána, aby na nìco nezapomnìla, a paní Balvínová, Martin, Vilém, Rosa i Barbora, pokud jí radìji neli z cesty, mìli
plné ruce práce s balením.
Ruch, køik a shon vyvrcholily posledního dne pøed obìdem,
kdy se Marii ji zdálo, e se vichni rozejdou ve zlém. Ale v té
chvíli, kdy zasedli k poslednímu spoleènému obìdu, napìtí
rázem povolilo, a jako kdy bystøina vyrazí ze soutìsky
a rozleje se v jezero, rozprostøelo se v poklidnou íøi slavnostní
a dojaté nálady. Slavnostní byla i výzdoba stolu i vybranost
a bohatství jídel. Nikdo se ji nepøel, nikdo ji nepátral v mysli,
jestli na nìco nezapomnìli; vzpomínalo se jen na uplynulé léto,
na Hátu v nemocnici, na mnoství drobných pøíhod za ty ètyøi
mìsíce, je uplynuly jako sen a s nimi se vlastnì nejtíe louèili, a teta Hedvika kladla na srdce paní Balvínové a Martinovi,
Rose i Vilémovi, komu mají vyøídit jejich pozdravy v Bítovì i v
Adamovicích, a uvaovala, jak zaøídí svùj pøíjezd pøítího roku.
Ve ètvrt na dvì pøedjela pøed dùm dvì auta, jedno pro tetièky, druhé pro zavazadla, tetièky se zdvihly od stolu, naposledy odely do modrého pokoje, aby si tam nasadily klobouky,
zatímco oba oféøi, Barbora, Vilém a Martin nakládali zavazadla do vozu, který mìl odjeti napøed, a byli plni starostí, aby
se nic nepokodilo nebo nerozbilo. A pak, kdy vùz, naloený vzadu málem a po støechu, zamíøil k silnici, tetièky se opìt

objevily v jídelnì, u v plátích, kloboucích a rukavicích. Okamik odjezdu byl tu - neodvolatelný a nutící najednou vecky
z nìjaké pøíèiny k pøekotnému spìchu. V pokoji zavíøil rozèilený zmatek, zvýený v poslední chvíli hledáním hole tety Anny,
pak vzájemné objímání a líbání, pláè a pøání astné cesty,
poslední pøipomínky tety Hedviky, a vichni se v houfu vyvalili
na zahradu a ze zahrady na cestu pøed drátìnou møí, Vilém
a Martin pomohli tetièkám do vozu, který se a zakymácel,
jak tìce dopadly na sedadlo, pak vklouzl k oférovi Martin,
jeho úkolem bylo dohlédnout na nádraí na zavazadla, ofér
slavnostnì zahoukal, átky vzlétly do povìtøí, Rosa chytila
do náruèí Rikiho, aby se nerozbìhl za svým pánem,
ve vzdalujícím se okénku objevila se staøecká ruka tety Hedviky, kynoucí naposled na pozdrav  a pak veliké, teskné ticho zavalilo zahradu i dùm, který se zdál najednou jaksi pøíli
veliký a prázdný. Paní Balvínová se vrátila do jídelny, aby tam
vyplakala svou kadoroèní dávku slz, Vilém, bruèe si nìco
pro sebe, èemu nikdo nerozumìl a oè ani nikdo nedbal, odoural se do zahrady a zmizel za domem a Rosa s Barborou
ly sklízet se stolu, pøijave s povdìkem nabídku Mariinu, e
jim pomùe.
Druhého dne èasnì zrána odela nejprve Rosa do Èerné
Hory (pro pøílinou vzdálenost vracela se odtamtud a
k veèeru) a za hodinu po ní Martin do Adamovic, a dùm, jemu tím dnem zaèínal neodvolatelnì podzim, jetì více ztichl.
Pod stolem pod okny leel Riki, stoèený, nehybný a nevímavý,
jen jeho oèi se tu a tam pootevøely jako v polospánku; neral
a tesknil po Martinovi. Paní Balvínová chodila z pokoje
do pokoje zamlklá a nesvá, nemohouc si zvyknout na novou
tváønost domu - vdycky se obávala tohoto kadoroèního náhlého zlomu. Jetì e mìla tentokrát u sebe Marii! Jaksi mi-

modìk, instinktivnì se k ní pøimkla. Nic jí nevadilo, e i Marie
byla zamlklá a uzavøená. Naopak, bylo jí to milé, jí, která také
nebyla zvyklá nosit své srdce na dlani a prohovoøit nazdaøbùh celé hodiny. Staèila jí její pøítomnost a její stálá ochota
k slubì, staèilo jl dívat se na pùvab jejích pohybù a na krásu
jejího oblièeje i její postavy. Pouhá její blízkost uklidòovala
a pùsobila léèivì na jejího ducha, churavìjícího samotou
a stáøím. Mìla dojem, e spolu hovoøí, i kdy mlèely. Nevyøèená slova, krásná a lahodná právì svou nepostiností, krouila mezi nimi a snáela se jí rovnou do srdce.
Po skonèeném úklidu, ve chvíli dopoledního oddechu, dala
se paní Balvínová u svého okna do vyívání hedvábné záclony do dveøí, kterou hodlala poslat svým sestrám k vánocùm
do Prahy, a Marie usedla na její ádost ke klavíru, jeho
se nikdo z nich ji tak dlouho nedotkl.
Co si pøejete, abych vám zahrála? otázala se a její prsty
se hbitì rozbìhly po klaviatuøe.
Cokoli, jen nic smutného. Potøebujeme se obì trochu rozveselit, viïte?
Staré, zapráené noty na stojanu za klavírem pøily teï opìt
ke cti. A Marie støídala Rameauovy starofrancouzské gavotty s mazurkami a Dvoøákovými Slovanskými tanci a dobrá pohoda rozletovala se domem a zahradou. Paní Balvínová spokojenì pokyvovala hlavou. Ta hudba byla tak vøelá a jásavá
jako rudý, fantastický kvìt, který její jehla právì kouzlila
na tìké, edé hedvábí. Tíivá samota od ní odstoupila.
Jen jestli vás to neunavuje, strachovala se v pøestávce
mezi dvìma kousky. Musíte se jetì A v duchu byla ráda, e
se nesplnila jiná, její obava; nezdálo se vak, e by hudba
Marii opìt tak rozruovala jako onoho veèera, kdy jim poprvé
a tak znenadání zahrála.

Ó ne, cítím se ji úplnì zdráva, odpovìdìla a pokraèovala
ve høe.
Hrála se zápalem, ztrácela se v tónech, její tváø nabývala
zvlátního, nepøítomného výrazu, jako by její due odlétla
na køídlech melodie.
Slunce, je venku hýøilo zlatou záplavou svìtla, vkradlo
se k nim do pokoje, pøilákáno krásou. Hle, je pøece jetì léto,
Marie je prodluuje, pomyslila si paní Balvínová, vzhlédnuvi
od práce. A moná, e uplyne jetì nìkolik týdnù, ne bude
odtud vyhnáno podzimními deti nebo Mariiným odchodem.
Kdy za hodinu nato drátìná dvíøka za ní zapadla, dala
se Marie s buícím srdcem cestou mezi ploty k návsi, vedouc
Rikiho na òùøe. Minula ebøinový vùz, vysoko naloený slámou, který za sebou zanechával luté stopy ve vìtvích stromù. Hejno hus s pronikavým kejháním uhnulo jí z cesty; houser, natahuje esovitì krk, zlostnì na ni zasyèel. Polekanì uskoèila, ale hned se dala sama sobì do smíchu. Na návsi
se zastavila. V stínu ètyø starých katanù stála bílá kaplièka tam asi mají Balvínovi tu svou vyøezávanou lavic i... Napjatì
se rozhlíela. Svìt za zelenou clonou vrb. Svìt, kterého se tak
bála. Teï jí nepøipadal ani hrozivý, ani cizí. Neuvádìl ji
ve zmatek. Vyznala se v nìm. Pouze ji vzruoval; mìla tìkou hlavu, ve spáncích bolestnì sevøenou. Takto tedy vypadá: zblízka! Náves byla liduprázdná. Po nízké, zapráené trávì
mezi katany pobíhalo nìkolik slepic. Vlevo za zdí zahrady
se ozval lidský hlas; kdosi na nìkoho volal. Z druhé strany
doléhaly k ní rytmické, duté údery. Ach ano, cepy!
Tolik byla zvìdava na ten irí svìt, rozkládající se za Balvínovic zahradou! Jak jí bude, a do nìho vkroèí? Nedovedla
si to pøedstavit, a proto èekala se svou první vycházkou, a

Rosa a Martin nebudou doma, aby si byla jista, e nikdo z nich
se jí nenabídne k doprovodu. Zejména se obávala Martina,
nevìdìla, zdali by byla s to, aby pøed ním zakryla první náraz
neznáma. Nu, teï v nìm stála a byla zklamána i potìena
zároveò. Nic se nepøihodilo, neznámo se promìnilo hladce
a jaksi docela pøirozenì v souhrn úsmìvných a pøátelských
vìcí, je byly neskonale dobrotivìjí ne ty její trýznivé sny,
které natìstí ji dvì noci ji nechaly na pokoji.
Øídíc se pokyny paní Balvínové, pøela pøes náves a dala
se po pøíkré, vymleté cestì do kopce. Ta laskavá staøenka!
Kdyby tak byla tuila, s jakou úzkostí si sedala ke klavíru! A hle,
tentokrát se ani u klavíru nepøihodilo nic. Povodeò hrùzy
z neznáma ve vlastním nitru se neopakovala. Spíe naopak,
jakmile zaèala hrát, hudba ji uchvátila a odnesla do prostoru
naplnìného pokojným pláním barevných svìtel, které ji pronikalo a obdarovávalo pocitem dokonalého blaenství. Hudba
ji odpoutávala ode veho, i od ní samé. A kdy dohrála, zpozorovala, e také staøenka se spokojenì usmívá. Musila si
dát pozor, aby pøemohla slzy, které se jí draly do oèí. Pokoj,
zaplavený sluncem, vydechoval radostný mír a tváø paní Balvínové jen záøila. I strohé rysy portrétù nad pohovkou, zdálo
se, zjihly a oèi, dávno mrtvé, se vracely k ivotu a upíraly
se na nì se zalíbením. Vecky pøedmìty v pokoji, odumírající stáøím, jako by se obnovovaly a vzdalovaly od okraje hrobu. Bude nyní hrát dennì, umiòovala si. Bude ji to posilovat.
Kdy vystoupila na stráò, pustila psa ze òùry a Riki vyrazil
kupøedu jako støela a peláil v irokých kruzích po strnitích,
je se v táhlé, ploché vlnì prostírala a k okraji lesa, k nìmu
cesta míøila nìkolika zákruty. Les se sklánìl prudkým srázem
do lebu a za ním se zdvíhaly a klesaly modravé valy zalesnìných kopcù a k dalekému, èistému obzoru. Jaká nesmír-

ná prostora klenula se kolem ní mezi laskavou, teplou zemí
a prùzraènou modøí oblohy, po ní vítr, který se jí opíral do tváøe,
hnal veliká kupovitá oblaka, svítící na slunci jako èerstvý sníh!
Svìt! Svìt! Nebylo v nìm nic hrozivého ani záludného. Byl
pøívìtivý a zøejmì mu bylo zcela lhostejné, e po nìm kráèí
bytost bezejmenná a nevìdomá svého pùvodu a své minulosti. Tíha z ni spadávala vrstva za vrstvou. la stále a stále
vpøed, k novým vìcem a pohledùm, krajina se pøed ní mìnila
co chvíli, starý, rezavý køí na rozcestí pod hruní, hluboká
vozová cesta, v ní jí svìt na èas zmizel a zbývalo jen vysoké
nebe nad hlavou, okraj lesa, kde stála osamìle na strái ztepilá, pruná borovice, svítící bronzovou rzí, jakoby byla opálena
sluncem, fialové koberce vøesu pod stromy, pryskyøicí vonící
ticho, køik neviditelného ptáka, zlaté záblesky slunce mezi
kmeny, daleké prùhledy do mìkkého era, vystlaného mechem  svìt, vzdálen veho nepøátelství, byl krásný a kouzelný!
Pak si vzpomnìla, e paní Balvínová jí kladla na srdce, aby
v lese vedla Rikiho na òùøe, a polekanì naò zavolala. Pes
jetì natìstí nezvìtøil stopu zvìøe a poslunì k ní pøibìhl,
vztyèuje zvìdavì své èerné, pøevislé slechy. Byla by to málem pìknì vyvedla! Martin ho prý jednou hledal po lese plné
tøi hodiny. Stále hloub a hloub se noøila do umìní korun
a pableskování sluneèních skvrn na ryavých kobercích
z jehlièí. Vùnì polední zemì, tiché elesty na vech stranách,
jako by houtiny byly osídleny neviditelnými bytostmi - vecka
ta harmonická krása a tisíciletá vladaøská urozenost pøírody
ji pøemáhaly. Avak pøes svou malátnost se nìkolikrát zastavila a ohlédla, pozornì naslouchajíc. Ten praskot vìtévek, který
se za ní ji nìkolikrát ozval, zdánlivì nasvìdèoval, e nìjaká
skuteèná bytost je jí v patách. Ale pokadé ji ticho usvìdèilo
z klamu. Ani pes nejevil nejmení neklid. A pøece ... Ne, patr-

nì i ten praskot patøil k hlasùm zemì, je ji ustaviènì obklopovaly jako jemná, sotva postiitelná hudba.
Dola k veliké pasece, je se svaovala do lebu. Usedla
tam do stínu krajních stromù, pøivázala Rikiho k mladému buku
a s rozkoí se natáhla do trávy promíené mechem. Její oèi
plhaly po tenkých pøímkách kmenù vzhùru ke korunám, lehce se kymácejícím ve vìtru, a jetì vý nad nì, do modré
prázdnoty dalekého nebe, odkud se jí do nich sypalo plno
drobných, rychle tajících jisker. Okraje oblakù se tam tøepily
v prùsvitná pletiva závojù, je se trhaly a opìt scelovaly
v tajuplné høe a nakonec jako po marném zápase zanikaly,
vstøebány sluncem. Jaký to svìt tam nahoøe! ije po svém,
vzdálený, nevímavý, ustaviènì se mìnící a pøece vìèný.
Náhle se pøed ní objevil tíhlý, vysoký pán s proedivìlými,
do jeka sèesanými vlasy, s bílými vousy, pøistøienými do krátké pièky, a s èervenou stukou v knoflíkové dírce dlouhého
osatého kabátu a velitelsky ji pokynut nápadnì hubenou rukou, aby ho následovala.
Ach, vy? Myslila jsem, e dnes nepøijdete, øekla zaraenì.
Vùbec ji neuznal za hodnu odpovìdi a ona vstala a la poslunì za ním. Nebyla s to spustit oèi s jeho ruky - byla voskovì prùsvitná, s pozoruhodnì tíhlými a dlouhými prsty, pìstìná, kadá kost a lacha byla na ni plasticky vyznaèena; svou
bìlostí tvoøila protiklad k rùové pleti jeho úzkého, ostøe utváøeného oblièeje s tenkým nosem a malou kulatou bradou. Kadý pohyb té ruky byl odmìøený, velitelský a vzneený, jako by
právì v ní se nejvíce soustøeïovaly vecky tyto vlastnosti, jimi byla prostoupena celá jeho postava.
Usednìte, øekl staøec s èervenou stukou, a jak otevøel
ústa, Marie si vimla, e jeho rty mají tou barvu jako stuka,
jene se vlhce lesknou; a mezi nimi se nìco zlatì tøpytilo. Zlatá

korunka, napadlo jí, a bezdìèný úsmìv zatrhal jí tváøemi;
v miku vak zmizel, zaplaen jeho studeným pohledem.
Usedla.
Také na stole pøed ní se nìco zlatì tøpytilo; deska stolu byla
tak bezvadnì hlazená, e ten tøpyt se v ni zrcadlil jako ve vodì.
Leelo a stálo tam plno rùzných pøedmìtù, ale ona vidìla jen
jejich neurèité odrazy, mlhavé tvary, je nedovolily uhodnout,
èím byly vreny na zrcadlovou desku. Vzbuzovalo to v ní zvlátní, závratný pocit plynutí mezi blytivými plochami, je se kolem ní rozvíraly a zase sklápìly. Najednou ze stolní desky vyrostla pøímo pøed ní bronzová soka nahého støelce. Kleèel
na kolenì, druhou nohu maje vzepøenou kupøedu, ví silou ,
napínal luk a míøil rovnou na její prsa. Pozorovala, jak tìtiva
se zvolna napíná, kadým okamikem mohl íp zasvitìt vzduchem. Ale vdy je slit s lukem v jediný kus kovu, øíkala si;
pøesto vak se neodváila ani pohybu, ani slova, zdálo se jí,
e by se urèitì staly znamením pro kovové prsty, aby pustily
tìtivu.
Staøec s èervenou stukou chodil teï po pokoji drobnými
krùèky, malinko nachýlen kupøedu. Byl snad tak pøetíen starostmi? Jasnì zaznìla jí v sluch jeho vìta: Nemáte pøedstavy, co nám dálo práce, ne jsme zjistili cesty, kudy jste
se ubírala oné mlhavé noci. A hovoøil jetì dále, ale ona ji
nerozeznávala jednotlivá slova, aèkoli rozmìla jejich smyslu.
Dokazoval jí, e se musí vrátit, protoe nelze dovolit, aby zùstala tam, kde je. Ale vdy jsem se u vrátila, pomyslila si
a on hned jí odpovìdìl: Jde o to, aby vám bylo jasné, e ji
odtud neodejdete. Nepustíme vás.
Marie zapomene na støelce, prudce se pohne, vidí, e pokoj nabývá tvaru okrouhlé rotundy, kolem dokola nic ne øada
vysokých bílých dveøí, mezi nimi stìny matnì pableskují nì-

jakou honosnou malbou, a v kadých dveøích stojí postava bez
tvaru a bez podoby a celý ten øetìz stráí hledí upøenì na ni.
Past, z ní se ji nikdy nedostane! A vtom uslyí vzdálený hlas
a spatøí, e pøed domem, ozdobeným masívním balkónem
se dvìma mohutnými sloupy a s umnými møíemi v pøízemních
oknech, chodí po kraji lesa ve vysokém rozkvetlém vøesu Martin, vzhlíí úzkostlivì vzhùru a volá: Marie! Marie! Ten hlas jí
rozkrajuje srdce, tak ráda by mu odpovìdìla, ale bylo by to
marné, stráe, je ji navdy od nìho oddìlují, by pochytaly
vecky její výkøiky.
Pátrali jsme po tom oférovi, a to se ví, e marnì, pokraèoval staøec s èervenou stukou. Vùbec jste nejela vozem,
to vecko jste si vymyslila, abyste nás oklamala. Ale zato jsme
nalezli Ventu, který vás odvezl do té smìné vsi vás naprosto
nedùstojné, jak doufám, e sama uznáte. Uèinil pohyb rukou
a náhle zaplála øada lustrù nad její hlavou. Marie je vidí
v podlaze, je se leskne jako zrcadlo a obráí jejich záøi
i hroznovitý tvar a duhové jiskøení nesèetných sklenìných krystalù. Zároveò vak slyí umìní vysokých, bronzových borovic nad fialovým kobercem vøesovitì, vidí krouit krahujce
vysoko nad jejich vrcholy a pak veslovat køídly k táhlému,
modravému høebenu hory na obzoru. Zhluboka vdechujíc vùni
pryskyøice a vlhkého mechu, smete si s oblièeje babí léto, je
jí uvázlo ve vlasech, a myslí si, dívajíc se opìt na zrcadlovou
pláò podlahy. Tohle vecko znám, znám od pradávných dob,
a pøece - jak je mi to cizí a odporné!
Rozumím, odpovídá jí staøec s èervenou stukou, ale o to
se nestarejte, to u bude nae vìc, abychom vás opìt nauèili
tohle vecko milovat.

Tohle? Tohle je pøece nìmé. Slyíte vítr, jak bìí lesem a zpívá? Tady nablízku bud jistì hájovna nebo nìco podobného,
slyíte, jak vèely hodují na vøesu?
Vèely udupeme a toho mladíka, co vás volá, s tím si také
poradíme. Mìl ji jednou takovou nehodu a tentokrát ho nebudeme etøit.
Nikdy by byla netuila, e ten èlovìk dovede být tak studený a zlý. Svírá køeèovitì postranní opìradla køesla a køièí naò:
Nezùstanu zde. Nemùe mì nutit. Vrate mi mùj svìt, ten
pravý, který mì uèinil tak astnou!
Ale staøec s èervenou stukou se jí smìje - jak ten køivý smích
hyzdí jeho tváø!
Zamìòujete sen se skuteèností. Vae koøeny a vae skuteènost jsou zde. Pøedstavím vám nyní ...
Ne, ne, nepøedstavujte! køièí Marie a hotová vichøice hrùzy do ní udeøí, zavíøí s ní vzhùru k obloze - krahujec stále jetì
vesluje køídly k táhlému, modravému høebenu hory na obzoru,
kolem dokola zalesnìné stránì, evel stromù, slunce bije
na modré zvonce kymácející se na dlouhých stoncích. Leí polovztyèena na mechu, nemùe popadnout dech, srdce jí nepravidelnì buí. Nìkde za ní naráejí na sebe dvì vìtve
a vrzají. Od jejích nohou se prudce svauje paseka k hustému
smrkovému mlází, je vystýlá úzký leb zeleným sametem.
Zase ten trýznivý sen. A za bílého dne! Pohled do modra
a zelenì vrací jí sice klid, ale bolestný a tíivý zmatek sedá
se jí na dnì due jako hustý kal. Je vnitønì celá rozbitá. Bude
trvat zase kolik hodin, ne vlídný, sluneèní svìt, který ji obklopuje, její svìt, zaene ta vyzáblá straidla, kam patøi, do nìjaké
nepøístupné propasti v jejím srdci. A zase ten vysoký, tíhlý
staøec, jeho rùové tváøe jsou dobromyslnou maskou, pod
ní se skrývá taková chladná, krutá bezohlednost. Jak se ho

bála! Koho jí jen pøipomíná? Marnì hloubala. Ty zjevy pøes
svou zmatenost mají jakýsi spodní, utajený smysl; vyciovala
jej, ani jej dovedla urèit. Ano, smysl i souvislost, jakýsi spoleèný støed, kolem nìho se otáèí zmì mátoných vidin, pøicházející k ní s takovou pravidelností a výhrunou naléhavostí. Odkud? Poplaené srdce stále jetì hned ochabovalo
a hned se zase úprkem rozbíhalo, jako by dosud váhalo mezi
skuteèností a snem.
Vlhký, studený èenich vrazil jí do tváøe a nìco vedle ni zakòuèelo. Riki! Teprve ten jí dosvìdèil, e opravdu bdí. Netrpìlivì polapoval pøedníma nohama, vrtìl nervóznì ohonem,
v tlamì drel uschlou vìtev a jeho ohnivé hnìdé oèi i jeho kòuèení jí øíkaly: Taková krásná vìtev, proè si nechce hrát?
Usmála se naò a pokusila se mu ji naoko vytrhnout ze zubù.
Nic jiného si nepøál! S blaeným vrèením zaèal se s ní tahat
o svou koøist, vzpíraje nohama ví silou, a se mu zaboøily
do mechu.
Náhle vak Marie vak v zamylení pustila vìtev a zanechala
hry. Fantastické obrazy! Co jsou-li jen zdánlivì fantastické?
Moná, e se s tím starcem ji nìkdy setkala v onom ivotì
pøed procitnutím. Moná, e vecky ty výjevy pøicházejí k ní
z onoho svìta, v nìm ila, ne se probudila v Bítovském
domì, který ji pøijal tak pohostinnì, jako by byla s ním spjata
opravdovým, a nikoli pøedstíraným pokrevním svazkem. Moná, e si opravdu plete skuteènost a sen! Avak vzápìtí se v ní
vecko bouøilo. Jak by tohle, co kolem sebe vidí, mohlo být
nìco jiného ne nepopiratelná skuteènost? Pes, leící vedle
ní, olizoval ji ruku drsným jazykem. Rozumí se, e je to skuteènost a nic ne skuteènost!
Zhluboka vdechla teplou vùni lesa, vstala, odvázala psa
a jala se sestupovat do lebu po úzké pìinì, vinoucí se pøes

paseku vysokou trávou mezi malinovým houtím, pamìtlivá
rady paní Balvínové, aby se vrátila lebem, kde bude
o polednách pøíjemný stín. Najednou pes, jdoucí pøed ní, stanul a vzápìtí div se jí nevytrhl, jak vyrazil kupøedu se zuøivým
tìkotem. Mráz lehl jí po zádech - dva kroky pøed nimi veliký
edavý had s tmavou stuhou na høbetì vztyèil se sykotem hlavu - spatøila jeho zlé, pichlavé oèi, podobné lesklým èerným
korálkùm, a mrtné pohyby jeho rozeklaného jazyka. Pronikavì vykøikla - a vtom had sebou vihl na stranu, a pohybuje
se oním podivným, nepostiným zpùsobem, který ho pøipodobòoval zázraènì oivlému koøenu, odplazil se a zmizel
v trávì pod paøezem. Marie, majíc nohy tìsnì pøitisknuté
k sobì, aby zaujímala co nejménì místa na tak nebezpeèné
pùdì, tøásla se hnusem a hrùzou, zatímco pes trhal òùrou
jako pominutý, a koneènì, sebravi vecku odvahu, otoèila
se a pádila zpìt k vysokému lesu, táhnouc Rikiho za sebou,
sotvae vak dospìla k prvnímu stromu, stanula a vykøikla
podruhé. Nìjaká postava kmitla se v prùhledu mezi kmeny
a zmizela v hustém podrostu - vyplaený skok a byla pryè!
Marie bez rozmýlení zahnula stranou a dala se do bezhlavého bìhu podél okraje lesa a zastavila se teprve, kdy jí doel dech a v pohmodìném kotníku ji varovnì zapíchalo. Kladiva buila jí do skrání. Kdo to byl? Staøec s èervenou stukou! Ne, ne, ten pøece ije jen ve snu ... Snaila se úsilnì,
aby se uklidnila a nabyla opìt rozvahy. Pes pøece ani nezavrèel, aèkoli by jí byl dal jistì znamení, jako ji prve varoval
pøed hadem. Byl to patrnì klam pøedrádìných a zdìených
smyslù. Opatrnì se rozhlíela na vecky strany. Nic. Ani stopy po nìèí pøítomnosti. Jistì to byl klam. Nicménì zpìt se ji
neodváila. Pøed ní vstupovala do lesa nìjaká cesta a jí

se zdálo, e bìí tým smìrem jako ta dolní. Dala se po ní,
ale kdy ani za hodinu nevyla z lesa, poznala, e zabloudila.
Les, tu a tam pøeruovaný mýtinou, nemìl konce. Cesta,
zøejmì nepouívaná, byla místy zarostlá vysokou, loutnoucí
trávou. A kolem dokola nic ne nepøehledné davy stromù
a ticho, hluboké ticho, které Marii teï, kdy se v nìm cítila
ztracena, pøipadalo stále tísnivìjí. A cesta stoupala a klesala
a toèila se, nìmá a stále stejná cesta, která se snad jen tváøila, e vede k nìjakému cíli, a ve skuteènosti nevedla nikam
anebo v obrovském kruhu k svému vlastnímu zaèátku. Marie
byla ji unavena a mìla hlad. A v jakých starostech budou o ni
asi v Bitovì! V kabelce mìla hodinky, které jí pùjèil Martin.Ukazovaly ji dvì hodiny. Zrychlila krok, ale brzy byla nucena usednout, aby odpoèinula. Pes se na ni udivenì díval
a zíval; patrnì si pøipomínal, e tohle je doba, kdy nasycen
spává pod stolem na zahradì nebo na Martinovì posteli.
Nepokoj v Marii rostl. Kdyby aspoò nìkoho potkala! Ale odnikud nepøicházelo k ní nejmení znamení lidské pøítomnosti.
Zdálo se jí, e bude takto bloudit a do veèera a e se u nikdy nedostane do Bítova. S úlekem se vzchopila. Kupøedu!
Ta cesta pøece musí nìkam vést.
Vedla na malou mýtinu a tam konèila. Zøejmì zde nedávno
káceli stromy: oloupané pnì lutì svítily a kolem dokola byly
navreny hromady schnoucích vìtví a kùry. Jene teï tu nebylo ivé due. Odhodlala se volat. Ale její slabý hlas alostnì zanikal pod zelenou klenbou a beznadìjnì se vsakoval
do jejího mlèení jako kapky detì do vyschlé zemì.
Dala se nazdaøbùh lesem do bezcestí, nohy ji u sotva nesly, hlava ji bolela, a tu, kdy úzkost jí u stahovala hrdlo
a vhánìla slzy do oèí, spatøila pøed sebou mezi stromy bílé
silnièní kameny. Na okamik pocítila úlevu. Ano, ale kterým

smìrem se má nyní dát? Pes jí nedával pokyn. Stál, hledìl
na ni a èekal. Zamíøila vlevo jen proto, e tím smìrem silnice
klesala. Zde pøece byla nadìje, e nìkoho potká. Skuteènì
potkala enu, nesoucí na zádech celou horu chrastí a od ní
se dovìdìla, e Bítov leí právì opaèným smìrem. Tedy zase
zpìt do kopce! A má tam prý pùldruhé hodiny! Pøijde domù
teprve na svaèinu. Nicménì pocit jistoty obnovil její síly. Kdy
vak vystoupila na svah, byla s nimi zase u konce a musila si
sednout do silnièního pøíkopu. Opravdu, nemohla dále. Takhle se arci do Bítova nedostane ani do veèera. Kdyby to jméno nebyla pøed chvíli slyela z úst oné eny pod horou chrastí,
øekla by, e Bítov snad vùbec ani není, e není ani ten dùm,
porostlý divokým vínem, ani zelená záclona z vrbových vìtví,
ani paní Balvínová, ani Martin, nýbr, e vecko, co tam proila, událo se ve snu, z nìho se teï probudila ve svìtì obydleném pouze onou enou, která je asi odsouzena nésti své
bøemeno bez cíle a navìky. A také ona je odsouzena bloudit.
Nìco a na dnì její bytosti se pohnulo. To, jak nyní sedí
v silnièním pøíkopu, zakleta do úzkosti a vyèerpanosti, nevìdouc kudy kam, jí cosi pøipomínalo. Co vak, co? Ano, nìèemu to bylo podobné, nìèemu z jejích zkueností. Èemu? Hloubala a hloubala, ztrácejíc se sama v sobì, ale bylo to marné,
spíe by se byla prokopala do støedu zemì ne k pramenu
pamìti ve svém nitru.
Hrèení kol a koòské zaøehtání zalehlo náhle k jejímu sluchu.
Vzhlédla. Taen párem koní, jel kolem ní po silnici ebøinový
vùz, na nìm, klátì nohama v povìtøí, sedìl bokem nìjaký
mladý mu. A jel jejím smìrem!
Vzchopila se a bez rozmýlení zvolala:
Dobrý den! Nejedete snad do Bítova?
Mu na voze zatáhl za oprati.

Prr! Dobrý den. Copak si pøejete?
Mladý, silný, osmahlý mu - zdálo se jí, e ho ji nìkde spatøila.
Opakovala svou otázku. Mu na voze si ji zálibnì prohlédl
a pøisvìdèil.
Je tam jetì dobrá hodina, øekl. Chtìla byste se tam
svézt?
Ano, to bylo pøesnì, èeho si pøála.
To si vyskoète sem vedle mne. Místa je tu dost. Vezu si
jen prkna na vèelín A taky vèelí roj. Ale toho se nemusíte bát,
je dobøe uzavøen.
Vtom spatøil Rikiho a zarazil se.
A hleïme, a se propadnu i s vozem, jestli tohle není Martinùv pes. Riki! zvolal.
Pes vyrazil tak prudce vpøed, e se Marii vytrhl, a zaèal skákat kolem nohou visících z vozu.
Vy jste z Bítova? otázala se Marie radostnì.
To si myslím. Záblesk pochopení se mu objevil v oèích. Seskoèil na zem a dodal: A soudil bych, e jsme sousedi. Nejste snad ta Balvínovic pøíbuzná, co spadla se schodù?
Ano. Jsem Marie Lariová, pøisvìdèila Marie udivenì.
Mu si zamnul ruce a hlasitì se zasmál.
No tohle je mi setkání, sleèno Lariová. Já jsem toti Otrádovec, abyste vìdìla.
Otrádovec! Teï si vzpomnìla - veèer, rádio hrálo a on stál
venku pøed domem, ozáøen svìtlem z okna, a hateøil se o ni
s Rosou.
Malinko zaváhala. Má se mu svìøit na hodinu cesty liduprázdnými lesy? Jeho pøímý, otevøený oblièej, do snìda opálený, vypadal dùvìryhodnì. Rosa tehdy pøece jen ertovala ...

Svezl byste mì opravdu domù? Víte, stìí bych dola. Vymknutá noha mì velmi bolí.
Nepøiznala se mu, e zabloudila.
Ale to se rozumí. Vdy u jsem to øekl. A s radostí.
Ochotnì pomohl jí i Rikimu na vùz a mlaskl na konì.
Vùz, drkotaje a hrèe, se rozjel. Do Bítova! Do Bítova!
Martin, rozlouèiv se ráno u vrátek s Rikim, s tìkým srdcem
se vydal za svými povinnostmi do Adamovic. Riki bìel za ním
podél plotu, pokud to lo, a pak se dal do alostného, pronikavého kvièení. Slyel ho jetì, kdy vystupoval z úvozu na silnici. Takový vìrný a milý pes, a on ho musí opustit, a nejen
jeho, i dùm, planoucí záhony aster, vonné, malátné ticho zahrady a - Marii. Vdycky se tìce louèil s prázdninami, aèkoli
dobøe vìdìl, e jakmile se octne za katedrou, rázem do nìho
vjede uèitelský zápal; vdy bez tìch tøiceti hlav, sedících pìknì v øadách pøed ním, by ivot nebyl ani z poloviny tak krásný.Tentokrát pøipadalo mu vak louèení s letní svobodou dvojnásob tìké. Na est hodin dennì ho kola odlouèí od Marie
a v prvních dnech i na víc.
Marie! Od pøíhody s klavírem byly okamiky, kdy neurèitá,
temná bázeò pøed ní byla v nìm stejnì silná , jako kouzlo,
kterým ho k sobì pøitahovala. Stále a stále ji vidìl, jak sedí
zhroucenì u klavíru, s oblièejem zakrytým obìma rukama, je
spoèívaly lokty na klávesách. A jetì více ne to vryl se mu
do pamìti zdìený výraz jejích oèí, kdy vstala a vrhla se jeho
matce do náruèí. Zdìený výraz? Bylo v nìm mnohem víc:
hrùza, jakou, jetì v ivotì u nikoho nespatøil. Projela mu hrudí jako kulka. Jake, místo uchvácení vlastním, tak vroucím
zpìvem a hudbou hrùza, jako by pohlédla do oèí smrti? Proè?
Odkud se v ní vzala? Co mùe takto hudba pùsobit? Vylou-

èeno! Vysvìtlila jim své rozechvìní vzpomínkou na zemøelé
rodièe, kterou prý v ní ta píseò probudila. Podivná vìc! Ovem,
nebylo to nemoné. Tøeba to byla jejich oblíbená píseò
a kdovíco køehkých vzpomínek se kolem ní nahromadilo.
A pøece Bylo to k zoufání. Nevìdìl ji, zda se jeho pochybnosti rodí prostì ze zviklané víry ve vecka Mariina slova,
anebo zda jen toto její vysvìtlení samo o sobì není hodno
dùvìry. Hranice mezi pravdou a výmyslem se proplétaly
a splývaly tak nerozeznatelnì!
Jake znìla slova té písnì? A v tomto sladkém domnìní
se jetì jednou v ráj to srdce mrtvé promìní a zpívá, zpívá
starou báj. I v nich tkvìlo jakési erosvitné kouzlo. Mrtvé srdce, je se znovu probouzí k ivotu! Spatøil v duchu sám sebe,
jak stojí na hranici ostrého stínu støechy a strnule hledí
do ozáøených oken domu - domu, který zpíval. A opìt zaplavil
ho tý dojem jako tehdy: jako by to nezpívala ona, nýbr nìjaká jiná bytost, v ní skrytá, bytost, která tím zpìvem bila o møíe
svého vìzení.
Tu kouzlo lásky horoucí v to srdce vstupuje a srdce, alem zmuèené teï sní, e miluje. Tyto vere, je se mu náhle
vybavily, oslnily ho jako slunce, kdy znenadání prorazí mrakem. Zastavil se, cítì v celém tìle horké mrazení. Svìt kolem
nìho zmizel a jen ta slova písnì záøila pøed ním jako vìnec
svìtel na temném obzoru. Tu kouzlo lásky horoucí v to srdce
vstupuje ... Boe, vdy to platilo mnì - mnì zpívala tu píseò,
mnì! Vlna vroucího citu vzdula se v nìm takovou silou, e div
hlasitì nevykøikl. Mnì! Mnì! Sepjal ruce a pak se na nì pøekvapenì a nedùvìøivì zadíval. Jak, jemu e bylo souzeno, aby
probudil to mrtvé srdce, v nìm bylo a dosud místo jen pro
alost a pro bolest? Tak to tedy je? Ta zlá, mlhavá noc pøivedla ji do jejich domu jen proto, aby nìjaké utrpení bylo vykou-

peno zrozením lásky? Jaké vak utrpení? Kdo ví, nedotýká-li
se teï jádra jejího tajemství! Snad se jí opravdu pøihodilo nìco
straného, a ona na útìku pøed tím se dostala a k nim. V jeho
nitru se jasnilo. Ano, ano, tak tomu je, byl si tím témìø jist.
A srdce, alem zmuèené, teï sní, e miluje. Snad jetì nevìøí
sama sobì, nevìøí v zázrak, který se v ní stal. Jaké asi temnoty nahromadila minulost v jejím srdci, e jimi tak tìko proniká paprsek nového svìtla? Bylo mu, jako by stál v prùtri
tìstí. Lilo se naò, zaplavovalo ho, a on v duchu volal: Jetì
víc, jetì víc! Vdy on - co ji nemá rád od prvního okamiku
- od té nezapomenutelné chvíle, kdy její oèi, jetì slepé a bezvìdomé, se na vteøinu otevøely, aby mu prozradily svou krásu? A pak ono ráno, kdy ji poprvé spatøil pøed zrcadlem 
zjevení mládí a pùvabu! A její srdce uslyelo volání jeho srdce
a odpovìdìlo mu písní. Ne, to nebyla jiná bytost v ní skrytá 
její srdce to bylo, je zpívalo, její srdce! Srdce, je
se z nìjakého dùvodu bojí milovat.
Bití hodin na adamovické vìi ho vrátilo skuteènosti. Osm!
Pøijde pozdì o zahajovacím dnu! Dal se do klusu a dorazil
do tøídy vecek zpocen, udýchán a rozpálen bìhem i vnitøní
horeèkou.
Po celé dopoledne, je se nekoneènì vleklo, byl patným
uèitelem. Mylenky nedaly se nièím spoutat, ustaviènì mu odbíhaly k Marii, a jemu se zdálo, e jeho áci jsou právì tak
nepozorní a roztrití jako on. Kde zùstal jeho uèitelský zápal?
Nìkolikrát byl v pokuení mrtit knihou, zápisníkem nebo køídou o zem a rozbìhnout se domù. Na zpáteèní cestì vak,
místo aby pospíchal, el stále pomaleji. Bude vùbec s to, aby
se s Marií setkal? Ostýchal se jí.
Kdy se pøiblíil k domovu, znovu se znepokojil - kadá malièkost dovedla nyní poruit jeho rovnováhu. Po Rikim, který

ho jindy vítal u z dálky radostným tìkotem a bezhlavým skákáním na plot, nebylo nikde ani stopy. Dùm byl zamlklý, a nebýt dýmu stoupajícího z komína, byl by vypadal jako neobydlený. Martin za sebou nervóznì pøibouchl zahradní dvíøka a na
jejich tøesk jako na znamení objevila se na prahu jeho matka;
také její tváø vyjadøovala starost.
Nìjak sis pospíil, uvítala ho.  Jakpak se ti vedlo
ve kole?
Dobøe, maminko, to ví, odpovìdìl Martin roztritì. A
kdepak je Riki? 
Marie ho vzala s sebou na procházku do lebu. Mám starost, jestli nezabloudila. Vyla asi pøed dvìma hodinami
a dosud se nevrátila.
Tak? Hleïme, její první vycházka, podotkl Martin. Nu, není
pøece malé dítì, maminko. Obìd je u hotov?
Teï nevìdìl, má-li být rád, e Marie není pøítomna, èi toho
elet. Co bys tomu asi øekla, hovoøil v duchu, dívaje se upøenì
na matku a nevida ji, kdybych ti prozradil, e Marie a já ... Jak
by to asi pøijala? Vtom si uvìdomil, e matka mu nìco povídá.
Tys mi dnes nìjak divný, chlapèe. Vdy mì vùbec neposlouchá! Nepotkala tì pøece nìjaká nepøíjemnost ve kole?
,,I ne, naprosto ne, maminko. A do kterého lebu la Marie?
Poslala jsem ji do Kravího lebu, e je nejblí. A popsala
jsem jí cestu, tak nevím. Nepoèkáme na ni s obìdem jetì
chvíli?
Radìji ne, maminko. Mám hlad jako vlk a slíbil jsem øediteli, e se hned po obìdì u nìho zastavím. Budeme se radit
o rozvrhu.

Obìdvali sami dva u velikého stolu, jeho prázdnota pùsobila na nì tím tísnivìji, e oba byli zamlklí. Martinovi nebylo
do øeèi, dokonce se ani nezeptal po Vilémovi, jako by ani
nepozoroval jeho nepøítomnost, a paní Balvinová, tuíc, e pøes
vecko popírání se Martinovi nìco pøihodilo, èekala, pøemáhajíc nepokoj, a promluví sám. U dojedli, a Marie stále nikde! A Vilém, který se prý - hotový zázrak! - sám nabídl, e
dojde do mìsta pro cukr vèelám na zimu, také nìkde uvázl.
Martin, dopiv kávu, vstal a øekl s pohledem na hodiny:
To abych zase bìel. Doufejme, e se Marie vrátí a e nám
nezmizela právì tak náhle, jako se u nás objevila.
Paní Balvinová ho pøejela rychlým, pátravým pohledem
a dala se do smíchu.
Má ty také nápady! Abys vìdìl, Marie byla mi tu velmi
nápomocná. Je tolik ochotná. A ne odela, zahrála mi
na klavír.
Martin rázem zpozornìl.
A také snad zpívala?
Ne. Jen hrála. A samé veselé kousky. Martine, ta ti umí hrát!
koda, es toho u nechal, mohli jste teï hrát ètyøruènì. Ale
snad bys do toho zase pøiel?
Spolu u tého nástroje, obklopeni a spojeni tou melodií!
Musil se rychle odvrátit, aby matka nepostøehla zmatek, který mu zavíøil v oblièeji.
To nevím. Snad. Ètvrt na dvì. To je divné. Snad pøece zabloudila?
Polu Barboru, aby ji la hledat, odpovìdìla paní Balvínová.Vzruen jetì více ne dopoledne, odeel Martin
do koly. Zjitøená fantazie kreslila mu pøemrtìné, rozèilující
obrazy. Co jestli se z nìjaké pøíèiny Marie polekala onoho
klíèicího citu ve svém srdci a ji nikdy se k nim nevrátí? Mat-

ka se moná domnívala, e pøi obìdì ertoval. Pøisámbùh,
neertoval! Proè by se nemohlo pøihodit, e by zmizela právì
tak náhle, jak se objevila? V mysli vytanula mu slova, která
k ni pronesl onoho dne, kdy poprvé vstala z lùka. Zjevení
z jiného svìta! Co jestli se nyní vrátila do toho svého, neznámého svìta, odkud k nim pøila, a oni ji u nikdy neuvidí?
A kam? Ach ano, kam? Kam mizí krása, je se jen na chvíli
zjevila smrtelnému oku?
Protrpìv se nekoneèností odpoledního vyuèování, vybìhl
ze koly a pøímo pøelétl vzdálenost z Adamovic do Bítova.
Kdy u sbíhal ze silnice úvozem k domu, oddychl si. tìkot
Rikiho! Ale co vrátil-li se Riki sám, bez ní? Vrazil bez dechu
do zahrady, nevímaje si psa, který mu radostí skákal a
na prsa - a náhle stanul jako pøibitý k zemi. Tamhle pod okny
sedí obì, Marie a matka, a právì se nìèemu hlasitì smìjí.
Bylo mu, jako by vrazil èelem do zdi. Nezmizela! Vrátila se!
Hle, kam by ho byla zavedla rozpoutaná fantazie! Byl by nejradìji k Marii pøiskoèil a pøed matkou ji sevøel do náruèí.
Jen si pomysli, Martine, uvítala ho matka, e Marie teprve pøed chvílí obìdvala. Doèista si spletla cestu a dala
se k Laènovu místo do Bítova. A pøedstav si, e ji pøivezl Otrádovec na ebøiòáku. Pøece se tedy s ní seznámil, jak chtìl.
A po celou cestu se jí prý dvoøil.
Martin svratil oboèí a jeho hlas znìl sue, kdy se obrátil
k Marii.
koda, prohodil, e jsem nemohl jít s vámi. Se mnou byste
byla nezabloudila. A byl bych vám ukázal v Lhoteckém lebu
nejkrásnìjí místo naeho kraje. Co je proti tomu Kraví leb!
V jeho slovech se skrývala výèitka a neulo mu, e Marie
vycítila její hrot, nebo se naò nejprve udivenì podívala a pak
se do temna zardìla.

Aha, to bude jistì Quadrátùv mlýn, ozvala se paní Balvínová, které ani nenapadlo, co zpùsobila v Martinovi zmínkou
o Otrádovcovì dvoøení.
Byla jsem tam jen jednou a na vaem místì, Marie, nela
bych tam s Martinem.
Ale maminko ...
Nu dobrá, dobrá, hori se, jak chce, øeknu teï patrnì nìco
hodnì staromódního a poetilého pro vae mladé ui, ale nemohu si pomoci. To místo je poznamenáno. A teï, má milá,
otoèila se paní Balvínová k Marii, byste si mìla odpoèinout.
Pìt hodin napoprvé a ten had k tomu je na vás trochu mnoho.
Had? podivil se Martin.
Nu ano, byla by ji bezmála utkla zmije. Ale to ti mùe vypravovat, a si odpoèine. Myslím, e u je svaèina na stole.
Had! pomyslila si Marie, odcházejíc do pokoje za sálem,
který jí paní Balvínová dala upravit. Horí ne zmije na pasece
byl ten sen. O nìm se vak nikomu z nich nezmínila ani slovem.
Sestupovali pøíkrou serpentinou do Lhoteckého lebu v husté, nízké smrèinì ostøe vonìly houby. Stáda holubinek
se na vech stranách pestøila namodralými, zelenavými
a rùovými klobouèky a vysoké hnìdé bedly i èervené muchomùrky, bíle kropenaté, pynì se rozhlíely pod spletí uschlých
výhonkù, jimi se jeily pnì, tíhnoucí vzhùru ke klenbì, kudy
se tu a tam slunce spoutìlo po svìtelných pásech k zemi
a zanechávalo na ni zlaté lépìje. Podzimní ticho stoupalo
ze dna lebu, ticho bez ptaèích ozev; jen obèas prochvìlo jím
zaumìní lesù jako melancholický povzdech zemì, sklièova-

né pøedtuchou bílého spánku. Bylo jetì teplo, ale chladný
dech, který chvílemi zavanul ze lebu, je protrhával.
li tìsnì vedle sebe na úzké pìinì a elektrické napìtí,
které je obklopovalo, olupovalo je o øeè. Kdybych jí teï poloil ruku kolem pasu, pøitiskl ji k sobì a políbil, jak by to asi
pøijala? uvaoval Martin. Zdálo se mu, e ta tíhlá postava,
kráèející vedle nìho tak prunì a vzletnì, jakoby se dotýkala
zemì nikoli z nutnosti, nýbr jen z rozmaru, vyjadøuje tiché
a oddané oèekávání. Ale nebyl si tim jist a poryv odvahy, který v nìm vzkypìl, opìt se rozprchl. A Martin, místo aby udìlal
nìco z toho, co si pøedstavoval, øekl pouze:
Nebude vám tam dole zima?
A byl rozezlen sám na sebe pro svou nerozhodnost.
Marie naò rychle pohlédla a stejnì rychle zase sklopila oèi.
Ne, odpovìdìla. A kdyby, mám s sebou Rosin átek.
Poèká s tím radìji, a budou dole, u Quadrátova mlýna.
Na nejkrásnìjím místì v kraji a v samém srdci samoty. Beztoho tady, na serpentinì, mìl chvílemi pocit, e nejsou sami.
Dvakrát tøikrát se do konce ohlédl a Marie té, jako by ji zamìstnávala tá mylenka.
Taky se vám zdá, e nìkdo jde za námi? podotkl, kdy
oba opìt udìlali souèasnì tý pohyb.
Marie, je myslila na starce s èervenou stukou, který té noci
ji opét navtívil, sebou trhla.
Ani ne, zakoktala, toti ano ale to bude asi vliv era,
které tu panuje
Myslíte? Slyel jsem docela zøetelnì zapraskání vìtve.
To snad zvìø, ne?
Zvìø? Tady? Co vás to napadá. Poèkejte, hned se pøesvìdèím.
A Martin se náhle rozbìhl zpìt na nejblií záhyb pìiny.

Haló, je tu nìkdo? zvolal.
Odpovìdìlo mu jen ticho.
Vidíte, byl to pøece jen klam, øekla mu Marie, kdy se k ní
vrátil. V duchu si vak vzpomnìla s tísnivým pocitem na onu
postavu, kterou nedávno zahlédla mezi stromy - tehdy po tom
setkání s hadem. Byl to také klam?
Patrnì, zahuèel Martin, a jí to pøipadalo, jako by odpovídal i na její mylenku.
Kdy sestoupili a na dno, jako kouzlem se pøed nimi rozevøelo úzké, hluboké údolí, vystlané sytì zeleným paloukem,
kyprým a jemným jako samet. Støedem údolí vinula se luèní
cesta, lemovaná po jedné stranì tíhlými bøízami - lutobílá
stuha - a po druhé stranì potokem, který se místy rozléval
v nehybné, sklenìné tùnì a místy zase, v úzkých soutìskách,
se pìnil a vyluzoval tichou hudbu na omletých kamenech.
A vysoko nad temnì zelenými stránìmi, je svíraly údolí
a pøecházely v dálce do modra, klenula se èistá obloha.
A nikde nebylo ivé due, jako by tato krása byla zvlá stvoøena jen pro jejich oèi.
Podíval se zvìdavì ze strany na Marií. Zdála se opravdu dojata. Její èerné, nedohadné oèi tìkaly po palouku, jako by
se s ním laskaly, a nebývalé snivý výraz vyplynul z jejich hlubin na povrch. Martinovi se rozbuilo srdce. Krása se dívá
na krásu!
Koneènì promluvila.
Vskutku, je to zde pùvabné, øekla Ale také osamìlé
a smutné.
Krása je vdycky mimo prùmìr a obvyklost, nemyslíte? odpovìdìl trochu dotèen. A proto je osamìlá. Èlovìk pøi pohledu na ni se raduje tím, e bývá dojat.
Opìt ho stihl její rychlý, nesmìlý pohled.

