Adolf Hoffmeister:
OBRATNÍK KOZOROHA

I. DÍL: BÁSNÍK
BÁSNÍK NA MOTOCYKLU
 Znáte pøíbìh indické princezny, která mìla tak veliké pohlaví, e nikdy nenabyla vzdor své nesmírné a spravedlivé touze mue, a zemøela pannou? Je to nejhroznìjí osud, který
mùe potkati enu.
 Ano, je to jako pøíliné bohatství, které je pøíèinou smrti
hladem. Vidíte, sám pronáíte chválu normality. Prùmìrnost
je základem tìstí. A tìstí je to, po èem lidé touí.
 tìstí, ano tìstí je astrální úkaz, je to hvìzda, moná e
je to stín neastného, ale jest nehmatatelné a neuchvatitelné,
tìstí, ach, tìstí je krásou ivota.
 tìstí je druh pohodlí. tìstí je buroasní podnik, tìstí je
kapøí spokojenost. Kazí dobré mravy a kalí vodu.
 Proè
 Øeknete-li tìstí v lásce, nemùete nevzpomenout hmotných, horkých obìtí a nocí, tøeba pod studeným nebem, ale
v tìsném dotyku s vánivými slovy a nahýma rukama. A netìstí v kartách je køehké a chladné jak osud. Je pøece zbonìjí prohrávati sázku, právì tak, jako neastnì milovati
a psát vere v zákoutí mìstských sadù, ne astnì se usmívat jak kruhoústý kapitalista, jen staví peníze z pøekoceného
banku do sloupcù znamenitì dùrazného kovu.
 Ach mlète! tìstí, tìstí, ach tìstí, a láska!... eptal básník jako v divinaci, nehledì na cestu a zíraje k temnì modrému veèernímu nebi, kde by mìly být hvìzdy, anebo ale
aspoò mléèná dráha, korespondující s touto bílou nekoneè-

nou silnicí, která se vlekla seeøelými pøedmìsty k svìtelné,
spí tuené ne vidìné záøi velkomìsta.
Rozhovor byl veden s motocyklu na motocykl, za pomalé jízdy, kdy k rytmu slov pøidával se hukot peèlivých a pøesných
strojù. Jejich válce a rouby, páky a rourky, aè zapráeny, stály
èi pohybovaly se pomalu a jistì, jakoby neznaly smrtelnosti
vìcí lidskou rukou zrobených. Stroj kloktal jak dítì, které
se vèera nauèilo samo si èistit zuby. (Stroje jsou tak naivní!)
Vzduch se sklánìl a motory stichly! Jen poèet gumových kol
dával cestovatelùm zakoueti poitek pohádkového hrdiny
v sedmimílových botách s gumovými podrákami a podpatky.
U básníka který v autobrýlích, naklonìn ku pøedu eptal tìstí, ach, tìstí a láska, byla pøíli prosaickým vyraením jízda
na tak civilisovaném samohybu. Nebo chodci, kteøí nespornì
vichni se narodili ji v tomto století, jsouce realistickými obdivovateli skuteèností bìných a nejbìnìjích, nemohli si
zkonstruovat básnické prostøedí anebo okolnost podobnou
takové, aby básník zatouil po jízdì na dvouválcovém, ponìkud páchnoucím vozidle a ji to byl stroj New Imperial, Indian
Scout èi Powerplus, ABC, BSA, ÈAS, ACE èi AIS. Taková
okolnost by nastala, kdyby básník, jen ve stínu libového háje
svádìl bílého andìla k milostným hrám, vykroèit pojednou
s kvìtinou v ruce na ulici, kde stojí napsáno velikými písmenami, bílými jak ty lilie, DNES V NEDÌLI FOOTBALOVÝ ZÁPAS SPARTA v. MAKKABI.
U medicinae kandidáta naopak byl motocykl pøíli poetickým a nesourodým zdrojem pohybu; nebo by se u medicinae kandidáta nejspíe pøedpokládala zdravá chùze.
Stroje kloktaly vytrvale a nedìle se sklánìla k zemi, aby spoèinula v prachu vedních dní. Výletníci se vraceli z vý-

letù. Vlaky páchly a dívky znaveny polibky, tiskly èela na sklo.
Bylo smutno a chtìné veselí skautù s mandolinou podobá
se rozumné øeèi opilého.
A na silnici v kotouèích prachu mizí vùz za vozem a mezi nimi
i vùz básníka, jen sní o tìstí, které je materielní, a medicinae
kandidáta, jen pitvá ivé áby a doporuèuje køehkost netìstí.
 Nevím, co je to, co se teï dìje, uvauje hlasitì medicinae
kandidát. Je to ivot anebo umìní. Nikdy nevím co je umìní,
èi lépe øeèeno, nikdy nevím, kde jedno zaèíná a konèí druhé.
Exquisitnost ivota se mísí s dokonalostí umìní právì tak, jako
primitiv s primitivem anebo amateuøi obého. Má to oèi, jako
koèka, má to ui jako koèka, má to ocas jako koèka a pøece
to není koèkal Co je to?  Je to buï kocour anebo umìní, jeli koèka koèkou, anebo ivotem, moná, e jediný faktický
rozdíl mezi vím na zemi je v pohlaví a ostatek formelní malichernost, která se vyslovuje èleny buï ten nebo ta nebo
to. Ale vy jste bledý, co je vám? Nepoutìjte se pøece øidítek, co dìláte  pøeruil se MUC uprostøed svých meditací
vzduchoprázdných jak teplomìr a podìenì se díval na básníka.
Básník na motocyklu zalomil rukama nad hlavou a jeho ústa
eptající slovo: tìstí, ach, tìstí a láska, sevøela se v køeèovitém zápasu s pøemírou bolestí v dui.
Ne se pøiblíil studující lékaøství na dosah ruky, sjelo mohutné kolo stroje, (které se velmi podobá tlustým nohám nehezké sleèny), s chodníka a po nìkolika marných skocích, nárazech a komických pohybech, roztoèilo se jako káèa na zemi
na plocho, odhodivi básníka vysoko ke hvìzdám.
Stroj dopadl na zem, rozbil se snad a ztichl a souèasnì
s ním rozplynula se v prachu silnice støíbrná slza básníkova,
která dopadla døíve ne on k zemi, nebo byla tìká zármut-

kem a slzy jsou na zemi domovem, kdeto básníci mezi oblaky. Ale pøesto se skácel i básník komicky zkroucen na zem,
jakoby vypustil dui.
Za chvíli pøili lidé a odnesli poranìného a poranìný stroj,
ale slzu nenali. Z tìch zapomenutých slz se prý rodí perly
a proto jsou tak krásné a smutné pak na íjích nádherných
a ledovì vánivých královen v divadelních loích.
Bylo ji dobøe pondìlí ráno, kdy básník pootevøel oèi a vzal
za ruku staøenku, která se ho ujala. Jeho oèi a oèi medicinae
kandidáta se potkaly. Bylo tolik smutného v nich jako mùe
být jenom v pondìlí, kdy poèíná týden sedmi vedních dní.
 Víte, øekl básník eptem, já jsem se toti zamiloval. Víte,
vy netuíte, co to je láska a co to je tìstí.
Medicinae kandidát rychle vstal, sedl na motor a odjel pryè.
DVÌ VÌTY S TEÈKAMI
 Nevím, co to je láska a co to je tìstí, øíkal si, kdy stoupal
po schodech do svého bytu. Otoèil klíèem v zámku, zabouchl
dveøe a kráèel rovnomìrnì chodbou s roztritou rázností. Zamíøil rovnou k oknu a dívaje se na mosaiku dládìní, øíkal:
 Nevím, co to je láska a co to je tìstí!
Na psacím stole leela bílá lebka, dýmka a kniha, která pouèuje lidi o útrapách ivota, bolestech, køeèích a zármutku.
O tìstí tam neleela ádná uèebnice.
Snad proto nevìdìl co tìstí je.
 Chtìl bych, chtìl bych, øíkal a nevìda, co by chtìl, byl zamlklejím a zamlklejím. Pøedmìty vystupovaly ze svých rozmìrù a staly se nechutnì velkými, hmotnými a nároènými, jako
za nudných detivých dní studia pøed zkoukami.
Kadý èlovìk má svoje bolesti tajné i pøed sebou samým.
A jen v nejpustím okamiku je schopen vìnovati jim více ne

odpor a energický vzdor. Vdy v podstatì není lidí smutných.
Jen smyslù zbavení a opilí lidé jsou nejsmutnìjí.
Ani v nestøeených chvílích se neastný patrnì neraduje
a netanèí, ale daleko spíe vzlyká a hází po sobì slovy a modlitbami jako kamením. A kdy pláèe, to je blíe smíchu, nebo
pláè je ji úsmìv smíøení, jenom jednotlivé slzy jsou závaím
due.
 Chtìl bych, aby mne nìkdo miloval, øíkal a el ulicí, potkal
dva, tøi pøátele a li tøi, ètyøi ulicí, hledíce kolem sebe.
 Vidíte, ve je jen chvilkové, ivot se skládá ze scén od grotesky po divadlo hrùzy. Teï ji nemyslím, jako vìrný pøítel
na básníka, který se potloukl na motocyklu a tøeba trpí hroznou zíravou bolestí, ale dívám se na dívky, které mne drádí,
ale neutìují, ponìvad chci, aby mne nìkdo miloval.
A tie, aby to neslyel nikdo, si myslil
 Nevím, co je tìstí, nevím, co to je láskal
Zali do vinárny Bílá hvìzda (White star), kde tlusté eny
v krátkých sukních je vyzvaly k tanci. Cítil, e se ho dotýkají
bøichem a kdy se dotkl jejích prsù, dostal chu se opít. Pil
velmi mnoho, hrál na klavír ve vinárnì a strhl záclonu
z èerveného plye se zlatými lupeny.
U politého baru nahmátl její ruku. Byla tlustá a bílá. Tak vypadají eny bez poesie. Jeden z pøátel stál na idli a øeènil:
 Kdyby nebylo básníkù a kulturních verù, kvìtinnì krásných, nebylo by krásných en vùbec. eny jsou z pøedstav
a snù. eny nosí vsugerovanou nádheru.
U politého baru nahmátl ruku nekrásné eny, takové, jakou
vidí èlovìk, jen neèetl a nenapsal ani jediné slovo. Proto jí
dal papírové peníze do punèochy. Øíkala mu, e jej miluje, dal
jí tedy poslední drobné a vyel z vinárny. Ulice se ponìkud

houpala a lidé buï byli daleko nebo blízko od nìj, ale jak byli
blízko èi daleko nemohl odhadnout.
Tloukli se ulicemi a vinárnami, pili a kupovali si u poulièních
prodavaèek jídlo za nìkolik malých penízkù.
Jednou se navrátí tam, odkud jsi vyel, a je to prach a popel, a je to tvùj pokoj s klavírem. Je starí a smutnìjí od té
doby, co jsi jej nevidìl, ale ve je tak jedno, tak nesmírnì jedno. Bylo zbyteèné se opíjet a zbyteèné je teï se ji neopíjet.
 Chtìl bych mít svou lásku, øíkal medicinae kandidat a usedl
k pianu s èernobílou klaviaturou.
Namluvil si dívku, Eva se jmenovala, a chodil s ní do biografu. Také jí jednou koupil støevíce a punèochy za peníze,
které dostal od otce na zápis. Mìla hnìdoèerné vlasy, ponìkud velká òadra, ale hezkou hlavu, jako venkovanky mívají.
Øíkala mu, mùj drahý, ale bavila se jen o povrchních vìcech,
které jej nezajímaly. Myslil, e je ivot hlubí. Mladí lidé
se v tomto smìru velice klamou, ivot je jen nebezpeènìjí, t.
j. hrùznìjí, anebo pohodnìjí jako poèasí. Nudil se s ní velmi
èasto (aè nemohl býti bez ní) a byl pøesvìdèen, e si ji nikdy
nemùe vzít, ponìvad byl ze zámoné rodiny a ona nebyla
ani hezká, ani dobrá, ani ze sluné rodiny, ponìvad byla
nemanelskou dcerou modistky. Byla zamìstnána ve velké
drogerii. A proto øíkal velice èasto mezi svými pøáteli
 Proè bych si ji nemohl vzít, ne, vdy to nerozhoduje, co
øeknou lidé a rodina, èlovìk si staví ivot sám pro sebe. Nevìdìl, je-li to egoismus anebo revoluce.
V biografu je prostøedí nejschopnìjí pro citové dùkazy. Díval se na plátno a koupil své dívce za 2 K sáèek bonbonù.
Modrých, lutých a èervených. Vzpomìl si, e je ani nejedla.
Druhý den nepøiel a nedostal dopis. Pøedpokládal, e je
sluné se omluvit a øíci nìco o tom, proè spolu chodili celé

