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I.
Sníh zvolna odcházel s pastvin tam nahoøe. Kdy v chladném stínu pod lesem, usazeny v sousedství jalovcových keøù,
kvetly jetì petrklíèe, na louku v kotlinì blíe vody s fanfaronstvím rozlila se ji vesele tøetivá cháska prvních pryskyøníkù,
nemilující samotaøení, nemilující výin, chtivá vody a slunce.
Jen vysoko ve lebech a roklinách, zaseknuty pod skalní stìny, udrely se jetì zbytky ulehlého, zledovìlého snìhu, jim
nebylo lze tak lehce dát výpovìï. Bystøiny prýtily z nich hojnì a pøekotnì jako mléko z tvrdých kravských vemen.
Vítr. Ach ano, bud pozdraven nejprve on, omládlý a prudký,
jak bouøí a huèí, smýkaje se po høbetì Poludnice a dolù
k Váhu, aby na druhé stranì irého údolí, je pøeletìl jedním
tahem, zalehl opìt do hor. Toto je jeho èas.
Stalo se tedy, ze onoho nepoøádného, teplého dne, kdy vítr,
dé a slunce øádily tady najednou a kdy na poli za Lúèkami
tolik zpívali skøivani, zbavena snìhu, strmìla tu nad dìdinou
Poludnica, zas jako èerný stín, zas jako od vìkù posupná a samotáøská, s hubeným lesem na svazích, nesmíøená a temná.
Tu horu... kdo jí dal jméno? Jisto je, e nemìl dobrého svìdomí, e si ji chtìl pøedcházeti. Jaký rozum, pojmenovati kopec
tak soumraèný polední horou!
Pod Poludnicí, viditelna ne døíve, ne se polní cestou od Liptovského Mikuláe pøilo a k ní, ponìkud protáhlá, v dolinì
hnízdila ves: Dìdiny toho druhu, pøijde-li poár, celé lehnou
popelem. Døevìná stavení usadila se tìsnì vedle sebe; jedno druhému témìø v týle, po obou stranách èelem do cesty,
která tvoøila náves. Jen stavení dvou soupeøù, rychtáøe edora. a vemocného obchodníka døívím Hermana byla vybudována do ètverce, neselo jim na pídi místa, které zaujme

dvùr. Ostatní domky hnízdily se vak táhlé a úzké, svìtnice,
chlév a stodola s mlátkem pod jednou støechou. Dvorek, co
by projel vùz, ústil do tenkého jazyku zahrady, je spìla jedna
vedle druhé dozadu za humna.
Tekl tu vsí také potok, odno øeky, která la v lukách, a ráj
sviní, je se povalovaly v blátì, zpùsobeném na cestì a zøídka. vysychajícím. Chrochtajíc spokojenì, namáèela neèistá
zvìø èerstvým kalem své zaschlé staré bláto, je svíralo kùi
a svrbìlo. Také hovìzí dobytek velmi miloval tuto potoèní vodu,
kde byla èistí, smýkajíc se po oblázcích. Kdy stádo se vracelo veèer z pastvy, nabízel se potok k poslednímu utiení íznì, ne pokyne otevøený jícen dusného chléva. Pak, nemluvì
o klucích, usadily se ráno, v poledne a s veèerem u vody eny,
aby vymývaly kamenné a døevìné hrnce na dojení anebo praly
prádlo, volajíce na sebe.
Povídají, e u poenou ovce nahoru; zaèala dnes o té vìci
iaranka:
Slyela jsem, e u pozítøí. A jak bude èas. Nahálková
vydímala handru a narovnala se v køíi. Poludnica se èistí.
Tøetí ze staøen, rychtáøova ena, o ní je známo, e nerada
mluví a jetì jaksi huèivì, nevìnovala øeèi pøíli pozornosti,
drhnouc pískem pekáè. Jen kdy pøilo na pøedpovìï poèasí, mrzutì povìdìla svùj názor:
Poludnica! Ale Kriváò nestojí za nic; vidím to u kolik dní.
mouhy pøes nìj, to není ádná stálost.
eny by byly po této odpovìdi umlkly a pøevedly hovor jinam ale, Petrovièo- vá to pøece musela vìdìt nejlépe, co
se chystá a co se nechystá, a je to s èasem jakékoli, její mu
a dva synové jdou letos na kolibu za valachy.
Vak oni tomu chlapi rozumìjí, co mají dìlat, øekla.
s trochou pozdní pýchy, ona, je k pýe mìla pøed lety tak

bìdnì málo pøíèiny. Odeli u ráno pøipravit kolibu na stádo
a dát ji do poøádku.
Chudinky oveèky, pøijde tam na nì jetì nejednou zima.
Ale copak to je tak brzy? ujala se slova zase Nahálková.
Øíkávala vdycky má máma, e jednou vyhnali u na Hatala.
Na Hatala? podebrala její øeè stará rychtáøová.
Na Hatala. Právì e. To bylo jetì, kdy byl Mio baèou.
Chcete-li to vìdìt, byli tam tenkrát a do Vech svatých. Nikdy jsem nepøiel k takovému uitku jako tenkrát, øíkával Mio.
Tot tomu taky rozumíme. Celý oktobr dojit pro sebe, to nìco
vydá. A tenkrát bylo onaèejí stádo, sto tøicet ovcí na valacha.
Z hospodáøství tolik nemá jako z koliby, kdy je k tomu rok.
Jen jim to sladte, tìm nahoøe, nechala zas mytí Petrovièová, nohy se pálí od ohnì a hlava mrzne, kdy pøijde mrcha
èas. A venku leje a leje. Copak to je milé i slyet ovce beèet?
No tot, pøipoutìla sousedka.
Mùj byl jednou valachem a. víckrát o tom nechtìl ani slyet, pøipomnìla si iaranka.
eny se pomalu rozcházely. Teprve teï se odhodlala k slovu
mladá enièka Kriková a svìøila se Petrovièové, je tu s ní
zbyla sama:
Vak u se stýskalo po zvoncích pøes tu zimu. Hora jako
kdy v ní straí, nejsou-li tam ovce. Jako nìmá.
A na Jiøího, skuteènì pozítøí, jak pøedpovìdìla u strouhy Petrovièová, která to musela vìdìt, ani o den døíve èi pozdìji,
za rozbøesku slunce, kdy jetì Kriváò i Gerlach byly zrùovìlé jak ve snu a jen Poludnica sahala stínem po údolí, zara-

chotilo na návsi v Lúèkách první toho roku mohutné prásknutí
koeným bièem jako kdy vystøelí. Pak druhé a tøetí. Letos byl
valachem Petroviè, ten lovec, ten døevaø, ten silák, který tam
nahoøe jistì bude mít zas nìco s medvìdy, a dal si záleet
na prvním prásknutí.
Ves byla ji celá vzhùru, dveøe u síní se otvíraly a mui vyli
na dvorky. Tu a tam se ozval pláè dìtí, eny poutìly ovce
z chléva, kdy si je byly ji vèera poznamenaly a nyní se louèily,
s kadou zvlá, jak pøecházela práh.
Jdi malá, jdi!
Dnes u bude spát u koliby. Podívej se, jak to uteklo.
A se mi ve zdraví vrátí, ty èerná.
Zatímco drùbe ji dávno hledala po zahradì, ovce vycházely do návsi, roztøásajíce jasný zvuk zvonkù, ponìkud malátné a vrtohlavé po té zimì. Psi skákali pøes strouhu a chlapi
kleli do toho boího jitra, zatímco eny stály pøed dvorky, aby
se dívaly za stádem, dokud nezmizí .Ovcí stále pøibývalo, jak
procházely vsí, zvuk zvonkù byl plnìjí a hustí chalupu
od chalupy; a to zvuèelo jako jeden mnohohlasý, mìnivý sbor.
Sbohem,volala Petrovièová za muem a za. syny. Její
nejmení chlapeèek se dal do pláèe. Ostatní tøi závistivì hledìli za svými dvìma dospìlými bratry, jak s nabitými koenými kapsami, pìknì roztøepenými, s tìkým bièem v jedné
a se sekerou v druhé ruce jako hotoví mui jdou se stádem.
Jen Jano, koeluný dìlník nemìl ji èasu jeviti pohnutí, strojil
se ji do Mikuláe do práce.
A stádo se vzdalovalo.
Aby to bylo astné, pøipomínaly eny.
Bùhví, jak se to osvìdèí. Letos vydala se s ovcemi celkem
vzato, mladá garda. Baèa Reucha má sice edesát a Petroviè ne o mnoho ménì, ale dvìma jeho synùm, Ondrovi

a Pavlovi, není ani padesát, dohromady poèítáno, tøeba jsou
chasníky ji dávno svìtu podobnými.
Stádo obíhali dva psi neménì statní, Dubo a Surma opatøeni ostnatými obojky proti cizím psùm, útoèícím na krk.
Od obojku jim kadému pøed nohama se kymácel klacek, aby
jim nezachutnal bìh od stáda.
Na konci vesnice pøibylo rázem ètyøicet ovcí pøed stavením
Hermanovým, Byla to nevìtí usedlost v Lúèkách, témìø zemanského vzhledu. Jako by ani nepatøila k dìdinì baráèníkù, døevaøù a koeluných dìlníkù. Její dritelé bývali také cizího pùvodu a cizího zamìstnání. Jeden z bratøí Hermanù byl
pánem, pøijídìl jen na prázdniny.
Vypravuje se dosud, jak ètyøi Hermanové se dìlili o dìdictví
a k tomu dohovoru si vybrali vyvýené místo uprostøed svých
polí, odkud se dal shlédnouti celý jejich majetek. Shodli se prý
na tom, e mladí dva dostudují, jeden na doktora a druhý
na dùstojníka a dostanou vekeré hotové jmìní, je tu bylo.
Druhá dvojice se dohodla tak; e jeden bude vlastniti pole, druhý
lesy, a v pøípadì smrti jeden dìdit po druhém. ádný
se neoenil. Tak se stalo, e kdy byl ranìn mrtvicí sedlák Herman, pøebral majitel lesù a pily v Mikulái Karel Herman i statek
v Lúèkách, kde pak nadále bydlil, dav do nekøesansky vydøiduského pronájmu èást polí, po nich byla chudina víc ne posedlá. Vìnoval se jako upír témìø úplnì obchodu døívím, který
v posledních letech mìl vyhlídky pøímo dalekosáhlé, dík spekulaci na Holandsko, o ní lidé z Lúèky ani nesnili.
Ale pokud ovcí Hermanových se týèe, hle, nejsou jiné ne
ovce chalupníèkù a mísí se spolu bez odporu, jak je pes vehnal do stáda. Barák hrbáèe Bodického byl poslední za vsí
a odtud pøibyl jetì párek èerných.

Nue, stádo lo odtud úplné. Vesnice si oddechla. Tøi sta
osmdesát dva kusy celkem.
I kdy tu bylo nìco kusù planých, neèekala na mue dlouhá
chvíle u koliby.
Budeme se mít co ohánìt, pøiznal si sám Petroviè. Jeden k druhému devadesát kouskù.
A zítra nám pøienou dvì svinì, dodal Reucha. Dolina
za vsí pøed lesem se rozíøila ve vlhký palouk, kam ji za mìsíc pasák husí bude vyhánìti stáda housátek. Øíèka se tu
vesele hnala pøes kameny a slunce jasnilo lutou záplavu
pampeliek. První lidé vyli s motykami od vsi do polí, kde
skøivani zatím zpívali jen jitønímu tichu a rose. Stádo znìlo èistou, støíbrnou melodií, vzdalujíc se.
Tam vzadu u lesa se dolina zúila tak, e vedle øíèky zbyla ji
jen cesta. Na obì strany se zvedal lesnatý svah. Hory zaèínaly.
Na to místo upjal nyní pozornost Surma, ten z psù, který byl
zlý na lidi. Zatím co Dubo byl neoblíben mezi ovcemi a lesní
zvìøí a nevyhledával mrzutosti s èlovìkem, byl Surma jako posedlý po lidech, je objevil v lese a bìda postienému, nedostavil-li se vèas ke sráce pastýø, aby psa zahnal. Mnohého
chodce z hor si Surma poznamenal s oklivou viditelností.
Nyní se zastavil a vrèel k lesu.
Má tam nìco, upozornil baèa Petrovièe.
Zaclonil si oèi, aby lépe vidìl.
Se svahu dolù potácela se enská postava. Zøejmì staøena. Pod paím nesla nìjaké suché chrastí.
V baèovi náhle trhlo, kdy se byl chvíli díval. Leknutím nebyl
schopen slova, aby staøenu jetì v posledním okamiku zarazil.
A tak ena pomalu po kamenech pøebelhala øíèku a míøila
pøes cestu vrtkavou staøeckou chùzí.

Baba nìjaká, øekl Petroviè, dívaje se také, jak pøechází
cestu.
A tu ji Reuchou to zacloumalo.
Bìda ti, zaøval a zvedl ruku. Bylo vak ji pozdì na hrozby.
Baba se rozhlédla, ale nezdálo se, e by slyela. Byla asi
nahluchlá nebo se jí stavìla. Jako nechápavì, pomalu
se ourala do svahu na druhé stranì cesty.
Co se stalo? zahledìl se Petroviè na baèu, který zbledl.
Mezi mui nastalo krátké, ale citelné, nechápavé nedorozumìní.
Petroviè se domníval, e by to musel být nejménì medvìd, ne
baba, aby mìl Reucha pøíèinu k vzruení tak neobyèejnému.
A baèa si pøemìøil Petrovièe, jako by ho vidìl v ivotì poprvé. S kým e to jen jednou jdu na kolibu? zakvílel v duchu.
enská pøejde pøes cestu, kdy se ene stádo nahoru, vypravil ze sebe posléze, s rozhoøèením chabì utajovaným,
enská pøejde pøes cestu a on se ptá, co se stalo!enská,
a baba na víc. Ba jistì stryga. Vìdìla, e tudy poenou.
Baca se chytil za hlavu.
Køídlo pøítího nìjakého netìstí mu zaumìlo v sluch .
Hu! A mráz pøeel po zádech. Víme, co dovedou takové
èarodìjnické baby, spøeené s ïáblem, kromì sbírání chrastí
a ebroty. V Lúèkách to byla Danielka, jinde jiná. Pøijde taková do stavení a slídí vude svýma divnýma oèima zelenavé
pekelné barvy. Na svatého Jana mají moc nejsilnìjí. Chce si
vypùjèit dojaèku na mléko. Bìda, pùjèí-li. V poledne pøijdou
krávy s pastvy a nedají ani sbìraèku mléka. Nìkam se pøevedlo. Druhý den dojí mléko krvavé.
S dojaèkou je to nejjistìjí, ale staèí babì, nemùe-li
se zmocniti nièeho jiného, vezme-li aspoò tipec popele z popelníku, ne se ohlédne.

Takové jsou.
Ale ovem, Petroviè byl ve svìtì, zapomnìl na ty vìci.
Vsaïme se, e budou ovce dojit,rouhá se teï øeèi baèovì.
On vùbec se rád rouhá.
Reuchovi bleskne hlavou, aby právì on, Petroviè, to patnì nedopracoval. Ale øekl nahlas jen tolik: Mùe se stát i jiné
netìstí.
To mùe. Vecko mùe.
Pamatuje se jetì, co se stalo jednomu z Východné, kdy
jel do lesa pro døíví a pøela mu pøes cestu stryga s rotím?
Náhoda, zamluvil to Petroviè.
Staøec vzplál:
Tak! Náhoda! A co kdy ti promìní chlapa v konì a jezdí
na nìm v noci do vinic! Náhoda? Petroviè neøekl nic, usmíval se svým divným støízlivým úsmìvem.
Tak ti nìco povím.
Petroviè poslouchal jen jedním uchem a baèa, hulákaje chvílemi na ovce a na psa, vypravoval, jak pøed lety se v Plotýnì
stalo, e jedna taková babizna nemohla umøít. Mìla dvì dcery
a prosila je, kdy u se dlouho zmítala na loi, aby jedna z nich
la na pùdu, vzala tam jakýsi prut, za trámem schovaný, a tøikrát
jím udeøila. Se starí nebylo øeèi, aby se k nìèemu takovému
odhodlala, poslechla tedy ona dcera mladí. Nala prut na pùdì,
vihla jím tøikrát a sotva to uèinila, vystoupila pøed ni ze tmy svinì. Holèice sebìhla dolù, co jí dech staèil a více mrtva ne ivá.
Prý co jsi vidìla? Zuby se jí tøásly, ale pøiznala tedy, e svini.
A baba na to, e ona byla v ivotì tou sviní. Pak zemøela a o
pùlnoci vecky koèky ze vsi se sebìhly, dívaly se upøenì
do oken a naøíkaly. Na pùdì toho baráku od té doby strailo
a èarodìjnictví pøelo na dceru, je pomohla umírající matce.

Ani o tom nechtìl Petroviè pøipustit rozpravu, jen sue poznamenal:
Babu takovou hnát od chléva, pro to jsem.
A taky hnát od stavení velké bludné koèky, øekni.
I to, pøipustil Petroviè.
Co vedli tu øeè, jásaly ovèí zvonky.
Nemám u ádnou chu, odplivl si opìt Reucha.
K vùli babì?
Petroviè se posmíval. Petroviè byl divný èlovìk. Mùe jednou dojít i na Petrovièe. Naèichl trochu Amerikou, ostatnì
bùhví, co bylo v jeho minulosti na druhé stranì oceánu, jak
tam il a èím se zamìstnával. Mluvíval o tom jen málo a nerad
a jetì se dalo souditi, e nemluví vdy pravdu. Svìt uèinil ho
prohnaným, nemluvným a vychytralým.
Oenil se tu asi pøed ètvrt stoletím a do pìti let mìl tøi syny.
Ondrovi bylo nyní asi tøiadvacet, Pavlovi o dva ménì. Janovi,
který chodí do koeluny v Mikulái, asi osmnáct. Právì za nìkolik týdnù po tom, co se Jano narodil, odjel Petroviè do Ameriky, nechav tu enu se tøemi dìtmi, kdy od nejmladího nemohla ani odjíti.
Posílal zprvu nìco penìz, e prý pracuje v zahradnictví, pak
mlèel. Bylo ji na tom, e zemøel, kdy tu po jedenácti letech
se vrátil právì tak náhle, jak odjel. Penìz nepøivezl mnoho,
za to jakousi oklivou nemoc v oèích. Stále mu slzely a byly
rozjitøené.
Ze eny, která, bývala holèicí, e se za ní svìt díval, kdy
se vdávala, byla jen sedøená troska. Míti na krku tøi hladové
krky a býti sama k práci ve stavení a na nìkolika mìøicích hubeného pole, bylo pøíli i na enu, zvyklou jíti do práce jako
drak. Ach a jetì to byla taková neprozøetelná máma. Chodil
tu tenkrát id jakýsi, aby kupoval vlasy a padly mu do oka její

dva silné, utaené copy. Dala si je ustøihnouti, kdy bída
ve stavení byla nejhorí. Ale nenakoupila ivobytí za celý peníz. Kterousi nedìli pøinesla z Mikuláe bibli. Pak do ní vepsala svým neumìlým písmem:
Moje drahé dìti, a budete èíst, vdy si vzpomeòte, e jsem
zakoupila vám na památku to slovo boí. Neopoutìjte Jeíe Krista Pána, choïte za lépìjemi jeho, následujte pøíkladu jeho, drte se Hospodina, toho nejdobrotivìjího otce laskavého, nebo nemáme jiného Pomocníka.
Co asi procítila mladá ena, ne sela úzkostí? Co se tam
asi dìje s muem?
Pojal tam jinou enu? Jaká je asi?
Kolik má dìtí s ní?
ije vùbec?
Nicménì mu zùstala tak tupì vìrna, rvouc se o chléb pro
sebe a pro chlapce.
A mu tedy pøijel. Byla sedøena a ustarána, a líto podívat.
Pøes to dala mu pak jetì ètyøi syny, ne pøelo sedm rokù.
Døel se pak s ní, je pravda. V zimì vydrel v lese u døíví nejposlednìjí. Nebyl asi zvyklý na poduky tam za moøem: Jen
hlasitì se bouøil, kdy mìl být s nìèím zkrácen u obce.Proè
rychtáø a proè ne já? bylo jeho obvyklým rèením. Kdosi o nìm
øekl, e byl nedobrovolnì vystrèen z Ameriky, protoe prý bouøil
proti bohatým. Kdo ví, nikdo tam nebyl u toho. Ale podobalo
se mu nìco takového. Byl støízlivý a vìdìl, co chce. Velmi
se rozeznal od muù tady pro ony vlastnosti.
Co se nyní nemohl shodnouti s Reuchou o strygách, dávno stoupali po svahu Konèitého vrchu smìrem k Poludnici.
Mlèeli teï chvíli.
Jako by mi to øíkalo,e se tam s nìkým z nás nìco... pøipomenul zas baèa.

Hej, Ondro neøádný chlape, kam ti to jdou ovce! pøeruil
ho Petroviè.
A stoupali lesem, který zastíral zvuk zvonkù.
Do té chvíle jej poslouchal ode vsi syn rychtáøùv, který mìl
rád tyhle vìci,lesy a pastviny a píseò ovèích zvonkù.
Opravoval vèelám úly na zahradì a zatímco jitøní slunce svítivì høálo, poèítal podle zvuku zvoncù, jak stádo stoupá a stoupá.Teï je asi na letoní pasece, teï u vyhlídky, teï u vyhoøelého smrku, øíkal si v duchu. Znal témìø kadé místo a kadý
strom v lese.
Bylo ji z dálky slyet jen jako kdy potok zní, bluòká, zpívá.Vyí a nií tóny se pøelévaly mezi sebou.
Støíbro a mìï.
A stále vzdálenìji, stále tieji, stále vý.
II.
Na svahovitých lukách v lese, na horských pastvinách roste
jalovec. Nerad se tísní v houtí. Oh,jako on mít èisto kolem
sebe - vlnité palouky na jaøe s petrklíèi, v létì se zvonky a na
podzim s kvìty ocúnu! Mít klenutou, modrou oblohu nad sebou.
Nic se tak nemá rádo navzájem jako hory a jalovec.Ale také
není mezi nikým tolik rozbrojù, jako mezi jalovcem a pastýøi.Ubohé kadeøavé keøe, vyrostlé jako kopeèky uprostøed pastvin! Sekera s dlouhým topùrkem, kterou pastýø jako odznak
své moci nosí vìènì zavìenu na levé ruce, nic tak nevyhledává u zemì jako koøení jalovcové. Mrtvé keøe, podseknuté
u zemì, a kdy schnou, rezavé válejí se po stráních.
Chyba vak na tvé stranì, keøíku jalovcový: kdo jetì je tak
hustý jehlièím, kdo tak praská, vesele jiskøí, vysoko zvedá plamen a kdo tak prudce voní,uvren do ohnì, jak ty?