Pro vás tedy krása musí být smutná?
Ach ne, ne, krása je radostná. Co pùsobí smutnì, je její
skrytost.
Snad, prohodila Marie a z nìjakého vnitøního popudu, jako
by chtìla nìjakou mylenku zanechat na místì, kde stála,
a tak jí uniknout, ráznì vykroèila.
Jistì to platí aspoò o pøírodì, øekl spìnì, následuje ji.
Ta se zjevuje ve své nejèistí kráse teprve v dùvìrném setkání. Nepozorovala jste to v mìstských sadech napøíklad,
obklopených rachotem ulic a naplnìných davem lidí, nikomu
se jetì v takové podobì, aby ho pøipravila o øeè jako vás
toto údolí.
Ubírali se podél potoka a z hustého blatouchového porostu vyskakovaly áby a bluòkaly do vody. Jejich nataené nohy
míhaly se nad hladinou v celé své smìné délce.
Po chvíli Martin dodal:
,,Ostatnì, zda vecko ivoucí na svìtì není v jistém smyslu osamìlé? Jen tato hlína, tento prach, tyto splývají
v jednotnou mnohost. Nemají ani netvoøí osobních osudù.
Kdeto tato bøíza? Vy? Já? Kadý z nás ije svùj nejvnitønìjí
ivot sám v sobì, na vlastní vrub a na vlastní riziko, ivot nesdìlitelný ve své nejhlubí podstatì a ve svém mnohotvárném
bohatství. Nae koøeny jsou osamìlé. Jsem pøesvìdèen, e
se sdruujeme do houfu hlavnì proto, abychom v sobì pøehluovali tento prapocit.
Ukazoval se jí v nové, jetì jí neznámé podobì. Nikdy dosud ho neslyela hovoøit tak vánì. Lehká ironie, na kterou
byla u nìho zvyklá, zcela vymizela z jeho hlasu. Kolem rtù tkvìl
mu nádech melancholického a dùvìrného úsmìvu, který vak,
cítila, nepatøil jí, nýbr nazlátlému záøení krajiny, a v edomodrých oèích ploval mu mìkký odraz oblohy, která plála bez áru

jako z vnitøku prosvícený krystal temného akvamarínu. Kadý
jeho pohled byl jako polibek vyslaný tu bøízám, z jejich nepokojných korun se obèas snáel k zemi zeloutlý list, tu zeleným prùzorùm mezi jejich pni, tu v tichý úas zakletým lesùm,
je místy, jako by si dodaly odvahy sestupovaly hloub
do palouku, snad e koøeny, dychtící po vláze, je táhly k potoku,
tu drobným peøejím, je s tøpytem a zurèením poskakovaly
po kamenech  vem vìcem, je míjely, ruíce jejich klid svými kroky a hlasy, a jich se za jejich zády opìt zmocòovalo
vevládné ticho zacelující se samoty. Sojka pøeletìla palouk
a ve vrcholcích, do nich zapadla, varovnì vykøikla: Pozor,
blíí se lidé! Ale nikdo jí neodpovedìl. A scenérie se mìnila,
za kadým ohbím údolí se objevovala nová krása.
Jaký je to zvlátní kraj, ten vá, øekla Marie. Tam u vás,
v plochém, irokém údolí, by nikomu nenapadlo, e sotva
za pùl hodiny se octne v horách.
Není-li pravda? odpovìdìl ivì, nebo kadá chvála jeho
kraje mu osobnì lichotila. Jinde horský ráz je tvoøen horami,
kdeto u nás hlubokými záøezy do náhorní roviny. Ale máme
zde také hory. A vystoupíme ze lebu, uvidíte Babylón, Kraví
horu, Sýkoø, Paní horu, ale ty u nejsou zdaleka tak krásné
jako leby.
Mluvil a choval se docela jinak ne lidé z jejích snù. Chvílemi, kdykoli se cesta zúila, jejich ramena se navzájem dotkla
a horké chvìni rozlétlo se jim po nervech. Kdy mìli pøeskoèit iroký pramen, který kolem dokola rozblátil cestu, podával jí obì ruce, nebo její vymknutá noha po nedávné pøíliné
námaze ji opìt zlobila; a pokadé dotek jejích mìkkých, teplých dlaní roztoèil kolem nìho èervený oblak touhy. Nìco v nìm
volalo: Teï! Teï! Pøiviò ji k sobì a polib!... Neodváil se. Byla

blízká i vzdálená zároveò. Nedovedl si pøedstavit, e by mu
mohla patøit.
A pøece, kdyby nebyl býval zaslepen pøemírou vlastních citù
a kdyby byl více dùvìøoval svému instinktu, byl by zpozoroval,
e i Marie je podivnì vzruena a e skrývá své pohnutí právì
tak jako on. V té chvíli, kdy jí poprvé pomáhal pøi skoku pøes
bláto a jí se zdálo, e padá pøímo do jeho náruèí, byla by ji
málem prostým oddaným pohybem poloila svou hlavu na jeho
prsa. e moná vecka ta poklidnì záøící krása okamiku, to
mámivé ovzduí skrývané a pøece tryskající dùvìrnosti, èarovná moc letmých dotekù, nedoèkavé volání srdcí, plápolání
tìstí je sen? Nech! Pøemohla se vak, vzhlédla  závan vìtru
zchladil jí tváøe a lesy kolem se rozumìly podivem. Vecko
vanulo a plynulo, vecko se kolem ní dávalo do pohybu a ona
v náhlém poryvu strachu, e vecko se rozplyne a zmizí, zatouila po pevné opoøe.
Bolí mì trochu noha, zaeptala. Mohu se o vás opøít?
Vzal ji pod paí. Vlna palèivého horka se pøes nìj pøevalila.
Teï! Teï! zdvihlo se v nìm opìt volání. Pøitiskl její loket k sobì.
Nebránila se. Hrdlo se mu zadrhlo.
Tamhle za tím záhybem budeme u cíle a odpoèinem si
tam, øekl po chvíli, kdy byl opìt schopen øeèi. Zdálo se mu,
jako by její oblièej byl zastøen lehkou mlhou, z ní rudì svítily
jen její rty.
leb se lomil v ostrém úhlu a jetì více se zúil. Bøezová alej
konèila a s ní i cesta. Nad starým stavidlem, zèernalým a porostlým mechem, rozléval se potok v jezírko lemované rákosím a uprostøed zarostlé abincem - místo temné hladiny, v ní
by se zrcadlily zalesnìné stránì, prostírala se i tam smaragdová zeleò, jako by i voda promìnila v palouk. Nespoutaná
pøíroda slavila tu své divoké slavnosti. Les dral se a k nim 

hustý, kosmatý les, plný stínù a tajemného mihotání svìtel, je
jako by vyskakovala ze zemì. Tu a tam poraený kmen leel
iroce rozvalen v houtnaté trávì a obrùstal bachratými poltáøi mechu. Z bøehu sklánìly se k rákosí prastaré vykotlané
vrby a v prùzoru mezi nimi spatøila Marie zvìtralé, trávou zarostlé zdivo, nesoucí jetì stopy dávného poáru. Chrámové
ticho klenulo se nad jezírkem a vysokým, tmavým lesem, ticho mrtvé a nepohnuté, a pøece hluboko pod tisíci jeho vrstvami cosi se hemilo, kolotal nìjaký nepøedstavitelný ivot,
dávající znamení o své jsoucnosti v dlouhých pøestávkách
osamìlými zvuky, je, zdálo se, pøicházely odnikud, aèkoli to
byl jen skøehot ab, ukrytých v rákosí.
Doli a ke zøíceninì a divoèina je sevøela ze vech stran.
Octli se rázem v jiném svìtì, jakoby se byli pøenesli
na nìjakou hvìzdu, její pøíroda, teprve zrozená, hýøila tvary
z bujnosti mladých sil.
To je ten vyhoøelý mlýn, øekl Martin, Quadrátùv mlýn.
Quadrátùv mlýn? To jsem si myslila!
Nebudete se tu cítit pøíli stísnìna?
Marie, majíc na mysli tíivou pochmurnost svých snù, proti
ní bylo toto zákoutí osvobozujícím únikem, zavrtìla s úsmìvem hlavou.
Na místì, kde stáli, byl volný výhled na jezírko. Vpravo
se èernal vyhoøelý mlýn, vlevo se ztrácela pìina, po ní sem
pøili, v houtinách podrostu mezi vrbami a za jejich zády stála
vysoká a nepøekroèitelná hradba lesa.
Marie rozprostøela ál na trávu a s rozkoí se natáhla naznak. Dvì vlny útlých òader vystoupily zøetelnì pod tenkou,
napjatou látkou jejích atù. Martin na ni hledìl jako zbavený
smyslù a jeho nitro znìlo jediným výkøikem, který se jím valil
jako poár. Marie! Marie!

Nue, co stojíte? Nesednete si také?
I její hlas se zmìnil jakýmsi spodním, utajovaným rozechvìním.
Usedl nesmìle na okraj vlnìného álu a nohy sloil pod
sebe. Neodváil se ani promluvit. Tu leela na dosah jeho ruky,
oèi mìla pøimhouøeny a ústa pootevøená rudá, vlhká, zvoucí
ústa. krása uprostøed krásy. Mlèelivá uprostøed ticha. Neproniknutelná uprostøed tajemství pøírody. A tkvìlo na ní nìco z její
nepomíjejícnosti. Moná, napadlo mu, kdybych nyní odeel
a vrátil se sem za lidský vìk, e bych ji tu nalezl jetì takto
leící a nezmìnìnou. Vtom otevøela oèi a byla opìt lidskou
bytostí jako on. Nemyslím, e jsem se kdy octla na tak oputìném místì, pronesla potichlým hlasem.
Øíkám o nìm, odpovìdìl Martin a posunul se ponìkud blíe k ní, e je to srdce samoty. A je to ono místo, o kterém
vae matka tvrdí, e je poznamenáno, viïte?
Mávl rukou, chtìl nìco øíci na jeho obranu, ale nepustila ho
ke slovu.
Ba ne, já s ní souhlasím, øekla rychle. Tady se jistì pøihodilo nìjaké netìstí, nemám pravdu, Martine?
Na okamik mu její obraz zmizel. Jetì nikdy ho neoslovila
køestním jménem mezi ètyøma oèima! Nebyl s to hned odpovìdìt, a kdy promluvil, jeho hlas znìl pøikrcenì.
Vskutku se pøihodilo. Jak jste to uhodla?
Nevím. Vdechuji to se vzduchem. Stoupá to ze zemì. Nechtìl byste mi o tom nìco øíci, Martine?
Zase to jméno!
Teï? zvolal. Radìji nìkdy jindy, Marie. Naè ruit lidskými
osudy tento klid?

Co naplat? U my sami jej ruíme. Ne, jen vypravujte! Zdálo
se mu, e netouí ani tak po jeho vyprávìní, jako po tom, aby
bylo jetì na chvíli oddáleno to, co cítila nezadritelnì se blíit.
Nu, nevím, ale øekl bych, e lidé v tom pøíbìhu vidí víc, ne
v nìm je. Ve skuteènosti je to pøíbìh jako tucet jiných, a kdyby
toto místo nebylo tak zpustlo, jistì by si na nì u nás nikdo ani
nevzpomnìl, ujal se Martin slova nepøíli ochotnì. Quadrát
byl pøivandrovalec odkudsi z Moravského Slovácka, divoké,
nespoutané chlapèisko. Zmámil zdejí mlynáøku, mladou vdovu, aèkoli mìla zrovna pøed svatbou, odloudil ji jejímu snoubenci a sám se s ní oenil. Pùvodní enich se obìsil v den
jejich svatby prý tamhle na té první vrbì, take musili jít kolem
nìho, kdy se vraceli z veselky domù. Quadrátová se z toho
setkání div nerozstonala, ale její mu mìl pro strach udìláno.
Sám odøízl nebotíka a jeho tìlo bylo pak druhého dne odvezeno zpìt do Adamovic a vydáno jeho matce. Pøesnì
ve výroèní den svatby i smrti mlýn vyhoøel. Vyetøovalo se, ale
nic se nevyetøilo. Neastná náhoda. Pojiovna vyplatila
peníze a Quadrátovi si postavili nový mlýn. Narodil se jim syn,
ale do pùl roku zemøel na zákrt. A pøesnì o druhém výroèí
svatby i smrti mlýn vyhoøel podruhé, jene tentokrát pøi tom
ohni pøiel o ivot i Quadrát. Jeho ena mlýn ji neobnovila.
Odstìhovala se z kraje a proslechlo se pozdìji, e skonèila
smutnì: uhynula trudnomyslností. Spálenitì a pozemky zdìdila po ní její sestra v Olomouci, ale ta se zde nièeho ani nedotkla. To bylo asi pøed dvaceti lety. Pak to koupil vecko
adamovický velkostatek, ale ani ten zde na nic nesáhl, ledae dal spravit shnilé stavidlo. To se rozumí, dnes to nestojí
za to. Mlýnská strouha je u dávno zanesena, bylo by do toho
potøebí tuze mnoho penìz. Nue, to je ve. Vidíte, nic na tom
vlastnì není.

Marie, leíc naznak, s rukama sloenýma za hlavou, poslouchala ho beze slova.
Nic? opakovala, kdy skonèil. A pøece je tohle místo poznamenáno. Vae matka má pravdu, Martine. Co to necítíte? Rozhodnì ten mlýn nìkdo zapálil.
Martin pokrèil rameny.
Nikomu nic nebylo mono dokázat.
Pomyslila si: ivému ne a mrtvý byl z dosahu otázek. Ale to
mu nemohu øíci. Vysmál by se mi. Copak on ví o takových
vìcech? Jeho nenavtìvuje ve snu staøec s èervenou stukou. A nenarodil se jako já podruhé.
Ovem, stejnì dobøe to mohla být také shoda okolností,
pronesla a zároveò si vimla, e Martin teï sedí tìsnì u ní.
Jeho tváø se vznáela kolmo nad její.
Povìrèiví tvrdí, pohnula se ústa nad jejíma oèima, e tu
pùsobila síla pøes hranici ivota a smrti.
A kde je hranice ivota a smrti? Nevím. Nevím ani, kde je
hranice mezi skuteèností a snem, odpovìdìla mu v duchu,
zatímco její oèi, ovládány jinou nesmírnou silou, noøily
se do jeho zrakù, které záøily nad ní tak závratnì blízko.Vtom
uslyela varovný, chladnì øezavý hlas:
Mìjte se na pozoru. Zamìòujete sen se skuteèností.
Úzkost v ní zavíøila. To, e vidí tak blízko nad sebou jeho oèi
jako dvì hvìzdy, e leí naznak v této divoké samotì, e on
se k ní sklání a zahaluje ji svìtlem svého pohledu jako
do ohnivého plátì, e kromì jejich dvou srdcí, volajících
po sobì, tu není nic, ne vìènost oblohy, lesù a vody  je to
skuteènost nebo sen? Co procitne-li u zrcadlovì vyletìného stolu a místo Martina spatøí støelce, míøícího jí na prsa,
a rùové tváøe toho zlého, studeného èlovìka?
Marie! Marie!

Ne, to nebyl hlas toho starce  to volal Martin.
Marie! Kdo tì ke mnì vyslal? Odkud jsi ke mnì pøila? Marie!
Zavøela oèi jako v oslnìní a ucítila, e jeho ruce ji objímají.
Ne! Ne! vyrazila ze sebe zmatenì, pohnula i nìkolikrát hlavou sem a tam, aby mu unikla, ale náhle ucítila eh jeho rtù
na ústech, zasténala a ztratila vìdomí veho kromì nesmírné, radostné rozkoe, která dlouze vlnila jejím tìlem a
k samotným koøenùm její bytosti. Nìco v ní zamávalo køídly,
její ruka zatápala ve vzduchu a pak se pevnì ovinula kolem
jeho krku.
Kapitola sedmá
SVATEBNÍ NOC
LEB VYHASÍNAL. Vraceli se domù, dríce se za ruce.
Ze strání vanul podveèerní chlad a na blednoucím nebi døímala oranová oblaka. V ohbí údolí skupina bøíz, zaehnutá
sluncem, je tam vpadlo lesním prùsekem, stála na zeleném
stole trávníku jako ohnivá kytice, zasazená do køiálového
vzduchu. Èas od èasu Martinova ruka sklouzla k Mariinu pasu
a jejich kroky uvázly, kdy jejich tìla uposlechla lákání smyslù.
Mìli hrdla jako zapeèetìná. Slova! Naè ta by jim byla, kdy
i výmluvnost pohledù, polibkù i objetí stìí staèila, aby vyjádøila bohatství nového svìta, jej láska jako kouzlem vybudovala v jejich srdcích? A jestlie pøece promluvili, nebylo to nic
jiného, ne co si v tée chvíli eptaly dvojice milencù vemi
jazyky zemì ve vech svìtadílech, pod tým vysokým

a dalekým nebem, na nìm haslo slunce nebo vycházely
hvìzdy, jiskøil se Velký vùz nebo plál Jiní køí. Prahlas zemì
promlouval jejich ústy i oèima, oheò zemì spaloval jejich tìla,
v jejich horkém dechu, jej kadý z nich cítil na své tváøi, bledna ádostí, znìl nejslavnìjí akord ivota a v jejich srdcích
zpívala melodie vìkù, která nezná hranic èasu, protoe jí není
dán zaèátek ani konec.
Stmívalo se, kdy doli domù. Z komína stoupal kouø k obloze, je mìla barvu zralých hroznù èerveného vína.Za vrátky,
pod ochranou pámelníkových keøù, obsypaných bílými kulièkami, se jetì jednou, naposledy, políbili. Horce, letmo a rychle
- v obavì, aby nebyli pøistieni.
Paní Balvínová se právì pøed chvílí také vrátila ze své kadodenní procházky a v oknech jídelny se rozalo svìtlo, zrovna kdy vstupovali do domu. Síní táhla z kuchynì vùnì veèeøe a ozývalo se øinèení talíøù.
Pøijdu za chvíli, zaeptala Marie, musím se trochu upravit. Vypadám, e by jim to bylo nápadné. A zmizela ve dveøích
do sálu.
Martin se také odebral místo do jídelny nahoru do svého pokoje, a ani rozsvítil, zamylenì stanul u otevøeného okna.
Chvìjivý závoj vrb ztemnìl. Kdy zavanul vítr, pøátelský um
snesl se k nìmu do pokoje a první hvìzdy, je prosvítaly mezi
vìtvemi, støídavì hasly a opìt se rozsvìcovaly - drobounké
svatojanské muky, plovoucí zeleným vesmírem. Veliké, zboné ticho se sletovalo do houstnoucího era. Zaslechl tenièké
plouchání vodotrysku - u zase zaniklo v elestivé melodii
vrb. Kradmo se dotkl rukama svých tváøí. Jetì byly horké.
Slabá, neurèitá vùnì Mariiných vlasù tkvìla mu na prstech.
Oheò mu prolehl hrudí. Marie! Teï byl rád, e po veèeøi musí
do mìsta na uèitelskou schùzku. Nevydrel by s ní sedìt celý

veèer u stolu a nepolíbit ji! Stál nehnutì, zatímco veèer kolem
nìho shromadoval své tmavomodré zástupy, noøil
se do sebe a naslouchal jejímu pøiznání, které v nìm stále
jetì znìlo a znìlo. I jejího srdce se tedy zmocnila tá nadvládná síla a ji tehdy, kdy ho poprvé spatøila u svého lùka!
Jak úasný pocit, vlastnit jiného èlovìka, ivou bytost, nikoli
mrtvou vìc, ne stùl, knihu, dùm, nýbr ivoucí dui, pokladnici
mylenek, citù a vznìtù, cosi jedineèného a neopakovatelného - enu, kterou mu dal - kdo? Kým byla postavena na cestu
jeho ivota, aby se s ní setkal?
Teprve teï si s údivem uvìdomil, e se ani slovem nedotkli
jejího tajemství. Arci, co záleí na nìjakém tajemství ve chvíli,
kdy se dva lidé sobì odevzdávají navdy? Dobøe tak, øekl si.
Je to její vìc a je na ní, aby promluvila.
Martine, k veèeøi!
Rosin hlas!
Odstoupil od okna.
Marie, kdy vzruenì vkroèila do svého pokoje za sálem
jako do útoèitì, také se neodváila rozsvítit, aèkoli tam panovalo husté ero, nebo jediné okno bylo zvenèí stínìno koatým oøechem. Usedla na první idli, je se jí namanula,
a vecka se schoulila do sebe. Lehké chvìní íøilo se jí
do nohou a rukou, zatímco jediná mylenka krouila jí hlavou
s vyèerpávající neodbytností: To se nemìlo stát, to se nemìlo
stát! A pøece vìdìla, kdyby teï veel, vrhla by se mu znovu
do náruèí. Jaká je to moc, která ji k nìmu pøitahuje s takovou
ivelností? Mìla uposlechnout vnitøního hlasu a pouít odjezdu tetièek i k svému odchodu. Zmizet - zmizet odtud beze
stopy, vrátit mír a klid tomuto domu, který ji pøijal tak pøátelsky. Byla mu tím vlastnì povinna! Kdeto nyní? A pøece, kdyby jetì teï odela, kdovíèemu by zabránila. A zase se v ní

vecko pøevrátilo. Ne, nemùe odejít, nemùe násilím zpøetrhat to ivoucí pletivo citù, je ji spojuje s Martinem. Byla by to
vrada. Bylo by to toté, jako kdyby vzala nù a s jeho srdcem
probodla i jeho dui. Dvojnásobná vrada! A pøece - Martin
a ona! Kam to povede? Øekne-li mu pravdu o sobì, zda ho
tím nezraní hloub ne svým odchodem? Jak by mohl vìnovat
svou dùvìr a lásku nìkomu, jako je ona? enì beze jména,
bez minulosti, bez pùvodu, bez rodiny, nestvùrnému výrobku
nìjaké strané, nemilosrdné události, náhody, høíèky? Buï jí
nikdy neodpustí, e ho podvádìla, anebo ji bude pokládat
za ílenou, i kdy jí to ze etrnosti neøekne, a jeho láska shoøí
a zbude po ní jen popel odporu a strachu.
Tma se na ni tlaèila, jako by ji chtìla sevøít a udusit. Jak tiché jsou stìny kolem ní, jak hluboce mlèí dùm! Sten vydere
se jí z hrdla. Proè jen mu dovolila, aby ji líbal! Teï ji nebude
mít sílu, aby odela. Cítí, jak tisíci koøeny vrùstá do tohoto
domu. Kouzelný dùm! ké by se jí aspoò podaøilo nìjak prorazit hradbu, je ji dìlí od toho, co bylo pøed jedenadvacátým
srpnem! Mít takovou moc, aby mohla s úspìchem zavelet:
Due, probuï se! V tichu a tmì, je ji obklopují, vìdomí sebe
se v ní zakaluje. Mate se. Co spí a sní? Co dnení odpoledne bylo pøeludný obraz?
Vstane. Nìco ji táhne k zrcadlu, je lákavì pableskuje
na zdi. Moná, e teï, kdy jsou z nìho vymazány obrazy vìci
tohoto domu a svìta, spatøí v nìm svou pravou podobu, pravé jméno svého já, tu Marii, kterou vídává hovoøit s oním starcem s èervenou stukou anebo s tou smutnou enou v atech
temnì viòové barvy. Strach jí stahuje hrdlo, a pøece jde blí
a blí, s jednou rukou instinktivnì vztaenou vpøed a s druhou
pøitisknutou k srdci, je bije na poplach, stále blí a blí svìtélkuje svùdná hladina zrcadla, jetì dva kroky, krok a spatøí

Marie! Marie!
Hlas zní z nesmírné dálky, hle, jak se dùm od ní vzdaluje
s kadým krokem, který ji pøibliuje ke zdroji pravdy. Kdo ji
volá? Nech ji nechají na pokoji, nech jí popøejí èasu, aby
rozøeila tajemství své vlastní bytosti!
Marie, k veèeøi!
Dlouhé chvìní probìhne jejím tìlem, blesk panické hrùzy jí
protne oèi, slyí kroky vedle v sále, probùh, v takovém stavu ji
tu nesmí Rosa zastihnout - zlomí sílu vábeni, vrhne se ke dveøím, uhodí se pøitom o idli, otoèí vypínaèem, svìtlo zaleje pokoj, svìt skuteèných vìcí ji opìt obklopí.
Ale vzápìtí div nevykøikne - ta tváø, tisknoucí se na okenní
sklo! Staøec s èervenou stukou! Mik, a zmizela. Vzpamatuje se. Ne, to nebyl ten staøec. To byl pøece Vilém. Vilém!
Ano, ji jdu! zvolá a otevøe dveøe.
Na prahu stojí Rosa a mìøí si ji udiveným pohledem.
Nemùeme dnes nikoho sehnat ke stolu, to je jako zaèarované. Martinovi se nechce dolù, Vilém je dosud pryè, odeel brzo po vás, a vy - u jsme si myslili, e jste únavou usnula.
N-ne, ne, zakoktala Marie. Aèkoli jsem opravdu unavena. Stále jetì mnoho nevydrím.
A pokradmu se ohlédla. Okno bylo prázdné. Vilém! A s jakou laèností civìla na ni ta jeho tváø! Opìt vynoøila se v ní vzpomínka na onu postavu v lese. Èi to i ono byl klam? Vzrueným, nejistým krokem následovala Rosu.
To pøece budeme aspoò ètyøi, prohodila paní Balvínová,
která ji sedìla s Marhnem u stolu. Co jen ten Vilém kde
dìlá? I na procházku jsem dnes musila sama.

Mnì také neøekl, kam jde, postìovala si Rosa.Zdá se mi
vùbec poslední dobou mnohem nemluvnìjí.
Myslí? Nu, Vilém nikdy nenadìlal mnoho øeèí, podotkl
Martin.
Barbora nosila na stùl. Dali se do jídla a Marii se ponìkud
ulevilo, jakmile usoudila, e ani paní Balvínová ani Rosa nepostøehly zmatek, který se jistì zraèí na její tváøi, pøes vecko
její úsilí se ovládnout. Zato Martin opravdu vypadal jako jindy,
jen snad mìl o odstín lesklejí oèi a prudí pohyby, kdy odpovídal matce, kde spolu odpoledne byli.
To pøece u quadrátova mlýna? potøásla hlavou paní Balvínová. Aby nebylo vdycky po tvém, Martine! Není to pøíli
hostinné místo, není-li pravda? obrátila se k Marii.
Je velmi oputìné. Ale svým rázem pùsobí nezapomenutelnì, odpovìdìla Marie a k své zlosti se zaèervenala. Nezastavil se na ní pohled paní Balvínové o chvíli déle a nestoèil
se pak z ní na Martina? Srdce jí vynechalo.
Ale paní Balvínová ji zase vyprávìla sama, e byla a v adamovické oboøe, letos poprvé, a byla nespokojena. U to tam
není, jak bývalo, na vem je znát patné hospodáøství, obora
upadá, stádo daòkù je letos o polovinu mení.
Mìli by sníit odstøel; pùjde-li to tak dál, budou moci ohradu kolem obory pálit v zimì v kamnech. A to je na velkostatku
nucená správa. Jak by to vypadalo, kdyby tam jetì teï hospodaøili podle své panské libovùle?
Z velkostatku pøela na Pencovy - mluvila s jejich starím
synem, který se právì vrátil z vojenského cvièení.
Jen si pøedstav, Martine, zlomil si tam ruku ...
Nedoøekla, nebo vtom se otevøely dveøe a do jídelny
se voural Vilém, zahuèel cosi na pozdrav a usedl na své

místo. Jeho nasupený oblièej, jako vdy neoholený, byl zsinalý jako jíl.
Marie, kdy veel, ucítila úder ve vech nervech. To byl ten
oblièej za jejím oknem! Tøebae ihned zmizel, mýlka nebyla
moná. Mrazivý strach projel jí nitrem a rozhoupal jí srdce jako
poplaný zvon. Zdálo se jí, e s ním do pokoje vstoupila nìjaká neurèitá hrozba, cosi tíivého a dusného. A teï tu sedí,
nikoho si nevímá a poèíná si, jako by byl u stolu zcela sám.
Vrhla kradmý pohled kolem sebe. Martin se tváøil lhostejnì
a v rysech staré paní tkvìla pouze nìmá výèitka. Zato Rosa
neodolala, aby ji nevyslovila:
No, to je dost, es u pøiel. Matce jsi dnes chybìl na její
procházce.
Vilém jen mávl rukou a pùl jeho tváøe zmizelo za álkem
èaje. Jak ohyzdnì se mu pohybuje ohryzek pøi pití, pomyslila
si Marie a s odporem odvrátila oèi. Oè pøívìtivìjí by byl tento dùm, kdyby on zde nebyl! Ale vzápìtí se v ní pohnul soucit.
Vdy je to èlovìk navdy vyøazený ze ivota, a v tak mladém
vìku!
Aspoò bys mohl odpovìdìt! pohodila Rosa uraenì hlavou, kdy Vilém jako hluchý postavil álek na stùl a zaèal se vidlièkou rýpat v míse s nakrájeným salámem. Ruka se mu tøásla. Poèkej, dám ti sama, vdy to vecko rozhází.
Kdyby ses radìji starala o sebe a dala mi pokoj! utrhl
se na ni Vilém a naloil si na svùj talíø. Dva tøi plátky pøitom
spadly na ubrus. Nechal je tam, jako by je nevidìl, a Rosa je
s povzdechem sebrala.
Zvon v Mariinì nitru vyzvánìl stále poplanìji. Jak to, e Martin nic nepozoruje a e se naopak jetì dává do smíchu? (Znìl
ovem trochu nucenì.)

Musíte mého bratra omluvit, Marie, øekl jí. Mívá období,
kdy je lépe si ho nevímat. Sázím se, e byl v Adamovicích
v Panském domì a prohrál tam v kartách.
Ten oblièej za sklem! Ne, ne, vykøiklo nìco v Marii, byl s námi
ve lebu. Ale nic z toho se nedostalo pøes její rty. Pevnì je
stiskla a cítila, e bledne. Je-li tomu tak, potom ... co se stane?
Vilém lehl po Martinovi vzteklým pohledem a neodpovìdìl.
Paní Balvínová se ho zøejmì neodvaovala pokárat a omezila
se jen na významné mlèení po vzoru tety Hedviky, ale pøi Martinovì naráce se zamraèila. Nenávidìla karty, a e Vilém obèas podléhal jejich svodu, byla jediná vìc, kterou mu nedovedla odpustit.
Slyels, Viléme, co øíkal Martin? ozvala se pøísnì. Aspoò
kdybys ...
Vilém odhodil vidlièku a nù.
Co jste dnes na mne vichni jako srni? pøeruil ji popuzenì.
Leè tu se rodová prudkost probudila i v paní Balvínové.
Snad mám právo se tì zeptat, spustila zvýeným hlasem,
kdes byl, es mì nechal chodit samotnou po lesích 
Jídelnou se rozlehl øinkot porcelánu, teplý èaj plíchl Marii
do tváøe - to Vilém vyskoèil, mrtil svým álkem ví silou o stùl
a rozkøikl se:
A já zas mám právo dìlat si, co chci! Naèe s oblièejem
zkøiveným vztekem vyrazil z pokoje a zapráskl za sebou dveøe.
V jídelnì se rozhostilo ticho. Paní Balvínová, bílá jako plátno, hledìla strnule na dveøe, jimi Vilém zmizel, a staøecká
brada se jí tøásla.
Maminko, zaeptala úzkostlivì Rosa a objala ji kolem ramenou.

I Martin vstal. I Marie, je si otírala ubrouskem mokrý oblièej. Hnìdá skvrna íøila se po ubrusu mezi støepy mísy
a álku. Za stìnou doznìly dusavé kroky, vystupující
po døevìných schodech, pak znovu rozléhavý tøesk dveøí 
Vtom zaslechla vedle sebe Martinùv hlas:
Neporanil vás, Marie?
Zavrtìla jen hlavou, majíc hrdlo sevøené. Jako by se zøítil
kus domu! Teï u rozumìla výrazu té tváøe za sklem!
Co... co to bylo? vypravila ze sebe, aèkoli vìdìla a pøíli
dobøe  vìdìla!
Nevím ... Snad ... Víte, to jeho zranìní z války ...Maminko,
nemìl bych jít za ním?
Jdi, Martine, jdi ... Já ... Ach boe, co se to s ním stalo?...
Nìco takového ... zaeptala paní Balvínová - stále se jetì
nemohla vzpamatovat.
Marie uèinila mimodìk krok kupøedu, jakoby chtìla jít
za Martinem, ovládla se vak a zaeptala:
Martine, buï opatrný!
Místo odpovìdi stiskl jí povzbudivì pai nad loktem, vybìhl
z pokoje a po pièkách vystoupil do podkroví.
Kdy zticha otevøel dveøe do bratrova pokoje, spatøil ho
ve svìtle, jak tam padalo z chodby, leet na neodestlané posteli oblièejem dolù. Nehybné tìlo s jednou nohou na peøinì
a s druhou visící k zemi, s rukama rozpøaenýma a zaatýma
v pìst vypadalo jako mrtvé. Vzápìtí vak uslyel zvlátní, duený zvuk  ten èlovìk plakal!
Namátl vypínaè, rozsvítil, a usednuv na okraj postele, lehce
se ho dotkl.
Viléme!
Nic. Jen pláè ustal, jako kdy utne.
Opakoval: Viléme!

Tìlo se pohnulo, pøevrátilo se na bok a opøelo se o loket.
Martin se zhrozil. Ten oblièej! Vytøetìné, krví podlité oèi, zuby
vycenìné mezi rozchlípenými, tøesoucími se rty, nepøíèetný
výraz 
Manì se vztyèil, ale hned se zase k nìmu sklonil, chytil ho
za rameno a prudce jím zatøásl, snad e doufal e ho takto
pøivede k vìdomí a vrátí jeho rozvráceným rysùm lidskou podobu.
Proboha, bratøe, co je ti? Mluv pøece!
Zaatá pìst vyrazila proti jeho oblièeji. Srazil ji rychlým pohybem ruky, ale pøece ho zasáhla do prsou, a se zapotácel.
Jdi! Jdi pryè! Nech mì! sípìl naò ten èlovìk na posteli,
ten èlovìk, který se v nièem nepodobal jeho bratru.
Snad se nepomátl? zhrozil se Martin.
Tak pùjde u? Táhni! Martin proti své vùli jal se ustupovat
pozpátku ke dveøím. Ale jetì k nim nedospìl, kdy Vilém
se náhle zaèal mlèky válet po posteli a bít se pìstmi do hlavy.
Mlèky! To právì bylo na tom nejúdìsnìjí. Martin stanul a neodváil se ani pohnout. Pot mu vyrazil na tìle. Uvaoval: Zticha zamknu a rozjedu se na kole pro lékaøe. Jene
do Adamovic - taková dálka! Co vyrazí-li zatím dveøe? Nebo
si nìco udìlá? Mohl by také zapálit dùm, ohrozit ivot matèin,
Mariin, Rosin - co vecko by se mohlo zatím pøihodit!
A nezastihnu-li doktora Tomce doma? Nevìdìl, co si má poèít.
Chválabohu, u se aspoò pøestal bít do hlavy! Vyèerpal se,
tìce dýchá, oèi má zavøeny - teï je vhodná chvíle, aby
se vytratil ven ...
Martine, pojï sem.
Martin nevìøí vlastnímu sluchu. To pøece byl zase ten starý,
známý Vilémùv hlas!

Pøipraven k okamité obranì i k okamitému útìku, pøistoupil k posteli. Divoký výraz z bratrovy tváøe zmizel. Leel pøed
ním jen vyèerpaný uboák a v jeho oèích kalnì svítilo zoufalství.
Sedni si, Martine. Ne, ne, nic se mne u neboj.
Uposlechl, by váhavì - ta prosba znìla tak úpìnlivì.
Vilém leel chvíli tie, jako by si zvykal na jeho blízkost, a pak
uchopil jeho ruku do svých mokrých dlaní a stiskl mu ji tak pevnì, e Martin mu ji bolestí div nevytrhl.
Mùe mi odpustit, Martine?
Zase ta úpìnlivá prosba!
,,O tom ani nemluv. Nejsem slepý. Vidím pøece, e trpí.
Tak, ty vidí, e trpím? Ty to tedy vidí? Suchý smích, podobný souchotináøskému kali, vyrazil Vilémovi z hrdla.
A rád bych ti pomohl, Viléme, dodal spìnì Martin, jeho
odvaha rostla. ,,Jene nechápu...
Aha, nechápe! Ovem. A nikdy nepochopí. Nikdy!
Nìkdo ti tìce ublíil ... to je jisté. Øekni jen, kdo, a já si to
s ním u vypoøádám.
Kalavý smích opìt zkroutil Vilémovo tìlo.
Krásnì! Sám by ses chtìl s ním vypoøádat? Jene, mùj milý,
na osud jsi krátký.
Osud? Jaký osud? vyrazil ze sebe Martin. Vdy mluví
z cesty! Kletì úzkosti se opìt zaèaly svírat kolem jeho hrdla.
Dovedl bys jej snad chytnout za krk a ukrtit? Ne, viï. To
nikdo nedovede, nikdo!
Nezlob se, Viléme, ale opravdu nerozumím, co tím míní.
es dole rozbil svùj álek ...
I to s tím souvisí, ano. Ne, nedívej se tak na mne. Pøísahám
ti, e nejsem ílený, aè dnes odpoledne jsem k tomu nemìl
daleko.

A kdes byl odpoledne? Co se ti pøihodilo odpoledne?
Vilémova hruï zaèala opìt tìce pracovat, jako by lapala
po vzduchu, a jeho oèi tkvìly stále nehybnì na stropì, jako
by tam zøely obrazy neviditelné celému ostatnímu svìtu.
Slyí, Viléme? zanaléhal naò Martin. Co se ti pøihodilo
odpoledne?
Vilémovy rty se zaèaly tøást, jako by s napìtím vech sil zápasily se slovy, je se pøes nì drala.
Byl jsem ... el jsem ... Ne! Ne! vykøikl náhle ,,Ode mne
se to nedoví nikdy! Radìji mi øekni - chci to od tebe slyet,
rozumí, chci! - es mi odpustil. Choval jsem se k tobì pøed
chvílí jako ... jako zvíøe. 
Martin vycítil, e se opìt blíí nebezpeèí.
Chce-li to stùj co stùj slyet - odpustil jsem ti v tom okamiku, kdy se to stalo, pospíil si ho ujistit podle pravdy.
Mokré, zpocené prsty znovu stiskly jeho ruku.
Dìkuji ti. Dìkuji ti! A teï jdi. A vyøiï matce a Rose ... a taky
Marii, e je prosím, aby mi taky odpustily. 
Vyøídím, vyøídím, pøisvìdèoval Martin. Mrazilo ho.Vdy
mluví, jako by mìl za chvíli zemøít!
Ale to není vecko. Øekni jim, e mi nic není, e jsem
na dui zdráv. Na dui, rozumí? A øekni jim, e je prosím
z celého srdce jen o jedno: a se vrátím k nim, nech se nikdo
nezmiòuje o tom, co se stalo. Jako by to nebylo, rozumí?
Ano.
A ty, slib mi jetì, e jim nepoví nic z toho, co se tady mezi
námi dìlo.
Ale co jim tedy mám øíci?
Vymysli si nìco. Cokoli.
Zase vynalézat nìjaké smylenky? V Martinovi se vecko
vzbouøilo proti tomu.

Nebudu si nic vymýlet, Viléme, odpovìdìl pevnì. Øeknu jen podle pravdy, e nìjaká pøíhoda tì pøipravila
o rovnováhu, ale e se mi nechce svìøit, co to bylo.
Vilémovy oèi, planoucí hluboko pod hustým oboèím, ponoøily se do nìho jako dva noe.
Ale o tom, co se mezi námi dìlo, pomlèí?
Ano.
Slibuje?
Slibuji. Zdálo se mu, e se jeho bratrovi po tomto ujitìní
nesmírnì ulevilo.
Vìøím ti, Martine, øekl mìkèeji. Ví, u nikdy tì nebudu
moci mít rád jako ... ale ... tak jdi u, jdi. A pøines mi jejich
vzkaz. Ale a sem teï nikdo z nich nechodí, rozumí? Nikdo!
Martin byl jako ve vidìní. Proboha, co tohle vecko znamená? Nerozumìl nièemu, cítil jen, e kdyby nesplnil bratrovo
pøání, zpùsobil by netìstí. Ten èlovìk by se snad zabil! Ale
proè jen, proè? Beze slova, shrben, jako by nesl pøetìké
bøemeno, vyel z pokoje a pomalu sestupoval dolù.
Kdy pøekroèil práh jídelny, vecky oèi ulpìly na nìm s úzkostlivou otázkou. Viml si, e støepy byly ji se stolu odklizeny. Jen hnìdá skvrna na ubruse a tøi polekané tváøe svìdèily
o tom, co se zde pøihodilo.
Tak co je, Martine?
Hlas jeho matky se tøásl.
Martin nejprve dosedl pevnì a zeiroka na svou idli, jako
by v ní hledal oporu.
Pøihodila se mu nìjaká zlá vìc, maminko, rozhodnì zlá,
odpovìdìl pak rozpaèitì.
,,I jen to øekni bez oklik, vydechla paní Balvínová.Prohrál
nìjaké velké peníze, viï?
Martin svìsil hlavu.

Nevím, maminko. Vùbec se v tom nevyznám. Vilém nechce
nic prozradit. Nìco se mu pøihodilo dnes odpoledne. Nìco,
co ho hluboce zasáhlo. Jeho stav mi pøipomíná nervové záchvaty, pro které ho dali na odpoèinek.
Pozoroval, jak kadé slovo se matce zabodává do srdce,
a bylo mu jí nesmírnì líto.
A kde vlastnì byl dnes odpoledne?
Ani to nechce øíci, maminko. Dokonce mám mu pøinést
ujitìní, e nikdo z nás se nedotkne slovem toho, co zde provedl, a se zase vrátí k nám.
To zní jako ultimátum, vyhrklo z Rosy, která vdycky mìla
na Viléma svrchu. Moná, e mu nìkdo øekl do oèí, co
se o nìm øíká po stranì. e je pøíivník.
Roso! zvolal Martin káravì.
Vzpamatovala se, zakryla si ústa rukou, ale bylo u pozdì.
Pøíivník? vykøikla paní Balvínová. To je le!
Ale to se rozumí, maminko. Pouhé jalové øeèi.
e jen nemlèela! A pøed Marií! K starostem o matku pøidruil se v ní jetì stud.
Paní Balvínová vecka vzplanula nevolí.
A kdo se to opovauje íøit?
Tìko øíci, maminko, odpovìdìla Rosa, která byla jako
na skøipci. Povídá to kdekdo v Bítovì i v Adamovicích, viï,
Martine?
Bohuel. Ale to vecko sem pøece teï nepatøí, zahuèel
Martin, nemálo rozzlobený na Rosinu prostoøekost.
Pùjdu k nìmu, rozhodla se ráznì paní Balvínová. Vak
on mi øekne, co se mu pøihodilo.
To radìji ne, maminko, pospíil si Martin. Musíme se se
vystøíhat veho, co by zhorilo jeho stav.
Paní Balvínová se naò podívala dotèenì.

Má pøítomnost e by mu ukodila? zvolala a vstala - zøejmì hodlala provést svùj úmysl.
Martin se bezdìènì ohlédl po Marii. Proè mu nepomùe?
Kdyby jen mohl øíci, co se nahoøe mezi nimi událo! Teï vak
si uvìdomoval, e by to neprozradil, ani kdyby to nebyl Vilémovi slíbil. Vdy matka vypadala jako umuèená!
Nepøeje si to, maminko. Výslovnì mì o to poprosil. Ani
mne zprvu nesnáel a smíøil se e jsem mu mohl poslouit
za posla. Snad se nás stydí za to, co zde provedl. Prosil mì
aspoò, abych mu pøinesl vae odputìní. A v tom po mém
soudu bychom mu mìli vyhovìt.
Mluvil tak naléhavì, e paní Balvínová zaváhala. Usedla opìt,
a podepøevi si hlavu o ruku, povzdechla:
Jako bych dostala ránu rovnou do èela. Ne, musí nám øíci,
co se mu pøihodilo.
A tu se ozvala Marie, která a dosud nepronesla jediné slovo.
Myslím, e Martin má pravdu. Bude to pro nìho cosi jako
utiující prostøedek a to je teï nejdùleitìjí, èi ne, Martine?
Martin horlivì pøisvìdèil. Tahle Marie! Byl by ji nejradìji objal. Pøispìla mu v pravou chvíli!
Na tom nìco je, maminko, pøipojila se ochotnì Rosa, snad
aby pomohla napravit, co prve pokazila. Vilém se mi u delí dobu nelíbil, a máme-li ho uklidnit, pak bude nejlépe, splníme-li vecka jeho pøání.
Paní Balvínová si chvíli rozpaèitì mnula èelo. Byla teï lastnì skoro ráda, e ji od toho zrazují; kdy prve vstala, tøásly
se pod ní nohy slabostí. Kde je její døívìjí zdatnost?
To dobrá, jdi tedy k nìmu sám

Martin se nedal dvakrát pobízet. V pùli schodù vak náhle
stanul. Pøíivník! Nikdy dosud nevìnoval tìmto øeèem tuze
pozornosti. Ale teï ... Opìt vidìl jeho pìst, míøící mu do tváøe.
Dávno pøes své zranìní mohl pracovat! Tøeba jinak, kdy
úøední rozum mu ve kole nedovolil. Vyøazen? K smíchu! ije
pohodlnì na jejich úèet, høeí na matèinu slabost. Chodí
s rukama v kapsách po domì a øíká tomu, e jej spravuje.
Citelnì zchlazen, otevøel dveøe do bratrova pokoje. Vilém
leel dosud tak, jak ho tam zanechal. Kdy vak pøistoupil
k posteli, spatøil, e bratrovy oèi naò hledí z hlubokých dùlkù
jako dvì elmy, zahnané do slepé ulièky èíhavì a nepøátelsky.
To ti nesu, co sis pøál, øekl, stoje nad ním a nevìda, kam
s rukama. Slovo odputìní nedovedl vyslovit; zpøíèilo se mu
v hrdle.
Nepozoroval vak, e by jeho poselství mìlo na Viléma nìjaký pronikavý úèinek.
Hm, zahuèel Vilém rovnou do stropu. Dìkuji ti, aèkoli toho
vlastnì ani nebylo potøebí. Je mi u lépe. I bez toho vaeho
odputìní.
Co zase znamená tento obrat? Najednou je mu vecko lhostejné! Teï ji Martin nerozumìl vùbec nièemu. Ale jeho cit pro
spravedlnost byl tìce poranìn.
Matka chce k tobì pøijít. Mám ji sem pustit? otázal se ho
sue.
- A proèpak ne? podivil se Vilém a bylo neuvìøitelné, e
je to tý èlovìk, který se tu svíjel studem, zoufalstvím, vztekem, èi co to bylo.
Martin byl ji u dveøí. Dobrá, polu ji sem, prohodil a znechucen a na dno due, vyel z pokoje.
Pùl deváté! zahuèel. V osm mìl být v Adamovicích. Pøijde
tam pìknì pozdì! A pùjde tam teï navzdory vemu.

Zastavil se nejprve ve svém pokoji pro kabát a hùl a teprve
pak seel dolù do jídelny.
Vecko je v poøádku, ohlásil z prahu. Uklidnil se. A teï si
zase pøeje, abys k nìmu pøila, maminko.
Paní Balvínová mlèky vstala od stolu a vyla z pokoje.
A co já? ozvala se Rosa.
Ty? Má pravdu, doprovoï maminku. Tak, a teï pùjdu i já,
dodal, kdy v pokoji zbyla jen Marie.
Vtom ji stála u nìho. Nerozmýleje se ani okamik, vzal ji
do náruèí a políbil. Jaký lék po tolikeré vnitøní trýzni, jaká jistota po tolikerém tápání po unikající pùdì! Avak Marie se mu
vyvinula, a ponechávajíc jen své ruce na jeho ramenou, otázala se ho:
Musí opravdu pryè, Martine?
Opravdu, Marie. Pova, e ...
Ne, není tøeba vysvìtlování. Staèí, øíká-li, e musí. Ráda
bych jen  Zaváhala, ohlédla se ke dveøím a pak rozèilenì
zaeptala, jako by se bála, aby to nezaslechl nìkdo jiný:
Martine, mnì to pøece mùe øíci ... jsem pøesvìdèena, e
jsi tam nahoøe zail nìco ... nìco velmi zlého.
Martin ucouvl o krok. Jak jen to asi uhodla?
Ach, vidím na tobì, e jsem se nemýlila, pokraèovala. Prosím tì, dávej na sebe pozor ... vichni si musíme dát pozor.
Co kdyby náhle ...
Dokonèila výmluvným posunkem  zøejmì nebyla s to vyslovit to hrozné slovo, které se i jemu ve Vilémovì pokoji tolikrát vtíralo na mysl.
Znovu ji objal. Buï bez starosti, Marie, teï u nehrozí ádné nebezpeèí, domlouval jí, cítì, jak se Marie pod jeho rukama zachvívá.

Jeho konejení vak na ni nezapùsobilo. ,,Myslí? pronesla pochybovaènì. Já bych tomu jetì tak nevìøila, Martine.
Z pøedsínì se ozvaly Barboøiny kroky.
Buï opatrný, Martine! A pøivinuvi se k nìmu, políbila ho
letmo na tváø a zmizela z pokoje.
Hledìl za ní jako omámen. Byla tu skuteènì? Buï opatrný!
Znìlo to, jako by vìdìla víc, ne øekla. Ale co by o tom mohla
vìdìt?
Vydal se do Adamovic jen s nechutí a spíe ze vzdoru sám
k sobì.
Musím okamitì domù, opakuje si Marie, a jak èas nemilosrdnì letí, její úzkost se stupòuje. Co nejrychleji to oznámit
starci s èervenou stukou, staò se, co staò! K nìèemu takovému nemùe pøece zùstat lhostejný. A vidí, e se tomu zasnoubení nebránila bez pøíèiny, aèkoli sama nikdy netuila,
e on by byl schopen tak neslýchané nevìry. Teï, pøed svatbou! Chtìjí dùkaz? Má jej! Ale není schopna se pohnout, je
jako vrostlá do dladic nástupitì a ozáøený vlak hømí nocí
a vzdaluje se - je pozdì, je pozdì!
Vtom s údivem spatøí z dálky se blíit oba, starce se stukou
i jej, mue bez tváøe a s cigaretou v ústech. Jake, jdou spolu
v pøátelském hovoru? To je starci se stukou podobné. Zná
jen chladný výpoèet. Èím mu je srdce, tìstí, jas pravdivého
ivota? Nìjak ho upozornit, nìjak mu otevøít oèi! Telefon!
Smìné, má jej na dosah ruky. A kupodivu ten staøec v dálce
uèiní tentý pohyb, ale jen jaksi mimochodem, a baví se dále
s ním, s muem bez tváøe. A Marie se vidí a slyí, jak volá
do aparátu:

Ruím své slovo, slyíte? Skoncovala jsem to rázem. Mám
dùkaz, e mì zrazuje ji teï. A se rozhodne mezi mnou a tou
druhou!
Má-li on milenku, slyí jeho posmìvaèný hlas u svého ucha,
co vám brání, abyste vy zase nemìla milence? Víte dobøe,
jaké zájmy jsou ve høe.
Nevím nic! køièí do telefonu, ale staøec tam na druhém konci odkládá sluchátko a se smíchem potøásá rukou jemu.
To víte, pouhé enské rozmary, øíká potom. Kdo by dbal
takových poetilostí?
Co je to opravdu poetilost?
A Marie vidí, jak s obrací s touto otázkou k nemladé smutné enì, je sedí v lenoce proti ní v atech temnì viòové
barvy.
Marná námaha, nezmìníte jeho názory. Nic je nezmìní,
odpovídá jí ta smutná tváø. Znám to. Nemìla jsem si brát 
co vecko bych si byla uspoøila!
Jak, vy jste jeho ena?
Bohuel. Také jsem poèítala, ale pøepoèítala se. Jen on,
mu se stukou, se nikdy nepøepoèítá.
Marie se nepokojnì pøevaluje a vzlyká, úzkost v ní roste. Co
se nikde nedovolá pomoci?
Musíte tomu zabránit, pøesvìdèit ho, pomoci mnì. Tahle
viòová barva vás k tomu pøece zavazuje!
Avak ena v lenoce rezignovanì hlavou.
Co já tu zmohu? Mám ménì vlivu ne vy. Ti dva se musí
spojit, slyela jste to pøece. Musí. Øíkají, e budují velikou vìc.
To jim vìøte, nikdy nelou, pokud jednají s mrtvými vìcmi. Jen
vùèi lidem jsou schopni veho.

Ale vdy máme dùkaz! Dùkaz! køièí Marie - snad pøece
se jí podaøí rozohnit ji, vlít do ní odvahu k èinu. Nepodaøí-li se to
- boe, vdy na tom závicí vecko.
Dùkaz! potøásá staøeckou hlavou ena ve viòových atech a Marie s úasem poznává, e v nich vìzí docela jiný paní Balvínová. Dùkaz! Má drahá, vdy jste vidìla, jak s ním
naloil. Ne, ne, tihle vám nikdy neporozumìjí. Ten jejich svìt to není nic pro vás. Vrate se k nám.
Ale vdy já chci! Já chci! Jen kdybych mohla vstát. Copak
nevidíte, e se nemohu pohnout? vzlyká Marie hlasitì právì
v té chvíli, kdy Martin vchází døevìnými dvíøky do zahrady.
Pùlnoc ji minula a v hvìzdné bezmìsíèní noci dùm zarostlý
vínem témìø splývá se spletí stromù a keøù. Okamik zaváhá, ale pak se dá vpravo místo ke dveøím a jako taen magnetem zahne za roh. Za tak chladné noci by nemìla u mít
okno otevøené! Náhle stane a napjatì se zaposlouchá. Opìt!
Nemýlil se. Nìkdo tam uvnitø zoufale sténá, jako by - vìru,
jako by byl krcen. Pøiskoèí k oknu. Zase! Hlavou lehne mu
Mariino varování. Znepokojen vypne se na pièky, opøe
se obìma lokty o nízkou pøedprseò, a naklánìje se dovnitø,
seè mùe, tie zavolá:
Haló, kdo je tam?
Steny ustaly. Slyí, jak zapraskalo lùko.
Marie, jsi vzhùru?
Úlek zavane naò z temného pokoje. Rychle dodá:
Nelekej se. To jsem já. Martin.
Neurèité zamumlání, pohyb, ramot - Mariina postava, zahalená do loní pøikrývky, zjeví se pøed ním v oknì.
S úlevou se opìt svezl na trávu.
Tos ty?... Co se dìje? snese se k nìmu rozespalý hlas.

Odpus, nechtìl jsem tì budit, ale tolik jsi sténala ze spaní,
e jsem se polekal.
Nehybná postava v oknì neodpovídá. Obklopuje
se mlèením jako hradbou. Jak je vzdálená a jaký chlad z ní
èií! Proè mu aspoò nepodá ruku? Vypadá to, jako by ji mrzelo, e tu jsem, øekl si v duchu a bez rozmýlení se vyhoupne
na okno a sevøe Marii do náruèí. Nebránila se. Spoèinula
celou tíhou na jeho prsou.
Proboha, co je ti, Marie? Nìjaký tíivý sen, pravda?
Zdálo se mu to jen, anebo se skuteènì zachvìla?
Co tu jsem, trápí mì tìké sny, Martine, slyí její tichý, tøesoucí se hlas a zároveò cítí dotek jejích rtù.
Krev vhrnula se mu k srdci.
Zlé sny, Marie?
Zlé. A náhle zatkala, opírajíc se èelem o jeho rameno:
Ach, Martine, Martine! Bylo to jako volání o pomoc.
Sevøel ji jetì pevnìji, ale zároveò jí poloil varovnì ruku
na ústa a znehybnìl. Nad nimi se ozval ramot otvíraného
okna.
Je tu nìkdo?
Rosa!
Ani nedýchali.
Rosa nad nimi nìco zabruèela a okno se zase zavøelo.
Martin poloil ústa a k Mariinu uchu a zaeptal:
Ticho! Musíme poèkat, a usne.
Mariiny ruce se mu ovinuly kolem krku.Vteøiny letìly nocí,
padaly na dùm a vrily se kolem nìho v závìj zastaveného
èasu.
Myslí, e tì nezahlédla? ozvala se po chvíli Marie.
Jistì ne. Oøech sem vrhá pøíli hustý stín, odpovìdìl Martin a hlas mu pøeskoèil. Cítil, jak její teplé mìkké rty se sunou

po jeho tváøi. Nalezl je snadno svými ústy a její vroucí, vánivý
vzdech ho zalil jako plamen. Pøehodil nohy dovnitø, a nepoutìje ji z náruèí, vklouzl do jejího pokoje
A pak, kdy zastavený èas se opìt pohnul, Martin, protápav se temným sálem do pøedsínì, seznal, e nemá ani pomylení na spánek. Neuhasitelný ár spaloval jeho nitro. Tie
odemkl a usedl na schod pøede dveømi. Teï - teï jsou spolu
spojeni na vìèné èasy. Uèinil bezdìènì rukama pohyb, jako
by chtìl nìkoho sevøít. Moci navdy uchovat na svých dlaních
vzpomínku na její tìlo! Marie! Marie! Co se zdálo mimo dosah vech jeho tueb, stalo se skuteèností. Bylo to k nevíøe ale krev, bouøící jetì v jeho ilách, byla výmluvným svìdkem.
Zvrátil hlavu nazad - bílý pás se táhl nad ním temnou modøí tajemný, bílý pás, mravenitì svìtù - jiskøivá cesta nekoneènem. Zhluboka vydechl. Jak je malý, nepatrný, a pøece
dosáhl toho, co jetì vèera by byl pokládal za nedostiné,
kdyby si to byl vùbec pøedstavil. Zdálo se mu, e kdyby teï
rozepjal náruè, ten tajemný bílý pás by se mu do ní svinul jako
stuha støíbrného závoje. Tajemství nebes! Vecko od onìch
strmých výin a po tento jejich dùm je naplnìno tajemstvími.
A zda to, co nyní on proívá a cítí, není tajemstvím nejvìtím?
Vstal, opìt za sebou zamkl a opatrnì stoupal nahoru
k svému pokoji. U bratrových dveøí se zastavil a zatajil dech.
Nic. Jen v uích mu huèelo. Snad spí. Také se svým tajemstvím. Spìnì zamíøil k svému pokoji.
Jeho kroky utichly. Dùm, zapadlý do temné, divoce rozrostlé zahrady, spal. Kouzelný dùm, øíkalo s modravým úsmìvem
svìtlo, padající naò z hvìzd a tkající kolem nìho pøejemnou
pavuèinu snù.