dva týdny a proè ji nebudou spolu chodit dál. Myslil, e to tak
musí být.
Zael tedy do drogerie si koupit práek proti nìjakému hmyzu nebo jed na myi, vdy to musilo být zøejmì nìco, co naprosto nepotøeboval. Stála za pultem a usmála se na nìho.
Øekla:
 Vím, zlobí se na mne, mùj drahý, ale nezlob se, nebudu
ji taková. Pojï, posly, pùjdeme spolu dnes veèer nìkam,
nìkam - do nìjakého pokoje se pomazlit.
Nebyli spolu dosud nikdy blíe ne v polibku. Vzal ji za ruku
a chtìl øici sbohem, ale øekl jen:
 Ano.
Nevìdìl je-li dobrá a hodná dívka, která jej miluje, anebo
lehké.
Ale pomalu se Eva z drogerie mìnila v Evu z ráje. Pøestala
být jen tak dìvèetem, které na cestì z Areny si namluví lecjaký pán. Stávala se neskuteènìjí a pro medika poèala být
milenkou jen v tom slova smyslu. Myslel na obì Evy, ale kdy
myslil o lásce jen na druhou.
Odpoledne se uèil chemii, je to destruktivní vìda. Rozkládá ve na malièkosti a nièí veliké a krásné. I slunce i nebe je
sloeno z malých vìcí. Ve je z malièkostí. Napoleon i Danton by se dali analysovat a napsat v øady písmen mrtvých jak
pøíruèka exaktní vìdy.
Byl nespokojen a neasten. Myslil na ve, co dìlal a to je
známka úpadku dobrých stránek èlovìka. Myslí-li na to, e si
bere klobouk, hùl a rukavice a e pùjde do hotelu s dívkou,
která se svlékne a bude nahá. Snad i vlasy si rozpustí a a
se bude oblékat, dá ruku jisté na oèi a øekne si: proè to bylo?
Vìdìl, e jej nebude milovat z lásky. (To snad ji sám ji zaèal
míti rád.)

Toèil klíèi v ruce a slabikoval: má mne ráda, nemá mne ráda,
má, nemá, má, nemá...
V otevøených dveøích se setkal s básníkem. Byl bledí ne
jindy a mìl modrou kravatu. Tak dlouho se ji nevidìli.
 Pøiel jsem ti vyprávìt o lásce. Ach, tìstí a láska, èlovìèe!
Vrátili se a usedli ke stolu. Medicinae kandidat uloil klobouk a hùl a tìce dosedl, klada si tím dùraz na mylenku,
které konèila slovem: nemá.
Básník s oèima plnýma lásky vypravoval o dívce, která mìla
bledé vlasy a modré oèi a malá òadra; vlasy tak bledé jako
mívají dívky na plovárnách anebo o ních. Kdy se s ní poprvé vidìl, padal venku ji tøetí den sníh. To jetì nevìdìl, co to
je veliká, vysoká láska. Ona mìla i na atech kvìtiny a její
tíhlé ruce se pohybovaly v rozmluvì ne pøíli a ne pøíli málo.
Básník se zamiloval.
Medik naslouchal trpnì, ale trochu spokojenì, nebo odloil papír, jej a dosud trhal a díval se pozornì do neznáma,
zøejmì zaujat vypravováním. Pokoj byl veliký pro tuto rozmluvu
a z ulice sem obèas doléhalo ticho mìsta.
Básníkova láska zpívala v dopisech jako zpìvný pták barevných køídel. Vlnila se jako záhon kvìtù. Jmenovala se Helenka a myslila, e kdy je z mìsta musí milovat venkov, ponìvad je morálnìjí.
 Vyvracel jsem jí to s radostí lásky vítìzné  vyprávìl s nadením básník: Venkov, venkov, øíkal jsem jí, venkov je blaseovanìjí a tvrdí. Je tam více boha a ménì netìstí. Pro lidi
dnení je mìsto básní a nikdy venkovanka s bosýma nohama,
které láska je lhostejným chlebem, která ve tìstí rodí, ije
a umírá, nevìøíc v útrapy vytøíbených zármutkù velkomìsta
jako je podvod, nevìra, nemoc, náboenství a politika. Mìs-

to, zpívejte básníci, ne pro jeho vzhled stovìatosti rozumu,
ale pro jeho hlubí a citovìjí náplò. Lidé ve mìstì, sleèno,
jsem jí øekl, jsou schopni vìtí lásky.
A tak jejich láska plynula pøed trpkým úsmìvem medikovým a zajíkavì skonèila v posledních dnech,  zmlkla a pokoj vstal v celé výi 3 metrù. tìstí a láska! zvolal básník
a dokonèil.
 Jsi hodný a astný, øekl medik bez zájmu a myslil na dívku, která jej prosila, aby s ní el dnes veèer.
 Já ne! Já ne! Musíme se zase jednou projet bílou silnicí.
Rozkrojíme svìt velikou rychlostí a snad v sobì vzkøísíme trochu lidtìjí nadìji. Mém dívku, ale nejsem myslím zamilován,
snad to nedovedu. Kdyby mi vak byla nevìrnou, zabil bych
ji. To je vechno tak záhadné, co se s èlovìkem dìje. Posly,
pøijeï zítra ráno pod mole okna, vyjedeme si na výlet. Jenom
kdo uteèe, vyhraje!
Podali si ruce a li tøemi, ètyømi kroky ke dveøím. Básník
vzal za kliku, otoèil se a pøistoupil docela blízko ku svému pøíteli. Jejich oblièeje se skoro dotýkaly, oèi visely v oèích
a básníkova ruka nervosnì trhala knoflíkem medikovým.
 Ví, vèera, vèera spala se mnou.
NALEZENÁ PERLA A ZTRACENÁ MILÁ
Oh, jak fantastická vìc je perla, nalezená v prachu silnice!
Chodec, který ji zvedl, mìl klobouk èerný a v ruce hùl. Zvedl
kulatou perlièku k chladnému paprsku slunce, nesmìle nemocnému chlapci, který po deti vyskoèil z mrakù. Slunce si
zahrálo s barvami na perle a chodec se usmál pøívìtivì
a krásnì tìstím, které v lidech stojí pøed estetickými vìcmi
a po deti je zakleto pravidelnì v pøírodì. Nebe se trhalo
a kapky detì se leskly na listech, ale perla byla skuteènou

perlou, takovou co vykupuje íleným milencùm noci lásky
u hrdých zpìvaèek a frivolních ballerin. Vzpomìl si na rudý
samet opery a tìkou oponu divadelní, je po sehraném snu
utají komedie aten. A na listech se perlila rosa detì; zdravá òadra pøírody dýchala z hluboka.
Chodec zvedl perlu do sluneèního paprsku a zálibnì se usmál. Byl malíø a mìsto s mrtvým mládím leelo za ním, na èele
dvì hluboké vrásky zmizely a básnická nálada plavala kolem
dokola.
Dokud nebyla pøeruena trubkou dvou motocyklù, které zarazily na tøi kroky pøed ním, v posledním okamiku.
 Pitomèe, stojíte uprostøed silnice, mohli jsme se zabít. Koukejte se vyhnouti
Mu, co nalezl perlu, neodpovìdìl drsnou øeèí, kterou spolu
hovoøí pìák a jezdec, ale zvedl ruku s klenotem a pravil:
 Nael jsem tady v edivém prachu silnice krásnou perlu.
 Ukate! Skuteènì je dokonalá a velká. Máte tìstí, panel
 My máme smùlu! vmísil se do øeèi básník se svého motocyklu a rozhlédl se udivenì kolem. Zrovna zde jsem se pøed
mìsícem potlouk. Spad jsem s kola, ponìvad jsem myslil
na lásku!
 Já jdu pomalu svìtem, ani mne hvìzdy nevedou a lásku
jsem zakopal do malého hrobu. Jdu do ciziny, hledat tìstí.
Nechci víc, ne ít a vidíte nejsem høíník, dobrý bùh mi stele
cestu perlami. Slza, kterou jsem nael! Kdo ví, kdo ji v oku
choval, kdo ví, který cit ji zrodil, tøeba je to slza lásky, slza
smutku, slza viny, slza vdìènosti èi slza vzteku. Sbohem, pánové, nikdo to neví, jen bùh to ví, a sejdeme-li se jednou, kde
pak ta slza ji bude.

Chodec el dále, mìl èerný klobouk a v ruce hùl, ve druhé
perlu. Jeho bledý ostrý profil, profit Napoleonùv, mizel v zatáèce silníce a motory obou pøátel mu zabubnovaly na cestu.
 To bylo zvlátní setkání, pravil básník, kdy usedal na mezi
a øezal noem chleba. Medicinae kandidat se díval k nebi,
pøibit k zemi jak Kristus ke køíi. Po pravici i po levici mu kvetly
kvìtiny.
Myslil si, nebe je vysoké, modré a jasné, nikde neletí aeroplan, jen tu a tem vlatovka. Snad je venkov zdravá dívka
s bílými zuby silnièních patníkù, se zeleným, kvetoucím klínem
hor. Ve mìstì láska konèí hotelem.
Ubohý básníku, ubohý, e jetì miluje. Mìl jsem ít s Evou,
mìl jsem ji milovat, ale zùstal jsem doma a èetl v knize. Èekala, snad i plakala, snad sebe sama pomilovala, bylo by to
bývalo stejnì smutné.
Vstal a èistì stroj si broukal:  Ty, ty mùe být asten, tvá
láska vyhrála, ale já, já jsem vlastnì ubohý. Vlastnì já jsem
ubohý. Co pak nyní Eva dìlá? Krmí v kleci kanárka, kanárek
zpívá a Eva pláèe? Zda-li pak mi Eva píe psaní a slibuje lásku dìtsky roztomilou? Co pak nyní Eva dìlá?
Po zemi lezl malý brouk. Vítr se opíral do korun stromù a ty
umìly. Bylo chladno. V dálce silnice se objevil automobil zvedaje oblaèný prach. Sedìl v nìm pán a dívka. Líbali se v 80ti
kilometrové rychlosti. Automobil støelil okolo, ani se v oku
na sekundu nezastaviv, ale pøece se vrhl medicinae kandidat za ním, jakoby jej mohl dobìhnout. Po sto krocích zùstal
stát, jak býk po ránì torrerrovì. Básník vyskoèil na nohy a díval
se udivenì kolem.
 Co se stalo, Karle?
 Ale hovno, øekl ramenatý èlovìk, vraceje se ke svému
stroji. Zaotálel, snad chtìl ve vysvìtlit, ale pak øekl jen, jeï-

me a oba se mlèky rozjeli ètverci polí a luk, alejemi vestek
a jabloní.
Potkávali auta, vozky ospalé na kozlících a chodce, kteøí kdoví za jak malými cíl li pìinou a vedli za ruku ubohé dìti, které se nudí a k smrti na procházkách.
První domy a fabriky se noøily ze zelené zemì a civilnì volaly sty písmen a plakátù.
 Ví, èí to byl automobily ptal se medik.
 Ano, továrníka G...
 Dost, vím to také, ale ví, kdo v nìm sedìl jetì?
 Nìjaká dáma, která jel líbala.
 Byla to moje Eva.
 Co ty miluje?
 Ne, teï snad jen nenávidím. A vùbec to je má vìc. Zaryl
se do sebe jako rýè do hlíny. Zbyteènì pøehodil nìkolikráte
rychlost a rozrachotil prostor na plný plyn. Hrr, stroje poskoèíly jak od øetìzu utrení psi.
Zase se krajina mìnila, eleznièní trati se køíily, telegrafní
tyèe s vrabèáky huèely u silnic a první elektrika zazvonila mezi
nebem a zemí nepøípadnou pøipomínkou kultury. Kultura je
dnes odiosní slovo, ponìvad se jím myslí obecnì jen stroj
a elezo. Jako ta elektrika.
 Buï ji zabiji anebo vyhraji lásku, slyí, jedu ji hledat kraj
svìta.
Potom se rozeli.
LÁSKA VÍTÌZNÁ
Láska je pøedmìt denní potøeby, snad je to vìc opotøebitelná, snad zuivatelná, ale je lépe øíci, e je mocná a slavná.
Nejlépe pak se hodí pøísudek krutá.