Tohle nerad vidím, øekl mladý edor, syn rychtáøùv, dvìma
kamarádùm, kdy míøili po pastvinì k lesu. - Vykopnout, buïsi.Ale nemìli by ty stromky zapalovat za iva.
li právì vedle krásnì rostlého jalovcového keøe, na který
Adam edor upozornil. Ohnitì bylo pod ním a stromek byl
spálen do polovic.
Chlapci pohledìli mlèky na spálenitì. Nebyli dnes v hovorné náladì, by bylo jasné, jarní, nedìlní ráno.
Pavel Mudroò se dnes vlastnì louèil a chtìl jetì vidìti kraj
s Poludnice, ne se odtud odstìhují. Jeho otec koupil usedlost na itném ostrovì.
Kdy jetì, jak staøí vypravují, byly na Rohaèce zbytky zámku, mìly Lúèky celkem sedm èísel a zajisté ani tìch sedm
nebylo rozsáhlých usedlostí. Lidí pøibývalo a grunty se drobily, jako kdy se vìtí peníz rozmìòuje na drobné. Dnes,
kdy mají Lúèky padesát èísel, není ji dávno lánù kolem vsi,
jen úzké jazyky polí. Zatímco lesy s pastvinami vlastní obec
a Herman, je stále citelnìjí potøeba orné pùdy. Není tu blízko panství, je by mohla býti rozparcelována, a ves musí
sahati k zvlátnímu druhu hospodaøení, má-li být iva. Obec
kupuje vzdálená pole a luka a rozdìlí je mezi uchazeèe.
V dobì prací stìhuje se celá dìdina, na vozech se vím
zaopatøením a náøadím a zanechavi doma starce a dìti
pøíli drobné, táboøí tam daleko od Lúèek tak dlouho, ne
se práce skonèí .Oh, veselý druný ivot! Vlající vlasy pøi
suení sen! Nech eny naøíkají, kdy jest jim vaøit u ohni
jako cikánkám!
Jindy obec zprostøedkuje koupi usedlosti pro toho, kdo je
ochoten stìhovati se a jeho hospodáøství tu rozdìlí nejpotøebnìjím. Tak se stalo, e Mudroòovi se stìhují na itný
ostrov.

iroké, jako stùl rovné øepné a penièné lány itného ostrova, to bude nyní domov Mudroòùv. Jak se zapomene
na hory a stáda a lesy, na iré údolí Váhu?
Jak stoupají lesem, Adam, Pavel a Jano Petroviè, garbíøský dìlník, jak se plahoèí pøes kameny a paøezy, náhle je cosi
ovanulo. Adam se zastavil.Palouk pøed nimi páchne ji stádem, pùda jím je prosycena,
kadý rok znovu vsákne ovèina do zemì. Nyní se zastavili
vichni tøi. Je slyeti vzdálenou hru zvoncù.
Ji více ne pøed týdnem odely ovce do hor. Lesy ijí, lesy
zní. Pastýø huláká na stádo, jda pøed ním. Sly, tam v kotlinì,
tamhle nad lebem a tímhle smìrem. Jsou venku Porubtí,
jsou Svatojantí, vyhnali Ilanovtí.
Pavel a Adam ji zase vykroèili, ale Jano jako by zaváhal.
Mìl bych se vlastnì podívati po bratrech a otci, øekl posléze na vysvìtlenou. Jetì chvíli se rozmýlel. Míval, pokud
ho kamarádi znali, v posledních dobách asi nìjaké èerné dny.
Chodil a nepøíèetnì zamylen. V takových dnech se z Petrovièova nuzného stavení naveèer ozýval hlas houslí, e to ani
nechtìlo patøit k sobì. Kdo má v tom baráku chu vyhrávat
na nástroj tak panský? Bylo to tím smìnìjí, e koeluský
dìlník Klacek, jemu by spíe náleelo shánìti se po neplechách, pokud by byl na nì èas. Zatím jediný pomáhal matce,
kdy naveèer pøiel z fabriky, nadìlal døíví, nanosil vody, co
ostatní si hledìli jen svého.
Nyní, pravda, starí dva bratøí odeli na kolibu. Stýskalo
se mu po nich ve stavení? Závidìl jim v zápachu koeluny?
Ti dva ho nemìli ve velké lásce, dreli spolu. jak pøirozeno.
Rostli v lese a lesem, nemyslili na nic. Mìli svá stáda, svùj
sýr se solí, chlebem a inèicí. On nìkdy èetl v Mikulái i noviny
a èetl je s dychtivostí jako evangelium.

Mladí mui nyní stanuli ji témìø na Konèitém Vrchu a zbýval
jen kus pìiny po høebeni na Poludnici. Les tu trpìl horským
vìtrem a souchotinami. Vlasaté liejníky dusily rozsochaté pahýly, hu, jak byly plesnivé na severní stranì! Vyvrácené kmeny, jejich doprava do údolí byla nemoná, práchnivìly tu v borùvèí a mezi kapradinami, kde byla vlhèí místa. Paøezy asi
v noci svítily. Silný vzduch vál na tomto vìtrniti mezi olehanými a znetvoøenými vìtvemi suchých stromù, e se a prsa
íøila. Necht duje a hvízdá!
Jetì nìkolik krokù a vyplhali na lysé temeno Poludnice.
A dech se tajil.
Co bylo odtud na pùlnoèní stranu, vypadalo jako moøe vln,
zkamenìlých uprostøed bouøe. Hory a lesy, lesy a rokle, kam
a bylo dohledìti, velké ticho hor.
Jen hnìdé lysé vrcholky a pruhy snìhu v korytech tøítily zelené moøe, temnící se do roklin a modrající k obzoru.
A zatím na druhé stranì z dálky do dálky se støelo údolí, kterým el iroký Váh. Nìkolik mrakù vleklo své stíny po tomto
údolí, po polích, po útrcích lesù, po mìstech a dìdinách. Vlny
kraje byly tu uèesány dlouhými, úzkými pruty polí, zelená
a èervená, zelená, èervená. Bílý kostetík svítil v slunci a øídké
pásky cest se klikatily ode vsi ke vsi. Velká, zasmuilá, irá
krása se táhla údolím. V dálce na sivém nebi témìø nerozpoznatelné od oblohy jako nadechnuty stály edé vrcholky Vysokých Tater. Nad nimi kolem obzoru línì se v modru plouhal
vìnec bílých beránkù a zajal mezi sebou hrot Krivánì.
Nìkteré stádo nyní asi vylo z lesa na palouk, bylo slyet
z dálky, jako kdy pramen zvoní.
Ti tøi, kteøí se tu rozhlíeli, dlouho nemohli najíti poøádnìjí
øeèi.Byly to jen útrky hovoru, je vystøídávalo ticho.
Po èem se ti bude nejvíc stýskat, Pavle?

Nevím, øekl on.
Mnì by se nejvíc stýskalo tamhle po Veterné Porubì, pøiznal Adam.
Mìla skuteènì nìco podobného edorovi, tu dychtivost, vidìt daleko po kraji kolem sebe. - Byla shluknuta na vypouklé
vìtrné planinì, odevad viditelna.
Pravý opak Lúèek.Øíkali jí presoèivá.
Na vrchách pod ní povìsili Jánoíka.
Ze vech tøí Mudroò jevil nejménì pohnutí. Bùh ví. Mono,
e to uvnitø bylo trochu jinak ne navenek.
Kdy to èlovìk zná, øekl, pøejí se konec koncù hor jako roviny.
Taky bych øekl, pøisvìdèil mu chmurnì Petroviè.
Já ne.
edor mìl tváø zjasnìnu jako nebe nad pastvinami.
A o to ebráctví tam bude ménì, rozpøádal pochod svých
mylenek Pavel.
Petrovièovi se lehce zkøivily rty.
Taky v tom jsem s tebou.
Má vìdìt, jaké tam jsou úrody proti tady, Adame.
Záleí na tom, po èem kdo jde, ozval se na to Adam. Po
jaké zámonosti. Jeden to nosí v náprsní kapse.
Ty v srdci, já vím, vskoèil mu do øeèi se smíchem Mudroò.
A umøe, dej srdce do musea. Najdou tam v nìm jednu horu
na druhé.
Ty má ovem èas na podobné vìci, zaútoèil na edora
také Petroviè. Nejsou tu na tom vichni stejnì, to je to
celé.
edor mohl cítiti, jak Janovy oèi hnou. Ulpívaly na nìm a
nepøíjemnì. - K èertu, co chtìjí?

Snad to neumìly øíci anebo nevìdìly samy. Závist, obdiv èi
nenávist? Petroviè zøejmì potøeboval se dostati ze patné nálady, kterou byl sevøen.
Jen kdyby se mi chtìl svìøiti, myslel si edor. Kdy jindy
døív bývali spolu, poznal leckteru nespokojenost, v které Petroviè vrtal. Proè, øíkával na pøíklad, není zakázáno, aby do továrny chodily témìø jetì dìti. Sotva odrostl kole, musel
do koeluny, aby mohl pøispívat doma na ivobytí. V zimì
za tmy, v blátì èi mrazu musel slabý chlapec klopýtati do Mikuláe, kde v zápachu koí vysiloval se a do veèera. - Bídná
pína, nepodobná kávì a kus chleba bylo mu stravou. Naveèer mìla matka právì tak asi èas nasypati mouky do vody
a zavaøiti polévku, je chutnala jako bláto. Kde má takový èlovìk mládí?
On anebo druhý. Nikdo se tu nemùe øádnì douèit øemeslu, nemùe to na svìtì nikam pøivést. Musí být hned dìlníkem, musí vydìlávat, doma mu seberou peníze na ivobytí.
Proè mají lidé tolik dìtí? Jaký má smysl, být takto na svìtì?
Zatímco edor pohledem velmi neurèitým pozoroval støídání svìtla a stínu po údolí, poèítal Petroviè tovární komíny
osmi mikuláských fabrik koeluných.
Tøi nepracují.
Jetì není ani dost té bezútìné práce, co by ji lidé chtìli.
Továrny se zavírají. Majitelé koeluen, jak je slyet, zápasí
s bankrotem. A jsou to lidé, kteøí døív nìco znamenali.Mikuláské koeluny!Jen jedna je idova! Staré mikuláské koeluny! Byl to napøíklad továrník uffa, který na nabídku, e
by dostal baronský titul, odpovìdìl, e jako baron nemohl by
dobøe být Slovákem. Nepøijal. A nyní jest jim zakládati poboèky
v Peti, aby el výdìlek. Je to hoøké a zahanbující, øekl prý
uffa.

Bída, bída, bída na vech stranách. Staletá poroba, hnízdící v temnu hor! - Kam zmizel zpìv ze vsí? Pálenka je to jediné, co se milosrdnì sklání k lidu v odvìèném hoøi, Adame,
tak je to.
Naè myslí?
Mudroò zatøásl Petrovièem. Naè?
Pøemýlel okamik, pak øekl, e si tu vzpomnìl na povìst,
která vypravuje o kníeti tady z Rohaèky, jak jednou na honu,
nemaje tìstí ve støelbì na zvìø, z rozmaru sestøelil chlapce,
který plhal po stromì.
Ale to není vecko, ozval se edor.
Myslím, e je, odpovìdìl Petroviè.
Já jsem vak slyel, e potom kníe jel na koni a spadl
do rozsedliny mezi dvì skály. A e byl a tøetího dne nalezen
mrtvý, jak visel za nohy hlavou dolù.
Musí si vecko vdycky ospravedlnit.
Nerozumím.
Bud rád.
A umlkli tedy oba.
Pøes slunce pøeel mrak, ochladilo se, dali se do jídla a nastoupili zpáteèní cestu. Mudroò bil holí do kamení a kmenù.
Petroviè sestupoval jako námìsíèný. Zpìv ovèích zvonkù zas
sílil, jak se pøibliovali.
U místa, kde od pìiny odbíhala stezka ke kolibì, Petroviè
zas zaváhal.
Tak proè tam, k èertu, nejde, pomyslil si Mudroò.
Ale sestupovali zas dál.
Na kraji vsi se rozcházeli.
Jetì zítra se uvidíme, øekl Mudroò. Zatím sbohem.
Pak jetì se smíchem dodal edorovi:
Jánoíku . . .

Chtìl jetì tak nìjak si dobírati Petrovièe, ale slovo mu
zmrzlo na rtech. Janova tváø neprozrazovala, e by byla chtivá rozmaru.
Doma pøeel Jano nìkolikrát bez cíle stavením. Hle, nedìle je skonèena, jest si pøipraviti na ráno pracovní aty, zapáchající koí. Pak se podobalo, e bude hráti. Ale struny jen
zavrzaly a hráè odloil housle, ani je naladil. Objevil se pak
ve stáji, aby donesl matce døíví.
Naposled byl vidìn, jak el za era k lesu.
III.
U edorù zùstala do nedìlního odpoledne doma jen sama
rychtáøka. Rychtáø sebral po poledni dvì kníky v èerné, odøené vazbì, bibli a zpìvník, a odeel do Mikuláe do shromádìní.
Jda polní cestou, sòal s hlavy klobouk. Jak høálo slunce!
Pøejel si rukou bílé vlasy a oddával se zpìvu skøivanù, kteøí
pøed ním vyletovali z brázd vedle cesty. Jeho malá, èerná,
zvìdavá oèka bloudila po kraji spokojenì a vesele.
Hle, u zase se otevøela pøíroda a pobonosti zaènou pod
irým nebem, kde mono Boha chváliti tváøí v tváø jeho dílu.
Bud pozdraven za toto kadoroèní podobenství. Jako zima
byla pøekonána sluncem a jaro otvírá dlaò plnou kvìtù, tak
høínost lidská, zlo, zakoøenìné v èlovìku a spoleènosti,
nevykoøenitelné ádným lidským umìním, vìdìním anebo
zákonem, bude zlomeno skrze Krista a uvreno ku podnoí
království boího na zemi.
Pøed baptistickou modlitebnou v Mikulái stál ji hlouèek
lidí. Stavení, jetì nové, mìlo spíe vzhled tìlocvièny ne zasvìceného místa. Velká, obyèejná, holá okna hledìla pøes

travnaté záhony do ulice. Lidé vcházeli také do vedlejího
domu.
Vida, zase výstava, øekl si edor.
Na chodbì domu, který s modlitebnou souvisel, byla právì
uspoøádána výstavka vìcí, které ve volných chvílích zhotovily
ponejvíce eny a sem odevzdaly zdarma. Bylo to rùzné prádlo a kusy odìvù a vìcí potøebné pro domácí ivot. Výtìek
pùjde do pokladnice Jednoty, je podporuje nejchudí a ty,
kteøí náhodou pøijdou o práci a potøebují pomocné ruky. Také
v nemoci je pokladna pro chudé èleny dokoøán otevøena. Tito
vìøící zkouejí milovati se skutkem.
Jen aby dal nìco utrit, koupil edor pro enu punèochy,
kterých zajisté letos ji nebude potøebovat, kdy tu máme
jaro. Pak jetì proel celou chodbou, ohmatal vìci, které tu
leely vyloeny po lavici anebo visely na òùøe, napjaté pøes
chodbu a pochvaloval pilnost a dovednost en, z nich nìkteré byly pøítomny a skromnì pøijímaly uznání. Ale tu ji kdosi
øekl, e kazatel jde a vichni opustili síò, aby se shlukli kolem nìho.
Byl to vysoký mladík odkudsi z Èech, který teprve od nich
se uèil jejich mateøtinì. Rozumìli mu dobøe, nebot i bible
uívali èeské. Bylo to zvlátní, jak k nìmu lnuli tito staøí mui
a jak v nìm vidìli vecko nejkrásnìjí, jako by byl jejich synem, e ho milovala mláde, bylo koneènì pochopitelno, nebo dvakrát v týdnu je cvièil na zpìváky. Zpìv a modlitba bylo
jediné, èím ctili Boha, neznajíce mí ani jiných obøadù.
Tak jak se daøí výstavì? ptal se kazatel.
Tu mu eny jedna, pøes druhou se jaly vyprávìti, jak ji uspoøádaly a kdo ji ji navtívil.
Mladý mu se podíval na hodinky a zjistiv, e je èas, vyzval
shromádìné do modlitebny.

Jestlie z ulice mìla vzhled tìlocvièny, kdy se velo dovnitø,
èinila dojem holé truhláøské dílny, svìtlé a uspoøádané s úzkostlivou èistotou. Dvì øady lavic, nebarvených, dosud vonících lesem, svítily stále jako nové, vydrhnuté do bìla. Pøed
nimi vyvýené pódium bylo prázdné, jen vpøedu uprostøed stálo
harmonium, budící dojem oltáøíku, nebot pøes nì byla pøehozena tìká sametová látka s tøásnìmi, na ní vyitý nápis.
obrácený smìrem k lavicím, hlásal: Bdìte! Také stìny byly
bílé a holé, jen uprostøed stropu visel sklenìný lustr elektrické lampy. Místo obrazù pøipevnili baptisté na stìny nìkolik
bílých tabulí s nápisy, jejich písmo a na iniciály postrádalo
ozdob. Nad pódiem v èele modlitebny tkvìla tabule nejvìtí
a vyznávala v èeské øeèi citát z evangelia svatého Jana, kapitoly tøetí, ver 16,:Nebo tak Bùh miloval Svìt, e Syna svého jednorozeného dal, aby kadý, kdo vìøí v Nìho, nezahynul, ale mìl ivot vìèný.
Oh, vecko pøísné a holé.
Ji tato místnost vydávala svìdectví, pokud dùm je obrazem pána, e baptisté opovrhli nádherou a obøadností, aby
jim nepøekáela v cestì k Bohu. Seli se, vzdìlávajíce se vzájemnì v køesanském uèení, v èinìni dobrého skutkem vem
lidem, zvlá spoluvìøícím.
Kdy kazatel veel na pódium, urèil píseò, je bude zpívána, a sám zaèal. Hlouèek dívek a hochù, je vyuèoval zpìvu,
se pøipojil a staøí pomáhali, pokud znali. Lúèský rychtáø byl
mezi nejhorlivìjími zpìváky.
Pak kazatel zaèal modlitbu a po ní opìt pøiel zpìv. Po zpìvu kázání dnes vybral si øeènický výklad na slova modlitby tìlo,
svìt, dábla pøemáhám a konèil prosbou, aby se shromá-

dìní pomodlilo za bratra Krèu, který bloudí v ivotì, aby nanovo povstal a dal se na pravou cestu.
A po modlitbì zase pøila chvíle zpìvu, a kdy bylo ji rozejíti se, mìl se za vecky pomodliti jeden z èlenù, jak bylo pravidlem. Kazatel ukázal dnes na bratra Kocicha a nyní se projevil ten hluboký rozdíl mezi modlitbou kazatele ze zamìstnání a modlitbou èlena. Bylo chvíli ticho, v nìm Kocich sklonil
hlavu jetì níe, ne mìl dosud. Èekal chvíli. Pak ho nepochybnì cosi uvnitø zasáhlo a mu mluvil jako námìsíèný,
s vánivou pokorou oslavoval Boha a prosil za poehnání pro
vecky.
Kdy doznìl jeho úpornì soustøedìný a pøece vlahý hlas,
nastalo opìt hluboké ticho v modlitebnì. Pøeruil je teprve
kazatel:
Prosím èleny výboru, aby zde chvíli poseèkali. Porada
se týkala bratra Krèi. Byl u jednou napomenut, e se opíjel,
ale neobrátil se, jak se ukázalo. Opíjel se dále.
Pamìtliv zásad své káznì, zaèal kazatel, nevylouèili jsme
bratra Krèu za jeho slabost ve víøe a v ivotì, nebo je to mu
jinak upøímný a litující své slabosti. Snáeli jsme ho mezi sebou a povzbuzovali. Ukázalo se vak, e dále propadá své
váni a nevím, co podniknouti. Uvame, bratøí a sestry, o nìm,
aby nebyl pohorením sboru.
Ukázalo se, e vecky tøi eny, ve výboru zastoupené, shodly
se na tom, aby byl vylouèen. Také dva z pìti muù s tím souhlasili .edor jetì rozvaoval. Ale slova se ujal garbíø Lechta, kdy vìc Krèova byla ji ztracena.
Bratøí a sestry, øekl, chtìl bych zaèít slovy Kristovými:Høeíli proti tobì bratr tvùj, jdi a napomeò ho mezi tebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého. Chtìl bych
øíci, moji drazí, e stále jetì vìøím, e získám bratra Krèu

dobrému ivotu. Jsem garbíø, jako on, bratøi, a vím, jak mezi
ostatními dìlníky v továrnì je ná èlovìk vydán posmìchùm
a zlehèování. Bratr Krèa je slabé vùle a myslím si, e jen aby
mìl klid od jejich vtipkování, dal se svésti, aby zael
do hostince a pil s nimi.Vy, bratøi, kteøí snad nevíte, co to je
sobotní den pro dìlníka, nedovedete pochopiti, co je skryto
v pálence pro ty, kteøí nemají oèi tak otevøené, aby vidìli, e
jediná posila a útìcha je v èistém pozdviení mysli k Bohu.
Soudíte pøísnì a spravedlivì, vím, ale nesuïme, abychom
nebyli souzeni. Poèkejme jetì èas, nebo hlas jakýsi mi øiká,
e se mi podaøí bratra. Krèu odvrátiti s jeho cesty.
Posléze bylo tak usneseno a shromádìní vyli z modlitebny.
Co vá syn? optal se kazatel rychtáøe.
el dnes zas nìkam na hory, øekl edor.
Toulá se vám kadou nedìli, vidte.
A - a se toulá, mávl rukou starý. Nejsem proti tomu, kdy
se toulá v pøírodì a po horách. Nevezme tam úhony. Je blí
Bohu, bratøe kazateli.
Tak, tak. Na køest jetì nemyslí?
Jetì se nezmínil. A já jemu taky ne. Vak on si ho Bùh
sám zavolá, má-li to být.
Tak je to nejlépe, bratøe. Je u dospìlý, a se rozhodne
podle své svobodné vùle.
O nìm nepochybuji, øekl jaksi stísnìnì rychtáø. Ale má ena
nebude u asi nikdy patøit mezi nás.
Vùbec jste z Lúèek stále sám, pøipomnél mu opìt kazatel.
Bùhví, v èem to je, uvaoval o tom edor cestou domù. Taková spravedlivá ves. Cikánky v celém okolí neebrají jinde
ne v Lúèkách, protoe jinde je vyhánìjí od prahù. Nekrade

se tam. Pokud se rychtáø pamatuje, nikdo kromì Hermana
vìdomì neukøivdil tam druhému. A pøece není nikdo z Lúèek
u baptistù. Co by rychtáøùv pøíklad mìl zùstat hluchým? Mohl
by se Bùh tak odvrátit od edorova konání?
Jetì nedomyslel, kdy v záhybu cesty pøed sebou uvidìl
èlovìka, kráèejícího proti nìmu. edor prohlíel si ho okamik. Pak rychle uhnul s cesty a dal se po mezi do pole.
Koho mìl potkati, byl Herman.
Hned vzápìtí se rychtáø zamrzel, e mu uhýbá, kdy k tomu
nemá pøíèiny. Ale uèinil to ji, tak nìjak instinktivnì, a kroky ji
vykonané nedaly se vzíti zpìt. el tedy oklikou po mezi, ale
v náladì ji velmi nespokojené.
Ostatnì co! Lépe, e se vyhnul, lépe se pøíli nestýkati
s lidmi toho druhu.
Èi získá prospìchu na dui, postojí-lí tu s èlovìkem který
se netají, e si pøedsevzal vykoøeniti baptistické vyznání?
Herman skuteènì pøed èasem se vyslovil v ten smysl. Bylo
to namíøeno pøedevím proti edorovi. A edor nebyl tak slepý, aby za tím nevycítil i Hermanovu chu- na obecní lesy.
Kdy tenkrát, asi pøed dvaceti lety, kdy zaèalo sem vnikati
baptistické hnutí, pøijel do Mikuláe onen proslulý kazatel, prý
odnìkud z Ameriky, el tehdy edor na jednu jeho øeè, jen
z pouhé zvìdavosti. Ale od toho kázání jako by se byl èerv
uhnízdil v edorovì hlavì a vrtal a vrtal. Kazatel tehdy rozdával obrázky, na nich dole pod podobou Spasitelovou byly
vytitìny rùzné vìty z Písma. On, kazatel byl øeèník, který umìl
pohnouti srdcem. Ale co byla proti jeho øeèi síla písma, je
bylo na obrázku? Byla to náhoda anebo øízení boí, e edor
tehdy dostal obrázek s vìtou: Bùh jest nae útoèitì i síla,
v souení pomoc vdycky hotová. Nebyl to pokyn jemu? Ne-

volal to na edora Bùh? Nemìl by vloiti v jeho vemohoucí
ruku svou drobnou touhu?
Ètyøi léta, která byl tenkrát edor enat, z due si pøál míti
dìti, mít syna.
Proste a bude vám dáno.
edor prosil.
Tak se stal edor do roka baptistou. Nebo do roka mìl
syna. S enou nebylo øeèi, aby pøestoupila s muem na novou víru. Ale tolik se aspoò stalo, e malý Adam nebyl pokøtìn, nebo podle zásad baptistického uèení se zavrhuje køest
nedospìlých dìtí a nucená náboenská výchova. Obojí má
za úkol uèiniti èlovìka køesanem bez jeho vùle a proti jeho
vùli, praví se tam. Není køtu na úèet a odpovìdnost rodièù.
Teprve dospìlý èlovìk bude pokøtìn, rozhodl-li se tak ze svobodné vùle.
Nyní arci nastaly pro edora èasy svízelné, jak jen si lze
pøedstaviti.Bylo na nìho ukazováno jako na sektáøe, na pobloudilce, na èlovìka neèistého. Kdo mùe tvrditi, e lidé toho
druhu nejsou v tajném spojení s ïáblem? Vykládaly se celé
legendy o tom, kdo jednou za rok chodívá za edorem
na návtìvu pøesnì o pùl- noci a proè se musel edor zaslíbiti, e nedá køtít syna.
Hu, nekøtìné dítì ve stavení!
Kdy bylo Adamovi sedm let, nesmìl pøestoupiti práh koly. Rodièe nedovolili, aby v jedné tøídì s jejich dìtmi sedìl nepokøtìný chlapec. Do edora vjel svatý hnìv. Uvidíme, co
bude z hocha! Uèil ho sám po celou zimu a v létì aspoò
v nedìli chodil s ním k posmìchu sousedù do polí, vzdìlávaje jeho zvídavý rozum a cit pro pøírodu. Vsadil na nìho jako
hazardní hráè sází celé jmìní.