Ale Martin nebdìl sám v umìní vrb. Na druhé stranì domu
sedìla jako socha Marie na svém lùku, v nìm jetì utkvívalo teplo dvou tìl.
Kapitola osmá
ÚDER DO SKLA
MARTIN PROIL DOPOLEDNE za katedrou v nedoèkavém
oèekávání poledního zvonce a ve dvanáct hodin vybìhl
ze koly mezi prvními. Podle toho, co si smluvil s Marií, kdy
odcházel od ní v noci, pøedstavoval si obìd, ve dvou
v pìkném, útulném boxu Panského domu, u stolu vyzdobeného kyticí aster, a pak vycházku do zámecké obory - budou
tam moci spolu strávit dobré dvì hodiny; zavede ji na velkou
paseku na svahu Vìtrníku; je ze vech stran obklopena hustým jedlovým lesem a nevede k ní ádná cesta; tam budou
docela nerueni, oddìleni od svìta lány liduprázdné prostory.
Mìl se s ní sejít na rohu u lékárny. Nebyla tam. Bloumal dvacet minut po chodníku sem a tam, a pokadé, kdy se otáèel,
øíkal si: Teï ji uvidím, jak zahýbá kolem starostova domu; ale
pokadé se tam vynoøil cizí, lhostejný èlovìk. Co jen ji asi zdrelo? Stalo se snad nìco s Vilémem? Kdy ráno odcházel
z domu, Vilém jetì spal a matka, tøebae pobledlá a zamlklá,
zøejmì u zase nabyla své obvyklé rovnováhy. Zastavil
se s tìkou hlavou na okraji chodníku; i oèi ho bolely
od upøeného hledìní na jedno místo  roh starostova domu.
Náhle se div neuhodil rukou do èela. Co jestli la omylem
rovnou do Panského domu? Pìkné nedorozumìní, takhle

èekat jeden na druhého! Rozbìhl se pøes námìstí a s novou
nadìjí vstoupil do jídelny. Nic! Pøece se tedy opozdila - a u
bylo pùl jedné. Vyel pøed restauraci - kdepak, i odtud vidìl,
e chodník pøed kolou i pøed lékárnou je prázdný. Teï ji
bylo jisté, e se pøihodilo nìco váného, co jí zabránilo pøijít;
nepokoj, tak dlouho pøemáhaný, rozbouøil se v nìm plnou silou.
Zklamán a se zlou pøedtuchou v srdci vydal se do Bítova.
Takhle tedy skonèily vecky ty krásné plány! Poslední nadìje
v nìm zablikala: moná, e ji potká cestou. Nepotkal. Nevímaje si radostného vítání Rikiho bìel rovnou do jídelny. Jeho
matka tam právì konèila osamìlý obìd u velikého, prázdného stolu.
To jste si nìjak pospíili s tím obìdem, uvítala ho pøekvapenì.
Ale my jsme spolu vùbec neobìdvali, maminko, vyrazil
ze sebe Martin. Copak Marie není doma?
Vdy ti la naproti, bylo asi pùl dvanácté. Snad se jí zase
nìco nepøihodilo cestou? ulekla se paní Balvínová.
Na adamovické silnici, pokud vím, jetì nikdo nikdy nezabloudil, odpovìdìl Martin nevrle.
Nu, pak jste se tedy minuli v mìstì, podotkla paní Balvínová mírnì. Moná, e na tebe omylem èekala nìkde jinde.
Snad. Jinak se to nedá vysvìtlit, zahuèel Martin, aè v duchu
tomu vùbec nevìøil. A co ty es tu sama? Vilém také není
doma?
Mrak pøelétl po tváøi paní Balvínové.
Také ne Martine, u to tu u nás ani nepoznávám. ádný
poøádek, vecko vzhùru nohama. A kdy si vzpomenu
na vèerejí veèer ... Ani mnì neøekl, co se mu pøihodilo!

To ji zøejmì nejvíce bolelo. Martin, vida, e je Vilémem opravdu hluboce znepokojena, pøisedl si k ní. Nesmí si to tak brát
k srdci, domlouval jí. Vak ono se zase vecko uspoøádá.
Vilém se èasem uklidní, jako se usadil pøed lety, kdy to v nìm
propuklo, a bude zase, jak býval.
Mluvil a mluvil a nechtìl vidìt, e bez valného úèinku. Starostlivý výraz nemizel z matèiny tváøe. Byla zapadlejí ne jindy, jaksi vyzáblejí - vypadá patnì, pomyslil si s obavami,
nikdy nevypadala tak patnì.
Nevím, nevím, Martine, potøásla hlavou. Já sama si nic
tak vroucnì nepøeji, jako aby se zas vecko vrátilo do starých
kolejí. Jene ... Vilém se mi dnes docela nic nelíbil. Snídal
nahoøe, a kdy jsem se na nìho pøila podívat, sedìl
na posteli, hledìl do prázdna a vùbec mi neodpovídal.
A potom - krátce po Marii - odeel. Mìl takový divný výraz, e
jsem se ho ani neodváila zeptat, kam jde. Skoro jsem nespala na dneek kvùli nìmu a obávám se, e dnes budu zase
patnì spát. A ty také vrátil pozdì - zaslechla jsem tì.
Martin se nepokojnì pohnul na idli. Obraz Mariina náruèí
mu horce zaplál pøed oèima. Kdyby vìdìla! A kdyby tak i o
Vilémovi znala pravdu - aspoò tu, kterou on! Co se to jen dìje
v jejich domì? Jako by se z hlubin jeho sklepù íøila nákaza
zmatkù a zachvacovala je jednoho po druhém.
Nesmí zapomínat, maminko, vzmuil se, e Vilém není
zcela zdráv. Jeho nervy reagují na vecko jinak ne nae.
Nezapomínám na to, Martine, odpovìdìla paní Balvínová
po krátkém váhání. A je tu jetì nìco - sama vlastnì dobøe
nevím, co. Takový instinkt ve mnì.
Poplach se rozletìl Martinovi vemi ilami. Také Marie ho
varovala! Ozýval se i v ní nìjaký instinkt? Zahledìl se pozornì
na matku - nepokoj, zøejmì nepøemoitelný, èeøil její rysy. Boe,

jaký to teï vedou ivot? Pohybují se v bluditi výmyslù a tajemství.
To je tím, e jsme v poslední dobì zaili tolik vzruujících
událostí. Vichni jsme jimi trochu vyinuti z rovnováhy a Vilém
ovem z nás nejvíce.
Vzhlédla k nìmu a její tváø se ponìkud zjasnila.
Opravdu, to mùe být. To mi nenapadlo.
Tak vidí, maminko, chytil se toho paprsku. Vecko se èasem zase upraví. Já v to aspoò pevnì vìøím.
Vela Barbora s podnosem, aby sklidila se stolu.
A za chvíli, Barboro, zavolám vás, obrátila ni paní Balvínová. Zbylo vám tam jetì nìco od obìda pro Martina? Tak
mu to zatím pøipravte.
Kdy Barbora opustila pokoj, Martin se kradmo podíval
na hodinky. Jedna pryè, a Marie nikde! Matèino vysvìtlení pøipadalo mu stále nepravdìpodobnìjí.
Paní Balvínové neuel jeho pohyb. Lehounce se usmála
a øekla:
Marie patrnì obìdvá v mìstì bez tebe. A kdy jsme tu tak
spolu sami, Martine, i o Marii bych si s tebou ráda pohovoøila.
Aèkoli se naò pøi tom úmyslnì nedívala, Martin zrudl.
O Marii? opakoval po ní a horko se mu rozlilo útrobami.
Pøejela ho rychlým pohledem a zase upøela oèi na stùl.
Ano, o Marii, pøisvìdèila. Její bílá hlava, trochu se tøesoucí,
vyjadøovala nepokryté rozpaky.
Tuí snad nìco a nesouhlasí s tím? U jen tohle by chybìlo
ke vem trampotám!
Pùsobí ti snad také Marie starosti, maminko? vypravil
ze staeného hrdla.

Ano, jene zase jinak, docela jinak, odpovìdìla a také
její hlas byl zmìnìn. Odmlèela se, jako by bojovala sama
se sebou, a pak dodala: Stìí se asi mýlím - ty ji má rád,
vid?
Martinovi se zatajil dech.
Maminko ...
Poèkej. Nerada bych, aby sis myslil, e jsem veteèná. Ne.
Jsi dost rozumný, aby sis budoval ivot podle svého. Ostatnì
já ji mám také ráda.
Vecko se v Martinovi rozjásalo. Pak tedy není èeho
se obávat!
Diví se? Je pøece tìko, ne-li nemono, si ji neoblíbit.
Vdy pøemohla i Hedvièinu zaujatost, a to u je nìco.
A oblièej paní Balvínové se jakoby z vnitøku prozáøil - kadá
mylenka na Marii ji vdycky takto naplnila jasnou pohodou.
Nicménì nìco tì trápí, jak pozoruji, podotkl Martin ji s vìtí
dávkou odvahy.
e by trápilo, to bych zrovna nemohla øíci, hovoøila paní
Balvínová dále pomalu, jako by odvaovala kadé slovo. ,,Od
prvního okamiku mì to dìvèe pøímo okouzlilo, a pøece zase
se èasem ve mnì nìco ozývá - to je zvlátní, viï? - takový
nìjaký instinkt, cosi jako varování ... nevím, nejsem si tím jista. Vztáhla konejivì svou ilnatou, zahnìdlou ruku
k Martinovi. Nu, nerada bych tì zneklidòovala, Martine, ale...
musila jsem ti to øíci. Pro vlastní úlevu.
Varování? opakoval po ní Martin zaraenì. A v duchu dodal: A to neví, co vím já!
Pani Balvínová potøásla svou bílou hlavou.
Snad je to pøíli urèité slovo a snad to není ani to pravé
slovo. Ale nedovedu to jinak vyjádøit. A moná, e na tom vùbec nic není, snad jsou to jen takové zbyteèné starosti. Nediv

se, kadá matka si pøeje vidìt svého syna co nejastnìjího.
S Marií bych byl jistì asten, maminko, odpovìdìl Martin a v náhlém poryvu citu se k ní schýlil a políbil ji na její kostnatou, vpadlou skráò.
Tichá záøe obestøela staøeniny oèi. Zrovna takto se k ní tiskl, kdy býval jetì malý hoch - zvlátní, jak v nìkterých okamicích se v dospìlém èlovìku proderou na povrch rysy
z raných dob! Snad proto, e základní pùdorys lidské bytosti
zùstává od dìtství nezmìnìn?
Má pravdu, Martine. U vidím, e jsem o tom nemìla ani
zaèínat. Je to vìc, o které musí rozhodovat jedinì ty sám.
Nebudu se ti do toho plést.
Martin ji jetì jednou mlèky políbil a vstal. Pochopila, e
o tom ji nechce mluvit.
Podívám se teï do kuchynì, co tam s tím Barbora dìlá.
Má jistì notný hlad, podotkla a vyla z pokoje.
Martin chodila zamylenì od stìny ke stìnì. S jakou jasnozøivostí matka vecko uhodne, i to, co se týká jeho Marie!
A co, mluví-li v ní pravdu i ty hlasy, je varují? A to ani netuí,
v jaké spleti neskuteèností a výmyslù se octl jejich dùm od té
noci, co sem Venta Nervóznì se podíval na hodinky. Pùl
druhé. Kde jen asi Marie vìzí?
Bezmylenkovitì zhltl ohøátý obìd. Matka, zatímco jedl, pobíhala zticha po pokoji; vystihl, e èímsi zamìstnává jen naoko, ale dìlal, jako by její pøítomnost nepozoroval. A paní Balvínová, uhodnuvi, e chce být sám, opìt se z jídelny vytratila.
Právì dojedl, kdy hlasité zapadnutí zahradních dvíøek ho
vyhodilo ze idle a smýklo jím k oknu. Pøekvapení ho oloupilo
o víru ve vlastní oèi. Zahradou k domu el Vilém s Marií a vy-

padalo to vìru, jakoby ji vedl - Mariin oblièej byl bledý, ztrhaný
a oèi zèervenalé pláèem.
Nìkolik vteøin nebyl s to se pohnout z místa, a kdy koneènì vybìhl z pokoje, narazil v pøedsíni jen na Viléma - Marie
patrnì ji vklouzla do svého pokoje.
Vilémùv tìtinatý oblièej nad koilí bez límeèku byl zkøiven
výsmìným poklebkem.
Kde ses s ní setkal? vyhrkl naò Martin skoro nepøátelsky.
Vida ho, ustaraného! usrkl Vilém ironicky. To ti hned øeknu, ale ne tady. Pojï se mnou nahoru.
A táhl ho po schodech do svého pokoje, jako by si nepøál
mít svìdky. Kdy za sebou zavøel dveøe, postavil se pøed
Martina se zaloenýma rukama a dal se do hlasitého smíchu,
který skøípal mezi jeho úzkými, tvrdými rty jako písek mezi
soukolím. Martin cítil, jak v nìm vecko tichne a krèí se jako
pøed bouøí.
Vlastnì bys mi mìl podìkovat, e jsem ti ji pøivedl, spustil
Vilém a v oèích mu svítila kodolibá radost.Byla ji na skoku
odsud. Chtìla ujet. Slyí? Ujet! Zadrel jsem ji na skalickém
nádraí takøka v poslední chvíli.
Kdyby se byl dùm náhle propadl pod jeho nohama nebo
kdyby bylo slunce zhaslo, nebyl by býval Martin více ohromen.
Beze slova a bez pohybu díval se na bratra a v jeho oblièeji
se støídavì rozsvìcovala a zhasínala víra a nedùvìra. Co se to
jen s tím èlovìkem opìt stalo? Chová se, jako by se v nìm
utrhlo od øetìzu nìco nièivého, sveøepého, neslýchanì cynického!
Nevìøí? Snadná pomoc, uklíbl se Vilém. Zeptej se na to
jí a uvidí.
Ten dùkaz zasadil mu takovou ránu, e Martin bezdìènì
ucouvl a opøel se zády o skøíò.

To by sis byl o ní nepomyslil, co? smál se Vilém. Èinilo
mu to zøejmé potìení, e chtìla ujet. A proè ji tedy pøivedl
nazpìt? Martin se upøenì díval do bratrových zapadlých oèí,
a èím déle se díval, tím jasnìjí poznání mu z nich vzcházelo.
Protoe ji miluje. I on! I on! A protoe ten cit je v nìm silnìjí
ne árlivost a vìdomí vlastní beznadìje, chce ji tu mít, ve své
blízkosti, i kdy ví, e jemu nebude nikdy patøit. A to, co vèera
proil v tomto pokoji ... ta pìst, míøící do jeho oblièeje ... teï
pochopil ve. Krize zoufalství! Zatoèila se mu hlava. Mrzák
vyøadìný ze ivota a - láska! ivelný odpor, který se v nìm
na okamik zdvihl, byl vzápìtí odplaven vlnou bolestného soucitu. A pak ho zasáhl nový blesk. Byla-li to krize, potom Vilém
nìjak zvìdìl, na èí misce vah se octlo Mariino srdce. Ale jak
to zvìdì?
A pøece je tomu tak, slyel bratra hovoøit dál. Bylo mi hned
nápadné, e se vydala zahradou do luk - tamtudy se pøece
nechodí do mìsta, a matka øíkala, e budete spolu obìdvat
v Panském domì. Sledoval jsem ji. la pìky a do Skalice.
Sledoval ji! Co jestli je sledoval i vèera? Ten praskot vìtví
na serpentinì! S nemilosrdnou pøesností se kostka spojovala s kostkou a obraz pravdy se doceloval.
A jak jsi ji pøimìl k návratu? otázal se Martin a nepoznával
svùj vlastní hlas.
Aha, u mi zaèíná vìøit? Poèkej, hned se doví. To se ví,
musil jsem se dret hodnì vpovzdáli, a proto jsem dobìhl
na nádraí v poslední chvíli. Stála ji u pokladny.
Le! Le z nìjakého skrytého, hanebného dùvodu! øíkal si
Martin v duchu. Ne, to není moné! rozkøikl se na Viléma.
Vilém zdvihl ramena a k uím.
Tak se jí zeptej, opakuji znovu. Nic není pro tebe snazího.

Martin polkl nìkolikrát za sebou naprázdno. To je právì to
nejhorí: nemùe mu jen tak nevìøit, i kdyby si to pøál sebevíce.
Dobrá, a co jsi podnikl pak, kdy jsi ...
Správná rada byla teï drahá, pøeruil ho Vilém.Postavil
jsem se tak, aby na mne narazila, a se otoèí, a vyuil jsem
jejího leknutí, kdy mì spatøila. Co jiného jsem mohl dìlat?
Chytil jsem ji za ruku a nepustil. ,Pùjdete se mnou nazpátek,
øekl jsem jí. ,Ani slovo! Èi chcete tu ztropit veøejný výstup? To
ví, na nádraí bylo plno lidí ... Pøesto jsem mnoho nedoufal,
e to na ni zapùsobí. Co jí, cizince, bude koneènì záleet
na nìjakém výstupu? Ale patrnì záleelo, jak ukazuje výsledek, dodal posmìnì.
Umlkl a Martin mlèel také. Co na to øíci? Nebyl schopen slova. Marie na útìku od nìho po vem tom, co se mezi nimi
událo! Bylo to nepochopitelné. Odlepil se od skøínì
a mimodìk si pøejel obìma rukama po oblièeji.
Jak u jsem øekl: mìl bys mi vlastnì podìkovat. Ale nemusí. Neudìlal jsem to pro tebe, uslyel opìt Viléma a zároveò
naléhavý hlas ve svém nitru, který ho vybízel: Bì k ní! Bì
k ní!
Otoèil se a beze slova vybìhl z bratrova pokoje.
Hned za dveømi se zarazil. Vdy musí do koly! Rázem
se rozhodl. Zaskoèil do svého pokoje, napsal omluvenku 
a si tomu tam øeknou, co chtìjí, jemu je teï vecko lhostejné
- a v kuchyni pøikázal Barboøe, aby hned odnesla dopis
k Butùm.
Vyøiïte jim, aby jejich Jeník jej vzal s sebou do koly a odevzdal øediteli. A pospìte si. Je to jen pøes zahradu, bude
tedy zase za minutku zpátky. A nyní k Marii!

Sotva vak vyel z kuchynì, srazil se s matkou.
Jak, tys jetì doma? podivila se. Jen abys nepøiel pozdì, Martine.
Toti ... já ... Pøilo mi nevolno a nechtìl jsem tì tím znepokojovat.
Jetì zaèni ty!  sepjala paní Balvínová starostlivì ruce.
Vezmi si radìji hned trochu pelyòku, hochu.
Ano, maminko, vezmu si.
To bude od toho vèerejího rozèilení. A tak dlouho jsi byl
v noci pryè ... jsi opravdu bledý. A Marie se prý u také vrátila, povídala mi Barbora. Ale u mne se ani neukázala, dodala s lehkou výèitkou.
Bylo to tak, jak jsi øekla. Minuli jsme se, odpovìdìl roztritì Martin a vykroèil.
Jde si lehnout? To by bylo rozumné.
Já? Toti ano. Jen jetì se musím podívat k Marii, zahuèel a zamíøil ke dveøím do sálu.
Paní Balvínová se za ním dívala, dokud jí nezmizel, a pak,
vrtíc hlavou, vyla na dvorek.
Martinovi se jetì tøásla ruka, kdy za sebou zavíral dveøe.
Vecko jako by se proti nìmu spiklo! Co si jen matka o nìm
pomyslí? Ale v pøítím okamiku ji na vecko zapomnìl, a zaklepav na Mariin pokoj, naslouchal se zatajeným dechem. Nic.
Zkusil kliku. Bylo zamèeno. Zaklepal znovu, naléhavìji. Tiché
kroky. Doznìly tìsnì za dveømi.
Marie! zvolal polohlasnì.
ádná odpovìï. Jen cosi jako tìký vzdech prodralo se a
k nìmu. Moná vak, e to byl jen klam.
Probùh, Marie, zùstal jsem kvùli tobì doma. Nenechá mì
tu pøece stát za dveømi?
Klíè se váhavì otoèil v zámku.

ustot rychlých krokù.
Vstoupil a spatøil Marii sedìt ikmo na idli s tváøí zaboøenou do rukou, je mìla poloeny na opìradle. I na dálku postihl, jak se její hruï prudce a nepravidelnì vzdouvá. Byla
obrazem beznadìjné rezignace.
Martin k ni beze slova pøikroèil, objal ji a ponoøil svá ústa
do jejích hustých èerných vlasù. Ta vùnì! Zvlátní, slastná malátnost ochromila jeho smysly i vùli. Moci zùstat takto navdy,
bez pohybu, bez mylenky, jen v zajetí té vùnì!
Ani Marie se nepohnula. Schýlil se k ní jetì níe a zaeptal:
Marie, jak jsi mi to mohla udìlat? Dovedl bych se vzdát
veho, jen tebe ne. Tebe u ne. Bylo by mì to dohnalo
k zoufalství. Chápe? Vstoupit do mého ivota náhle jako zjevení a stejnì náhle z nìho zmizet Byl bych teï na tom hùø
ne ebrák, kterému ukázali pøekrásný dùm, øekli mu: ,Zde
bude ít a pak ho vykázali ze dveøí.
Odpovìdìl mu jen krátký vzlyk.
Vztyèil se a s rukou na èele pøeel nìkolikrát sem a tam.
Mlèí a mlèí, jako by i její srdce hovoøilo jiným jazykem
a nerozumìlo mu. Co poèít? Stále plakala s hlavou zaboøenou do rukou. Je to chození kolem hladké, nepøístupné stìny,
je se snesla na jeho cestu a zahradila ji.
Vzal idli, usedl vedle Marie a pokusil se uchopit ji do náruèí
a nadzvednout jí hlavu. Snad, pohlédnou-li si do oèí, budou
oba zachránìni. Zdaøilo se mu vak tolik, e její hlava se svezla
s opìradla idle na jeho rameno a schoulila se na nìm.
Marie, ujal se opìt slova, nebo mìl dojem, e jedinì slova jsou olejem, který mùe oivit plamének jeho nadìje. Zhasne-li i ten, bude vecko skonèeno a vecko ztraceno. Marie,
viï, e tvùj útìk neznamená, e co jsme vèera spolu proili,

byl omyl? Hlas se mu zlomil.Proboha, øekni mi aspoò: prchala jsi pøede mnou?
Zavrtìla hlavou. Tedy pøed Vilémem?
Pomlka. Váhá? Pak pøece tentý pohyb.
Proboha, to pøed kým?
Sama pøed sebou, zaznìl její hlas pøiduenì, jako by vycházel z jeho vlastních prsou.
Sama pøed sebou? opakoval pomalu. Tomu nerozumím.
Sotva to doøekl, Marie se napøímila, a opírajíc se obìma rukama o jeho ramena, dívala se naò podivnì strnulýma oèima, v nich tkvìla divoká bolest. Po tváøích jí stékaly poslední
slzy k tøesoucím se ústùm. Zhrozil se jí, stejnì jako se zhrozil
minulého dne bratra. Ve výrazu obou oblièejù, tak naprosto
si nepodobných, bylo v té chvíli nìco pøíbuzného.
Ubohý Martine! Chce to vìdìt? Opravdu to chce vìdìt?
Co to asi je? Co uslyí? Vyslovila tu otázku s tak výhruným
pøízvukem ... jako by se chystala vynést ortel nad ním i nad
sebou. A pøece neváhal a odhodlanì pøisvìdèil. Nech
se stane cokoli a nech cokoli hrozí jí i jemu, nic nemùe mu
zabránit, aby nevytrval u ní, aby ji nechránil, aby jí nepomáhal.
Zdálo se mu, e jeho pevnost na ni zapùsobila. Pøejela mu
horkou rukou po èele a po vlasech a øekla:
Udìlala jsem chybu, Martine, e jsem neodela hned, jakmile jsem se pozdravila. Bylo to ode mne lehkomyslné.Dovolila jsem si ít nìkolik dní jako ve snu.
Místo odpovìdi pøitiskl si její tváø k své. hla jako v horeèce!
Èlovìk tak snadno pokládá krásné vìci za sen, Marie. Ale
byla a je to skuteènost. A kdyby celý svìt a ivot byl sen, ty jsi
skuteènost.
Cosi jako odlesk nesmírnì vzdáleného svìtla dotklo se jejích
jako lak èerných oèí.

Já a skuteènost! povzdechla. Ne, Martine, to vecko
se nemìlo stát a já jsem se provinila, kdy jsem strpìla, aby
se to stalo. Mìla jsem ti to øíci hned, u pøed vèerejkem. Ale
bála jsem se. Náhle se od nìho odklonila. Ty se usmívá?
zvolala vyèítavì.
Jak by se neusmíval!
Dobøe, Marie. Dejme tomu, e má pravdu. e ses provinila, jak praví. Ale øekni mi pak, proè ses dala Vilémem pohnout k návratu?
Trhla sebou.
Ty ví o Vilémovi vecko, e? Ó ano, ví, u vèera jsem to
uhodla. Proè se mne tedy ptá? Vrátila jsem protoe jsem
se bála.
Nechápu, èeho?
Abych nezpùsobila jetì horí netìstí. Co nerozumí?
Bylo mi, jako bych mìla udeøit do tenkého skla. Bála jsem
se o Vilémùv ivot.
Na nìco takového nebyl pøipraven.
Ne, Marie, to není moné, zvolal.
To je jisté, odpovìdìla trpce. Neodváila jsem se vzít si
ho na svìdomí.
Kdeto mne ano, dodal Martin neménì trpce a vstal. Mìl
dojem, e vecka pouta mezi nimi praskají, jakoby i ta byla
ze skla.
Vstala také, skoèila za ním a chytila ho prudce za ruku.
Ne, ne, Martine, mýlí se, tak to není!
Hoøce stáhl rty.
Omyl je teï u stìí moný. Mýlil jsem se zøejmì od poèátku
a nejvíc vèera. Jak rychle ses zmìnila! Ale a! vybuchl náhle.
Kdyby se s tebou zmìnil celý svìt, jedno zùstane: to, co já
cítím k tobì.

Marie se tìce opøela o stùl. Blíí se k hranici svých sil, a to
nejhorí na ni teprve èeká!
Martine, ké bych se nedoila toho, abys za chvíli odvolal,
cos právì vyslovil, pronesla zmìnìným hlasem. Nerozumí
mi a vlastnì se ti ani nedivím. Ne, Martine, nezmìnila jsem
se a ty ses nestal obìtí ádného omylu.
Postøehla, jak dychtivì se k ní otoèil, a pokraèovala, vyráejíc ze sebe prudce kadé slovo, jako by se u neovládala:
Chtìla jsem odejít, zmizet z tvého ivota, protoe jsem si
uvìdomila, e nemám právo tì k sobì poutat klamem.
Manì zamhouøila oèi. Slovo bylo vyøèeno. Promìní se teï
v smrtící støelu?
Klamem!
Zaznìlo to jako výkøik ranìného. Sevøela køeèovitì obìma
rukama hranu stolu a pøikývla.
Ano. A a ti nyní øeknu, proè, nebude u v mé moci ti zabránit, abys mì nepokládal buï za ílenou, nebo
za pochybnou, dobrodrunou enu, která alostnou skuteènost chce zakrýt fantastickým výmyslem. Ach Martine, kdybys vidìl, jak u teï se mìni výraz tvého oblièeje. Já to vìdìla, já to vìdìla!
Hlas se jí roztøítil. Tøásla se jako list.
Pak spatøila, e k ní pøikroèil blíe, ale nemohla vidìt, e si
za zády svírá ruce a k bolesti.
Jestlie naráí na to své vyprávìni z prvních dnù, ozval
se chraplavým hlasem, pak ti snad nemusím opakovat, e
jsem mu nikdy nevìøil.
To vím, Martine, odpovìdìla se svìenou hlavou. Bylo jí,
jako by dobrovolnì vystupovala na pranýø. Ale ty netuí, proè
jsi mu neuvìøil.

Ta pravda ho ala. Zarazil se a vzápìtí ho uchvátila nezkrotná touha, aby za vecky rány, kterými ho zasypávala, zasadil
jí i on aspoò jedinou.
A ty zase neví, øekl prudce, jak jsem poznal, e nemluví
pravdu. Poznal jsem to podle penìz, které sis pøisvojila.
A teï se zase on pásl na jejím údivu.
Podle jakých penìz?
Podle tìch pìti set, které jsi nala ve svém kabátu.
Co ty nejsou moje?
Ne. Protoe jsem je tam sám vloil. A chtìla jsi za nì odjet,
chtìla jsi mì za nì zlomit. Nedovedl v sobì potlaèit tak nespravedlivé obvinìní.
Ach Martine!
Ne, to nebyla léèka, vùbec ne, zaspìchal úzkostlivì, vida,
jak ji ranil. Bylo mi tì líto a chtìl jsem ... chtìl jsem ti prokázat
nìjakou slubu ... To u jsem tì mìl rád, Marie. Nalezl jsem
je... vlastnì mùj pes je nalezl s kabelkou, kterou jsem ti dal.
Neodpovìdìla. Nehybná jako socha hledìla naò svýma nedohadnýma uèima, vysoká, tíhlá a krásná i ve své bolesti,
a za ní zlatì záøilo okno v záplavì podzimního slunce. Ó, ké
by mohla sestoupit a na dno jeho srdce! Nicménì útlá nadìje zaèala klíèit v jejím nitru.
Podívej se, pokraèoval Martin, ze vech sil se snae ovládnout, nikdy jsem neuvìøil tvému vyprávìní, ale ctil jsem tvé
tajemství. Ba i tehdy jsem mlèel, kdy dvakrát v jednom dnu
jsi vydávala pøede mnou svého otce pokadé za nìkoho jiného. (Jak zrudla!) Domníval jsem se, es na útìku pøed
svou vlastní rodinou. e se skrývá. Má patrnì pro to závané dùvody. Nìco zlého se asi pøihodilo v tvém ivotì. Dobrá.
Èekal jsem a budu èekat i dále, a uzná za vhodné se mi

svìøit. Ale proto tì pøece nebudu pokládat za ílenou ani
ani za to druhé.
Na útìku? zavrtìla hlavou Marie. Jak jsi vzdálen pravdì,
Martine. Nejsem vùbec ta, za kterou mì pokládá 
Co na tom záleí? pøeruil ji, jsa odhodlán neustoupit ani
o krok z pevné pùdy toho, co pokládal za støízlivý rozum
v tomto kolotání zvichøených citù. Jsi a vdycky bude tí m,
co já v tobì vidím.
Ale já nejsem Marie Lariová! zvolala Marie, døíve ne si
vùbec uvìdomila, co øíká.
Do Martina jako by byl sjel blesk. Jen neurèitý zvuk vydral
se mu z úst, jen úzkostí planoucí její oèi vidìl pøed sebou
a chvìjící se rty, pronáející neuvìøitelná slova  vecko ostatní
se rozplynulo.
Ano, Martine, slyel ji hovoøit ubohým, zkøehlým hlasem,
nejsem Marie Lariová. Obelhala jsem tì a nejen tebe, i tvou
matku, sestru, vás vecky.
Ale proè? Kdo jse tedy? (Zdálo se mu, e to promluvil
za nìho nìkdo jiný, neviditelnì pøítomný.)
Ta její tváø! Teï vypadala jako dítì, které se modlí.
Já nevím, Martine. Rozumí mi? Nevím. Nevím, jak se jmenuji, kdo jsem, odkud jsem k tobì pøila. Kdy jsem v tomto
domì poprvé otevøela oèi a spatøila tebe, to jsem se snad
narodila? ... Teï jistì øekne, e jsem ílená, viï?
I její jako svìtlo mìkký hlas znìl vroucnì jako u dítìte, je
prosí o zátitu, a byl v tak mocném protikladu k tomu, co vyslovoval, e se Martin na okamik domníval sám o sobì, e
mu rozum vypovìdìl slubu. Neví, kdo je! Nìco takového by
mu nebylo napadlo ani v horeèném snu.
Neví, kdo jsi? opakoval dvakrát tøikrát po sobì, mechanicky a nevìdomky.

Stála pøed ním a mlèela.
Sevøel si obìma rukama hlavu.
Jak je to moné? Jak se ti to pøihodilo?
Nevím, Martine.
Stále ten dìtsky prùzraèný hlas. Ale ovem, e se tak poetile ptá!
Dvì horké ruce se ho dotkly.
Co si myslí, Martine?  Martine!
Vykøiknout! Nìco rozbít! Nìco rozdrtit! Udìlat cokoli, co by
ho vzpamatovalo Zhluboka vydechl - tlak ve spáncích polevoval, mlha øidla. Jméno? Pùvod? Co na tom záleí? Vdycky zùstane pro nìho Marií nezbytnìjí ne vzduch.
Klouzal prsty po jejích paích jako slepý - náhle, ani nevìdìl
jak, octla se v jeho náruèí. Sevøel ji ví silou. Nikdo mu ji nevyrve!
A proto jsi chtìla ujet? Och, jak málo mì zná! ivot také
nemá jméno. A víme snad, odkud k nám pøichází láska? Pøila jsi a promìnila jsi mùj ivot v jásavou píseò, ná starý dùm
v pøíbytek lásky a vemu, èeho ses dotkla, dala jsi nový smysl. Co to nestaèí?
Neodpovídala, jen pila a pila jeho slova jako pramen, zázraènì vytrysklý ze skály.
Toho dne veèeøeli jen ve tøech: paní Balvínová, Rosa
a Martin. Marie se omluvila a zùstala ve svém pokoji a Vilém
odeel z domu.
To u el zase do Adamovic? podotkla paní Balvínová, kdy
usedali ke stolu.
Ano, maminko, odpovìdìla jí Rosa. Øíkal, e jde do Panského domu. S Otrádovcem a Pencem.
Hrát, e? Vida, jak brzy se vzpamatoval!

Martin se nepokojnì zavrtìl na idli. Snad se nedomnívá,
e pøepínal, kdy ji vèera nechtìl pustit? Vecko ho teï rozèilovalo, kadá malièkost. Tíivé ticho viselo nad domem.
Barbora nosila na stùl.
Donesla jste Marii veèeøi do jejího pokoje, Barboro? starala se paní Balvínová.
Donesla, ale sleèna skoro nic nejedla.
Paní Balvínová na to neøekla nic.
Myslím, e jí není zcela dobøe, maminko, prohodil Martin,
kdy Barbora odela.
Vùbec se zdá, pøipojila Rosa, e je køehkého zdraví.
Vichni jsme teï u nás køehkého zdraví, jak mùe pozorovat, odpovìdìla paní Balvínová. Jetì e tobì, Martine,
se u vede dobøe. lo to vìru rychle. Jí s chutí, jak vidím.
Zase ten zvlátní, ironický pøízvuk v jejím hlase! Jako by mu
chtìla naznaèit, e tuí víc, ne øíká. A pøece jí nemùe svìøit
takovou hroznou vìc! Kdy si pøedstavil, jak jí prozrazuje, e
Marie není Marie, e neví vùbec, kdo je a odkud k nim pøila,
bylo mu mdlo. Snesla by vùbec takovou zprávu ve svém stáøí? Ledae by ji prostì pokládala za poetilý a nemístný výmysl a neuvìøila by jí. Ach, ké by to byl výmysl! A ani Rose
se s tím nemùe svìøit. Nikomu.
Po veèeøi, kdy se paní Balvínová uchýlila k vyívání a Rosa
se dala do opravování kolních seitù na sklizeném stole,
Martin se vytratil do svého pokoje.Tam dole v jídelnì by se byl
zalkl. Teï patrnì si tam o nìm matka s Rosou povídají. Nech!
Vlastní mlèení ho dusilo a promluvit se neodváil.
Riki, který leel stoèen v nohách jeho postele, udivenì
po nìm poilhával, jak chodí sem a tam, ztracen sám v sobì.
To e je jeho pán? To e je vùdce smeèky v tomto domì?

Co kdyby se prostì pøestìhoval dolù k Marii a zùstal u ní?
Sál a její pokoj - celá ta matèina polovina domu by jim staèila
docela dobøe. Starý nábytek by se prodal a koupili by si nový...
Jene ani jeho matka by jim nedovolila, aby spolu ili jen tak.
A co teprve tetièky! A veøejné mínìní! Øeditel by se jistì postaral, aby byl pøeloen jinam; znal ho - provedl podobný zásah ji jednou a sklidil obecný souhlas ... Ne, to bylo vylouèeno.
Ale k sòatku zase potøebují doklady a ty Marie nemá.
Stál a díval se do zdi. Beze jména! Bez minulosti! Bez pamìti! A nìco takového se musí pøihodit právì jemu.Arci, nebýt toho, nebyla by se asi Marie nikdy objevila v jejich domì...
Zaèarovaný kruh!
Opìt se dal do putování po pokoji. Kdyby si nebyl tak docela jist, e je pøi smyslech, øekl by, e je to jako putování
snem. Nezbude prostì ne se dát do pátrání. Pøece nìjaké
stopy se musí najít. A matka prostì musí tu zprávu snést 
není jiné pomoci. Svìøí pátrání úøadùm, novinám, rozhlasu,
její fotografie bude rozíøena vemi prostøedky - ale ovem,
bude to malièkost.
Tyto mylenky mu pøinesly úlevu. Usedl ke stolu a jeho zrak
padl na Duhamelovo  Svìtlo; nemìl tu knihu v ruce od toho
dne, kdy se jí Marie dotkla. Teï teprve pochopil, proè ji zde
tak náhle opustily síly. A proè dole v jídelnì u klavíru. Zde i tam
byla pøíèina tá - jak by ne! Jak asi je èlovìku, kdy v sobì
objeví znalosti, o nich do té chvíle nemìl tuení? To pomylení ho opìt vzruilo. Odkrývat v sobì skryté, neznámé prameny, ít bez zkueností minulých dvaadvaceti èi kolika let!
Nedovedl si to vùbec pøedstavit, a pøece nìkolik krokù
od nìho ila tato skuteènost. Skuteènost? Je Marie tak, jak ji
zná, skuteèností? Zamrazilo ho. Pøece, proboha, nesvíral

ve svém náruèí pøízrak! Vzpomínal, jak splývaly jejich bytosti
u Quadrátova mlýna - dotek srdcí, dotek duí. A vèera
o svatební noci - i to byl jen klam, sen, neskuteènost?
Rozzlobil se sám na sebe. Nebude-li mít rozum, zabøedne
bùhvíkam. Bude nejlépe, kdy pùjde spát. Je beztoho po noci
skoro probdìné unaven, a zítra, a bude opìt svìí, zjasnìjí
a zpøesní se i jeho mylenky.
Ale místo toho se náhle sebral, seel dolù do sálu a zaklepal
na dveøe Mariina pokoje. Dnes, zrovna dnes ji pøece nemùe
nechat o samotì! Z vnitøku se neozvala ádná odpovìd. Stiskl
kliku - dveøe povolily. Pokoj byl temný a prázdný.
Úzkost mu stiskla srdce. Snad Marie opìt neuprchla -? Ne,
nìco mu øíkalo, e to není moné. A pøece ... Nejistoty se v nìm
válely jako chuchvalce mlhy. Kam jen odela? Do zahrady?
Vyel pøed dùm. Lehounký edivý závoj visel mezi stromy
a na èerném nebi se dusil mìsíc, ze vech stran obklíèen
a svírán vøícím kruhem par. Vlhký, pronikavý chlad vanul
ze lebù. Má zavolat? Neodváil se - zdálo se mu, e by
se nikdy nedoèkal odpovìdi.
Zahnul kolem domu, proel pod klenbou vrb  na terase
nebyla. Z mlèení veèera pøicházel k nìmu jen tenièký elest
vodotrysku  zurèící pozdrav nepøetritého pohybu
v nehybnosti vech vìcí, který jako by øíkal: Je tu, je tu. Zmocnilo se ho náhle pevné pøesvìdèení, e tu Marie nìkde je,
ztracena v samotì jako v zasypaném dole. el dále pìinou
mezi ostøíhanými rybízy a nalezl ji v besídce  stín mezi stíny.
Mlèky usedl vedle ní a ona se beze slova schoulila na jeho
prsa, jako by byla na nìho èekala. Splynuli s nepohnutostí
svìta. Vysoko nad stromy mìsíc dodýchával a hasl.
Jsi hodný, es za mnou pøiel, zaslechl najednou Mariin
epot. Bylo mi u tak neskonale smutno.

Pøitiskl ji k sobì jetì pevnìji.
Nesmí ztrácet odvahu, Marie, øekl. U jsem vecko øádnì uváil. Uvidí, nalezne opìt, cos ztratila. Nebude to vlastnì ani tìké.
Opravdu? zapochybovala. Kdy pomyslila na své sny, nebyla si tak zcela jista, e se bude kdy radovat , z toho nálezu.
Radìji se mu s nimi ani nesvìøím, umiòovala si. Rekls to ji
své matce? otázala se ho.
Jetì ne. Ale bude to nezbytné, Marie, zdùraznil, ucítiv její
znepokojený pohyb. A vysvìtlil jí, co má v úmyslu podniknout.
Ona vak vrtìla hlavou na jeho prsou
Na tohle na vecko jsem u také myslila, Martine, a dávno.
Ale co je to moné? Chce se pøiznat, e jste mì neprávem
prohlásili za svou pøíbuznou, e jste oklamali i lékaøe, ba e
jste mì i nesprávnì pøihlásili? Uva, e by se to neutajilo,
a uva ty následky!
Trhl sebou úlekem. Tohle mu nenapadlo, a teï se pøed ním
rázem vztyèila nemonost celého jeho plánu jako vysoká zeï.
A Venta! Kadému by bylo jasné, e vecko podnikli jen proto, aby zahladili stopy a uchránili ho nového vyetøování.
A kdo uvìøí mnì, Martine, e jsem opravdu ztratila minulost? Jak to dokái? Kadý mì bude spíe podezøívat, e nìco
zatajuji a e jen pøedstírám ztrátu pamìti. Jen si to pøedstav,
jen si to pøedstav! zvolala bolestnì. Kdo ví, uvìøí-li tomu i tvá
matka? Radìji se jí jetì s nièím nesvìøuj, Martine, radìji jetì
ne, zaprosila ho. Co nemùeme ít spolu astnì i bez jména a køestního listu? Nezáleí mi na nièem, mám-li tebe.
Co by na nìm bylo! Bohuel, lidský ivot je vybudován
na pøedpisech, zákonech, smlouvách a dokladech,
a spoleènost bdí. Být bez osobních dokladù je tolik jako nebýt. Nepotøeboval plýtvat slovy. Pochopila ihned - vìdìla to

vlastnì ji napøed, a co se z ní prve ozvalo, bylo jen volání touhy po míru a tìstí, po záchranì snu.
Budeme pátrat sami, Marie, pokraèoval Martin. Skrytì
a vytrvale. To by bylo, abychom nenalezli nìjaké stopy vedoucí
do minulosti! Dvaadvacet èi kolik let nemùe pøece být vymazáno ze svìta, jako kdy zhasne svìtlo. Mluvila z nìho tak
pevná jistota, e i v ní zapálila ohýnek nadìje.
Ké by se to podaøilo, Martine, pronesla vroucnì.
Podaøí se to, uvidí.
Nahoøe mlha dokonèila svou práci a pohøbila mìsíc do mraku.
Martin zdvihl Marii z lavièky a vedl ji zpìt k domu. Musí si
teï ihned lehnout, naèerpat nových sil na zítøek, domlouval jí,
ale sám potom, kdy se ve svém pokoji odstrojil a ulehl, nemohl usnout, a tøebae byl ospalý, dlouho se pøevaloval z boku
na bok a naslouchal hlubokému mlèení domu. Ani vrby neumìly v bezvìtøí. Hustá, neproniknutelná tma zahalovala pokoj
a celou zemi; a na jejím dnì leí on se srdcem podobným loïce ne vzduté hladinì. Rozèilující, zmatené sny ho trápily, kdy
koneènì pøece usnul.
Náhle, jako vymrtìn perem, vyskoèil ze tmy, je byla stále
stejnì hustá. Co to bylo? Husí kùe vyrazila mu na celém tìle.
A teï zase! Tlumené, bolestné zavytí skoro u jeho ucha. Procitl docela. Pes! Sedí na posteli a ... Rychle mu stiskl tlamu.
Bude tie? Co ti to napadá, ty blázne? Vdy vzbudí celý
dùm!
Rozsvítil árovku na noèním stolku. Riki, zøejmì rozèilen,
zase u natahoval krk do výe. Strhl ho k sobì, strèil pod pøikrývku a zahuèel pøísnì:

Tady bude leet a hezky zticha! To se ti zase nìco zdálo,
co?
Pes sebou nepokojnì zmítal, ale Martin nepopustil. Kdy
zhasil lampu, cítil, jak se pes k nìmu tulí a tøese se.
Kus ztøetìnce! pomyslil si Martin. Jetì v nìm dozníval
úlek. Teï jistì tak hned neusne.
Usnul vak a ráno se probudil s tìkou hlavou a bolestným
tlakem ve spáncích. Chvíli trvalo, ne si uvìdomil, e bdí a e
zaèíná nový den. Kalné, edivé svìtlo naplòovalo pokoj a za
oknem harail dé. Mìsíc vèera nelhal; poèasí se obrátilo
a nastaly neodvolatelnì podzimní plískanice. Ta vyhlídka byla
s to jen zhorit jeho náladu. Bezedné bláto na cestách, sychravý vítr, èerné vìtve vyzáble trèící k olovìnému nebi Posadil se na posteli a tøel si èelo a tváøe. Tupá ospalost byla
na nich pøilepena jako kolomaz. A ty sny! Co se mu to jen
zdálo? Nedovedl si u jasnì vzpomenout. Nìjaká beznadìjná honba, úzkost a strach, nìjaké výkøiky, rvaèka s pominutým
psem, Marie, Vilém ...
Podíval se na hodinky. est. Zdola z kuchynì doléhaly
k nìmu první zvuky ranní práce. Jak asi spala Marie? Celá
skuteènost vèerejího dne vproudila náhle do jeho vìdomí.
Neví, kdo je? Ach boe, to nebyl sen! Vecka tíha, od ní ho
spánek osvobodil, opìt se naò poloila jako centové závaí.
Mrzut, zamraèen vstal a hned za ním se zpod pøikrývky vyhrabal Riki. Nalil si do umyvadla vody a zaèal se mýt, co chvíli zakøikuje psa, který skákal na okno a vrèel.
Co tam, u vech èertù, poøád má? øekl, kdy byl hotov
a zapálil si cigaretu - nejmilejí cigaretu pøed snídaní.
el k oknu a otevøel je. Stále jetì prelo a svìí, pøíjemný
vzduch ho objal. Riki vak se jedním skokem octl vedle nìho
na pøedprsni a zuøivì se roztìkal.

Aha, koèka, viï, koèka? smál se Martin, náhle vak mu
vypadla cigareta z úst. Zesinal, opøel se obìma rukama
o okno a vytøetil oèi.
Zrovna pøed ním, v tom zeleném, elestícím vesmíru,
z mokré vidlice vìtví tìsnì u kmenu viselo èerné, podivnì
protáhlé, bezvládné tìlo.
Mariina slova zaznìla Martinovi v uích. Úder do skla! A hle,
sklo se rozsypalo.
Tam venku v korunì vrby visel Vilém a dé se lil z nebe
na jeho tìlo.

ÈÁST III
POTULNÝ KEJKLÍØ
Kapitola devátá
CESTA DO MINULOSTI
DVA DNY SE LILO z olovìných oblak a chladnoucí zemì
byla rozmoklá na kai. Kola pohøebního vozu i nohy tìch, kteøí kráèeli za ním v hustém, mlèelivém zástupu, se do ní hluboko boøily a chvílemi klouzaly na mastném jílu. edivý, sychravý pøísvit se procezoval jediným slitým mrakem, visícím tìce
nad obzorem.
Pohøební prùvod, který vyel od Balvínovic domu, zanechav
za sebou civìjící, uplakané tváøe na prazích stavení, vinul
se vìrnì vemi zákruty silnice podél svahu Marku k mìstu.
Kvílivé tóny hasièské kapely, hrající do smuteèního kroku, rozøezávaly vzduch i srdce. Noe první tøídy, nebo i pohøeb byl
první tøídy na pøíkaz starobylé, vyøezávané lavice v kapli Nanebevzetí Panny Marie - pøíkaz, nyní s uspokojením schvalovaný diváky, kteøí by nikdy nebyli odpustili paní Balvínové, kdyby byla dala svého syna pohøbít bez skuhravých vzdechù trombónù a bez kvìtinových koíèkù druièek.
V mìstì dav zhoustl a protáhl se do délky. Pøidal se k nìmu
starosta, lékárník, okresní soudce, øezník a trafikant, karbaníci z Panského domu, pøátelé, kamarádi a zvìdavci, kteøí nemajíce nic jiného na práci, chtìli si poslechnout, co pronese
nad otevøenou hrobkou faráø Kobzínek, tý, který zdìdil

po svých pøedchùdcích povinnost jednou do roka slouit mi
v Bítovské kapli.
Lidé na chodnících, pøed krámy a v oknech si ukazují na paní
Balvínovou, je jako èerný stín kráèí mezi synem a zeem. Je
jako suk, øíkají, ani nezapláèe. A ten její pevný krok! Balvínovi
mají vichni silný koøen. Nic je nevyvrátí. A mluví se o mrtvém,
vysoko povýeném v rakvi nad vecky ivé hlavy, a øeèi pøeskakují jako plaménky po dokách. Pomatení smyslù, dùsledek války! A vichni ji najednou cítí v zádech. Jetì teï.
Je to smutné. Ale jemu, vìøte mi, je takto lépe, øekl dr.
Tomec lékárníkovi, který se ubíral vedle nìho. Kdy ho pøed
deseti lety penzionovali, bylo mu tuím pìtatøicet let. Pøedstavte si, kdyby byl vá ivot v tìch letech ztratil cíl a pozbyl
veho smyslu. A kdo ví, jestli by jednou nebyl na obtí svým
sourozencùm.
Cítit se zbyteèným èlovìkem a vlastnì být opravdy, to je
trpký osud, potøásl lékárník hlavou a nastavil zkoumavì ruku
proti nebi.
Dávalo se do drobného mení a dav postupnì èernal rozvíranými detníky. Po vech vìcech zaèal se íøit vlak mokrého, studeného lesku. Bylo chladno, dech se sráel u úst, svìt,
zastøený køídlem smrti, popelavìl v blikajícím dnu. Marnost
a beznadìje chodily od domu k domu a psaly na jejich dveøe
svá znamení. Martin mìl pocit, e v nìm vecko tuhne, svírá
se a smruje, jakoby se promìòoval v køemen. Tak rád by
se byl ohlédl po Marii, která la za ním s Rosou, ale neodvaoval se. Byl jako zaklet do samoty. Také matka vedle nìho
byla do ní zakleta. Nedostupnì. Nemohl k ní. Od té chvíle, co
vyli z domu a èerná kola se pøed nimi dala do pohybu, nepromluvili na sebe ani jediného slova a ani jedinkrát
se na sebe nepodívali. Její oèi byly nehybnì upøeny, ale Mar-

tin si byl jist, e nevidí ani rakev, ani vìnce, ani vùz. Do jaké
dálky se asi dívá? Èi právì z ní èerpá posilu? Kdy Vilém, u
navdy neviditelný (k nevíøe, ale ta rakev vypadala jako prázdná), naposled v podobì èerné schránky pøekroèil práh domu,
nad nim zplihle visel smuteèní prapor, a naposled se ubíral
po úzké cestì pámelníkovými keøi k drátìným dvíøkùm, zaplakala sice nahlas, potom vak její tváø zkamenìla a bílý
kapesník smáèknutý v èerné rukavici, zùstal suchý. Jak stateènì dovedla pøijmout zprávu o Vilémovì smrti, tak stateèná a silná dovedla zùstat i teï - ano, i teï, tváøí v tváø otevøenému hrobu.
Martin se strnule dívá na odsunutou náhrobní desku. Tmavá, obdélníková díra vedle ní, zdá se, smìøuje a do støedu
zemì, ba jetì dál, a v samo lùno vìènosti. Protrená hranice skuteèna, brána do neznáma, nikoli do rodné zemì, a tam,
kde pod povrchem hasne denní svit a houstne stín, neurèitì
se rýsuje cíp straného tajemství smrti, zániku a - zmrtvýchvstání. Co je tam dole, tam na dnì? Zvìdavost natahuje Martinùv krk, ale Martin i jeho matka, vichni iví stojí pøíli daleko
od kraje, nelze dohlédnout ke dnu. A jako prve se zdála prázdná rakev, teï zdá se prázdný i hrob. Snad se do nìho pochovávají jen jména a vzpomínky? Nelze si jaksi dobøe pøedstavit, e tam dole odpoèívají pozùstatky otce, dìda, pradìda, báby a prabáby, nic víc ne zvìtralé kostry, v nich, jako
ve vìi zvon, kdysi bydlila ivoucí srdce a v nich, jako ve zvonu
zvuk, kdysi sídlil duch, spojující hvìzdy s povrchem zemì
a vìènost s crkotem vteøin lidského bytí.
Vzhlédl. Na protìjí stranì hrobky stály Rosa a Marie s kapesníky pøitisknutými k oblièejùm. Marie! Jetì dnes ráno jí øekl:
Síly mocnìjí ne lidská dobrá vùle daly se ve Vilémovi
do pohybu dávno pøedtím, ne jsi pøila do naeho domu. Zá-

rodek smrti. Nièivé síly, je zbavily strom koøenù, take postaèil i nejslabí závan k jeho vyvrácení. Nikdo a nic nemùe
za svou podstatu. Nemùe slunce za to, e svítí, a vítr, e duje,
a oheò, e spaluje. Vecky vìci v pøírodì jsou takové, jaké
byly ji pøi svém vzniku. Jejich bytí a jejich pùsobení je jedno
a toté. I ty jsi èástí pøírody - necítí to? - a nemùe za to, co
pùsobí pouhou svou jsoucností. Jeden v tvé pøítomnosti umírá
a druhý vystupuje k vrcholu tìstí. Ne tvùj osud se naplòuje,
nýbr jejich. Jaké semeno, takový kvìt. Proto vìøím v zákon,
nikoli v náhodu, Marie. Vìøím, e bylo stanoveno, abys svým
pøíchodem promìnila tento dùm a pohnula rafijí na hodinách
jeho ivota. Co zmùe proti tomu? Nikdo z nás nemùe uèinit nic jiného ne se sklonit pøed nevyhnutelným.
Zdalipak teï nepochybuje o jeho slovech? Ké by jí vidìl
do oèí! Øekl jí u pøedevèírem a opakoval vèera:
Byl by el za tebou a do Skalice a pøivedl tì takøka mocí
nazpátek, kdyby se tì byl bál, kdyby byl i jen okamik cítil, e
mu pøináí smrt?
Nyní, kdy mezi nimi stála èerná rakev, pøipravená ke sputìní do vìèné tmy zemì, obnovoval se v nìm strach, aby tento obraz neotøásl Mariinou vírou. Je mono si zastírat, e øetìz pøíèin vede k ní? Krása, která zabíjí! Ne, vecko se v nìm
vzepøelo. Marie je bez viny. Marie nemùe za to, e pouhá její
pøítomnost probudila ve Vilémovi vradící vìdomí ménìcennosti. Mohlo se pøihodit cokoli jiného, ba i kdyby se bylo nepøihodilo nic, ten èervotoè by byl jednoho dne tak jako tak
dovril dílo zkázy. Ano, tak to je, a ona, i ona tomu musí uvìøit, nemá-li být ohroeno vecko, co je spojuje i pøes tuto èernì se lesknoucí schránku, povleèenou vrstvou drobných kapièek detì, k nim teï za støídavého zpìvování faráøova pøidruilo nìkolik krùpìjí posvìcené vody ze støíbrné kropenky.