Básník a Helenka se milovali jak èlovìk èlovìka, zvíøe zvíøe, ryba rybu, pták ptáka. Bylo to tak prosté a pøímé, naivní
jak jen pøevzdìlaný èlovìk smí být, naivní v prostøedí sporù
o kapitalismus a snù o komunistické spravedlnosti. Mluvili lyricky jak Apollon dvoøící se Afroditì, malými dárky si vyvolávali dobrotivé úsmìvy a vdìèné polibky a jejich tìla hýøila
oddaností a mìkkou citlivou láskou pruných a ladných pohybù, vánivých úsmìvù a køeèovitých radostí. Svìt se buï
toèil anebo stál, lidé buï umírali nebo vstávali z mrtvých. Jim
bylo lhostejno lidské dìní a to je høích lásky. Egoismus a lakomství èlovìka milujícího stojí nad propastí osamoceností.
Hle, útìk milencù ze zástupù lidí do tichých sadù je malým
pokleskem proti mravnosti a øádu, ale negace lidstva pro jednoho èlovìka je smutek tìkého provinìní.
Najali si pokoj za mìstem u blátivé aleje viní, v zahrádce
pìstovala domácí okurky a za oknem kvetl jí rododendron.
Byla stará tlustá a pøimhouøila obì oèi, kdy bylo pøíli slyet
hubièek. Mìli tam svùj ráj. Slunce svítilo pod oponou obláèkù
a kdy letìla veliká vzducholoï, tleskali jako dìti a líbali se.
Byli tak sami, tak astní bez lidí a kdy se zeøilo, rozsvítili
petrolejovou lampu uprostøed stolu a poslouchali jak brouká
jako pohádková babièka. A potom jednou uchopil ji v pase
a láska je zlomila jako dvì kvìtiny. Z nejtiích nocí vzplane
i divoký sen. Mìla dlouhé bílé nohy, krásné jak laò smutných
nìmých oèí.
V tom nìkdo zabuil na okno a ne jejich ústa se odtrhla,
vrazil do dveøí básníkùv pøítel - medicinae kandidat. Stála zde
krásná pøekvapením, ale nikoliv studem, a básník el mu vstøíc.
Uprostøed stolu broukala lutá lampa. Stála zde bílá jako sen.
Medik mìl tvrdý límec a nìjakou temnou vázanku.

 Dostal jsem zprávu, kde je Eva. Ujela s tím továrníkem
tenkrát do Paøíe. Znám hotel, kde bydlí a jedu do Paøíe. Ztratili vechen podivný pocit rozpaèitosti a sedli si ke stolu
jako tøi lidé, které zajímá tatá vìc. Medik v kabátì, básník
rozcuchán a dívka. Dali ruce na stùl a hovoøili.
 Nevidìl jsem tì tak dlouho. u ani nevím si vzpomenout
na pøíhodu s automobilem na silnici tenkrát.
 Je to neuvìøitelné, øíkala básníkova milenka, e máte rád
dívku, která vás nemiluje.
 Nemám ji snad rád, nevím, ale musím ji najít; snad se pak
stane nìco, co vás pøekvapí. Je to obyèejná holka bez tradièní cti v rodinì, bez pøedsudkù spoleèenských, bez perverse
poèestnosti, oh, byla tak podivná pro svou vednost. Najdu ji.
Pøiel jsem, abych vám øekl: pojeïte s sebou. Musíte jet
se mnou!
 Ne, ne, my
 My nemùeme.
 Proè?
 My budeme mít dítìl
S nebe padají neviditelné kameny, které zavalí srdce.
 Ach tak, ach ano, ach ne. Já vím. A po chvíli zase øekl:
 Tak sbohem. Pojedu sám, najdu ji a moná e jednou taky
budu mít syna.
(To nemìl ji øíci.)
Podali si vichni ruce s za chvíli v tøeòové aleji mizel pùlnoèní chodec. Helenka a básník si padli do náruèí. Potom
se Helenka oblékala a básník naslouchal umìní stromù,
podupávaje pochod, který by mohl být pohøební.
Pøitulili se k sobì a kdy se ohlédli, spatøili ètyøboký dùm,
bílý jak kostka cukru uprostøed mìsíce, mezí èernými vìtvemi
viní a mìkkým blátem kráèeli k jarní záøi ohromného mìsta,

kde tou dobou v divadlech konèily opery, dramata a frivolní
fraky, a ve voòavých automobilech krásnì odìné dámy bezstarostnì si odváely hosty k hostinám. Veselé holky a bohémtí flamendøi na ulicích hvízdali na ospalé drokáøské
konì. Smírnìjí a èistí byla tma velkomìsta, opilá alkoholy
a koøalkou nejrùznìjích kvalit, ne pìina k poslední elektrice, kterou kráèel básník s Helenkou, rozvráceni starostí, co
se to dìje jemu v srdci a jí pod srdcem. Elektrika zazvonila
a dranèila pøedmìstskou ulicí jak ohnivý kùò. Ohlédli se. 
Ví, ty osamìlý domeèku mezi zelináøstvími hlavního mìsta, co to je láska? Ví, proè lidé jsou spiati bolestí a k smrti
krásnou a prudkou? Je-li pak láska boská anebo lidská?
(Je tak krásná a hrozná, e spíe lidé by se jí mohli chlubiti.)Ví domeèku, co to je láska dvou mìstských duí?
PADAJÍCÍ HVÌZDA
V rodinì poèestných mìtákù, jako byli rodièe básníkovi,
pùsobila zpráva o nemanelském dítìti jako blesk. Nezlobili
se ani, ale strnuli, bylo to tak nepochopitelné a nezahladitelné jako Kainovo znamení. Rodièe Helenèini sedìli v jídelnì
a plakali. Otec básníkùv stál proti nim a nevìdìl co øíci. Proto
tehdy rozbil staroitný talíø.
Potom nastaly dni pláèe a zármutku. Mlèelivá napjetí zahradila cestu k rozhovorùm, pokoje stárly, otec churavìl
a matèina slova se hranila bezmocným ubohým vzdorem.
Básník cítil, e zabijí.
Netìilo jej býti doma. Vybral si svùj podíl v rodinì a odstìhoval se ven, mezi vinì do domeèku, kde mìlo být jeho tìstí.
Helenka s velikým ivotem chodila pokojem a nepoøádek jejich domácnosti rostl v stagnaci radostí. Nebylo pohodlnì
v hnízdì. Helenka se mu zdála oklivou. Rodièe mu øekli, e

je to holka a její maminka tolik plakala, ale otec ji nechtìl ji
spatøit. Byla ustavièná mraèná bouøka na nebi a v matèinì
lùnì spalo dìátko.
Hajej, dadej,
mùj malinkej.
Jednou Helenka rozbila petrolejovou lampu a mohli uhoøet.
Sedìli ten veèer po tmì. Venku bílá noc se závoji la kolem
a potom visela jako obìenec s nebe.
Myslil na ztracenou rodinu a rostl v hrozného reformátora
svìta. Ale pak se zasmál sám sobì. Vdy revoluèní sny sní
ji mládí dvacet, tøicet let a jetì nikde nepadla rána. Byl sám
také líný nabít revolver a vystøílev jej zemøít. Ne, e by byl bázlivý, jako lidstvo v davu, ale e nevìdìl dobøe, proè být dobrým a proè pøebourat svìt. Zákony byly jej tak nesmírnì vzdáleny jak hora Fudijama. Také vláda, moc, danì, organisace
spoøádaného ivota a konskripèní arch, to ve bylo tak malicherné a zbyteèné, e to nestálo za víc, ne ohrnutí dolního
rtu. Venku hvìzdy nad vinìmi svítily a v srdci tma jak v tunelu. Láska jím projela, zbyl jenom kouø, který jako smuteèné
fábory vyvanul z otvoru loudavì a unavénì.
Myslil, e by mìl nìco øíkat o budoucí rodinì, o tìstí nad
kolébkou a o vlasech Helenèiných.
Ale plénková nálada praktických hospodyò jej zarazila pøi
prvním slovu; a ruce mu klesly do klína.
S lidmi nelze poèítat k dìlání revoluce, jsou pøíli a pøíli málo
zkaení. Vichni jsou malomìáky anebo pozéry, není støelhbitých talentù slova, není Dantonù a Desmoulinù.Vude
se kupèí a hnije.
Ach láska, ach tìstí, øíkal si a poloiv rozpálené èelo
na okenní tabuli vyèítavì bubnoval na skle. Otec mìl brýle a byl
tak dobrý. Nemohl pochopit, e mládí je tak zkaené, e do-

vede milovat bez dovolení. Byl tak hodný a udivený, e zhrubl
a øíkal venkovská slova a se mìkce, mìkkounce rozplakal.
Matèina sobecká láska zemøela a z tìla vylétl èerný hnìv, nikoli bílá holubice. Je tomu ji 3 nedìle co stál u dveøí naposled doma. Neøekli si ani slova. Matka bouchla dveømi vedlejího pokoje a otec se díval na nìho jako vdova.
 Víte, to byla láska nepøemoitelná, eptal ne vyel. Neøekli si ani slova.
Potom vzal místo v redakci zbyteèného deníku, kde psal lokálky ze soudní sínì a unaven, bledý, chodil domù, pøemýleje celou zablácenou cestou poesie pøedmìstí, o vydìlaných
penìzích, úètech a dluzích.
Helenka se tìila ze svého mateøství a zhrdla. Nedovedl si
ujasnit tìstí být otcem a nechápal co se vlastnì kolem stalo.
Bìhem nìkolika dní se promìnil jeho svìt.
Rozmanitost dìjepisu svìta, který se uèil ve kole, se obrazila v jeho ivotì. Struèné etapy nejpodivnìji motivované
se sledovaly nikoliv ve vzestupné køivce, ale v rozbouøené vlnovce, rozbouøené jak rytmus pochodu, co bubnoval na skle.
 Helenko, Karel  medik, odeel. el hledat tìstí do svìta. Uvidí sta zemí a tìstí nenajde. My uvidíme vìènì stejné
silnièní bláto èi prach a najdeme tìstí?
 Mlè, neuvauj, miluji jen své dìátko, a dej na plotnu vodu
na èaj. Budeme veèeøet. Za dveømi bude mléko od mlékaøky.
Vyel a pøinesl noviny. Myslil nad jejich okrajem, nad okrajem
propasti svìta, e pøila na zem nová dekadence, smutek,
jen v tìstí nevzeplá a e èistá láska mue a eny je smrtelné a marnivá. Je to humanní plodit a rodit dìti takovému svìtu nelásky a beznadìje?
Kdy usínal políbil enu a venku spadla s nebe hvìzda. To
byla hvìzda naí lásky, myslil si.

OBRATNIK
 Slyí, nemiluji tì, ji tì nemiluji, vùbec nemiluji l køièel
ve dveøích a vybìhl ven. Svobodnì zadýchal a dal
se ke mìstu. Neslyel jak za dveømi pláèe, jak se jí jasní
v oèích bílá záøe hrùzy, vdy kdo ví snad dnes, snad zítra,
do 4  5 dnù. Zavolala starou tetu, která pøila na pomoc
a uchopila její ruku. Stará teta mìla oblièej jak z hedvábného
papíru umaèkaný a vlasy støíbrné a zkueností tak smutné, e
byla moudrá a trpìlivá. Pohladila Helenku po vlasech a poèala
jí vyprávìt jak malému dítìti pohádku. Byl jednou jeden král,
co mìl tøi dcery a ta nejmladí byla ta nejkrásnìjí a jmenovala
se Helenka.
Pohádka pomalu la, naivní a uplakaná od úst k duí, a Helenka tøebae neposlouchala, myslila o krásných vìcech, co
tie zvoní. Snad to byly perky, snad nùra perel na bílém hrdle mrtvé paní.
Zatím el básník mezi domy a stromy, jak rozat bleskem,
jak spálen ohnìm, kdysi nebeským. Andìlé, andìlé, proè
po ulicích nechodíte a lidi netìíte? Proè místo vás nevìstky
tudy chodí a neastné lidi k sobì si vodí a øíkají jim miláèku,
malièký, hochu mùj!
Básník propil ji mnoho penìz kdy se zastavil u staré holky, co mìla èervené oèi a hlas vyeptalý jak øetkvíèka a volal
jí hlasitì do tváøe:
 Fricko, neastná Fricko, slyí nemiluji tì, nemiluji tì,
vùbec tì nemiluji! Fricka se dala do smíchu.
 To já dávno vím, starej blázne, co pak my kalem na lásku, má-li kluk prachy. Na lásku kale ji kadý.
Básník si uvìdomil, e je noc, e na vìi i v noci hodiny jdou
a uniknout nelze jako dým, co stoupá z komínù. Co dìlat, co