Pøítího roku se doneslo na úøady, e chlapec nechodí
do koly. I pøiel si pro nìho sám uèitel. A hoch pak vskutku
ukázal, co umí. Uèitel byl zahanben, srovnal-li s jeho nadáním
a vìdomostmi vìdomosti ostatních ákù.
Úcta k edorovi, vychovateli tak výbornému, vzrostla tím netuenou mìrou. Do tøí let byl rychtáøem v Lúèkách.
Za nìjakou dobu potom se stalo, e pøiel Herman s nabídkou, e odkoupí od obce polovièku lesù. Jen èlovìk aspoò do té míry zámoný a neodvislý jako edor mohl si dovoliti postaviti se proti nabídce. A pak tedy pøi jisté pøíleitosti
prohlásil Herman, e ne zemøe, musí vykoøeniti baptistickou
nákazu, dìj se co dìj. A nevynechal jediné pøíleitosti, kde by
mohl koditi rychtáøovi.
To si zas nyní edor pøipomenul. Hle, nejsou-li k smíchu lidská pøedsevzetí proti boím! Nic boího nevykoøenil èlovìk
a nevykoøení.
Chùze v polích se mu jala chutnati stále víc. Jarní naveèer
houstl a vonìl. Lukami, jsa slyitelný a sem, umìl Váh.
Dokola stály hory pevnou strá nad eøícím se údolím. Urputná hlava starcova pocitovala potøebu míru, jaký padal s boího naveèera.
A pøece ten Herman!
*
Zatím doma v jizbì, i ve dne ne pøíli svìtlé, ponìvad døevìný strop nebyl nahozen a obílen, se valem stmívalo. Tma
z koutù se rozlézala po stìnách, kde døív prý visívaly obrazy,
ale je od hospodáøova pøestoupení k baptistùm zprázdnìly,
e se a stýskalo. Jich místa zmocòovaly se pak, jednoho
po druhém, ty tabulky s nápisy, je rychtáøka tolik nenávidìla,
ty krámy, které mu nosil z Mikuláe. Zaèalo to tou: Uval
na Hospodina cestu svou a slo v nìm nadìji, ont zajisté

vecko spraví. Poslední, která visela a u dveøí, byla z nich
nejstruènìjí :Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Byli tu
skuteènì, jak øíkal Herman, kdy sem zøídka jako na rychtáøství pøiel do schùze, plni Boha v ústech i po stìnách. Ten
umìl volit slova.
Rychtáøka, jsouc sama ve stavení, smýkala se jen v síni u kamen, aby byla hotova s veèeøí, ne mui pøijdou.
Stále je nosí èert venku. Hned jednoho, hned druhého, nejèastìji oba...
Zato rychtáøka nevytáhla paty z domu, pokud ji tu pamatují,
kromì cesty na pole a do Mikuláe na trh. Ostatnì i doma
se stranila lidem. Pøiel-li k rychtáøi nìkdo ménì známý, nebylo jí vidìt ve svìtnici, neodcházela ani na krok od svých hrncù a putýnek u kamen, stále mrzutá, stále jen huèíc místo
kloudné øeèi.
Zdálo se jí nyní, e po dvoøe u delí chvíli nìkdo pøechází.
Slyela dokonce ted zøetelnì, jakoby kdosi klapal døevem
o zem. Vyhlédla ze sínì.
Dobrý veèer, pozdravil ji mu pøed ní tak neèekanì, e sebou a trhla. Ale nebylo k tomu pøíèiny. Stál pøed ní jen mrzák
Balaa.
Nahlédl do sínì, døív ne se doèkal odpovìdi na pozdrav,
na kterou by moná i marnì èekal, a zaslídil po stavení.
Sama doma?
Ba.
To je koda, øekl mu s døevìnou nohou, invalida z války.
No, vy to zastanete taky, jakpak byste nezastala. Tu výplatní
arch, jak beru podporu za tu nohu, jsem si pøinesl podepsat.
Poèkejte tedy, odpovìdìla mu, u kadou chvíli pøijdou.
Nato la po svém.

A tu se ukázalo, e má mu vlastnì velmi na spìch. Utrhla
se mrzutì od plotny.
Tak kde to máte? øekla koneènì, kdy se jí jal vysvìtlovati,
e opravdu to nepotøebuje vìtího rozumu ne podpis rychtáøùv a razítko.
Umíte pøeci mue podepsat?
Na tuto poznámku mu zùstala dluna odpovìd.
Rozsvítím, øekla jen.
Zadrel jí ruku, jak se chtìla rozhlíeti po lampì.
Ne, to není tøeba. Podpis a dost. Copak budete k tomu shánìt!
Nastavil jí papír; i inkoust s perem si pøinesl, aby to nemusela hledat, tak byl prozíravý.
Tuhle. Tak.
Jal se foukati na papír.
A sem razítko. Vidíte, jak dokáete být rychtáøem.
ena si oddechla.
Vydrí u èas takhle, nebo pøijdou letos ledoví mui døív, co
øíkáte? zavádìla øeè.
Ale nyni to byl Balaa, kdo se z tìch dvou ukázal jako nepøítel hovoru. Rozhlíel se, jako by ho tu nìco pálilo.
Dobrou noc, øekl za okamik.
A slyela jen rychlé nárazy døeva o kámen, jak se po dvoøe
vzdaloval.
Pak pøiel Adam. A jako by se smluvili, hned za ním tu byl
otec.
edorová nesla kyselou polévku na stùl.
Podepsala jsem ten papír na výplatu Balaovi.
Rychtáø ukládal kníky na okno a odstrojoval se z kabátu,
ani by dal nìco na to, co øekla. Ale jak el k vìáku, zarazil
se v polou cestì.

Co jsi povídala? Výplatní arch?
Ten, jak bere tu podporu.
Hlas rychtáøùv se stal nejistým.
To pøece není moné. Ten jsem podpisoval vèera.
A razítko chtìl, pøipomnìla, ne ji s takovou rozhodností
edorová.
Ted se do vìci, je se zaèínala jeviti nemilou, vloil i Adam.
A jak vypadal ten papír, mamko?
A, kdopak na to vidí, odbyla ho matka,kdy je u tma.
Rychtáø zapomnìl na punèochy, které pøinesl v kapse. Nemohl v té chvíli uvésti mylenky do poøádku. Mrzák Balaa
mívá nápady, e jde a hlava kolem. Aby jen nìco nesehrál.
Veèeøe pøíli nechutnala.
Setkati se s Hermanem, to nikdy jetì vzápìtí nepøineslo
nic milého. idovi se nejlépe vyhnouti obloukem. I Syn Boí
byl ukøiován skrze idy.

IV.
Mudroòovi se stìhovali. Den pøed tím byla draba na náøadí. Co se neprodalo a co nechtìl prodati, odvezl Mudroò pøed
veèerem na. nádraí do Mikuláe. Lúèský chalupníèek, bude
ji zítra témìø statkáøem. Oh, jen mít chut dát sbohem tomuto
hnízdu pod Poludnicí! Vude se ije snáze. To øíkává i Petroviè, ten Amerikán.
Obec pøejala pole, aby je pøepustila tìm, kdo byli nejvíc potøebni a mohli si dovolit nìco pøikoupiti.
Petroviè ovem byl první, kdo se doadoval, nelitoval odpoledne váiti cestu a z koliby. Nebyl spokojen s kouskem
pole na mokøinách. Hej, vdy to mohli vìdìt.

Vláèeli byste si s èlovìkem, vykøikoval na rychtáøe, kdyby se dal, ale to nejsem já, to si pamatuj!
Vak s tebou nikdo nechce vláèet, mìj rozum, tiil ho edor. Jinému se to tam tak nehodí jako tobì, to pøece uzná.
Já jako kdo jiný. A zmìní mi to, nebo bude zle!
Muselo konec koncù býti po jeho.
Také chromého Balau èekal rychtáø, bylo to asi jedno semeno, ti dva, ale kdo nepøiel, byl ku podivu právì mu s døevìnou nohou.
Bojí se asi pøijít na oèi, øekl si rychtáø.
*
Kdy naveèer Pavel Mudroòù se pøiel rozlouèiti k. Petrovièovùm, hned mu padl do oèí ulekaný výraz v tváøi Petrovièovì.
Jano není doma?
Já se chci zrovna ptát tebe, jestli neví, kam odeel.
Od vèera naveèer, jak jste byli venku, je ze stavení.
S Pavlem to divnì pohnulo, aè k tomu vlastnì nebylo dost
pøíèiny. Kam by mohl jít? Je nìkde v Mikulái, by i na takové
vìci Jano zrovna nebyl. Popravdì vak øeèeno, nelíbil se mu
vèera ten hoch.
U jsem se ptala, jestli byl dnes v továrnì. Nebyl.
A ke kolibì by byl neel?
Ale hned si uvìdomil, e sahá kamsi mimo. Veèer ke kolibì do hor? Jetì kdyby to tak byl Adam edorù. Petroviè
nemíval dost nadení pro toulky toho druhu.
Boe, jakou já mám starost, vzdychla ena.
Tam taky není. Mùj odpoledne pøiel. Jen vìdìt, kde asi
je!
Mnì je samotnému líto, e mi nemùe podat ruku na rozlouèenou. Pozdravujte ho aspoò, a pøijde

To ví, e budu. Slzy se jí draly do oèí. A hodnì tìstí tam....
Tak samo to pøilo, stiskl ji ruku silnìji, ne by byl uèinil jindy.
Ty, Jano není doma, zaèal s tím hned, sotva se setkal
s Adamem.
A kde je?
Doma nevìdí. Mám zrovna starost.
No, kde pak by mohl být,- bral Adam vìc na zøejmì lehkou váhu.
Pøece se neztratil.
Nicménì, kdy se rozcházeli, jakýsi stín sahal po ní.
Pi mi o nìm, zavolal Pavel jetì do návse za edorem.
*
Ledoví mui pøili toho roku skuteènì témìø o týden døív ne
patøil jejich èas. Chlapci nahoøe proklínali stavitele koliby, který
si vzpomnìl, vystavìti boudu právì tam, kde stála. Kde jen
nabral rozumu tak pitomého! - Lidi i hovada aby trpìla za jeho
moudrost.
Ale po pravdì vzato, nebyli by zloøeèili ménì, kdyby stála
koliba o nìco stranou. Tento druh lidí ani by se neobeel bez
kleteb a spílání, jsa zvyklý hulákati na nìmou tváø. Rádi bychom vidìli, co by øíkali tito mui, kdyby koliba stála v závìtøí
sice, ale oni museli pro vecku vodu, potøebnou u koliby, jí
není vìru málo, choditi a sem, kde vyvìrá pramen. Pravda,
nestála ta sala na místì zrovna závidìní hodném, kdy udeøí
mrcha èas, jak oni øíkají. Ale nutno pøipustiti, e právì tato
poloha poskytovala zvlá pro baèu, kdy valai odejdou
za stádem, výhody nanejvý cenné. Nebyla to jen nádherná
voda, její vydatný pramen prýtil o nìkolik metrù výe a dal
se døevìným korýtkem svésti pøímo pøed dveøe koliby, take
k stálému mytí kádí, korbelù a rukou nezmaøila se chùzí ani
chvilka èasu, baèovi tak vzácného. Nejvìtí výhoda spoèíva-

la v tom, e odtud bylo ji pomalu jen co by kamenem dohodil
na vrchol útesu, pod ním koliba stála, a e baèa opìt nic nezmekal chùzí, chtìl-li zjistiti, kde se stádo pase. Odtud mìl
pøehled pøímo nezaplatitelný.
Vecky výhody týkaly se tedy pøedevím baèi a nikoli valachù a Petroviè to nejednou vysypal proti Reuchovi, aèkoli
tento mohl za polohu právì asi tak málo, jako sám nespokojenec. Buï jak bud, koliba stála tu a ne jinde a nedavi
se pøenésti, èinila jakýkoli hovor o jejím moném jiném usazení zcela bezpøedmìtným a pozdním.
Ale horský prùvan, který si tu razil cestu právì pøes kolibu,
vyvrátiv nahoøe v rozsedlinì vedle útesu nìkolik osamìlých
obrovských smrkù a prolehav dùkladnì øídké mlází, mìl tu
své vydrelé právo a na lesním palouku pod kolibou èinil, co
si pøál. Stálo by tak za to, vidìti v zimì, jaké kousky umí poøádati v tìchto místech metelice. Vysoké, suché, potrhané
a zkroucené kmeny kolem a nìjaká ta skalka mohla by leccos øíci, kdyby na tom záleelo.
Ono ani teï to za mnoho nestálo, pokud se týèe pøíjemnosti. Studený dé, spøeený s vìtrem, vøezával se do tìla a èinil
staré oblýskané koichy a klobouky nesnesitelnì tìkými.
Také u koliby samé nebyl k nièemu dobrému. Nejdøíve bylo
nutno odkliditi sváteèní koené klobouky, bohatì pobíjené vyletìnými gombíèky, které visely na prùèelí koliby, na nì mìl
dé nejvìtí chutì. Také sváteènìjí, právì tak vyparádìné
kapsy bylo nutno odnésti z jeho dosahu .
Hle, prùèelí koliby, na nìm si tøeba zakládati, nebo jaký
pán, takový krám, zùstalo tímto zákrokem mrzutì holé, mokré a èerné od detì.
Pak bylo nejvý na èase, odkliditi zpod okapù pinavé balvany soli, hladké a plné jamek od ovèích jazykù. V suchých

dnech, jakých u byla øada v letoním jaøe, slízaly ovce tolik
soli, e brzy ji bude tøeba pomýlet na to, aby eny na bedrech dovlekly sem do hor nové kusy. Nyní ovem, potrvají-li
detì, nebude se solí tak na spìch, bude se bez uitku povalovati u ohnitì, slouíc aspoò za stolièku muùm. Ale kdy
byly pod støechu do zadní komory dopraveny i dojaèky a kádì
na inèici a syrovátku, i kdy káï na pomyje zùstala na deti
vedle koryta pro psy, ukázalo se bìdnì málo místa uvnitø chatrèe, kdy bylo nutno uèiniti si jetì zásobu suchého døeva. Ani
tato malièkost nepøidávala dobré mysli muùm.
Do oèí típal z ohnitì kouø, který nemohl dobøe procházeti
tìrbinami ven, a zvlátì nemocné Petrovièovy oèi nenaly
pøíli zalíbení v tom ovzduí. Vítr skuèel a hvízdal, stromy venku vrzaly o sebe a jednotvárný pleskot kapek na stavení, to
vecko konec koncù jen zvyovalo kouzlo klidného pokuøování u ohnì, který od jara do podzimu nesmìl vyhasnouti a o
nìj bylo peèovati Pavlovi, ale kdyby jen nemuselo se vycházeti do toho neèasu a zvìtøení , kdyby ovce v ohradì nenaøíkaly tak lítostivì! Kdyby mlhy netáhly tak sychravé.
Pøed chvílí, kdy podle oblohy zmìøil, e by mohlo být poledne, ponìvad v tom neèase nebylo slyet pískání fabrik
z Mikuláe, pøihnal Petroviè se syny a psy stádo z pastvy v náladì velmi málo vlídné. Ovce jen pobíhaly; tøásly se, nemìly
valné chuti do mokré trávy, je zábla. - Ke vemu jetì ta psina psovská, Dubo, jednu sehnal se skaliska, e nyní kulhá.
Petroviè proklínal nejprve psy, e tu k nièemu nejsou ve skalách, , spráskal Duboe a ji si chtìl svatosvatì umíniti, e je
podruhé nechá u koliby, kdy si vzpomnìl, co by si poèal, a
by jich nemìl u stáda na strái. Ale to ho rozezlilo tím více.
Øval na syny, e oni na tom mají vinu a spráskat je prý jednoho po druhém víc ne toho psa, a tím se stalo, e zloba

se pøenesla mezi Ondru a Pavla, alující jeden na druhého
a byl to posléze mladí Pavel, který bratra zasáhl kamenem
a byv pak od nìho kus dál na stráni chycen, vypil si to pøi Petrovièovì klení a za tìkotu psù mìrou výe ne vrchovatou.
Také on to byl, kdo nakonec musel nésti kulhavou ovci
do koliby, kluk jeden prchlivá.
Kdy ovce ji byly vehnány do ohrady a jako podaty ulehly
tìsnì k sobì co nejblíe skály, aby jedna, od druhé se zahøála - to pomylení na noc venku!
- Chlapi s rámusem dupali pøed kolibou a støásali vodu s kabátù. Pavel se prodral k ohni, aby naloil døíví. Starý Petroviè
zapadl na svou palandu do hadrù a suchých kabátù, kterých
tu bylo nastláno, a nemìl se k øeèi. Také na jídlo nebylo pøíliné chuti a mui pojedli jen chleba se sýrem, kterého baèa
pøinesl zezadu celou cihlu. inici odmítli vichni jako smluveni, byla by to ostatnì chu na ni v té mokré zimì, je roztøásala bradu.
Baèa zatím donesl rádla psùm a sviním, které kvièíce hladem a zimou ryly okolo koliby se zbìsilostí na poslech velmi
nemilou. Ani baèa nebyl naladìn tak, aby èinil výjimku mezi
valachy. Od pìti hodin, co byl na nohou, ani se nezastavil
a ruce, obnaené a k ramenùm, pøi mytí nestydatì zábly, byt
byly zvyklé lecèemu.
Ale kdy se vrátil dovnitø, plál oheò tak vesele a vysoko, e
bylo zázrakem, e nechytla nízká støecha a synové Petrovièovi míhali se pøed ohnìm, øvouce. Myslel zprvu, e jsou opìt
v køíku pro nìjaké nedorozumìní, ale oni to tanèili spolu z radosti, e plamen tak vzplál.
Okøikl je, nebo chtìl spáti ty necelé dvì hodiny, ne bude
èas dojiti ovce. Zatím Petroviè ví silou cpal palcem tabák
do dýmky, naslinil a pøiloil k hoøícímu polenu, aby si zapálil.

Kdy potom chrápajíce, baèa, Ondra i Pavel spali jako kusy
polen na palandách, kouøil svou zapekaèku a myslil na to, co
mu v posledních dnech nedalo ani valnì spát.
Mraky se pøed kolibou vlekly po zemi a hory kolem stály
v mlhách, e se a podobalo, jako by místo se stádem ovcí,
s dvìma psy, svinìmi a ètyømi lidmi tu bylo vysazeno jako
v krajinì fantastického erého snu.
Nálada, podobná studenému hmatu po èlovìku, byla velmi
blízka mylenkám, které ly Petrovièovou hlavou.
Co je s tím klukem sakramentským, s tím Janem! Je tomu
u skoro týden, na mou dui, e týden.
To co málokdy Petroviè v ivotì pocítil, ten zvlátní tlak v hrudi, jako by nìkdo chvilkami svíral prsa, e a se tají dech, ty
krátce za sebou jdoucí údery strachu, nyní se stávaly skutkem.
V posledních dnech k vlastnímu údivu pøistihoval Petroviè
sám sebe, jak pøi pastvì se ohlíí v lese, pátrá bièem v kopeècích staré trávy pod smrèím, nahlédá do skalních tìrbin,
do kotlin øíèních, hledá pod skalními srázy. Jak o kadém novém podezøelém místì se jde pøesvìdèit na vlastní oèi. Poèínal si víc ne podivínsky.
Nìco jste ztratil, táto? volal na nìho tuhle Pavel.
Tebe ztratit, ty otevøhubo, podìkoval mu otec.
Syn se pak u neptal.
Ale zdálo se opravdu, e jde o nìjakou ztrátu. Mumlání, které
vedl, tomu nasvìdèovalo.
Ztratím jednoho kluka a druhý se tak pitomì ptá, mluvil sám
k sobì.
Kam jenom zael, anebo co se s ním stalo? Bál se mysliti,
jestli si nevzal snad ivot, ale poèínání Petrovièovo svìdèilo
o tom, e poèítá v skrytì i s takovou moností. Vìtøil netìstí,

zkrátka. Nebo e by... lecjaký podezøelý chlap u tu byl vidìn
v lesích. A Jano odeel v sváteèních atech . . .
Pak mu zas probleskla hlavou nová nit. Kdosi pøinesl, e
s porubské koliby medvìd odnesl u dvì ovce letos. Potkej
sám takového chlupáèe a neuhni se nebo ho náhodou vyru...!
Herrrgot! zaklel Petroviè. Vèera, toho dne, kdy na to pøiel,
dal se s horlivostí a nepøíèetnou do èitìní staré kulovnice.
Ale právì kdy pøila øeè na Jana, byl hned zas pøi sobì.
Jestli pak se ti u kluk vrátil domù? zaèal Reucha.
Eh, jen a si poflámuje, odpovìdìl Petroviè s dábelsky
studeným klidem.
Ale tíseò tu byla a strach tu byl. Nejhorí, e tu byly i výèitky.
Co vlastnì ten kluk kdy uil? Koho mìl jako tátu?
Kdy na to pøijde, zná Petroviè tuhle cizího chlapa, Reuchu, víc ne svou vlastní krev, své dítì. Kdy byl kluk nemluvnìtem, odjede mu táta do svìta. Vrátí se po jedenácti letech.
Potøebuje se chlapec jetì potom svìøovat, kdy nemohl
do té doby?
Taky... - Ale ne, to dnes ji nejde. Byly doby, kdy jednoho
dne Petroviè mohl se sebrat a místo na výdìlek, vydati
se do Ameriky. Nikomu ani nic neøíci. Podstoupiti psí ivot
topièe na lodi a dostati se tak na druhou stranu moøe. Ale co
bylo mono otcùm, nemohou synové, tøeba to byla tá nestálá krev. Dnes ani do Peti nelze bez vìdomí úøadù. Pokud
se Ameriky týèe, slyel Petroviè, e je potøeba jen pøihláka
na kolik rokù pøedem.
Kdy s tímto vím obeel do kola jako vèera, jako pøedevèírem, zaèalo ho loupati ve spáncích. Druhé dýmky u nenacpal. - Lepí ta nekleè venku, ne sedìt takto na pospas mylenkám tady. Pøiloil nové poleno a probudil spáèe.

Protahovali se nevrle, ale nezbylo, ne vzíti dojaèky a vydati
se za ovcemi.
Stranou ostatních, jak nejblíe mohla ke kolibì, stála èerná
ovce a èekala trpìlivì. Ani se nepohnula, kdy mui vyli, jen
prosila svýma oklivì vypouklýma zelenýma oèima. Byla zvyklá, dostati od baèi syrovátku, a kdy dnes zapomnìl, èekala,
chvìjíc se, dvì hodiny, aby mu to pøipomnìla, a on se vyspí
u ohnì.
Baèou to pohnulo.
Na, malá, na, podával jí za to kus chleba .Na mou dui, to
zvíøe má lepí povahu ne èlovìk, hovoøil sám k sobì.
Èas se zatím polepil aspoò na tolik, e neprelo. Mlhy
se sotva znatelnì zvedaly. V nìkteré chvíli objevovaly
se i vzdálenìjí lesní svahy. Nicménì zima se neztrácela.
Odpoledne zkusily na pastvì nejvíce nohy, kdy se kùe
støevícù rozmoèila od vlhké trávy, by ani tváøím nebylo nejlépe, jak dul fièivý severa .- Chlapi si mnuli ruce a sotva
se schylovalo k veèeru, enouce ke kolibì, malovali si v duchu
veselý obraz ohnì, jak plane a praská a høeje onu pùli tìla,
která je pøi spaní k nìmu obrácena.
Ale kdy ji byl o jim pøejíti pøes høeben pod ním leela koliba, psi zavrèeli a mue uvítal zmatený pokøik a lání, které
pøicházelo s té strany. A jakmile zahlédli kolibu, stali se rázem svìdky divadla velmi nevítaného. Kolem salae vrávoralo deset. èi dvanáct hromotlukových postav, zøejmì podnapilých a øvoucích, jako by mìly v úmyslu vyplaiti vekeru zvìø
z hor. Posunky tìchto lidí byly krajnì hrozivé a nevìstily zábavu pro pastýøe.
V Petrovièovi trhlo. Zima jako zázrakem spadla s jeho údù.
e rvaèka? Té on se nikdy nevyhnul, kdy se nabízela. Dal
se do bìhu ke kolibì.