A mluví faráø Kobzínek, mluví na rozlouèenou, ale Martin
se nedovede soustøedit, slyí jen slova, je trèí jedno vedle
druhého bez spojitosti a smyslu  osamìlá jako slova dopisu
roztrhaného na kousky. Matèina ruka v èerné rukavici zdvihá
kapesník k oèím, jako by to bylo
centové závaí. Nìkolik pøikrcených vzlykù. Rakev se vznáí
na popruzích nad hlubinou, teï se
ji nezdá prázdná, popruhy jsou napjaty k prasknutí. Jak nesmírnì tìký je asi ivot, který je zahrabáván! Kolik dní tu asi
pochovávají? Martin mechanicky poèítá, zatímco hrdlo se mu
stahuje køeèí a v oèích ho pálí kradmé slzy. Kolem estnácti
tisíc dnù. estnácti tisíc! Jaká hora mylenek, vznìtù a citù,
doufání, víry a zklamání! Kapela hraje tklivou píseò, Martin by
nejradìji vykøikl: Pøestaòte! Teï u i køí na víku je pohlcen
stínem. Popruhy bìí mezi zkuenými prsty hrobníkù, stále
a stále bìí, jak hluboko je místo vìèného odpoèívání! Teï
se zastavily a zvlátní shodou umlkl i poslední kvílivý tón písnì. Martin naslouchá detivému tichu. Nic. Kdyby aspoò pták
zazpíval - takhle skøivan z modré výky. Ale je podzim, shora
padá jen luté listí, vìtrem loupené stromy trèí do popelavého
prostoru zkøehle a vyzáble. Ptáci teï ji nezpívají.
Dav se pohne, Martin odvádí matku, její pláè teprve teï teèe
tichem - úzký, ubohý pramének, podobný klinkání umíráèku.
Zemì i nebesa jsou stejnì daleko od osamìlého srdce.
V tém èase koná se pohøeb i na Balvínovic zahradì,
a nikdo se neptá, co tomu øeknou tetièky. Ostatnì, co tetièky!
Bály se pøijet na pohøeb, aby se nenastudily, jejich slovu proto ubylo na váze.
Najatí drvotìpi stojí pod vrbami, zvracejí vzad hlavy
na osmahlých a rýhami rozrytých krcích, dívají se vzhùru

do mohutné klenby tøí prorùstajících se korun stromù a skøípou
zuby.
Povídám, je mi, jako kdybych se chystal zabíjet, øíká jeden
a druzí dva zachmuøenì pøikyvují.
Co dìlat? Rozkaz je mzda.
I ku! Balvínka by si to mìla jetì rozmyslit. Takové nádherné vrby, v celém kraji nenajde jim rovné.
A to já se jí zase nedivím. Taky by ses na nì nechtìl dívat
kadý den, kdyby se ti na nich obìsil tvùj syn.
Jene ten strom za to nemùe.
Nemùe! Vrba u Qadrátova mlýna za to taky nemohla
a mlýn taky ne. A jdi se tam podívat. Tak jaképak øeèi.
Do práce, hoi!
A mluvèí si naplil na ruce a chopil se sekery.
Vezmeme nejdøív tuhle vlevo.
Obeel bazén, pohlédl lhostejnì na nit vodotrysku, která
se chvìla vzduchem, nahoøe se tøepila v chocholek kapek
a rozpráena v dé padala zpìt na hladinu, kterou jakoby
ustaviènì mrazilo.
Vrby stály nehybné, mohutné  síla a moudrost staletí. Jetì nic netuily? Smrt stala u jejich paty a mìla podobu nabrouené oceli.
Tuhle jsem slyel, e prý stromy cítí bolest jako my. Doporuèuje se prý je uspat, i kdy se jen pøesazují.
Ty, mudrci! Bì tedy do lékárny, tam se ti vysmìjí.
Obrovský les sta a sta vìtví a haluzí klene se nad jejich smíchem, království ticha, kam za jasných nocí pøicházejí si
na chvíli odpoèinout hvìzdy na své cestì vesmírem a kam
za jiných nocí, temných a nebdìlých, usedá vítr, potulný kejklíø, a uèí zástupy listí zpívat a umìt podle své hvízdavé píalky.

Sekera se mihne vzduchem a s tupým nárazem se zatne
do tìla. Výkøik praskajících tøísek. Bolestná køeè íøí
se poplaným chvìním od vìtve k vìtvi, od listu k listu. Jen
prázdná ptaèí hnízda nevìdí, jaký pád a jaké øícení na nì èeká;
ale co øeknou jejich stavitelé, a se vrátí s jarním sluncem?
Sekera se kmitá irokými rozmachy a rána na pni se rozvírá
jako tlama bolesti. Smrtelná rána. Smìrem, jim zeje, skácí
se strom.
Tak, to u staèí.
Teï, nasazena z druhé strany, zaøízne se do tìla pila a skøípe
skøípe. Náhle se rozlehne zahradou zoufalé zasténání, pámelníkùm, rybízùm hruním a jiøinám tuhne míza v ilách - blíí
se konec svìta? - zelená báò se zakymácí, naklání se, shora
prí listí a haluze - zachraò se, kdo mùe!  práskot, ostrý
tøesk  staletá moudrost, síla a krása leí na trávì mezi polámanými keøi, obrovská, alostná mrtvola, a jen olovìné nebe
prolévá nad ní slzy.
Na pahýlu vìtve, rozdrcené napadr, tkví jetì prstenec pevnì zadrhnutého provazu.
Paní Balvínová, Rosa a Marie sedìly s Martinem ve Ventovì
bytì zamlklí a zkøehlí. Barbora uvaøila v Hatinì kuchyni výteènou, vonnou kávu, ale aèkoli si na ní dala záleet jako nikdy
jindy, vichni ji pili bez chuti. Nicménì teplo se vrátilo do jejich
útrob a s ním i odvaha a sebedùvìra. Svìt v jejich oèích
se malinko rozjasnil. Za okny, je vedla na námìstí, mìl ivot
opìt vední podobu. Pohøební prùvod, který jej na chvíli pøinutil vyboèit z denní dráhy, byl zapomenut. ádná z tváøí mimojdoucích nebyla poznamenána vzpomínkou na Viléma
Balvína.

U hodinu leí tam dole, ve spoleènosti mrtvých, jako já tu
sedím v kruhu ivých, napadlo Martinovi a teprve teï skuteènost, e jeho bratr je mrtev, vztyèila se pøed ním s naprostou
neodvolatelností. Mrtev! Není v tom i cosi pokoøujícího pro dùstojnost èlovìka? Vykrtnout se takovým zpùsobem z lidské
pospolitosti, obrátit se zády k ivoucí pøírodì a z vlastní vùle
se promìnit v ménì, ne je kámen a hlína?
Teprve teï poznávám, uslyel hovoøit matku cizím hlasem,
jak byl vyøazen ze ivota. Zlomila ho vlastní bezmocnost. Jak
to, e jsem si toho nevimla ji døíve?
Ne, nemá ani stínu podezøení proti Marii. Natìstí! A zachvìl
se pøi pøedstavì, co by bylo, kdyby vìdìla, nebo jen se domýlela ... Jistì by Marii vylouèila ze ivota jejich domu, jako
dala vymýtit jejich vrby. Podíval se na Marii. Sedìla nad álkem témìø nedotèeným, ruce pod stolem, oèi sklopené, pobledlá a s trpkým, alujícím rysem kolem úst, jeho tam nikdy
døíve nespatøil. Bude tøeba záhy odvésti její mylenky na jinou
dráhu, pøipomenout jí, co èeká na nì na oba; èas je netrpìlivý a ivot není zvyklý pøelapovat na prahu. Kdo ví, jaké pøekáky bude jim pøekonat, ne dojdou k cíli! Záhada mlhavé
noci nedá se odehnat ani smutkem, ani bolestí, sedí tu s nimi
u stolu, by ostatním neviditelná.
Teï u asi nae vrby pokáceli a uøezávají jim vìtve, pronesl mimodìk a polekal se - vdy vùbec nechtìl vyslovit nìco
podobného.
Zamrazení probìhlo kolem stolu, jako by vichni spatøili, jak
mrtvý se vrací z hrobky na své místo do jejich rodinného kruhu.
Paní Balvínová potøetí za odpoledne zavzlykala a Rosa si
zastøela oblièej obìma rukama. Jejich vrby! Kdo ví, který
z jejich pøedkù je sázel? A snad tam byly døíve, ne jejich dùm

vyrostl ze základù a svìøil se jejich ochranì jako stráným
bùkùm toho místa. Do vech uí kolem stolu zaøízl se praskot
tøí padajících kmenù - tøi zoufalé výkøiky o pomoc. Pozdì. Pøíli pozdì!
Nevrátím se, dokud nebudu mít jistotu, e je vecko dokonáno, zamumlala paní Balvínová skrze kapesník. Na to bych
se nemohla dívat, ne, to bych nemohla!
Ubohé tetièky, co tomu asi øeknou? potøásala hlavou Rosa.
U si nebudou libovat stín na terase, a zase uhodí vedra.
Zato tam nebude takové vlhko. O to se teï postará slunce, podotkl støízlivì Venta.
Nevím ani, jak jim to napsat, øekla paní Balvínová, kdy její
záchvat pláèe pominul. Snad pøece uznají, e to nelo jinak.
O tom nepochybuji, pokraèoval Venta, pozoruje, e jeho
vìcná poznámka zapùsobila pøíznivì. A jak je znám, samy
by si pod nì u nikdy nesedly. Ostatnì se mùe to místo nyní
novì upravit a bude tøeba jetì hezèí ne dosud.
Hovor se nepozorovanì vracel do prosté vední skuteènosti
a slova se sebe svlékala pohøební barvu. Venta rozvádìl své
zahradnické návrhy. Ale zatímco Rosa i paní Balvínová mìly
proti kadému z nich nìjaké námitky, Martin se nedovedl odpoutat od odsouzených vrb. A se vrátíme domù, bude obloha nad domem jako vyloupená, mé okno u nepovede
do zeleného svìta ptaèích hnízd, do mých nocí a dnù nebudou u umìt varhany tøí korun. Vecka krása bude rozøezána na polínka, sloena na hranici u stìny kùlny a bude ivit
plameny v kuchyòském sporáku. Moná, e na zelených stínech a zlatých svìtlech, promìnìných v ár, budeme zavaøovat povidlí. Ó stromy, stromy, které jsem tak miloval! Které
jste zpívaly do snù v mé kolébce. Které jste byly jedním
z prvních zázrakù tohoto svìta, je spatøily mé oèi. Které jste

první mi vyprávìly hlasem nejhlubích pramenù zemì
o sladkých tajemstvích vzduných hradù, kdy jsem byl hochem, a staly se kusem mé víry v harmonickou stavbu ivota
a svìta, kdy jsem dospìl. Ó stromy, mé stromy, odpuste
mi, e jsem svolil, abyste byly bity, jako byste mohly za to, e
zoufalá ruka zvolila si vás za nástroj vlastního zmaru.
Procitl pod lehkým dotekem. Vzhlédl. Hlasy Venty, matky
a Rosy znìly z vedlejího pokoje. Byl u stolu sám a k nìmu
se sklánìla Marie.
Uchopil obì její ruce a pøitiskl si je k tváøím.
eptem, ale tak naléhavì, jako by na tom závisela její spása, prosila ho, aby jí øekl, nad èím se tak hluboce zamyslil.
Pochopil, e ho prosí, aby ji opìt vpustil do svého vnitøního
svìta, ji, která se cítila tak osamìlá.
Odpovìdìl: Modlil jsem se k svým stromùm. K svým mrtvým stromùm. Chápe? Tøi první a nejstarí svìdci zrození
naeho tìstí zanikli nenávratnì.
Vydechla: Zelený vesmír!
Ano, Marie, a je na nás, abychom si jej dovedli nahradit
novým.
Její rty, je byly tak blízko, e cítil jejich teplý van, zaeptaly .
Jak ráda, Martine, jak ráda! Ale budu s to? Já bezejmenná, já nikdo?
Vzchopil se jako na výzvu vnitøního povelu a zvolal pevným
hlasem:
Bude! Bude! A nejsi nikdo. Jsi  vak ví, u jsem to
jednou vyslovil, ale to slovo nesmí být èasto opakováno. A tvé
jméno také nalezneme. A vecko, co k nìmu patøí. Jen vìø
se mnou, Marie. Svìt naich stromù jsem nevytvoøil, a proto
snad jsem jej ztratil. Ale tento svìt, ten tvùj svìt 

Mlè! pøeruila ho a zastavila tok jeho slov políbením. Není
dobøe vyzývat budoucnost.
Kdy o polední pøestávce vyel Martin ze koly, potkal na námìstí dr. Tomce a v té chvíli, kdy ho spatøil, bleskl mu hlavou
nápad.
Dr. Tomec ho sám zastavil s otázkou, jak se daøí jeho matce. Znepokojil ho její nepøirozený klid o pohøbu i vyslechl
se zjevným uspokojením Martinovo ujitìní, e její stateènost
ji od té doby neopustila. A jak by také! Je v ní pøíli hluboce
zakoøenìna; byla právì tak klidná i po otcovì smrti, jediná
v celém domì. Martinovi utkvìl v pamìti i její výrok, který
se pak nadlouho stal nejpevnìjvím tmelem jejich rodiny: Ztratila jsem radost ze ivota, ale nikoli povinnost ít pro svou rodinu. Taková je jejich matka.
Ostatnì potkalo ji aspoò to tìstí, e nalezla velkou posilu
v Marii. Marie ...
Ano, ano, pøeruil ho dr. Tomec, ta vae pøíbuzná! S potìením jsem pozoroval na pohøbu, e se ji úplnì uzdravila.
Ale vsadil bych se, e ty oemetné schody jste nedali dodnes opravit.
Ne, nedali, ale urèitì dají, odpovídal Martin roztritì. Ten
prvotní nápad se v nìm ji zhustil v jasný tvar. Jen kdyby ho
výmluvný doktor pustil k slovu! Leè dr. Tomec mu ji podává
ruku na rozlouèenou, nechce prý zdrovat a sám prý pospíchá k pacientovi ... Ne, Martin se nedá takhle odstavit, prostì ho jetì kus cesty doprovodí.
Koneènì je tam, kde chtìl být.
Teï mi napadá, øíká, e jsem se vás chtìl u dávno zeptat na nìco, jene to víte, vecky ty události u nás ...
A vypravuje vymylený pøíbìh o èlánku, který se mu svého èasu

dostal do ruky a nedá mu od té doby pokoje. Pøedstavte si,
pane doktore, psali v nìm o nìjakém èlovìku, který pøi automobilové nehodì ztratil pamì. Zapomnìl i své jméno, svùj
pùvod, svùj pøedchozí ivot. Co tomu øíkáte? Nìco podobného není pøece vùbec moné, pravda?
Dr. Tomec naò pohlédl ze své nebetyèné výky trochu pøekvapenì.
A hleïme, èím vy se také nezabýváte.
Víte, pospíil si Martin, pøi ví dùvìøe ve vánost toho listu ...
Milý pane uèiteli, vpadl mu do øeèi lékaø, ,,o tomhle pøípadu se nemohu vyslovit, protoe ... Boe, co vecko se v èasopisech vyskytne! Ale veobecnì  prosím vás, co my vùbec víme o lidské osobnosti? Obávám se, e èím více o ní
víme, tím ménì se v ní vyznáme.
Chcete tím øíci, e nìco takového je nepravdìpodobné?
otázal se ho Martin zaraenì.
Ó ne, naopak, je to docela moné. Kadý lepí medik, který sáhne také po nìèem jiném ne po bìných uèebnicích,
nalezne v Gmelinovi klasický pøípad jisté Nìmky, u ní se pod
tlakem hrùzy objevila úplná amnézie, to je taková záchranná
mdloba ducha, podobnì jako omdlévá, kdy bolest pøekroèí
hranici snesitelnosti. Zapomnìla prostì vecko, co bylo, i své
jméno, i svùj pùvod, a ila po nìkolik týdnù v docela jiném
svìtì. Na podrobnosti se u nepamatuji, ale kdyby vás to zajímalo, stavte se nìkdy u mne, mám Gmelina ve své knihovnì.
Martin ho poslouchal bez dechu. Pøesnì tak! I Marie ije
nyní u nich v jiném, nikoli svém svìtì, je v ní nìco zcela odliného, vichni to cítí, ten rozdíl jako tryskal a ze dna její bytos-

ti; oni a ona - uhel a diamant, tá podstata, a pøece tak docela rùzný zjev!
A takový stav, pane doktore, mùe být i trvalý? Èi se dá
léèit?
I kdepak. Výjimeènì trvá nejvý nìkolik týdnù a pak sám
zase zmizi - paklie se ovem k nìmu nepøipojí, zejména
po úrazech, dalí a èasto nebezpeèné duevní poruchy.
A léèení? V tomhle oboru nemám ádné zkuenosti. Ale mùe
prý uspíit návrat k normálu, jestlie se pacient dostane
na místo, kde proil nìjaký zvlá mocný dojem, toti tak silný, aby pøebil ochrnutí jeho mozkových spojù.
Martin ji vìdìl dost. Víc ne dost. Dalí duevní poruchy!
Co jestli hrozí i Marii, nepodaøí-li se mu ji vèas probudit a vrátit
do skuteènosti? Probudit! Copak Marie spí? Co u nich neije ve skuteènosti? Ne, nejde o to ji probouzet, nýbr pouze
o to, jak navázat pøetrenou nit její pamìti. ádný knìz ani
starosta je neoddá bez dokladù, a cesta k nim vede jen pøes
pøekonání toho, co doktor nazval ochrnutím. koda, mìl
se také Tomce zeptat, mùe-li mít takový stav jetì jinou pøíèinu, tøeba nìjakou nemoc, je pøekusuje pøímo v døeni mozku jedno vedení za druhým, take svìtlo po svìtlu v ní hasne
jako lampy na ulicích usínajícího mìsta.
Kdy odpoledne po kole usedl s Marií v zámecké oboøe
na lavièku, byl rozhodnut, e se jí ani slovem nezmíní o své
rozmluvì s lékaøem, ale e vyuije plnì veho, co se od nìho
dovìdìl.
Obora byla ji zcela oputìna a pod dvojí klenbou stromù
a mrakù se rychle eøilo. Dusnì vonícím vzduchem snáelo
se k zemi první luté listí; jen smrky a jedle stály nedotèeny
uprostøed unikání letních sil.

Marie mu leela v náruèí a tiskla se k nìmu, jako by hledala
u nìho ochrany. Jetì se zcela nevzpamatovala z otøesu, stále
jetì mrtvý chodil v jejím stínu. Dennì bylo Martinovi s ním
zápasit o klid její due. Jak neochotnì ustupoval pøed jeho
výpady, ale ustupoval pøece, a Martin nepolevoval v boji. Poznával vak zároveò, e èinnost úspìnìji ne slova odpoutává Mariiny mylenky od uplynulých dnù.
Uváil jsem vecko dopodrobna, Marie, øekl. Nezbývá,
ne abychom se do toho pustili sami, na vlastní vrub. Nemùeme spoléhat na nièí pomoc, chceme-li zachovat tvé tajemství, nevydat tì napospas klevetivým zlým lidem, nepostrait
matku a chránit Ventu.
Marie se zamylenì dívala na palouk zahalený lehkým závojem. edomodré páry zmìkèovaly obrysy vech vìcí, je
trnuly v tichém úasu, jako by cítily pøítomnost mlèelivé a nevyzpytatelné bytosti, která se k nim sklánìla a se smutným
úsmìvem dávala jim poslední krátkou lhùtu na ivot pøed pøíchodem bílého popravèího.
Ké bychom byli sami na svìtì, Martine. Oè by vecko
snazí, povzdechla si Marie.
Nièeho se neboj, Marie, odpovìdìl. ,,I to ti mùe být posilou, e maminka u ví vecko o nás dvou.
Trhla sebou.
Tys jí to øekl?
Ne, ani slova. Sama to vytuila  u dávno.
Stádo daòkù se vynoøilo na dolním okraji palouku. Vùdce
s mohutným, vzneeným paroím vìtøil na vecky strany, zatímco lanì se dávaly do pastvy. Oivlá nádhera lesa. Van vonných mýtin, zhutnìlý v tvar.
Martin a Marie zatajili dech. Ani nejmení zvuk odnikud. Stromy, keøe i stébla travin se jen dívaly. Rzivá tìla se matnì rý-

sovala na pozadí lesního lemu. Co pohyb, to zavlnìní bezhlesého ticha. Martin i Marie hranice pøírody se uzavírá pøed nimi
v nepøekroèitelný kruh. Jak podivný ivot tam na druhé stranì
- nic víc ne stín, jeho smyslu nezachytí. Náhle vùdce prudce vztyèil hlavu - jaký tajemný zvuk zachytil z tmìjících se dálek
lesa? - sloil parohy a na høbet a vyrazil vpøed. Stádo za ním.
Nìkolik vzduných skokù, jako by se tíhlá kopyta vùbec nedotýkala zemì, a lesní lem zase osiøel.Pøelud se rozplynul,
avak kouzlo ladných pohybù, náznak jiného, hlubinného ivota za hranicí mezi lidmi a pøírodou tkvìly tam dále.
Martine, nebylo by lépe, kdybychom zanechali veho pátrání a ili jen sami sobì? Miluji tvùj kraj, je mi, jako bych se zde
byla narodila jako ty. Co je nám do ostatního svìta?
Hladil její pevné, pruné tìlo, jemu ji tak dùvìrnì známé,
jeho dlaò vnímala látkou zduený tep jejího srdce pod tvrdým
jablkem jejího prsu, ten lábek na její íji, èernì ochmýøený
výbìkem oholených vlasù a tolikrát ji zlíbaný  ano, drel
ve svých rukou celý svìt, nádhernou náhradu za ten, je podala drvotìpová sekera, svìt, který dával nový smysl jeho
ivotu, uèe ho vzdávat se dobrovolnì sám sebe a pøelévat
se do druhé bytosti, jako svìtlo se pøelévá a rozdìluje rovnomìrnì do dvou zornic. Ji to nebyla cizí bytost, vyzývající
a drádící neznámo; cítil, jak jeho i její koøeny se splétají
v tìsném svazku, srùstají a splývají a mìní se v spoleèné vazivo, jím proudí tá míza a zní tep tée krve. Jednota
v podvojnosti! Také jejich svìt se uzavøel do pevné hranice
jako prve svìt lesa a stáda. Nebylo by obezøetnìjí se s tím
spokojit a odepøít poslunost pøíli nebezpeèné zvídavosti?
Marie má pravdu, co je jim do lidí, jejich pøízeò i nenávist
se støídají rychleji ne den a noc na obloze? ít sobì, své radosti a svému tìstí!

Nicménì pøes vecko volání ve svém nitru odpovìdìl:
Ano, bylo by to krásné, kdyby to bylo moné. Ale není. Ani
v mém kraji.
Copak krása a tìstí jsou i zde jen v nemonosti?
Ne, ne! zvolal a pøitiskl ji jetì pevnìji k sobì. Tak jsem
to nemínil. Skuteènost je taková, e nejsme ani zde sami. ijeme v Bítovì.
Odpovìdìla, trouc svou tváø o jeho, a mraky letících mylenek ztemnily plamen v jejích oèích:
A pøece bývám nìkdy na pochybách, je-li to, co proívám,
sen anebo skuteènost.
Polekal se. Vyslovila pøesnì to, s èím sám zápasil.
Ach Marie, bránil se jí i sobì, jak by mohlo být snem, co
vnímáme svými smysly a nadto vlastním srdcem? Políbil ji
na rty, je se ádostivì pootevøely, a zaeptal rozechvìnì, nebo vzbouøená krev ho pøipravila o dech: Je snad tento dotek pøelud? Jsou pøelud mé ruce, které tì objímají? Nebo je
mámením smyslù tvùj hlas? Tvé oèi? Hmatáme, vidíme
a slyíme jen skuteènost.
Snad, odpovìdìla, myslíc na své trýznivé sny. Co jestlie zvìstují pøes vecku svou pøeludnost nìjakou pravou, její
skuteènost? Ale jako on se bál svìøit se jí se svou rozmluvou
s lékaøem, ani ona nemìla odvahu zmínit se mu o svých setkáních se starcem s èervenou stukou, s enou ve viòových
atech a s muem bez tváøe.
Kdy jsem prve mluvil o nemonosti, ozval se Martin trochu netrpìlivì, mìl jsem na mysli doklady. Co bychom si poèali bez nich? Je tøeba naplnit zákon, i v Bítovì. Z toho hned
vidí, e jsi obklopena skuteèností - a jakou!
Unikla mu z náruèí, sedla si rovnì, ale ponechala mu svou
ruku. Výraz její tváøe zhoøkl.

Nue dobrá, øekla. Vymyslil sis u nìjaký zpùsob, jak nalézti cestu do minulosti, kdy pøítomnost nám obìma svazuje
ruce i jazyky?
Jaký to nový tón? Èi je to pouze maska její beznadìje?
Jen dùvìru, Marie! zvolal vroucnì, aby v ní roznítil ochabující síly. Najdeme ji. Vdy jsme jetì nezaèali.
Krátce se zasmála.
Já u jsem vlastnì pøestala. Co tu jsem, stále jen pátrám
a pátrám - ale nevedlo to nikam.
Nìco jiného je pátrat sám, a nìco jiného ve dvou, namítl.
Rozdìlíme si úkol na nìkolik oddílù.
Pøikývla, dívajíc se neúchylnì rovnou pøed sebe - snad tam,
kde se prve vztyèila nepøekroèitelná hranice pøírody?
Nu dobøe. Za prvé?
Cosi jako ironie zalehlo v jejím hlase. Snad se mu nesmìje jen proto, e se sama vzdává ji pøed bojem?
Za prvé musíme zapomenout vecko, co jsme ty i já, o tobì
vymyslili. To vecko není pravda a jen by nás to mátlo.
Tudí pryè s tím, pøisvìdèila. A za druhé?
Dále si musíme pøesnì zjistit, co se opravdu událo od té
chvíle, co ses objevila v naem kraji. Hezky od poèátku, pomalu, krok za krokem. Uvìdom si, e záleí i na nejmení podrobnosti, protoe nit, která by nás vedla dál, mùe být nalezena zrovna tam, kde bychom ji nejménì hledali.
Pøece jen se mu podaøilo probudit v ní zájem, nebo pronesla s neobvyklou soustøedìností:
Øíká: od té chvíle ... A co jsem-li pøece zdejí - z irího
okolí?
Ne, zavrtìl hlavou. A tady má hned pøíznaènou podrobnost. Venta, lékaø, já, matka - vichni hned na první pohled
mìli tý dojem: es cizinka.

Proè asi? Není to zvlátní?
U chtìl øíci: Proè zvlátní? Mìl jsem od poèátku dojem, e
k nám pøichází z jiného svìta. Ale potlaèil to. Fantazie! Nesmí ji smìovat se skuteèností.
Snad to byl takový místní instinkt, protoe v tvé øeèi nezpívá nae moravská melodie. Ostatnì vypadá snad
na venkovskou enu? Proto také Praha znìla z tvých úst tak
vìrodatnì, dodal a vtom mu napadlo, aby se jí otázal, proè
tehdy pøipadla právì na Prahu?
Nevìdìla. Byla to prostì náhoda. Spatøila to jméno
na mapì a hned bez rozmýlení na nì poloila prst. Vdy co
v té chvíli vìdìla, za to dìkovala jen jeho výkladu! Zatímco jí
ukazoval na mapì jejich kraj, mìla kdy se trochu orientovat.
Byla to pro mne zlá chvíle, Martine. Nikdy jsem nebyla tak
blízka prozrazení.
Ano, pamatoval se na to velmi pøesnì. Vidìl se v duchu, jak
stojí na idli a hledá na skøíni - ale o to teï nelo. Ta Praha!
Usilovnì si hledìl vzpomenout na kadé tehdejí slovo, a èlm
dále s ní o tom uvaoval, tím se mu zdálo nepochybnìjí, e
jádro záhady je skryto v onom okamiku, kdy Marie vyøkla slovo Praha. Pouhá náhoda? Moná. Kdo ví, vak, nebyly-li tady
pøi práci skryté síly, nìjaká vzpomínka, uvízla na samém okraji
podvìdomí? Mohla pøece právì tak øíci, e jela opaènì, z Brna
do Prahy.
Martin se vecek rozehøíval - zdálo se mu, e ji po nìkolika
krocích narazil na stopu.
Rozumí mi? Stejnì dobøe jsi mohla zvolit jakýkoli jiný smìr
a jakékoli jiné mìsto. A v tom to právì je, e jsi nezvolila.
Bylo to tak svùdnì snadné vysvìtlení, e v Marii se zdvihla
ivelná touha, aby bylo pravdivé. Pøesto odpovìdìla, jako by
schválnì nechávala doznívat své pochybnosti:

Hledá stùj co stùj nìjakou zákonitost v tom, co se pøihodilo.
Ale co kdy v tom vùbec nebyla? Vím bezpeènì, e Praha mi
napadla teprve pøi pohledu na mapu.
Martin vak vánivì zavrtìl hlavou.
Ne, Marie, ve vem, co se dìje, je urèitá zákonitost. Proè
by tedy nebyla i zde? Spatøila jsi to jméno na mapì, dobrá.
Ale spatøila jsi na ní také jiná jména. A z nich ze vech jsi vyslovila právì jen Prahu. Proè? Protoe dráha, která vede
od spatøení k vyslovení, uèinìna sjízdnou právì onou podvìdomou vzpomínkou.
Opravdu, jeho slovù nechybìla pøesvìdèivost a v Mariinì
nitru se opìt zvedla vroucí modlitba: Ké by to bylo pravda!
Jaké strané tíhy by byla aspoò zèásti rázem zbavena!
Tvrdím, pokraèoval Martin tím ohnivìji, èím se mu zdálo
nepochybnìjí, e nalezená stopa vede k pravdì, e jakákoli náhoda je vylouèena. Je-li v tvém pøípadì vùbec nìjaká
náhoda, pak snad jen v prùseèíku dráhy tvé a Ventovy. Snad.
Aèkoliv já ani tady nevìøím v náhodu, protoe Josef tì pøivedl
ke mnì.
Ucítil, jak mu Marie teple hladí ruku.
A se se mnou dìlo cokoli, Martine, slyel oddanou melodii jejího hlasu, i já vìøím, e smysl veho toho neznámého je
v naem setkání.
Potom, kdy slova byla nahrazena horkou mìkkostí jejích
rtù, ztratil i Martin pamì a smysl pro èas a probudil se do skuteènosti, teprve kdy oboru pohltila tma.
Vstali, a zavìeni do sebe a zahaleni jetì tým oblakem
závrati, vraceli se pomalu do Bítova. Mlha houstla a dusila
v dálce adamovická svìtla. Na silnici nepotkali ivou dui. Teï
byli opravdu sami, úplnì sami, nebo soumrak prodluoval

vzdálenosti na vecky strany a lidská znamení
do nedostupnosti. Hlubokým tichem znìly jenom jejich kroky.
ít mimo lidské pøedsudky a jim navzdory  není to vlastnì
krásné? napadlo Martinovi. Snad má Marie pøece pravdu?
Ne, i kdyby k tomu mìl odvahu, byla by to kapitulace a proti
ní se v nìm vecko bouøilo. Nevzdá se! Bude pátrat a rozøeí
to tajemství. Nemùe pøece èekat, a ochrnutí samo zmizí.
Zatím se aspoò nejeví nejmení známky, e by ustupovalo.
A co kdyby samo nepominulo nikdy? Kdo ví, kam by potom
Marii zavedlo vìdomí, e je vyøazena ztrátou pùvodu, jména,
rodiny? Tomcova slova o dalích moných poruchách se mu
varovnì zaøízla v sluch.
Jde o to, promluvil pod jejich tlakem, aby se nám podaøilo zjistit skuteèné události kolem jedenadvacátého srpna, a
se ji na nì pamatuje nebo ne, a vèlenit je do plynulé øady.
Moná, e se potom i tobì náhle rozbøeskne v pamìti.
Zaváhal, jak jím znenadání bleskla opìt ta stará, zavrená
domnìnka Neodolal a prohodil jakoby mimochodem:
Necestovala jsi nikdy letadlem?
Zahledìla se na nìho nejprve nechápavì a pak se dala
do smíchu.
Já? ... Letadlem? Jak jsi na tohle, proboha, pøiel? Ach
tak, u rozumím! Vidí, drahý, kam a tì zavádí tvá tvrdohlavost. Já, a letadlo! Znovu se zasmála. Ne, Martine, prosím
tì, nechme toho.
Nerozeznával ji u vedle sebe zøetelnì, zato tím bedlivìji
naslouchal kadému jejímu slovu, intonaci, pøízvuku. Málokdy
jako teï promluvila s takovou jistotou, bez oné obvyklé vnitøní
rozkolísanosti! A jistì také není náhodné, e jí jeho nápad pøipadá s takovou samozøejmostí a smìnì výstøední a e jej

vùbec nebere vánì. Dokonce jako by se mu kvùli tomu tak
trochu vysmívala ...
Stiskl rty a zastydìl se. Nemìl tuhle poetilou otázku vùbec
vypustit z úst!
Z jeho odmlèení vycítila, e je dotèen.
Odpus, Martine, opravdu jsem nemìla v úmyslu ... Tak zatím vlastnì nemáme nic ne tu Prahu...
Její hlas znìl opìt sklesle.
A tvé jméno, dodal rychle Martin. S ním je to po mém soudu stejné. Pamatuji se jasnì na ten okamik, kdy jsi je vyslovila. Øekla jsi bez váhání, také jaksi docela samozøejmì:
Marie Lariová. Mohla jsi pøece vyslovit jakékoli jiné - tisíc
jiných bylo právì tak nasnadì. Proè jsi tedy zvolila zrovna toto?
Prostì proto, e jsi je ve skuteènosti nikdy nezapomnìla.
V houstnoucí tmì si neviml, e Marie vrtí hlavou; i ucítil jako
bolestný úder, kdy øekla:
To je právì to, Martine, e já se na ten okamik nepamatuji. Co jsem zde, iji v domnìní, e jsem si své jméno vymyslila
zrovna tak jako ten svùj pøíbìh.
To si myslí teï, dodateènì!
Snad ... Kdyby mi jen první dny po procitnutí tak nesplývaly
... jak bych to øekla ...
Do jedné roviny, bez èasového rozèlenìní? pomohl jí, kdy
uvázla.
Ano, tak nìjak - do jedné roviny, opakovala pa nìm pomalu. A stále se mi zdá, e vyslovení toho jména nìco pøedcházelo, nìco ... hlas se jí zachvìl a zhasl jako lampa
v prùvanu, a Martin cítil, jak Marie marnì zápasí se slovy
a mylenkami. Podlehla.
Nìco v tobì nebo mimo tebe? Nìjaká událost?

Nevím, Martine, nevím. Nìco pøedcházelo ... jistì. Co? Nevím, nevím! zvolala bolestnì.
Nemá ponìtí, co jsem se tím u nasouila. Zachytit jen
jednu jedinou vzpomínku! Marná námaha!
Pomohu ti, Marie. Pùjdeme spolu nazpìt ode dne ke dni
a umístíme si vecky události do správného èasu - to ti bude
vodítkem. A já jetì dnes dopíi do Prahy. Mám tam kamaráda ze studií, Sotonu, a ten mi musí zjistit vecky Marie Lariové, které tam bydlí nebo bydlily.
Stiskla mu vdìènì ruku.
Dobøe, napi. Ale teï u o tom nemluvme. Není i to zvlátní, e mì hovor o minulosti tolik unavuje?
Jak by neunavoval! pomyslil si Martin a neøekl nic.
Mlèky sestoupili ze silnice na cestu mezi ploty a brzy nato
okna jejich domu jim záøila vstøíc proøídlým møíovím keøù.
Pøi veèeøi opìt nemohlo Martinovi ujít, jak velmi pøilnula jeho
matka k Marii. Bylo to tím, e i na na ni pùsobila Marie oním
podmanivým kouzlem, které z ní válo? Nebo tím, e u nyní
pøijímala Marii za svou dceru, pøedjímajíc obøad, o nìm si
jistì pøedstavovala, e se bude konat za úèasti celého Bítova v kapli vystavìné Balvínem pranejstarím? Nebo tím, e
se u ní zachraòovala ze smutku, který prýtil z rostoucího poètu prázdných idlí kolem stolu? Boe, kde jsou ty doby, kdy
k tomuto stolu usedal kromì nich jetì otec, Vilém, Háta,
Josef, tetièky! Z devíti jsou tu teï jen tøi.
Zdálo se mu, e matka kadým slovem usiluje, aby pøipoutala Marii pevnìji k ivotu jejich domu, jako by se obávala,
aby jejím odchodem nebyl pøipraven o vliv pøíznivé hvìzdy.
Skoro po celou veèeøi hovoøila o zahradì, která brzy opìt
zavolá vecky ruce do práce. Bude zapotøebí vysazovat hyacin-

ty, tulipány, krokusy, modøenky a snìenky na záhon pøed
domem, aby se na jaøe brzy mìly k dílu; také omìje, primulky, hoøce a maøinky lépe klíèí, vysejí-li se ji na podzim. A v
zelináøské zahradì èekají na sklizeò rajská jablíèka, cibule
a lísky; a brzy bude jim pøipravovat sklepy na pøijetí ovocné
úrody, døíve ne pøijdou první noèní mrazíky. Vdycky kdy mluvila o zahradì, její tváøe oivovaly a do jejích oèí napadalo
svìtla. Pùda, patøící rodinì u pøes sto let, naplòovala její srdce horoucím zboòováním. Po celý ivot ji zulechovat
a osazovat a sklízet plody nikoli lehké práce, pøi ní døevìnìjí
høbet i kolena, a pak umírat s vìdomím, e ti, na nì pøijde
øada, budou pokraèovat v zdìdìném díle!
Marie nám u pomáhá a pìknì se èiní, vpletla paní Balvínová znenadání do své øeèi, obracejíc se k Martinovi. Dnes
odpoledne vypichovala na zahradì kolíkem jamky pro sazenice.
A já zase, odpovìdìla Marie, bùhvíproè se pøitom èervenajíc, vás ráda poslouchám, kdy hovoøíte o zahradì, a jetì
radìji se dívám, jak v ní pracujete.
Nu, já toho u mnoho nenapracuji, pøeruila ji paní Balvínová a poprvé od Vilémova pohøbu objevil se jí kolem úst
úsmìv jako matný úsvit pøed zaèátkem dne.
Ale zato napøíklad, s jakou citlivostí se dotýkáte rostlin. Jako
byste je hladila. A nic neunikne vaí pozornosti: pøedèasnì
zvadlý list, plevel u paty stromu, micemi napadené letorosty...
To vecko je jen cvik a zkuenost, bránila se paní Balvínová a její pohled mìkce spoèíval na Mariinì tváøi.
A abys vìdìl, Martine, dopsala jsem u Pláteníkovi
do Olenice, aby mi v øíjnu poslal dva smuteèní jasany, asi
tak ètyøleté, vysadíme je tam, kde bývaly vrby. Nemohu si po-

moci, povzdechla si, pohled mì bolí¨... necítím se teï
v zahradì doma.
Vichni ètyøi v zlatém kueli lampy, která ponechávala ostatek velikého pokoje v eru, se k sobì pøiblíili a úzce k sobì
pøimkli. Vzpomínka na otevøenou hrobku tie prola kolem
stolu, dotkla se jejich srdcí a opìt se vzdálila do sychravého
veèera.
Martin domlouval matce, ale paní Balvínová v duchu pochybovala. Zvyknout si? Jen zbude-li na to èas! Co vy mladí,
vám jetì budoucí léta staèí na zapomnìní odchodu Vilémova, ba i mého! Uzavøela vak tyto mylenky do svého klopýtajícího srdce. Nemá práva, aby je ranila steskem svého stáøí. Nech zemøe s ní, a srdce doklopýtá. Jen kdy rod zùstane zachován! A to zùstane, a se Martin oení s Marií (Doije
se toho jetì? Ké by!) Ano, vecko bude opìt dobré, rodina, je se teï neustále zmenuje, zase se rozroste. Co záleí
na ní? Teï u málo. Svou povinnost vyplnila. Dìti jsou dospìlé, kadé z nich se ji ubírá svou cestou  Rosa, Háta i Martin.
Jedna vìtev arci pøedèasnì uschla. Bohudík jen jedna! Znala
rodiny, jim ivot pøipravil horí osud, ne kdy vichøice urve
stromu korunu v plném kvìtu.
Propána, málem bych byla zapomnìla! zvolala náhle,
a odbìhnuvi ke køeslu u okna, hmatala tam potmì po stolku.
Tady je to! Háta psala a poslala i tenhle útrek z brnìnských
novin s oznámením o Vilémovì pohøbu.
Jak, o pohøbu? podivila se Rosa. A kdo to tam dal? Vdy
v Brnì Viléma nikdo nezná?
Asi Háta sama. Nevím. Nepíe o tom nic, odpovìdìla paní
Balvínová. Domnívala se moná, e taková pozornost nám
trochu uleví v zármutku. Bylo by jí to podobné.
Háta mìla vdycky své zvlátní nápady, podotkl Martin.

Ano. Snad to zdìdila po otci. Jako ty, prohodila paní Balvínová.
Martin sebou trhl, pohlédl po stranì na Marii a u mlèel.
Ústøiek koloval kolem stolu jako kdysi  kdy to bylo?  krabièka se zelenými kaménky a vichni èetli: Oznamujeme, e
v Bítovì náhle zemøel dne 13. záøí t. r. 48letý uèitel
na odpoèinku Vilém Balvín. Marie jej pøijala z ruky Martinovy, ale nebyla s to, aby pøeèetla jediné slovo, nebo v tom
okamiku, kdy její pohled padl na noviny s èervenì zatreným
textem, bylo jí, jako by se jí náhle v hlavì rozsvítila árovka 
oslòující svìtlo zaplavilo její nitro, a Marie vidí pøed sebou jiný
kousek novin, také èervenì zatrený.
Pøípad øeditele Larie.
Lari! Lari!
Odtud tedy pochází její jméno!
Dívá se strnule pøed sebe, neví, e vteøiny ubíhají a e vichni
kolem stolu ji pozorují udivenì.
Marie!
Kde byla?
Martinovo volání ji pøivádí zpìt do jejich domu, ke stolu,
do jejich kruhu. Rychle vzhlédne od papíru, který se jí tøese
v ruce.
Jediná vìta a to je závìr lidského ivota, vypraví ze sebe,
jen aby nìco øekla. Není to vlastnì nespravedlivé?
V duchu si vak myslí: Ubohý Martin, vecky jeho domnìnky se zøítily!
Má drahá, odpovìdìla paní Balvínová, to je lidský údìl,
nedá se na nìm nic mìnit. Náhrobní nápis je jetì struènìjí.
Marie si nepøestává opakovat: Musím mu to øíci jetì dnes.
Ten ústøiek bude jistì dosud v mém kabátu. Ale stále se ne-

naskytovala pøíleitost; ani na okamik nezùstala s Martinem
v pokoji sama.
Teprve kdy se rozcházeli spát, podaøilo se jí zaeptat mu,
aby za ní pøiel do jejího pokoje.
Martin jen lehce kývl a z oèí mu vyrazil plamen.
Marie zrudla, vytrhla mu ruku a spìnì zmizela v sále.
Martin se vrhl ve svém pokoji ustrojený na postel, a hladì
roztritì Rikiho, který se hned u nìho stoèil se spokojeným
zabruèením, civìl do stropu a náruivì kouøil. Co mu Marie
chce? Ta noc, kdy poprvé vkroèil oknem do jejího pokoje! Krev
horkou vlnou stoupala mu z prsou a do hrdla. Ne, takový
pokyn by mu ona sama nikdy nedala  natolik ji u znal. Nebo
snad objevila novou stopu do minulosti? Zvuky dole stále
neumlkaly. Co dnes dùm vùbec neusne? Minuty se mu mìnily v hodiny. Moná, e se v ní rozala nìjaká vzpomínka nìco jako úzká kvíra ve stìnì, která jim zahrazuje cestu zpìt.
Koneènì ticho, podobné vzdouvající se hladinì, vystoupilo
ze sklepù a po støechu a zatopilo celý dùm. - Martin si obul
lehké støevíce, a pohybuje se opatrnì podél stìny, aby
se vystøíhal nápadného hluku, sestoupil do sálu.
Avak otázka, s kterou pøekroèil prah Mariina pokoje, mu
odumøela na rtech, kdy spatøil Marii sklesle sedìt u stolu
s hlavou tìce opøenou o ruku.
Sotva ho spatøila, pronesla bolestným hlasem:
Ach Martine, vzdávám se. Je to vecko marné.
Ihned pochopil.
Stopa, je nikam nevedla?
Pøisvìdèila.
Má drahá, takových bude moná jetì víc. Natìstí, jsme
teprve na zaèátku.

Vrtìla umínìnì hlavou, zdálo se, e je odhodlána setrvat
ve svém zoufalství, jako by si v nìm libovala.
Ba ne, Martine. Snad ty se na to mùe dívat tak nadìjnì,
já ne. Je to ustavièné potácení bluditìm.
A vypravovala mu, jakou vzpomínku v ní probudil pohled
na Hátin novinový ústøiek.
A prohledala jsi ten kabát dobøe?
Oveme. Není v nìm nic. A podala mu jej, aby se pøesvìdèil sám.
Opravdu, nic, zahuèel, kdy byl s prohlídkou hotov.
A já teï, Martine, nevím: pøihodilo se mi to opravdu, nebo
se mi to jen zdálo? Vidím pøece tak jasnì sebou ten zatrený
nápis! Její bolestný výraz rozdíral Martinovi srdce.
Moná, e jsi prostì ten ústøiek u nevloila zpìt do kapsy
a e se ztratil.
Snad. Stejnì to vak nikam nevede, Martine, leda k tomu,
e tvá domnìnka tím padla.
Ani zdání! právì naopak! zvolal Martin prudce.Byla tím
jen posílena. Novinový útrek mùe kadému náhodnì uváznout v kapse. Nikdo vak nenosí u sebe zbùhdarma èlánek,
oznaèený tak nápadnì. Zrovna to svìdèí, e byl v nìjakém
vztahu k tobì. Moná, e pojednával o tvém otci.
Dívala se naò uasle a zmatenì. Nìco takového jí nenapadlo! Nesmìlá nadìje rozala se jí v oèích, ale hned zase
zhasla.
Anebo nepojednával, a já jsem si z nìho to jméno pouze
pøisvojila z nedostatku jiného.
A co ta Marie? Tu jsi snad také pøevzala odtamtud?
Marie se zarazila a chvíli mlèela, majíc oèi zavøené, jako bv
usilovala se plnì soustøedit do sebe. Její tváø kamenìla, vechen ivot se z ní vytrácel.

Martin èekal a èekal, napìtím mu vlhly ruce, celý dùm èekal, èas uvízl na jeho høebeni.
Nevím, Martine, nevím, nevím.
Èas se dal zase rezignovanì do pohybu. Martin si tie povzdechl.
Mám jen takový dojem, pokraèovala Marie puklým hlasem,
e i tady nìco pøedcházelo ... e ne jsem si øekla: Jmenuji
se Marie ... Nìco ... Boe, co jen ... Nìjaké volání! vyrazila
náhle ze sebe.
Díval se na ni vecek polekán. Co se to s ní dìje? Rysy v její
tváøi byly roztrhané, bez souvislosti, jako jemné tkanivo, do kterého zajel nù.
Jaké volání? opakoval po ní se sevøeným srdcem.
Rozhlédla se úzkostlivì, jako by hledala cestu, kudy uniknout ze sítì, která ji obklièovala.
Øekla jsem: volání?... Ach ano, volání ... To je zvlátní. Volání ... Nic víc o tom nedovedu øíci.
Vede si jako èlovìk, který mluví sám se sebou, zhrozil
se Martin. Co vùbec nepozoruje mou pøítomnost? Pozor!
Zasáhni! rozlehl se v nìm výstraný povel.
Myslím, Marie, e pøisuzuje otázce jména vìtí dùleitost,
ne si zasluhuje, rozhovoøil se, jen aby ji vytrhl z jejího osamocení. Co má konec koncù jméno spoleèného s osobností?
Jméno, to náhodná vìc. Pøestal bych být tím, èím jsem, kdybych se zaèal nazývat tøeba Zdenìk Vartýø, jako ná hostinský na návsi, místo Martin Balvín? Jistì ne. Mé já by zùstalo
beze zmìny.
Pøistoupila k nìmu, pøejela mu obìma rukama vlasech
od èela do týlu a ponechala je tam sepjaté, jako by touila,
aby její objetí ho stáhlo do zvlnìného, plynoucího a stále
se promìòujícího svìta její due.

Martine, rozumí se, e nejde o jméno, promluvila opìt svým
vøelým, sametovým altem, který se dotkl jeho srdce stejnì
jako tenkrát, kdy se ozval poprvé v domì. Jde o víc.
O vecko to, co je s ním... jak bych to øekla ... vnitønì spojeno.
Kdo vecko o sobì ví a celý svùj ivot uchovává ve své pamìti, tomu jméno být lhostejné. U mne, Martine, je tomu jinak. S tím jménem souvisí mých dvaadvacet èi kolik let, mùj
domov, moji rodièe, mé dìtství, souhrn prostøedí i vlastních
záitkù, vecko to, co napájí jméno ivotní mízou a vytváøí
z pouhého zvuku nìco vyího  lidskou bytost, zapojenou
v lidské spoleèenství. Rozumí mi, Martine?
Pøed ním se zjevil obraz: Stojí s Marií na úpatí strmé, nebetyèné hory a v tichém úasu i znepokojení dívá se s ní k jejímu
vrcholku, zahalenému oblaky. Jejich úkolem bude, aby ji pøekroèili. Nebude to vak úkol nad jejich síly? V té chvíli o tom
sám zapochyboval.
Kapitola desátá
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PØÍTÍ NEDÌLI VYDAL SE Martin s Marií na vycházku smìrem k Èerné Hoøe. Pamatoval si dobøe ze vagrova vypravování vecko, co pøedcházelo Mariinì nalezení,
a nepochyboval, e to místo pozná aspoò pøiblinì. Venta
se nejprve zastavil u tøicátého druhého kilometru, aby zjistil,
kde vlastnì je, naèe se rozjel do kopce po rovné silnici 

pravdìpodobnì tedy narazil na Mariino tìlo nìkde u temene
svahu.
Nalezli to místo skuteènì bez obtíí.
Tady nìkde to bylo, øekl Martin Marii a neulo mu její rozechvìní, kdy se octli na vrcholu silnièní vlny, odkud èerná stuha asfaltu opìt povlovnì klesala.
On sám byl napjat mnohem víc. Jake to øekl dr. Tomec?
Pøivedeme-li pacienta na místo, kde ho potkal nìjaký mocný
záitek ... Zde pøece jistì zaila tìké chvíle, a u se tu dìlo
cokoliv!
Marie se rozhlíela na vecky strany, zatímco Martin trnul
nedoèkavostí. Vlevo od silnice za pruhem polí táhla
se Bítovská luka, po nich sem pøili a na nich tu a tam stálo
v hlouècích nìkolik vykotlaných vrb - nìkolik staøen, oèarovaných v nejivìjím klevetìní. A vpravo pole a pole, pøeruovaná malými háji, je sedìly jako zelené chocholy na nízkých
pahorcích - nic ne pole a do dálky, na sám kraj obzoru, kde
pùda stoupala, tvoøíc svahy obou Chlumù.
Holý Chlum! Teprve nyní, kdy mohl zmìøit jeho vzdunou
vzdálenost od silnice, pochopil zplna poetilost svého nápadu. Vylouèeno, aby byla mohla urazit tolik kilometrù ve stavu,
v jakém byla! Jediné vysvìtlení, prosté a støízlivé, leelo tu pøímo na dlani. A u se sem dostala jakkoli, porazilo ji zde auto
a pachatel ujel. Tím hùø ovem pro Ventu!
Na druhé stranì, smìrem k Brnu, se neurèitì rýsoval èernohorský zámek na pozadí lesnatých vrchù, mnohem honosnìjí ne adamovický, a smìrem k Svitavám ztrácel
se na parnatém obzoru rovnomìrnì zvlnìný kraj, vlhká hnìï
hrud a vestkové aleje pod tìkými, bìlavými mraky, mezi
nimi prosvítala podzimì vybledlá modø nahé oblohy -

Jetì se dívala. Jetì! Martin na ní visel oèima. Ale stále
se s ní nic nedìlo, odnikud nepøicházel osvobozující úder, který by protrhl clonu v jejím nitru. Tomec zase jednou mluvil
do vìtru!
Nicménì dosud se nevzdával. Snad tu Marie aspoò nìco
pozná? Nìjakou pøedem nevypoèitatelnu malièkost, je by
v ní rozala aspoò jiskru vzpomínky, nepatrnou jiskru, kterou
by se jim potom podaøilo rozdmýchat? Vzápìtí vak pochybnost nelítostnì v nìm vystøídala poslední nadìji. Byla pøece
noc a mlha, nebylo vidìt ani na krok - jak by bylo mohlo cokoli jiného uvíznout v její pamìti kromì vzpomínky
na nepropustnou tmu?
Nue? - Nue? zaeptal Martin a èilý vítr unáel mu slova
od úst a rozptyloval je do prostoru.
Nic. Nic k ní nemluví. Vecko je marné. Marie vrtí hlavou
a smutný úsmìv obtáèí jí rty jako edivý závoj. Její rozbolestnìné oèi jako by se mu omlouvaly: Odpus mi, nemohu za to,
e vecko kolem mne je nìmé.
Martin trpce sevøel èelisti. Vlastnì vdy nic jiného ani nebylo lze oèekávat! Je mu jako èlovìku, který teprve
po nahlédnutí do taební listiny chápe nesmyslost svých nadìjí na hlavní výhru. A pøece, kdy li sem, vecky monosti
se mu zdály na dosah ruky jako tomu, kdo taební listinu teprve
nese vrátit.
Vidí, pejsku, oslovil Martin Rikoho, kterého vedl na òùøe,
tvá paní nemá tolik tìstí jako ty.
Sotva to vyøkl, chytil Marii za rámì.
A pøece jsme sem neváili cestu marnì! zvolal rozèilenì.
Nu ano, z toho háje jsem pøece tenkrát vyel rovnou na silnici
... Pojï dál. Rychle!

A táhl ji kupøedu, jako by na rychlosti jejich krokù záviselo
potvrzení jeho mylenky.
Co je, Martine? Napadlo ti nìco?
Zdali!
Jen pojï, honem. Nejprve se musím pøesvìdèit, jestli se nemýlím.
Uli, vlastnì zpola ubìhli necelý kilometr smìrem k Pohodlí,
ne dospìli na místo, kde se silnice dotýkala okraje háje. Martin, který se pozornì rozhlíel, náhle se zastavil a vypukl v radostný smích. Marie asla. Vypadal jako èlovìk, který za bílého
dne a na veøejné cestì nalezl poklad.
Ano, tady to je. Tady to je! slabikoval s dùrazem. A pak jí
vzal kabelku, zatøepal jí Marii pøed oèima a køièel jako pomatený: Tahle kabelka, vidí ji? Ta leela v tomhle háji, stìí víc
ne nìjakých pìt set krokù odtud. Tam ji Riki nael mezi kameny. I s tou pìtistovkou. I s tou konvalinkovou vùní, tou vùní pamatuje se, jak jsi to øekla? A ve mnì se u tenkrát kmitl
takový bláznivý nápad ...
Nerozumím ti dobøe, Martine, zaeptala Marie. Domnívá se ...
Ale pochop pøece! Tak blízko místa, kde tì nalezl Josef - to
je jasné. Jasné! Jasné! Dal jsem ti tvé vlastní peníze, abys
vìdìla!
Znovu se dal do smíchu, nìjaké auto se mihlo mimo nì, Martinùv smích byl na okamik pohlcen jeho zasvitìním, potom
vak opìt ovládl prostor kolem nich. Jásavý, vítìzný smích!
Snad si nemyslí, e tahle kabelka je moje? asla Marie.
Ale ovem e je,to je pro mne mimo jakoukoli pochybnost.
Dobøe, e jsem vzal s sebou Rikiho. Bez nìho by mi to moná nebylo napadlo, protoe tehdy jsem el z opaèné strany.