dìlat? Nyní by chtìl letìt balonem vysoko nad svìtem a být
v pustém nebi sám.
Køíem kráem proel znaven znaveným mìstem a v oèích
lidí vyèetl vechnu bezstarostnou bídu i pøíernou lakotu zemì.
Kdy otevøeli ráno první kavárnu, el si zahrát billiard.
Myslíte, e byl zlý, kdy nevìdìl, e ena právì v bolestech
poèíná nový ivot dávati svìtu. Co dìlat s láskou, která umøela? Co dìlat s ivotem, který u nudí? Nemyslil nyní na nic
ne úhly odrazu a kdy popíjel èernou kávu, mnul si oèi a díval
se k øece jak tam loïky s rybáøi stojí. Hrál dobøe a vyhrál nìkolik partií. Právì kdy platil a øíkal panu vrchnímu o cigarety,
narodil se mu syn. Kdo pak to ví co se dìje na svìtì.
Svìt kulatý
rys tu pije,
tu je kára
ten tu ryje.
Toèe holí ve vzduchu a dìlaje z kouøe modré krouky, vracel se po nábøeí, snad domù, snad nìkam, kde jetì nikdy
nebyl. Vracel se.
Potkal nìkolik známých, které nevidìl dobøe pùl roku. Vìdìli o nìm, e ije se svou láskou, vìdìli, e byl z toho skandál ve spoleènosti, ale mladí sebe tradicionelnìjí a sebe
konservatívnìjí, pochopí takový skutek jako moný. A obdivují jej.
Vyprávìli nové vtipy. Hvízdali nìjaké písnì. A kdy usedlí
s ním, cizincem v rodném mìstì, v lavicích university, bylo mu
úzko jako v kleci. Ji tak odvykl kázni mezilidské! Profesor
nezajímavì pøedèítal stati o zákonech, které se týkaly nejvzdálenìjích odvìtví prùmyslu a eleznic v obchodním právu. Profesoøi jsou vdy nezábavní za katedrou, ale posluchaèi
se nìkdy dají uchvátit a k nadení nìkolika slovy, která vy-

padla z kontextu právní pøednáky. Dnes byla taková hodina.
Pozornost se napiala, ale básník se nudil.
Po pøednáce pozval je k sobì. Nemyslil na nic, na enu,
na dítì, které se mìlo narodit, na formu spoleèenských mravù, zdálo se mu jen, e musí naplnit svùj byt hlasy tìchto lidí,
aby je ozvìna vracela nìkolik dní, aby v pianu rozezvuèely
se struny a dlouho jetì hrály píseò o vìèném pøátelství.
 Jak se jmenuje tvá paní? zeptal se pojednou, u posledního 2 patrového domu na kraji mìsta, jeden z pøátel s tvrdým
kloboukem.
Básník se zarazil, øekl sice  Helena,  ale marnì hledal
èeho se chytit jak dokonèit tento hovor, co si pøedstavit, e
se teï stane. Nevimli si toho a druhý rýmoval s úsmìvem
èlovìka, který vlastní leností vyhrál bitvu u Pyramid:
Hele na to
Helena to!
a ostatní se smíchem zaboèili kolem zahrady bohatého statku, kde slunce se oslnivì reflektovalo v paøenitích.
 Já mám dìvèe, které se nikdy nemìní,
je ze pøedu Anna
jak ze zadu Anna,
vykøikl malý Nìmec, jistì id, bystrých oèí, co nerozumìly
vùbec pøírodì.
 idi zaèínají vdy vechno od zadu, viï Roberte. Robert
se prý nejdøív narodil a pak se teprve jeho maminka vdávala.
Básník nevìdìl co se dìje. Kolem nìho hýøilo mládí v lidech
a pøírodì mìstským vtipem, a fauni s nymfami jistì se skrývali
v zelináøských ohradách. ne pøejdou lidé, aby pak na syringy
zazpívali ironickou romanci o panenství jitra.
 Haló, básníku, vezmi nohy na ramena a utíkej øíci své paní,
aby nám pøichystala snídaní, e máme hlad jak mládí. Jako

by rázem ve rozkvetlo, jakoby polnice roztrhla mraèna, slunce se narodilo èi sen se probudil, tak rozsvítilo se tìstí
po obzorech a básník volal:
 Tamhle je mùj byt.Vidíte, hoi, tamhle je mùj byt s mou
enou, do které jsem se znovu zamiloval.
A vichni se rozbìhli tøeòovou alejí, hvízdajíce a volajíce
jako kolní výlet kvintánù. Kvetoucí kvìtiny stlaly jim cestu
a nohy naráely vesele na zem v rytmu zázraèného slova: milu-je-me.
Dvéøe se rozletìly dokoøán. Stará teta vstala od icího stroje.
Zamávala rukou a eptala vstøíc rozdovádìnému hlouèku. 
Tvá paní zemøela. Pøed dvìma hodinami zemøela i s dìátkem.
Básníkovi vypadla z ruky hùl. V prvém okamiku jej napadlo,
e øekne:
 Tak to zas pojïte jinam, tady by nebylo útulnì, ale pak
vynaloiv vechnu sílu na tuto mylenku upadl na idli. Uhodil
se do èela.
Pøátelé se poèali rozcházet beze slov. Uráeli v chùzi holemi kvìtinám hlavièky. Jenom jeden osamocené hvízdal.
Za nimi stál bílý dùm uprostøed polí. Slunce høálo a motýli
i ptáci lítali obloukem okolo okna, kde spala mrtvá maminka,
prostovlasá a bledá s bílým dìátkem po pravé stranì.
Po levé kleèel básník.

ÚSMÌV MRTVOL
Nìkolik dní chodil na malý høbitov s akáty a hrobeèky jako
stáda ovcí. Zdálo se, e se chvìjí zimou. Kvìtiny sem lidé
nenosili, ponìvad na nì nemìli, ale za to tu bylo planých rùí
a svlaèce celá houtí. Od høbitova vedla cesta ke mìstu. Kolem ní stály telegrafní tyèe a nad bývalým lomem viselo vyprané prádlo. Kdy prelo bylo tu bahno a na høbitovì slzely stromy. Modlíval se se eptavými rty a jeho èerné aty mìstského
støihu byly jediný stín na veselém høbitùvku. Tøi kroky od nìho
starý pán oetøoval hrob, kladl naò umìlé kvìtiny z papíru rùového a modrého, a zapaloval kadý den na chvíli v lucernì
ohýnek vzpomínek.
 Ztratil jsem enu, øíkal, byla to hodná paní. Hodná, moc
hodná. Podvádìl jsem ji za mlada s dìvèaty a potom jsem ji
huboval pro patný obìd. Ale rád jsem ji mìl. Byla to hodná
ena.
 Ale co má èlovìk uèinit, je-li vinen smrtí? myslil si básník.
Má jít k soudu a øíci: já ji zabil? Nikdo by mi neuvìøil, ponìvad
by nebylo nejhmotnìjích pøirozených dùkazù. Spravedlnost
soudù a existující pojem práva na zemi, to je blbost. Má jít
a zabit se, odsoudí jej veøejné mínìní pro sebevradu, má jít
a hýøit, morálka se pohorí a má se stát poustevníkem, ne, to
je proti bohu? a hlasitì øíkal: pane, vy jste také sám, co budete dìlat na zemi?
 Budu chodit sem zapalovat ohníèek naí mamince a tu a
tam na ty kytky uetøím. Ale v deti rozmoknou a jsou pak
oklivé, snad nebude zítra pret.
 A nenapadlo vás, øíkal tvrdoíjný smutný pán v èerných atech, e láska není nesmrtelná?

 To je moc uèené, to je moc básnické, pane, pousmál
se dìdeèek  ivot je prostí a èistí, ne mladí lidé si myslí
i kdy je romantiètìjí, ne si vùbec dovedou pøedstavit. Láska umírá èastìji ne èlovìk a také èastìji se narodí. Vzneené vysoké ponìtí o lásce, o èlovìku, to se tak mluví a píe.
Pane, byl jsem v devatenáctém roce ve Francii, proel jsem
pìky ze Soissonu do Remee, to byla køíová cesta. Vidìl
jsem co lidé dovedou. Víte, homo sapiens si nezasluhuje humanních a socialistických snù. Èlovìk, kadý èlovìk je nìco
mezi vrahem a zvíøetem. Byl jste ve válce, pane?
 Ne, nebyl jsem, pøiznával nesmìle básník, byl jsem mladý
a pamatuji se tak málo na ty hrozné dni.
 Vidíte, vichni lidé, co byli ve válce, vichni vojáci, a jejich
otcové, dìti, ehy, milenky, kteøí jim dovolil jít do pole, vichni
jsou vrazi, kadý voják je vrah, pøedurèený vrah. Kolik to bylo
milionù vrahù! A teï tøeba sedí a soudí ivé neastníky, co
zabili z lásky nevìrnou milou.
 Vìøím ve velkou revoluci, øekl pojednou básník uprostøed
høbitova krásných duí, dosnìných snù a mrtvých lásek.
Ve stromech huèelo a poèínal být veèer. Starý pán s kloboukem v ruce mluvil jako øeèník ke spoøádaným øadám hrobù, jako èlovìk, kterého opustili iví a on utíká se k vìènìjím,
nìmým posluchaèùm.
 Snad, snad by to bylo krásné, ale prosím vás, mnì je 60
let a kdy jsem byl tak stár jak vy, mluvil jsem o revoluci. Myslíte, e se jí doèkáte vy v 60ti letech. Proroctví básníkù se dnes
jí nevyplòují a pak není aktivity v lidech; øeknìte kolik munièních fabrik, kolik pevností, ji vyhodili do povìtøí ti mladí kuèeraví lidé, co vypravují o budoucnosti. Pohádky pane, pohádky byly jetì pøed sto lety pravdou, dnes u jim nikdo nevìøí.
Dnes se nevìøí nièemu, ani lidem, ani botu. A to je konec,

pane. Bez viny není velkých vìcí. Já v mládí jsem chodíval
do kostela a kleèel na mramorové podlaze u barokních oltáøù s voskovými svícemi a cítil jak chladnou vùní chrámu provívá vìènost, ano vìènost a nesmrtelnost. Já jetì vìøil v boha,
pane, byl jsem lepí, ne vy!
A dìdeèek rozhorlen samomluvou, nebo básník snad jej
ji neslyel a mrtví vìdí ve, odeel ze høbitova podupávaje
holí na cestì k rozatému mìstu, na cestì vroubené telegrafní
tratí, která huèela bursovními zprávami a èísly.
 Byl jsem lepí ne vy! opakoval si co chvíli.
Mrtví v hrobech se usmívali erednì znetvoøenými tváøemi,
jim bylo marnivostí zdáti se krásnými. Povzneení a pohrdaví
odcházeli umírající z náruèí nejdraích, lhostejni zklamáními
ivota. Nebo ve zde ji bylo, není nic nového. Mrtvi v hrobech se usmívali a iví obkreslovali hrdì minulost, napodobili
zalá staletí a po smrti se erednì znetvoøenými tváøemi
usmívali.
Nic není nového, nemùe býti nové umìní. I vìènost je minulá!  Básník el hodinu po dìdeèkovi toue cestou, vidìl
v oknech svítit a prosté lidi prostì veèeøet, kojit malé dìti s hrdostí matek a kouøit otce z dýmky s pocity pracujícího èlovìka.
Doètené noviny o zápase proletariátu s kapitálem leely
na stole a zatím co bohatí prznili své tìstí neláskou, chudí
byli vyuèováni nenávisti. Ale na noviny nikde v rodinách nemyslili a kdy docházel do mìsta, shasínala ji svìtla
v domech, lidé li spat se starostmi povrchnì hodnocenými
a zavírali víèka, vykonave svùj manelský úkol rádi a spokojenì znaveni. eny objaly nahými rameny mue, políbili je
a potom u otevøeným oknem proudílo zapomenutí vech
bolestí a rvavých otázek ivota. Spánek je krásná smrt ivých.
U cirkusu, na parcelách pod nebem spali lidé bez pøístøeí

a sluky se svými milenci hrubì oddanými. Básník el mìstem. Psi ojedinìle zatìkli a vùz za vozem projel a zapadl
do propasti noci.
Není høíchu, není hrùzy, je prostý ivot jak hovìzí polévka.
Jednoduchý a chutný, zdravý a teplý pro lidi dobré vùle pøichystaný pokrm. Kdo nechcete jísti, nejezte, ale neøíkejte, e
na dnì talíøe je kapka jedu, anebo diamantový prach. Není
tam nièeho takového. Jedinì na nebi nad talíøem je pán Bùh.
Básník zamával rukama pøed oèima. Doma leel najednou
dopis z Paøíe.
Milý pøíteli,
nyní ji urèitì ji miluji. Nepøijala mne, bydlí s ním. Jsem
skoro ji bez prostøedkù. Vím co to je láska, láska je netìstí. Vèera jsem za poslední peníze koupil kytici rùí a poslal
jí je s dopisem. Èekám, a pøijde okamik, kdy se vrátí, nebo
já ji dobudu. Nejspíe vak ji zabiji.
Tvùj Karel.
Obrátil dopis. Jakoby obrátil list v knize. Zaèínala nová kapitola.
Druhého dne s veèera el v tmavém kabátì, se vím, co
mu zbylo, smìrem k nádraí. V ruce mìl kuføík a v srdci nápìv milostné písnì. U elektriky potkal staøeèka ze høbitova.
 Dobrý veèer. Jdu posvítit naí mamince. Jdete na høbitov?
 Ne, dìdeèku, já jedu do Paøíe!