A nyní bylo vidìti právì to nejhorí. Zahlédl jak chlap svírá
krk baèùv a nìkolik druhých povzbuzuje svého kamaráda
v tom poèínání, køièíce jeden pøes druhého, a ho ukrtí. Jiní
øvali cosi v ten smysl, jak se jim to bude zde spát. Kdosi èinil
nábìh k tanci.
Svini si zabijeme, - volal jeden.
A se máme jednou dobøe, pøisvìdèoval kdosi.
Jiný hulákavì zpíval, zatímco onen první, který na to pøiel,
hnal se se sekerou po svini. Udeøil se do nohy, jak mu zvíøe
uhnulo, a svíjeje se, øval tak, e bylo a úzko. Jeden byl vyøazen z boje.
To ve bylo dílem okamiku a jetì v téme spatøil Petroviè
Ondru, jak nìkolika skoky se pøihnal a srazil chlapa, který krtil
baèu. V následujícím okamiku ji i Pavel se sápal na jiného
a Petroviè sám, jak mu problesklo hlavou, aby se zmocnil
zbraní v kolibì, vrhl se doprostøed opilcù, chtìje si proklestiti
cestu.
Byla to nerozvánost, jí se nenalezlo rovné. Byl obklopen
ètyømi, pìti chlapy. Cítil, jak mu jeden sahá po hrdle. Mrtil
hlavou, a se vyprostil z toho hmatu. Ale v zápìtí byl znovu
uchopen, tentokráte za koili u krku .V protivníkovì ruce zahlédl nù.
Podøízni ho jako jehnì, vykøikl kdosi.
Pocítil, jak jiná ruka mu ohýbá hlavu dozadu, aby vypjal krk.
V posledním zlomku okamiku napadlo mu kopnouti protivníka do bøicha a uèinil tak. Úèinek se ihned objevil. Ruka, která drela jeho koili, odpadla. Vzepjal se posledními silami,
uvolnil si pìsti a divoce jimi mrtil kolem sebe.
Byl volný.
Dal se v bìh na tu stranu, kde byli synové a baèa. Tak se dostali ze støedu, ale trvalo to zase jen okamik a mìli vetøelce

za sebou. V té chvíli napadlo Adamovi, aby na raubíøe pobídl
psy, kteøí tu dosud jen pobíhali a zuøivì tìkali, zvyujíce zmatek.
Dubo vyrazil s øevem proti útoèícím, ale Surma, maje to ji
v krvi, bez jediného zatìkání vrhl se pøímo po lýtku prvního,
který mu pøiel v cestu, a hned nato skoèil po tváøi druhému
z násilníkù, který se shýbal pozdì pro kámen. Ozval
se oklivý výkøik, pøehluiví ostatní. Zásah psù se rázem
objevil na výsledku boje.
Chlapi, pøekvapeni tímto neèekaným druhem zápolení,
na okamik projevili zaraení. A byli to ji zase synové Petrovièovi, oh, ti chlapíci zdatní, kteøí obnovili útok. Petroviè sám
byl nucen jíti také do toho, nebo nedalo se mysliti, aby byl
pøedstien v takové práci, tím ménì od synù.
Ale tu ji Reucha, sám neschopen boje, pøebìhl od jednoho k druhému, aby je strhl ze rvaèky. Zahlédl, jak od koliby
dva se sem enou se sekerami.
Nù? Oh, známe ty hraèky. Pøed noem se neutíká. Sekera
je vìc poválivìjí. tìstí, e nikdo jetì neobjevil v kolibì
støelnou zbraò.
Psi kryli ústup, ale i oni byli odvoláni.
Výsledek kromì drobnìjích ran, které se nepoèítají, byla
tøi zranìní na stranì vetøelcù, jedno sekerou, zpùsobené vlastní
neopatrností, druhé kopnutím do bøicha a tøetí od psa. Z domácích byl ranìn, natìstí nikterak ne vánì, Ondra noem.
Zatím bylo pøímìøí, které se snadno mohlo promìniti v mír pøi
oslabené chtivosti ke rvaèce na obou stranách.
To se jetì nestalo, aby Petroviè ustoupil, ale popravdì, bylo
výtrníkù jedenáct, i kdy napilých. Byli tím zuøivìjí a plni odvahy. Nepoèítá-li se baèa, stáli proti nim tøi.

A ji i tìmto tøem nebylo neznámo, s kým mìli èest. Zlosynové byli Vaci - chasa z polodivokých konèin, ermíøi noem
a raubíøi.
Je sobota, vracejí se odkudsi z lesa z práce a vyhledali si
nocleh tímto zpùsobem.
Po zlém s nimi nesvedeme nic, jak vidìt, øekl Reucha,
jetì jednou to zkusím s nimi v dobrotì.
Ovce døív rozprchlé, stály tu opìt v houfu, èekajíce, aby byly
zahnány do ohrady. Valem se u stmívalo.
Mìjte rozum, lidé, zavolal baèa na výtrníky, do koliby
se vichni ke spaní nemùeme vejít 
Vak ty se sem nevejde jistì, za to ti stojím, znìla odpovìd málo úsluná.
Máte u jen pár krokù dolù, nezastraen první neúspìchem, jal se baèa, jednati dále.
Ale byl utvrzen znovu v marnosti svého poèínání.
Tak si tam táhni ty.
Hled, a tì nevyprovodíme.
Jen pøilez blí!
A objednej si nìkoho na seití bøicha. U pøedem.Hehe.
Smáli se na celé kolo a topili v kolibì jako dábli, zapomnìve jetì znovu ohroovati svini na. ivotì.
Muùm u stáda doel rozum. Byl tu návrh, aby jeden doel
do údolí pro lidi, ale kdo se povleèe v noci do hor, tím spí,
bude-li vìdìti, e na nìho tam èeká boj s chlapy od Vace.
Mimo to o posla by tu bylo zatím ménì a kadý ze ètyø muù
byl nyní druhý víc ne drahý.
Sleviv hodnì na svých poadavcích, ujal se zase slova baèa.
Tak nám sem dejte aspoò dojaèky a káï, nemají-li ovce
pøes noc zùstat nepodojeny.
Byl to mu v kadém smìru starostlivý o nìmou tváø.

A kupodivu, tomuto poadavku, nepøíli nároènému, bylo
ze strany Vacù popøáno sluchu v míøe a pøekvapující. Ovcím vecko.
Dojaèky lítaly daleko od salae, e se domácí museli míti
na pozoru, aby nebyli nìkterou zasaeni.
Také k pøítímu pøání ukázali se Vaci shovívaví, pøipomnìve, e je to vak naposled.Vyházeli jim kabáty z koliby.
Ale teï u chceme spat a chovejte se podle toho.
Situace ètyø jevila se velmi tragikomická. Kdy jak tak podojili a zahnali ovce do ohrady, byla ji noc a tìlo zkøehlé a utrmácené rvaèkou se hlásilo o spánek, na nìj tu v mokré trávì se nedalo v ádném pøípadì poèítati. Zato mohli spatøiti,
jak po zemi ode dveøí koliby tanèí záø ohnì,zatímco Vaci si
vedli tieji.
O mladé Petrovièe se jal pokoueti i hlad, ale nebylo toho,
kdo by jetì mìl odvahu vyjednávati s Vaci, kdy odmítli jakoukoli dalí úsluhu.Baèa se bál pøepínati strunu jejich ochoty, kdy mu vyhovìli dvakrát, a Petrovièùm, otci i synùm, bránila hrdost, aby se sníili k prosbì u rvavých vítìzù.
Zatím nastala tma a údy, dotud rozehøáté bojem, nepøíjemnì vychladávaly jako útroby sopek, kdy vyvrhnou poslední
lávu.Vlhká zima jim sahala po rukách, po nohách, po celém
tìle. Skøípìli zuby.
A právì tehdy Vaci, pøemoeni stejnì odpoledním pitím
jako naveèerní rvaèkou, usínali napìchováni v kolibì, jako by
odpoèívali doma na svých postelích, s bezstarostností pøímo
nakalivou.
Tu byl u konce i rozum Petrovièùv. Bylo by je nutno pobíti,
aby mohli domácí obsaditi svoje bydlo. Jakmile by je chtìli
vypuditi jen lichým bojem, probudí se vichni a pastýøùm opìt

nezbude, ne utíkati od svého. Petroviè, chlapík Petroviè mìl
znamenitý plán. Oheò pøece mùe povstati náhodou a kdo
by potom nevìøil pastýøùm, a by vypovídali, e poár zavinili
asi sami Vaci svou neopatrností s kolibovým ohnìm.
Ale byl to Reucha, kdo odmítl plán této dábelské pomsty,
jinak zaslouené. Kdy je teï práce v polích, kde by sehnali
honem tesaøe na svou kolibu? Baèa rád vìøil dalekosáhlosti
Petrovièova plánu, který by tím zabil dvì, vlastnì víc much
jednou ranou, e toti také nová koliba by si mohla vybrati
místo pøíjemnìjí, ale baèa právì uváil i výhody, je pro nìho
má její poloení tady.
Ètyøem nezbylo tedy posléze nic jiného, ne rozdìlat oheò
na blízku koliby pod skalou. Hle, kynula jim tu vyhlídka, e zakusí dnes, co zakouejí ovce po øadu dní. A jetì bylo nebe
tak milosrdné, e se nespustil dé.
Se spaním to nebylo slavné, nebot bylo tøeba pøec jen dávati pozor, byt bylo zadost uèinìno poadavku Vacù, aby
se nepøiblíili kolibì. Také oheò musel pláti, aby dal nìco tepla
Tato noc byla nejdelí, jakou kdy mohli mui zakusiti, a pokud lo o sebeovládání, vypravovali si pozdìji dlouho kadého veèera o nìm. - Byl to konec koncù hrdinný èin, i kdy jim
bylo hráti roli poraených. Zdali pak na nì ve vsi v teplých postelích vzpomínají lidé, jim oni tu ochraòují svìøené stádo?
Vichni ètyøi mlèeli.
Na Petrovièe opìt pøilo mysliti na Jana.
A Reucha nahlas vypravoval, jak zvuk ovèích zvonkù nebyl
mu jetì nikdy tak drahý, jako dnes, kdy jej uslyel blíiti se,
sám obklopen a týrán Vaci.
Ale tu náhle si na nìco vzpomnìl a bìel ke kolibì.
Zabouchal na. dveøe. Bùhví, kde vzal, on bázlivý, odvahu
ke kroku tak oemetnému, co ho k tomu vedlo. Petroviè

po chvilce stál tu pøipraven, aby mu byl k pomoci, kdyby bylo
tøeba, aè nechápal baèova poèínání a byl jím v prvním okamiku jako k zemi pøikován.
Nezapomeòte ivit oheò, holoto! - volal Reucha na spáèe.
Jeho hlas el edivou nocí a budil ozvìnu v údolí.
V kolibì se nikdo neozval.
....ivit . . . oheò . . . - nesla se ozvìna po protìjí hoøe.
Kolibový oheò nesmí zhasnouti od jara k jeseni.
Nyní z mlh ji prozaøovaly matnì hvìzdy.
Stádo spalo.
Kdy ráno se Vaci probudili ji zcela støízliví, zastydìli
se pøed pastýøi. Omlouvali se, e je napadli noem, e zabrali jejich kolibu, zatím co oni museli nocovati v zimì pod irým
nebem jako nìmá tváø, a e - vyhasl v kolibì jejich oheò.
V.
Témìø týden drela radost Balau tak sobecky, e ani nenael chuti svìøiti se s ní Hermanovi, který mu kdysi sám cestu
k rychtáøovu podpisu nadhodil, by s opatrnou neurèitostí
a zdaleka.
Témìø celý týden nepodnikl s listinou nic, ne e ji dennì
kadou chvíli otevíral a èetl, tiskl a hladil. Jako by to nebyla
ádost o hostinskou koncesi v Lúèkách, ale ji hospoda
sama, krèma hluèná, èpavá a výnosná, kterou se on prochází jako pán, úsluný a shrabující peníze, dolévající opatrnì vody
do pálenky, a hostùm se otupí chu. Hej, krèmáøi, jetì jednu sem a jetì jednu. - Hned, hned, pánové, jen berte ohled
na mou døevìnou nohu, hned pøinesu. - Jací pánové? Dones

pálenky, ne ena sem vtrhne - a neotvírej zobák tak hloupì. Dobøe, sousedé, u bìím. - Kolikátá? - Sedmá, prosím. Ne, está, krèmáøi? - Sedmá, jako e jsem Balaa. patnì
u vede poèet, sousede!
Ale koneènì ten papír odeslal.
ádost u je na úøadì, hlásil Hermanovi, sotvae za ním
pøiel a pozdravil.
Jaká ádost?
Herman se nepamatuje.
Nu, pøece ta o krèmu, jak jste sám øíkal, e takovou vìc
nejlépe sehrát s rychtáøkou, která neuvidí na papír.
Ale nyní Herman, zdálo se, doopravdy nechtìl chápat..
Co blábolíte, èlovìèe, o rychtáøce a o papíru?
Balaa se udeøil do èela. He he.
To se rozumí, e nic o tom nevíte. Hehe. - Pøiel jsem jen
øíci, e ádost o ivnost je na úøadì a e vám prvnímu naleju
vína.
Co, pøijdu nìkdy, bude-li za nìco stát.
Nejlepí víno budu mít, pane.
Tak vlastnì vám u mohu pøát - k hospodì!
Balaa byl na rozpacích, má-li odmìnou to vypustiti z úst,
ale koneènì, co se mùe stát?
A já vám u brzy budu moci pøát k rychtáøství.
Jak to?
Balaa zase naladil ten vìdoucí, rozpaèitý úsmìv:
To si dovedete vypoèítat, e sousedé mu to nebudou chtít
darovat, e rychtáøka provedla takový malér. eny se proti hospodì zdvihnou jako divé a potvou mue na edora.
Ano, to se dalo èekati, kdy u od vìkù se tu bránili hospodì zuby nehty. - Pøed lety se tu usadil krèmáø id. Nue, a do
roka musel utéci z Lúèek, aby tam nenechal poslední koili.

Nemìl tøeba krejcaru trby za týden. Dovedeme si mysleti,
e drobný id, pøisátý jako ve, necouvne jen tak hned. Musel
vak couvnouti.
To byla ovem zároveò i nevalná vìtba pro Balau, pokud
se rozkvìtu jeho pøítí krèmy týèe, ale Balaa pøec jen poèítal
s tím, e po válce jsou lidé trochu jiní, povolnìjí k pití, ne
bývali a mimo to snad se nebudou tak vyhýbati enkýøi køesanskému.
Vy tedy jste dal tu ádost podepsati rychtáøce, místo abyste správnì dal tak uèiniti rychtáøi, pokud rozumím. dal
se do øeèi Herman. Jen jestli se nepøepoèítáte. Staèí, aby
rychtáø udal, jak se vìc stala a budete stíhán pro podvod.
Balaa luskl prsty.
Kdybych se mìl bát smrti jako toho, doil bych se let nejménì Abrahamových. Pokud znám rychtáøe, nebude v té vìci
podnikat nic. Musí on vìdìti na druhé stranì, e by jeho ena
byla trestána pro falování úøedního podpisu. Ostatnì s ním
jetì o tom promluvím a pøipomenu mu to.
Nevím...
Oh, znám ho jako svou døevìnou nohu. Vezme to na sebe
jistì, e jako to podepsal sám. - Balaa nyní vrhl kosý úsmìv
na Hermana. Vak ne nadarmo je baptista.
Od toho okamiku Herman oil. Byl jako vymìnìn, pokud
se týèe jeho dosavadní vzdálenosti od Balaovy øeèi. Dal
se dokonce nyní do smíchu.
A tedy snáí protivenství za bliního, popøejme mu to, no
ne? O jeden stupínek blí k baptistickému bohu, kdo by mìl
svìdomí ho o nìj pøipravit.
A a je taky nìjaká spravedlnost na svìtì, vzal mu øeè
usmìvavì mrzák.- Kdy mùe mít mladý starost, a má taky
nìjakou starý.

Jakou má mladý?
No pøece s Janem. S Janem Petrovièem.To pøece víte, e
Jano zmizel toho naveèera, co byli spolu celý den venku. Èert
ví, jestli by o tom nemohl Adam víc vìdìt.
Hermanovi se rázem ual smích od úst.
Adam? A sednìte si u nás, øekl .
Nebudu zdrovat.
Mne nezdrujete.
Návtìva se prodlouila o podstatnou chvíli a Herman nebyl jetì nikdy tak pøátelským k návtìvníkovi s døevìnou nohou.Stala se dokonce ta znamenitost,e nalil hosti sklenku
jalovcové. Ten ïábel.*
Ji to bylo víc ne týden, co nedolo ádných zpráv o Janovi. I od Mudronì pøila odpovìï, e tam není. Na Petrovièovo stavení zalehlo ticho, jako by po celý týden ve svìtnici leel mrtvý. Jen ten, kdo náhodou el kolem veèerní dobou, ne
zhaslo svìtlo, mohl slyeti hlas matky Petrovièové, jak
se modlí dlouhé, alem ji monotónní modlitby s chlapci, kteøí
pøi nich usínali jeden po druhém, a ji jen sama slyela svùj
strhaný hlas, co kolem ní víøilo ticho.
Toté mlèení dusilo mladého edora. Byli nyní dny, kdy
po celé dlouhé hodiny dé umìl za oknem spolu s plskavou písní okapù. Ani k vèelám na zahradu se nedalo vyjíti, tím
ménì do polí. Kroky po svìtnici byly nesmírnì jednotvárné.
Jediná událost, která ponìkud otøásla tímto stavem, pøihodila se v dobì pøedpolední, kdy na návsi, vyhýbaje se marnì
po kamenech moøi bláta, se objevil èetník a zamíøil do stavení rychtáøova. Èetníci sem dávno chodili rádi, i kdyby jen
na besedu, vedla-li je náhodou cesta kolem - u edorù vdy

kynulo pohotìní. Rychtáøka bez øeèi kladla na stùl chléb, mléko, ovèí sýr a pak bylo ji jen na rychtáøi, aby pobízel.
Dnes, zdálo se, byl èetník ponìkud zaraen. Nevolal ji
ze dvora. Pøede dveømi dlouho si èistil boty. Pak nìjak nemohl a nemohl se dostati od klení na mizerný èas a psí slubu, rozprávìje s rychtáøem.
Syn je doma? vylo z nìho posléze ne bez rozpakù.
Je. Nesete nìco pro nìj? Vak by mne mohl u zastávat.
Potøeboval bych, aby el se mnou do Mikuláe.
Ted? Do Mikuláe?
edor zprvu myslel, e èetník ertuje. Ale pak teprve se mu
vyjasnilo v hlavì.
Aha, øekl si,mladí páni mají nìco mezi sebou.
Èetník byl jen o málo starí Adama.
Je na mlatì, spravuje tam nìco. - Køiknu na nìj.
Èetník si pøejel rukou orosené èelo, zatímco rychtáø vstal
od stolu. Ale jetì ze sínì se edor vrátil.
Máte-li si nìco øíci, obrátil se na strámistra, já bych vám
nepøekáel tu ve svìtnici. Ono ani jemu moná se nebude tuze
chtít v tam blátì do Mikuláe, tøeba e k cestování bývá dost
pohotovì.
Ale pøec jen mu øeknìte, jakoby se stále rozmýlel, navrhl
èetník.
No, dobøe. - Adame! - zavolal edor do sínì.
Ponìkud nechápavì se Adam pøestrojil a vyli ze stavení.
V kolik pøijde? zavolal za ním jetì otec.
Nevím. Ale do veèera tam jistì nebudu.
Za chvíli byli ti dva za vsí. Adam se ohlédl po lesích. Kouøily,
to není stále jetì na dobrý èas . Poludnica, hledìla do údolí
na. ves jako posupnost sama. Mlhy a mlhy.

Té chvíle, co Adam byl obrácen, take nemusel se pøi tom
dívati jemu do oèí, pouil èetník.
Víte, e vás vedu jako zatèeného?
Jak to? obrátil se Adam, ne zrovna, prudce.
Strámistrovi by nyní bývalo milejí, kdyby si Adam, zase
obrácen, hledìl svých hor. Ale musel snésti jeho pohled.
Dokonce snad jako podezøelého - vynutil ze sebe. Mezi
námi øeèeno: omyl.
Adamovy oèi ulpìly na strámistrových. Trvalo to chvilku,
èetníkovi zrovna ne nejmilejí. Pak se Adam usmál a udeøil
ho do ramene. Byli spolu známí, mohl si to dovoliti.
Ted teprve bylo vykonavateli zatèení jak náleí nepøíjemnì.
Sebral vecky síly do téhle øeèi:
Byl jste pøedminulou nedìli se zmizelým Petrovièem nìkde na výletì, - e ano?
Adam zbledl.
Nechtìl j sem u vás doma nikoho lekat, bude to takhle snadnìjí.
Zatèený mlèel.
Máte pøijít do vyetøovací vazby.
Adam si mnul èelo, jako kdy se spáè nemùe probrati
ze spánku. - Èetníkovi bylo nejvý trapnì.
Nic z toho nemùe být, to se samo sebou rozumí. Pøece
vás lidi znají.
Ale, aè pøi tom nejistì el, Adam nejevil stále známek probuzení.
Neberte si to tak, hrome, povzbuzoval èetník. Zastával
opravdu smìnì svùj úkol. - Mám to pøece ohlásit rodièùm?
Zatèený pøikývl mlèky.
Veèer u edorù dlouho svítili. Rychtáø èekal do pùlnoci, zatímco dé jednotvárnì umìl.
Kdo se nevracel, byl tentokráte Adam..

VI.
Vecko se stalo bez pozornosti mìsta. Kdo by si vímal
druhu lidí, jen má co dìlat s èetníky! V té dobì sluky
od panstva mìstských rodù, neznalého mateøtiny venkovanek, odely z trhu, kde nakoupily vajec a másla od vesnických staøen, tykajíce jim po panském mravu. Drobné tìbetavé enièky ze vsí, aè chtivy hovoru, spìchají nyní z mìsta, je
èas mysliti na obìd. V idovských krámech naplnily rance,
je svírají ramena a zatìují chùzi. Dáma nádherné rasy s nabarveným èerným oboèím, jdouc nevímavì vedle výkladù s ivotními potøebami, popøála pohledu skøíni s parfémy. Hu, ten
nesnesitelný, mlhavý èas! Kdy u koneènì dojde letos na výlety do pøírody s vínem, cikánskou hudbou a èardáem nìkde na palouku? S pøitlumeným smíchem kousek dál
od spoleènosti, kdy se ji stmívá?
Kdo by se ohlíel za mladíkem, kterého odvádìl èetník!
V kavárnì hotelu Evropa sedìla hrstka pánù a dam, ponìkud jetì unavených po veèeru a v pøedstavách jetì se sladkou vání primáových houslí.
el-li tudy vedle oken mu s èetníkem, byl odvádìn zajisté
po právu, jak jinak. Staletá moudrost této zemì dala jednìm
primáe a druhým èetníka, kadému, co jeho jest. Plemeno
dávno jen sluebné uvyklo tìmto èetníkùm, nue, ve v poøádku.
A ije víno ulechtilých rév, víno tokajských sklepù! Krásné
eny a ijí.
e luza se probouzí?
Ah, a ije nesmrtelný zvuk primáských houslí!
Na shledanou veèer v kavárnì Evropa.