Marie vztáhla mechanicky ruku po kabelce a prohlíela si
ji, jako by ji v té chvíli spatøila poprvé.
Ne, Martine, to není moné. Kdy jsem poznala své aty,
byla bych pøece poznala i svou kabelku.
Martin se vak nedal zmást.
aty! Ty jsi poznala, protoe ti matka øekla, e jsou tvé,
kdy ti je pøinesla.
Proti tomu se nedalo nic namítat.
A ty myslí ...
Nic si nemyslím, pøeruil ji netrpìlivì.
Ani jetì nepoznává?
Vzhlédla k nìmu opìt stejnì jako prve: jako by ho prosila
o prominutí.
N-ne, Martine.
A prohlédla sis ji tehdy dokonale?
Ovem.
Nu a?
Nalezla jsem v ní jetì jednu kapsu - tady, vidí? A v ní toto.
A ukázala Martinovi pùlku kalendáøíku.
Hm, a to ti nic neøíká?
Vítìzné barvy v jeho hlase u znatelnì pobledly.
Je tady podtreno datum jedenadvacátého srpna.
Coe! Jedenadvacátého srpna? zvolal Martin. To je pøece den, kdy jsi k nám pøila!
Zdálo se mu to jen, nebo se Marie opravdu zapotácela?
Tohle mi nenapadlo! vydechla.
A domnívá se, e by to byl opravdu dostateèný dùkaz?
To si myslím! Pøinejmením je to a pøíli nápadná shoda.
Dovol, teï ji musíme zvlá dùkladnì prozkoumat.
Auta z Brna a do Brna pletivì líèela kolem nich, lidé s celým
ivotem ve své pamìti letìli za svým cílem, v mracích nad nimi

pøedla vrtule letadla smìøujícího do Èech, ale oni, nièeho si
nevímajíce a s hlavami tìsnì u sebe, prohlíeli si na okraji
silnice pozornì kadou píï kùe, vnì i uvnitø.
Firma! zvolal náhle Martin. Skuteènì, uvnitø kabelky bylo
slepým písmem vyraeno: Ferdinand ámal, Praha Koruna. Podívej se: Praha. Zase Praha! Jeho hlas znìl ji opìt
vítìznì.
Praha, opakovala po nìm Marie. Byly by tedy jeho dohady pøece správné? Pravdìpodobnost opìt o nìco povyrostla, ale kupodivu, èím byla vìtí, tím se zdála neuvìøitelnìjí.
Nu, teï mùeme klidnì vyèkat Sotonovy odpovìdi. Nemùe dopadnout jinak ne ...
Marie mu spìnì zakryla ústa rukou.
Nepokouej osud, Martine. Mlè. Nic neøíkej! Prosím tì. U
jednou ho takto prosila. Copak je povìrèivá? Byl by to rys
v její povaze, který mi a dosud unikl, pomyslil si Martin.
A nahlas øekl:
Nu dobrá, dobrá. Ale a dopadne jakkoli, to ti povídám,
Marie, do Prahy pojedeme docela urèitì. A zastavíme
se v závodì pana Ferdinanda ámala. Jestlis tam kupovala
èastìji, poznají tì a máme vyhráno. A ne-li, moná, e ty sama
se tam rozpomene.
Jeho jistota nakazila i Marii. Vraceli se domù v radostné
a spokojené náladì - poprvé, co Marii znal, tryskal jí smích
opravdu ze srdce a stín, který jindy neopoutìl její tváø, rozplynul se úplnì. Riki, nijak si nejsa vìdom, jak dùleitì zasáhl
do ivota svých pánù, prohánìl se po lukách, rozhrabával krtèiny a èernal blátem od nohou a po bøicho a dlouhé vousy
kolem tlamy. Ale co byla troka bláta proti tìstí, jím se dmulo
jeho psí srdce z volnosti a svobody pohybu?

Clona mlhy se náhle zdvihla a Martin, spatøiv pøed sebou
rovnou a bezpeènou cestu k cíli, u nepochyboval, e dojde
s Marií, kam touil. Obkolopila ho vùnì nového domova. Pøedstavoval si v duchu, jak se s Marií zaøizují v matèinì polovinì
domu. Dají do obou pokojù novou podlahu, novou malbu i nový
nábytek, dají opravit okna, k nim pøijdou nové záclony  ale
co je to vecko proti tomu, e støedem nového domova bude
Marie, její kouzlo a krása, její èerné, z hlubin prozáøené oèi,
vroucí melodie jejího hlasu! Pøestìhují i klavír a Marie bude
hrát, jako hraje ji teï za dlouících se veèerù skoro dennì.
A matka s Rosou budou chodit k nim, aby se oddaly zbonému poslouchání, zatímco Marie se bude uvnitø promìòovat.
Vdycky se vnitønì promìòuje, kdykoli usedne ke klavíru,
z celé její bytosti tryská zvlátní, podmanivá síla, jako by
se v jejím nitru rozehovala èarovná lampa a prozaøovala její
ple. Také její pohyby a drení tìla jsou pøitom jiné. Není ji
opáleným venkovským dìvèetem, vytrhávajícím plevel
a pøerývajícím záhony na jejich zahradì. Jakási odmìøená urozenost zahaluje ji jako plá z drahocenné látky. Míval pøi její
høe zvlátní vidìní. Jako by kolem její hlavy zazáøila svìtla
na zlatých svícnech a stonásobnì se obráela v zrcadle parket velikého sálu. Byla to zvlátní vidina. A nemohl by øíci, e
vítaná. Ale nebyl s to, aby se jí zbavil.
Mariina ruka vsunula se mu pod pa ia její hlas zaklepal
na jeho snící srdce.Vypadal jako èlovìk, který se probouzí.
Naè myslím? Uvauji, jak pùsobí, kdy hraje na klavír,
odpovìdìl jí jen zpola podle pravdy, nebo se bál, aby køehkost jeho snù o novém domovì nebyla poruena slovy. Chtìl
bych vìdìt, dodal za okamik, co se s tebou dìje, kdy hraje? Pøipadá mi nìkdy, jako by ses vzdalovala.

Ale ne vìdomì a ne od tebe, Martine, øekla rychle.
Ovem, ztrácím souvislost s okolím, to vak je pouze moc
hudby.
Snad. A co tehdy, kdy jsi poprvé usedla ke klavíru a zazpívala?
Vidìl, e bledne.
Nevím, pronesla nejistì. Nevím o tom nic. Byla jsem jako
ve snu. A kdy jsem z nìho procitla, poznala jsem, e hraji
a zpívám. Víc o tom nedovedu øíci.
A pak ses zhroutila a rozplakala. Proè?
Ze strachu sama pøed sebou. Nemìla jsem pøece potuchy, e nìco takového umím, jako jsem netuila, e umím francouzsky, dokud se mi neoctl v ruce Duhamel.
To bylo ve. Ne, tady nebylo stop. Tady byla jen ne prostupná zeï.
Nejsem na to pranic hrdá, Martine, dodala po chvíli Mám
nìkdy dojem, e mì to odliuje od vás od vech. A to nechci.
Vecko, co by mì odliovalo, osamocovalo by mì. Rozumí,
jak to myslím?
Rozumím, Marie, pøisvìdèil vánì, nebo poprvé vyslovovala v nové a znepokojivé podobì to, èím ho ji dávno tak
upoutala.
Ale co dìlat? Musí se s tím smíøit. Musí dovolit, abychom
se ti právì proto obdivovali. Ne nadarmo jsem ti øekl, e mi
pøipadá, jako bys k nám pøila z jiného svìta.
Ó, ké by to jen nebyl svìt mých snù! povzdechla si Marie vzápìtí byla by si nejradìji zapeèetila ústa, bylo vak ji pozdì.
Martin se rázem zastavil.
Jake, sny? zvolal. O tom jsi mi dosud neøekla nic . Vak
pravda, teï si vzpomínám ... tu noc tehdy, jak jsem tì probudil ... 

Marie mlèela a dívala se zaraenì do zemì. Boe, co to
vyslovila! Kolikrát si umiòovala, e toto bude jediná vìc, kterou mu zamlèí!
Nechme toho radìji, Martine, zaeptala po chvíli, kdy nepøestával na ni naléhat.
Ale pova, Marie, takový dùleitý objev! Sny! Jak snadno
by nám mohly ukázat cestu ...
Kdy vrtìla hlavou neodpovídajíc, vzal ji za bradu a pozdvihl
její oblièej k sobì.
Èi snad ty sny jsou stále tak zlé jako tehdy?
Vidouc, e mu neunikne, odpovìdìla:
Mívám z nich takový strach, e se o nich bojím i mluvit.
Opravdu, i teï se v jejích lakovì èerných, iroce, dìtsky rozevøených oèích zraèil strach.
Tím spíe ses mi mìla s nimi svìøit! zvolal Martin starostlivì.
Váhala. Má mu øíci, e si nìkdy nebývá jista, neproívá-li
v nich svùj skuteèný ivot? Ne, to by ho mohlo zranit. Neporozumìl by jí, a kdoví jaké podezøení by v nìm vzklíèilo.
Ano, bývají tíivé, Martine. Tíivé, protoe mì matou. Odehrávají se ve zcela jiném svìtì. A já jsem pøece nikdy nic takového nespatøila ...
Pokud se pamatuje, ovem, podotkl Martin zmìnìným
hlasem. V jeho nitru se cosi varovnì pohnulo.
Ano, pokud se pamatuji, opakovala poslunì po nìm. A
to mì právì leká. Odkud se ve mnì berou ty obrazy? Jsou
íantastické, zmatené, a pøece je v nich nìco ... nìco neúprosnì skuteèného. Nevím, snad se vyjadøuji patnì. Dá se to tak
tìko vystihnout. Chtìla bych vìdìt, dodala rychle, jestli jsi
ty nìkdy ve skuteènosti spatøil to, co já znám jen ze snù.

Vypravuj a øeknu ti to pak, vybídl ji, jsa stále jetì zaposlouchán sám do sebe; varovné volání znìlo dosud
v hlubinách jeho due.
Také v Marii se nìco na okamik vzepøelo slovùm; vzepøelo, ale marnì. Zvlátní! Jetì pøed chvílí si umiòovala, e mu
neøekne nic, a teï mu vyprávìla vecko skoro vecko o starci
s èervenou stukou, který ji unesl z Bítova, i o rezignované
dámì ve viòových atech, je se promìnila v paní Balvínovou. Dávala se unáet vlastním vyprávìním a hrou pøedstav,
kterou v ní oivoval odraz jejích vlastních slov, a ani nepostøehla, e Martin ji poslouchá bez poznámky a e jeho tváø stydne
a tuhne, jako by na ni z vnitøku padal mráz.
Podivné je, e a do onoho okamiku, kdy jsem spatøila
vìci, z nich se skládá ten druhý svìt, nepøilo mi na mysl
jméno ani jedné z nich. Ale sotvae jsem spatøila mramorovou sochu nebo køiálové lustry, vìdìla jsem, e je to mramor a køiál. Co tomu øíká? Není to ... Nedopovìdìla, nebo teprve nyní spatøila cizí výraz v Martinovì oblièeji; jeho
oèi se tak podivnì úily a tvrdly! Prudce ho uchopila za ruku.
Co je ti, prosím tì?
Co by bylo? Nic, odpovìdìl a køemenitost jeho hlasu byla
v zlém souladu s tvrdostí jeho pohledu. asnu. Jdu s tebou
od pøekvapení k pøekvapení. Takový je tedy svìt tvých snù ...
hm.
Ach Martine, není docela nic krásný! Slyels pøece, e mám
z nìho strach!
Kdyby vìdìla, jakou úlevu mu pøinesl tento její výkøik! Nicménì zùstal ve støehu.
Proè strach?
Pokrèila rameny.

Co vím? Nevím nic. Nevyznám se v tom. Øekni mi ty, co
o tom soudí? Je v tom ve vem nìjaký smysl? Nìjaká stopa? Nìjaká cesta? Mluv!
To se snadno øekne. Mluv! Nemùe se jí pøece svìøit, e i jej
navtívil strach v této chvíli. Vyzáblá, potmìile se klebící postava obchází kolem jeho srdce a slídí po skulinì, kterou by
se protáhla dovnitø.
Ty by sis tedy nepøála, aby to byl tvùj skuteèný ivot? otázal se jí pøiskøíplým hlasem.
Martine, jak se mùe ptát! zvolala Marie bolestnì. Ví
dobøe, e mùj svìt je ten, kde jsi ty - ty, jak tì znám a mám
ráda.
Políbil ji za ta slova na skráò, a ponechávaje ruku kolem jejího pasu, prohlásil:
To, cos právì øekla, je rozhodující. Dokazuje to, e to není
tvùj svìt. Nemùe být, zjevuje-li se ti v takovém zabarvení.
Snad je to svìt, který jsi kdysi náhodou poznala s tím výsledkem, e jsi k nìmu pojala nepøekonatelný odpor.
Takøka vidìl, jak jí kadou vìtou snímá nový balvan z due.
Vskutku, Martine, to by vysvìtlovalo ... Nedovede si vùbec pøedstavit, jaký mám odpor k tomu starci!
Martin si vzpomnìl na její steny tehdy v noci, kdy se vracel
domù. Ano, mluví jistì pravdu. Nepøepíná.
Odeèteme-li z dvaadvaceti let deset, i pak zde bude dost
dlouhý èas, aby byl bohat na události. A zvlátì v Praze. Co
o tom víme? Nic. Mùeme se jen domýlet. Odpus, ale øeknu to: je nìco v tvém zjevu, co poskytuje pøedpoklady, nezbytné k nahlédnutí do takového svìta.
Snail se mluvit co nejpøesvìdèivìji, ale nebyl si jist, zda
sám vìøí svým slovùm bez výhrad, a kdy veèer dlouho nemohl usnout, bylo to jen proto, e mu hlavou krouila mylen-

ka, nemìl-li by se nyní Sotonovy zprávy z Prahy spíe obávat
ne se na ni tìit. Nebylo by lépe zanechat veho pátrání, svìøit
se matce a pohnout ji, aby jim dovolila ít po svém? Ne! Takové bøímì nemùe svalit na její hlavu. ena bez pamìti! Ne.
Zaila u toho dost s Vilémem. A nejde pøece jen o matku.
Nikoli, zde není ústupu, není ústupu! Trpký smích zdvihl se mu
v prsou. Jake, vdycky pøece cítil, e k nim Marie pøila
z jiného svìta, a teï, kdy neurèitá shoda hrozí se srazit
se skuteèností, by se toho lekal? Jene takto jsem si ten svìt
nepøedstavoval, namítal si. Parkety? Mramor? Køiál? A co
sis tedy pøedstavoval? Øíi víl? Svìt bohù? Opìt se mu zjevil
onen okamik, kdy Marie poprvé otevøela oèi, jetì nevidomé, a on se naklánìl nad jejich èernou hlubinou. Tam dole,
v ní, byl snad ten svìt? Øekla mu dnes cestou: Lidé v mých
snech mluví docela jinou øeèí ne ty. Øeèí jiného rodu. Je mi
cizí. Kdyby byla z nich, necítila by to takto. Moná vak, e
dojem v ní vzniká jen proto, e mezi ní a oním svìtem stojí
pøehrada zmlklé pamìti? Marné otázky!
V tée dobì se Marie ve svém pokoji trápila otázkou, proè
se Martinovi svìøila se vím, avak s výjimkou onìch snù,
v nich se jí zjevoval mu bez tváøe, s ním bojovala nerovný
zápas o svou svobodu.
Uplynulo opìt nìkolik dnù a zpráva z Prahy stále nepøicházela.
Martin pracoval s Marií ve volném èase pilnì na zahradì.
Toho dne, kdy zpráva koneènì pøila, dali se spolu
do spravování besídky, aby ji v zimì sníh a vítr nepoboøil.
Pracovali s chutí, ovládáni spoleènou, by nevyslovenou
mylenkou. Co to nebyla vlastnì ji práce na jejich? Riki tìkal u studánky na áby, které si s ním hrály na schovávanou.

A tu náhle Martin odloil kladivo a høebíky, s hlasitou úlevou
si narovnal záda, a zapaluje si cigaretu pro chvíli oddechu,
ukázal pøes plot na protáhlý trojúhelník sousední louky a pravil
jen jako mimochodem:
Co bys tomu øekla, Marie? Chtìl bych jednou pøikoupit tuhle louku.Vystavìli bychom si na ní nový dùm. Dùm s pìknou
vyhlídkou do svitavského údolí, na Chlumy a drahoòovské
lesy.
Marie, opøena o rýè, jím èistila spáry v kamenné podezdívce
od rozbujelého plevele, pøekvapenì k nìmu otoèila oblièej,
zardìlý prací.
A co se starým domem?
Zboøili bychom jej, odpovìdìl Martin po kratièkém váhání, setrvávaje úmyslnì v mnoném èísle, ale nikoli proto, aby
se s Marií dìlil o odpovìdnost pøed mrtvými pøedky.
Ne, Martine, zavrtìla Marie hlavou. V tom se mnou nepoèítej. Byla by ho vìèná koda.
Riki! Ten pes se utìká. - Ale pova, Marie, tak krásný pozemek ...
Bude krásný, i kdy na nìm bude místo domu jen nová
ovocná zahrada. Opøela rýè o besídku a sepjala ruce pøed
sebou - bolely ji. To já bych mìla lepí plán pro budoucnost,
Martine, pøipojila pak tiím, ostýchavým hlasem.
Ty? podivil se Martin. A v duchu si pomyslil: Hle, jak je u
spjata s mým domovem! Vzal ji kolem pasu a teplo jejího tìla
hned si nalezlo cestu k jeho srdci.
Naè boøit celý dùm? pokraèovala Marie. Mohli bychom
zachovat jeho vnìjek, zato vnitøek novì rozdìlit. Také by
se snad mohl vyhnat o patro vý - ty silné zdi u nìco snesou.
A mìl bys vyhlídku i dùm.Ostatnì i zahradu bylo by lze trochu

probrat, získala by více vzduchu a slunce. Mám ráda slunce,
Martine.
Byl dojat. Cítil: ná srùst se dovril; teï v nás bije jen jedno
jediné srdce - srdce domu. Tiskla se k nìmu a on se dotýkal
jejích vlasù rozechvìnými prsty. A hlavou se mu mihla vzpomínka na její slova, kdy minule pozdì k ránu kradmo opoutìl její pokoj. Zaeptala mu: Jen abychom nemìli rodinu døív,
ne budeme moci mít svatbu. Byla docela jeho. Docela!
Ty bys tomu dala! Co by tomu øekly tetièky? zazubil se na ni.
Myslím na hodnì vzdálenou budoucnost, Martine.
Nu ovem, rozumím. ertuji jen. Hm, spojit staré zdivo
s novými prostory, staleté základy s pøítomností ...v tom by bylo
vìru znamení souvislého rùstu. Pøítomnost by raila z minulosti. tìpování domu - vida, tohle je mylenka!
Jednou si k tomu sedneme a naèrtneme si plány, chtìl bys,
Martine? Bude to uiteènìjí ne stále mluvit o tom, co bylo.
Aha, v tom ji poznával! Od toho dne, co se mu svìøila se svými sny, je se ostatnì nepøestávaly opakovat v nových
a nových obmìnách, utíkala od minulosti, jak mohla. Rozumìl jí. Byla odhodlána zahodit vecko, co bylo, a uchopit ivot, jak se nabízí, v nahém tvaru kadodennosti a bez starostí o nezbadatelné. Pít z pramene, dokud prýtí, a nestarat se,
odkud pøichází! Nedal se tím vak mýlit. Vìdìl, e Marie by
jednoho dne byla první pøepadena a pøemoena minulostí.
Zlomený kruh, který zatouí se dovøít - tak nìjak. Ano, pøiel
by den, kdy by se ohlédla a spatøila by za sebou prázdno,
køièící po vyplnìní.
Vtom uslyel, e matka naò volá od domu:
Martine, pøiel ti dopis z Prahy!
Nervózní chvìní mu probìhlo celým tìlem.

Martine ... Hlas Marii vyschl. Opírala se o besídku a byla
bílá jako oblak nad zahradou.
U jdu! vykøikl. A dodal k Marii: Odvahu!
Ale sám jí mìl málo, kdy utíkal k domu. Mohl by to ovem
být také jiný dopis ne od Sotony, napadlo ho cestou.
Ne. Byl od Sotony. Poznal Sotonovo stojaté písmo na první
pohled. Spìnì roztrhl obálku. Jediný, rychlý sjezd oèima
shora dolù - a ruka s dopisem mu sklesla. Nedostupná hora!
Buï Marie vùbec není z Prahy, a pak hledej mezi tisíci ostatních mìst to pravé, anebo je pøece z Prahy, jmenuje se vak
docela jinak, a pak hledej zase mezi tisíci jmen to pravé. Víra
v budoucnost v nìm zhasínala.
epot za jeho zády: Nic - viï, Martine?
Potøásl smutnì hlavou.
Èti, øekl nalomeným hlasem.
Milý Martine (skákala slova Marii pøed oèima), odpus, e
teprve dnes Ti ... dopoledne jsem vázán kolou ... zastaralým
adresáøem nechtìl jsem se ... mùj známý u policejního øeditelství ... výsledek je bohuel zcela záporný ... udané jméno
se v Praze nevyskytuje vùbec ... seznam Lariových resp.
Larischových, který pøikládám, je pøesvìdèivým dùkazem ...
jsem rád, e jsem zase jednou od Tebe ...
Stála jako socha. Kámen by nemohl být mlèenlivìjí a odevzdanìjí do nadvlády èasu a osudu.
Náhle se Martinovi sevøelo hrdlo. Spatøil, jak té kamenné
soe stékají ivoucí slzy po tváøích. Tie, ustaviènì, jako pramen prýtící ze zemì.
Marie!
Tím výkøikem ji vzkøísil. Pohnula se, vzhlédla k nìmu a zaeptala:

Co si teï poèneme, Martine? Vyznìlo to tak zoufale, e
teprve nyní poznal, jak velice i ona spoléhala na Sotonovu
zprávu.
Vzpoura v nìm vybuchla. Ne, jetì se nevzdál Co si poèneme? To je prosté. Opatøím si zástupce a rozjedeme
se do Prahy sami.
Proti oèekávání podaøilo se Martinovi uskuteènit zájezd
do Prahy a na zaèátku øíjna. Uèitel Kálal, který byl ochoten
ho na tøi ètyøi dny zastoupit, onemocnìl, a tak Martinovi nezbylo ne krotit svou netrpìlivost.Nebylo to snadné, zejména
od toho dne, kdy se Háta koneènì vrátila uzdravena
z nemocnice. Hned pøi prvním setkáni vzala si ho stranou
a øekla mu se svým ibalským úsmìvem, o nìm se tvrdilo,
e jej zdìdila po otci:Ví, e jsem ti vdycky pøála co nejvíce
tìstí, Martine.Teï, kdy jsem poznala Marii, chápu tvou volbu a blahopøeji ti. Martin zrudl. To se rozumí  Háta! Ta jde
vdycky rovnou a nic nesmlèí.To ti øekla matka, viï? zahuèel, nevìda, má-li se zlobit na ni, e promluvila, anebo
na sebe, e se tolik zaèervenal. I ne. Josef. U v Brnì.
A Josefovi to øekla Rosa. A Rose asi matka, doplnil v duchu
Martin. Vida je! Za jeho zády si navzájem podávají takovou
zprávu a pøed ním se tváøí jako slepci. A kdo ví, jestli ta zpráva ji neletí Bítovem a Adamovicemi, zatímco on s Marií stojí
jetì poøád pøed nebetyènou horou a nevìdí, podaøí-li se jim
vùbec ji pøekroèit.
Marie se ti líbí? pronesl nazdaøbùh.
Velmi. Je to tedy pravda, Martine?
Hátin oblièej, jetì zaloutlý a vyhublý a tak ivì pøipomínající podobu otcovu, zvánìl.
Martin se v duchu oíval.

Zatím o tom jetì s nikým nemluv, Háto. Ví, e to nemám
rád.
Klepla ho ertem pøes rameno.
Tos celý ty. Vdycky tajnùstkáø.
V dalích dnech se ji nevrátili k této vìci, ale i ta jediná
rozmluva zanechala v Martinovi trýznivý neklid. Poèítá-li celá
rodina s tím, e se s Marií oení, co se stane, jestlie jejich
praský zájezd ztroskotá? Sympatie, jimi teï vichni Marii
obklopují, mohly by se snadno zvrtnout v nepøízeò, ba
v otevøené nepøátelství. Zvlátní! nikdy nepochyboval o trvalosti
svých citù, tkvìla v nìm nedùvìra k citùm jiných lidí  vech
ostatních, vyjímajíc Marii. Budou se ve jménu rodiny ujímat jeho
obviòovat ji, e ho strhla s sebou do pasti vlastního netìstí.
Nic není vylouèeno. Kdo mùe pøedvídat zvraty rodinných nálad? A tuí-li dokonce nìco o cestách do Mariina pokoje, pak
jejich mohlo nabýt teprve nebezpeèného dosahu. Co by si
poèal, kdyby Marie jednoho dne tajnì zmizela domu a on
nalezl její pokoj navdy oputìný? Bylo by to toté, jako kdyby
oslepl nebo kdyby zhaslo slunce. Vechen budoucí ivot byl
by putováním hlubinami bez cíle a beze smyslu - byl by to horí osud, ne jaký podlomil a nakonec i zlomil Viléma.
Se strachem poèítal dny Kálalovy nemoci, a kdy se Kálal
uzdravil, se strachem opìt poèítal hodiny, které ho dìlily
od cesty do Prahy, od posledního kroku, rozhodného pro celou budoucnost jeho i Mariinu.
V pøedveèer odjezdu vytratil se co nejèasnìji do svého pokoje. Ve chvíli nejvìtího napìtí nedùvìøoval silám a obával
se, aby se jeho vzruení, které a dosud skrýval s úspìchem,
nestalo matce a Rose nápadným.
Marie zdaleka nesdílela jeho rozechvìní; èím více se blíil
odjezd, tím hloubìji zapadala do zvlátního klidu který Marti-

na drádil, protoe se mu jevil pøíli pokorným, pøíli trpným
oddáním se do vùle osudu. Pøesto vak byla by se Marie øídila jeho pøíkladem, jene sotva stala od stolu, paní Balvínová ji poádala, aby jetì chvíli zùstala. Marie, trochu pøekvapena, opìt usedla a postøehla, e Rosa, jako by matèina slova byla smluveným znamením, opustila pokoj.
Neklid, tenký hádek, pohnul se v Mariinì nitru. Ale jediný
pohled na paní Balvínovou staèil, aby jej zahnal . Úsmìvná
dobrota, která se zraèila v jejích vráskách nevìstila vìru nic
zlého. V starých kachlových kamnech huèel dobøe ivený
oheò. Staroitné hodiny s dlouhým elezným kyvadlem hovoøily nezmìnìnì dùvìrným hlasem. Stínìné svìtlo dopadalo
irokým pruhem rovnou na stùl a na stìnì nad pohovkou ètvero vybledlých tváøí støehlo mír pokoje, který jim patøil v onìch
dávných dobách, kdy sice nebylo lze stvoøit svìtlo pouhým
otoèením porcelánového knoflíku, kdy vak prostøený stùl svítil stejnì bíle, kachlová kamna høála stejnì pøíjemnì a do oken
se dívala tá studená tma dlouících se podzimních veèerù
jako nyní. U nesedìla Marie sama s bìlovlasou staøenkou tou, která byla první ivoucí bytostí, ji spatøila, kdy se k ní
svìt navrátil. Dobøí bùkové rodového domu vystupovali
ze stìn a usedali k nim ke stolu a dívali se na nì svýma tichýma, moudrýma oèima, ne nepodobnýma oèím v zalých rámech na stìnì. Ne, zde pøece nemùe nic ohrozit její
a Martinovu budoucnost.
Zaplavila ji pevná víra v pøítí dny. Blahoslavený svìte dobrých lidí! Chci ti zùstat vìrna za tìstí, které jsi mi dal. Svìte
lásky a pøátelství prostých lidí, kteøí z prsti vzeli, z prsti ijí a v
prs se opìt obrátí. Svìte irokých obzorù, sluneèní záøe a tanèících vìtrù, svìte vlnící se úrody, ptaèího zpìvu a zrajícího ovoce na praskajících vìtvích! Svìte darovaný a nalezený - mùj

svìte. Martinùv svìte! modlilo se její srdce a bylo naplnìno
tìstím a radostí jako krystal duhovým svìtlem.
Marie, jsem velmi ráda, e jste se rozhodli zajet si do Prahy, ujala se paní Balvínová slova laskavým tónem. Znáte mì
jistì u natolik, abyste vìdìla, e nedovedu a nechci být veteèná. Nepotøebuji slyet, naè staèí mé oèi - tuhle zásadu jsem
pøijala od Martinova otce a pokládám ji dodnes za správnou.
Neptala jsem se Martina na nic; sám se mi svìøil, e si tam
jedete pro své osobní doklady A e se pøitom poohlédnete
i po vìcech, je moná brzy budete potøebovat.
Marie cítila, jak se jí rozlévá krev z tváøí vzhùru k oèím a èelu
a dolù po celé íji. Dívala se neodvratnì do ubrusu, nejsouc
s to pozvednout víèka, a její prsty nervóznì moulaly jeho tøásnì. Hlubokým tichem kráèela k ní staøenèina slova - i dobøí
bùkové domu pozornì jim naslouchali a spokojenost pokyvovala jejich hlavami. Ano, ivoty tìchto lidí, svìøených jejich
ochranì, ubírají se urèenou drahou, vecko je dobré.
A tak si myslím, pokraèovala paní Balvínová, e je mou
povinností vám øíci, jak jsem astná, e se vìci takto utváøejí. Kadý, kdo se dostane do vaí blízkosti, Marie, musí vás
mít rád, a já v tom to vám pravím docela otevøenì. V netìstí,
které nás potkalo, jste mým oèím asi tolik co noènímu chodci
okno a prokøehlému teplá jizba. A tak je tedy vechno
v poøádku. Já u tady dlouho nebudu, jsem stará baba. Nicménì doufám, e mi bude jetì popøáno chvíli se tìit
z vaeho a Martinova tìstí. Tak, to je vecko, co jsem vám
chtìla øíci ne, neplaète, rozplakala by jste i mì. Hlas se jí
zachvìl.
Tohle není ani pøelud, ani sen, pomyslila si Marie. Vstala,
pøistoupila k ní a ostýchavì ji políbila na èelo, právì tam, kde
se táhl lem jejích bílých vlasù.

Jste tolik, tolik hodná, zaeptala.
Dvì tøi slzy se skutálely také staøence klikatou drahou jejích
vrásek.
Nu, nu, odpovìdìla odmítavì, snaím se jen vidìt vìci,
jak jsou, a èíst v lidských srdcích. A v ostatním skládám dùvìru v Boha.
Marie, stojíc nad ní, øekla rovnou pøed sebe, a její slova, procházejíce kuelem svìtla, na chvíli zazáøila, ne zhasla v eru
pokoje
Ké bych vám mohla øíci, jak touím naplnit Martinùv ivot
tìstím a jen tìstím!
Nejvìtím tìstím Martinovým je u to, e se s vámi setkal,
Marie. Pro celý ná dùm je to tìstí dnes ji v to pevnì vìøím. Z poèátku ne jsem vás dobøe poznala, tomu tak nebylo
a nevím vìru, proè bych vám to zatajovala. Nedivte se, jsem
matka, a Martin je jediný, v nìm ná rod mùe pokraèovat.
Usmála se sama sobì. Mluvím, jako bych neila v Bítovì,
nýbr na adamovickém zámku, viïte? Ale rod je veliká vìc,
Marie. Nepøetritá souvislost pokolení, jejich úsilí a díla.
Marie mimodìk sklopila hlavu. Nepøetritá souvislost! Ó,
ké by se i kolem ní rozestoupily temnoty a zjevily jí øetìz, vedoucí od ní do minulosti!
V té chvíli Rosa pootevøela dveøe a nahlédla pátravì
do pokoje. Pøece tedy prve odela úmyslnì! Marie spìnì
usedla na své místo. Mlèeliví ochránci domu zmizeli.Hle, bílý
stùl byl opìt prázdný!
Zbytek veèera ji nikdo z nich se nedotkl toho, o èem hovoøily jen mezi ètyøma oèima, ale to, co bylo vyøèeno, zùstávalo
ve vzduchu a prozaøovalo jej svou vroucností. Radostná blahozvìst!

Pøijeli na Wilsonovo nádraí pozdì veèer a Praha je uvítala
mrazivým poèasím.
Martinovi builo srdce, u kdy procházeli nádraní dvoranou. Dychtivì pozoroval Marii. Avak ani hala, ani ulice, jak
se mu zdálo, k ní nepromluvily jinou øeèí ne jazykem cizího
velkomìsta.
Na chodníku pøed nádraím uèinil malou zkouku. Zastavil
se a prohodil jakoby mimochodem:
Tak a kudy teï? V kterou stranu?
Marie pokrèila rameny. Nemám ponìtí, Martine, vynasnaila se pronést docela vednì, avak zklamání trhalo nemilosrdnì její úsilí jako pavuèinu.
Tohle je tedy Praha. - Praha! Kdyby jí byl nìkdo øekl, e je to
Berlín nebo Vídeò nebo Budape èi jakékoli jiné mìsto
na svìtì, bylo by to na ni pùsobilo stejnì, pokud by se cizí
øeè nedotkla jejího sluchu. iroká ulice pøed nádraím
s temným pásem sadù v pozadí byla poloprázdná a z ivota,
pokud v ní zbyl, èiela na Marii cizota; ubíhal kolem ní nevímavì, a na obrysech vìcí, neurèitì vystupujících z mlhavého
veèera, nebylo nic, co by poznávala. Nezvykle obrovský, kamením vyzdìný prostor se v dálce mìnil v èerný tunel, v nìm
zsinalé elektrické mìsíce bojovaly s temnotami, které je obklièovaly. lutì ozáøené vlaky tramvají a pádící dvojice automobilových svìtel zanechávaly za sebou nehostinnou prázdnotu a propadaly se do jícnù ulic, je pro Marii nikam nevedly. Nic se tu na ni neusmálo, nic nezamávalo na pozdrav.
Nevadí, Marie, zato já se tu vyznám, odpovìdìl Martin
a také se tváøil, jako by nic jiného nebyl oèekával.
Konec koncù tohle jetì lze pøece oèekávat, e první pohled na veèerní ulici vzkøísí její pamì!

Ubytovali se v hotelu na Malé Stranì, do nìho se Martin
uchyloval vdycky, kdykoli dlel v Praze. Protoe vak to bylo
zøídkakdy, nikdo ho tam stejnì neznal. Jaký div, e mu v kanceláøi bez ptaní nabídli pokoj? A e Martin jej pøijal, ani hnul
brvou?
Teprve kdy pokojská za sebou zavøela dveøe a ponechala
je o samotì, jeho veselí propuklo. Pan a paní Balvínovi! Kdepak nosíte snubní prsten, paní Balvínová? V kabelce? Je to
snad praský zvyk? A vy, pane Balvíne? V kapse u vesty?
Tohle snad dìlají mui z Bítova, kdy pøijedou do mìsta? Ale
konec koncù je to dobré znamení, není-li pravda? Mají patrnì svoji budoucnost vepsánu do tváøí.
Ku podivu, teï, v pøedveèer rozhodujícího dne, sneslo
se naò zcela neoèekávané uklidnìní, aèkoli jetì vlaku jeho
rozechvìní stoupalo, èím více se blíili ku Praze.
Marie, odkládajíc kabelku a klobouk na stolek mezi okny,
byla k nìmu obrácena zády. Nevidìl jí do tváøe, kdy mu pøitakala, ale zdálo se mu, e vyjadøuje tentý klid a tou dùvìru
v zítøek. Netuil, e ve skuteènosti nièemu nebyla Marie tak
vzdálena. Dokud sedìla ve vlaku, pochybnosti nemìly k ní
pøístupu. Jetì ji mìl ve své moci minulý veèer. Ale sotvae
se octla v nádraní dvoranì, v hemivém proudu davù, válejících se ze vech stran podchody k hlavnímu schoditi
a zejména potom, kdy z tramvaje spatøila kamenné bluditì
ulic a námìstí , to nesmírné, usínající mravenitì lidí, v nìm
se cítila ztracena i pøes Martinovu blízkost, tehdy se na ni vrhl
drásavý strach, a pochybnosti, posluny jeho výzev, vynoøovaly se ze vech koutù její due. Jak, v tomto zmítajícím
se a huèícím moøi (kde je ticho Bítova s jeho tøemi lucernami
na hlavní ulici!) chtìjí nalézti konec pøetrené niti? Není to to-

té jako hledat pendlík ve stohu? Víra v kabelku ji opoutìla. Pouhá kabelka, ba ani to ne - pouhý pøedpoklad o ní!
Zatím co Martin ji spokojenì spal, bdìla Marie dlouho
do noci. V duchu ji vidìla, jak se vracejí do Bítova poraení
a bezradní. Co øeknou dobrotivé staøence, která tak pevnì
vìøí v jejich astnou budoucnost? Jakou omluvu naleznou pro
své jednání, jím ji klamali po pìt týdnù? Bítovský dome, kdybys tuil, jaká pohroma visí nad tvým krovem! Usnula a k ránu
krátkým, nepokojným spánkem, z nìho procitla unavená,
skleslá a rezignovaná. Rozhodující den? Nue, staò se cokoli!
U snídanì potají pozorovala Martina. Zdál se jí váný, ale
klidný a odhodlaný. Kdy dopil kávu a zapálil si cigaretu, naklonil se k ní pøes stùl a jeho ruka spoèinula na její.
Nue, Marie, øekl tónem, který zjevnì usiloval dodat jí odvahy, zakrátko zvíme, byl-li mùj odhad správný. Nemá
strach?
Trochu, Martine, pøiznala se. Ale to ví, ne o sebe.
Rozumím, rozumím, usmál se - teprve teï poznala, e
se docela nic nepøetvaøuje, byl opravdu naprosto pevný. Jen
si, prosím tì, nemysli, e bych si nevìdìl rady, kdyby náhodou kabelka zklamala nae oèekávání.
Má jetì nìjaký jiný plán? otázala se pøekvapenì.
Ne. Zatím ne. Jsem vak pøesvìdèen, e tím jetì nebudou vyèerpány vecky monosti. Urèitì ne. To se ví, bude to
otázka nápadu, ale máme pøed sebou tøi plné dny a za takovou dobu se ji dá nìco vymyslit a vykonat.
Hned po snídani se vydali smìrem k Václavskému námìstí.
Martin schválnì volil cestu pìky a vedl Marii pøes most kolem Národního divadla a Národní tøídou. Pomalu. Pouil kadé pøíleitosti k zastávce a k výkladu. Vypadalo to, jako by
rodilý Praan ukazoval mìsto své venkovské pøíbuzné. Stále

v skrytu doufal. Kdo ví? Snad staèí nepatrná podrobnost, pohled na nìkterou budovu, nejvednìjí výjev na ulici, nìjaké
seskupení barev a tvarù ve výkladní skøíni, aby jiskra vzpomínky náhle pøeskoèila.
Zejména na mostì, vedoucím k divadlu, zpomaloval chùzi
a kadou chvíli se zastavoval. Dech sráel se v edavé obláèky kolem úst pospíchajících lidí a iroká prostora nad øekou byla zaplavena ranním sluncem. Pohled na divadlo, nábøeí, Karlùv most, Malou Stranu a Hradèany, tento pohled,
tak hluboko vrytý do due kadého Praana, e by nerozèeøil
hladinu její v pohyb její ochrnutou sílu?
Právì se oddával této nadìji, kdy Marie mu stiskla ruku
a øekla:
Podívej se na toho èlovìka.
Martin sebou trhl, jásavý výkøik proletìl jeho nitrem. Poznala nìkoho? Ale v tom ji sám spatøil drobného, suchého muíèka, který nìkolik krokù pøed nimi provozoval na chodníku
jakýsi ztøetìný tanec s fotografickým aparátem jako maskou na oblièeji.
Proè nás fotografuje?
Leè døíve, ne jí mohl Martin odpovìdìt, muíèek zanechal
tance, spustil aparát na prsa, ukázal iroký úsmìv kolem nakrouceného knírku, a pøitoèiv se k nim, vsunul mlèky Martinovi do ruky rùový lístek a zmizel.
Oba, Martin i Marie, se udivenì otoèili u zase tancoval pøed
jinou dvojicí, a rozdávaje neúnavnì své rùové lístky, pomalu
se od nich vzdaloval proti proudu chodcù.
Martin se podíval na lístek, který mu byl s tak bleskovou rychlostí veskamotován do ruky.

Právì jsme vás vyfotografovali bylo na nìm natitìno velikým, nápadným písmem a pod nadpisem bylo pøipojeno pouèení a adresa ateliéru, kde si lze snímek vyzvednout.
Martin se dal do smíchu.
Ná první spoleèný snímek, Marie! øekl a zasunul lístek
do kapsy. Ateliér Albatros v Jungmannovì tøídì. Proè ne?
Pozítøí se tam mohou zastavit. Nestalo se sice nic z toho, veè
doufal, ale v tom okamiku i tato pøíhoda mìla do sebe cosi
povzbuzujícího. Den, zdálo se mu, zaèíná vlastnì slibnì.
Na rohu Mùstku, proti paláci Koruna, se zastavili, èekajíce, a zmìna svìtel jim uvolní pøechod pøes køiovatku. Martinovy oèi zatím dychtivì tìkaly po vývìsných, títech
na protìjí stranì. Nu, ovem: Ferdinand ámal. U odtud
spatøil ten nápis, provedený velkými zlatými písmeny na tmavé
sklenìné tabuli. Pøes hlavy èernajících se davù, pøes vlnobití
hluèící køiovatky svítil k nim a vábil je k sobì.
Srdce se mu sevøelo. Vidí? Ferdinand ámal! zvolal, ukazuje rukou pøes proud aut, je se kolem nich sunula po asfaltu
v modravých oblacích benzínu.
Cítil, jak se Marie pevnìji pøichytla jeho ruky. Ostrý zvuk klaksonu pøehluil její odpovìï, zahlédl jen, jak pohnula rty. Jake, ta firma tedy existuje skuteènì? Bylo to neuvìøitelné!
A jetì neuvìøitelnìjí, e tato lutá kabelka, nalezená Rikim
na tøi sta kilometrù odtud, kdysi opustila tento obchod... V èí
ruce vak? V Mariinì?
Køiovatka se náhle pøed nimi vyprázdnila, bílé rukávy dopravního stráníka se rozpaily - Martin s Marií pøebìhli
na druhou stranu.
Hm! zahuèel Martin mimodìk, kdy se zastavili u výkladní
skøínì. Tohle naprosto nebyl obyèejný závod, staèil jediný pohled do výlohy, aby èlovìk manì zaèal v duchu poèítat, kolik

penìz má s sebou. Vecko se tam jiskøilo vkusem a pynilo
výluèností. Martin byl zaraen, kabelka visící na Mariinì ruce
e kdysi leela v tomto pøepychovém výkladu, u nìho se ustaviènì kupí hlouèky zvìdavcù?
Marie, která v brouených zrcadlech skøínì náhle objevila
na svém klobouku a pláti, který jí dala paní Balvínová uít
v Adamovicích, poválivé nedostatky venkovské vadleny, podívala se váhavì na Martina.
Je to opravdu zde?
Jistì. Mýlka pøece není moná.
A máme . jít dovnitø? Co jim tam øekneme?
Martin jetì jednou pøelétl pátravým pohledem výkladní
skøíò. Ani na jediném pøedmìtu nebyla cena.
Zeptáme se, zda by tu kabelku neopravili, kdy byla u nich
koupena, rozhodl se, a otevøev tìké kovové dveøe, vpustil
Marii napøed na mìkký olivový koberec, na nìm stály sklenìné vitríny, naplnìné rozkonými drobnostmi z kùe, brokátu, smaltu, slonoviny a lesklých kovù - vìru, nevypadalo to zde
jako v obchodì, spíe jako ve výstavní síni nebo v salónu adamovického zámku.
Krám byl prázdný a odkudsi z pozadí vyla jim vstøíc dívka,
její hlava byla navlas podobná voskovým figurínám, je cestou spatøili za výklady velkých kadeønických závodù: ostrá èerò
oboèí a brv, voskovì hladká ple s dvìma pravidelnými obláèky rumìnce po obou stranách nosu. Vláèné pohyby, tíhlá
postava. Vypadala jako filmová hvìzda, ale ukázalo se hned,
e je to pouze prodavaèka.
Dívka se obrátila s otázkou rovnou na Marii, zatím co Martin je obì napjatì pozoroval. (Jaký úasný rozdíl mezi umìlou
a pøirozenou krásou! napadlo mu mimochodem.) Nepøihodilo se vak nic, leda to, e prodavaèka po jistém váhání, zpù-

sobeném asi ubohým stavem kabelky, poznala v Mariinì
majetku jejich zboí. To bylo ve. Ve!
S úsmìvem byla Marii kabelka vrácena.
Opravy my vùbec nedìláme, madame.
Madame! Nebýt tolika starostí, byl by se dal do smíchu. Ale
teï myslil na nìco jiného. Ne, jetì se nevzdával! Pøedevím
musí poskytnout Marii èas, aby se mohla øádnì rozhlédnout.
I vloil se do jejich rozmluvy, projevil pøání po nové kabelce
(Víte, nìco zcela podobného, sleèno) a v duchu se nedivil,
kdy se dala neochotnì do vytahování zásuvek sametem tée
barvy, jako byl koberec na zemi. Patrnì nás dobøe odhadla
a ví, e vùbec nemíníme nic koupit, ale bylo mu zcela lhostejné, budí-li v ní pøíznivý dojem. Neposlouchaje, co mu prodavaèka vykládá nad pøekrásnými øadami kabelek nauèenými
a hbitými vìtami, poilhával po Marii. Její oblièej byl podoben nerozsvícené lampì.
Má paní èasto kupuje u vás, nepoznáváte ji? prohodil náhle - ne, nedovedl se ji pøemoci, moná, prodavaèka pod
krabokou vech svých líèidel je tak tupá, e potøebuje takové upozornìní.
Opravdu, zdálo se, e vosková hlava nad sklenìným pultem teprve nyní oivla vìtím zájmem. Podmalované oèi zvolna a zkoumavì pøejely Marii od klobouku a po pás.
Skuteènì? Já jsem zde ovem teprve rok, madame tedy
promine...
Bylo zøejmé, e tento èasový odhad se také vztahuje na alostný stav kabelky na Mariinì ruce. Martin div nezaklel. Proklatá kabelka! A on do ní vkládal tolik nadìjí a jen pro takovou, pøedem pochybnou domnìnku váil cestu z Bítova a
do Prahy! V té chvíli docela zapomnìl na své tehdejí rozechvìní na brnìnské silnici, kdy zjistil, e obì místa nálezù

jsou tak blízko sebe. Nyní vidìl jen vzdálenost Prahy od Bítova
a fantastiènost svých teorií a byl by se nejradìji vysmál sám
sobì.
Kdy vyli z obchodu, Marii zachvátila náhle taková únava,
e poádala Martina, aby se vrátili do hotelu.Byla tak pobledlá
a pronesla svou prosbu tak sklesle, e Martin neváhal
a zastavil nejblií taxík. Marie se schoulila do kouta vozu,
zvrátila hlavu vzad, jako by lapala po dechu, a majíc oèi zavøené, mlèela po celou cestu.
Výjev v obchodì zjevil se jí najednou v bolestnì poniujícím
osvìtlení. Mrzela se na sebe i na Martina a ke vemu jetì jí
hlava tøetila bolestí. Je jim toho tøeba? Nemìli radìji zùstat
v Bítovì, místo aby se tloukli po tomhle ohavném, øinèícím, zvonícím, houkajícím a rámusícím mìstì, v dusivých oblacích benzínových par, v davech lidí, pádících vpøed s podivným napìtím ve tváøích, jako by utíkali sami pøed sebou, v tomto bezuzdném a odporném shonu na dnì kamenných propastí, je
ponechávaly èlovìku nad hlavou jen úzký a kouøem potøísnìný pruh oblohy - té oblohy, která se v Bítovì svobodnì
a nespoutanì klene nesmírnou bání nad vonnou zemí a tichým
elestem ovocných zahrad a lesù? Vecka jejich námaha je
pøece marná a beznadìjná. Nejlépe by bylo neváhat ani okamik, sebrat se a vrátit se domù.
Domù! Ale co v tom domì, porostlém divokým vínem, neèeká staøenka, e se vrátí s doklady pro knìze a se seznamem vìcí objednaných pro nový domov? Co jí øeknou? Jak jí
to vysvìtlí? Vdy cesta domù je právì tak zatarasena jako
cesta vpøed! A veho je pøíèinou jen ona se svou zmrzaèenou duí a pøetrenými koøeny! Nenávidìla sama sebe, ne-

návidìla to neznámé, co ji oloupilo o vecko, èím se od ní liili ostatní lidé.
A zase: Proè jen ji Martin neuposlechl a nezanechal pátrání, které nikam nevede a ani nemùe vést? Co by byl jí i sobì
uetøil! Jistì i jeho matka by se s tím smíøila. Èi nestálo by
jejich tìstí za takovou obì? Opakovala si to stále a stále,
a pøece kdesi v koutku nitra cítila, e si namlouvá nemonosti. Jak sama byla s to, aby snáela takový ivot na samém
okraji svìtla a tmy? Vecko bylo bezvýhledné. Octla
se na køiovatce a cesty, je se od ní rozbíhaly, trèely
do prázdna jako uaty.
V hotelu ihned ulehla, a Martin bìel do lékárny pro lék, který
by utiil její bolest v hlavì.Mariin stav ho polekal. Nejene provedením svého plánu nièeho nedosáhl, ale jetì ji vystavil
nebezpeèí onemocnìní. Dalí duevní poruchy! Zaèínají
se snad vyplòovat slova dr.Tomce? To by byl konec. Nìco jako
katastrofa svìta. Zøícení vech hvìzd z jeho oblohy.
Nehnul se od jejího lùka. Po léku Marie usnula a to ho ponìkud uklidnilo. Spánek ji jistì posílí a obnoví i její odvahu.
Ticho v pokoji, vedoucím do zahrad, nièím rueno, ani tikotem hodin. Èas tekl - léèivý èas. Martin slyel i tep vlastního
srdce. Ach Marie, zda ví i teï ve spánku, e bije jen pro tebe?
Leela s rukou pod hlavou, èerné hluboké oèi zavøené, mlèící
oblièej, jen prsa se jí zdvíhala a klesala v rytmu pravidelného
dechu - ivoucí záhada, stejná dnes jako kdy ji s Ventou zanesl do sálu.Nerozlutitelná! Krása beze jména. Láska bez
pùvodu. Noci strávené v její náruèi táhly jeho myslí - pás ohnivých obrazù. Nebyla první enou, která se mu odevzdala, ale
co byly ty, je pøedcházely? Byly tak neskuteèné, e by se byl
s nimi setkal v nìjakém jiném ivotì. Mariina ústa spálila
v nìm vechny vzpomínky na prach. Kam mizí køehký svit svìt-

luek, kdy vyjde slunce? tíhlé, dlouhé tìlo rýsovalo
se neurèitì pod pøikrývkou. Marie! Jeho Marie. - Opravdu
jeho? Neuniká mu nic z její bytosti do jícnu minulosti? Mùe
být pánem due, která na jedné stranì pozbyla hranic a rozplývá se do tmy, jako záøe veèerních èervánkù se vsakuje
do noci, vystupující od východu nad obzor? Její sny! Pøemýlel: Ucelují její osobnost? Doplòují ji? Dokreslují? Prohlubují?
Ano to bylo to, e v nièem neprozrazovaly nìjakou vnitøní souvislost s obrazem, který si uèinil o Marii. Trèely tu osamìle
a beze smyslu. Nebylo v nich pro nìj ani jediné niti, která by
spojovala jejich pøeludné bluditì se skuteèností. Ani jediná
stopa. Ani jediný ukazatel. Nic. Pranic.
A pøece, jak tak nad ní sedìl a naslouchal jejímu pokojnému dechu, zadrhoval se v nìm vzdor v tvrdý a nepoddajný
uzel. Ne, ani teï se nevzdá! Jetì tu musí být plno cest k cíli,
tøeba je pouze objevit. A on je objeví! Tato krásná a ulechtilá
bytost, je promìnila jeho ivot v pokladnici drahocenných
darù, stojí za to, aby vybièoval svùj mozek k jetì úsilnìjímu
vzepìtí. Vecky nervy se v nìm rozezvuèely novým a stále
rostoucím zanícením.
Byl rozèilen a zachtìlo se mu kouøit. Vstal a el si do svrchníku pro cigaretové pouzdro.Vyòal je z kapsy spolu s rùovým
lístkem. Nápadný nápis na nìm Právì jsme vás vyfotografovali uhodil ho do oèí a v tom okamiku blesk nápadu mu projel hlavou. Strnul v polou pohybu, vecko se v nìm ztiilo úasem. Tak jednoduchý prostøedek! A pøece - kdo ví, zda by byl
naò pøipadl, kdyby byli zùstali doma!