II. DÍL: PAØÍ
SETKÁNI
Není rozhodnì náhod. V Paøíi na Place Piqalle je krèma,
kde na zinku baru hrají námoøníci a èernoi v kostky. Svìtlo
tam má rýmu a teplo zakouøenì kale. Barman s ovázaným
hrdlem bílým obínadlem, které vypadá ve výèepu právì tak
nechutnì, jak znamenitì by se hodilo do bílé nemocnice, domíchal vdy stejné drinky rùzných jmen (a cen), klanì
se do taktu s posuny a pohody niklového kotlíku. Na ulici bylo
svìtlo rána, nebo v létì v pùl tøetí je den, a chodci spíe jí
poèínají znovu choditi do vináren, ne v nich konèiti noèní výlety alkoholy svìta. Ji vyprchala 90ti% báseò noci a mráz,
jen i v létì trne v kostích, zachvìl posledním hostem vinárny,
se záhadným nápisem
O 20100 O,
nade vchodem. Barman utíral kostkovanou utìrkou mosaz
a idle. A holka cinkala v døezu sklenicemi, které tolik snù
a tolik domýlivých opilství roznesly se rtu ke rtu. lutá lampa,
opálená tváø mixerova a zla mosazi bojovala s modrým, pramenitým ránem a zburcovala nyní ji dokonale hosta-spáèe
k ivotu. Z kadého snu èlovìk vystøízliví, jej napadlo. Zaplatil
zvonivými drobnými, nebo v montmartreských krèmách
se pije lacino a vyel ven, støízlivý a k pláèi a zklamán dnem,
který nikdy by nemìl zaèíti.
O 20100 O
slabikovali dva ponuøí bohémové, kteøí vypadají jako ti lidé,
co chodí psát básnì na høbitov montmartreský, jen sní s bezinkami a akáty sen, ponoøen v srdce civilisaci, nebo nad
ním drnèí po elezném mostì, plném rour ivé vody a elektøi-

ny, omnibusy A L. (Ano, ivot je smutný jako elezný most.)
Byli to jistì cizinci a mluvili neznámou øeèí plnou tvrdých, jakoby døevìných slov, vedle voòavých vánkù, dýchnutých nìnì na jaøe. Mìli iroké plátì tmavé barvy a èepice a dýmky.
Zdálo se, e velmi mnoho bdìli. Vinárnice pøila stáhnout
eleznou roletu s lomozem, který ráno 2x tolik køièí a tak tu
zbyl jen podivný název, dva tajemní cizinci a èlovìk, jen odeel poslední z vinárny. Opøel se o lucernu a èekal. Vyhlíel,
jakoby se díval jak na podzim padá listí se stromù. Pak se nesl
jeho hlas volnì a smìle ránem s mlékaøkami.
 To znamená Au vin sans eau, je to rozhodnì hyperbola,
nebo ironie, nebo eufemismus èi jak to básníci nazývají. Víno
mají bídné, ale èlovìk se lacino opije.
 Ale vy nejste také zdejí, øekl jeden z cizincù, usmívaje
se vinárenskému vtipu, mluvíte jako starý známý.
 Myslím, e buï se známe vichni, anebo se lidé vùbec
neznají. Ty vztahy, které mezi námi existují, jsou malichernostmi
k smíchu a pláèi. Øeknìte mi co dìlat, je-li ji den?
 Nemáme nic na práci. Utloukáme ivot a sny jako motýle,
sníce o jedné enì, kterou snad chceme zabít. Myslíte, e je
to bezúèelné jednání?
 Oh ne; je to lidské. Jako je lidské se tady vychcat, pánové!
Modrý den zbledl a alej temných stromù ztvrdla podél chodníkù v stabilní skuteènost, jaká je na pohlednicích. Plakáty
a domy dostávaly barvy syté a pravdivé, písmena stávala se
obchodnickou nutností a lyrika noci prchala z tìla noci jak moè
na poulièním záchodku.
 Pùjdeme na jedno èerné, navrhl samotáøský cizinec a veli
do kavárny, kde stály zjeeny idle na stolech a sluky s houpavými òadry a politými klíny zástìr, metly smetáky podlahu.

Sedìli mlèky a cítili, e je jim vem tøem krásnì a nemyslí
na nic. Tyto stavy po prohýøených vysílených nocích jsou velice zboné a bùh je seslal lidem, aby se mohli káti z høíchù.
Nebo v tento okamik nebylo lze zhøeiti a ani odpadlíkovi
by se nezdaøilo rouhati se bohu. Vdy smír noci s dnem v nejranìjí chvíli se vtìlil a lhostejné to, co bylo, se odpornì propadávalo do pekel zavrení. Bylo spravedlivo napsati báseò.
Báseò, která by v tichu kavárny a v probuzení ulic zakøikla,
jak ptaèí zpìv na Place de lOpera v l/2 l9 veèer zapláèe.
Samotáøský cizinec se díval pøes rameno neznámému soudruhu jak píe báseò o Paøíi.
PAØÍ
Ratata ratata tá,
Paøí je holka nahatá.
Nahá taneènice
Vbìhla do ulice,
Brali ji do filmu.
Otec rád dobrý doutník,
Co abych bludný poutník
Jej tady koupil mu.
Hotel Continental
Je dùm jak stodola.
Kupujte si Dental,
Reklama plápolá,
Èernoch cení zuby,
A èlovìk odolá.
V autech Anglièani
Jsou veho svìta páni
A nosí èepice.

V Hôtel - Ritz
Dennì tancují,
Zemské hvìzdy si kupují
Za krásné støevíce.
Ratata ratata bum
Paøí je veøejný dùm.
Zakonèil ohromnou teèkou.
Potom pojednou tøetí, co byl sám, pøestal mluvit francouzsky a s úsmìvem øekl
 Jsme krajané. To jsme se podivnì seli. A tu jeden z cizincù vyskoèil jak pruné péro
 A já vám povím, kdo jste vy! Vy jste èlovìk s perlou! Neznámý sáhl do kapsy své vesty a vybalil z papíru bílou svítící
perlu. Poloil jí na èernou hláï stolu, kde se leskla jak bosonohá taneènice a obráela vechny vzpomínky tøí pøátel.
Ze zadu pøistoupila nesmìle sluka s nahými rameny, øíèná
od úklidu, a v nìmém dojetí se dívala na kulatý bílý zázrak
na stole. Rukou si setøela pot s tváøe. Nikdo ani nepromluvil.
Tak se seli èlovìk s perlou, básník a medik v Paøíi.

OPILÁ BEZNADÌJ
 Ale dnes nemám ji nadìje, dokonèoval vypravování o své
lásce medik, zatím co venku se nebe rozplakalo a det bubnoval srdceryvnì na øímse okna.
 Láska se tak náhle zrodí, vzplane a vybuchne, jak smrtící
náboj v lidském tìle, dlouho jsem nemiloval a pojednou snad
a po únosu jsem veèer sobì v zrcadle øekl eptem: miluji ji.
Dnes ji nemám nadìje. Odjídí se svým boháèem do Ameriky na veliké bílé lodi. Loï je ostrov Robinsonùv, je to skleník
lásky. Ji se mi nikdy nevrátí.
Básník, jak ozvìnou skála, dutì promluvil:
 Jí se mi nikdy nevrátí, a smrtelná bázeò z èasu a ivota
klesla na nì, jak na sebevrahy. Mu s perlou hladil svùj poklad a usmíval se daleko, daleko, a do Ameriky. V záhybech
hvìzdnaté vlajky krouilo hejno bílých rackù. Díval se daleko
svìtem a neusmál se. Svìt nebyl k smíchu.
 Jistì se s ní jetì dnes sejde, buï zmuilý, øíkal básník,
ve se mùe pojednou promìnit.
 Ji jí nikdy neuvidím, nikdy ji ji neuvidím, bìdoval medik
a celá podkrovní komùrka ve ètvrti Montparnasse vzlykala
s sebou. Mu s perlon se díval daleko ven a básník opakoval:
 Jistì ji potká dnes na ulici a øekne jí nìkolik ostýchavých slov a uteèe, abys nezhøeil; bude hrdá a odmítavá,
pamatuj na to, zraní tì, zkrvácí, prosím tì neklesni, nepros
a vzmu se. Má láska zemøela, tvoje mùe z mrtvých vstát.
 Ne, ne, spí tvoje mrtvá milá s dìátkem na ruce, jako
Panna Marie, otevøe dveøe a vejde v bílém závoji a dovolí ti
líbat jí ruce. Spí ty s ní ivotu navrácenou pùjde do opery
na krásné pøedstavení a zlíbá jí v ohybu schoditì na rty. Já,

pøíteli, lásku svou ji neuvidím. Mezi lidmi jsou vìtí pøekáky
na zemi ne je smrt.
Mezitím se snad pozvolnì pootevíraly dveøe a v nich se objevila krásná paní v èerném pláti a klobouce. Otoèili se vichni po ní jako po zázraku a proto její hlas také tak tie plul komùrkou:
 Karle, pøila jsem se s vámi rozlouèít. Èlovìk neví co to je
láska. A neví-li, pak se svìøí osudu jak mrtvý zemi. Podala
medikovi ruku s bílou rùí. Abyste na mne vzpomínal!
Medik vykøikl jako støelený pták:  Má, má! a zalomiv rukama jako pták køídly, zakryl si oblièej. Její oblièej se bolestnì
ztáhl, poèala plakat. Paøí pod oknem a komùrka pod samou
støechou u nebe bylo slzavé údolí.
Kdy vyhlédli, nebylo nikoho jí ve dveøích a jen dole, snad
ji v pøízemí, skøípaly schody a bylo slyet pláè. Vybìhli na pavlaè, ale v pùl cesty se vrátili. Asi se jim to jenom zdálo. Byl to
sen. Nikde nebyla bílá rùe, kterou podala medikovi.
Teï u nic nemá významu. Proè jetì ijí lidé a slunce svítí.
Teï u je konec svìta. A medik plivl do rohu komory tam. kde
stály dva kufry jak pokojní psi.
 Já mám jetì dalekou cestu pøed sebou. øíkal mu s perlou, dívám se hluboko do oèí moøím a dálkám hor, ale nikde
konec není, nièeho konec není, ani cest, ani lásek, ani netìstí. Ná los je beznadìjnìjí ne si myslíte vy, nebo je vìèný, bez konce je.
A mu s perlou vzal svùj kabát, co visel na vìáku u dveøí
s li ulicemi dolù. V Rotondì modelky pily absinth a pokøikovaly na sklepníky. Hrdí bohémové, chudí jak psi, hostili spoleènosti krásných dìvèat a zakouøený výdech lihovin vinul
se z oken kavárny na tichý bulvár Raspail ke korunám stromù. Posadili se do Babylonu národù mezi lidi pøátelské a