Viszonlátásra!
Ale pøítího dne se stala v Mikulái pøíhoda, která pøila
do novin, nedostala-li se tam pøed èasem zpráva o zmizení
mladíka z Lúèek. Toto, co se stalo v tovární montovnì, bylo
velice zajímavé.
Ne mìla být odevzdána velká, pancéøová, nedobytná pokladna, mìl ji mladý dìlník jetì naposled dùkladnì prohlédnouti. Dìlo se to za pøítomnosti závodní komise, pøed ní mladík zjioval bezvadnost sloení. Vstoupil dovnitø, kdy tu neopatrností jednoho z pøihlíejících se stalo, e dveøe za ním zapadly.
Co se s ním potom dálo, bylo asi napínavé, o tom dodateènì noviny i pøítího dne psaly. Jakmile se dveøe pokladny zavøely, vrhl se nejblíe stojící èlen komise po zámku, aby otevøel. Tu vylo najevo, e v zámku není klíè. Vichni, kdo tu stáli, sáhli mimovolnì do kapes, zatímco se zevnitø ozvaly první
zoufalé údery do stìn pokladny. Mue zamrazilo. Klíè má nepochybnì dìlník u sebe. Nastalo zmatené jednání, je pøirozenì následkem zdìení chvíli k nièemu nevedlo, zatím co
údery pìstí zevnitø se zesilovaly. Pak komisi blesklo hlávou,
e druhý klíè má továrník, ale sotva bylo proneseno to mínìní,
zjistilo se, e továrník právì meká v Ruomberoku. Nìkolik
muù odbìhlo, aby dali pátrati v kanceláøích a v bytì továrníkovì po klíèi. Ale byla by to jen velká náhoda, kdyby se nael,
nedalo se na ni spoléhati. Ti, kteøí zùstali u pokladny, pobíhali
vzruenì a bezradnì kolem pancéøového vìzení. Jak dlouho
mùe dìlníkovi vystaèiti vzduch? Musel zajisté míti pìsti ji
rozbité od úderù do stìn, i kdy, rozumnì vzato, byly zbyteèné. Hlasu nebylo slyet. Ale koneènì i rány stávaly slabími
a øídly zvolna. Pak se ozval náraz na dno, jako by byl zavøený
se zhroutil na kolena.

Kdy posléze byl vysvobozen, zdálo se, e se tak stalo pozdì.Omdlelý nejevil známek ivota .Teprve za nìkolik hodin
se probral v posteli, u ní bdìla jeho matka s lékaøem. Stará
ena hlasitì naøíkala. Boe, není-li to trest za jeho rouhání!
Syn nechodil do kostela, a kdy nejednou mu domlouvala,
mluvil bezbonì. Slýchala, e u baptistù pùsobí jeden na druhého, aby se vzájemnì vedli k bohabojnému ivotu a mají prý
velkou moc jeden na druhého. Vyhledala kdysi mladého baptistického kazatele, aby synovi domluvil.
Mladý vdycky to lépe pøijme od mladého. Ale kazatel bud
nemluvil dost pøesvìdèivì nebo dìlník byl pøíli zatvrzelý, vysmál se zkrátka.
A nyní tohle.
Leel tu bledý a nehybný, s ústy tentokrát nemluvnými. Mlèel, i kdy otevøel oèi. Rozhlíel se, zatím co stará ena, radostí jako bez sebe, se shánìla, èím by mu pomohla jetì
víc.
Koneènì ze sebe vypravil velmi tie:
Nestarejte se, u jsem prohlédl.
*
Návtìva, kterou edor udìlal synovi na místì tak nezvyklém, nedodala Adamovi tolik mysli jako onen kus sloených
novin, který mu s sebou pøinesl pøi návtìvì baptistický kazatel.
Øíkal mi vá otec, kam jste se to dostal, pøiel s takovou
kazatel, a tak mi nezbylo, ne podívati se za vámi, kdy vy
jste dosud nepøicházel ke mnì.
Adam se usmál ponìkud pøitrpkle:
Vìznì osvobozovati, jak je mezi skutky milosrdenství. Vím,
myslíte to jen obraznì. Osvobozovati z duevní tíhy, na tìstí.
To ostatní osvobození nedá na sebe dlouho èekat, pøíteli.

Nevím.
Vá otec mi povídal, e tu køivdu snáíte stateènì. Pøinesl
jsem vám tuhle noviny, abyste vidìl, e mohou býti hroznìjí
vìzení, ne vae.
Adam èetl ze zaèátku se zájmem ne pøíli valným. Ale pak
byl jat a sjídìl po øádcích stále rychleji. Doèetl zprávu a mlèel.
Co tomu øíkáte? otázal se ho návtìvník.
Jetì pak zùstal chvíli zùstal bez odpovìdi.
Potkalo ho to opravdu tìsnìjí vìzení ne tohle, øekl posléze zvolna Adam.
Pøedpovídal jsem mu, e se jednou rozpomene, hlásil
se nyní kazatel.
Ach, to jste byl vy, kdo jste ho obracel? A stále tým zdlouhavým zpùsobem øeèi, k nìmu tu asi pøiel, dodal: Se mnou
budete mít mení práci.
Vykládal mi tenkrát, e kdy je èlovìk zdráv, nepotøebuje
boha.
Já jsem si taky jetì nedávno øíkal nìco pøiblinì podobného.
Vypadalo to, e ta trpkost a zdlouhavost v øeèi je nyní jeho
mateøtinou.
Dáte se u k nám?- tázal se ho kazatel.
A vyjdu odtud.
A vyjdu odtud! Venku byl nyní pøedevím sluneèný vonný
èas. Stromy kvetly. Hustý vzduch, jaký bývá v máji o naveèerech, tekl v kotlinì pod Poludnicí. Kukaèky pøeletovaly z lesa
do lesa, volajíce. Nyní ji vycházela na pastvu i stáda jehòátek a hovìziny. Nad zasetými poli, vysuenými vìtrem do bìla,
viseli skøivani jako duch svatý, který vzal kdysi na se podobu
ptáka.

Nyní byly zelené ne ji jen pruhy u vod a pastviny mezi lesy,
ale vecko, vecko, pod modrým blankytem nebe. Vèelky houfem vylétaly ze starých úlù na zahradì vstøíc kvìtùm a slunci.
Býti tak volný!
Cesty ústily do hor, do tìch blízkých a tmavých i do tìch,
které se modraly v dálce na obzoru. A Váh, uprostøed údolí
tekl iroký, s vory na vlnách, øeka ze vech nejmilejí.
A vyjdu odtud! Rodné stavení jako by volalo z dálky, erá
svìtnice se stìnami bez obrazù, jen se zámonými prùpovìdmi, jsouc støedem svìta. Na dvoøe vùz a starý pluh. Válec na zahradì pod jabloní. Kosy, zavìené na trámu pod
kùlnou. Ach vìci, a vìzeò je bude brát zase do rukou!
A vyjdu odtud! Jen v jednìch dívèích oèích aby byl èistý,
prost podezøení. Nezapochybuje Anna Kovaèièová ani
na okamik o jeho nevinì?
Co vùbec øíkají lidé, co Petrovièovi, co u Nahálkù, u iaranù, u Krikù, co baèa Reucha, co Herman? Není pøed nimi
sprznìn navdy? Co Pavel Mudroò, kdyby tu byl?
Hle svìtská spravedlivost, ta lidská, poetilá, a mylná, s køivolakými lépìjemi! Kdyby se Bùh mìl tak mýliti ve svých vìcech, kde by bylo poslední zastání pro èlovìka, nesoucího
na bedrech køivdu? Proè vak toto dopustil? Kde je Jano
Petroviè, ije-li nebo neije? Co je po smrti?
Bláhová zvìdavost! Èlovìku lze jen snait se, býti blí a blí
oné netázavé jistotì vech vìcí, kterou je Bùh. Býti blí tomu,
kdo je stále mezi námi, hle, to svìdectví s pokladnou. Býti
blí Bohu, netázavì, jak hoøec na horách.

VII.
Tie, za naveèerù, za hvìzdnatých nocí, vláèí se stíny údolím, na horách svìtélkuje trouchnivìjící døevo, sova houká nad
vývratem. Hu-hú, hu-hu-hu -húúú. Je-li na svìtì co ponuøe
smutnìjího nad volání sovy veèerním tichem! Bìda, kdo
za soumraku jsi zbloudil v samotì nekoneèných lesù, kdo jsi
si zmýlil lesní údolí. Ne, ne, není nad to, býti v noci co nejblíe
u vsi, co nejdál hor. Kdo to pálí oheò na Konèitém vrchu a kdo
tam vzadu pod Kralovou Holou?
Duch Jánoíkùv zalétá v klín hor od chlumù pod Veternou
Porubou a plouí se svým krajem. Postavy horních chlapcù,
zbojníkù a pirátù lesních, tie, aby ani chvojí nezapraskalo,
vystupují na skryté lesní chodníèky a prtì, známé jen jim. Slyel jsi krátký,duený hvizd?
Lesy mlèí, lesy ijí.
Pokolení loupeníkù nevymøelo, tají se v svatojanských slujích, v neznámých jeskyních nad Demänovou, v tradicích lidu.
Ho, kdo by nevìøil zvìstem o pokladech? Svítí a hnou v nitru
zemì. Lesy nad nimi huèí a pramen u nich zpívá. Vichøice
praskají v zimì a metelice sténá. Kos hvízdá z jara. S podzimem listí prí, zatím co ony klesají stále ní. V noèním mlèení
lesa propadají z vìku do vìkù.
Ale kdo stále pálí ohnì v lesích tam pod Kralovou Holou?
Bylo to na konec zimy, co o trhu v Ruomberoku pøisedl
v pøítmí krèmy k hrbáèi Bodickému, pastýøi sviní, zvlátní mu.
Starí, otrhaný, ponìkud nejistého pohledu. Mìl jednu nohu
pokøivenu, napadal na ni.
Prý odkud jste?
Pasák, e z Lúèek.

Neznámý na ta slova se rozhlédl po krèmì a pøisunul svou
idli blí k Bodickému.
Tak vidíme, z Lúèek, øekl pøi tom.
Proè jste se ptal?
Mu s chybnou nohou, nezdál se tu býti pro zvìdavost hrbáèovu. Ba vedl si, jako by mu neselo na pasákových odpovìdích.
Hm. To je náhoda. To se skuteènì hodí.
Co by se mìl hodit?
Z Lúèek! Kde bych to byl øekl! Pak znáte ilanovskou dolinu?
Nyní bylo na hrbáèovi, aby z tìch dvou dìlal vìdoucího. Ptáti
se tak hloupì pasáka, který tam po léta vyhání brav! Musel
se napít, aby cizinci neodsekl pøíli ostøe. To je øeè!
To bych si myslel, odpovìdìl pak, e ilanovskou dolinu
znám lépe jak vy, pane. Pochybuji, e by se v tìch místech
vyznal kdo správnìji ne já, který tam pasu u estnáct let.
Jehòata pasete?
Hrbáè, zdálo se, pøeslechl tuto otázku. Otázky toho druhu
Bodický nejradìji zamlouval. Co pase, je jeho vìc. Pøijï
se podívat, mamlase, a nezabíhej do toho, po èem ti zøejmì
nic není. Tak, to by tak hrálo, svìøovati se kadému darmolapovi, e hrbáèi se nedostalo víc ne potupná pastva sviní,
zatím co se závistivì díval po Hrivnákovu stádu hovìziny.
Chci se vsadit, pospíil s øeèí, e ani ten hulvát Hrivnák,
co pase statek, nevyzná se tam zdaleka jako já, to mi vìøte.
Ale ano, proè by nevìøil . Celkem vzato, co by i bylo cizinci
po tom, nedokáe-li jakýsi hrbáèùv sok tolik, co hrbáè. Ale
Bodický mìl v ústech plno vzteklých slin, kdy u bylo vysloveno jméno Hrivnákovo.
Ej, spláchnem to pivem!

Hej, krèmáøi, a tomuto pøineste také novou, ukázal na souseda.
Oba mrzáci si pøipili.
Naèe neznámému la øeè hned o mnoho lépe.
Aby to vzal zkrátka, tedy nepochybuje o svém hostiteli, e
se dal nìkým zahanbiti v znalosti ilanovské doliny. Ale jak ji
zná, tak jí nezná. Ano, bez uráky. Nebo snad ví, e tam
na Ilanovské hoøe, na úboèí, je zakopán poklad? Nu? Neøíkali jsme to? Neví. Arci, jak by mohl vìdìt! Po pravdì øeèeno neví o tom u nikdo kromì mluvèího, mue s pokøivenou nohou, protoe ostatních jedenáct lupièù, jeho kamarádù, nemìlo takového tìstí, aby vyvázlo z vìzení, kde byli
nakonec popraveni. Mluvèí zaplatil útìk jen zchromenou
nohou.
Nové pivo? No budi. I bez piva by øekl, jak se tenkrát pøed
lety vìci mìly. Prostì tak, e se dvanáct zbojníkù zapøísáhlo,
e poklad, který shromádili, mùe být vykopán jedinì tehdy,
budou-li zas u toho vichni pøítomni. Dá kadému rozum, e
tìch jedenáct by muselo nyní vystoupiti ze záhrobí, kdyby poklad mìli vykopati spoleènì. Takhle je odsouzen, aby zùstal,
kde je, kdy se s podobnou selostí nedá poèítat Nue, to je
vecko, co o té vìci mùe øíci.
Ale hrbáèovi plály oèi a ruce se pokouely o chvìní.
Kde to má být? se ptal.
Ne, neznámý se neukázal sobcem, který si podobné vìdomosti nechává jen pro sebe.
Kde? To se nedá tak urèitì øíci, kdy nejsme tam, nýbr
v krèmì. Kde, povídáte? Abych vám to øekl vecko, tedy pod
skalou, na kterou o svítání na svatého Jana první zasvitne slunce. Chcete-li, podívejte se tam.

Nyní to byl Bodický, kdo se ohlíel po krèmì. Ne, nevyslechl jich nikdo. U vedlejího stolu si rámusili o svých záleitostech.
Nue, kdy jsou vìci takové, kdo zabrání, aby nezapili øeè
podobného významu? Hrbáè hoøel, a aè se pøemáhal, jak
mohl, dalo se rozpoznati, jak se zachvívá chvílemi jako v horeèce, byt jen na okamik. Vypadal, jako by na poklad se chtìl
vypraviti hned, ne bude nìkým pøedbìhnut, nejlépe rovnou
z této krèmy.
Boe, míti klíè od èasu a pobídnouti ke spìchu mìsíce a týdny, tak plouivé, tak líné!
Krev mu stoupala do hlavy, i bylo nutno píti a píti, zalíti vnitøní ár. Také neznámý se ukázal neodøíkavým a zdatným, pokud lo o pivo i pálenku.
Ne, ne, chvílemi to hrbáè nemohl u snésti, musel se smáti
zcela hlasitì. Propukal v krátký chechtot. Nelze pøec smíchem
prozraditi, co víme! Zdálo se mu, e roste sám pøed sebou,
e se mu rovnají záda, och, on nejmocnìjí z Lúèek.
Tak, a nyní dolo na tebe, Hrivnáèku, holoubku, karty
se obracejí a vymìníme si to, abys nemyslel, e hrbáè je dobrý
jen k bravu. Tak, pìknì, nyní má ty svinì a vidí, jak ti to u nich
sluí. Hehe. Jak se daøí u nich? Dobøe? Nue jdi s cesty, a
tì nepøejedu bièem. Ode dneka pasu já hovìzinu. Nahoøe
na stráni. Nad tebou, abys vìdìl.
Kruci, a teï se pozná, kdo bude mít chu z koho si tropit
aky a komu umrzne smích u samé tlamy. Kdo po kom
se bude vozit ode dneka, pánové! Pøed kým budou enské
ohrnovat nos! Kruci . . . ne, ne, jen na enské nevzpomínat
v této chvíli, msta hoøèí ne jalovec se zdvihá ze slin a v hlavì
je tma a víry. Chytit za vlasy tu nejkrevnatìjí, pratiti jí o zem

a zmocniti se toho, co mìly pro vecky chlapy, jen ne pro hrbáèe.
Pro jiné chlapy! Bùh je svìdek, uvidí se, kdo s koho! Co?
Pást dobytek za tu mrzáckou almunu? Tìch pár litrù jeèmene? Bochník chleba? est snopù ita? Mnì? Pìtkrát tolik, vy
psi . . . vy . . . vy . . . Za to mohl pást takový Hrivnák, ne já.
A co mi vùbec je potøeba vìènì jen ít s dobytkem? Není
na prodej dùm v Mikulái?
Ohlédl se po krèmì. Ani nepozoroval v tom vzruení, e tu
osamìli. Kulhavý cizinec jednal eptem cosi u krèmáøe, zatímco opilec se svíjel sám v sobì jako èerv.
Venku byla tmoucí tma.
Platit! vykøikl pasák vzpurnì, jak slýchal volati pány
na krèmáøe.
Ale hostinský, ku podivu, se neklanìl a nepsal úèet.
Kolik máte penìz? ptal se naopak Bodického zpùsobem,
jako by mìl pøed sebou nìjakého opilého pasáka nebo garbíøe, nikoho mocnìjího.
Pasák se zarazil.
Vylo najevo, e má osmdesát korun.
To je málo! nijak pøívìtivým tónem, odmìøenì poznamenal krèmáø. Útrata dìlá devadesát dvì.
Nyní rozeznal hrbáè hlas cizincùv.
Pøece mu musíte nechat na vlak do Mikuláe, krèmáøi, pøimlouval se za svého hostitele, který byl tímto zákrokem nevlídného krèmáøe zøejmì pøiveden do úzkých.
Aby se mìl pøiznat, Bodický v tomto okarniku nièemu z toho
nerozumìl. Lesklé, nepøítomné, vypoulené oèi opilce bloudily
tupì po krèmì jako by sem byly sraeny z velké dálky. Zdálo
se, jako by odnìkud spadl a otevøená hnusná ústa mìl zkøi-

vena køeèí. Jetì okamik a rozbije krèmáøi tváø sklenicí nebo
se zhroutí s naøíkavým øevem.
Tyto lidi a cesty jejich myslí znal krèmáø jako svùj mìec.
Obojí, co mohl opilec provésti, nebylo krèmáøi k potøebì, kdy
dostal zaplaceno.
Nevìda, jak k tomu dolo, ocitl se pasák v následující chvíli
pøede dveømi koøalny na ulici. Mrazivý, východní vítr fièel mìstem a vøezával se ostøe do opilcova tìla, chatrnì obleèeného. Zastrèená ulice zela prázdnotou. Do ticha dorachotil zvuk
klíèe ve dveøích.
Po kulhavém cizinci, oh, po tom skvìlém dobrodruhu a lupièi, který unikl z vìzení a ví o pokladech, nebylo ani památky. Jako by se byla zemì pod ním slehla.
Tak dolo k tomu, e pasák tu zbyl sám.
První zmámení trvalo jen nìkolik okamikù, pak se v nìm
zvedla úzkost. Jak si sáhl na hlavu, zpozoroval, e nemá èepice. Jal se jako pomatený cloumati dveømi a bíti do nich
pìstmi. Slepì, pudovì, bez rozmyslu,jako zvíøe, které je vypuzováno od svého doupìte a za kadou cenu se dere zpìt,
útoèil na výèep, kde zatím ji zhaslo svìtlo. Øval pln strachu,
a kdy mu odpovídala jen ozvìna úderù v noèním
tichu, dal se do usedavého, hnusného, dìtského pláèe mrzáckých lidí.
Kdosi ve vedlejím domì otevíral okno. Z rozespalých úst
padlo slovo: stráník.
Tu se dal ze strachu na útìk k námìstí.
Alkoholové opojení, je ostatnì hned v krèmì bylo citelnì
slabí ne opojení z cizincovy zprávy, bylo z hlavy vyhánìno
mrazivou nocí. Umrzlý sníh skøípìl pod nohama.
Pasák pomalu vystøízlivìl a zaraziv se v bìhu,uèinil zadost
mylence, která ho první posedla, sáhl do kapsy.

Byla prázdná. Vecko jmìní nechal ve výèepu.
Bim-bim-bim-bimbam - bam - bam - bam - bam Poslouchal údery vìních hodin.
- bam - bam - bam - bam Co nebude konce tìm zdlouhavým úderùm?
- bam - bam - bammm - - Dvanáct. Poslední dlouho dozníval do ticha.
Bodickým otøásla hrùza a chlad. Dobrých est hodin nocí
mohlo býti odtud pøes Mikulá do Lúèek.
Jen si nesplésti silnici na Lískovou!
A jen aby ho nepotkala cestou vánice! Teprve kdy víc
vybìhl, ne vyel, za Ruomberok, kde ho pohltila bezhlasá èerná noc, pozoroval, e je zcela zamraèeno. Cosi
jetì temnìjího se zvedalo v dálce vpøedu, po pravé stranì.
Mohl to být masiv Demänovské hory. Ach, bud vlastnì dík
tomu rvavému, do kostí mrazícímu vìtru, který mu lehal v tváø,
snad roztrhá mraky a zabráni vánici. Hu, kde by se ukryl, kdy
silnici neprovázelo nic, ne holé, oklivì vrzající stromy. Toto
je pìkné nadìlení, si øekl.
Po pravé stranì tuil proud Váhu. Aspoò øeku za spoleèníka! Vak s jejím pøítokem, potokem z ilanovské doliny, jsou
staøí známí. Co pasák slídíval okem po bravu, potok mu
po boku umìl a plynul. Ne, kdyby aspoò zvonce stád znìly
na blízku.
Pøidruje jednou tøesoucí se rukou, pokud mìl v ní vládu,
pokud netuhla mrazem, ohrnutý límec kabátu tak aby vítr tak
nepronikal na, krk, kráèel hrbatý pasák , co mìl sil. Druhá
ruka, sahající a ke kolenùm, se rozhánìla, vedle tìla. Netr-

valo to dlouho a zatímco zpøedu ho vítr mrazil, na zádech ucítil pot, jak spìchal.
Tak se stalo, e za necelé tøi ètvrti hodiny dorazil do Lískové.
Lidské pøíbytky dodaly mu ponìkud mysli. Nael dokonce
tolik odvahy, e pomyslil i na to, vydati se odtud polní cestou
na Lupèu, Motkovisko a Demänovou. Získal by tím dobrou hodinu. Ale kdoví, jestli by neseel s cesty, která bude zaváta.
Nechal zámìr padnouti.
Nicménì první stísnìnost zmizela. Bylo mono mysliti ji i na
nìco jiného ne na nebezpeèí vánice. Ne, ten id zlodìjská,
k vùli nìmu jest mu tuto cestu konati pìky! Skøípìl zuby a klel
v duchu. Poèítejme to jenom, vdy za osmdesát korun
- a ta huba køivá øíkala jetì, e útrata dìlá víc - byl by musel
vypíti s neznámým spoleèníkem nejménì edesát pùllitrù piva
nebo ètyøicet mírek slivovice, co se vyvrací samo sebou. Zlodìj smradlavá. Poèkej, po svatém Janu!
Ale poèty mìly tu dobrou vlastnost, e, jsouce obtíné a dlouhé, zkrátily cestu. Byla tu Liptovská Teplá, sotva se nadál.
Nyní bylo pøejíti tra a silnice odtud vedla po její pravé stranì. Aspoò nìjaká zmìna. Do Vlaek odtud byly zas jen tøi
ètvrti hodiny. Tam, buï chvála Bohu, na zastávce právì ji záøil
a syèel ranní vlak jedoucí k Ruomberoku. Oh, znamenitì! Kde
vlak, tam lidé. Utvanému chodci bylo, jako by byl pohotìn
kalíkem dobøe høející slivovice. Silnice tu pøekraèovala i Váh,
hrome, a tu vlastnì ji jsme za okamik na polovièní cestì,
tøeba nohy bolely a pot na èlovìku mrzl. Nevídáno, má-li metelice chu pøijíti , a jen nemeká, dokud je Bodický na cestì,
které má na mále. Tma? Ach, kdopak hovoøí, e je potøeba
svìtla na chùzi. Hrbatý pasák dosáhne toho rekordu, e urazí
cestu z Ruomberka do Lúèek za pouhých a hloupých pìt

hodin. Hle, to èerné vedle Demänovské hory je Poludnica, ta
proklatá. Pod ní je ilanovská dolina, Bodického pasácký revír.
Ted to v nìm, jak se blíil, poèalo vøíti na. vzdory mrazu, který
se mu nejnepøíjemnìji zarával do krku a do ruky, která krk
chránila. Nech je toto jetì podstoupeno. Vak bìda chamradi z Lúèek, a bude po svatém Janu a pasák sviní si odnese do stavení nalezený poklad! Uvidí se, jak mu draze zaplatí velijaké to pøezírání, víme? Vøelo to v nìm stále silnìji
a stále vý, a pojednou se zarazil.
Hrivnák!
Aby tak Hrivnák se o pokladu dovìdìl a pøedeel ho! Mimodìk, aè ztýrán, dal se do bìhu, jako by tomu chtìl zabrániti. Boe, jen to ne, Kriste vemohoucí, jen to ne, jen ne Hrivnák!
Pøed jitrem, utvaný, Poludnici ji pøed sebou, byl koneènì
za Mikuláem stien vánicí. Vítr hvízdal a sníh zasypával nepokrytou hlavu, vlétal do uí, do oèí, za krk. Tma byla hustá,
jetì e tu znal dobøe cestu! U vech hromù, aby ho to tak
zasypalo u takøka za humny.
Pøed chvílí si umiòoval, e hned ráno dojde poohlédnouti
se po ilanovské dolinì. Ale kdy vysílen se dostal posléze
pøec jen domù, nevyel ze stavení dlouhé týdny. V prvních
dnech byl mezi ivotem a smrtí. Blouznil v horeèkách, provázejících zápal, stále a stále o tom, e prý a ho pustí, e zmeká, e nesmí být pøedstien.e u vidí kohosi tam míøit s motykou. Dohadovali se, e v bezvìdomí tím míní hrobaøe a vlastní hrob. Fantazíroval celé noci.
Kdy s ním bylo lépe, zavolali k nìmu Hrivnáka, jeho jméno tak èasto vykøikoval v bezvìdomí. Ale hrbáè s ním zavedl,

kdy na okamik jasnì a ostøe si návtìvníka propátral, zcela bìnou a rozmarnou øeè, zdaleka se dotýkající ne bolestí
nebo poslední vùle, nýbr pøíbìhù o pokladech a podobných
hloupostí.
Ne, ne, ten Hrivnák, ten trulant, pratìný pytlem nic nevìdìl, nic netuil, jak vyla najevo. Bodický mìl v hrsti cosi skoro tak cenného, jako u sám poklad. Jistotu. Smál se v duchu
zcela nehoráznì. To ho uzdravilo.
*
Vida, sluneèné dny, které ted pøily, vytahují nemocné
ze stavení jako vodu z kaluí. Ach, není divu, e pasákovi sviní se zprotivila postel, na ní po týdny byl upoután. Bude u
zase vyhánìti brav, ke které práci jiný nebyl ne on.
Dobrý pastýø, øekl si se zlým smíchem Hrivnák, kdy ho
hned prvního dne, sotva se mohl postavit na nohy, uvidìl.v ilanovské dolinì. Nemùe zapomenout na místa, kde pásl.
Ale kdy ho tam pøistihl i druhého i následujícího dne, zavrtalo mu v hlavì:
Co tam oblapává ten èlovìk?
Ten èlovìk, ivobytí tuhého jako koèka, nedìlal nyní vskutku
nic prospìnìjího, ne e obcházel na stráni skalky.