Kapitola jedenáctá
SVÌT DIVU
Martinùv nápad rázem vrátil Marii s novou nadìjí i nové síly.
A Martin sám nezùstal jen pøi jediném plánu, jako by byl v nìm
ten blesk uvolnil nahromadìný proud podnìtù k novému pohybu. Najednou vidìl jetì plno jiných moností, a vecky spoèívaly na prosté mylence: Nepoznává-li Marie nic a nikoho,
mohla by být sama snadno poznána. A podle toho se zaøídil,
nepoèítaje penìz. Co byly vecky jeho peníze proti vyhlídce
na výhru celého ivota?
Na obìd dovedl Marii do Obecního domu, za odpoledne
navtívil s ní dvì tøi nejvìtí praské kavárny, veèer byl symfonický koncert v Lucernì - el tedy s ní i tam, neohlíeje
se na svou únavu ani na cenu sedadel v sále témìø vyprodaném, a druhého dne pokraèoval dùslednì v tomto úmyslném
vystavování Marie na oèi co nejvìtího poètu lidí. Byl by nejradìji nechal pøed ní defilovat celou Prahu, kdyby to bylo bývalo moné. Nic nedbal, e veèer oba klesali pod pøívalem
nezvykle runých dojmù a e ráno se nemohli ani probrat
z mrákotného spánku beze snù.
ili v ustavièném napìtí - kadou vteøinu mohlo se uskuteènit nepøedvídatelné setkání s nìkým, kdo by zvolal: Jake,
vy, sleèno? To jsem vás ji dlouho nevidìl (nevidìla), Snad
jste nebyla mimo Prahu? Ale vteøiny a hodiny míjely a nic takového se nestalo. Tu a tam nìkterý mu se nápadnì zahledìl na Marii, tu a tam se nìkterý i ohlédl, a Martinovi pokadé vynechalo srdce - nebylo to vak nic jiného ne prchavý
zájem, probuzený pohledem na její krásu, které nedovedly

ublíit ani patnì uité a prosté aty, ani koncertní sál, záøící
veèerní elegancí. Davy, je kolem nich proudily, skládaly se jen
z cizích tváøí a v ádné z nich se nerozalo svìtlo poznání.Ani
tento nezdar nedovedl zviklat Martinovu vùli k úspìchu stùj
co stùj. Ano, kdyby nebyl mìl ten výteèný nápad a kdyby toto
byla bývala jejich jediná vyhlídka, byl by se ji druhého dne
vzdal. Díval se vak na defilé kolem Marie pouze jako
na vedlejí monost, kterou sice nebylo radno opominout, ale
která sama o sobì nerozhodovala.
Marie, brzy usmýkána honbou za výkøikem poznání, byla jiného mínìní - to tehdy, kdy se v ní opìt a opìt ozýval onen
temný pud, jemu nerozumìla a který se varovnì vzpíral proti
jejich umínìnému pátrání a probouzel v ní pochybnosti i o úèinnosti Martinova plánu s její podobiznou. Nevyslovila je vak cítila, e je nesmí vyslovit, nemá-li se v Martinovi rázem vecko zlomit a zøítit. Vdy jen vøel, il jako v horeèce a jeho víra
v zdar tvrdla oèividnì hodinu od hodiny v jistotu, krystalovala
v nìm jako diamant v tavicí peci. Obraz, jej spatøí desetitisíce - ano, tento prostøedek je neomylný, øíkal, a zklamal by jen
tehdy, kdyby Marie vùbec k nim nebyla pøila z Prahy.
Já vím, mé poèínání i mé pøesvìdèení ti asi pøipadají nepochopitelné. Jene nemohu si pomoci. Kdybys mne ádala, abych ti je odùvodnil, nedovedl bych to. Vzpomínám si, jak
jednou proutkaø hledal u Otrádovcù na zahradì pramen. Stále se vracel k tému místu, aèkoli se nièím neliilo
od ostatních. Èlovìk by byl øekl: pramen by pøece mohl být
stejnì dobøe kdekoli jinde. A vidí, byl pøesnì tam, kde jej
proutek ukázal.
Dopoledne, kdy se Praha vylidòovala, protoe lidé byli zalezlí v úøadech, obchodech a bankách a pracovali, aby
se uivili, Martin s Marií odpoèíval a nabíral sil na odpoledne

a veèer. Dopoledne také urèil k návtìvì tetièek, aby dostál
v slovu, které dal matce.Tetièky bydlely na nábøeí v pøízemí
starého domu s velikými pokoji, vysokými, bíle lakovanými
okny a s èarovnou vyhlídkou na øeku a Hrad, z jeho høebenu
bdìle se tøepotající vlajka støehla mìsto a zemi.
Otevøít jim pøila sama teta Hedvika, a kdy je spatøila, vykøikla radostným pøekvapením, tøebae byla o jejich návtìvì u napøed uvìdomìna z Bítova. Ale takový výkøik, spojený
s hodnì nadneseným vítáním, patøil podle jejího názoru k situaci, a teta Hedvika by ji byla bez nìho pokládala za nepodaøenou. Na niti nepøetritého toku slov vedla je do salónu,
jej starý, zdánlivì renesanèní nábytek zavaloval honosnou
tíhou. Museli usednout ke ètyøhrannému stolu s mohutnými trnoi a èervenou pokrývkou, ozdobenou uprostøed postøíbøeným podnosem na tíhlé noze; na nìm bylo narovnáno umìlé ovoce, které asi bylo tøeba kadého rána opatrnì opraovat.
Tak, a teï zavolám Annu. Ta se bude divit.
Zmizela ve vedlejím pokoji a Martin i Marie se dali do tlumeného smíchu. li sem bez valné chuti, zvlá Martin, teï
vak byli rádi, e splnili slib. Byl tu pøece jen kus ovzduí Bítova, trocha vùnì domova, po nìm se jim stýskalo.
A teta Anna se opravdu divila. Oèekávala je sice také,
a pøece se divila. Jakmile vak uèinila zadost tomuto nepsanému zákonu jejich bytu, znehybnìla na vycpané idli ozdobené krajkou a ponechala slovo Hedvice.
A jako prve údiv, øinuly se teï na Martina a Marii otázky.
Vak bylo také naè se vyptávat! Co kdo kdy slyel, aby se takové události snesly na jejich pokojný bítovský dùm? Marie!
Vilém! Vrby! Zmìny v zahradì! Nesedìli ji v bytì s vyhlídkou
na Hradèany, nýbr v domì zarostlém révou, a chvíle byla tak

podobna onomu dni, kdy se Marie poprvé setkala s tetièkami.
Vecko tu opìt bylo jako tehdy, starosvìtské ovzduí pokoje,
obývaného stáøím, øímsky pøísný oblièej tety Hedviky, zápas
o nepromìnitelnost vìcí spjatých s jejich ivotem, a byl tu
i hrobový hlas tety Anny:
O èem to hovoøíte?
Ale o tìch vrbách! houkla jí do ucha teta Hedvika.
Eh! klepla teta Anna zlostnì holí o podlahu. ,,S tím mi dejte pokoj. Letos jsem byla v Bítovì naposled. Takové vrby!
Vichni jsme pod nimi vyrùstali, a oni je pokácejí. A bez naeho souhlasu!
Tøi bílé hlavy sedìly u tøí oken a pøely se o svìdky minulých
dob. Tøi bílé hlavy, kadá u svého okna, staré hodiny s dlouhým elezným kyvadlem odmìøují roky a desetiletí, a èernající
portréty nad pohovkou pozorují moudrýma oèima plynoucí èas.
Rosin hlas zní z pøedsínì: Barboro, dnes dejte svaèinu na terasu pod vrby. Riki polospí , stoèen na zápraí, a lapá po mouchách.. Vilém, ruce v kapsách...
Chtìl bych vìdìt, øekl Martin, kdy se octli venku na chodníku a v pøítomnosti, jestli jim matka nìco napsala o nás dvou.
Ani se toho nedotkly, a pøece mluvily s tebou, jako bys... nu,
chybìlo jen, aby ti tykaly.
Jsem pøesvìdèena, e vìdí vecko, odpovìdìla Marie.
Jene jim asi vadí, e tu jsem s tebou sama. A tak obepluly
úskalí mlèením.
Martin se zasmál. Hotová domácí revoluce! Nebylo pochyby, e Marie uhodla.
Pøesto vak mají z toho radost. Obì. To jsem vycítil z jejich
uvítání.
Ano, mají. Ach Martine, povzdechla si Marie, ké bychom
se mohli vrátit u dnes domù! Øíkám ti, nebudu astná nikde

jinde ne v Bítovì. Nebýt toho, e na nábøeí kolem nich bylo
plno lidí, byl by ji Martin bez rozmýlení objal a políbil. Takto
vak se musil spokojit jen s tím, e ji, vdìènì stiskl ruku.
V den, kdy podle rùového lístku mìl být snímek hotov, zastavili se pro nìj v ateliéru Albatros. Martin pøedloil poukázku a mladý pøíruèí, ohebný jako proutek samou úsluností,
zaèal se hrabat v dlouhé krabici, naplnìné obálkami
z hnìdého kartónu. Kdy koneènì nalezl Martinovo èíslo
a vyòal snímek z obálky, rázem se mu pøiostøil oblièej - jeho
odbornický zájem se zjevnì probudil. Podíval se na Martina,
pak zase na fotografii, pøihladil si rovnou dlaní patku nad okem
a øekl:
Tohle je ale snímek! Raète se, prosím, podívat. V soutìi
by dostal jistì cenu.
A podal jej Martinovi s výrazem, jako by chtìl naznaèit: Nìco
takového se nedá vùbec zaplatit, jene ty tomu nerozumí.
Nicménì Martin poznal na první pohled, e snímek je pøekrásný, nejen zábìrem, ale i svìtly. Také Marie, která se mu
dívala zvìdavì pøes rameno, netajila se svým uspokojením.
Není-li pravda, milostivá paní? obrátil se èilý mladík na ni
jako na bezpeèného spojence.
Nìco tak zdaøilého se hned tak neuvidí. Tenhle obrázek si
zvìtíme sami a prosím vás u teï za dovolení, abychom jej
smìli z reklamních dùvodù umístit do výkladní skøínì.
Martin neøíkal nic, ale nemohl od snímku odtrhnout oèi.
Opravdu, obraz mìl ráz staré jemné
Ocelorytiny, byl úasnì plastický, a pøece stíny nikde nebyly
tak hluboké, aby smazávaly podrobnosti. Oba byli zachyceni
v docela nenuceném pohybu, na pozadí vyøeeném jako
po zralé úvaze - jak to jen dokázal ten muíèek, tancující mezi

chodci? Pozadí tvoøily mohutné architektury, proudící
v prudkém zdvihu vzhùru k Hradèanùm. Nejpùsobivìjí bylo
na fotografii zvrstvení stínù svìtel od tmavého oblaku Støeleckého ostrova a k dómu, støíbøícímu se v jemném oparu, který jí dodával kouzelné perspektivy. Ten obraz mìl rytmus
a ivot; styl odstínù hrající kamenná vlna a dva lidé v popøedí to ve tvoøilo uzavøený celek a pùsobivì prokomponovanou
stupnici.
Slyí, Martine? zaslechl vedle sebe Mariin hlas.,,oni to
zvìtí a vystaví...
Jak podivné! Marie zavìená do nìho, a ta dvojice vyjadøuje tak pevnì srostlou a nemìnnou jednotu, jako by byla
sousoím a nikoli dvìma chodci, kteøí se tam na mostì objevili jen na pøeletnou chvíli!
Ano, ovem, odpovìdìl roztritì. Koupíme si také jeden
zvìtený obraz, viï, Marie?
Pøíruèí mìl ji blok a tuku v ruce a psal.
Na kartónu, prosím? Zarámovaný, prosím? Raète si pro
nìj pøijít osobnì? Bude hotov koncem týdne, øeknìme v pátek,
ano, v pátek docela urèitì, moná, u ve ètvrtek veèer.
Ach, to ji nebudeme v Praze, poznamenala Marie.
Nic nevadí, milostivá paní. Mùeme vám jej poslat. Smím
poprosit o vai adresu?
Zatím co mu ji Marie diktovala, Martinovi jako by byl teprve
nyní vysvitl pravý smysl toho, o èem pøíruèí hovoøil.
Poslyte, øekl, nenamítám nic proti tomu pouijete-li snímku k reklamním úèelùm. Naopak, mám-li mluvit upøímnì, je
mi to v jistém smyslu docela milé.
Pøíruèí nehnul ani brvou, mìl patrnì èasto pøíleitost setkávat se v tomto krámì s lidskými slabostmi.

Tím lépe, pane, odpovìdìl struènì. Nìkteøí páni zákazníci si toho nepøejí, ale v tomto pøípadì byl by to opravdu
høích.
Mohu tedy poèítat s urèitostí, e bude vystaven?
Na zvlá výhodném místì a ve vkusném rámu, raète být
bez starosti, je to v naem zájmu. Vidíte, u v laboratoøi na to
pomýleli, opatøili jej tady vzadu znaèkou.
Kdy vyli z obchodu, Martin si radostnì zamnul ruce.
Nakonec se vecko obrátí v dobré, uvidí, Marie, pronesl
hlasem zvuèícím novou nadìjí. Tohle nám aspoò uspoøí starosti s poøizováním tvé fotografie a zvlá s jejím uveøejnìním.
Zastavil se u výkladní skøínì a zkoumavì si ji prohlíel.Byla
skuteènì umístìna na výhodném místì - z nepøetritého proudu lidí, valícího se mimo, lákala zvìdavce, kteøí se u ní kupili
v stále obnovovaném hlouèku.
A myslí, e to staèí? podotkla Marie.
 Rozhodnì nám to prokáe stejnou slubu. Ostatnì zùstane-li to bez výsledku, zalu fotografii Sotonovi a ten to ji zaøídí sám. Zjistíme si jen jetì, který obrázkový èasopis je tady
nejrozíøenìjí. To nám øeknou èíníci v kavárnì. Aèkoli, vìø
mi, nebudeme to ji potøebovat Pojede se mi domù lépe.Pøece jen jsme tu cestu nepodnikli marnì.
Nicménì vracíme se s prázdnou, pomyslila si Marie, avak
nevyøkla to. Naè kazit Martinovi dobrou náladu a vyvolávat
straidla?
Jetì tého dne unáel je rychlík zpìt k Bítovu.
Právì kdy minuli moravskou hranici, podíval se Martin
na hodinky, chvíli v duchu poèítal a uvaoval, má-li se Marii
o tom zmínit, ale pak se rozhodl: proè ne, bylo by chybné
zmekat kteroukoli pøíleitost!

Tak mi napadá, øekl, es tenkrát musila jet tým vlakem,
je-li aspoò zrnko pravdy na tom, cos mi tehdy o sobì vyprávìla. A to není vylouèeno.
Postøehl, e Marie sebou nepokojnì pohnula. Proè mi to
pøipomíná, proè vùbec vyhrabává tyhle pohøbené vìci? vyèetl mu její pohled.
Snad bys nechtìl teï tvrdit, e mé vyprávìní bylo pravdivé?
To ne. Ale vimni si, e jeho pravdìpodobnost konèí teprve v tom okamiku, kdy jsi vystoupila ve Skalici z vlaku.
V tvém podání. Já jsem ti vak vyprávìla, e jsem vystoupila v Tøebové, na to jsi u zapomnìl?namítla mu a vypadalo
to vìru, jako by byla odhodlána stùj co stùj obhajovat proti
nìmu svùj výmysl.
Vida, zase u mu splývá neskuteènost se skuteèností!
A pøece Marie nemá pravdu, nebo ani to nemìní nic podstatného na jeho pøedpokladech. Pravdìpodobnost prostì
konèí v Tøebové místo ve Skalici.
Nevidím, proè jsi nemohla skuteènì jet z Prahy do Brna
nebo jetì dál, odpovìdìl. Nejvìtí potí leí vlastnì v tom,
e ty - a tím ménì ovem já - nedovede rozeznat, nakolik
pravdy se do tvého vypravování vetøelo bez tvého vìdomí a co
bylo tebou opravdu vymyleno. S hlediska pravdìpodobnosti
není námitek proti tvé jízdì vlakem. A jestlie jsi jela vlakem,
pak to mohl být jen tento, protoe jen tak mohla ses dostat
do naeho kraje v dobì, kdy u byla mlha.
A co uiteèného by se dalo odtud odvodit pro pátrání? otázala se Marie - nepodaøilo se jí zabránit, aby nepøimísila trochu ironie do svého tónu.
Hm... vlastnì nic, kdy ti to nic neøíká, zahuèel zlostnì Martin
a umlkl.

Marie rozloila noviny a pøedstírala, e se zabrala do ètení.
Nic! Nic! Kamkoli se rozbìhne, vude konèí cesta v prázdnu. I teï se vracejí domù vlastnì s nepoøízenou, uvaoval Martin a najednou zakolísala v nìm i nadìje na úèinnost vystavené fotografie. Jakápak je pravdìpodobnost, e v mìstì skoro milionovém si jediného snímku
povimne právì ten, kdo by mìl takový zájem o Marii, aby
se el rovnou zeptat do obchodu, jak k tomu obrázku pøili?
Ovem, kdyby se to pøihodilo, ten úsluný mladík by mu jistì
dal jejich adresu a nit by byla navázána. Kdyby! Kdyby! Ale
Marie pøece musila mít okruh pøíbuzných, pøátel nebo alespoò známých, v nìm se pohybovala. A pro nì je teï u est
nedìl nezvìstná! Ti lidé...
Paneboe! zvolal tak hlasitì, e jakýsi mu, sedící proti
nim s aktovkou rozevøenou na kolenou, naò udivenì pohlédl.
Noviny sklesly a obnaily Mariin tázavý oblièej.
Co je?
I nic, ztlumil Martin hlas. Leda to, e jsem hlupák. Taková
vìc, a napadne mi teprve teï!
Mu naproti je nepøestával pozorovat. To ví, pøed tebou
budu nìco povídat! uklíbl se naò Martin v duchu a vyvedl Marii
na chodbièku.
Nue, Martine? Tváøí se, jako bys byl nìco objevil...
Nìjakou novou cestu? vydechla Marie. Tìch ustavièných
výkyvù ze strany na stranu! Teï jistì to zase jimi smýkne 
kam?
To bych øekl! rozhovoøil se Martin pøekotnì do pravidelných nárazù kol. Uva, e a jsi bydlila v Praze nebo kdekoli
jinde, neila jsi osamìle jako na pustém ostrovì. A najednou
jsi urèitému okruhu lidí takøka zmizela z povrchu zemského.
est nedìl ji o tobì nikdo neví. Je vùbec moné, e by nikdo

po tobì nepátral? Pøátelé, pøíbuzní, rodièe? Kdo ví, moná,
e má rodièe. Nemùe to popøít, protoe nic o tom neví.
Vlak huèel a hømotil a pohazoval jimi sem a tam, a Marie,
pøidrujíc se stìny, zírala nepohnutì do èerného okna, za ním
se co chvíli kmitl roj havých jisker - kmitl a zmizel beze stopy.
Rodièe! Vecko v ní tuhlo. Ne, ne, kdyby to mìl být ten staøec
s èervenou stukou... A pøece zde opravdu byla nová nadìje.
Nebo toliko roj jisker v temnotách?
Ví, s èím jsme mìli v Praze zaèít? pokraèoval Martin. Místo bìhání po kavárnách, koncertech a divadlech mìli jsme si
sednout nìkam do redakce nebo do knihovny a prohlédnout
nìkolikeré noviny z posledních týdnù. Moná, e v nich bylo
nìjaké oznámení s tvým jménem a popisem... e tì pomocí
nìho hledali!
Dé jisker jako ohnivý chvost vlasatice prolétl nocí za sklem.
Pohlédla na Martina zpola zdìenì, zpola dychtivì. Taková
prostá, pøímo samozøejmá mylenka!
Jene teï se u nemùeme vrátit, Martine. Jak to tedy udìlat? Chce-li, pojedu do Prahy sama.
U jsem na to také pomýlel. Ale nebude toho potøebí. Hned
zítra dopíi Sotonovi, ten u nìkoho na to seene a já mu to
rád zaplatím. Do týdne, mohli bychom mít od nìho zprávu. Teï
ji stejnì na nìkolika dnech nezáleí. A jestlie ani tohle nepovede k cíli, je tu jetì stále vyhlídka na úspìch vystavené
fotografie. A koneènì máme v záloze její otitìní v èasopise.
Tøi monosti, z nich aspoò jedna jistì nezklame, prostì nemùe zklamat! Ne, tak docela s prázdnou se pøece jen nevracíme!
Vlak zastavil.
Skalice-Boskovice!

Jetì aby tak pøejeli! Spìnì vynesli z kupé své zavazadlo, vyskoèili z vlaku a za chvíli u pøeplnìný a tvrdì
se nedrásající autobus uhánìl s nimi neprodynou tmou - vypadalo to, jako by si jí provrtával cestu ostrým nebozezem
svých reflektorù.
Adamovické námìstí. Øada tlumenì osvìtlených oken
v Panském domì. Martinovi i Marii chvìl se kolem úst tý spokojený úsmìv. Stále blí a blí k tichému domu, porostlému
rudnoucím vínem!
Silnice podél svahu Marku - rozblácená, oputìná a temná.
Ale vedoucí k tøem zlatì záøícím oknùm domova. Jejich domova.
Slyí? To je tìkot Rikiho, øekla Marie do vanutí studeného a vlhkého vìtru ze lebù.
To ví, ten chlupáè nás vìtøí u na dálku.
Svìtla, prosakující spletí keøù! Radostný, kòuèivý tìkot psa.
Známé vrznutí drátìných dvíøek. Skok a na prsa, nejprve Martinovi, pak Marii.
Riki, no jo, to ví, ty blázínku.
Dlouhý pruh luté záøe padne na zahradní cestu. V otevøených dveøích stojí Rosa. Trojí pozdravení zazní , tichým veèerem. A pak dveøe za nimi zapadnou a starý dùm je pojme
do svého náruèí a obklopí hostinným teplem - ten nezitný,
obìtavý dùm, vdycky pohotový naplòovat radostí jejich srdce.
Ráno pøi snídani podotkla Rosa:
Neviml sis, Martine, vèera v Adamovicích plakátù ,Svìta
divù? Asi ne, viï. V sobotu sem zase pøijede ten kouzelník...
ví, ten, co tu byl loni.

Jak, Caligari? zvolal Martin, který byl ve výteèné náladì,
maje ji v kapse pøipraven list Sotonovi. A to mi se pùjdeme
podívat, Marie. To stojí za to.
Kdoe sem pøijede? zeptala se paní Balvínová, nebo
pøeslechla tak cizokrajné jméno.
Caligari, maminko, opakovala Rosa. Kouzelník Caligari
Máte vy také starosti! Platit za nìjaké prohnané hokuspokusy!
Ale vzpomeò si, maminko, u loni jsme litovali, e jsme neli. Vichni se shodovali, e to bylo nìco u nás nevídaného.
la bys taky, Roso? Zajistil bych nám vèas výhodná sedadla.
Rosa vak odmítla a Martin v pøítích dnech na to také zapomnìl. Matka mìla vlastnì pravdu. Mìl docela jiné starosti.
Kdy odeslal dopis Sotonovi, il dennì v napjatém oèekávání, je se stupòovalo, jak dny uplývaly, ani pøinesly nìjaké rozhodnutí. (Jako by to bylo moné tak rychle!) V pátek doel
z Prahy zvìtený obraz a putoval nejprve palírem obdivu
z ruky do ruky, ne jej Martin odevzdal matce darem a po delí
poradì jej povìsil na zeï mezi okny, nad rádio.
U od vèerejka tedy, ne-li od støedy, visí ve výkladní skøíni
a hlouèky chodcù se u nìho zastavují. Jak by ne, takový pøekrásný obraz! Martinùv nepokoj opìt povyrostl. Kudy chodil,
mìl pocit, e vzduch se zhuuje k nedýchání. Kdo ví, moná,
e u teï se daly do pohybu rozhodující události! Co jen dìlá
Sotona s tìmi novinami? Proè se neozývá? Ne, podle ví pravdìpodobnosti lze oèekávat jeho zprávu pøed poèátkem pøítího týdne. Øádná prohlídka tolika èísel je jistì pracná. Ano,
jen trpìlivost, události se teprve rodí a hromadí a zrají. Ten
pocit, e se nìco chystá a e zápalná jiskra vylétne z Prahy,
ho neopoutìl.

Ani Marii se nevedlo lépe. Vnitøní tíseò se obráela i v jejím
zevnìjku: byla v oblièeji pøepadlá a nabyly zvlátního, tìkavého výrazu. A u pøijde cokoli, øekla Martinovi, jen kdy
bude konec nejistotì a ivotu v nových a nových nepravdách!
To ji trápilo nejvíce - ty nepravdy, jimi jim bylo odpovídat
na staøenèiny dotazy, jak poøídili v Praze.
Myslí, e mì to nemrzí stejnì jako tebe? mraèil se Martin. Ale u tomu bude brzy konec, uvidí brzy!
Ké by mìl pravdu!
Napadlo mi také, e jsme mìli v minulých týdnech poslouchat pilnì rozhlas. Jestli mì nìkdo hledal novinami, hledal
mì jistì tím spíe rozhlasem, nemyslí?
To bylo pravda a zároveò to byla nová monost.A ani na tu
nepøiel sám a vèas! vytýkal si v duchu. Nicménì dá se to
aspoò potud napravit, e se na to mohou jetì zeptat v ústøedí
v Praze. Ale nejprve poèkáme Sotonu, rozhodl. V sobotu,
kdy v poledne vyel ze koly, zaøízly se mu
do uí pronikavé fanfáry polnice. Nu ovem: Caligari, zahajovací pøedstavení! Po námìstí se pomalu pohybovalo auto
pokryté fantastickou látkou a provázené hejnem povykující
mládee. Vpøedu nìjaký mladík, obleèený do arlatové tógy
lemované pozlátkem, ví silou vytruboval, zatímco za ním
na podstavci se kymácela vysoká figurína v èerné sutanì a v
èerné èepici, vybíhající do pièky. V napøaené ruce drela
kouzelnickou hùlku. Chtìla zøejmì pùsobit hodnì démonicky, jene v støízlivém denním svìtle se jí to nedaøilo. Nad ní
vlála plachta s køiklavým nápisem:
SVÌT DIVU
Nejslavnìjí kouzelník pøítomné doby
CALIGARI

Kdekdo se zastavoval a rovnì Martin se jetì díval
za vzdalujícím se vozem, kdy náhle se nìkdo dotkl jeho lokte. Ohlédl se a spatøil Marii. Rázem zapomnìl na Caligariho
a jeho bøesknou reklamu. Nemìli spolu smluveno a Mariina
neoèekávaná pøítomnost byla jako poplané znamení. Nìco
se pøihodilo!
Dopis z prahy. Od Sotony!
A? vyrazil ze sebe Martin.
Nevím. Nemìla jsem odvahu jej otevøít.
Mlèky, prudkým pohybem roztrhl obálku. Vysoké tóny polnice, zduené dálkou. Marie, jí srdce bilo a v hrdle, visela
na nìm oèima. Tak co píe? chtìla se ho otázat, ale nevypravila ze sebe slova. Náhle spatøila, jak jeho oblièej vadne
a pøipodobòuje se padajícímu listu.
Martine...
Zmáèkl dopis v pìsti, jako by si pøál jej rozdrtit, a díval
se urputnì do zemì. Teprve po chvíli pronesl rovnì pøed sebe:
Nenali nic, Marie. Naprosto nic. A prohledali troje noviny.
Nic? opakovala po nìm Marie a brada se jí zatøásla.Co
si teï poèneme, Martine?
Opìt ten palèivý pocit nespravedlivého poníení!
Patrnì tì nikdo nepohøeuje. Patrnì nikomu nechybí!
Ale jak je to moné?
Jaká to otázka! Pokouel se o nìho divoký smích.
Co vím? Snad jsi k nám opravdu pøila z jiného svìta. Odnìkud, kde neijí lidé. A kdy zahanbenì mlèela, dodal: Ne,
Marie, mluvme støízlivì. Zbývá nám jetì nadìje v ná obraz
ve výkladní skøíni. A pak dopíi praskému rozhlasu.
A uveøejním tvou fotografii tøeba v nìkolika èasopisech. To
by byl v tom èert 

Byla to smutná cesta do Bítova! Martin se ani neodváil Marii øíci, e ji má v kapse vstupenky na veèer do Svìta divù!
Co vùbec lze nìkam jít v takové náladì? Svìt divù - a oni tu
ijí ve svìtì hoøkých zklamání a nerovných zápasù
s neznámem o zmizelou minulost.
Kdy doli domù, spatøili Rosu stát v zahradních dvíøkách.
U z dálky jim rozèilenì kynula rukou.
Honem, Martine, pospì si!
První Martinova mylenka byla, e se nìco pøihodilo matce. Nebylo by divu v tak neastný den! Se srdcem sevøeným zlou pøedtuchou dal se do bìhu. Marie za ním.
e u koneènì jdete! Maminka je celá vystraená. Má tu
telegram. Z Prahy. Jen jestli se nìco nestalo tetièkám!
Uka, vyrazil ze sebe Martin zmìnìným hlasem.
Z Prahy? Kdo by mu, u vech vudy, odtamtud telegramoval? Sotona? Nael snad nìco dodateènì? Ten by pøece netelegrafoval!
Leí na stole v jídelnì. Jen buï, Martine, opatrný
s maminkou!
Martin vrazil do domu, ale u dveøí do jídelny se vzpamatoval. Matka! Rosa má pravdu. Musí být ostraitý a etrný. U tety
Anny napøíklad dalo se ji leccos neblahého èekat, a dávno.
Stùj co stùj se musí ovládnout.
Paní Balvínová vyslala k nìmu pohled pøetékají zdìením.
U ví?
Ano. Proè jste ho neotevøeli?
Je na tebe a .. nemìla jsem odvahu.
Jako prve Marie! To nevìstilo nic dobrého.
Opatrnì, jako by to byl kus horkého plechu. O nìj se lze
popálit, vzal Martin do ruky telegram a otevøel jej.

Sdìlte obratem jméno dámy, s kterou jste fotografován.
Dùleité. Odpovìï zaplacena. Albatros.
Martin cítil, jak mu oèi vylézají z dùlkù. Zimnièní tøas zachvátil jeho útroby. Vzápìtí dal se do smíchu, bylo mu, jako by
se mìl usmát k smrti.
Chválabohu, není to nic zlého, kdy se smìje.
To vyøkla matka? Smál se.
Rosa a Marie, kadá z jedné strany, ho uchopily ruce.
Martine!
Smál se. Vítìznì. astnì. Bláznivì.
Tak dej u pokoj s tím smíchem a øekni, kdo ti to telegrafuje?
Jako by matèina slova se v nìm dotkla nìjakého knoflíku,
jím se zastavuje smích, jaki se zhasínalo svìtlo, Martin rázem umlkl a jeho tváø se propadla do hlubin rozpakù.
Co jí na to øíci? Boe, co jí jen øíci?
Váhal vak jen zlomek vteøiny a pak podal telegram matce..
Vlastnì se to netýká tolik mne, jako Marie. Posuï sama.
Roso, moje brýle!
Nasadila si je a èetla a èetla, patrnì nìkolikrát, nebo trvalo dlouho, ne brýle opìt sòala.
Tomuhle vùbec nerozumím. Ty snad ano? podotkla zaraenì.
Já... Pokládám to za hloupý ert. Ledae by...
Leda?
Ledae by to byl úvod napøíklad k nìjaké nabídce k filmu
nebo k divadlu nebo ... nebo... já nevím, k èemu, dokonèil
Martin s obtíí a cítil, e mu pot vyvstává na celém tìle. Jak
jen se z tohohle dostat? A jestli se nyní Marie prozradí nìja-

kým neprozøetelným slovem... Snail se jí dát potají varovné
znamení, ale nepostøehla to.
Nevím opravdu, proè tak ertuje, Martine, ozvala se, dívajíc se zmatenì z jednoho na druhého. Smím si ten telegram
pøeèíst?
Zajisté. Je z Prahy. Z ateliéru Albatros, ví?
Pochopila, nebo vechna barva zaèala se jí vytrácet z oblièeje. Jestli teï omdlí... Nu, staò se cokoli - Martin byl u pøipraven na vecko. V nejhorím øekne matce pravdu. Moná,
e nyní, kdy se jejich úsilí zøejmì setkalo s úspìchem, nebyla by to ji pro ni taková rána.
Ale bylo mu souzeno, aby se Marii obdivoval. Odloila telegram na stùl, jako by to byla nejlhostejnìjí vìc na svìtì.
Má pravdu. Je to bud hloupý ert anebo omyl. Nebo moná také nìjaká obchodní spekulace. Kdopak ví? odpoví jim
vùbec?
Jak pøirozeným hlasem to pronesla!
A proè ne, kdy odpovìï zaplatili? Kromì toho jim jetì
napíi a poøádnì jim vyèiním. Takhle nám polekat maminku!
Vak! Já jsem u myslila, e Annu ranila mrtvice, ozvala
se paní Balvínová ze svého køesla u okna. Ale za ert bych
to nepokládala. Jaký by mìl smysl? Spíe to bude omyl.
To je také mùj názor. Kdo to jakiv slyel, nìco takového!
rozhoøèoval se Martin, v duchu vak ji hledal záminku, jak by
Marii dostal z pokoje, døíve ne jí dojdou síly. Pùjdeme spolu,
Marie? Kdy chtìjí obratem, a ji mají. A ten dopis napíeme
taky spolu.
Jene za chvíli bude ji obìd, Martine, poznamenala Rosa.
Nevadí. Ne bude, budeme i my hotovi s dopisem. Polu
s ním na potu nìkoho od Otrádovcù. Snad si nemyslí, e
se budu kvùli nim obtìovat a do Adamovic?

Sotva se octli v sále, pøesvìdèil se, e jeho spìch nebyl zbyteèný. Marie tam sklesla na první idli, jaksi se celá stoèila
do sebe a propukla v køeèovitý pláè. Martin ji nechal. Jen a
se vypláèe, slzami se nejrychleji uvolní nervové napìtí. Mlèky
ji hladil po vlasech - tìch nádherných vlasech, je mìly tøpyt
kovu i ebenu, nic vak z neteènosti mrtvé hmoty: dýchaly
a vonìly ivotem. Sám se jetì uvnitø chvìl. Poslední chvíle
pøed zvednutím opony! Neznámo vstoupí do skuteènosti
a zapojí se do jejich ivota. A tato místnost pøestane být
po tolika desetiletích sálem a promìní se v jejich nový, spoleèný domov. Tady v tomto pokoji jsem se prý narodil, pomyslil
si dojatì. Zda ji tehdy bylo urèeno, aby po estadvaceti letech zde takto hladil bytost, nejdraí ze veho, co mìl, bytost, je mu bez jména a bez pùvodu, vtìlení krásy, a které
se nyní mìlo dostat i jména i aby se mohla stát èlánkem
v jejich rodu také podle èasného zákona zemì, kdy se jím
u stala z pøíkazu vyího, ne jsou smlouvy? Hle, den, který
tak patnì zaèal. Promìnil se právì na svém vrcholu v den
astný a sváteèní. Ètrnáctý øíjen! V jejich rodinném kalendáøi bude navdy oznaèován èervenou èíslicí!
V radostné a povznesené náladì vypravil se veèer Martin
s Marií do Adamovic na pøedstavení; li sami a nikdy jetì
jim netrvala cesta podél Marku tak dlouho. Byl zimavý veèer,
bláto tuhlo v ostrém vìtru a kalue pøimrzávaly. Nad zkøehlou
a temnou zemí klenula se obloha v pyné záøi hvìzd. Vítr harail v orvaných korunách stromù a v dálkách obzoru blikaly
shluky jisker rozsypaných do temnot - Boøitov, Rájec, Èerná
Hora a nejblíe Adamovice. Jsme tu! Jsme tu! volaly na sebe
navzájem svìtelné ostrovy lidských ivotù pøes èerné moøe
noci. Jsem tu! Jsem tu! Nali mì! odpovídalo jim Mariino

srdce, naplnìné vdìèností. Konec útrap a starostí byl
v dohledu. Ano, Martin mìl plné právo být hrdý na svùj nápad, který jim tak neomylnì prorazil cestu k cíli! A a budou
u cíle, poprosí tu laskavou, dobrou staøenku za prominutí a ona
jim jistì odpustí, e tak dlouho pøed ní vecko tajili. Vdy to
nedìlali ze zlé vùle, nýbr z lásky k jejímu domu a k jeho míru
a pokoji.
Pøedstavení se konalo jako loni v Lidovém domì v horní
èásti námìstí. Neútulný a patnì vytopený sál byl vak k Martinovu pøekvapení poloprázdný. Caligari mìl tedy i zde pocítit
mìnlivost pøíznì obecenstva. Kdy usedali na svá místa v první
øadì, která byla jinak úplnì obsazena, nìkdo vzadu vyslovil
jejich jména. Martin se ohlédl. Otrádovec! Sedìl zrovna
za nimi v druhé øadì. A opodál na kraji, to se rozumí, Penc.
Aby ten taky nìkde chybìl!
Tentokrát mu budu vidìt poøádnì na prsty a nedám se tak
snadno oidit, smál se Otrádovec, kdy si stiskl s Martinem
a Marií ruku. A vy jste jetì blí, sleèno, dejte si pozor, a vás
neoèaruje, sedíte mu rovnou na ránì.
Také Marie se dala do veselého smíchu a její oèi záøily bezstarostností jako tehdy, kdy se vracela s Martinem
z brnìnské silnice domù.
Myslíte, e má tak velikou moc? Nu, dám si pozor.
Hm, co to mluvím, pøivøel Otrádovec zamilovanì oèi, vdy
vy jste vlastnì pro nìho nebezpeèná konkurence. Sama jste
kouzelnice, a jaká!
To byl celý Otrádovec! Pohrozila mu ertovnì prstem.
Martin brzo postøehl, e vìtinu návtìvníkù tvoøí Bítov - hlavnì Bítovská mláde, která sedìla vzadu a po stranách sálu
na stolech a rámusila jako na návsi.

koda, e je tak prázdno. Patrnì se dopustil chyby a ohlásil tý program jako loni, øekl zklamanì; pøedstavoval si, e
vystoupení kouzelníkovo vytvoøí slavnostnìjí zakonèení jejich
tastného dne. Nálada v sále pøipadala mu jaksi zmrzlá. Nu,
na tìstí se nezdálo, e by jí Marie zdílela. U cestou se dìtsky
tìila na kouzelníkovy divy, a teï zelená, zapráená opona,
která byla sputìna, tím více napínala její zvìdavost.
Je dosud brzy, Martine. Snad se jetì sál naplní.
Doufejme. Jinak, chudák, spláèe nad výdìlkem. Jsem zvìdav, jestli uvidíme levitaci jeho eny. Dovede prý svou vùlí zvednout její tìlo tak, e se vznáí bez podpory ve vzduchu. Docela úasná vìc prý.
A usmíval se, vida, jak její veliké, iroce rozevøené oèi se plní
úasem.
Pøedstavení mìlo ji dávno zaèít a Bítovtí hoi jali se tleskat do taktu víc z bujnosti ne z netrpìlivosti. opona se zavlnila,
nìèí prsty na okamik proklouzly její tìrbinou, ale u vchodu
se právì objevil houf nových návtìvníkù, a tak odøené záhyby opony opìt znehybnìly.
Martin znetrpìlivìl, a èím více se protahovalo zahájení, tím
nesnadnìji potlaèoval nervózní zívání. Jako by se mu krev roznáela po celém tìle podivný, neurèitý nepokoj. Ten telegram!
Najednou se mu objevil v novém svìtle. Co vztyèí-li mezi ním
a Marií nepøestupnou hranici? Napadlo mu. Jaký je vlastnì
ten svìt, z nìho Marie k nìmu pøila? Vecko dosud nasvìdèuje, e je docela jiný ne bítovský. A co pøijedou-li si nyní
pro Marii jiní lidé a jemu ji odejmou? Co ho to jen posedlo, e
se odhodlal strhnout rouku z Mariiny minulosti, e Marii pøes
její varování stùj co stùj vrátit do zákonných svazkù spoleèenského øádu? Teï se toho náhle zhrozil a nepokoj v nìm rostl
jako lavina. Nevìdìl proè, radìji by se byl zvedl a odeel. Pak

se zase násilnì uklidòoval: snad je to jen vliv toho nekoneèného èekání? Opravdu si vak oddechl teprve tehdy, kdy
na úder zvonce se náhle a jaksi zcela neoèekávanì rozhrnula opona a odkryla kouzelnickou dílnu, potaenou fantastickými látkami, obroubenými støíbrnými tøásnìmi a tajuplnými
kabalistickými znameními. Dlouhý výdech nesl se ztichlým
sálem, v nìm diváci se rázem promìnili v dav zvìdavých dìtí.
Vzápìtí zaznìl potlesk.
Na jevitì vystoupil tíhlý mladík s temnýma, pichlavý oèima a hektickými skvrnami na tváøích, odìný ve frak s bílou vestou; jeho èerné, úplnì bezlesklé vlasy vybíhaly uprostøed èela
do mefistofelské pièky. Caligari.
Velectìní! ujal se slova docela støízlivou èetinou. Divy
a kouzla, které budu mít èest vám pøedvésti, sklízely bouølivé
uznání na nejvìtích jevitích svìta, v Paøíi, v Londýnì, v Americe...
Marie uchla loktem Martina do boku a zaeptala zklamanì:
Ale vdy to není ádný cizozemec. Mluví èesky.
Martin se div nedal do smíchu. Dobrá nálada se mu opìt
vrátila.
A co sis myslila? Italské je na nìm jen jméno. A to je vymylené. Jmenuje se prý...
Pst! ozvalo se za nimi energicky.
Caligari zaèíná èarovat. Pohár naplnìný rýí a po okraj mìní
se pouhým dotekem hùlky pøed oèima sálu v pohár naplnìný
vínem, dva hedvábné kapesníky, èervený a zelený, uzavøené
do sklenìné láhve støídavì z ní mizejí a objevují se ve sklenici umístìné na stolku v protìjím rohu jevitì, z obyèejného
klobouku vytahuje kouzelníkova ruka bezpoèet pøedmìtù, vìjíøe, dìtské balónky, velijaké ozdoby, kvìtiny, trumpety, døe-

vìné vojáèky, a vìci se vrí na stole v hromadu, vedle ní oèarovaný klobouk nabývá a smìnì nepatrných rozmìrù,
na i stole je rozsvícena svíèka, z jejího plamene Caligari vyjme tøi rùznobarevné átky a ten z nich, jej si obecenstvo
samo zvolilo, zaène opìt mnout nad plamenem, a hle, v jeho
rukou se átek pìní a pìní jako mýdlo, koatí se v pestrý
a stále rostoucí trs barev a Caligari sotva staèí házet jeden
átek za druhým svému pomocníkovi, deset, dvacet, tøicet,
jevitì je jimi ji vyzdobeno jako vlajkoslávou, a z nich je zvolen zase jeden, docela obyèejný átek, kadý se mùe pøesvìdèit, e na nìm není nic podezøelého, a pøece v rukou
kouzelníkových se zaène najednou protahovat, jeho pomocník se chopí jeho kraje a átek se rozvinuje ve stuhu dva, ètyøi, est metrù dlouhou, pomocník je s jejím okrajem u hluboko mezi obecenstvem, kadý mùe ohmatat krásnou, bezvadnou hedvábnou látku.
A najednou se pruh opìt zkracuje a zkracuje, jako by kouzelné ruce na druhém konci jej pohlcovaly  Caligari u zase
mává malým áteèkem, tým, který mìl na zaèátku, ze stropu
jevitì se spoutí bednièka ovázaná a opatøená nìkolika peèetìmi, nìkdo pùjèí své hodinky a ten je hodlá vèarovat
do bednièky ve vzduchu, a skuteènì uèiní pohyb rukama, jako
by je tam házel, a rázem sta barevných papírových vláken
vylehne mu z prstù a vlaje vzduchem a k bednièce hodinky
zmizely, bednièka je sòata a otevøena, v ní vak objeví druhá,
tøetí, ètvrtá, mení je vyòat ivý bílý králíèek, jemu na krku
èervené stuce vypùjèené hodinky, Caligari vloí králíèka
do papírového sáèku a náhle jím uhodí o stùl, sáèek vybuchne a je prázdný, Caligari vak u sestupuje z jevitì, jde
k majiteli hodinek a vyjme mu zvíøátko z kapsy u kabátu, postaví se s ním k rampì, drí je na ploché dlani, velí Jedna,

dvì, tøi!, vyhodí králíèka do vzduchu, a hle, ten zmizí, jako by
se rozplynul, zato z kouzelníkových prstù opìt vytrysknou plaménky pestrých papírkù a vlají vzduchem jako ohnivý chvost.
Èíslo následuje rychle za èíslem, sál se rozjaøuje, burácí støídavì smíchem, potleskem a výkøiky úasu, Marie se baví a raduje jako dítì, také se støídavì smìje, tleská, asne a tají
dech, kouzelník si hraje i s ní a s jejím srdcem jako si hraje
s ostatním obecenstvem, take Martinovi planou tváøe
a Otrádovec za ním hlasitì prohlauje: Jen kdyby mì k tomu
pustil blí, já bych mu na ty jeho triky pøiel! Jeho sousedé
se po nìm ohlíejí a pochychtávají se, náhle vak sál ztichne,
Caligari jej umlèel jediným hybem ruky a ujímá se slova:
Velectìní! K dalímu èíslu bych prosil, aby se pøihlásil nìjaký mladí pán a el mi sem pomoci. Raète se, prosím, hlásit dobrovolnì.
Nikdo se nehýbe, ale nìkolik hlav se otáèí k Otrádovci.
Jdi ty! volá naò Penc. A uvidíme, co dokáe!
Smích.
Otrádovec sebou nepokojnì ije, je vecek rudý, potom si
vak dodá odvahy a nemotorným, tìkým krokem stupuje
na jevitì. Sál z nìjaké pøíèiny se chechtá a Otrádovec rozpaèitì usedá na idli, kterou mu kouzelník úslunì nabízí,
a neví, kam s rukama. Marie se smìje, i Martin se smìje.
Vida, hrdinu, teï mu dola kurá!
Caligari si od nìho vyádá jeho prsten, pøidá k nìmu svùj
a oba mu vloí do ruky.
Jestlipak náhodou neumíte èarovat? ptá se ho zdvoøilým,
pøívìtivým hlasem.
Otrádovec otevøe ústa dokoøán.
Já?
Takhle s penìzi. Ty mu zmizejí! vykøikne nìkdo v hlediti.

Bouøe smíchu. Marie a slzí.
Otrádovec se na jeviti potí - jeho oblièej se zøetelnì leskne.
Nevadí, øíká kouzelník. Nauèím vás tomu. A zdarma.
Dávejte jen dobøe pozor a øiïte se pøesnì podle mne.
Zabalí jeden z prstenù do papíru, pomne jej v dlaních a prsten je pryè. Otrádovec, jako hypnotizován, udìlá toté, ale jeho
prsten mu zùstane na dlani.
Hm, nic na svìtì nejde hned napoprvé, utìuje ho kouzelník a rukou krotí sál, který si tropí z Otrádovce aky. Ukái
vám to jetì jednou. Pozor!
Druhý prsten zmizí Otrádovci pøímo pøed nosem stejnì jako
první.
Otrádovec poposedá na idli, aby lépe vidìl, visí oèima
na jeho rukou, hbitých jako blesk, leè marnì, prsten je pryè,
ani postøehl jak.
Jetì ne? diví se kouzelník. U èerta, s vámi bych spotøeboval prstenù! Zkusme to tedy s vìtím pøedmìtem A co jestli
se jen tak pøetvaøujete a ve skuteènosti umíte èarovat líp ne
já? Pro vechno se podívám, jestli jste si s sebou nìco
na mne nepøinesl.
Pøi tìchto slovech sáhne Otrádovci za límec kabátu a vytáhne mu odtamtud - palmový list. A hned nato sáhne mu
do náprsní kapsy - a drí v ruce ivého holuba.
Tohle je u pøíli! Otrádovec, vecek ohromen, vyskoèí
ze idle.
Sál se svíjí smíchem, i Martinovi tekou slzy z oèí. Ubohý Otrádovec!
Ale holub, vloený do kouzelné klece, u také mizí ze svìta
jevitì beze stopy.
Sál tichne napìtím. Zmizel pøed oèima vech!

Otrádovec, tøebae se zubí, má toho ji dost a chce se vrátit
na své místo, avak Caligari ho zadrí.
Ne, ne, chci mít svìdka co nejblíe, ostatnì jetì jsem vám
nevrátil vá prsten. Dávejte pozor, dávejte dobrý pozor!
Shora je sputìna na dvou òùrách èerná tabule, a Caligari
na ni vykreslí køídou zmizelého holuba a na krk pøidá mu krouek, na nìm visí prsten. Nato vezme vìjíø, ovívá jím chvíli kresbu, a hle, kresba se promìní v ivého holuba, Caligari ho vyjme z neporuené tabule, odváe mu prsten s krku a daruje
jej Otrádovci.
To je ten mùj, poznamenává pøi tom. Vezmìte si jej
v upomínku a na odkodnìnou.
A kde je mùj prsten? vyrazí ze sebe Otrádovec starostlivì.
Malinko, a uzøíte jej také.
Caligari ve zdviené ruce ukazuje vem tenkou døevìnou
cívku, poté ji podá Otrádovci, aby si ji prohlédl a zjistil, e je
z jednoho kusu døeva. Pak ji vloí do átku, dá jej Otrádovci
podret za vecky ètyøi cípy, odstoupí od nìho, rozpøáhne ruce
a zvolá: Abrakadabra!, naèe vybídne Otrádovce, aby cívku vyòal. Neuvìøitelná vìc! Na cívce visí druhý prsten! A Otrádovci nezbývá ne za hlaholu a potlesku celého sálu pøímo
na místì pøepilovat cívku, aby s ní mohl sejmout svùj majetek.
Úspìch první èásti byl naprostý. Obecenstvo - dav rozpálených tvárí - vyhrnulo se na chodbu, známí se zdravili a kupili
ve vzruené krouky - magické kouzlo tajemna vznáelo
se nad hukotem hovorù, debat, smíchu, pochybností a údivu.
Marie a Martin si po celou pøestávku dobírali Otrádovce, který vak fiasko svého detektivního nadání nebral nijak tragic-

ky. Spíe se zdálo, e je hrdý na to, e jediný ze vech
se dostal do pøímého styku se Svìtem divù
Jen kdybys byl býval na mém místì! bránil se, vecek jetì rozpaøen. ,,oèi jsem si div nevykoukal, a pøece, pámbu ví,
jak to ten èlovìk dìlá. Ale jen poèkejte, jetì není konec! Jetì
byste mohli pøijít i vy na øadu, povídám vám, sedíte mu rovnou
na ránì. A pak budete tøeba mluvit jinak!
Dalí program po pøestávce zahájil Caligari proslovem,
v nìm svým hladkým, ertovným zpùsobem prohlásil dychtivì poslouchajícímu obecenstvu, e co dosud pøedvedl, nelze
nazvat kouzly v pravém slova smyslu, protoe to záleelo jen
v obratnosti prstù.
Pøili jste s touhou po okouzlení, ale dostalo se vám dosud jen klamu smyslù. Pøipomíná to známou bajku o tøech mouchách. Jedna z nich usedla na hrnec medu, padla a byla mrtvá. Nebo med byl falován. Druhé dvì se zapøisáhly, e u
nikdy nebudou sát med. Ale kdy druhá usedla jednoho dne
na sklenici mléka, také padla a byla mrtvá. Nebo i mléko bylo
falováno A tu tøetí ze alu nad lidskou patností i nad osudem svých druek se rozhodla spáchat sebevradu. Spatøila
èervený papír s nápisem Smrt mouchám - tedy právì to, co
hledala. Usedla na papír, sála a sála - a ije dodnes, nebo
také jed byl falován. Ale já nechci, abyste odtud odcházeli
s pocitem, e vae dùvìra v mou kouzelnou moc byla oklamána. Pøedvedu vám nyní, velectìní, opravdová kouzla - divy,
za které dìkuji jen svým magickým silám, vypìstìným podle
tajných pøedpisù mého pradìda Caligariho, nejslavnìjího
kouzelníka osmnáctého století. Upozoròuji pøedem, e nikomu nehrozí z nich nebezpeèí (bezdeché ticho v sále), ádám
vak velectìné obecenstvo, aby v dalím prùbìhu pøedsta-

vení zachovalo klid, nutnì ho potøebuji, aby se mé síly plnì
projevily.
Zde se kouzelník na chvíli odmlèel, zahloubal se do sebe
a jeho tváø pod mefistofelskou kticí v náhlé promìnì ztuhla
v ostøe øezanou, velitelskou masku.
Tohle zaèíná nìjak doopravdy, Martine, zaeptala Marie.
Bojí se? Mùeme jetì odejít, chce-li.
Ty má nápady! Taková skvìlá a napínavá zábava!
Vtom kouzelník vztyèil ruku a zavelel:
Budi tma!
Tma sice nenastala, ale svìtla pøece jen byla natolik ztlumena, e na èerném pozadí jevitì se mohla magicky rozzáøit matná bílá koule, lehce hrající do modra. Sálem prolétl um,
tu a tam zabublal duený smích. I Martin se v duchu usmál.
Patetický povel i postoj Caligariho byly vlastnì komické. Nu
ovem: Nejslavnìjí kouzelník pøítomné doby a - Adamovice!
Je to pøece vecko jen humbuk.
Opakuji, vyrazil opìt ostrý, velitelský hlas z vyhaslého jevitì, a nyní uvidíte cokoli, zachovejte klid a vìzte, e nic
z toho není nebezpeèné. Pozor! Vichni sepnìte pøed sebou
ruce tak, abyste mìli prsty propleteny.
elest nìkolika desítek rukou. Martin chvíli váhal, ale kdy
postøehl, e i Marie poslechla pøíkazu, øekl si: Proè ne? a následoval jejího pøíkladu.
A nyní se vichni dívejte na tuto magickou kouli. Upøenì.
Budu poèítat do tøiceti.
Kouzelník zmizel a jeho hlas, zdálo se, vycházel z nitra svìtélkující koule, je se vznáela ve vzduchu bez mení viditelné opory.
Sál zavalilo tísnivé ticho. Nìco se blíilo. Mlèící dav nevìdìl, co, marnì vak cítil, e to bude nìco zcela jiného ne hra

s hedvábnými áteèky, kloboukem a bílým králíèkem. Zvenèí
na námìstí ozvalo se tlumené zahoukání auta. Èí je to asi vùz?
pomyslil si Martin. Doktora Tomce? Ten má vyí houkaèku.
Hm, moná e se...
Tøicet. A teï, kdo nemùe, neudìlá to. Kdo mùe, klidnì zase ruce rozpoj. - Svìtlo!
Svìtélkující koule se rozplynula a svìt i Caligari vrátili
se na své místo.
To jsem zvìdav, kam s tímhle míøí, øekl si Martin a poloil si
klidnì ruce na kolena. Vzápìtí se vak pøekvapenì naklonil
k Marii.
Marie, u mùe dát ruce dolù, zaeptal. A po zámlce: Slyí?
Marie ho neslyela Vzal ji za ruce a teï teprve pochopil.
Nevìdìla o sobì! Ulek, úas, rozpaèitost rychle se vystøídaly
na jeho oblièeji A Caligari sestupuje k nim z jevitì! U u
chtìl upozornit ho, ale neodváil se. Ne, nelze pøed celým
sálem a sousedùm se ji Marie stává
nápadnou, ukazují si na ni, Otrádovec dokonce vstává, naklání se k ní, aby lépe vidìl, a se zadostiuèinìním
se poklebuje:
Tak vidí, Martine. Neøíkal jsem to? Na kadého dojde.
A Marie spí, spí s otevøenýma oèima a s rukama sepjatýma pøed sebou, jako by se úpìnlivì modlila, Martinovi se zdá,
e její tváø se mìní - ne, je to klam - a pøece nelze vystihnout
v èem, ale ten výraz není Mariin. Martin má dojem, e se dívá
na blednoucí obraz, Otrádovec mu zase nìco posmìnì øíká
- neslyí, nerozumí mu - ach, kouzelník, který je prve minul bez
povimnutí, se ji zase vrací - teï se zastavuje u druhé øady,
jen nìkolik krokù od nich. Martin si dodá odvahy a otoèí se.