na nù a veselé eny, bezstarostné, ponìvad pøíli se ji zklamaly.
Nìjaký negr opilý na mol, dupal do støepù sklenice a vøetìl jak posedlý americkou státní hymnu. Sousedka tøí pøíchozích vyhrnula teèkovanou sukni a ukazujíc své nohy, polohlasnì zpívala básníkovi:
Ach Josefe, Jósefé,
peníze má-li,
tak mi kup modrou mali,...
Ale básník mìl goticky sepjaté ruce a mu s perlou myslil
na vzdálené kraje, kde uprostøed palem chodí tygøi královtí
a krajty s hroznýi a kobrami visí se stromù jako jediné svùdné eny, jich dotek zaplatí ivotem.
Negr dupal a bílý Anglièan veda za ruku tlustou enskou,
volal celou kavárnou do vech dílù svìta.
To dnes ji kadá slepice,
i domácí to kur ví,
e v Paøíí se nejvíce
rozkoných dívek z...
Viï, má milá? zakonèil hladì svou irí nevìstu a kavárna
propukla v nadený potlesk. Sousedka tøí smutných dozpívala
bezvýsledný chancon a medik dopil café natur. Svìtla kavárny svítila mastnì koleni dokola a nìjaký mladík blízko vyprávìl o krásné, èisté lásce, která se vznáí na køídlech motýlích
nad kvìtinami mìsta a hyne slovem, které nebylo dosti voleno a tie proneseno.
 Jsou takové lásky, ano jsou,  opakoval na konec smutnì.
Mokrý asfalt bulváru a kvetoucí koøenáèe v oknech, bílí
sklepníci a eredné taximetry svítili, bzuèeli a hvízdali kolem
kavárny, kde bylo jak v úle. Svìtelná reklama na protìjím

domì, rozala árovky písmen a metropolitainí dráha èervenì vykvetla na bulváru. Pøicházely krásné eny, mnohem
ménì ji oblékané ne chudé modelky, které krom své krásy, kterou prodávají, mají jen své tìlo, kterým platí dluhy.
Veselí malíøi, bohatí i chudí, vech smìrù a národností, zapalovali v koutech dýmky a socialistické noviny
i obchodnické revue kolovaly z ruky do ruky. Kadý mluvil
a kadý se o nìco zajímal. Proto se snad právì stalo, e si
nikdo nepoviml mue s perlou, jak bledl a bílý jak papír,
poloil hlavu do rukou a jeho due vzlétla, propleti se mezi
stolky, s posledními slovy:
 Já hledal lásku a tìstí. Ach, láska, ach, tìstí!
Snad si nìkteøí umìlci vimli krásné due, která vycházela
z kavárny Rotondy, snad ji vidìl i vrchní, i stráník è. 4793, co
stojí na nároí, e vyla bílá a nahá a pojednou zmizela, ale
nikdo se neodváil øíci ani slova.
 Pojïte, pùjdem! Co tady? Ne? pravil medik tahaje za rukáv mrtvého a kývaje na básníka. Vstali a strèili do mue
s perlou s nìkolika slovy, ale mu s perlou se nehýbal. Zemøel.
Zavolali èíníky a za pozdviení celé kavárny na velikém podnosu od èerné kávy nesli mrtvého mue, stromoøadím krásných en, které vonìly voòavkami a kolem muù, kteøí v tu
chvíli vichni pomyslili na smrt. Prùvod doel, návtìvníci kavárny pili tìké koøalky. ivot je hnusnì smutný.
Kdy vak zvedli ruce mrtvého, leely pod nimi dvì jasné
bílé perly, veliké velikosti. Básník je vzal k sobì a medik smekl
klobouk. Jeden ze tøí zemøel.
Nebylo jim do pláèe. Sedli si znovu za stùl a idli, na které
pøed chvílí zemøel èlovìk, vypùjèil si bohatý Amerièan pro krásnou kinohvìzdu s pøebarvenými rty.

Spoèítali svoje poslední peníze, poruèili si víno a pak li
seøelými ulicemi napøíè, po bulvárech, které hýøily noèní illuminací. Vodotrysky lamp a køivky reklam, výbuchy smíchù,
vyvolavaèù a povyk obecenstva, jako vaøící se víno v prùsvitné, køehké sklenici lidskosti, stála Paøí. U Opery, kde mui
prodávají své tìlo a mají kalhoty v zadu rozpínací, na velkých
hodinách svítila pùlnoc. V kavárnì de la Paix pili lidé drinky,
kávu a limonádu, odmìøujíce chválu i hanu rojným èarám nevìstek, které s pìstovaným poprsím a laskavými slovy nabízely svou nìnou a nikdy hrubou lásku, zachovávajíce francouzský takt a sexuelní vkus. V Opeøe fialová záøe byla jak
pohádková a kdy ve Folies Bergéres spatøili nahou taneènici na svìtelné zemìkouli tanèit v královsky nádherné dekoraci, zdál se jim západ orientální nádhery. Co teprve kdy
v promenoiru sleèna Molly anebo Margot pøila a eptla krátké slovíèko: Opium, by byly tresty sebe pøísnìjí. Lesklé automobily pøed kabaretem a lesklejí oèi en na scénì, to je
noèní obraz Paøíe.
Dva pøátelé velkou nocí jdou a slyí, e lidé si vypravují o lásce
a smrti i o malièkostech. Je jim lehce a taneèním krokem jdou
okolo svìta jiskrnì bláznivého a pijí vína po sklenièkách. Graves, Barsac, Sauterne, Pommard, Beaujolais, Médoc anebo i Mumm a Mercier, Veuve-cliquot.
A sklenièku Benediktinky v podzemním Cabaret des Néants na Montmartru, poblíe rudého Moulin-rouge. Sedí se tam
za rakvemi u dohoøívajících svic ivota a z ivých lidí dìlají mrtvoly. Skuteènì bylo jim blaze, kdy tìké hlavy poloili
na dubová víka rakví a poslouchali oplzlé výsmìchy, plné rouhání se bohu, které recitoval podnapilý conférencier v obleku
zøízence pohøebního ústavu.

K èemu jsou neplodné eny a neplodní mui, k èemu je hluchost mylének. Skutky zemøely, zbyli jen pohøební øeèníci.
Není-li pravda, e lépe je smát se smrti ne vìøit ve vykoupení,
není-li lepí rouhat se bohu ne modlitba?
Zde ji nic nebude krásného a nic velkého. Ve v minulosti
se vyilo a jen køeèovitá touha po ivotì dá zrodit svìtu nìkolik perversních hrbáèkù a to bude jediná novina. Jak daleko je ivot Betléma!
Na rukou skøíených na rakvích, leely hlavy dvou pøátel
a perversní vtip moderních muù se spojil s gesty modních kurtisan v pohodu umírající noci.Venku se modralo ráno, snad
kvetly zahrady na svazích k jihu obrácených, ale zde dva pøátelé tleskali nejoduevnìlejímu èlovìku  artistovi, který na produkèním podiu estnáctkrát zadkem shasil svíèku.
NA PÓLECH
Poèínali míti hlad. Vstávali laèní a kouøili sesbírané cigarety. Ruce mìli v kapsách a chodili zimomøivì mìstem,
po nábøeích a kolem velkých obchodních domù, kde lidé nejvíc vìcí ztratí a tu jednou odpoledne, právì vyli z krámu, kde
básník prodal vestu a poslední límec, nalezli teplou housku.
Snìdli ji hladovì. To byla toèna hlubokého ivota. Jejich tváøe
i pohyby se mìnily v zlodìje, jejich øeèi a mylenky byly krveíznivé a poèali si libovati v argonu s holkami za pár krejcarù. Mohli hledat místo, ale nezdálo se jim moné si vydìlávat
peníze. Nebyli smutní, byli jen zrazení. Vdy smutek i radost
jsou støídavé vlny harmonického pohybu, vymìòují se jak oblaka na nebi. Existují tìsnì vedle sebe a je lí hledat hluboký
dojem události po nìkolika dnech. Èlovìk není tak citlivá sklenìná vása, není tak morální figura, jakou se staví. Nemìli

se pøed kým pøetvaøovati, byli tedy docela upøímní, smáli
se smìným a krajnì spravedlivým lidem, zvánìli pøi prosbì ebraèky a rodinném dramatu, koneènì plakali, kdy si
vzpomìli na lásku.
Usedlí ke stolu v krèmì poslední tøídy s vozkou, který páchl.
Pili vodu a dívali se na své ruce, ponìvad se ji dlouho nemyli. Myslíme, tøeba na domov, na oputìné rodiny, rozvrácené krby domácí, o jich kráse snili otcové, kdy poprvé uléhali s matkami s úmyslem stvoøit svùj ivot. Myslíme tøeba
na lásku, kterou honíme jako v detektivním románì, ale
nemyslíme nikdy na to, e by bylo lze vydat se domù a znovu
zaèít zøícenou stavbu. To se snad nikdy nemùe. Myslíme, e
jsme ztraceni a vìøíme jenom ji v holého boha.
Medik poloil hlavu na ruce a spal. Zdálo se mu o pinavém prádle s smaèkaných atech. Daleko iroko bylo nepøehledné mnoství nìèeho, co leelo a bylo nepøíjemné, nevìdìl, co to je, ale vìdìl, e je toho nesmírné, beznadìjné mnoství. Potom ji nedal hlavu do dlaní, nebo jeho stará koile
páchla nepøíjemnì.
Básník psal po stole báseò. krtal a znovu psal a v lampì
umíral petrolej. Navracely se k nìmu pojmy cizí a neznámé,
jakoby k poplivanému stolu, politému netìstí tohoto brlohu
pøistupovaly prùsvitné víly v modrých a rùových závojích.
Vinárník je vyhodil, e poèmárali stùl. Básník si zahvízdal,
medik zaklel. U pøestal je bavit pozemský ivot bídy a tak
se dívali na mìsíc, vysoko na nebi mezi horami snù, záøil jasný a krásný jak zamilovaný pierot. V rue de la Seine je smutná noc. Je divné, e tam v nocí se neplazí hadi. Co dìlat, kdy
není zaè spát, zaè ít, zaè milovat.
Pojednou básník, bez èepice, bez límce, v roztreném kabátì se shýbl. Zvedl nìco se zemì a zùstal stát. A pak se dal

do hlasitého smíchu. Zamával rukou, ve které drel svazek
1000 dolarových bankovek. Bylo to nesmírné jmìní.
 Nael jsem to, leelo to zde na zemi, nikdo si toho neviml.
Neuvaovali o monosti navrácení, ani o falenosti nalezeného, ale byli si docela jisti svým velikým majetkem. Bylo
tak pøirozené, míti v dìravé kapse posledního kabátu mnoho
milionù, kdy pøed chvilkou nemìli ani na revolver, ani na provaz a byli by se musili pouze utopit.
V nìkolika minutách stanuli pøed hotelem Continental dva
trhani a ádali apartement. Livrejovaní hodnostáøi hotelu
se útrpnì usmívali této høíèce drzosti, která nemohla jinak skonèit ne kopancem vrátného. Ale jeden z otrhancù vtiskl zelenou bankovku do ruky maître dhôtel a oba páchnoucí, nemytí chlapi se v malé chvíli vznáeli k prvému patru ve voòavé
zdvii, v prùvodu dokonalého lift-boye. Otevøeli dveøe vkusným nevkusem zaøízeného pokoje a dopadli do køesel jako
dva venkované po cestì nebem.
Pokoj se leskl hotelovou nádherou vypoèítaného pohodlí.
Èervené koberce pluly jak Rudé moøe ode zdi ke zdi s mosazné postele svítily právì tak jako porculánové noèníky.
Medik se dotýkal skel a lesklých pøedmìtù a básník mimodìk se podíval na stùl, kde leel urovnán svazeèek bankovek
a do koe na papír, kde bylo nìkolik smaèkaných listù. Takový byl rozdíl mezi nimi a nimi pøed ètvrt hodinou. Ale pak
se znovu podíval do koe na papír a zvedl zmaèkaný dopis
nebo útrek z deníku. Bylo tam nìkolik slov:
Nemohu se stále jetì rozhodnout pojedu-li...
Básník strèil dopis rychle do kapsy. Medik poèítal balíèek
bankovek. Bylo to mnoho penìz. Vydychl jako po práci a rozpaèitì se ohlédl kolem. Jejich aty páchly potem a pínou.