VIII.
Nemoc se zahnízdila v Lúèkách, a kdy z ní Bodický astnì vybøedl, byl to
tenkrát starý uèitel tefan, kdo do ní spadl a po ui. Mláde ji po nìkolik dní si oddechovala od koly a vychutnávala svobody, teï kdy slunce pralo do návsi, s pokøikem tak

vìhlasným, e bylo za naveèerù a úzko. U sta hromù, kdyby
tak jednou naráz nemoc chtìla dreti vecky kantory svìta!
K smíchu, kampak s hrou o kulièky,oblázky a boby! Toto sluneèné jaro a tuto nenadálou prázdeò nutno oslaviti hrou øíznou jak biè. Hrálo se tedy na rychtáøe, k nìmu alobce pøedvádìl viníka, aby rozsoudil , kolik za smylené provinìní má
dostat na onu èást tìla, která je nejpohotovìjí k nìèemu takovému. Vidíme ho Matìj s chvostem právì rychtaøí, ta kratinoka s velkou moudrou hlavou a s irokými gatìmi, v nich
by mohl mít meního nájemníka a z nich vìènì èouhá mlíèen, který mu zjednal pøízvisko. Vidíme ho, jak krátké sloní
noky pevnì rozkroèeny, jako by zápasil s býkem, tøímá
v èepici hlavu obalovaného, který nesmí vidìti, kdo ho zezadu vyplácí podle návrhu Matìjova.
Dvanáct dostane! velí Matìj.
Oh, tìstí obalovaného, e Matìj s chvostem neumí
do více poèítati.tìstí, e to není za rok, a bude poèítati
do padesáti, ba do sta. Matìj s chvostem má dobrou hlavu, bude tudovat na pána.
Ondyno zrobil ji stolièku pro starí sestru, a kdo za to, e ji
na první ráz rozsedla, holky u jsou takové.
Trávník pøed stavením Petrovièovým zas oil zásluhou ètyø
nejmeních Petrovièù, z nich stáøí posledního se poèítá dosud
na mìsíce. Od nepamìti se rejdilo pøed Petrovièovými okny, jen
asi pøed ètrnácti dny, bùhví proè, rodièe zakázali v místech dìtem povyk. Ted vak se tam ji vecko zas pøestìhovalo a jen
do toho! Holky kvièely bolestí, jsouce bity ví silou, e div krev
nestøíkala s postieného místa, a pøece spokojeny.
A já nìco vím, zazpíval najednou z nièeho nic Adámek
Nahálkù.

Jéj, øekni to jen mnì, pøitoèila se k nìmu holèièka iaranova, nechavi pokøiku, nebo se mohlo státi, e Adámek
vskutku nìco ví. eny jsou zvìdavé ji od malièka.
Malíø zas pøijede, hlásil na celé kolo malý mu a zatváøil
se povýenì.
Psal k nám, e za ètrnáct dní.
Dosáhl skuteènì vánosti touto novinou. On to pøec musí
vìdìt, kdo k nim pøijede. Od koho se mu zas bude dostávat
bonbonù pro závist ostatních.
Ale v zápìtí byli na vrchu i nìkteøí z druhých, jejich známost
s malíøem také byla nemalá, jak se ukázalo.
Já mu budu dret zas krávu, a jí bude kreslit..
pynil se jeden.
Ty?
No, nai straku! Optej se koho chce.
A já s ním budu bicyklovat, pøetrumfl ho druhý.
Bicyklovat? Vidíte, jak se mu od huby práí? Jéj!
Bicyklovat, vzpurnì stál na svém posmívavý.
Povedu mu kolo, a pùjde pøes náves, jako loni.
A tomu øíká bicyklovat?o drádí ho zas jiný.
Bicyklovat umí jen malíø.
No, jen Rambousek, dotvrdil Adámek, aby zase pøed
ostatními hádaiícími se o chlup a nic dohromady nevìdoucími (kdopak u nich bude bydlet?) obhájil svou zasvìcenost
ve vìci malíøské.
Ale radost netrvala dlouho. Kdy uèitelova nemoc nechtìla
odejít, døív ne malíø pøiel nový uèitel, tentokrát o mnoho
mladí. Zarevucký se jmenoval, a bylo u konce nenadálé
prázdno. Mladík teprve loni vyel z uèitelského ústavu a nyní,
témìø po roce èekání, dostal tu výpomocné místo.

Kdy pozdìji v èervnu doktor Herman pøijel k bratrovi na letní
byt, vyjádøil se o mladém uèiteli:
Jestlie tu u zùstane, budete tu mít nadìji na první úmrtí
na tuberkulózu, které Lúèky budou kdy pamatovat.
Tak se to tu mìlo se zdravím.
Ten silný vzduch z hor? Dìdkové jako nezmaøi? Ten mládeneèek si to pøinesl s sebou, øekl doktor. A to jetì tu mùe
hezkou chvíli vzdorovat, kdy jinde by u dávno nebyl.
Mladý mu si nesl s sebou ze kol kromì té suky zápal
pro svéráznost slovenské krajiny a uvítal s netajenou radostí,
e se dostane právì do nedotèených konèin, by by zde byl
v dobì deù a rozmoklých cest jako odøíznut od svìta. Chtìl
co nejblíe vniknouti mezi lid a nadìlalo mu starostí, jak bude
v Lúèkách bydlet a jakou stravou bude iv.
Jsou tu chlapci, s kterými bych mohl kamarádit? ptal
se starého uèitele hned, kdy nastupoval. Uèitel tefan zapøemýlel.
Je tu jeden, mladý edor, øekl pak, který má nìco v hlavì. Uèil jsem ho. Má rád hory, toulání, vèely a pole. Vdycky,
kdy se na nìho podívám je mi u jasno, e èlovìk mùe být
i veselý i zboný zároveò. Jeho otec je toti baptista.
 Baptista?
Zarevucký zpozornìl jetì více.
Øíkáte, e tu jsou baptisté?
Ne. Jen rychtáø. A jeho syn k nim asi nemá daleko.
Bledému mladíkovi tvoøila se v duchu pøedstava edorova
syna, plného zdraví, toulek a nadení.
Jak se jmenuje?
Adam, øekl uèitel. Ted je ve vyetøovací vazbì jako podezøelý z vrady.

Kdy jednoho z nejbliích dnù pøiel na nábo enství
evangelický faráø z Mikuláe, také jetì mladík, vyprovázel
ho uèitel Zarevucký od Lúèek a k mìstu. Teplý vítr, provonìlý
lesem, vlál nad polní cestou, kterou li.
To je kraj vydechl Zarevucký.
Kraj i lidé, pøíteli.
I lidé, pøisvìdèil mladý mu. el chvíli mlèky, pak se otázal:
Co soudíte o baptistech, faráøi?
Faráø se usmál.
O tìch vìcech pøece nemohu mluvit. Nemluvívá
se objektivnì o konkurenci.
Vánì;øekl uèitel. Rád bych vìdìl pravdu . Slýchal jsem
o nich, e jsou samé bratøe a sestro , ale e ve skuteènosti
nejsou prosti pýchy, ba e mají více ne kdo jiný. Øíkají prý
o sobì, e nepi jí a nekouøí, jako by øíkali s tím farizejem z Písma . Dìkuji ti, boe, e nejsem jako tento publikán... Ostatnì
v tom je i dost pokrytectví. Jsou takoví, e kouøí a pijí po stranì a na venek zachovávají ctnost. A vlastnì, proè nepít
a nekouøit, jsme-li zdrávi, jaká to je zásluha! 
To víte, poznamenal dost neochotnì faráø, lidé patní jsou
vedle dobrých vude. Ani u evangelíkù nejsou vichni svatí.
Nyní se usmál uèitel.
To øíkáte jako evangelický faráø?
Kdy jsme u tìch baptistù: Oni vlastnì, chceme- li to vidìt
ideálnì, se pøibliují pravému náboenskému smyslu, snahy
po nejvìtí intimnosti v dohovoru s Bohem. Neznají obøadù,
jdou si k Bohu bez pr ostøedníka.
Jene pak se jim ten Bùh rozlízá po vem, pozna menal
mladý uèitel,pak to vypadá tak, e ze vsí by se ozývaly jen
almy místo písní.
I na to faráø nic neøekl. A po chvilce zaèal:

Natìstí pro nì, e to jsou jen malé skupinky a e se tudí
navzájem znají. A by vzrostly, objevilo by se tolik kazù, jako
ve vem jiném.
Pravda.
Dnes na nich je krásná ta rigoróznost, s jakou hned vyluèují ze svého støedu toho, u nìho zjistí, e neije podle zásad. Nepatøí mezi nás, mìli by øíkati i v jiných církvích. .
Mezi øeèí doli oba mui k vrbinám na bøehu Váhu. Øeka
huèíc, rozlila, se po celém irém øeèiti a zasedala kalem
do vrbového houtí, které rostlo u krajù. Oblázèité ostrùvky,
které tvoøila v létì uprostøed, byly nyní pohlceny vodou, její
hlavní vírný proud el po levé stranì. Zátopa sahala a po cikánských domeècích, je se krèily na konci luk.
Jetì e tak voda huèí vìènì svou, øekl uèitel, dívaje
se v proud. Nezdá se vám, faráøi, e svìtská píseò, tanec
a ty vìci jsou krásnìjí ne náboný zpìv?
Faráø se zadíval na tuberkulosní uèitelovu tváø.
Nevím. odpovìdìl mu pomalu.. Ale ztrácí se nám to tu
nìjak pod rukou, chápete?
Pøed starým døevìným mostem vrbickým se zastavili. Uèitel se mìl k návratu. Zatímco se louèili, minul je mladík, jdoucí
od Mikuláe. Mìl hlavu ponìkud svìenu.
Uèitel, ani vìdìl,proè tak èiní, ohlédl se za ním. Mu zaboèil na cestu k Lúèkám .Vechno na nìm se shodovalo s tím,
jak starý uèitel tefan mu vypodobnil Adama rychtáøova. Ale
tento chlapík. který tudy el, mìl po kadé stranì úst silnou
kolmou vrásku, je chybìla v popisu uèitelovì.
Jak se naveèer v dìdinì ukázalo, byl to skuteènì Adam
edor, který po marných výsleích byl proputìn z vyetøovací vazby.

el mezi poli krokem loudavým, tøeba zas cosi v nìm volalo k letu. Hoditi minulé dny za sebe, býti zas u svých vìcí, nadýchati se hor. Soumrak se sklánìl a zvonce znìly s pastvin
u lesa, ty hluboké a hluèné, kravské zvonce. Hle, zatím co nebyl
doma, vyhánìjí u statek na pastvu. Také jehòátka jsou ji jistì v hoøe. Bylo první ero, kdy vyhýbaje se lidem, pøiel a
na návrí nad ves. Na èísi zahradì do naveèera hvízdal kos,
pøehluován pokøikem dìtí. Také z lesa tichem jemnì pronikaly hvízdavé ptaèí trylky, dvojitì, s ozvìnou. Nad umlklými
pastvinami se rozsvìcovaly hvìzdy a pøes Poludnici jako lehký
snový závoj se táhla edomodrá mlha.
Vecko proel toho naveèera Adam edor, svìtnici, chlév,
mlat, zahradu, zastavil se u vèel, v eru se opøel o strom
a poslouchal, v èí zahradì to kos zpívá. Ta hanba, být èlovìkem! Lze-li tak popinit kosa?
Vidí, øekl mu otec, vyhráli jsme to zas jako tenkrát s tou
kolou.
Ale syn neodpovìdìl a v komoøe padl do peøin jako kus
tupého pøedmìtu.
Musel ho se svítáním probuditi hlas trubky pastýøovy, aby
zas jako jindy vesele vyskoèil z peøin. Hle, není to sen, tu okno
do zahrady, tady vìák, tam truhla na prádlo. Je to komora
jak døív, jak pøed vazbou, jak po léta. Za oknem plane východ,
brunátný pøi obzoru, èím výe tím lutí a matnìjí, a splýval
s edìmodrou oblohou. Kriváò, Gerlach a Rysy záøily nad mlhami, bude zas jasný den. Na trávì v zahradì leela rosa.
Ticho bylo to tam, kdy pasák zatroubil. Z edorova i sousedova chléva bylo slyet eny, jak pøi dojení mrzutì okøikují
krávy, bijí-li ocasem. Od ètyø hodin zaèíná nový den, nekoneèný, utracený v práci. S úsmìvem vítat jej mùe jen lenoch
. eny, odcházející z postele rovnou do chléva a z chléva

k plotnì mají.o rùovém jitru své mínìní. Ach, kde jsou vlastnì dívky? Mají kostnaté ruce a tvrdé rysy jako eny. Koho to
chlapci milují? Jinými kraji jde dívèí taneèní krok. Ne; odpus,
boe, sem se snad sely jen eny a práce.
To byl ji Adam u strouhy se mýt... Voda zábla, a se zuby
tøásly. Bud pozdraven potok a ráno.
Krávy z dvorkù vycházely do návsi, jako by herci vystupovali na jevitì. Jejich krok zachovával rozvahu a dùleitost.
Slunce stoupalo nad obzor a stádo odcházelo.
Ach, a nyní bylo na pastýøovì synku, na nikom mením ne
na Matìji chvostem, aby dokázal, co dovede. Mìl trubku
otcovu v moci nyní on a troubil a troubil, nadouvaje tváøe, beztak ji iroké od toho kumtu, a vyzaøuje sebe-vìdomím, dokud nebyl kýmsi zahnán. Molodìc!
Jetì nedoznìl za vsí splav kravských zvoncù, kdy
se na návsi ozvalo prásknutí bièem a Lojko zahulákal
na dìdinu:
Jehòata!
Vycházela èerstvá, tichá a druná, e byl a høíchem chraplavý hlas Lojkùv a jeho mladího pomocníka u stáda , které
tak jásavì vyzvánìlo.
Co následovalo tom, bylo bez zvonkù, pøízemní, nelo do hor.
Hrbáè Bodický, zanechav nemoc ji dávno v posteli, ráno
se vydal se svinìmi do mokøin na ves a líná, bøichatá zvìø,
se svislými vemeny, vytaenými od hladových selat, dávno ji
zapomenuvi. na ryènost svého mládí, spásala trávu, aby
se za poledne rozvalila na slunci, nyní jetì milém. A kdy bylo
slunce ji na polovièní cestì nad Poludnici, pøila chvíle staøeèka Gregora, aby vyhnal stádo lutých housátek s husami
na palouk za dìdinu. Mìl úlohu nejvdìènìjí, aè ne málo svízelnou. Rostlo mu tu, tak øíkajíc, pod rukama ta úlisná, hovor-

ná havì. Jeho houf doel nejvalnìjích promìn od jara
do podzimu, kdy staøeèek skládal svùj úøad.
A lidé se ztráceli v polích.
Od edorù li okopávat brambory. Rychtáø dnes èasto ustával v práci a narovnával záda. Ne, pøece s tou øeèí nebude
nic. edorová se svými dvìma øádky byla muùm stále v patách. A pøed ní se nedalo mluvit o tom, co zavinila.
A tedy to bylo hotovou vìci. V poledne krejèí, posílák, zvoník, hrobaø a obecní sluha v jedné osobì zabubnoval na návsi a zval obèany do schùze naveèer.
Sezení bylo na kladách na návsi. Ti, kdo mìli nejblíe, pøinesli si i idle ze stavení. Veèer sestupoval s hor do údolí jako
píseò stáda.
Odvìènou strá, soumraènou horu. vzadu za sebou scházeli se tu mui hlinitì èervených tváøí jako pøed obøadem. Èisté,
bílé rukávy koil svítily mezi èernými vestami a klobouky. Byli
tu statní chlapíci, kteøí nemìli stání, zatímco starci bílých a dlouhých, prsténcovitých. vlasù odpoèívali pokojnì na kládách.
Ke schùzím nutno pøistupovati rozvánì a s úctou. Ach, zdali
tomu je víc ne padesát let, co bývalý rychtáø Gaparik, a mu
je zemì lehká, i kdy byl hrubiánem, vykázal ze schùze starého iarana, e pøiel tak, jak se právì vrátil z pole, zablácen
a neumytý. Budi mu, rychtáøi, odputìno, pevnì drel
obec.Byl by to baèa Reucha, který by mohl vyprávìti, a ne
jen sám, jak, kdy byl mladíkem a stál v noci s holkou u plotu,
vzal ho rychtáø Gaparik za límec a poslal domù, jeho i holku,
kadého na jinou stranu.
Tý rychtáø to ostatnì byl, kdo pøed muzikami vybíral penìité zálohy od mladíkù a nevrátil jim jich, kdy se strhla rvaèka. Èasem tak vyhojil muziky od raubíøstva. Ano, ano, to byl
on, hranáè a mudrc, který i v Mikulái nìco platil, kdy se tam

objevil o trhu. Vymírají rychtáøi. Hledme, toho mátohu edora, jakou on obci nespíská pøíhodu skrz eninu hloupost.
A u to bylo pro tu listinu èi pro ono zostuzení syna, byl
edor nyní jako pøevrácen. Kam se podìla upøímná zvídavost jeho oèí? Byli na rozpacích, jak s ním vésti hovor a tá
nejistota byla i u nìho.
To, e se ztratilo jehnì ze stáda a e snad v tom mìl co dìlati
medvìd, bylo ji v øeèi obráceno se vech stran. Také práce
polní a postup odvodòovacích prací za vsí pod lesem. Nebylo toho, kdo by zaboèil na pøedmìt dnení schùze, jeho nevyslovená tíha visela nade vemi ve vzduchu.
Napìtí se jetì vystupòovalo, kdy po cestì od svého stavení pøicházel sem Herman. Mui umlkli. Cítili vichni, co
se bude dít. Tenhle, jen jde, je rychtáøovým svìdomím a nástrojem edorova pádu.
Ale nyní se stala ta nepøedvídanost, e Herman, odhodiv
svým jistým pohybem klobouk na klády, pozdravil naopak
rychtáøe tak srdeènì, jako by byl jeho nejdávnìjím pøítelem.
Jidá!
Dobrý veèer, øekl pak ostatním, nehledì ji na edora,
a usedl.
Kdo tím byl zmaten nejvíce, byl právì rychtáø.
Jeho øeè byla neslavná, jak mono pochopiti. Rozhlédl se nejistì po shromádìných, které vítal.
Na programu dnení schùze, vypravil posléze ze sebe, je
ona vìc Balaova.
V tom okamiku mu pøipadlo, aby vyhledal oèima Hermana. Zdálo se mu, e Herman se usmál a. nepatrnì pohnul
koutkem úst. Aha, u to tu máme, jistì si myslí. To edora
zmátlo úplnì. Vypravil ze sebe bez ladu a skladu celou vìc,

jak se stala. Jak Balaa podvodnì pøiel k jeho enì a vymámil na ní podpis. Jak podal ádost na úøady.
Nyní ji se zaèaly do jeho øeèi plésti hlasy, èím dál tím troufalejí. Dolo to k tìm koncùm, e odkudsi stranou bylo
na rychtáøe zavoláno, aby nyní napravil, co si nadrobil. Hospoda e v obci nesmí být a nebude.
Tu se edor ve svých odpovìdích zarazil
Vèera mi pøilo z úøadu povolení pro Balau, øekl.
Bylo to, jako kdy do mravencù lápne. Hlasy pøekøikovaly jeden druhý. Div, e nepadly nadávky. Stmívalo
se, ti, kteøí nechtìli býti v øeèi vidìni, nabývali odvahy.
Veèer byl vlahý a hustý vùní, vydraïoval náladu shromádìní. eny stály v zahrádkách a pøed vraty, poslouchajíce. Jen pøed edorovými nikdo nebyl. Rychtáø stál tu sám
proti hlasùm obce.
Zatím Herman s úsmìvem nechal vyvrcholiti hádku. Pak
se zvedl s klády, mocnìjí ne rychtáø.
Chci míti chvíli ticho, øekl. Dìláte jako blázni a melete
na prázdno. Rychtáø nemùe za to, co se stalo, leè e snad
bylo na nìm, aby na úøadì zakroèil, co neudìlal. Chci mít
ticho, okøikl nový hluk. Musíme jednat, kdy to dolo tak daleko. Navrhuji toto východisko.
Oh, tenhle èlovìk v nièem neztratil hlavu, na vecko byl pøipraven, jak se nyní znovu ukázalo. Zatím co, jak øekl pøed chvílí,
mui mleli na prázdno, vìdìl on, jak do vìci.
Navrhuji toto, bylo slyet jeho øeè nyní v tichu. Balaa dostane od obce odstupné, aby nestál na své ádosti. Jsem
ochoten sám to s ním vyjednat, uznávaje dùvodnost obecného pøání.
Nastalo rázem ticho.