Penc! Penc sedí na své idli bez ducha zrovna jako Marie!
pravda, loni se o nìm øíkalo...
Aj, aj, myslím, e my dva se ji známe. Vidíte teï, e stojím
v slovì. Øíkali sem vám, e se sem vrátím, a dal jsem vám
rozkaz, abyste pøiel také. A pøiel jste.
A nechtìl, pane kouzelníku, nechtìl! ozval se èísi dìtsky
vysoký hlas.
Obecenstvem prolétne krátký poryv smíchu a Martin rudne
studem. Budou-li se takto smát i Marii .. Otrádovci se sice
také smáli, jene to je nìco jiného, ten je teï na to jetì pyný. Natìstí ten hrozný èlovìk s mefistofelskou kticí se ji
zase vrací na jevitì, neviml si Marie...
Pane kouzelníku, tady je jetì jedna! ozve se náhle Mariin
soused z druhé strany. To se rozumí, smích! Martin by ho nejradìji srazil k zemi. Místo toho ovem zùstává sedìt a jen
bezmocnì zatíná ruce v pìst.
A kouzelník stojí u pøed nimi, jeho malé, pichlavé oèi zkoumavì a zálibnì klouzají po Mariinì tváøi, teï se k ní lehce naklonil a pronesl ztlumeným, avak naléhavým hlasem:
Zapomeòte a procitnìte.
Marie se jen zachvìla. Udiv nadzdvihne Caligariho oboèí.
Lidé kolem dokola stojí, ostatní vzadu køièí. Sednout! Sednout!
pièky tenkých prstù kouzelníkových se na okamik dotkly
Mariina èela.
Slyíte rozkaz? Zapomeòte a procitnìte!
Tentokrát byl jeho povel hlasitìjí a ostøejí.
Marie sebou trhla, ruce se jí rozpojily a klesly do klína, otevøené oèi se dívají na kouzelníka, který je u zase na jeviti,
její tváø nevyjadøuje ani podiv, ani úlek, neví nic, co
se pøihodilo...

Neví nic, co se pøihodilo! Ta mylenka svítí pøed Martinem
jasnìji a svùdnìji ne prve magická koule.
Tyhle pøípravy trvají trochu dlouho, vid? Proè jsme se vlastnì musili dívat do té koule?
Mariin hlas zní jako obvykle, i její oblièej nabyl opìt døívìjí
podoby, rys cizoty z nìho zmizel - byl to pøece jen klam pøedrádìných smyslù.
Nevím. Ale patrnì se to brzy dovíme.
Na jeviti vzal Caligari do ruky kotì, vìru nikoli nové, nýbr umorousané a obrouené.
Oznamuji, e celkem pìt en a tøi mui se podrobili mé vùli.Zaènu se svým známým z loòska. Hej, vy tam na kraji - ano,
vy! Pojïte sem ke mnì.
Martin i Marie se zvìdavì otoèí na Pence. Sedìl zamraèen, svaly v oblièeji mu jen hrály, ale nehnul se.
Jake, vy nechcete uposlechnout? Nutíte mì, abych vás
za to potrestal. Tøebas mrazem. Slyíte? Tam kde sedíte, je
mráz. Silný mráz . Cítíte jej?
A nyní se pøihodilo nìco tak neoèekávaného, e Martin nevìøil svým oèím. Penc zaèal blednout, tváøe se mu propadaly,
rty modraly, chvìní zachvacovalo jeho tìlo, i zuby mu cvakají,
na nose mu sedí hejl, tøesoucíma rukama si zapíná kabát, ohrnuje si límec a k uím,
prokøehlý na kost, a lidé kolem se smìjí, je pøece tak smìné dívat se na mrznoucího èlovìka, kdy ostatním je pøíjemnì
teplo.
Slyte! Tady u mne, skanduje ostøe hlas na jeviti, je pøekrásné teplo. Slunce tu svítí. Kdybyste sem pøiel, ohøál byste
se. Pojïte se pøece ohøát, vdy tam zmrznete!
A hle, Penc vstává a schoulený a shrbený ourá se na jevitì jako kající se viník. A sotva tam vstoupí, jeho oblièejem

probíhá opaèná zmìna, tváø rozmrzává, zalévá
se spokojeným úsmìvem, Penc si opìt shrne límec, i kabát
si rozpíná, záøí rozkoí, podupává, mne si ruce...Sál ani nedýchá.
To je úasné, eptá Marie a ani Martin nemùe odpoutat
oèi od výjevu, v nìm se neuvìøitelné spojuje s nepopiratelnou
skuteèností.
Vidíte, kde jste?
Ano, odpovídá Penc poslunì a rozhlíí se.
Øeknìte.
V taneèním sále.
Kdosi za jevitìm zaène tropit pekelný rámus buením
do plechu.
Co slyíte?
Orchestr.
Co hraje?
Valèík!
A Penc ve svých tìkých, zablácených botách zaène naznaèovat plavný rytmus valèíku - napìtí v sále prasklo, ne,
nelze se ji udret, tenhle pan kouzelník je èíman, celé hleditì se ohýbá smíchy...
A proèpak si nejdete zatanèit? Podívejte se, tak krásná
dáma tady na vás èeká.
Penc se pøitoèí nìkolika taneèními kroky ke kotìti, které
mu Caligari podává, jeho tváø se osvobozuje z pout strnulosti
a rozzáøí se zamilovaným obdivem, Penc je zøejmì jako u vytrení, jednou rukou chopí se nesmìle dradla, druhou objímá prázdný vzduch a tanèí a tanèí za rachocení plechu, opatrnì a s respektem, je na nìm znát, e se cítí nesmírnì poctìn tancem s takovou kráskou, nikdy jetì neobjímal takovou dámu, ale znenáhla se osmìluje, dostává se do varu, a sál

øve a hýká smíchem, i Marie se ohýbá v pasu, avak Martin
cítí sucho v hrdle, padá naò èerný mrak a na nìm jako ohnivá
spirála toèí se stále jedna a tá mylenka, stejnì svùdná jako
straná...
Dost!
Rachot plechu ustane. Penc strne v polou pohybu jako automat, v nìm dolo péro, je a bolestnì komický, Martin by
nejradìji vstal a odeel, ta fraka zabíhá pøíli daleko, tady
se pøece dìje nìco nesmírnì váného a smutného, èlovìk
ztratil vùli i vìdomí, byl oloupen o své já, promìnil se v nìkoho
jiného, stal se bezmocnou loutkou a ostatní lidé se tomu øehtají jako blázni. Mrzí se i na Marii, i ta se baví jako dítì, slyí,
jak vzlyká:
Já u nemohu... u nemohu... Martine...
Caligari postoupí do popøedí a ráznì mávne rukama. Sál
okamitì umlkne. Je také jen jedinou loutkou, jediným dítìtem. Na to Caligari odejme Pencovi kotì, hodí je za kulisy
a zároveò velí:
Zapomeòte na vecko a probuïte se!
Ve zlomku vteøiny sloí se Pencovy rysy opìt do svého vedního výrazu a jeho tìlo se srovná. Stojí zase obìma nohama
pevnì na prknech, jak se sluí a patøí, diví se, kde se octl, ale
vtom mu ji jeho doèasný pán a velitel podává ruku.
Dìkuji vám. Mùete si jít sednout.
A Penc jde. Poslunì a trochu sklesle. U Martina se zastaví
a zaeptá:
Ty, jak jsem se vlastnì dostal tam nahoru?
To ti øeknu a pak.
Ale Otrádovec za nimi nehodlá mlèet:
Poslechni, Penci, to si s tebou vyøídím. Nedáme se od tebe
bulíkovat.

Penc pokrèí rameny a usedne na své místo.
Martin ani nedutá. Neví nic, opakuje si v duchu a zase ta
mylenka, svùdná i straná zároveò, pøed ním zakrouí. Kdyby tak Caligari aspoò na chvíli vysvobodil Mariinu pamì
ze zakletí! Zvìdìt vecko døíve, ne telegram zaène pùsobit,
pøipravit sebe i Marii na blíící se události, zajistit si ji... Palèivá zvìdavost, ba chtivost zkusit to, a se stane cokoli, plíí
se mu do srdce. Bez dechu zírá na Caligariho - koho teï asi
vybere? Jestli Marii...
Nemìli bychom jít radìji u domù?
A proè? Vdy je to skvìlé. Jakiva jsem nìco takového
nevidìla!
Martin chce nìco namítnout, leè není u s to, krev mu stydne v ilách, ten èlovìk se dívá na Marii, a její tváø se opìt promìòuje, jako by jiná, cizí podoba znenáhla prolínala jejími rysy,
a Marie vstává ze sedadla a dává se smìrem k jeviti, vystupuje po schùdkách a usedá nahoøe na idli, kterou jí Caligari
dvornì pøisunuje nevìda ani jak, octne se Martin také
na jeviti, nemùe pøece Marii opustit v této chvíli - a hle, Caligari mu jde vstøíc, v jeho oèích èíhá nepokoj, odhodlanost
i úlisnost 
Pøejete si, pane? Vás jsem pøece sem nevolal.
Ne, nemíním vám pøekáet, drmolí Martin mezi zuby, jen
prosím, abyste mìl ohled na spoleèenské postavení této
dámy.
Aha, tohle ho popletlo! Caligari se zamyslí, neskrývá svou
rozmrzelost a pod ní jistì zápasí opatrnost se starostí o dobré
jméno, o presti... V té chvíli se vak ozve ze sálu Otrádovcovo zvolání:
Martine, má-li strach, radi si ji odveï, sice ti ji jetì promìní v sovu.

Martin zrudne, smích, by tlumený, zaevelí sálem tohle Otrádovci nedaruje!
V Caligarim patrnì zvítìzila opatrnost, nebo praví:
Pøejete-li si, probudím tu dámu.
Ze sálu se vak ozývají netrpìlivé hlasy.
Pokraèovat!  Nezdrovat! - Kdo se bojí, a odejde!
Martin vztyèí hlavu. Jeho zápas je dobojován. Také jeho trpìlivost má své meze. Také jeho zvìdavost ízní. Dìj se co
dìj, bohu poruèeno! Je mu, jako by se vrhal støemhlav do vln.
Spí? vyrazí ze sebe s pohledem na Marii. (Jak je zmìnìna!)
Kouzelník pøisvìdèí.
Mohl bych jí dát sám nìkolik otázek?
Vy sám? krèí kouzelník rameny.
Ano. Jinak to nedovolím.
Nahlas! køièí nìkdo z nespokojenì lomozícího sálu.
Caligari cítí, e mnoho ji nechybí, aby se mu obecenstvo
vymklo a pøedstavení se pokazilo, pøesto vak nepozbývá sebevlády, naopak, najednou se jeho oblièej rozíøí úsluným
úsmìvem, patrnì ji ví, jak by i z této situace vytìil pro sebe
úspìch, rychle pokroèí a k rampì a zvolá:
Tento pán chce na svou vlastní odpovìdnost dávat sám
otázky spící dámì. Chci mu vyhovìt. Nemusím podotýkat, e
nikoho z nich neznám a o nikom z nich nic nevím. Jakmile vak
tento pán skonèí, pøedvedu vám velectìní, nejvìtí a nejsenzaènìjí kouzlo dneního programu. - Prosím, pane!
Martin váhá. Jaký úskok mu chystá ten èlovìk? Jeho pichlavá oèka dívají se naò s takovou potmìilostí... Nejradìji by
øekl: Nechme toho. Vzbuïte ji. Ale ani k tomu se nedovede
odhodlat, není ji pánem své vùle, cítí, jak se v nìm vecko øítí

neúchylnì vpøed, je jako v horeèném snu, jako uchopen víøivou smrtí 
První otázku musím jí dát já, slyí kouzelníkùv lehce výsmìný hlas.
Martin ji tie vysloví a Caligari hned nahlas opakuje obrácen k Marii:
Jak jste se dostala do tohoto kraje?
Slova se nesou ztichlým sálem, Martin vztáhne ruku, jako
by je chtìl jetì vèas zachytit, hrozí se jich, ne, ne, nechce nic
slyet, ale Marie ta cizí Marie, sedící nehybnì v køesle, otvírá
ji ústa a její hlas k nìmu pøichází, ne nikoli její hlas, nýbr cizí,
neosobní, mrtvý hlas:
Letadlem.
Martin jako by byl dostal ránu do hlavy. A za ním pùl sálu
vypuká v smích. Jak by ne - Bítovtí a letitì!
Kouzelník se po nìm udivenì ohlédne, ale Martin, jako hypnotizován, u sám vyslovuje druhou otázku:
Odkud jste sem pøila?
Neodvauje se Marii tykat.
Z Bukureti.
Nový smích. Otrádovec, stoje a u jevitì, volá vzhùru:
Chyba! Omyl. Pane kouzelníku, vdy to není pravda!
Martin zatíná zuby duchu køièí také: Mlète, proboha, mlète!
Proè se smìjete? Co necítíte co se tu dìje?
Caligari, zøejmì pobouøen, mu nìco øíká, Martin neslyí
a nerozumí, jen vrtí hlavou a dává dalí otázku, nemùe jinak,
je jako nataený stroj; Caligari máchne zlostnì rukou.
Øeknìte své jméno. Své jméno!
Marie.
No, koneènì, to by bylo správné, konstatuje dole Otrádovec.

To není celé jméno. Jak dál?
Marie Ungrová.
Dost! Martine! Vdy je to vecko podvod. Odhalils ho!
Nejsme mouchy!
Otrádovec se skokem octne na jeviti, v sále lidé hromadnì vstávají.
Podvod! Podvod!
Caligari se vydìenì rozhlíí jako lapené zvíøe, drí se obìma rukama za hlavu, takhle si to asi nepøedstavoval, ani nepozoruje, e si posunul paruku a do týlu, zrcadlo holé lebky
se volnì zablýskne, vida, i ta mefistofelská ktice je podvod,
Otrádovec ermuje rukama pøed ním ve vzduchu, sál dupe
a píská, vechen pøedchozí úspìch je zapomenut. - Vdy je
to jeho pøíbuzná! Jmenuje se Lariová! - Hluk roste, vechno se tísní k jeviti, Martin stojí bez pohybu jako sloup, vechno kolem nìho padá, jen Marie na idli se tie usmívá jako
z libého snu... Skok, a Martin zuøivì tøese zmateným a nic
nechápajícím kouzelníkem a køièí: Vzbuïte ji! Vzbuïte ji pøece! a strká ho k Marii. Caligari se dotkne jejího èela, nìco
øíká, co zanikne v halasu, Marie vyskoèí z køesla, Martin ji chytne za ruku, vleèe ji za kulisy a zadním vchodem ven, tøesk dveøí
- a tichá, hvìzdnatá noc je pojme do svého náruèí.
Kapitola dvanáctá
TØI ZLATÁ OKNA
Asi v tée chvíli, nebo snad o nìco pozdìji, kdy kouzelník
v Lidovém domì povelel: Svìtlo!, kaple Nanebevzetí Panny Marie na Bítovské návsi náhle bíle zazáøila temnou nocí
v oslòujícím svìtle dvou reflektorù. Veliká limuzína tie pøie-

velila od záhybu silnice a zastavila se pøed osvìtlenými dveømi Vartýøova hostince. Ve dne by byla její pøítomnost jistì zpùsobila sbìh lidí ze vech stavení. Ve tmì pozdního veèera
vak nemìla u koho vzbudit pozornost. Kromì Vartýøova hostince nikde nesvítili.
To je ale ubohá ves, ozvalo se ve voze a vypadalo to, jako
by promluvilo havé oko doutníku, je právì prudce zaplálo.
Vude, kde slunce je jediným bezplatným zdrojem svìtla,
chodí chudí lidé brzy spát, odpovìdìla rudá jiskra cigarety,
je se vznáela vedle nìho.
Kaple Nanebevzetí opìt zmizela. ofér vypjal dálková svìtla, vystoupil z vozu a zavalitá silueta jeho koiinového límce
a ploché èepice se na okamik zarýsovala v lutém obdélníku hostinského vchodu.
Kdy se vrátil, provázel ho chlapec.
Z této strany nelze prý jet a k domu, pane generální.
Ale je to prý odtud jen pár krokù. Ten chlapec je ochoten
vás tam dovést.
A ofér, otevøev dvíøka, zdvoøile je podrel.
Z vozu vystoupil nejprve tenký, vysoký mu v èerném tvrdém
klobouku a v èerném zimníku; splynul ihned dokonale s èerným
prostorem návsi. Za ním se vyvalila ne bez námahy a ne bez
pomoci oférovy mení tlustá postava a s hlasitým zafunìním se narovnala. Dva ohnivé terèe, jeden drobný a druhý iroký, zazáøily a rejdily teï v temnu.
Zatímco ofér opìt vlezl do vozu a zachoulil se a po nos
do koeiny a zatímco tenký mu zachovával mlèení, jako by
být nìmý bylo jeho nejvlastnìjím ivotním úkolem, tlustý pøistoupil k hochovi a øekl strojenì pøívìtivým hlasem:
Tak ty nás tam chce dovést, malièký? A nezabloudí v téhle
pekelné tmì?

I jen pojïte, vdy Balvínovi bydlí hned tady za rohem.
Dobrá, to znìlo slibnì. Po nìkolika krocích vak tenký mu
nabyl øeèi a zahuèel:
Tady je ale bláta! Mìli jsme si vzít galoe.
Nikdo mu neodpovìdìl. Snad proto se zatvrdil a ji nepromluvil, naslouchaje mlèky, jak jeho spoleèník obratnì vytahuje z jejich prùvodce, co se dalo. Ne doli k drátìným zahradním vrátkùm, vìdìli vecko, co jim hoch mohl povìdìt o cíli
jejich cesty. Starý dùm, stará paní, Martin uèitel, Rosa uèitelka, tuze hodní lidé, Marie Lariová, nìjaká jejich pøíbuzná,
také tuze hodná, byla dlouho nemocná, pak tu byl jetì jeden
syn, ten nedávno zemøel. Prý se obìsil, doloil hoch eptem, nezdálo se vak, e by nìco takového na ty dva mue
obzvlá zapùsobilo.
Kdy zahnuli za roh mezi ploty, hlásil prùvodcùv hlas zpøedu:
Pozor, tady je plno bahna.
V ruce tlustého mue zazáøila baterka a v jejím komíhavém
svìtle tøi stínové postavy, dìtská, zavalitá a tíhlá, pitvornì
skákaly sem a tam, vpravo, vlevo a kupøedu, z kamene
na kámen, ale pøesto co chvíli zapadaly do mazlavého bláta,
které mrazivý vítr, povívající nad nimi démantovým praporem
noci, jetì nemìl kdy vysuit.
To budeme vypadat! zabruèel tlustý. Proè to tady, k sakru, nevydládíte?
Vtom se hoch zastavil a v matném kueli svítilny ukázal na tøi
okna, prozaøující spletí proøidlých keøù.
Zde to je.
Tenký mu postoupil opatrnì kupøedu, sáhl do kapsy a øekl:
Tady má nìco pro sebe. A tenhle lístek dones paní Balvínové a øekni jí, e bychom s ní rádi mluvili.

Hoch zmizel jako støela v zahradì a oba mui ho pomalu
následovali. Pøed zavøenými dveømi se zastavili a èekali.
Tlustý si zkoumavì svítil hned na tu, hned na onu stranu a náhle
se ozval nespokojeným hlasem:
Vy jste tam poslal svou navtívenku? To bych byl na vaem
místì neudìlal. Jetì stále platí sto proti jedné, e to je mýlka. Má i vae.
Mýlka? Jste etrný. Chtìl jste jistì øíci fantazie, odpovìdìl
povìdìl utìpaènì mlèelivý mu a odhodil dokouøený doutník do tmy.
Pøedpokládal jsem, e se zprvu vùbec nepøedstavíte. Na to
by bylo vdycky dost èasu.
Bojíte se, e bych se kompromitoval? Tady v téhle vesnici,
kde liky dávají dobrou noc? Pah!
Èlovìk nikdy neví. Opatrnost je matka moudrosti, odpovìdìl tlustý, jako by drel v ruce èítanku.
Udeøilo je svìtlo z otevøených dveøí, hoch se kmitl kolem
nich bez pozdravu a za ním se objevila na prahu nìjaká enská silueta. Dva klobouky se nadzvedly, jeden , ménì, druhý
zdvoøileji. Tlustý postoupil vpøed.
Paní Balvínová?
Ne. Jsem její dcera. Co si pøejete?
V Rosinì tonu se sdruovala nejistota s údivem i s opatrnou odmìøeností.
Mluviti s vaí paní matkou, odpovìdìl tlustý, jemu zjevnì
pøipadla úloha vyjednavaèe. Ujiuji vás, e jde o velmi dùleitou vìc.
Rosa, vidouc pøed sebou dva cizí mue, malinko jetì zaváhala, ale pak pøece jen jejich zevnìjek ji pøimìl, aby je
pozvala dále. Chtìla je vést rovnou do jídelny, kde paní Balví-

nová jetì zaraenì otáèela v prstech doruèenou navtívenku, tlustý vak rozhodl jinak.
Dovolíte, abychom odloili?
A u se hnal k vìáku.
Pøikývla. Co mìla dìlat jiného? Ten tuèný, lesknoucí se oblièej, v nìm pod bystrýma oèima, rejdícíma na vechny strany, sedìl kulatý, jakoby stále se omlouvající úsmìv, pùsobil
trochu komicky, a byl rozhodnì sympatiètìjí ne ten druhý,
úzký a zaloutlý,s bílou, do pièky sestøienou bradkou, tak
suchý a neproniknutelný.
Tlustý mìl pod zimníkem obyèejné tmavoedé a pomaèkané sako, i to jí ho èinilo jaksi bliím. Kdeto druhý mìl na sobì
peèlivì vyehlený aket, dlouhou hedvábnou vázanku s jehlicí
a dokonce èervenou øádovou stuku v levé knoflíkové dírce;
chlad a nepøístupnost èiela z kadého záhybu jeho atù.
Tak, a teï bychom snad mohli jít, zamnul si tlustý ruce, sotvae povìsil svùj zimník. Jsem doktor Alfréd Turba, abych
se vám pøedstavil. Jméno tohoto pána jste si u asi pøeèetla
na navtívence. Vy, nemýlím-li se, raète být paní uèitelka? Neodolal, aby ihned neuplatnil své znalosti.
Vy mì znáte? podivila se Rosa a manì ustoupila o krok.
Dr. Turba jen mávl rukou. To mávnutí øíkalo: Taková malièkost! jsem schopen jiných vìcí! A nahlas poznamenal:
Hroznì je nám líto, e vás tak pozdì obtìujeme. Jene
technicky nebylo mono jinak.
Rosa místo odpovìdi otevøela dveøe a zamumlala: Raète.
Paní Balvínová ve svých smuteèních atech, je dodávaly
její bílé, kostnaté hlavì jakési prosté, zpøísnìlé urozenosti, nápadnì se odráející od churavého, mroucího ovzduí pokoje,
mlèky povstala za stolem, u nìho sedìla, a mlèky èekala,

a hosté dojdou k ní. Stále jetì drela v ruce navtívenku její text ji znala nazpamì: Rudolf Unger, generální øeditel Západoèeských elezáren.
Sotvae se Martin s Marií zachránili z halasu sálu do ticha
pustého námìstí, Marie mu odòala svou ruku a pravila:
Dìkuji vám, e jste mne odtamtud vyvedl. Prosím vás, jací
to tam byli lidé? A jak jsem se tam vlastnì octla?
Mrazivý vítr vnikl mu pod kabát, ale Martin ho vùbec necítil.
Coe, jak? Jací lidé? Vám? Patrnì jetì z ní nevyprchal magický vliv toho dryáèníka.
Nemùeme tady takto stát, Marie. Nastydla by ses. Zavedu tì k Ventovi a pak si poleme pro kabáty do atny Já bych
tam teï pro nì neel ani za celý svìt. Pojï.
Odpovìdìl mu podrádìný, netrpìlivý smích, , jaký u ní jetì nikdy neslyel; zaal se do nìho jako meè.
Odpuste, nerozumím vám ani slova. Zarazila se, naklonila se k nìmu, snad e si ho chtìla lépe prohlédnout, pak
se zmatenì rozhlédla, pøejela si rukou oblièej jako by s nìho
snímala nepohodlný závoj, a dodala nejistì: Toti... To je divné... Tohle pøece... Jak se zdá, vyznáte se zde, a proto snad
pochopíte... Opakuji jsem vám velmi povdìèna, ale... Tohle
pøece není bratislavské letitì?
Martin se zaèal tak tøást, e se mu bolest zaøezávala
do vech kloubù. Mrazivý vítr mu ovem fièel pøímo do tváøe,
leè to nebylo to, ne, pøisámbùh, to nebylo to! Chytil Marii obìma rukama za ramena a drsnì jí zatøásl.
Probùh, Marie, vzpamatuj se! Copak tì ten èlovìk zapomnìl probudit?
Prudkým trhnutím se zbavila jeho sevøení.Opravdu, pane,
nevím, pronesla odmìøenì, jakým právem se mnou takto

zacházíte a jakým právem mi tykáte? Vdy já vás vùbec neznám.
Krev s hukotem se mu rozlila hlavou.rovnováhu. Pod nohama mu zmizela pevná pùda - boe nìèeho se zachytit, ne
se zøítí do hlubiny! Nevìdìl vùbec, co dìlá, nevìdìl ani, e
v poryvu zoufalství sevøel Marii svýma rukama.
Coe? vykøikl. Co to mluví? Marie!... Marie!
To bylo volání o pomoc.
Podruhé se mu vytrhla. Teï u opravdu polekanì. Ohlédla
se a spatøila dveøe, zamíøila k nim, ale Martin jí zastoupil cestu.
Dejte si pozor, pane, zvýila výhrunì hlas, nenute mne,
abych se dovolávala ochrany i proti vám.
To bylo pøíli! Martin, tiskna si èelo, zaúpìl. Zeílel snad?
Nebo ten povedený kouzelník ho ze msty uspal, oèaroval, pomátl mu smysly? V neurèitém svitu lampy, klátící se nad dveømi, vidìl pøed sebou jen obrys Mariiny postavy, obrys bez
tváøe a bez podoby - snad, to ani není Marie, snad je to...
Stralivá mylenka ho rozala jako úder sekery. Pøetrená
nit pamìti se scelila - ale skokem pøes vzdálenost sedmi
nedìl! Pøed ním stojí jiná Marie, ne ta, kterou láska vkoøenila
do jeho rodného kraje, ne ta, je svým kouzlem promìnila jejich dùm, nýbr docela jiná Marie, neznámá Marie, její due
je k nìmu nìmá a k jejímu srdci se mu náhle ztratila cesta.
Hledej ji znovu! Hledej, hledej! znìlo v nìm jako zvon. Odkud se v nìm najednou vzalo tolik odvahy? Bojuj! rozléhalo
se volání vemi prostorami jeho nitra. Bude bojovat o vecko
- o tìstí!, o budoucnost!
Vzchopil se a s omluvným pohybem ruky øekl:
Odpuste, sleèno. Chápu, e mé chování je vám nesrozumitelné...

Vysvìtlete mi radìji, kde jsem, pøeruila ho, zùstávajíc
ve støehu. A obstarejte mi laskavì nìjaký vùz. Kde jen vìzí
madame Merguin? Podniknìte pøece nìco!
Nemohu zde zbùhdarma ztrácet èas. Boe, a kde mám svùj
plá? A kde je mùj klobouk? Mluvila stále rozèilenìji a stále
úzkostlivìji se rozhlíela. Skuteènost drala se prudèeji a prudèeji do jejích smyslù - vìru, dovedl si pøedstavit, jaký zmatek
v nich asi probouzí, a zhrozil se - slova dr. Tomce se v nìm
znovu vynoøila. Dalí duevní poruchy. I Moná e v pøítím okamiku se zhroutí na dládìní, její duch se zastøe navdy a on
ji ztratí úplnì a nenávratnì. Co si má poèít? Jak postupovat?
Vecko v nìm pracovalo jako v horeèce.
Pohnul nìkolikrát ústy naprázdno a koneènì ze sebe vypravil:
Pomohu vám, sleèno, velmi rád...
Její výkøik ho opìt pøeruil:
Tohle pøece nejsou mé aty!
Vidìl, e sahá po kabelce a otvírá ji.
A kde jsou nae letenky? - Ach, pravda, ty má...
Její hlas se zlomil, zapotácela se a bezdìènì se zachytla
jeho rukávu.
Prosím vás, øeknìte mi... Vdy já vùbec nièemu nerozumím, slyíte? Mluvte pøece!
Vzal ji pod paí, aby neupadla. Tentokrát to strpìla.
Uklidnìte se, pravil, aè o nìho samého se pokouela závra.
Pøihodilo se s vámi opravdu mnoho, nedá se to øíci jednou
vìtou. Právì proto vám nabízím pøístøeí u svého vagra. Svìøte se mi, prosím,s dùvìrou. Hleïte, je to pouze pøes námìstí,
pár krokù. Vyèítal bych si, kdybyste...
Pojïme, zaeptala pohasle jako na konci svých sil.

Martin beze slova vyrazil kupøedu, krotì svou netrpìlivost,
aby mu Marie staèila. Pøesto, kdy dosáhli chodníku, Marie
sotva popadala dech.
Trochu pomaleji, prosím vás.
Martin se nezdrel, aby nepoznamenal: Døíve jste bývala
lepím chodcem. A zuøivì stiskl domovní zvonek.
Jen jestli Josef nespí pøíli tvrdì!
Patrnì jetì nespal vùbec, nebo skoro vzápìtí alo svìtlo
v prùjezdu a zaharail klíè v zámku.
Jake  ty? A s Marií?
Tak honem! Pus nás!
Vklouzli dovnitø.
Proboha, a bez kabátù? valil na nì Venta nechápavì oèi.
Odkud to jdete?
Nezamykej, na to Martin ztrácet ani okamik. Byli jsme
ve Svìtì divù. Skoè tam. Tady má lístky od atny.
No tohle! Copak jste odtamtud utekli? Chytlo se nìco?
Chytlo! Svìt divù! Martin se dal do øezavého smíchu.
To a potom. Bì! Háta u spí?
Ne. Tak jen jdìte dál.
Na schodech prohodila Marie k Martinovi: To je ten vá
vagr? Komický èlovìk.
Jetì nikdy u ní nezaslechl tak utìpaèný tón!
Tak? Jenome ten komický èlovìk vám pøed sedmi týdny
zachránil ivot, odpovìdìl jí drsnì.
Marie na to neøekla nic.
Kdy veli do pokoje, Háta, která pletla pod lampou svetr,
uasla právì tak jako prve Josef.
Vás rozumí se, vdycky rádi vidíme...
Háta hovoøí jetì dál, ale Martin ji neposlouchá. Dívá
se na Marii. Koneènì jí vidí jasnì do oblièeje! Celou sílu své

vùle vkládá do oèí, chtìl by se jimi provrtat a do jádra jejího
nitra, do hlubin, v nich zmizela jeho Marie a ije tam, musí
tam ít! A pøece ta, která stojí na tøi kroky od nìho, je také
Marie, tøebae má ruce zaloeny vzad trochu po musku (zcela
nový postoj) a pohupuje se ze pièek na paty (ani to nikdy
nedìlala) a zvìdavì si prohlíí pokoj, Hátu i jej, ano, teï
se jejich pohledy srazily, Martinovi vynechalo srdce - cizí, upjatý pohled. Je to Marie? Není to Marie? Vlasy, oèi, rty, postava
- vecko to je Mariino; a pøece - není to Marie. Pohaslá tváø!
Blednoucí obraz! Kde je její kouzelná výraznost? Ty oèi jsou
krásné, stále krásné, ale kde je jejich závratná hloubka?
Neslyí, Martine? Co tu stojí jako sloup? A proè si vùbec
nesednete?
Vzpamatuje se - a zároveò se zhrozí. Jak jen to Hátì øíci?
A co jí má vùbec øíci? Svìt divù! Ne, to nikdo nepochopí.
Døíve vak, ne se k nìèemu rozhodne, promluví Marie!
Buïte aspoò vy tak laskava a vysvìtlete mi, co se vlastnì
se mnou dìje. Vichni mì tu, jak pozoruji, skuteènì znáte,
a pøece jde tu o nìjaký omyl.
Martin vidí, jak Háta vstává od stolu a vyjevenì zírá støídavì
na Marii a na nìho. Vzchop se! Podnikni nìco! zdvihne
se v nìm velitelský hlas.
Poèkej, Háto, vyrazí ze sebe, vím, co chce øíci, ale neøíkej nic. Hned vecko vysvìtlím... hned, hned...jen mi popøejte
trochu èasu, abych se vzpamatoval...
Slyíte ho? Takhle mluví poøád. Kdo by z toho byl moudrý?
Vdy ani nevím, jak se jmenuje.
Mariin hlas tvrdne netrpìlivostí - ne, to vùbec není její hlas,
to není hlas, který zpíval v jejich domì píseò o mrtvém a znovu
oivlém srdci, to není hlas, který mu jetì nedávno øíkal: Ví

dobøe, e mùj svìt je ten, kde jsi ty, ty, jak tì znám a mám
ráda!
Prokristapána, ozve se Háta, která je opravdu jak ve vidìní, Zbláznila jsem se já, nebo vy dva?
To má tak, Háto, zadrmolí Martin mezi zuby, ale Háta ho
pøeruí:
Jsou-li tohle erty, Marie, pak jsou rozhodnì nevhodné.
erty jistì ne, spí nedorozumìní, prohodí Marie hlavou.
Aspoò kdybyste ho pohnula vy, paní... paní... Jmenujete
se Ventová, pravda?
Tohle je Hátì pøece jen trochu mnoho. Odhodí pletení a 
neuvìøitelná vìc! - rozkøikne se na Marii.
U je toho dost, Marie! Nebudete pøece mnì a mému bratrovi...
A, to je tedy vá bratr?
Teï i v Hátiných oèích se zablesklo zlé tuení a do jejího tónu
se vplíil strach.
Martine, co tohle vecko znamená?
Ano, události, které se dostaly do pohybu ve Svìtì divù, nedají se ji nièím zadret, nelze vzdorovat lavinì! Martin to
v duchu uznává.
Sednìte si, sednìte si obì, øeknu vám vecko. Zejména
vy, sleèno, si sednìte, mé vypravování bude dlouhé, a to, co
uslyíte, nebude pro vás lehké.
Øíká to pevnì a jasnì, tváøí v tváø nezbytnosti opìt nalezl
sám sebe, a hle, obì, Háta i Marie, opravdu usedají, by váhavì a nerady, a obì na nìm dychtivì lpí oèima.
Martin se zaboøí do pohovky, aby byl co nejdále od lampy,
a vypravuje vecko od poèátku, a v pokoji je stále hlubí
a hlubí ticho, valí se jím jako zimní, mrazivá øeka, nic není
s to, aby pøeruilo jeho tok, ani pøíchod Josefa, který stane

s pootevøenými ústy u dveøí a také poslouchá bez dechu
a beze slova. A Martin vypravuje a zároveò zpovídá
a nespoutí pøitom zraky z Marie, vidí, jak porcelánová bledost se jí íøí od úst k skráním i k íji, ale nepøeruí se, nemùe, proud vzpomínek ho unáí, u to není ani vypravování, ani
zpovìï, je to boj o Marii, o minulost i budoucnost, o tìstí
nedávno narozené, o krásný sen, který hrozí, e zùstane nedosnìn. Marii, která tu je, kreslí Marii, která tu byla, snaí se ji
znovu stvoøit svými slovy, volá do zbranì vecko kouzlo sedmi týdnù, aby mu pomáhalo dobýt zpìt srdce, je povel potulného kejklíøe mu uloupil a zaklel do sklenìného hradu zapomnìní. Martin vidí je tepat za nedostupnými zdmi nezmìnìné
a nezmìnitelné, jen onìmìlé dotekem kouzelníkovým.
Ano, tak to je. Pamì, kterou jste ztratila pøi katastrofì letadla, vrátila se vám v magnetickém spánku, jím vás spoutal ten èlovìk. Mou vinou, pøiznávám se, i mou vinou, bohuel, nebo já bláhový chtìl pokouet osud a vyzvìdìt ihned,
co mìlo zùstat moná jetì na èas, ne-li navdy zastøeno. Jiní
zapomnìli, co se s nimi dìlo ve spánku. Vy ne, a já marnì
hloubám, proè právì vy ne. Ale po celou tu dobu, co vae
pamì a vae minulost byly mrtvy, ila jste u nás. Postarali
jsme se o vás. Pøilnuli jsme k vám a vy k naemu domu. Já
sám, jak jste slyela, jsem vám pomáhal, abyste opìt nalezla
své jméno, svùj pùvod, svou rodinu. Byl to marný, nerovný
zápas, sleèno Ungrová, a já jej zatajil i své matce, Hátì, celé
rodinì. A byl to zápas o víc ne o vai minulost, sleèno Ungrová. Také o nai spoleènou budoucnost, o nae spoleèné
tìstí. Tak se vìci mají, a jestlie nevìøíte, jen se podívejte,
jeden z dùkazù dríte v ruce. Tu kabelku, kterou jste sama pøed
chvílí poznala, tu já jsem nalezl a ta nás vedla a do Prahy.
Najdete v ní i jméno firmy i kalendáø s èervenì zatreným

datem jedenadvacátého srpna. Budete vìdìt nejlépe sama,
proè jste si ten den oznaèila. My víme jen tolik, e v noci
na dvaadvacátého vás Josef nalezl a zachránil.
Martin umlkl. Ne, nemohl ji déle pokraèovat v zasazování
ran, nemohl se ji dívat na to, jak se Marie pøed ním hroutí,
jak její sebevìdomí je mìlnìno zdìením, jak krása její tváøe
se kus po kuse rozpadává, jak tìlo, které tolikrát svíral
v náruèí, se kymácí...Pøiskoèil k ní právì vèas, aby ji zachytil.
Háto, vodu! Rychle!
I Josef pøispìchal.
A ty, dodal Martin k nìmu, jeï k mamince a øekni jí, e
Marii pøilo nevolno a e s ní zùstanu u vás pøes noc. Na tohle
musíme maminku tuze opatrnì pøipravit.
Nu dobøe, ale nejprve ji musíme nìkam uloit. Pomohu ti.
Oba, právì tak jako oné mlhavé noci u zahradních dvíøek
pøed sedmi týdny, i nyní se sehnuli a odnesli Mariino bezduché tìlo na pohovku. Nikdo z nich nepromluvil. Ani Háta.
Na vech tøech spoèívala nesmírnou tíhou záhada due, je,
podobna , hvìzdì, náhle vzplála v prvotní své kráse, nedotèené nedokonalostí a pomíjejícností lidského svìta, a náhle,
kdy byla do nich strena, opìt zhasla jako povìtroò puklý
v pozemském ovzduí.
Posaïte se, pánové, vybídla paní Balvínová své hosty, kdy
vyslechla jejich jména, která jí nic neøíkala. Jsem, jak jistì
chápete, nemálo pøekvapena vaí návtìvou. Èím vám mohu
poslouit?
Poèkali, a usedla sama, naèe zaujali místa kadý z jedné
její strany.
Zde pan doktor Turba je mùj... ujal se slova staøec s èervenou stukou. Jeho spoleèník ho ivì pøeruil:

Dovolíte mi, pane generální?
A kdy øeditel Unger, zvrátiv se na opìradlo, pohnul pøitakavì rukou, dr. Turba pøitáhl si hømotnì idli blíe k paní Balvínové a øekl s pohledem na stojící Rosu:
Upøímnì øeèeno, milostivá paní, pøili jsme si vlastnì promluvit s vámi zcela o samotì...
Mohu odejít, pøeje-li si, maminko, ozvala se pohotovì
Rosa.
I ne, jen zùstaò zde, odpovìdìla paní Balvínová rozhodnì.
Rosa usedla u dolního konce stolu.
Dr. Turba rozpaèitì zakalal, vymìnil rychlý pohled s øeditelem Ungrem, naèe zaèal znovu jetì sladím hlasem:
Chápu, milostivá paní, e jste pøekvapena naí návtìvou.
Dokonce návtìvou tak pozdní. Rozjeli jsme se sem sice
ihned, jakmile nám byla doruèena telegrafická odpovìï vaeho syna, ale vzdálenost z Prahy je i pro rychlý vùz tak veliká...
Paní Balvínová otoèila k nìmu hlavu a ostøe se naò zadívala. Èile, jaksi a pøepjatì gestikulující ruce, iroký oblièej, lesknoucí se neumdlévajícím, a pøíli pøívìtivým a hladkým úsmìvem - ne, to se jí nelíbilo. Ké by byl pøítomen Martin! Mìli by
tu ji být. I s Rosou cítila se tuze osamìlá a v nevýhodì.
Vyrozumívám z toho, e vae návtìva je ve spojitosti
s telegramem, který jsme dostali dnes v poledne. Jene ten
telegram...
Ten telegram, vpadl jí do øeèi dr. Turba, sice poslala firma
Albatros, avak na ná podnìt. A proto i zdejí odpovìï doruèila nám.
Údiv paní Balvínové byl mnohem vìtí, ne dala z opatrnosti najevo.
Tak? prohodila. A v jaké spojitosti je to s mým synem?

V spojitosti vlastnì docela prosté, odpovìdìl dr. Turba,
zøejmì zatím spokojen s vývojem vìcí. Vaeho syna tam vyfotografovali s dámou...
S dámou! pokrèila rameny paní Balvínová. To je pøece
nae Marie.
Staøec s èervenou stukou se rychle naklonil ku pøedu.
Jak, prosím? otázal se, jako by byl patnì slyel.
Nae..
Nu ano, nae Marie, opakovala paní Balvínová a netrpìlivost zostøila její tón. Sleèna Lariová je toti snoubenkou mého
syna.
Tohle vlastnì nechtìla prozradit, vyklouzlo jí to proti její vùli ne, nevadí. Teï to aspoò ví a dá pokoj!
Cha, Lariová! zahuèel øeditel Unger, sklesl zpìt na lenoch
idle, nìkolikrát zavrtìl hlavou a opìt znehybnìl, jako by tím
bylo vyøízeno, èím se ho týkala tato rozmluva.
Ne tak jeho spoleèník Dr.Turba se zavrtìl na idli, dal
se bùhvíproè do smíchu a zvolal:
Aha, patrnì nìjaká zdejí krasavice, není-li pravda, milostivá paní?
Paní Balvínová se zamraèila. U vech vudy, co se ten èlovìk poøád toèí kolem Marie?
Nechápu opravdu, proè vás to zajímá?
I k tomu dojdeme, milostivá paní, ihned. Raète vzít zatím
na vìdomí, e ná zájem není bez urèité závanoti. Dovolte
jen, abychom postupovali hezky po poøádku v zájmu jasnosti
a také v zájmu delikátnosti vìci.
Tohle u nebylo øeèeno tak hladkým tónem. v staré, paní
se probudil balvínovský vzdor a ihned se pøihlásila ke slovu.
Snad bychom to mohli zkrátit, ne, pánové? Jde-li vám
opravdu o tento obraz...

Okamik, prosím, vskoèil jí dr. Turba do øeèi a pøistoupil
hbitì ke stìnì, na ni ukazovala. Ano, pøesnì ten. Znamenitý snímek, pravda? O vaem synovi nemohu se arci vyjadøovat, ale ta dáma, ta sleèna Lariová, je zde...
...potom v zájmu jasnosti vám mohu øíci, pøeruila ho zase
paní Balvínová, a tentokrát pøíkøe, e mi tento obraz dali
v upomínku na své zasnoubení a dále e Marie - (tady zaváhala, bylo vak ji pozdì: vzdor ji strhl) - je vlastnì nae vzdálená pøíbuzná. Ze strany mého zetì.
Dr. Turba se rychle otoèil na podpatku, snad e se chtìl pøesvìdèit na vlastní oèi, e to promluvila ona a nikdo jiný, a jeho
odulý oblièej byl pitvornou smìsí zjevného zklamání i jakéhosi
skrytého triumfu.
Maminko, ozvala se v té chvíli Rosa z druhého konce stolu, myslím, e není zapotøebí, aby ses tìmto pánùm zpovídala, dokud nám nepovìdí, proè sem vlastnì pøili.
To bylo správné a paní Balvínová se znepokojila. Naè tolik
mluví? A jetì k tomu vìci, které ani nejsou pravdivé?
Hm, nae námaha byla pøece jen zbyteèná, pomyslil si dr.
Turba a nahlas øekl, obraceje se k øediteli Ungrovi:
Tím tedy podle mého soudu je vìc vyøízena, pane generální.
Jeho výraz, naznaèuje víc ne vlastní slova, dodával: Bohuel jsem mìl pravdu, kdy jsem pochyboval.
Zdálo se, e staøec s èervenou stukou mu také tak porozumìl, nebo v jeho oèích se zablesklo nevolí.
Ne, pane doktore, tím ta vìc není nikterak vyøízena, pronesl chladnì. Je mi líto, ale jsem opravdu nucen vás poádat, paní Balvínová, abyste mì osobnì seznámila hm...
se sleènou Lariovou. Pokud vím, bydlí u vás v domì.

Paní Balvínová i Rosa sebou trhla, a paní Balvínové vystoupila slabá èerveò mezi vrásky. Oslovil-li ji takto kdokoli
z Bítova, bylo to v poøádku. Ale z úst tohoto èlovìka, za jeho
upjatostí tuila nadutost, znìlo to jako uráka. Cítila povinnost promluvit teï jak jménem svým, tak i jménem tìch, kteøí
v tomto domì ili po více ne jedno století pøed ní a kteøí je tu
nyní poslouchají v zalých rámech nad pohovkou.
Vstala.
Nevím opravdu, k èemu by to bylo dobré, odpovìdìla studenì. A u dokonce nevím, kam smìøují vae podivné naráky, pánové. Jsem stará ena a pro mne je tato hodina ji
pøíli pozdí.
Dr. Turba ji otvíral ústa, øeditel Unger mu vak velitelsky
pokynul, a zùstávaje sedìt, ujal se slova sám:
Máte docela pravdu, paní Balvínová, jsme vám povinni vysvìtlením. Naèe vyòal z náprsní kapsy koenou taku, chvíli
se v ní probíral a pak podal paní Balvínové malou vizitkovou
fotografii. Raète se, prosím, podívat.
Zpùsob jeho jednání vyinul paní Balvínovou z rovnováhy.
Mechanicky zakoktala:
Co je to?
Vysvìtlení, o které ádáte, odpovìdìl jí øeditel Unger
a teprve nyní vstal rovnì a zasunul si obì ruce do kapes. Jeho
postoj vyjadøoval vìtí napìtí, ne sám tuil. Také tuèný oblièej dr. Turby jaksi ztuhl a jeho oèka úzkostlivì bìhala z jednoho
na druhého. Aèkoli zøejmì nesouhlasil s postupem svého spoleèníka, byl zvìdav na jeho úèinnost.
Paní Balvínová si nasadila brýle a vykøikla:
Mùj boe! Roso, pojï se podívat! Rosa spìnì obela
stùl a naklonila se pøes její rameno
Ale tohle je pøece Marie! zvolala vzápìtí.

Tak pøece dobøe vidím, dodala paní Balvínová, náhle
se zadýchávajíc. Jak jste k ní pøiel?
Nejpøirozenìjím zpùsobem, paní Balvínová, odpovìdìl
øeditel Unger a jeho ui byly èervené jako korále. Tato podobenka toti pøedstavuje mou dceru.
Paní Balvínová na okamik pozbyla øeèi. Hrom udeøil doprostøed pokoje. Byla jako ohluena a oslepena. Opøela
se obìma rukama o hranu stolu, a nespoutìjíc oèi z øeditele
Ungra, pomalu se sesula do svého køesla.
Maminko, prosím tì... zaeptala Rosa úzkostlivì. Paní Balvínová jí nedbala.
Coe! zvolala. Marie... sleèna Lariová...
Bohuel, milostivá paní, vloil se do toho opìt dr.Turba, který náhle vecek znovu oil, vìc se má tak, e se nejmenuje
Lariová, nýbr Ungrová. Marie Ungrová.
A jistì nyní uznáte, paní Balvínová, dodal øeditel Unger,
e má zvìdavost i nae návtìva byly oprávnìny. Na svìtì
se pøece nedìjí zázraky, a taková shoda podob to by byl zázrak.
 Jene Marie není doma, pane øediteli, vypravila ze sebe
paní Balvínová dutým hlasem. Je s Martinem v Adamovicích
na pøedstavení.
Hm, a je u pùl jedenácté, prohodil tiplavì dr.Turba.
Právì. Mìli by být vlastnì ji zpátky, prohodila Rosa, které docela uel pøízvuk dr. Turby.
Nevadí, poèkáme tedy, prohlásil dr. Turba, jako by se to
rozumìlo samo sebou.Vae paní matka by teï stejnì neusnula, není-li pravda? Nikoli ovem naí vinou. Co chcete?
Vyí moc. Øekl bych bezmála: Prozøetelnost, dodal
s povzdechem, obraceje oèi ke stropu.

Ani Rosa, ani paní Balvínová mu neodpovìdìly. Ticho
se poloilo tìce na celý pokoj. Nehybnì sedìly kolem stolu
ètyøi postavy, tak zcela od sebe odliné a sdruení jen jedinou mylenkou, je kadé z nich se jevila jinak neuvìøitelnou.
Paní Balvínová a Rosa byly uvnitø jako ochrnuty. e by je byla
Marie klamala? Z jakého dùvodu? A proè by byla jela
s Martinem do Prahy? Nemohli pøece být spolu smluveni! Tihle
dva mui vìdí o tom jistì víc. Proè nepromluví?
V Rose i v paní Balvínové právì zaèalo klíèit rozhodnutí pøeruit jalové mlèení, kdy náhle k nim dolehl hlas øeditele Ungra, hlas tentokrát prohøátý aspoò náznakem lidské úèasti:
Vidím na vás, paní Balvínová, i na vás, paní uèitelko, e je
vám pøípad mé dcery úplnì nepochopitelný. Zjiuji to s nemalým ulehèením, protoe to rozptyluje mé pùvodní obavy, ujiuji vás vak, e mnì je skoro stejnì nepochopitelný. Vím-li
to, co nepochybnì nevíte vy, není mnì zase známo, co
se pøihodilo zde u vás. Musíme se navzájem dohovoøit. Odpuste, volil-li jsem na poèátku trochu nezvyklý postup, ale
mám své zkuenosti, které mì nauèily nedùvìøivosti. A uvate
dále, jak mi asi bylo, kdy zde mùj spoleèník - doktor Turba je
mùj právní poradce - mi oznámil, e spatøil na vystaveném
snímku podobu mé dcery, mé dcery, kterou jsme koncem srpna pohøbili do spoleèného hrobu obìtí letecké katastrofy.
Paní Balvínová mu tupì naslouchala. Snad je to ílenec?
pohnula se chabá nadìje v jejím nitru. Ale vùbec jí neuvìøila.
Sledujete mne, prosím? Jistì jste se o ní doslechla, aèkoli
zprávy o ní byly z urèitých dùvodù omezeny na minimum. Fakt
je, e netìstí se pøihodilo nìkde ve zdejím kraji....
Na Holém Chlumu u Boskovic, dne jedenadvacátého srpna k veèeru, doplnil pohotovì dr. Turba, který, maje ruce sepjaté na bøichu, sledoval hovor s poitkem. Nìco takového

jsem jetì nezail za své tøicetileté praxe, øíkaly spokojenì
vrásky v jeho oblièeji.
Paní Balvínová sebou pohnula. Jake, letecká katastrofa?
Vzpomínky v ní zaèaly pracovat. Ano, to by se shodovalo.
Vdy i jí to tehdy blesklo hlavou, jene podezøení
se rozplynulo, kdy Marie... Ale proè jim to Marie zamlèela?
To její zranìní! Její nìmota! Výbuch v kamnech! Vecko najednou se zaèalo k sobì øadit jako kostky dladic. Její pøedtucha nebyla tedy pøece jen lichá! Co nevarovala Martina?
Varovala arci i sebe. Jeho i sebe. A marnì. Marie! Její kouzlo ji jetì teï drelo v zajetí. Zaeptala:
Mùj boe, co to mluvíte? e jste ji pochovali? To pøece není
moné!
Je to pøesnì tak, jak øíkám, paní Balvínová, kanula slova
øeditele Ungra do toku jejích mylenek jako dé do øeky. A
jistì pochopíte, e jsem se za tìchto okolností octl v nesnadné
situaci. Mrtvá a pohøbená e by ila? I vám se to zdá neuvìøitelné. Co teprve mnì! Pozùstatky obìtí nebyly arci nikdy identigikovány, prostì nemohly být. Výbuch velkého mnoství benzínu vyvinul témìø ár kremaèní pece. A právì tato skuteènost...
Pøeruil se, nebo zvenèí zalehl k nim rachot motoru a témìø vzápìtí se ozvaly z pøedsínì hlasy.
Paní Balvínová se vztyèila a do tváøí jí opìt vstoupila slabá
èerveò.
Josefova motorka! To budou oni.
Také Rosa vstala. Také øeditel Unger a dr. Turba.
Do jídelny vak vstoupil Venta sám.
Ty? Kdes nechal Marii a Martina?
Venta neodpovìdìl, stál jako pøiboden k prahu a zaraenì
poilhával po obou cizích, neznámých muích.

Odpus, maminko, netuil jsem, e tu má návtìvu...
To nic nevadí, Josefe, jen pojï dál, pronesla paní Balvínová puklým hlasem - výraz Ventovy tváøe zasadil jí novou ránu,
která v jejím srdci zvíøila zlé tuení. To je mùj ze Venta, pánové - pan generální øeditel Unger a pan doktor Turba.
Venta, který ji vykroèil, opìt se rázem zastavil, jako by ho
byla slova paní Balvínové zaklela v sloup.
Propána...! ujelo mu a jeho oèi se s obdivem upøely na paní
Balvínovou. Jaká to ena! I takovému úderu , dovede èelit!
Zakoktal: Ty u tedy ví?
Ano, vecko, skoro vecko, Josefe, odpovìdìla pøísnì.
Znamená snad tvá otázka, e jste mì tu klamali vichni?
Její výèitka Ventu vzpamatovala. Okamitì svou bystrostí
obchodníka prohlédl situaci.
Ale maminko, co ti napadá? zvolal. Vdy i my jsme se tu
hroznou vìc dovìdìli teprve pøed chvílí. My vichni. I Martin.
I Marie.
Jak, i Marie? zamumlala uasle paní Balvínová a marnì
se ohlédla po øediteli Ungrovi.
Co to povídáte, pane? Má dcera e to nevìdìla?
Hlas øeditele Ungra znìl zpola podezøívavì, zpola výhrunì.
Zajisté, ani ona. Právì proto mì sem Martin posílá. Maminko, tady nikdo nikoho neklamal. Marii se prostì vrátila ztracená pamì, tak to je!
Coe, ztratila pamì? vykøikl dr. Turba, a odstrèiv Rosu,
pøikroèil k Ventovi, jako by to chtìl slyet jetì jednou a hodnì
zblízka.
Mluvím snad dosti jasnì, ne? utrhl se naò Venta. Ozvalo
se z nìho ivelné nepøátelství. Ti dva jim tady jetì chybìli!