Mìli roztrhané kabáty, ale oèi jejich se nezmìnily. Vidìly teï
svìtlo jako vidìly tmu v rue de la Seine. Pokoj svítil a hrál lomy
svìtel, jak artista zrcadly. Básník vstal, proel dvakrát, tøikrát
pokojem a zastavil se. Medik mlèel.
 Co s tolika penìzi, není-li ji lásky?
Co pak se dìlo v tu chvíli jinde, kdy medik dal pøinést pìt
lahví tìkého vína?
ELEZNÁ VÌ
Jinde patrnì mnoho lidí umíralo a na parníku mezinárodní
spoleènosti pro paroplavbu (Intern. N. Corp. S. A.) v prvotøídním divadélku tanèila nahá kráska Anabill Corall s velikým
rùovým vìjíøem pro potlesk pánù ve fracích a árlivé úsmìvy
miliardových princezen. Byli zde èlenové vlád, pøedsedové
bank a téaøstev a u jednoho stolu medikova chudá nevìrná
s bezvadným milencem. Dívala se na nìho, pohrávajíc sklenicí coctailu, který mìl dùstojnì alkoholické jméno jako Prince of Wales, Benjamin, Nog Egg èi Regina Victoria.
Anabill Corall mìla nohy jak porculánové kvìtiny a vlas
jak dech Venuin. Americký generál, kterého kdysi milovala a dnes, kdy kurs armády klesl tak hluboko, vodila jak
psíka za sebou po svìtì, rozplýval se dìtinským nadením
objednávaje hromady kvìtin z lodního skleníku. Anabill
Corall tanèila také ve zøítelnicich oèí bezvadného pána
a Eva, kdysi chudá milenka medikova, strachem se chvìla,
aby to nebyl tanec jí osudný. Anabill Corall mìla òadra
pevná a kulatá a kdy dotanèila vypiala své tìlo, bez poklony pøijímajíc frenetický potlesk. Milovala se a zálibnì
hladila své nahé prsy a rùové boky, je se vlnily taneèním
dechem.

Chudá láska medikova vyla na chodbu, opøela hlavu o bílé
paení paluby a slza padla do vody ohromného atlantického
oceánu. Byla tak malá a drobná v modré noci, kdy hvìzdy
svití nahoøe i dole a andìlé poletují s racky od stìnì ke stìni
nad roubem rozvíøeným vírem hlubin. A tak se stalo, e uprostøed nejbohatí spoleènosti zemìkoule, kde libry a dolary
zápasily o prvenství, kde svìt se podobal kulièce rulety ílené roztoèené nad øadou èísel, kde z moøe se rodily mrakodrapy nelásky a merkantilní váeò bublala ve slovech, e zde
uprostøed se ozvala nad moøem tichá píseò zpívaná prostým
jazykem malého národa, smutná a hvìzdy padaly:
Milovala jsem
jen jedenkrát
v ivotì svém...
Tuto píseò prý slyeli právì o pùlnoci Eskymáci v Grónsku,
Islanïané v Rijkjaviku, Irové v okolí Tipperary a Limericku,
Amerièané v Novém Skotsku a na Labradoru i Èernoi
na Kapverdských ostrovech. Ale neslyel ji medicinae kandidát v Paøíi na balkonku hotelu Continental, kde na rue Rivoli jezdila auta, kol chmurného Louvru k zeleným Tuilleriím,
 Nebudeme uvaovat co podniknout. Zítra pojedeme
za Evou. Slyí, zítra odjedeme do Ameriky za velkým parníkem, který mi ji unesl.
V dálce se vznáela jako z pavuèin bledá Eiffelka a nad
pøedmìstími vyletìly balony meteorologické stanice.
 Vidí stepilou krásku. spanilou milenku elezných ramen
a nohou, øekni mi, která dívka má tak tíhlou postavu v Paøíi? øíkal básník neuvauje ji v nejmením o svém nenadálém
bohatství, ani o ztraceném mládí a lásce, ale hledìl do parkové dálky, kde se vznáela hejna holubù kol vìe Eiffelovy.

Vzali auto a dojeli k výtahu. Vstupné obnáelo 3 frs za osobu. Bylo to tak málo pro èlovìka, který vèera nemìl ani centim. Ráno zvedalo mlhy, na Martovì poli jezdili dùstojníci
z École militaire na koních a básník se svým pøítelem byli první
ve výtahu k oblakùm.  Ne, jetì pøistoupila krásná dívka
podbarvených oèí èistì zelenou barvou. Byla podobná Eiffelce svým tíhlým tìlem a bledou zasnìnou tváøí, která byla blií bledìmodré obloze a ranním èervánkùm ne lidské pleti.
Zdvi stoupala klidnì a jistì do výe jako víno ke hlavì.
Ohromné prostory námìstí a køíe ulic se rozkládaly kolem
na vechny strany a po Seinì plul parník Maréchal Joffre. Jímal se jich pocit závrati, jen vnuká nezvyklou nìnost a lásku ke køehkým vìcem a slovùm. Dívka si poloila krajkový
áteèek na oèi a básníkovi se zdálo, e umírá, nebo mu bylo
tak krásnì jako nikdy v ivotì. Vystoupili krok pod nebem
a opatrnì se pøibliili zábradlí.
 Hluboko pod vaí krásou leí svìt a vy blednete? zeptal
se medik sleèny v èerných atech a bílém klobouku. Jejich
ruce se dotkly na zábradlí 300 m nad Paøíí a jejich oèí
se dotkly na 003 vteøiny.
Básník stál, jako hodiny stály a dìjiny stály, jen prapor na vojenské kole se tøepotal vzduchem jara. Co se teï dìje
v celém svìtì. Daleko, daleko je vidìt, ale vechno je málo.
Mnoho, velmi mnoho èlovìk mùe, ale nikdy ne vechno co
by chtìl. Jeho zrak klouzal dole po nábøeích, vidìl lidi jako
teèky, vidìl kukátkem paní co la nakupovat, vidìl malé dítì,
co si hrálo u vody. Házelo barevným míèem. Hop, hop, hop,
a míèek spadl do øeky a voda vystøikla. Dítì se nahnulo, natáhlo ruèièku a spadlo za míèkem. Neslyel volalo-li, nikdo je
nevidìl. V Paøíí bylo ráno a daleko jel jediný potovní vùz.
Výkøik se mu zadrhl v hrdle, byl by chtìl vyskoèit, bìet

na pomoc, ale jen bezmocnì, bezradnì se otoèil po svém pøíteli.
Medik a krásná sleèna se líbali. Nikde na nebi nebylo èlovìka, jediná bílá holubice plula kolem elezných ráfù osamoceného hrotu Eiffelovy vìe.
TEPLÁ VODA
Vìènì nudný boháè se rozeel s medikovou unesenou láskou nadobro. Nebyla tak brda, aby od nìho nevzala dosti
penìz, které jí nabízel, ale odmítla mu poslední polibek. Byl
tomu skoro rád a ona myslila, e jej zranila. eny jsou krutìjí muù. Sloila svoje zavazadla v New Yorku, pøesídlila
o 7 pater výe, kde byly lacinìjí pokoje a pak, aby jej ji
nepotkala s Anabill Corall, která ji netanèila pøed ním nahá,
ale spala s ním nahá v postelí. Nepochopil, e zlomil tím pro
sebe vechnu její krásu a daroval ji první den z rána diamantový náhrdelník s korálovou sponou. Ale pøece se jetì setkala s Anabill Corall v hallu hotelu. Pøily blízko k sobì, taneènice vak se vítìznì neusmála, podala jí ruku, stiskla ji
s vøelým soucitem i s vdìèností. A druhá láska, medikova
Eva, øekla jí tiché nashledanou! Noc stála v ulicích, kdy
osvìtlený vùz ji odváel bùh ví kam, a básník se právì dostrojil, nebo za velkými moøi jinak se lidem vede a jinak jim
slunce svítí.
 Jsme pozváni a jdeme na obìd.  Nevím o tom.
 Já o tom vím, má slièná pøítelkynì s Tour Eiffe! nás zve
do rodiny. V Paøíi se neodmítá  vítìzoslavnì promlouval medik, a nyní ji stoupali po toèitých schodech ke ètvrtému poschodí, kde z neoznaèených dveøí si jedny vybrali. Tam to ne-

bylo. Zazvonili vedle a v pootevøených dveøích se zaleskl bìlozubý úsmìv úst roztomilé Marguerity. Podél její filigránské
sklenìné postavy, ponìkud pøíli navonìné proklouzli pøedsíní, kde státy necky, do pokoje s tatínkem, maminkou, strýcem,
tetou, jinou tetou, jetì jinou tetou (celkem 3) a dvìma bratry.
Jak neslohové prostøedí pro takovou krásku. Okolo zdí visely nevkusné barvotisky a na stole bylo prostøeno.
 Mne tìí, uvítal je hranatý pán, celník s vousem a uniformovým kabátem u krku rozpiatým. Mìl nemoderní boty
a vlhké veliké ruce.
 Dcera mi vyprávìla, e jste z ciziny, z podivné zemì, rád
vidím kus svìta tady v tom malém pokoji. Jednou mùj bratr
zachránil utopeného a pøinesli ho sem. Byl to také cizinec.
Ale pøijmìte místa. Matko pøines obìd!
Rozsedli kolem dokola v pøehøátém pokoji, plném staromodních a ubohých krás, dìtem snad nádherných, ale cizích
tak svìtským lidem jako byl medicinae kandidat a básník.
 Ten cizinec tenkrát, obnovoval otec rodiny zapomenuté
thema, byl z ohromné dálky a daroval mi nìkolik známek
ze své zemì. Jsou na nich palmy a zvíøata u nás neznámá.
Chudák, chtìl se utopit z neastné lásky.
Krásná Marguerita sedìla jako socha na idli a její krásné
ruce s rùovými prsty lehce drely plechovou líci. Kdy Marguerita hladí tváø, vidí lidé andìly s prùsvitnými køídly.
Celník zaoupal botama v nedostatku hovoru a vichni utkvìli na mramorové soe pozemské bohynì z Tour Eiffel.
Usmála se výrazné kreslenými rty a lehce zachvìla rameny.
Básník i medik se tøásli hrùzou pøi pohledu na ni.
 Chtìl se utopit z neastné lásky, opakoval otec Margueritin, kdy zazvonil zvonek a nìjaká sluka frivolních oèí
pøinesla dopis. Poloila jej a hned zase odela. Paní se za-

mraèila, celník zakalal nepøívìtivì a Marguerita se usmála:
 To bude zase od dìdeèka.
Ale nikdo neotevøel dopis a teprve po obìdì nasadil otec
rodiny skøipec s oválnými skly a pøeèetl hlasitì, klidnì a spokojenì dopis.
Drazí dìti
stihan jsem ustavièným netìstim a bièema osudu dnes
tedy odpoledne iti zakonèím ranou s revolveru chcete-li
pøijïte se se mnou rozlouèit do 1/2 16 vás dìdeèek.
Byli pøimrazení podivnou situací. Jistì pøíerný lakonický dopis o smrti dopadl sem mezi nì, krásnou Margueritu, otce
celníka, nìkolik tet a dva cizince, kteøí rozèilenì vstali a dívali
se s krajním údivem kolem sebe.
Otec Margueritin zastrèil skøipec do odøeného, papírového
pouzdra s náboným klidem, Marguerita se usmívala jako Afrodita aneb Sfinga záhadnì a ostatní nepøeruili bìh zamìstnání, které poèali pøed dojitím dopisu, medik a básník
nechápavì hledìli kolem sebe. Jak tito prostí lidé chápali
rozhodnutí svého otce.
 To je zábavné, e? volala Marguerita, kolébajíc nokami
na pohovce,  to je pøec znamenitì zábavné, viïte? Básník
sáhl nerozhodnì po klobouku.
 Ale, ale, promluvil starý pán, snad to neberete tak doslovnì. To dìdeèek èas od èasu nám pole takovéto psaní.
To nic neznamená, mùeme s klidem zùstati doma.
 Jsou lidé, víte, kteøí si myslí, e jsou neastní a zatím jim
kde kdo smí závidìt. Bud to øíkají z nenasytnosti aneb nutnì
potøebují být neastnými, mluvit o tom, vìøit tomu a jiným
k vìøení pøedkládat. Jsou to povahy neobyèejnì lyrické a citové. Ná dìdeèek je takovým èlovìkem. Pláèe nad sebou
a nic mu pak ji nechybí, dovolíte-li mu se vyplakat.