Mimo to pùjdou se mnou asi tøi z vás zítra ráno na úøad jako
deputace, která si musí vynutiti, aby bylo odvoláno povolení
hostinské ivnosti v Lúèkách.. Kdo souhlasí?
Ticho bylo nyní naprosté, e bylo slyeti jen vzdálený epot
en a vìènou píseò potoka, který tudy el po oblázcích.
Ale v následujícím okamiku naráz se zvedl pøíboj hlasù. Tìitì se pøesunulo k Hermanovi. edor chvíli z toho nic nechápal. Mìl jen v tom okamiku jasný pocit, jak on pøestává
být pøedstaveným tohoto stáda, je se pudovì pøimyká k jinému pastýøi, silnìjímu a rozhodnìjímu. Nemohl setøásti
dojmu, jak mu pod nohama klouzá pùda jako by el po blátì,
jak rychtáøství mu uniká jaksi mezi prsty, tøeba e se nestalo
nic, co by bylo podobno volbám.
Vecko, co vykonal pro obec, mu proletìlo hlavou, celý zápas svého ivota, starý rozpor s Hermanem.
Øízení schùze se mu vysmeklo z ruky. Nebyl tu platen víc ne
hrbáè Badický, pasák sviní. Oh, Balaa pøed èasem poèítal
znamenitì!
Kolik mám nabídnouti Balaovi?, bylo zase slyeti zesílený hlas Hermanùv.
Tøi tisíce?
Zvlátní, e bylo vdycky ticho, kdy pøiel s návrhem.
Tedy dva?
Ano, byli vichni pro to, jak se ukázalo. Tak bude vìc vyøízena nejpøíjemnìji, i kdy dá rozum, e vlastnì by nemìli platiti
ádného odstupného, jestlie úøad povolení sám vezme zpìt.
Ale nyní to zaèalo vøíti v edorovi. Zahlédl Adama, jak
se na nìho upøenì dívá od stavení. Chtìl teï vecky pøehluiti, ale pøipadal si jako ve snu, kdy má vykøiknouti v nebezpeèí,
ale ztrácí hlas. Chtìl volati, e tisíckrát mu jsou milejí vecka
naøèení a spílání shromádìných, ne úlisná slova Hermano-

va, kterými byl vzat v ochranu. Chtìlo se mu køièet, chtìlo
se mu øvát. Co nevidíte vetøelce? Dravce, jak po vás sahá?
Uhlazeného cizince, který padl sem do hor? Hráèe? Koøistníka? Dravce?
Nepozoroval, e jen eptá sám pro sebe.
Nikdo ho neslyel a nikdo neèekal na to, co øekne.
Jen ve tmì tuil synovy oèi kus opodál.
Nyní udìlal edor nìkolik krokù k Hermanovi. Bylo to poprvé co el on k nìmu. Mui se dívali, co se stane. Hle, baptista se jde podìkovati neznabohu idovi,e se ho zastal.
Ale jen tìm nejbliím se dostalo slyeti, co tie vmetl staøec do tváøe toho nádherného mue:
Bude brzy rychtáøem a bude sahati na obecní lesy, abys
je odkoupil. Ale pozor na ruce, Hermane, pozor na ruce! Bùh
je nad námi.
Bylo ticho na chvíli. Vichni se dívali na ty dva a po jejich
krátké rozmluvì, kterou vedl vlastnì jen jeden z nich.
Rychtáø odcházel na své místo. Herman se usmíval.
Veèer vonìl jarem. Poludnica ustoupila do tmy, a zatímo
schùze trvala, nad údolím z era vyly hvìzdy.

IX.
Slabounce, snad ani nevìda o tom, snad jetì ze sna, spí
jako dík druce, s ní sdílel veèer hnízdo ne k chvále Hospodina a lesù, zatìbetal první pták na lesní stráni ilanovského
údolí.
Bylo pøede dnem o svátku svatého Jana.

Lehouèká prùsvitná mlha se odvíjela z ticha lesù. Prameny
zpívaly, padajíce se strání dolù do úzké doliny. Tam hrál si
a umìl potok, zatímco traviny stály tu lehce omeny rosou.
Po cestì vedle øíèky nela ivá due, èerné pøítmí dosud neruenì tkvìlo v korytech strmých strání, porostlých lesem. Ale
tam nahoøe na vrcholcích se jasnilo, horský vzduch prorùovíval od èerveného prouku na východì. Tam s temena Poludnice byl asi nádherný, neurèitý pohled po jitøním údolí Váhu,
jak, spánek v pøivøených oèích, èekalo na pøíchod slunce.
Gerlach vzadu na obzoru byl rudé lince na východì nejblíe
a zardíval se od ní na muném svém svahu.
Onen pták umlkl po prvním pokusu o zpìv. Jetì chvíli bylo
ticho v lesích a na podrostech. Pak zahvízdal druhý kdesi
v mlází pod skalou, ji urèitìji. Pak tøetí. A pak to znìlo se vech
strání, stále silnìji a stále mnohotvárnìji, sborová jitøní píseò,
zvonivá jasná, závodivá. Lesy se probouzely, zatím co vesnice spaly jetì a lidé dosud neotevøeli dveøí u svìtnic a branek na dveøe do sváteèního rána.
Ale pasák Badický, který na tento den mìl patné spaní
z nedoèkavé rozèilenosti, aby nezaspal, aby pøiel první a aby
slunce dnes vylo døív ne jindy, byl u na cestì nejkratím
smìrem, støedem husího pastviska k roklinì v lese. Ohlíel
se èastými, chvatnými pohyby zpìt ke vsi. Ale nikdo neel.
Zajistil se ostatnì, ne se pustil za dìdinu. Nahlédl do dvorka
u Hrivnákù spali.
Hej, sousede! zavolal pro jistotu, ale ne zase tak hlasitì,
aby pastýøe probudil, má-li chu spáti v tom významném jitru.
Ne, ádný ramot se neozval zevnitø.
Bodickému spadl kámen se srdce. Bodický se smál. Jakási lehkost, rozmarná a veselá ho nadnáela jako k tanci.
Jen spi, jen chrápej, dobøe dìlá! pobízel v duchu spáèe.

Pak se dal za ves. Div se mu nechtìlo rozepjati své dlouhé
svislé ruce.
Koneènì!
Koneènì tedy se doèkal, koneènì je den tu, otvírá se nový
svìt hrbáèovi.
Bude dnes jasný východ, hle, vecko spìje k tomu, aby
dobøe poøídil. Má to být! Sladká, trýznivá pomsta lúèským je
na dosah ruky. Spravedlnost a trest se dostaví skrze nìho.
Jetì okamik, Hrivnáku, jetì okamik, enské, jen malou
chvíli, chlapi.. Úètování je tu. Uvidí se, kdo koho bude obletovat, a Bodický bu-de majitelem domu.
Jeho celý mrzácký ivot, pln posmìchu, ústrkù s vlastního
pocitu hanby ze zkøiveného tìla, èekal na tento den, aby
se vecko zvrátilo jedním úderem motyky pod skálu.
Motyku!
Vida, zapomnìl ji doma v tom chvatu. Mìl by se vrátiti? Ne,
ne, mohl by být zpozorován.
Ostatnì bude tak lépe, skálu si zatím jen nìj poznamená
a naveèer pùjde kopati. Bude to ménì nápadné.
Nejde nikdo?
Ne, nejde.
U je jen nìkolik krokù do lesa, odkud znìl ptaèí zpìv.
Východ èervená. Hrome, on tam je vlastnì mráèek pøi obzoru.
Ze vsi kokrhali kohouti.
Jake to bylo a tím statkáøem, co vyoral poklad, dokud byl
jetì chudým gazdou? Musel kadého roku nìco postavit,
jak to stálo nakázáno v tom pokladì. Mùj ty boe, to zrovna
k smíchu, takové pøikázání. Bodický bude stavìti hned a vecko v jediném roce. Nádherná vila do podzimu bude stát tady
na kraji údolí, tak poehnaného.

Ale kde jenom se postavit, aby pøehlédl vecky skály v stráni?
Tady to bude nejlepí, trochu vý, na protìjím svahu, tam,
kde pase Hrivnák hovìzinu.
Chacha! Hrivnák!
Léta tu pase. Hlupák slepý. Lump.
Jen aby dnes nepøihnal pøíli brzy.
Hrbáè zpocen se vyplhal na skalku v stráni. Mìla tu nevýhodu, e odtud byl viditelný zdola z úvozu, ale musela to být
ona a ne jiná. Jediná byla k nezaplacení, protoe dávala rozhled po protìjím svahu tak dokonalý, e nelze si mysliti místa pøíhodnìjího.
Tak. A co pak nám dìlá slunce? Necht u vyjde, Bodický je
zcela pøipraven.
Setøel pot s tváøe. Nyní ji nezmeká východu. Jen aby
na sebe nedal dlouho èekat!
Lépe døív ne pozdìji. Hrivnákovi neradno vìøit, i kdy spí.
Protivný, táhlý mráèek s èerveným hoøejím okrajem, co tam
má co pohledávat, byt vlastnì jen zcela nepatrnì zdroval
slunce, jsa pouze o nìco výe ne holý høeben hory, pøes nìj
musí paprsky padnouti do stránì.
Kadá vteøina je vak dobrá tomu, pro koho znamená èekání vìènost.
Chvìl se nedoèkavým rozèilením.
A náhle byl leknutím celý bez sebe.
Rána pastýøským bièem sem padla od vsi. Hned nato zatroubení, svolávající dobytek.
Hrivnák!
Hrivnák u shání stádo na návsi a poene je sem. Hrbáè je
ztracen, nevyjde-li slunce døív ne pøiene on, pøed ním by
ani za smrt nemohl vìc prozraditi. Ne, ne, radìji umøe se svým

tajemstvím, ne se o nì dìliti se svým sokem. A kdyby mìl
být umuèen, neprozradí.
Objeví-li se tu Hrivnák, nesmí dnes v ádném pøípadì Bodického tu zastihnouti, nesmí míti ani nejmeního tuení, o tom,
co se tu mohlo díti. Bodickému by bylo zmizeti. Umìl-li
se vdycky døív dreti stranou lidí, ted teprv nepotøebuje jejich spoleènosti, aby se s nimi snad dìlil. Ne, jak ve zlém, tak
v dobrém stranou jich.
Ale co by to znamenalo vzdát se pozorování? Ztratiti rok.
Jak dlouhá byla doba letos od zimy, obìtovaná èekání!
Celý rok by v ádném pøípadì nepøeèkal.
Toho veho byl si vìdom pøedem a nyní v okamiku mu to
opìt lehlo hlavou.
Vìci pak ly v rychlém sledu za sebou.
Nové zapráskání bièem.
Zvuk prvního kravského zvonce, pomalý, chraptivý. Dobytèe patrnì s neochotou vylo na náves.
Hned po nìm druhý.
Pak nìkolik nových najednou.
Zvuk zvoncù mohutní.
Bodický, hlavu sraenou v ramenech, trnul a. chvìl se. Boe
u kdyby slunce vylo! Rozsvìtlovalo se jen línì. V lese stále
toté tiché ero s protivným zpìvem ptaèím. Skály byly sotva
viditelny. Která to bude?
Okraj mraku na. východì rudl, ale mrak, zdálo se, pomalu
rostl.
Také zvuk zvoncù rostl. Snad ji ie úplný.
Hrbáè opìt setøel pot s èela. Skalka, na. ní stál, pøímo pálila. Musel pøelapovati, aby se nìco dìlo, kdy nebe bylo
tak tìkopádné. Dlanì se svíraly do pìstí.

Boe, mohl-li bys to dopustit? Kde by byla spravedlnost
v svìtì?
Zase prásknutí bièem.
Zvuk se jasní a zesiluje.
Zvuk se blíí.
Stádo je ji za vsí..Táhne sem. Biè práská.
Rozsvìtlívá se. Mrak rudne. Na stráni èervený pøísvit. Jen
víc, jen víc, jen rychleji!
Stádo se blíí. Je u asi na cestì za ohybem; pøelo palouk.
Proè potok tak jednotvárnì zní!! Jako by se n nedìlo!
Mrak øeøaví. Ji, ji. Tam, v stráni!
Hle!
Ne, nic to nebylo, jen mámení, oèi se kalí, jak jsou v napìtí,
dìlají se mitky. Boe, aby tak nerozeznal pøesnì skálu, a
pøijde ten okamik.
Slunce ji ji se dobývá nad mrak.
Zuby se tøesou, cvakají o sebe. Sevøel je, e zaskøípìly.
Stádo je tu. Hrivnák køièí na krávu tam dole.
Bodickému propukly slzy. Samy, nemohl jim zabrániti. Poddal se jim, tìlem zatøásl bezmocný pláè.
Ale i pøes slzy mono hledìti. Projasnilo se.
První kráva se objevila. A druhá, tøetí a hned ostatní.
Ach, co krávy!
Nehýbe se odtud, byt tu mìl na skalce být pro smích celému svìtu, byt, tu mìl i umøít.
Ted vidí Hrivnáka. On jeho snad jetì ne.
Sláva!
Okraj slunce.
Mikem pøeletìl stráò pohledem.
Vecky skalky záøí najednou.
Chachachacha.

Nehorázný Hrivnákùv smích otøásl údolím.
Chachacha.
Hrbatý mu jen cítí, jak vemu je konec. Vecko na nìho
padá, snad se svìt øítí. A slunce záøí tak jásavì, tak sváteènì.
Jako pomatený dal se Bodický strání dolù.
Klopýtl a padl tváøí na kámen. Krev vytryskla. Jako tvanec
vstal a ubíhal dále.
Chachachacha.
Zase ten odporný smích, ostøejí ne biè.
Pøikrèil hlavu do ramen. Dlouhé ruce mávaly v bìhu vedle
kolen, která se chvìla. Hanba, její velikosti nechápal, jen cítil, sedìla mu v týle a vírala se a k mozku.
Jako zvíøe vybìhl z lesa a hnal se po pastvinì ke vsi. Nevidìl a neslyel. Celý svìt hoøel, v oèích mìl hrùzu, v oèích kalnì vytøetìných.
Málem by byl vrazil do Adama edora.
Odkud tak èasnì?, vesele ho oslovil sváteènì nastrojený
mladík, jak bez kabátu, v tvrdì vyehlené bílé koili právì vycházel ze dvorku pøed stavení, obhlédnouti pøed chvíli narozený den.
Bodickým to trhlo, ale v zápìtí srazil hlavu jetì níe, jako
by byl udeøen novou ranou bièem. Nemohl snésti pohledu na.
èlovìka. Vyhnul se obloukem jako polekaný pes a za okamik zmizel v baráku.
Tváø Adamova se sotva postøehnutelnì prodlouila pøekvapením. Táhlo ho slunce pøed stavení, aby se celý vystavil jeho
sálavému jitønímu jasu, nebo sváteèní nálada, s ní se probudil, pøátelila se pøímo pudovì se sluneèním svìtlem, touíc
po nìm a vyhledávajíc je. Svit, vyzaøuj a prosvìtli se.
Na vdycky miluj slunce, jeho boí jas.

Ale vytøetìný zrak hrbáèùv, jeho útìk a tváø plná krve
na úsvitì dne, v nìm pøijme køest, bylo oklivou skvrnou
na tom jitru. edor se zarazil. Nebo snad ten hrbáè, napadlo
mu, se mu vyhnul proto, e byl Adam ve vazbì? Bylo mu náhle, jako by ho nìkdo vodou polil.
I mrzák ho chce soudit? Je snad pøece nyní pro lidi neèistým?
Na vzdory rozepjal ruce.
Dnes se nechtìlo pøemýleti, jako vùbec málo pøemýlel.
Dnes se chtìlo jen ssáti slunce. Dnes vlastnì je i den zásnubní, nebo Anna Kovaèièová, pro ni se sváteènì oblékl tak
záhy a pro ni se zastaví na cestì do Mikuláe, bude s ním
pokøtìna a do mìsíce bude jeho enou. Rodièe mu ji dali.
Bùh mu ji dal. A lidé pohrdají!
Dvì kolmé vrásky zùstaly vedle jeho úst od doby, kdy byl
ve vazbì, ale tváø opìt ji dostala svou èervenì hlinitou barvu
a vrásky tu byly, aby od nynìjka mìly znamenati cosi jako
vìèný úsmìv.
Vrátil se do stavení, oblékl èerný kabát, do kapsy zastrèil
modlitební kníku a objav rodièe, zlíbal jim ruce a tváø.
A teï byl na polní cestì k Pováské Porubì.
Jak ito vonìlo! Dokvétalo právì a silná chlebová vùnì vlála nad pruhy polí.
V údolí z dálky se leskl Váh, jak na. vodu padalo slunce.
Kde asi se zrodí ta vlnka kterou bude pokøtìn a pøed jakou
dobou musí nastoupiti cestu od pramene, aby pøila, zpívajíc
zprvu pøes oblázky a pøetékajíc pozdìji s hukotem jezy, vèas
k onomu místu blízko vrbického mostu!
Rozloitý keø ípkový zval u cesty, aby s nìj utrhl kvìt a donesl dívce, s ní bude zasnouben. Také u dokvétal.

Nepatrná krùpìj krve se Adamovi zatøpytila na ruce, kdy
se poranil o trn, jak trhal polorozvitou rùièku, poslední, kterou mohl nalézti.
Hu, jak ten Bodický mìl zakrvavenou tváø!
V té chvíli pocítil v sobì Adam slabouèký neklid.
A najednou, ani vìdìl, odkud pøila pøipadla mu mylenka, aby se vrátil. Byl ji asi ètvrt hodiny cesty za vsí.
Ne, opravdu to nyní vypadalo, jako by mu cosi naeptávalo,
aby se vrátil.
Co se to jen asi Bodickému pøihodilo, e tak ubíhal, jsa zøejmì poranìný? Kdo by mu pomohl, kdyby, byla hrbáèova sestra náhodou dnes odela brzy z domù? Co nìkdo chodí
do obecní chatrèe èiniti návtìvy mrzákovi, který lidem je dobrý
pro pasení bravu?
Ach co, nebylo to asi tak váné. Kdyby byl Bodický nìèeho potøeboval, byl by se jistì zmínil, kdy ho edor sám oslovil Ale on ani neodpovìdìl a vyhnul se mu, jako by byl Adam
nakaený. Nech si tedy, sám pomùe, jak nejlépe umí.
Ale nyní neklid mladého mue rostl.
Ne, ne, vzpíral se Adam, nevrátí se, bylo by to netìstí.
A Anna jistì u na nìho pomalu èeká, slíbil pøijíti ráno. Strojí
se u asi. Jistì do bílých atù. enským trvá výprava tak dlouho, i kdy se poèítá. to, e musí dáti svìtnici trochu do poøádku a obslouit havì, ne se samy dají do strojení.
K èertu, co ho to drí? A proè vlastnì by se vracel? To jetì
Badickému za vecko?
Pravda, nezmekal by nic, kdyby se jetì vrátil a potom
pøidal do kroku, protoe schválnì vyel tak brzy, aby se mohl
plouhat tím sluneèním jitrem; ale právì proto! Proè by mìl
potom pospíchat k vùli hlouposti, kdy je tak krásnì? Svou
milou nesmí nechat èekat.

Ale to ji se zastavil.
Rychle, rychle, nutilo ho to k návratu nyní ji neodbytnì. Línì
a vzdornì, pomalu se vracel.
Po nìkolika vteøinách zrychlil kroky.
Posléze se dal v bìh.
Tak se stalo, e Bodický byl vyprotìn z oprátky právì jetì vèas.
Visel na øemenu v síòce jetì s tím vydìenì strhaným výrazem v oèích a s tváøí zakrvácenou od rány, kterou si utril
na útìku v lese. A nyní jetì jeho oblièej byl zmodralý a zduøelý,
aby tím více se odráel od malé, vyzáblé, sraené postavy,
je visela vedle nad hlinìnou, upìchovanou podlahou v brlohu, kde vecko páchlo. Ne, tenhle èlovìk snad nebyl stvoøen
k obrazu boímu. Díval se na svého zachránce utkvìle jako
pøízrak.
Adam pøivolal lidi.
Teprve po pùlhodinì, ji ne tak loudavì, ji tak nevychutnávaje sluneèné jitro, ale ohromen nad tím, jak byl Bohem zavolán k pomoci èlovìku právì v den køtu, vydal se mladý edor
znovu na cestu k Pováské Porubì.
X.
Kde zùstali mui, kdy se razily chodníèky v horách, ony pìiny køepké a vytrvalé, nemusky trpìlivé, ba témìø taneèní,
nahoru, dolù, nahoru, dolù, nahoru, dolù? Je v povaze chlapské jistá nepoøádnost, pokud se týèe chùze po lesích, jako
by krev starých lovcù ila vìènì v muích. Ne, oni to nejsou,
aby husím pochodem, v dlouhé øadì za sebou, tìbetavì a obtíeni ranci, razili pìinky a prtì po lesnatých svazích hor

a podrostem pasek vzhùru. Takto zásluha na chodníècích zùstala nohám stád a nohám en, je obojí, stejnì bosé a otlaèené, kopytný roh dobytka a. kostnatá, kloubovitá noha eny,
opatøená hrboly vyvinutých nehtù, mají rovný podíl na této pradávné práci. Vrtkavý dobytek, dávno nespolehlivý, selapal
pøíèné rýhy na svazích, ani by mìly jaký smysl, zaèínajíce
odnikud a ztrácejíce se nikam. Ale trpìlivé eny vylapaly
cestièky k salaím a kolibám, stezky, je nìkam vedou.
Cosi z povahy ovcí a koz, s nimi tu od vìkù eny ily, odvaha a obezøetnost zùstala v jejich nohách, jak s nákladem putují nad srázy. Staré, houfné pouti pro len, s pøespáním na salaích, trvající tøi dny a noci, od Liptovského Mikuláe a kamsi
k Banské Bystrici èi ke Zvolenu, namíøené pøímo pøes hory,
tìsnì pod skalnatým vrcholem Ïumbieru, na vzdory nebezpeèím a bloudìní za tmy v bezlidné spoustì lesnatého pohoøí, podvìdomí o tìchto putováních jako by se dìdilo s eny
na enu. Velké a tìké otepi lnu, urèeného k spøedení
za zimních dnù, kdy mui kácejí v lese, uèinily záda en podobná chlapským. Nùe s malými selátky, koupenými na, trhu
v Mikulái a kvièícími cestou pøes lesy a kolem kolib, kde eny
naèerpaly pro nì mléka, znamenají výdìlek nìkolika korun èi
jenom estákù, nepoèítají-li se útrapy s bøemenem. eny to
byly, jim odedávna pøipadlo vléci na zádech ètvrtmetrákové
balvany ovèí soli ke kolibám. Ach, ty nepøekonatelné, nestýskavé tetky, spøeené se vemi èerty! tìbetavé, jako by ly
s tatièkami k tanci kamsi jen za humna, tak pohotové. Bùh
s nimi, a jetì mìly dost chuti hovoøiti cestou tak øíkajíc
o hloupostech.
Nebylo víc ne tøi hodiny s pùlnoci, kdy hlouèek porubských
en táhl ke kolibì, které èert a nic jiného byl dluen a kdesi

pod Kralovou Holou. Tiché jitøní ero leelo na polích pod lesem a enám v chomáèi nebylo nejdøíve do hovoru. Kterási
vzadu nahlas naøíkavì zívala. Je to plahoèina, mùj ty smutku,
ani v nedìli se èlovìk nemùe dosyta vyspat. Je tøeba ve stavení sýra, pro nìj si nyní nesly koíky v rancích na zádech a v
ruce dbánky pro inèici. Tento týden pøijde seèení luk a sýra,
bude potøeba jak soli.
Z Lúèek jedou u zítra, jsem slyela, vykládala Kovaèièová z baráku, kde se øíkalo U baptistù.
Tak vida, u zítra u to tu máme. Kovaèièové se mohlo dobøe vìøiti, co je v sousední vsi nového a co ne. Jejich Anna má
enicha z Lúèek.
Pøispíily si letos louky.
A zas tu budou nì.
Zas o rok èlovìk starí.
e vás huba nebolí, tetka. Jetì byste pìt chlapù roztancovala, kdyby na to pøilo, a u tu je øeè o stárnutí.
Tato pochvala Kovaèièové mìla ostatnì dobrý svùj dùvod
nyní, kdy enám bylo vkroèiti do lesa. Jedna musela vstoupiti na tmavou lesní stezku první. Je pochopitelno, e musela
se k tomu propùjèiti ta, která by roztancovala jetì pìt chlapù, kdyby na to pøilo. Ostatním bylo jíti v øádce za sebou
se zrakem napjatým do lesního era. Nyní teprve, jak se patøí,
zaèal hluèný hovor. Bázlivec dokonce píská, jda sám.
A øeknìte, tetka, kam vás dnes èerti nesou, místo abyste
vypravovala holku ke køtu?
A pøinesla bys mi to z koliby ty?, obrátila Kovaèièová
po sousedce. Taky do køtu, dá pámbu, budeme doma.
Zaøídila vy jste si to, Kovaèièko, jen co je pravda, s tím
køtem. Bez døení na rukách. A si holka doskoèí ke køtu sama,
a doroste! No ne?