Dr. Turba, jako by ho neslyel, zabuil si pateticky klouby
do èela.
Pane generální, to je, co? Ale komu z nás to mohlo Napadnout?
Nu, mnì u to napadlo pøed chvílí, avak... Dovolte, pane,
kde vlastnì je má dcera? obrátil se øeditel Unger na Ventu.
U mne. V mém bytì. Kdy jsem odcházel, byla jetì
ve mdlobách a má ena ji køísila. Øíkal Martin, e v nejhorím
zabìhne pro doktora Tomce.
Øeditel Unger, nikoho si nevímaje, zamíøil ke dveøím.
Buïte tak laskav a ukate nám cestu. Pojedeme ihned
k ní.
A já pojedu s vámi, ozvala se pevnì paní Balvínová.
Za chvíli vyrazili vichni, i Rosa se pøipojila, Venta ji vzal
do pøívìsného vozíku a jel napøed, ukazuje cestu oférovi.
Dvì obrovská svìtelná tykadla se pomalu sunula mrazivou
nocí od Bítova zpìt k Adamovicùm. Ve voze panovalo dusné
ticho. Ta pøepychová limuzína, jedoucí tak tie a mìkce, jako
by nìjaká tajemná síla ji nadnáela nad zemí, vyvolala v paní
Balvínové zdìení. Nemyslila na Marii. Myslila na Martina. Ach,
ta její pøedtucha ji tehdy, na zaèátku vech vìcí! Teï, kdy
se octli na jejich konci - tuila, e je to konec - chvìla se úzkostí
o svého jediného syna. Tento vùz a tento staøec, zarytì mlèící
vedle ní - a oni a Bítov! Dva cizí, protikladné svìty. Cítila, e
se pohybuje na okraji rozvírající se propasti - propasti, která
u zítra bude nepøekroèitelná.
Kdy se blíili k Adamovicùm, staøec s èervenou stukou náhle vedle ní promluvil.
Je opravdu pozoruhodné, øekl, e pøi ví ztrátì pamìti
jméno Lari utkvìlo Marii v mysli.

Vzhledem k tomu, co jste mi vypravovala, bude dobøe, aby
ihned aspoò mezi námi dvìma bylo jasno, paní Balvínová.
My staøí lidé díváme se na takové vìci rozumnìji a klidnìji.
Lari je jméno budoucího manela mé dcery a vdy projevovala pronikavé pochopení pro dùleitost tohoto sòatku. Odpuste, zùstanu-li jen pøi tomto náznaku.
Porozumìla mu. Co to nepøedvídala? Dva svìty.Teï jeden z nich se jetì zajiuje co nejpevnìjím zámkem. Kupodivu, pøijímala to jako nìco samozøejmého. Byla spokojená
a astná ve svém svìtì. Netouila po jiném. Ale co Martin?
Co Martin? Ne, nesmí se vzdávat, bylo by to pøedèasné
a nedùstojné.
Jednou, není tomu tak dávno, zaèala hovoøit hlasem, jeho obsah patøil mui vedle ní, ale jeho tón se obracel k Bohu
o pomoc, øekla mi vae dcera toto: ké bych vám mohla vyjádøit, jak touím vyplnit cely Martinùv ivot tìstím a jen tìstím. A já jsem jí na to odpovìdìla: Nejvìtím tìstím Martinovým je u to, e se s vámi setkal. Pro celý ná dùm je to tìstí. Nevím, jak u dcery nyní pochodíte. Snad aspoò uváíte odpovìdnost, kterou na sebe vezmete za dvì lidská srdce?
Mu s èervenou stukou se krátce a studenì usmál.
Velmi pìknì øeèeno. Bohuel nemáte tuení o jak velké
vìci bìí mezi mnou a Lariem. Mezi naimi závody. Natìstí
má dcera to ví a chápe. Vdycky chápala. Ale je to od vás
opravdu velmi hezké, e jste se jí tak oddanì ujali. Jetì si
o tom pohovoøíme.
Ne, takhle mi neunikne, pomyslila si paní kterou jeho nemilosrdný smích tìce zranil. A ji otvírala ústa k nové øeèi
na obranu a záchranu jejich domu, v tom okamiku ofér zabrzdil a vùz se zastavil. Byli u cíle.

Trvalo chvíli, ne Venta nalezl klíèovou dírku a - tak se mu
ruka tøásla. Jetì se nevzpamatoval z toho co zail doma,
a teï ukazuje cestu k Marii jejímu otci. Jejímu otci! A ke vemu jetì na tée motorce, v ní ji té prokleté noci pøivezl
do Bítova. Nemìl vlastnì Vilém pravdu? Mìl ji tenkrát nechat
tam, kde leela, a ujet. Ubohý Martin! Nebo kdyby to byla takhle pouhá noèní mùra! Jene jakápak mùra, kdy on tu popletenì mátrá po zámku a kolem nìho stojí maminka, Rosa a ti
dva v èerných zimnících, stojí, mlèí a netrpìlivì èekají, kdy u
koneènì odemkne?
Posvítím vám, prohodil vedle nìho ten tlustý, jeho hladké
zpùsoby ho drádily a ke vzteku.
Baterka vzplála právì v tom okamiku, kdy klíè vklouzl
do zámku.
Dìkuji, není u zapotøebí, zavrèel posmìnì Venta a vkroèil
první do domu. Bodej, bude jim dávat pøednost, ne? Kdo ví,
jetì se moná ukáe, jaký je pravý úèel toho noèního náletu
na jejich pokojný domov!
V pøedsíni, jako by to byl pøedpis, který nesmí být nikdy poruen, dr. Turba vyklouzl ze zimníku a pomohl i øediteli Ungrovi.
Tak prosím, kudy?
Venta ukázal mlèky na dveøe.
Paní Balvínová vstoupila do pokoje hned za øeditelem Ungrem a nikdy nezapomnìla na obraz, který spatøila. Marie leela na pohovce, na jejím okraji sedìla Háta a právì Marii
rovnala poduky pod hlavou. Nad nimi stál Martin, obrácen
zády k prostøenému, kulatému stolu. Jak dveøe za ním vrzly,
otoèil se, pootevøel ústa a manì si sáhl rukou na krk. Také
Marie zdvihla hlavu a její oblièej se rozzáøil.
Otèe! - Marie! Dva výkøiky se setkají v polovinì cesty.

Staøec s èervenou stukou! Martin upírá iroce rozevøené
oèi jen na tu øádovou stuku, zatímco øeditel Unger, nikoho si
nevímaje, jde rovnou k Marii. Její ruce se k nìmu vztáhnou
Jak je to od tebe milé, e mi jde na pomoc v tak tísnivé
situaci. Její hlas zní ochable.
Staøec s èervenou stukou u neøíká nic, ale jeho úzký, drobný oblièej se chvìje. Usedá na Hátino místo na okraj pohovky, tiskne obì Mariiny ruce, opravdu, dovede se úasnì pøemáhat, skoro nic na nìm nesvìdèí o vìdomí, e tiskne ruce,
které pokládal za mrtvé, skoro nic neprozrazuje otøes, který
jím jistì zmítá, vidí jen bledý, ztrápený oblièej své dcery a ví,
e stùj co stùj ji musí uetøit kadého nového úderu v této chvíli,
kdy ona sama se vrací z temna mrákot.
Teprve teï spatøí Martin svou matku. Prudká køeèe zakubne mu kolem úst. A to je ve. Pak, jako by ho nìkdo stlaèoval
dolù, sklesne na idli, opøe se lokty o kolena a hlavu si sevøe
obìma rukama.
Paní Balvínová postoupí opatrnì o krok kupøedu, aby lépe
vidìla na Marii Ale je to opravdu Marie - ta strohá tváø chladných rysù, ty trochu výsmìné a trochu pøezíravé oèi? Není
vlastnì ani zvlá krásná. Kam se podìla její jemná oduevnìlost, která z ní tryskala jako svìtlo? Je spíe jen hezká,
dokonce jen bìnì hezká. Paní Balvínová si marnì pøejede
rukou pøes oblièej - ne, obraz zùstává tý. Obraz hasnoucí
krásy? Nìco víc tu hasne, zdá se jí, nìco víc! Tápe, nedovede to postihnout, cítí vak, e se tu odehrává nìco mnohem
bolestnìjího ne jen probuzení minulosti.
Nu, daøí se ti ji lépe, jak vidím. Nechce, abych poslal pro
lékaøe?
Ne, ne, otèe, není potøebí, tvá pøítomnost je nejlepí lékaø.
Ale bylo to... Ty u ví, co se tu se mnou pøihodilo?

Zajisté. Vecko vím a vecko ti èasem vysvìtlím. Jen bud
klidná, odpovídá spìnì mu s èervenou stukou a tváøí se,
jako by byl v pokoji s Marií sám.
Ano. A... jsi tu s vozem? - To je dobøe. Chtìla bych být ji
odtud pryè, co nejrychleji pryè!
Její slova padají do mrtvého ticha, Martin se dusí, znìjí mu
jako umíráèek, paní Balvínové jako hlas z onoho znìjí druhého svìta za propastí, Rose, Hátì a Josefovi jako krutá bezcitnost, jen Marii záøí oèi, kdy se její otec dotýká ústy jejího
èela jako na zpeèetìní slibu, e se jí stane povùli, Martin si
zarývá prsty do vlasù, Háta se ví silou opírá o stùl, paní Balvínová hledí upøenì kamsi daleko mimo tento pokoj, Rosa
má bolestnì sevøená ústa, Josef zatíná za zády pìsti - jediný, kdo kromì Marie kvete spokojeností, je dr. Turba, patrnì
si v duchu blahopøeje, e se jako na nìjaký vnitøní pokyn zastavil u výkladní skøínì Albatrosu - pokyn, který bude teï tìdøe
honorován, nebo, pøisámbùh, nepøihází se èasto, aby
se otec seel zaiva s dcerou, kterou v jeho pøítomnosti uloili do hrobu.
Nemìli pøíleitost se mezi sebou dorozumìt, a pøece
se mezi paní Balvínovou a Josefem projevila tichá dohoda
jejich ústa zùstala zapeèetìna pro jakoukoli nabídku pohostinství. A protoe Mariin stav zjevnì vyadoval klidu, zaèal
se øeditel Unger shánìt po nìjakém hotelu. Doporuèili mu
Panský dùm a dr. Turba pomohl Marii do plátì, jej Venta
pøinesl z pøedsínì. Vichni pospíchali, na vech bylo znát touhu, jen aby ji byla pryè tato trapná chvíle, pouze Martin se drel
v pozadí pokoje, neèinný, mlèelivý a skleslý, podoben èlovìku, jen pøihlíí, jak jeho nejdrahocennìjí majetek je drancován. U v zimníku a s kloboukem v ruce, hladil si øeditel Un-

ger bílou bradku a o nìèem uvaoval; a náhle pøistoupil k paní
Balvínové, uklonil se jí, uèinil matný pokus o podání ruky, a kdy
paní Balvínová jej nechala bez povimnutí, rychle øekl:
Zatím, milostivá pani, pøijmìte aspoò slovní vyjádøení mých
díkù, e jste se mé dcery ujali. Má vdìènost je opravdová.
Ostatnì zítra budu mít jetì pøíleitost vás spatøit, jak doufám.
Pùjdeme, Marie?
Marie pøikývla se zøejmým ulehèením a kupodivu èile vstala
z pohovky. Dr. Turba se k ní ihned pøitoèil a nabídl jí svou podporu. Z druhé strany vzal ji pod paí její otec. Paní Balvínová,
Rosa, Háta a Venta stáli v pùlkruhu kolem nich. Jen Martin
zùstával v pozadí, opøen o skøíò, ruce zkøíeny na prsou; výsmìch a zoufalství se o nìho støídavì pokouely.
Vteøiny dusné zámlky ukonèila Marie økouc:
Nebudeme se louèit, pravda? Ráda bych jetì... Nedopovìdìla. Její pohled se setkal s Martinovým a její tváø se zachmuøila, jako by se byla zahalila do mraku.
Dobrou noc.
A podporována s obou stran, zamíøila ke dveøím. Pùlkruh
se pøed ní rozevøel.
Marie!
Martin, odstrèiv Ventu, octl se nìkolika skoky u dveøí a zahradil je svým tìlem.
Marie se zastavila a hrdì nadnesla hlavu.
Ale ovem, pane Balvíne, pohovoøíme si jetì spolu. Jsme
si navzájem dluni leckteré vysvìtlení. Dovolil byste? Jsem
opravdu velmi unavena.
Martin chtìl zøejmì nìco øíci, náhle vak jeho napìtí povolilo, jako kdy se pøetrhne tìtiva; uklonil se a beze slova jí uvolnil cestu.
Marie mezi otcem a dr. Turbou vyla z pokoje a zmizela.

Nikdo se nepohnul. Martin, opíraje se loktem o veøej, zíral
do prázdného otvoru dveøí jako oèarován.
Josefe, ozvala se paní Balvínová køemenitým hlasem, jdi
za nimi zamknout.
Venta mlèky vyel ven, a kdy se vrátil, nalezl je vecky jetì na tém místì.
Zbytek noci probdìli. Není pøece mono jít spát, kdy hlava
tøetí, srdce sebou kube jako v agónii a svìt kolem leí
v troskách! Svìt tiiny u Quadrátova mlýna, kde se sobì zaslíbili, svìt smaragdových jezer paloukù v hlubinách zpívajících lesù, kde snili svùj sen o tìstí, tak køehký sen; svìt kouzelného domu mezi ploty a zahradami, v nìm se milovali,
zatímco nad høebenem støechy letìly mraky nebo putovaly
hvìzdy v svých záøících kruzích. To vecko leí roztøítìno
na dnì zapomnìní jako tìlo sebevrahovo na dnì Macochy.
Nastal konec svìta, a pìt lidí, kteøí jej pøeili, sedí u stolu,
bíle prostøeného jetì pøed katastrofou - výsmìný znak bývalého míru - pod lampou, vysílenì svítící, pìt lidí, matka Bítovské rodiny, Venta, Háta, Rosa a Martin, staøenèina ruka
spoèívá konejivì na zaaté pìsti synovì a Martin vypráví
a vypráví, slova, øinoucí se mu z úst jako krev z rány, jsou úlevou jemu i jim, jetì jednou v nich oívá sen, jetì jednou
se vrací kouzelný dùm z pøeludné minulosti do neúprosné
skuteènosti prostøeného stolu, na nìm nedopité sklenice
vody, slánka a chléb, nakrájený na lýkové misce, jsou jako
pozùstatky ivota jiných lidí, kteøí tu jetì nedávno spokojenì
ili a z nìjakého dùvodu odeli. A pak pøichází potulný kejklíø
se svým Svìtem divù, Martinova slova roztrhává køeè, elezný válec se dává do pohybu, krev tryská z drceného srdce,
Josefova tváø tvrdne, Hátiny rty se zachvívají a paní Balvínová

bledne, sahá po ní studená ruka, nebo v duchu vidí vrbovou
vìtev s prstencem pevnì zadrhnutého provazu.
A kdy Martin umlkne, v jejích zapadlých ústech narodí
se vìty, jejich útìnosti sice sama nevìøí, ale pøece je vyslovuje, musí, nebo nic, z èeho kyne záchrana, nesmí být opominuto. Ano, jetì je nadìje, e sedm týdnù, je byly vyrvány
z Mariiny mysli, budou opìt do ní vsazeny. Po sedm týdnù byla
astná a celistvá. Kdo ví, je-li astná teï, kdy je podobna
puklé nádobì, z ní se odtíplo právì to, co vytváøelo krásu
jejího tvaru? Naè zoufat, lze-li se jetì pokusit pøivolat k ivotu
to, co nezemøelo, nýbr pouze spí? Mluví a mluví a s úlevou
pozoruje, e její domluvy se nemíjejí s úèinkem. Martinova hlava se zdvíhá, poboøené rysy v jeho oblièeji se opìt zpevòují,
do vyhaslých oèí se vrací ivot; vidí v duchu, jak chodí s Marií
po Praze, slyí ji, jak mu øíká:
Nebudu nikde jinde astna ne v Bítovì! - Proè by tedy
nyní nebojoval sám o toté, oè døíve bojoval spolu s ní? Ztracená minulost bude jen tehdy opravdu ztracena, vzdá-li se jí
sám.
Rád bych jen vìdìl, uvauje nahlas a poprvé opìt pøipomíná poslouchajícím onoho Martina, kterého znali jetì vèera, proè vichni, je ten kejklíø uspal, zapomnìli, co se s nimi
dìlo, a jen Marie nezapomnìla?
Snad, ozval se Venta, udìlal v tom pobouøení a zmatku
nìjakou chybu?
Martin sebou trhl.
Chybu? zvolal.
Nu ano, chybu, já ovem nevím, jakou.
ivotní proud, uvolnìný matèinými slovy, u se nezastavuje
a irím a irím tokem vzdouvá jeho cévy. U zase pøemýlí,
plánuje a doufá, zatímco se za okny probouzí kalné jitro.

Zato na paní Balvínovou padá náhle nesmírná únava, a Háta
ji odvádí do jejich lonice a ukládá ji do své postele. Vichni
mají opuchlé a zarudlé oèi a jejich tváøe i barvu jílu. Den se rozbøeskuje s neodolatelnou silou a Háta zháí lampu a vaøí èernou kávu na posilu sobì i ostatním. Venta po svém zvyku spustí
rádio.
Je sedm hodin, nedìle, dne patnáctého øíjna, praví stroj.
Vida, za týden tomu budou dva mìsíce, co jsem ji pøivezl,
podotkne Venta.
Martin na to neøekne nic, jedním doukem vyprázdní álek,
povzbuzující teplo rozleje se mu vystydlými útrobami. S novou
odvahou vybìhne pøed dùm.
Kroky prvních chodcù se rozléhají na chodníku. Rachot rolet prvních otvíraných krámù vzryvnì se nese námìstím, zedlým jinovatkou. První mráz. Mlha nad høebeny støech má perleovou barvu.
Martin zamíøil pøes námìstí k Lidovému domu. Studený
vzduch dovruje úèinek èerné kávy. Vùbec ji necítí probdìlou noc. Jestli ten takzvaný Caligari jetì spí, vytáhne ho rovnou z postele. Musí se mu pøiznat, musí mu vysvìtlit
Otylá hostinská v prázdném lokále, jej podomek zametá,
mu vak oznamuje nevrle, e Svìt divù je v prachu; po té ostudì se vichni sebrali a ujeli jetì v noci. Kam?
Copak se o to stará? Nic jí do toho není. Ale ten chlapík je
na výi doby, jen co je pravda - má svùj pojezdný domek motorizovaný; spustil prostì startér, a má úcta. Martin pøemýlí:
mohl se dát jen dvojím smìrem, bud k Brnu, nebo k Svitavám.
Kdyby poádal Josefa, na jeho motorce by ho moná jetì
dohnali. Ach ne. Jak smìné a zbyteèné! Naè? Pøece by ho
nemohl pøivést k Marii a pøikázat mu, aby jí vrátil, co ji vzal.

Ten staøec s èervenou stukou by je k ní ani nepustil. Moná,
e ani on sám se k ní nedostane.
Martin chodí pod okny Panského domu. Okna kavárny
a restaurace jsou otevøena. Vìtrají tam a metou. idle jetì
trèí na stolech nohami ke stropu a mezi nimi dva èíníci zívají
a mourají do nového dne. Postranní vrata hotelu se otvírají
a dvì sklenìné, vyboulené oèi auta vylézají z nich pomalu ven.
Martin se lekne - ne, to je mnohem mení vùz, edý a celý
zablácený. Opìt se dá do pochùzky sem a tam, jinovatka pod
jeho kroky bøedne v bláto, mlha se zvedá, bude asi krásný,
slunný den.
Osm hodin. Martin vchází do uklizené kavárny a porouèí si
kávu. Je u zase celý zkøehlý. Sedne si k oknu tak, aby mìl
na oèích východ z hotelu. Mìsto se probudilo, námìstí se jako
jindy hemí lidmi, kadý se tváøí vednì, zøejmì nikdo nic neví
o katastrofì Bítovského svìta dnes v noci. Ranní rozhlas pøece nic takového neoznamoval. Bez chuti popíjí Martin kávu
a myslí na Marii. Musí ji jetì jednou spatøit, jetì jednou s ní
promluvit. Stùj co stùj. e se zmìnila? To bylo mámení noci,
klam vzruených hodin.
Bezmála hodinu pøedtím dojedla Marie nahoøe v pokoji snídani a øekla otci, který sedìl u jejího lùka a spokojenì kouøil
svùj ranní doutník:
A tohle budu vypravovat v Praze, bude mi kdekdo závidìt. Nìco takového pøece nezail nikdo z mých známých.
A na to, podotkl významnì øeditel Unger, e dosud nevíme pøesnì, co jsi zde zaila. Mùeme se toho jen domýlet.
A to radí ke struènosti ve vyprávìní.
Stín na okamik zastøel Mariinu tváø.
Vypátrej to sám. Já bych se rozhodnì nerada jetì jednou
setkala s tím... s tím...

To pøenech mnì. Zaøídím to. Jinak chci být vak uznalý. Tìch
sedm nedìl bude jim dobøe zaplaceno, dám jetì pøíkaz Turbovi.
Marie vrtí zamylenì hlavou.
Nic nevìdìt, co se po tolik týdnù dìlo... jsem zvìdava, co
tomu øekne Lari, a se vrátí z Rumunska.
Neèekám ho døíve ne za mìsíc. Stalo se, co jsem pøedvídal. Støetáme se tam s francouzskými zájmy a nebude snadné ten uzel rozmotat. Francouzi jsou velmi houevnatá konkurence.
Marie vak se dívala ke stropu a nezdálo se, e vìnuje pozornost jeho strohým vìtám.
Chtìla bych vìdìt, øekla náhle, jestli jsem mu chybìla.
Pochybuji. Její oblièej nabyl velmi vìcného výrazu. Mrzí mì
jen ta pøíhoda... ví, to dìvèe, které se pokusilo o sebevradu
v jeho bytì... To lo pøíli daleko. Lari si musí uvìdomit...
Ach, mávl øeditel Unger rychle rukou, co to nechápe?
Konkurencí nastrèená osoba. Byla to vecko komedie. Pokus znemonit ho tam. Proto ses vìru nemusila otoèit
v Bukureti na podpatku a honem se zase vracet. To bylo
unáhlené.
Zarazila se.
Mluví pravdu, otèe?
Zajisté. Noviny se sice o tom pokusily psát, ale já jsem jim
to okamitì pøekazil. Vak ví, nesnáím, aby se nae jméno
objevovalo v tisku. Nepøipustil jsem ani, aby uvedli
v seznamu... cestujících v tom letadle.
Marie se protáhla a zaloila si ruce za hlavou.
Hm, ano, ztratila jsem rozvahu. Kdybys byl slyel Larie,
jak za mnou volal, kdy jsem vstupovala do letadla! Marie!

Marie! Ale i madame Merguin byla na nìho rozezlena. Ubohá Merguin! Také zahynula?
Také. Tys jediná vyvázla.
Zvlátní. A já o tom nic nevím. Pranic. Poslední, na co
se pamatuji, je, jak za mnou Lari volá, a pak zase ten chumel lidí v divadle, bìh nìjakou chodbou...
Myslím, pøeruil ji øeditel Unger nepokojnì, e by ses aspoò prozatím mìla co nejménì zabývat tìmihle vzpomínkami. Ostatnì se co nejdøíve poradíme s lékaøem
Bud bez starosti, usmála se. Nemohu øíci, e by mì rozèilovaly. A co mamá? Ví, es jel sem za mnou?
Ne. Odcestovala ji pøed delí dobou na Sicílii. Sám jsem
jí k tomu radil. Byla... potøebovala rozptýlení. Jakmile dám
v Praze nìkteré vìci do poøádku, vydáme se spolu za ní. I ty
se potøebuje zotavit.
Bezmála by se byl podøekl! Ze veho je patrné, e Marie
natìstí neví nic o tom, e byla pokládána za mrtvou, a on jí
pøece teï jetì nemùe øíci takovou hroznou vìc. Tím ménì
to, e její tragická smrt div nezlomila její matku. To tak! Jetì
se neví, je-li Marie sama mimo nebezpeèí. Ztráta pamìti!
V takových vìcech se nevyznal, ale zdálo se mu to nebezpeènì blízko nervovému sanatoriu. Pìkná vìc! Jeho duch,
zvyklý pohybovat se mezi skuteènostmi stejnì ostøe a tvrdì
øezanými, jako byly stroje a dìla, vyrábìné v jeho závodech,
a pluky cifer, je dennì od rána do veèera pochodovaly
po psacím stole v jeho pracovnì, vzpíral se nìèemu tak výstøednímu, jako byl její pøíbìh sedmi nedìl. Nejradìji by se s ní
rozjel za matkou hned, kdyby to bylo moné.
To je od tebe velmi pìkný nápad, otèe, rozzáøila se Marie
a pohladila mu lichotivì ruku.
Jene, ví... je tady jetì jedna vìc... takový detail...

Odmlèela se, nerozhodnì si prohlíejíc nehty, jejich stav
byl alostný.
Nue? Jakýpak detail?
Není vlastnì tak zcela podruný. Sedm nedìl je dlouhá
doba. Proè jsi pøijel pro mne teprve vèera?
Øediteli Ungrovi spadl popel z doutníku na podlahu. Tu to
máme! Má jí vypravovat o smrti, je nebyla smrtí?
Bylo dost na tom, e celá ta zmatená vìc vrhala nyní, dodateènì, nepøíjemnì ironické svìtlo na velkolepou obøadnost
hromadného pohøbu, na zástup smuteèních hostù, na omdlévající
matku... Èím smìlejími plány se zabýval ve svém zbrojaøském podnikání, tím protivnìjí mu byla jakákoli romantická
pøíchu v soukromém ivotì. A teï tohle! A se vichni smuteèní hosté a pøíbuzní, poèítaje v to i Larie, dovìdí, e jejich
kondolencím chybìl reálný podklad... Mìl pocit, e jeho podìkování za jejich úèast se nepøíjemnì podobala bezcenným
akciím. e bez jeho viny, to pøece docela nic nemìní na faktu
nièím nepodloeného papíru!
Pozoruji, e ti má otázka pøila nevhod. Je-li tomu tak, mùeme hovoøit o nìèem jiném.
Mluví z ní lhostejnost nebo únava? Nepokojnì sebou pohnul na idli. Lhostejnost by nebyla dobré znamení.A únava
snad ano? Spala pøece dobøe!
Ne, Marie. Proè by mi byla nepohodlná? K tomu není pøíèiny. Zdá se mi pouze trochu pøedèasná. Pøedevím, opakuji,
musí se zotavit.
Zadívala se naò dlouhým, zpytavým pohledem a zvánìla.
Mluví se mnou, jako bych byla nemocná. Èi jsem snad
opravdu nemocná?
Ale ne. Toliko...

Sedm týdnù! pøeruila ho. Sedm týdnù! A náhle její oèi
spoèinuly na jeho rukávì. Co to? Ty nosí smuteèní pásku?
Po kom?
Vecek zdìen sáhl si bezdìèným pohybem na rukáv. Jak
jen na ni mohl zapomenout? Bezmocné rozpaky rozlámaly
mu vecky rysy v oblièeji - v tom oblièeji, který se vdycky
dovedl tak ovládat! Prudkým kmihem se Marie vztyèila
na posteli, je pod ní kvílivì zavrzala.
Po mnì snad? Øekni! Chytla ho naléhavì za ruku. Znamená to snad, e. . e jsem vèera vstala z mrtvých?
Díval se na ni úzkostlivì. Øekne-li ano, unese takovou zprávu? A náhle si uvìdomil: vdy to vùbec nelze odkládat na dny,
nýbr nejvý na hodiny! Ne dojedou domù, musil by jí to øíci
tak jako tak, sice by dolo k jetì výstøednìjím situacím!
Nikdo netuil, es tu katastrofu pøeila, a já od vèerejka
málem vìøím v zázraky, odpovìdìl pomalu a tichým hlasem,
jako by doufal, e takto pronáená slova budou ménì nebezpeèná.
Marie sklesla zpìt do poduek a nìkolikrát prudce vydechla.
Zbledla. Starostlivì se k ní naklonil.
Mám zavolat lékaøe?
Hodila sebou na bok, zády k nìmu a èelem ke stìnì.
Ach, dej poøád pokoj s lékaøem! zahuèela. Nech mì. Chci
být sama.
Váhavì vstal. Má jí vyhovìt? Pøedstavoval si, e pøijme tu
zprávu docela jinak. Tohle se mu nelíbilo. Ten vznìtlivý, obviòující tón - copak mùe za to, co se stalo?
Po pièkách vyel z pokoje. Sotva vak za sebou zavøel dveøe a spatøil dr. Turbu, høejícího se u kamen s nezbytnou cigaretou v ruce, opìt se ovládl.
Dr. Turba ihned uctivì vstal.

Vecko v poøádku, pane generální?
Celkem ano. Spala dobøe a Je po mnì, natìstí.
 Dr. Turba se usmál a podal mu arch papíru.
Naèrtl jsem zde návrh na telegram panu Lariovi, øekl vìcnì. Soudím, e on pøedevím musí být o tom uvìdomìn.
Tenhle Turba! Myslí na vecko a vdycky døíve ne ostatní.
Má pravdu. Taková veliká vìc, jako je spojení jejich závodù
sòatkem! Závazek musí být co nejrychleji obnoven. Sedm
nedìl! Sedm nedìl zbyteènì ztraceno, a on za to nemùe
uèinit nikoho odpovìdným, na nikoho si nemùe zazvonit a øíci
mu: Pane, podal jste takový dùkaz neschopnosti, e závod
nemùe ji reflektovat na vae sluby. Tak. Porouèím se vám.
A nikdy jetì nebylo v sázce tolik jako právì nyní!
Jen odeel, Marie se opìt pøevrátila naznak. Mrtvá!
Sedm nedìl byla pokládána za mrtvou! To pøece docela
mìní situaci. Potom ti lidé vèera nehráli s ní ádnou vypoèítavou hru, jak je podezøívala! A ten mladík se svými podivnými
náznaky, které ji tak uráely
Vyklouzla z postele, pøistoupila k umyvadlu, stojícímu vedle
huèících kamen, a sklonila se k zrcadlu - blí jetì blí - pièkami prstù si pøejela nìkolikrát po tváøích - nu ano, to je ona,
skuteènì ona, chybí jen rù na rtech a pudrový práek na pleti
- usmála se - také obraz v zrcadle se usmál - libý pocit z neslýchaného dobrodruství v ní na okamik zvítìzil. Ale pak
se opìt ve skle tváø zachmuøila. Jednala s nimi vèera tak pøíkøe a nespravedlivì, zejména s tím mladým muem... Zachvìla se, podlaha ji studila do bosých nohou - nedbala toho. Zamíøila k oknu. Kostrbatì dládìné námìstí - naproti pøízemní
domky, støídající se s jednopatrovými - Smíené zboí ète
na títì nad krámem, z nìho vycházejí nìjaké dvì eny - zde
tedy ila sedm nedìl? Jak? Závra. - Pøidrí se rukou okenní

kliky. Zvlátní, nikdy nepoznaný pocit proniká jejím nitrem.
Èerná trhlina v ivotì. Prázdné místo, které touí být vyplnìno. Slova, je vèera slyela, mátonì se jí potácejí myslí
a kadé z nich je podpíráno lítostí z jedné a zvìdavostí z druhé
strany. Ten mladík mluvil tak dlouze a obírnì. Nìco
o kouzelném domì, o lesích, o ivotì jako v ráji, o nìjaké písni
a vrbách - jak to jen bylo? Mlhavé obrazy valí se jí hlavou, mraky prchavých a nezachytitelných stínù opìt se s ní vechno toèí
- s tím mladíkem se musí jetì jednou setkat - nejistými kroky
se vrací k posteli - tak nevkusný nábytek, nikdy jetì nebydlila v tak ubohém hotelu! - postel pod ní vzryvnì zaskøípe hlava
jí poklesá - spát - spát - obrátí se na bok tváø podloí rukou
a zavøe oèi - narùovìlý pøísvit sejí chvìje pod víèky - bude
zapotøebí, aby Larie drela na krátké uzdì - rùový pøísvit
se jí rozlévá nad hlavou, veliké podzimní slunce vstává
na obzoru z mlh, èervený kotouè, koruny stromù planou zlatì,
hnìdì a rudì, z lesù stoupají namodralé páry. Dýchá se jí volnì
a astnì v bohatì zrosené zahradì, rýè zajídí bez námahy
do pùdy, zkypøené deti, a z obracené prsti stoupá tìká,
koøenná vùnì.
Dejte pozor, a si neudìláte puchýøe, Marie, øíká jí bìlovlasá staøenka a dobrotivì se na ni usmívá.
Vecko je dobré a krásné, pestøe vyzdobené vìtve mávají
slunci i jí na pozdrav. I zemì se na ni usmívá. I dùm, obklíèený plaménky rudého vína.
Ach, nebojím se. Co by mi u vás mohlo zpùsobit bolest?.
To je tím, e i vy tu vecko milujete, Marie.
Marie! Jak melodicky zní její jméno v prùzraèném, svìím
vzduchu.
Staøenka odchází do domu a ona se za ní chvíli dívá - klid
a mír chodí od stromu ke stromu a pøistupují i k ní a podávají

jí své dary. Poutí se opìt do práce, která jí pøíjemnì pìní krev
a vhání teplo do tváøí.
A náhle èísi ruce ji zezadu obejmou, èísi rty se horce dotýkají její íje a ramenou, pøivírá oèi, nesmírná slast proudí jí ilami jako svìtlo, nevidí do tváøe tomu, kdo ji líbá, ale ví, jak
dobøe ví, kdo to je, její srdce je naplnìno láskou jako bijící
zvon zvukem, teï objímající ruce ji poutìjí, kroky se vzdalují
cestou mezi ploty, ale volání doléhá k ní stále:
Marie! Marie!
Stromy blednou a rozplývají se, zahradu zahaluje stín, èervený kotouè slunce hasne. Pøichází noc a spánek, na vech
stranách jen vlny a vlny tmy, ale i nad nimi se vznáí tý hlas:
Marie! Marie!
Jak ráda by mu odpovìdìla! Co vak bylo jetì teï ustavièným plynutím, sráí se najednou kolem ní v kamenné zdivo, vrí se vý a vý, leí v nìm jako V hrobì, nìco se v ní dusí
a dodýchává - Marie! - i to volání hasne - èerné, jako zuhelnatìlé stojí kolem stromy, listí jako ze sazí haraí na nich sue,
a najednou nastává klesání a øícení, vecko se s ní propadá
do temné hlubiny úzkostnì otevøe oèi - bílé svìtlo - rozpraskaný strop - dívá se, dívá - zátopa úzkosti opadává - snáí
se k ní nesmírná úleva - v prstech cítí loní pøikrývku skuteènost vstupuje do ní jako do otevøené a èekající brány - nìco
se jí zdálo - napìtí se v ní vzepøe marnì - nevzpomíná si nìjaké zvuky k ní doléhají to mluví otec - ne svým obvyklým,
odmìøeným tónem - ádám vás znovu, abyste se vzdálil! otoèí hlavu 
Mladík ze vèerejího veèera!
Instinktivním pohybem si vytáhne loní pøikrývku a k bradì
a rázem úplnì procitne. Vidí: otec je rozèilen a dr. Turba právì energicky bere toho mladíka za rameno. Nìco se zachvìje

v jejím nitru, jako kdy pták marnì zamává pøistøienými køídly.
To nevadí, otèe. Nech ho tady.
Ale to není moné, Marie. Tvùj zdravotní stav...
Mùj zdravotní stav je bezvadný, pøeruí ho Marie, která
se opravdu cítí svìí a silná, a já jsem si pøála tak jako tak
s panem Balvínem si pohovoøit.
Nemùe pøece takto na lùku...
To je pravda, situace je krajnì nevhodná, leè tomu lze snadno pomoci, ne? Kdyby napøíklad poèkali ve vedlejím pokoji
- bude hned hotova.
Øeditel Unger tomu nerozumí, prve pøece mluvila docela
jinak; pohlédne tázavì na dr. Turbu, ten vak jen pokrèí rameny. Co chcete? znamená to. Víte sám, e vae dcera vdycky
prosadí svou.
Odvedou Martina, který se ji nevzpírá a jen mlèky pohlcuje
Marii oèima, a sotva zmizejí z pokoje, Marie vyskoèí z postele,
necítí u ani závrati, ani slabosti, a rychle se zaène strojit.
Smìné! Ani jediný kus prádla není její. Na vech jsou monogramy RB. A teï ty nemoné aty. Pohled do zrcadla. Nedostatek rùe a pudru ji mrzí, ale co dìlat? Otce a doktora Turbu pole dolù do jídelny, a si namítaji, co jim libo. Musí si
s tím mladíkem pohovoøit mezi ètyøma oèima. Musí! A se svìdivou zvìdavostí ve vech nervech vyjde z pokoje.
Kdy se Martin vrátil do Ventova bytu, byl tak poplenìn, e
si vùbec neviml rozèilení, které se tak nápadnì zraèilo na jeho
matce. A ani paní Balvínová se ho nemusila ptát, kde byl. Mìl
to napsáno na oblièeji.
Mluvil jsi s ní?
Její pohled byl pln úzkosti.

Mluvil.
Øekl to takovým vyhoøelým tónem, e se ho neodváila dál
vyptávat.
Byl jí za to vdìèen. Naè by jí jetì pøitìoval? Beztoho je
s podivem, e neklesla pod bøemenem, které na ni naloila
minulá noc.
Minulá noc! Pøipadala mu jako pøíerný sen. A ten kovový
staøec se stukou Èestné legie, jak s ním jednal! Jako
s obtíným èlovìkem.
Pøistoupil k oknu a zadíval se ven. Na kostelní vìi vyzvánìly zvony. Nìkteré obchody byly u zase zavøeny. Lidé chodili pomaleji, bez cíle - procházeli se a uívali slunce. Nedìlní
tváøe. Nedìlní pohoda. Na rohu u lékárny stál doktor Tomec
a hovoøil s lékárníkem. Doktor Tomec! Musí ho poádat, aby
mu pùjèil tu uèenou knihu s oním pøíbìhem, o kterém se mu
tehdy zmínil aèkoli, k èemu by to teï bylo dobré?
Josef je jetì dole v obchodì? pronesl Martin do skla.
Budou ji brzy zavírat. Rosa jim la pomáhat. Josef øíkal,
e mì pak odveze domù. Chce-li, pozvala bych je k nám
na obìd. Bylo by nám s nimi veseleji.
Zamlèela mu, e Rosa odela dolù do krámu jen proto, e
se obávala se s ním setkat po tom, co se zde pøihodilo
za jeho nepøítomnosti.
Martin zavrtìl hlavou.
Radìji a nìkdy jindy, maminko. Ve tøech mi bude lépe.
Ve tøech! To slovo paní Balvínovou mimo nadání zabolelo.
Vèera by byl jetì øekl: Ve ètyøech. Zase jeden èlen ubyl. A bolestnìjím zpùsobem, ne kdyby byl zemøel.
Dobøe. Jak si pøeje.
Ticho. Náhle se Martin otoèil a øekl:

Chtìl bych vìdìt, maminko, jestli jsi vèera i ty pozorovala... nìjakou zmìnu na Marii?
Paní Balvínová potøásla hlavou. Nevyslovil nic jiného ne
mylenku, která i ji od veèera zamìstnávala. Ale jak mu to
øíci? Bála se ho dotknout i pouhým zvukem vdy byl jedna
jediná rozjitøená rána!
Pozorovala, Martine, odpovìdìla, kdy se po jistém váhání rozhodla pøiblíit se k pravdì co nejopatrnìji. Jene nejsem si jista, v èem záleela.
Martin k ní ivì pøistoupil.
Zrovna jako já! zvolal a pak dodal tieji: Blednoucí obraz
- nenapadlo ti to, kdy tady leela? Blednoucí obraz! Jinak to
nelze vyjádøit! Ale v jakém smyslu blednoucí? Jako by bylo
z ní unikalo nìco nezachytitelného. Jako kdy vadne kvìtina
nebo usychá strom. Usedl k matce a vzal ji za ruku.  Jak by
sis to vysvìtlila, øekni, maminko? Nebo se mi to jen zdálo?
Zamylenì ho poslouchala. Blednoucí obraz! To byl pøesnì
i její dojem.
Zvlátní je, øekla, váíc kadé slovo, e se ta zmìna projevila, právì kdy se v Marii probudila zapomenutá minulost.
Snad to nìjak souvisí.
A v duchu, jako v noci ve voze, zase vidìla samu sebe, jak
se ubírá lesem dýmajících komínù a nese na dlani dvì nahá
lidská srdce. Dva svìty, je se u nikdy nemohou setkat.
Snad, dodala, mohla být Marie nae jen tak dlouho, dokud mlèící pamì ji oproovala...
Od sebe samé?
Ano. A od minulosti. A od jejího svìta. Soudim, e kadý
z nás má to místo, na které ho osud postaví ve chvíli narození. Také ty. A také ona. Co my vlastnì víme o jejím svìtì, Martine? Nic.

Já dost, povzdychl si Martin, vzpomínaje si na rozmluvu
s Marií a s jejím otcem. Nahlas vak øekl:
Tvá slova, maminko, vlastnì znovu posílila mou nadìji. Chápe? Kdyby bylo mono probudit v ní vzpomínku na ná svìt...
Ne, jetì není vecko ztraceno.
Ubohý hochu, politovala ho paní Balvínová v duchu, myslíc
na toho protivného advokáta, který ji prve navtívil, a na to
s èím pøiel. Co je sedm nedìl svobody due proti dvaadvaceti letùm vìzení za zdí rodu, zvykù, zájmù a co já vím, èeho
jetì? Ale potlaèila v sobì tak trpkou a beznadìjnou úvahu.
Martin nemìl nikde stání. Chvíli pobyl u matky, která si lehla
na pohovku, aby si jetì odpoèinula, ne , se vydají zpìt
do Bítova, na chvíli zabìhl ke vagrovi do krámu, kde jen pøekáel, a pøed jedenáctou najednou vzal klobouk a zimník
a chystal se ven.
Paní Balvínové se stáhlo hrdlo; uhodla a pøíli dobøe, kam
jde! A vskutku, zamíøil znovu do Panského domu. Jen tak, bez
urèitého plánu - byl jako elezná pilina pøitahovaná magnetem.
Tam se vak dovìdìl, e ji pøed hodinou vichni odjeli
do Prahy. Vichni.
Potluèen a shrben pod pøetìkým bøemenem, vrátil
se k matce.
Odjela - bez jediného vzkazu!
Vydali se na cestu do Bítova pìky a paní Balvínová nespustila oèi z Martina. Jeho vnìjí ledový klid (byla to vak jen naprostá ochablost, jaká bydlí na samém dnu zoufalství) ji lekal
a utvrzoval v pøesvìdèení, e bude opravdu nejlépe, kdy
se Martin nikdy nedoví, co se pøihodilo, zatímco byl v Panském
domì u Marie. Kdo byl podlejí? Ten advokát, který s kulatým
úsmìvem nejlepího pøítele jí pøinesl ek na pìt tisíc za sedm

nedìl, nebo ten, kdo jej po nìm poslal? A jetì se tváøil uraenì, kdy odmítla! Ne, to Martinovi nikdy nesmí prozradit.
Z poèátku se jí lo tìce, ale svìí, sluncem prozáøený
vzduch byl jako víno - vléval jí novou sílu do zesláblých údù. li
beze slova, kadý ponoøen do svých mylenek, Rosa vedle
ní, Martin sám, stále o nìkolik krokù pøed nimi.
Odjela, a bez jediného vzkazu! znìlo v nìm jako hrany. To
je tedy konec? Zmizí z jeho ivota, jako se objevila? Kouzelné zazáøení hvìzdy, je vzplane a zhasne takøka v jediné noci?
Cosi velikého a vzneeného sestoupilo do jeho srdce, otevøelo mu výhled do ráje a náhle zase odelo, odnáejíc
s sebou zjevení krásy, jako by mu nesmìlo zanechat nic víc
ne tesknou vzpomínku na tìstí, je bylo a není. Ale on nechce jen zdání a pøelud, chce skuteènost, chce mít a vlastnit,
chce posunovat to, co bylo, i dále do nové a nové budoucnosti, a tam, kde snad konèí vecko - na práh východu
do mlèící vìènosti! Nìjaký poklebný skøítek, sedící v jeho
srdci, se zasmál: Bláhový, cos èekal jiného po své poslední
rozmluvì s ní? - Vdy se mne sama ujala, sama si vynutila
rozhovor se mnou! - Dobrá, a co bylo potom? - Martin znovu
vidí, jak s ní osamìl v pokoji. Boe, jak mu builo srdce! Dlouho nebyl s to promluvit - hledìl jen do jejích èerných, zkoumavých oèí - zdálo se mu, e opìt stojí pøed ním tá Marie, její
ruce se mu tak èasto ovíjely kolem krku. Pøistoupil a k ní neustoupila. Vzal ji za ruku - dovolila mu to. Jeho odvaha, jeho
nadìje dostávaly nová køídla! Vzchopil se k novému zápasu.
Hovoøil a hovoøil, prosil a zapøísahal ji a ona poslouchala a poslouchala, beze slova, její oèi, ty veliké, iroce rozevøené, stále
jaksi udivené oèi se od nìho neodvrátily ani na chvíli, výraz
její tváøe mìkl, cosi vøelého a soucítícího stoupalo v nich
z hlubin k povrchu, nìjaké poselství, tichý výkøik úasu

a okouzlení  ji ji chtìl zaèít mluvit o tajemství jejich nocí
v spícim domì, o hodinách lásky, odevzdání a splývání, ji ji
chtìl nejdrahocennìjí chvíle svého ivota obléci
do rozechvìlých slov, kdy tu najednou spatøí, jak její zraky
prolehl plamen a spálil pøicházející poselství na popel, její
ruka se odtahuje, brána jejího oblièeje se zavírá, její postava
se od nìho vzdaluje, slyí, jak øíká: Ubohý hochu, ubohý hochu, ale ne, není to moné, pak se k nìmu nachýlí, její rty
se letmo dotknou jeho tváøe - kdy se vzpamatuje, pokoj je
prázdný.
Hej, Martine, kde, prosím tì, celý den vìzí?
Nìkdo ho drí za rameno a tøese jím.
A, paní Balvínová, dobrý den! Byli jste ve mìstì? A kdepak máte sleènu Marii?
Otrádovec!
A Penc!
Odjela? Tak náhle? Jaká koda! Snad ne kvùli vèerejku?
Chtìl jsem jí gratulovat. A pak zbít tady Pence. Co tomu øíká, Martine, ta ho dobìhla, co? Zato tenhle Penc! Byli byste
to kdy do nìho øekli? A jetì se nechce pøiznat, kolik od nìho
dostal za ten tanec s kotìtem! Ale já to z nìho vytluèu.
A zase tøásl Pencem.
Penc, ruce v kapsách, jen vrèel a zapøísahal se.
Martinovi trvalo chvíli, ne procitl a pochopil. Ach ano, vèera, Svìt divù!
Nu, já myslím, øekl roztritì, e Penc opravdu neví, co
se s ním dìlo. Spal.
Jetì ho braò! zvolal Otrádovec. Slyíte ho, paní Balvínová? Spal prý. Nepamatuje se prý. To se ví, pan kouzelník rozkáe: Zapomeòte na vecko a procitnìte. Nu, a on tedy poslunì zapomnìl.

Zatímco Otrádovec se hlaholnì smìje a vykládá nìco jeho
matce a sestøe, Martin si vjede rukou prudce do vlasù.
Zapomeòte na ve a procitnìte! Co jestli ten kejklíø pronesl jen druhou èást povelu a tu první ve zmatku vynechal? Leè
co na tom? Martin lhostejnì pokrèí rameny. Teï u ani na tom
nezáleí.
Slyí, Martine? Povídám: Marie také zase vecko zapomnìla?
Marie? zakoktá Martin. Ne. Ta si pamatovala vecko.
Aha! Slyí? Slyí? vykøikl Otrádovec vítìzoslavnì, ale
v tom se mu Penc vytrhl a u peláí mezi ploty, jako by mu
hlava hoøela. Otrádovec za ním.
Nikdo z nich se nezasmál. Ani Martin, ani paní Balvínová,
ani Rosa. Martin se mlèky otoèil a zamíøil domù. Z dálky nesl
se k nim hlasitý náøek Pencùv.
Riki, vecek rozradostnìn, vítá ho skokem na prsa. Martin
ho nedbá a projde pozlacenou zahradou, v ní jako v drahocenném rámu svítí rubín jejich domu. V pøedsíni zaváhal. Touil být sám, a pøece zároveò se samoty bál. Vpravo - dveøe
do sálu. Tam snad u nikdy v ivotì nevkroèí. Zahnul vlevo
do jídelny. Paní Balvínová a Rosa ho následovaly.
Sotva vstoupil, jeho první pohled platil 
Kdo sòal ten obraz, maminko? obrátil se prudce na matku, ukazuje na stìnu nad rádiem, je zela prázdnotou.
Domyslila si hned, kdo to udìlal! Ten, kdo se jí odváil nabídnout ek. Ano, ti lidé byli stejnì dùslední jako nemilosrdní.
Oni, odpovìdìla ostøe a vyznìlo to, jako by navdy pøirazila dveøe mezi jejich domem a Marií.
Martin jen mávl rukou a krátce, vyprahle se zasmál.
Ani na tom ji nezáleí. I kdyby tady visel, jaký by to mìlo
smysl?

Obeel stùl. Na téhle idli sedávala. Veèer co veèer...
Odnesl ji do modrého pokoje a postavil ji vedle tetièèiných
køesel.
Celý týden chodil Martin do koly a ze koly, obìdval
a veèeøel, pracoval na zahradì - il, jako by se nic nebylo stalo, a paní Balvínová znenáhla okøívala. Minulost se promìòuje
v stín, a vzpomínka èasem vybledne, utìovala se.
Kdy vak pøila sobota, prohlásil Martin, e pojede do Prahy. Øekl to pevným hlasem a tváøil se tak zarputile, e paní
Balvínová se neodváila ho pøemlouvat. Pochopila hned: bylo
by to jen pøilévání oleje do ohnì. Ale polekalo ji to mnohem
víc ne zahømìní z modré oblohy.
Martin jel. Jel bez zavazadel, noèním vlakem, patrnì schválnì, aby nemusil v Praze pøenocovat. Po celou cestu znovu
a znovu se vracel k mylence, která mu po sedm dní záøila
na nebi místo slunce: Kdyby byl minulou nedìli, kdy s ní naposled mluvil, øekl i to, co se mu ji dralo z úst, moná, e by
byl otøásl nejspodnìjími vrstvami její due, probudil sen, který tam døímal, a dobyl Marii zpìt pro sebe a navdy. Ne, jetì
se nevzdával, jetì jednou chtìl se pustit do zápasu.
Dorazil do Prahy za pomourného rána a vydal se z nádraí
rovnou na Oøechovku. Adresu si nael v telefonním seznamu
ji na adamovické potì, umìl ji nazpamì, nièím se nemusil
zdrovat, leda dvojím dotazem, kdy bloudil spletí vilové ètvrti. Ostatnì sotva se octl na místì, poznal tu honosnou vilu ji
z dálky. Mariiny sny! Mìla zpøedu pùlkruhový balkón, který spoèíval na dvou silných kamenných sloupech a tvoøil tak zároveò klenbu dládìného podjezdu, k nìmu se z obou stran
stáèely dvì iroké vjezdové cesty mezi okrasnými záhony,
lemovanými sestøienými buxusy. Okna v pøízemí byla opat-

øena møíovím se zlacenými ozdobami. Zahrada, tichá
a oputìná, plála sytými barvami podzimu. I dùm byl tichý
a jako oputìný. Ale z komína na høebeni støechy vystupoval
slabý prouek dýmu! Vysoká zahradní møí, umnì kovaná,
oddìlovala vilu od ulice. Mariin svìt od nìho. Pøeel
na protìjí stranu a ve vzdálenosti, kterou pokládal za náleitì
bezpeènou, se postavil na strá. Podíval se na hodinky. Devìt pryè. Znaènì se opozdil.
Kouøil cigaretu za cigaretou, nìkolikrát zmìnil stanovitì,
aby zahnal strnulost v køehnoucích údech. Hodiny ubíhaly. Pùl
dvanácté. Zaèal se procházet sem a tam, nedbaje u, budeli spatøen. Doel a na roh ulice a zase se vrátil. A opìt. Ulice byla liduprázdná stejnì jako vily, které ji lemovaly. Tu a tam
se arci stal div a na chodníku se rozlehly kroky osamìlého
chodce - vdycky nìjakého cizího, neznámého èlovìka - tu
a tam zaelestilo auto, ale ádné se nezastavilo pøed umnì
kovanou møíí.
Jen jednou, jedinkrát kdyby ji jetì spatøil a mohl s ní promluvit!
Zkusím to a zazvoním. Co se mi mùe stát?
Nìjaká dáma v malém klopeném klobouèku a v èerném,
hedvábnì se lesknoucím koichu. Podíval se na ni, kdy ho
míjela - jen tak ji pøejel oèima. Dva tøi kroky tenká jehla zabodla se mu do srdce. Ohlédl se. Ta postava - ano. Ta chùze
- ne. Krev vehnala se mu do hlavy. Obvíøil ho poplach a zmatek.
Marie! Ne, vylouèeno. A pøece...
Jetì jednou se ohlédl. Postava pøecházela pøes ulici. Vysoké podpatky jejích støevíèkù hlasitì tepaly do asfaltu. Jaksi
nervóznì zrychlovala krok. Teï u utíká a míøí k vile s pùlkruhovým balkónem!
Støemhlav se za ní rozbìhl.

Marie!
Otoèila se tak prudce, jako by se chtìla bránit útoku.
Marie, pøiel jsem .. èekám tu...
Martin neslyí, co povídá, jen se dívá a dívá, vidí ebenové
oèi, úzký prouek èerných vlasù pod okrajem klobouku, èelo,
které líbal, ústa, která líbala jej, ale vecko to tvoøí cizí tváø,
chlad se íøí Martinovým nitrem, srdce mu zapadá do ledových
ker, kde je vzruení, které si pøedstavoval, kde ohnivá vlna,
o které snil? Necítí nic, jen mráz a mráz, ta cizí tváø pyných
a tvrdých rysù k nìmu nemluví, kde je krása, která ji zdobila,
kde bohatství citù, je z ní vyzaøovalo jako svìtlo tehdy v onìch
dobách, kdy ráj byl dokoøán a vecky vìci v nìm stály
v plamenech jako hoøící pochodnì?
Pramen slov vysychá, u jen krùpìj po krùpìji se mu procezuje sevøeným hrdlem, z èerných, mìlkých oèí lehá naò strach
a zá, pohrdáni a uraená hrdost, ne, není ebrák, který obtìuje, ne, prosím, jsem boháè, multimilionáø, nesmírné oblasti vzpomínek a snù jsou mým majetkem, jsem pánem zemì
s poklady, je se dennì otvírají, neukloní se, ani nesmekne
klobouk, jen se otoèí a odchází, ulice se svauje, mìsto hømí
kolem nìho, supající lokomotivy, krajiny ubíhající za oknem
vagónu, mìsta a nádraí, kola bijí do výhybek a køiovatek,
slunce zhasíná na obzoru, úzký srpek mìsíce jako stopa
po polibku na chladných ústech veèera, v siných dálkách blikají chudá a øídká svìtla vesnic, silnice, sotva znatelná, vine
se pod jeho nohama - poehnaný kraji mého dìtství, který
skrývá ráj mého srdce, milovaná pùdo mých pøedkù, pøijmi
mì do své ochrany, obejmi srdce zranìné krásou a snem,
dej mi rùst a ít a nést úrodu jako obilnímu klasu!
Tøi zlatá okna mu zazáøila v ústrety.