 Je mi líto vech neastných, i tìchto dobrovolnì neastných, tím více, e budí nezaslouený soucit, pravil básník, kdeto medik ji hovoøil polohlasnì s Margueritou, její
oèi se prodlouily a bílá ple napiala jako struny nejjemnìjí
harfy.
 Netìstí, pane a neláska, ach to je tak smutné, øíkal básník. Poznal-li nìkdo tìstí a lásku, hyne tvrdostí svìta. Svìt je
stroj bez citu, jen s koly a koleèky, která bìí, lidi raní a lidi
drtí. Civilisovaní se stroji podivují, lidé se ho bojí.
 Ale, ale, usmíval se celník, není tak hroznì na zemi. Vy mladí lidé pøíli sníte. Ve je tak prosté, berte svìt jak roste, øíkával
mùj pradìdeèek. Velké sny jsou základem zlých èasù, èím mení
cíl, tím lépe se dosáhne, tím døíve èlovìk je asten a odpoèívá. Odpoèívat po práci a pracovat pro odpoèinek, klid a tìstí,
to je to. Ale øíkat civilisace, kultura, národo- hospodáøství, to je
pøíli podivné. Já si vydìlám mzdu o nìkolika francích, nemíváme ani hlad, syn René hraje na housle a já v nedìli s ním
na klarinet. My si tak rozumíme, kdy se Paøí rozjede na výlety,
do lesù s vodopády a potoky, aby se bosonohá vykoupala
a smála a zahrála milostnì s pøírodou, sedíme oputìní dva
v tomhle pokoji s kanárem a hvízdáme si. Jen dìdeèek nìkde
uvauje o sebevradì. ivot lidský je nejèistí v nedìli, kdy
unavený dìlník na nic nemyslí.
Medik se vychýlil z okna vedle Marguerity a spatøil pod sebou hlubokou ulici a lidé byli a na dnì. Trochu se smáli a pak
se zeptala: Ji jste nìkoho miloval?
Vìdìl, e tento okamik musí pøijít, vìdìl, e to bude váný,
hrozný okamik. Bylo stejnì bolestné øíci pravdu i nepravdu.
Rozmýlel se chvíli, má-li lhát anebo munì, kategoricky deklarovat minulost. Byl sklíèen otázkou a jejíma oèima. Jeho
hlas zhubl a bázlivì, upøímnì bázlivì eptal:

 Ano, miloval jsem ji.
Bylo to zrazené zpovìdní tajemství. Mìl pocit, jakoby se byl
svlékl pøed lidmi.
 Víte co, øekla, pùjdeme jednou veèer podle Seiny se dívat
na milence, jak jsou smìní. A hodnì se nasmìjeme, ano?
 A sobì také? - Nejvíc.
To bylo vyznání lásky. Myslil, e to bude váná, chmurná chvíle, myslil, e bude teatrálnì tragická. Ani si nevimla jeho odpovìdi, myslila jistì na to, jak poslednì vidìla milence, které
vyvádìl stráník ze zavøeného parku, e tam ve tmì kradli morálku.
 Pojïte, volal básník, starý pán bude hrát na klarinet. Rozsadili se kolem stìn pokoje, na peles postele, na starou truhlu
a idle, a starý celník pøiloil k ústùm klarinet a hrál.
Byla to píseò o nábøeí, o cirkuse, o salámu a o houskách,
o starých botách a o kanáru, také o enì a jejím tìhotenství,
i o polévce z hrachu a sklenici vína za frank, padesát.
A píseò zakonèila jako kadá poøádná vìta jedinou základní notou, bolestnì jednoduchou a starý pán utøel svým átkem troubel nástroje.
Hluboká øeko Seino, v co ses to promìnila? Hluboká øeko
ivota, øíèko pitné vody, zdravé a výivné bez vírù a bez proudù, øeko ivota, potoku, rybníèku, loui!
Básník vìdìl, e medik miluje a e pro oèi Margueritiny nepojedou do Ameriky. Vìdìl, e medik jde vedle nìho a myslí
ve verích. A tu, kdy se podíval na první stín v obloze s první
hvìzdou Veèernicí, zdálo se mu o dìtech, které hrály schovávanou a bìhaly od stolu ke skøíni a po celém pokoji, ale
mírný dìdeèek Pánbùh, øíkal usmìvavým hlasem, vude
a vude: Voda, voda, samá voda!

PERLOVÝ DAR
 Znal jste skvìlou taneènici Anabill Corall? Mìla nohy jak
stonek vinì sklenice. Ó, byla velmi vinná!
 Znal jsem ji dobøe a vím, e se zastøelila, pravil básník.
 Zastøelila se na Mont Blanku. V Evropì bohu nejblíe a lidem nejdále. Zdá se mi, e nemìla pøíèiny. Snad chtìla pouze být andìlem.
 Moná, e chtìla svést boha, øíkal tlustý pán, který byl pozván jako svìdek na svatbu medika s Margueritou.
 Byla velice krásná. Jak dnení nevìsta.
 Oh, Marguerita je pøekrásná, øíkal básník. Byl bledí
a hezèí.
Kdy veel medik do pokoje, usmíval se, a jemu po boku
se usmívala Marguerita, mramorová láska z Paøíe. Její úsmìv
byl podivné krásy, nevyzpytatelný jak úsmìv Jocondy a tajil
v sobì rùe i høbitovy, kvìty nevýslovné chuti a vùnì.
 Vy, záhadná, øíkali si hosté, co zjevíte nám dnení noci?
Snad nevejdete do hodovní sínì obleèena skuteènými hvìzdami, anebo snad chcete nás promìniti v pestré harlekýny
a samu sebe v labu královny Semíramidy?
Vánì usedli vichni k veèeøi. Mluvili o jakosti vín i jídel, pak
i o ctnosti svých en a koneènì zabìdovali nad sociálním stavem svìta. Socialismus sdiskreditován nerevoluèností umíral tuberkulosou, materielní kommuna støílela dalekonosnými
øeèníky hluché rapnely, které neublíily ani se podobaly krásnému ohòostroji, který obecní rada vsí vypoutí pøed národními svátky. Pravda, spravedlnost a krása se stala závislou
na moci a majoritì a nikde nebylo èlovìka. Nesmìlo ho být,
nebo svìt popøel individualistu a nebylo ne mluvit s bøehu

na bøeh a topit slova v øece. A ani bùh se neprojevil zázrakem,
kterého tolik bylo potøebí. Proto bylo lidem smutno a pili víno.
Medik byl asten, Ponìvad nemyslil na veliké vìci a zdálo
se mu, e bude spáti se enou a mít dìti, vychová je v mue
a bude mít rodinu, kterou sám zaloí. Byl hrdý na své pøítí
a usmíval se jako vlastník tìstí, kterému okolní svìt je úplnì
pìt. Poklepával vidlièkou a øíkal mezi sousty a douky,  miláèku,  Margueritì, která jako socha nevýslovnì bolestné
záhady sedìla po jeho boku.
Tlustý pán, co byl pozván za svìdka, vzpomìl si pøi pohledu na enicha a nevìstu na pøíbìh, který se vyprávìl
o vrátném v Louvre, e chodí spát s Venuí miloskou a odnáí
si ji do postele kadý veèer, jsa asten, e má svou krásnou
enu. Tak krásnou, e o ní lidé píí v knihách a uèí ve kolách.
Básník pøipit na zdraví svatebèanù a pak si spoleènost rozsedla do vech koutù bytu. Zùstal sám na chodbì za dveømi
jídelny a kouøil doutník. Vzpomínal na to, jak se Marguerita záhadnì usmívá.
Ano, usmívá se smyslem století. Nevìrecky se usmívá, krásnì, svùdnì a høínì se usmívá pøekrásná Marguerita. A øíkal si:
Já? co zmohu já, zda nejsme na mrtvém bodu snù a dìní.
Øeknìte mi krásné eny a hrdí mui, pøihrádky knih a svazky
hudebnin, proè nemohu a nedovedu stvoøit nic jiného ne dekadentní báseò Ano, já vím, Marguerita se záhadnì smìje,
ponìvad jsme propásli poplané znamení bubnem, ponìvad je ji pozdì dívat se ruskému východu, ponìvad jsme
zùstati jakými jsme byli.
Jen dekadentní úsmìv, úpadkový, frivolní hluboký smích záhad a tajemství perversních skuteèností nám zkøiví líci, kdy
nejsme tak silni, abychom se spokojili malým tìstím a èistou
tvrdou vodou ivota.

Jsme v nové dekadenci, ne-jsme od prvopoèátku civilisace ve vìèné dekadenci, zakonèil svùj monolog a zvedl oèi.
Pøed ním stála Marguerita krásná a usmìvavá s dlouhýma
bílýma rukama jak kvìty leknínu. Pootevøenými dveømi jídelny plynula hudba valèíku pomalého a teple smyslného právì jak ledovì krásnou byla Marguerita, medikova, pøítelova
ena. Hrál sám tento valèík, který byl jistì vyznáním lásky a jeho
tìstím prochvìlý hlas volal od klaviatury:
 To tobì hraji, Margot!
Básník a Marguerita stáli si tak blízko, e tìla jejich se dotýkala a básník cítil pøíli výraznì nádheru pruného tìla Margueritina. Ucítila to a vdìènì se k nìmu pøitiskla. Stáli jako
k tanci pøipraveni. Byla enou jeho nejlepího pøítele. Byla
krásná a bílá jek socha tesaná z ledu, kdo se vak dotekl její
dokonalé pleti, v té chvíli uhoøel na prach. Rty básníkovy a její
se blíily sobì neodvratnì a ílenì rychle jakoby nebylo ivota jinde ne v nich a jakoby nebylo mìøítek èasu a rytmu tepen
ne trysk v jejich srdcích.
Políbiti se hoøícím polibkem. Uchopila jej za ruku a otevøela
nejblií dveøe. Byl zmaten a okouzlen jak v èarodìjném kruhu. Na zemi v koupelnì se mu poddala.
Kdy vycházeli, zùstal stát u dveøí a slyel, e kdy se vzdalovala, øekla:  Nashledanou! a pak vletìla medikovi do náruèí
a oba dva zmizeli smìrem k lonici. Tak konèil román
o úpadku.
Svatební noc byla stejnì temná jako jiné noci a hvìzdy svítily, ale nesmírnì daleko. V jídelnì se lidé bavili o poslední
výstavì v státní galerii.
Básník vyel ven. Ulicí jela rozhoupaná droka. Osamìlý
chodec si hvízdal opilou píseò. el kolem vináren, kde tøískali pianisté do kláves a nìkdo zpíval. V øece plulo pár

hvìzd, snad tam utopili svatého. Mladá holka, jistì nemocná,
jej vzala za ruku. Mìla malou a teplou ruku.
Sedl si s ní do privátu, kde na èervených záclonách byly vyity rùe. Øíkal jí:
 Vidí, teï se nìkde milují enich s nevìstou a e to jejich
svatební noc. Ví, co to je láska, holko ubohá?
Holka pootevøela rty, jakoby dui vypustit chtìla a pak dala
ruce na kolena. Na záclonách rùe zvadly a na zemi bylo sta
otiskù bot surových koèí, nádeníkù a øidièù, kteøí tìlo i peníze
mají, ale due nemají. Holka vzdychla:
 Ach tìstí, ach láska,  ale nezaplakala. Dívala se do dálky
jakoby dlouhá køíová cesta vedla k obzoru a mìla tisíce zastavení. Zajikla se jakoby slzy jí vytrysknout mìly, ale nevytryskly.
Básník jí daroval dvì bílé slzy, perly utrpení a vyel ven. Nezavolala za ním, moná e zemøela; co se stane s duí chudé
holky, kdy zemøe ze stesku? Snad se vznese i prostitutka
k nebi a snad má køídla, létá po nebi, dokud nezemøe nìjakou andìlskou nemocí. I vìènost musí být smrtelná.
Básník el mìstem, bylo pozdì k ránu a bledìmodré mlhy
visely s oblak. Tu a tam potkal 2 smutné oèi a prosebnì
se usmívající bídu lidskosti. Potkal psa, jen ztratil domov
a vidìl èlovìka, který zavradil této noci trafikantku. Nemìl
èeho se zachytit, naè myslit, co chtít.
Pak jela v koèáøe dáma, na krku s velkou òùrou perel. Koèár klapal a zmizel a svìt stichl.
S tímto svìtem jsme u konce a ani koøist ivota bludných
Ahasverù není kapka ivé vody. Chceme nové mylenky, nové skutky pro nový ivot na místì restaurace zøícenin. Chceme buï konec svìta anebo vzkøíení. U dost jsme se naotravovali sebou samými. Dost je rovnic bludného zvìrokruhu,

bludných blíencù. Otrava je ve vem. Pessimismus snídá
nae mládí.
Zde nejde nic dìlat ne velkou revoluci v mylení.
A pøece se èlovìku chce smát. Být vesel a ve vem vidìt
upøímnou komedii. Básník se postavil na hlavu a øekl okøídlenou vìtu: Tímto okamikem poèíná veliká doba legrací
na svìtì. Tak byl dán nový bod pokraèovatelùm dìjin a slavnostnì byl pøekroèen obratník kozoroha.