Matka Kovaèièová se zastavila a celému øetìzci en nezbylo
ne uèiniti toté. Ta prostoøeká chtìla jetì cosi dodati, ale
umlkla vèas.
A kolik e tys jich vlastnì na rukách donesla ke køtu, kdy
jsme v tìch øeèech?
Tázaná se nezardìla, i kdy k tomu mìla výborný dùvod.
Pravda, nesla kdysi ke køtu holèièku, se køtem si dokonce
pospíila døív ne se svatbou..Ale øeè u ní nesmìla státi. Byl
to nejvíce její tìbetavý hlas, který znìl v lesním tichu, v nìm
se pomalu rozednívalo.
Co vae Anna se bude mít u edorù dobøe. S chlapem
by mohl zrovna vláèet. To nai strejci jsou jiní, ti znají execírovat, vid, Zuzka, ne bez pýchy dodala k ocenìní mue svého
a kamarádèina.Jsou baèkory, které ani nevìdí. jak do toho
a kam, kdy dojde k svatební noci. Hihi.
Poslední slova mluvila trochu potichu, aby jich ta od baptistù neslyela, nicménì starí eny uznaly za dobré, pøevésti hovor jinam z tìchto míst.
Vùbec v Lúèkách jsou enské chlapíci, mají muské jak náleí pod komandem. Onehdy byli na úøadì stran té hospody,
co tam mìla se zaøídit - a rychtáøka z Poruby vypravovala, jak
prý tenkrát v Mikulái, mu to pøinesl, kmotøi z Lúèek vypovídali jeden pøes druhého, e sice i oni se neodøíkají sklenièky,
ale e tu pøíleitost nechtìjí mít doma na oèích. Dobrá, napijou se ve Vrbici cestou domù, nebo jaká by to byla chu
do práce v lese nebo v koelunì, tomu rozumíme i my enské, kdyby nebylo slzy pálenky, ale krèma vrbická má tu nezaplatitelnou výhodu, e je pùl hodiny daleko od Lúèek a e
tedy úèinek pití, není-li nad obyèej tìký, vyvìtrá cestou domù.
Ale hospoda na oèích, tak øíkajíc u ruky, je uèinìná neplecha.
Takto je doma v rodinách i v obci svatý pokoj a mír, ano, tak

je to. Tak to vypovídali ti Bohatýøi. Jen lúèský rychtáø, zrovna
co si jeho syn bude brát holku Kováèièovu od baptistù, mìl
tenkrát nejménì øeèi. Vak u rychtáøem není.
Valem se rozsvìtlívalo. Kus vpøedu, u pìiny, která odboèovala k lúèské kolibì, bylo vidìt sedìti enu, odpoèívající
vedle jakéhosi nákladu. Èelo v dlaních a lokty podepøeny
o kolena, tak tam staøena sedìla, ne zaslechla hovor en.
Kterápak je to? Podle vyhublosti soudì, stìí to mohl být kdo
jiný, ne Petrovièová z Lúèek. U vech vudy, opravdu Petrovièová.
No, pozdrav pámbu, tetka, to jste si musela pøivstat! Vy
jste, trvám, nocovala v lese, ne?
A sedíte tu jako byste zpytovala svìdomí. Nedáte se dnes
taky ponoøit do Váhu pøi jednom se edorem?
Holeèku, to by èlovìk omládl s takovým mladíkem! 
Hu, jestli by se jí Anna Kovaèièová nepodívala do vlasù.
eny se poutìly do rokování jedna pøes druhou.
Matka Kovaèièová se s ní vítala:
A nebojíte se sama tak pøede dnem? To chtìlo vstávat
ve dvì hodiny.
Teprve jí Petrovièová odpovìdìla. Pousmála se, jako by
výkala pelynìk v bezzubých ústech.
Já? Bát se ? A co bych mohla jetì ztratit, øeknìte?
Nyní enám dolo ertování. Pravda, Petrovièová dost ztratila,, ztrativi syna. Boe, èlovìk by u zapomnìl, a je to ètvrt
roku. Ne, jak ten èas letí.
Nepomohla byste mi nìkterá s tou solí zas na záda?
Bylo tu hned nìkolik ochotných rukou.
Poøádný náklad máte, jen co je pravda.
Ale ona ani nevzdychla pod bøemenem. la vzhùru stranou.

A ony svou cestou, ne ji tak hluènì. Zato se rozeznìly
od shora ovèí zvonce.
Den zaèínal prosycen lesy a ptaèím zpìvem.
Letní pováské jitro se stíny pod horami a se zvonivou písní
stád za humny vesnic a vysoko na salaích, s plápolajícímí lukami, plnými kvìtù, s veselým zvonìním kosy, kterou brousil
èasný sekáè, a pøedevím s plným splavem slunce, mìnilo
se v den a spìlo k poledni.
Ode vsí, od Lúèek, Plotýna, Pováské Poruby s druhé strany od Vrbice a Liptovského Mikuláe trousili se jednotlivci
i hlouèky ke bøehu Váhu. Cikánské dìti z malých chatrèí, upomínajících na hraèky a vydìdìných za Vrbici na pokraj prolákliny luk, pobíhaly koilaté a nahé po cestì, musely býti pøi
vem. Jejich èerní tátové mrzutì s pospìchem roztloukali øíèní oblázky na správu cesty, ani dbali o to, co se bude dít.
Dokonce i lúèského rychtáøe, nyní Hermana, tu bylo vidìt. Jda
do Mikuláe, zùstal chvíli stát na vrbickém mostì a pak si stoupl za jedno z vrbových køoví.
Z Mikuláe sem právì pøicházel vìtí poèet lidí a nedalo
námahu, poznati mezi nimi vysokou postavu baptistického
kazatele.
Svíraje v ruce èernou modlitební kníku, el v houfu vedle
své pøítí nevìsty Adam edor, jako by ani nebyl mladíkem
a ona. dívkou. Nedal-li chvílemi na sebe chvílemi na sebe pozor, zacvakaly mu zuby rozechvìním. Pocioval v sobì tøesení, jako by ho mrazilo. V tom sálavém horku, v tom nemilosrdném slunci.
Hodina køtu pøichází, uvìdomil si.
Jak budete na tìch lukách dlouho, øekla Anna, jestlipak si
tam na. mne taky vzpomene nìkdy? Oh, dívky to jsou, kdo

mají mysl jen na vìci zemské. Mìla skuteènì bílé aty jako
nevìsta. A hrstku kvìtù v rozpukané ruce, která molila áteèek, ta marnivost! Ale jinak u nic, katanové vlasy rozputìny volnì po zádech a trochu jímavé bledosti, je sluela protáhlé tváøi.
Po chvilce k ní Adam vzhlédl.
Øíkalas nìco?
Jako by tu byl se enou, kterou po prvé v ivotì náhodou
potkal a která s ním mìla kousek spoleèné cesty.
Nelo mu z hlavy dnení jitro. Jda ráno podruhé do Poruby,
kráèel jako námìsíèný a jako u vytrení. Hle, Bùh, kterému
se má dnes zaslíbiti, ne náhodou mu vnukl vykonati dobré
dílo, jako by mu tím naznaèil, e shlédl se zalíbením na Adamùv
krok dneního dne. Ale èím déle potom o vìci uvaoval, tím
více mu bylo vzpomínati na vzpurnost, s jakou se zpìèoval
vrátiti se k Lúèkám, kdy mu hlas uvnitø naeptával, aby jen
neváhal. A to má na svìdomí, tato dívka v bílém, tato nevìsta, za ní pospíchal a na kterou se vymlouval, kdy se mìl
ochotnì vrátiti. Hle, a zatím v tu dobu, co odmlouval sám sobì,
e ona, èeká, mrzák, kterého lidé mají jen pro bídnou slubu,
zápasil mezi ivotem a smrtí. Co bys tomu øíkal, Adame, kdybys vùbec se byl nevrátil a pak se dovìdìl, e právì v té dobì
Bodický dík tvému sobectví zemøel?
Doli ji keønatého bøehu Váhu.
Poludnica nad údolím zahlíela sem posupnì.
Kazatel, stoje na bøehu ve vyehlených atech, Jan Køtitel
dvacátého století, mìl modlitbu a øeè. Lidé se ztajeným dechem poslouchali.
Oh, kdyby bylo mono køest nìjak oddáliti! Jen o týden. Jen
o den!

Adam, jsa støedem lidských oèí, nièeho z obøadu nechápal.
Kde se hraje, tato hra? V kterém èase?
Pak ji dal kazatel znamení a zaèal náboný zpìv. Èím jenom odèiniti tu ranní neochotnost? Dá mu Bùh jetì podruhé
vnuknutí, e je smíøen, e odpoutí, e shlíí milostivì k jeho
kroku?
Ne, Bùh mlèel. Bùh nevolá dvakrát.
Rozechvìlému nejistotou a nadcházející svátostí poeptal
kazatel, aby poodeel za keøe a pøestrojil se.
Ve vrbovém úkrytu svlékl svùj vrchní at, stále jetì jako nepøítomen, a pøehodil pøes sebe splývavé bílé roucho.
V tom zahlédl ostøe na sebe upøený pohled Hermanùv. Jetì více znervóznìl.
Kdy nyní se objevil u kazatele, a kdy s druhé strany pøicházela právì tak odìná Anna, zraky vech lidí byly soustøedìny na ty tøi. Kdosi ze zástupu, snad starý edor, snad Kovaèièová, snad Petrovovièová, je nemohla právì nyní potlaèiti vzpomínku na Jana, slyitelnì uil kapesníku. Pláè?
Ti dva ji opakovali po kazateli hlasem ponìkud se tøesoucím:
Slibuji s radostí a dobrovolnì pøed svým Bohem a vaím
sborem, e chci milovat Boha, naeho Otce, z celé due své,
z celého srdce svého a ze vech sil svých a bliního svého
jako sebe samého. e chci milovat Jeíe Krista, Syna Boího, nade vecky jiné osoby anebo vìci na zemi a e se chci
dát vésti ve vem Duchu Svatému, který je mi zaslíbený
a daný. (Vyzývavé zakalání s té strany, kde asi stál Herman.)
Slibuji dále, e chci bratry a sestry svoje milovat jako Jeí
miloval mne, s nimi v míru a pokoji ít, pomáhat jim v potøebách tìlesných i duchovních, jich snáet v trpìlivosti a s nimi
vdy slunì, spravedlivì a bratrsky jednati. Slibuji té, e chci

poøádek, vyznání a zásady sboru zachovávat, o dobro a vzrùst
jeho se starat, podle své monosti pravidelnì a ochotnì pøispívat na jeho vydání místní i dobroèinné, správu i výchovné,
a jeho usnesení ve vánosti a tajnosti zachovávati. Slibuji
koneènì, e chci se vemi lidmi, pokud to bude ode mì záviset pokojnì íti, s nimi ve vem spravedlivì bez falenosti
jednati, nikoho nepomlouvat anebo hanit, s nikým ít ve hnìvu, zlosti, nenávisti a nepøátelství.(Pohnutí mezi shromádìnými.) Toto slibuji pøed Bohem i vámi a prosím Boha i vás,
abyste mi pomáhali dostát slibùm svým a hned mne napomínali , kdykolivìk bych se od tohoto svého dobrého slibu uchyloval.
Slib doznìl za veobecného ticha. Jen skøivan zpíval vysoko nahoøe a s cesty sem zaznívaly údery cikánských kladívek
do tìrku.
Na to køtìnci vstoupili na okraj do øeky a kazatel je ponoøil
do vody, vztahuje nad nimi ruce.
Zlý, krátký smích bylo náhle slyeti od vrbového køoviska
kus stranou. Zraky vech se tam upjaly. Lúèský rychtáø vycházel odtud k cestì; ústa jetì zkøivena do posmìku. Chlapík
jako jedle.
Smál se, opravdu se smál. Vztekle, jak se mu podobalo.
Jako koata se dají potápìt, øekl polohlasitì. Plivl na zem.
Krev, nerozøidlá køesanstvím, v nìm vøela, nesnáejíc dobøe výjevu, jeho byl svìdkem. Pojal ho znovu pomalu ji zapomínaný hnus z pokory a pøevykování Boha, z toho tupého lidu,
potácejícího se v temnotách. Zase mu pøiel na mysl jeho
dávný slib, e bude vemi prostøedky potlaèovat toto baptistické opilství duí a e nesmí umøít, dokud je nevykoøení aspoò
v té vsi, jí nyní stál v èele.

Zatím el na obìd do hotelu Europa. Málem by se byl
omekal u toho divadla pro bohy a pro koèky, si øíkal. Jak je
nesnesitelné nedìlní odpoledne na vsi, nemá-li èlovìk chu
obcházeti ty kopeèky za vesnicí nebo leeti na zahradì jako
hloupý sedlák! Cikánský koncert v kavárnì jak tak mohl
ukrátiti mrtvou chvíli. Konec koncù i to je nuda. Oh, dík té spekulaci s døívím! Nebýti jí, jakýsi pitomý, vudy pøítomný stesk
by se plíil èlovìku v patách.
Prokletí, býti narozen v pastevèím a malomìstském prostøedí.
Zboný zpìv sektáøských bláznù, tak nepochopitelnì opravdový, táhl se za ním od øeky, kdy el, po vrbickém mostì.
A jedna ena ho stále sledovala mstivì lesklým pohledem
elmy, zjitøeným nad ztrátou mládìte. Jeho smích pøed chvílí
zamrazil ji a do kostí. Pekelník! Nikdy nic neztratil.
Plahoèíc se pøede dnem na sala s nákladem soli pro ovce
na shrbených, vychrtlých zádech, nemohla pomysliti na jiného ne na tu svùdnou moc, která k ní sálala, kdy vzpomnìla,
e dnes dva noví pøistoupí k baptistùm. Musela jíti k tomu jako
k zázraku. A pøes celý obøad, oèi nemocnì rozíøeny, u vytrení
hltala celou scénu.
Jíti za tímto pøíkladem? Chodila v posledním èase jako nesvá. Hltala bibli, kterou v dobách zlých, nyní ji odøenou
a omatìnou, koupila svým dìtem. Ach, který otisk prstù je
asi po Janovi? Kdykoli myla komoru, v ní visely housle
po Janovi zamily se oèi slzami a na chvíli bylo po práci. Jindy tam hovoøila sama se sebou. Nejednou se dokonce z komory ozvaly její výkøiky a hlasitý pláè. Pro boha, proè to netìstí nesla tak zatvrzele sama, proè o synovi nemluvila
s lidmi? Jak dlouho to bude tak propukat?

U baptistù nikdo není osiøelý, vichni spolu cítí, vichni si
pomáhají, jeden druhého utìuje. Kdy ztratil rodinu, nalézá ji
u nich. Pojïte k nám vichni neastní. Petrovièová?
Cestou ke kolibì, u ráno, vetøela se jí do hlavy závratná
mylenka, kterou jetì nemìla srovnánu, která obracela vecko na ruby a nedala se obsáhnouti. Zdali jí nevede Bùh ohnìm utrpení, aby se mu pøiblíila? Pozemské, míjivé, vteøinové vìci! Zdali nemá vdìèiti Bohu?
Tak nìjak to vskutku bylo, jak vlci s oèima horeènatì krvavýma a svítícíma od hladu a mrazu hledí plotem ohrady na.
stádo ovcí, ne ji z touhy zmocniti se jedné, ale pøímo fascinováni jejich pøítomností, tak lidé bièovaní netìstím, mají pøed
oèima obec baptistù. Herman? Musel by døíve obrátit svìt,
aby v nìm nebylo bídy a netìstí, chtìl-li by postaviti hráz proti
blouznivcùm.
Zástup jetì poslouchal kázání, modlil se a zpíval.
Tu z dálky na Váhu objevily se dva body, je rychle rostly.
Nikdo si jich nepoviml, a byly zcela blízko.
Voraøi plují! Hej, voraøi jedou!
Vor spjatý dobøe paøenými houvemi z klád, první a za ním
druhý se blíil..
Mui kormidelníci stáli vpøedu a vzadu rozkroèeni jako
na pevné zemi, vírný proud pod sebou, èelem naráejíce
do vìtru, pluli krajinou, pøímo k nebezpeèné- mu zákrutu pod
vrbickým mostem.
Hej, vy tam, pozor a s cesty! volal jeden z nich zdálky
k zástupu, zøejmì ponìkud chvástavý, bujný a sebevìdomý.
Pøece jim nikdo ze shromádìných nestál v cestì.

Bylo to jako výzva, och, zcela jiná píseò, ne jakou zpívali ti
zde. Do-brodruství plavby pøeletìlo pøed zraky hloubavcù.
Svìt proudí, ivot se ije, voda unáí. Hej, s cesty!
Vor jeden po druhém smýkl sebou ke bøehu, a to zapratìlo o trám, nastavený tam právì pro vory, nebo hlavní proud
v tìchto místech se otíral o bøeh. Hej, dobøe to dopadlo, nyní
jen zamíøiti správnì mezi døevìné trámy mostu, malý náraz
a vory pluly po irokém øeèiti dál, a si tu na nì kdo otevíral
udivenì ústa anebo ne, dál, vstøíc novým zákrutùm, èelem
proti vìtru. Ten chvástavec na prvním voru hulákal jakousi píseò o tom, jak pod vrbickým mostem se voda toèí. Pod vrbickým mostem! Jen nesraz vaz, pozor!
A zbyl tu jen nad shromádìním tetelící se horký vzduch
a polední slunce.
Lidé se za okamik rozcházeli.
Dva noví byli pokøtìni.
Bratøe. Sestro.
Adam el se svou nevìstou do Pováské Poruby.
Vypadá to, jako bychom mìli po svatbì, øekl.
Zùstane u nás do veèera?
Vzal ji za ruku a li jako dìti od zpovìdi. Chlapec vdycky
vánìjí ne holka.
A naveèer dìlal tuté cestu zpìt, kterou el ráno. Nad místem, kde ráno se obracel zpìt ke vsi, jetì postál. Zde trhal
ráno kvìt ípkový pro Annu, omlouvaje se pøed sebou, e ona
èeká, kdy popravdì se mu nechtìlo poslechnouti vnitøního
hlasu a kaziti si jitøní loudavou chùzi. Kdy odèiní netìstí, je
mohl dopustit?
Anna. . . Ony to nevìdí, e nikdy nejsou první. Byly u nìho
prvnìjí toulky po horách a lesích ne ona. Bude prvnìjí Bùh
ne ona. Tak to vypadá.

Veèer se snáel.
Zdálo se, e pøijde bouøe. Vzdálené huèení Váhu se vpøádalo v padající soumrak. Temné hory obstoupily kotlinu dalekou a vánou. Sklonìno mlèky, ito u cesty sytì vonìlo, jen
chvílemi se zvedl slabý závan vìtru, který obilí rozevlál. Snad
nìèím omámeni, zpívali skøivani, jako by byl dosud den.
Neurèitá záøe bleskù co chvíli vylehovala za vysokým obzorem Tater. Záøe, neprovázená dosud vzdáleným huèením.
Stáda klinkajíce vracela se ke vsi údolími .
Nikde jiný zpìv.
Pasáci pøinesli s sebou do vsi vùni jalovce, který byl zapálen.
Také tady jalovec hoøce vonìl. A hloh.
Mnohohlasá, uspávavá píseò abí, závratný naveèerní rytmus léta, la od Váhu daleko do ticha pod hory. Hvìzdy jaly
se hlídati kraj, nebo la noc.
Mladý mu, který tu kráèel pod nimi, jako by splýval se vím,
co ho obklopovalo. Necítil se sám.Tuil, jak lehkým, nehmotným, astrálním krokem jetì kdosi jiný míøil pøes tento kraj.
edor poprvé bál se sám venku.

XI.
Toho naveèera koneènì se Petroviè rozhodl se ví urèitostí, e nic nedá na tlachy baèovy a poèíhá si na medvìda. Valai ze svatojánské koliby letos jednoho ji dostali do elez
.Odhadovali, a na jejich odhad se mohlo nìco dáti, e v tìchto konèinách, v okolí koliby svatojánské, porubské a lúèké

se mohou podle veho potulovati tak tøi ètyøi kusy. Také horár
Janák ze svatojánské doliny se vyslovoval asi podobnì. Kdo
døív pøijde, ten døív mele, mùj zlatý, øekl si Petroviè. A ti lesník
Janák medvìdy postøílí, bude moci èíhati na veverky, ani
bys nasazoval svùj ivot. O horárovi ze svatojánské doliny la
znamenitá povìst jako o støelci. U jako chlapec sestøelil kde
co, toulaje se celé dny venku. Bylo asi jen náhodou, e letos
jetì nesloil jediného medvìda, co není, mùe být Koneènì
horár sem, horár tam, zaè by vak stálo povìst lúèské koliby,
kdyby na svatojánské dostali u druhého a oni tu utøeli nos,
dík bázlivosti Reuchovì. Ne,ne, s baèou to nelo takto dál,
byl jako dítì, kdo ví, nerozmyslí-li si to Petroviè za rok, aby
s ním zase el do hor. Petroviè se díval na jeho nahé pae
s vysoukanými rukávy, kdy se toèil kolem kádì mléka. Mùj
ty boe spravedlivý, pouhé vyschlé hùlky, obtoèené modrými
provázky il, ne pae.
Na které jste byl vlastnì za mlada valachem? ptal se ho.
Prý na demänovské.
Pozdrav bùh, no pozdrav bùh. Na, demänovské tedy.
Skály jste tam nelámali, co!
Proè to?
Tak. Sòal se stìny kulovnici. Jdu si poèkat na medvìda.
Øekl to, jako by se nechumelilo. Jako by øekl: jdu pro vodu.
Baèa u vìru nemìl v úmyslu ztráceti zbyteèných slov, pokud se Petrovièe a medvìdù týèe.
Nedá si pokoj, vidím, a tì to poøádnì vyplatí.
Málo strachu, odsekl Petroviè.
Mìl dávno, abychom øekli pravdu, s vrchu na medvìdy.
Od jisté doby jeho nepøátelství k nim se silnì upevnilo.

Míchaje tu mléko jako baèa, uvaoval, nikdy bych nemohl si
s nimi spraviti své úèty, nebo nelze oèekávati, e by pøili
na návtìvu a do koliby.
Noc byla pøíhodná Petrovièovu podnikání. Teplý veèer
se støel po pastvinì pøed kolibou, zatím temný. Ale v nejblií
chvíli nad skalný útes, který ènìl stranou, rozjeený k temné
obloze nìkolika jetì tmavími stromy, je se na nìm zachytily, vyel zplotìlý, veliký a tichý èervenavý mìsíc, bylo nìkolik dní po úplòku.
Nemìl s sebou vzít Ondru?
Co? Ondru? Jaký to blbý hlas si v nìm vzpomnìl nìco takového? Ondru? Co na èekání chodí dva s jednou flintou,
jestlipak to u nìkdy vidìl svìt! Koneènì, a podruhé Ondra
si sám vyzkouí své tìstí.
Slabý vítr, vìènì pøítomný na kopcích, vanul ve stromech.
Hvìzdnatá letní noc civìla nad bezhlasným, oputìným královstvím lesù, roklí a hor. Jen z dálky ze svatojánské doliny
umìla voda.
Zahnal zpìt ke kolibì syèivým klením a pohrùkou pìstí oba
psy, kteøí za ním pøibìhli. Èekaná není lov. Na èekané musí
být èlovìk sám.
Jede domù! Mám vzít kámen?!
Psi zmizeli po pastvinì.
Doel tie, aby vìtvièky nepraskaly, ke skalnatému srázu
a nehybnì usedl, oèi upjaty do malé rokliny. Byl to z dálky kus
kamene, nic víc ne kus kamene.
A noc la. Mìsíc se dostal vysoko nad lesy. Rozmáchlý oblouk Velkého vozu se sunul po obloze. Souhvìzdí putovala
nad Pováím.
Petroviè èíhal. Trpìlivý, zarytý, mstivý.

Stále jetì, kdy byl sám, kdy neklel na ovce, psy, na, Ondru a Pavla, tie, vyèítavì, nìmì mu vyplouvala na mysl pøedstava Jana, toho chlapce toulavého, který asi u neije, který
se asi u nevrátí. Oèi rozíøeny, místo aby v roklinì hledaly
stopu medvìda, zabývají se zas, hle, postavou Janovou, skládajíce z jednotlivých znakù jeho podobu, pomalu ji blednoucí, pomalu neskuteènou.. Chomáè svìtlých, dozadu sèesaných kadeøí. Ponìkud pøitrpklý úsmìv kolem úst. Malá jizva
nad levým okem, témìø skryta v øasách.
Nejistý pohled.
Kde to vlastnì pásli toho dne, co Jano zmizel?
Kdy se tenkrát pøed odchodem ke kolibì vidìli naposled,
nijak to nevypadalo na louèení. Ovce pobíhaly, nebylo èasu
ani na pozdrav a na podobné hlouposti. Kluk se strojil do fabriky jako jindy.
Petrovièovi náhle ovlhly oèi, je mìl v nepoøádku od té doby,
co se vrátil z Ameriky. Bylo mu nyní, jako by kdosi dímal jeho
hrdlo.
To je nejhorí, ta nejistota, ta bezmocnost. To zmizení beze
stopy. To, e svýma rukama nemùe mstít jeho smrt, e nemùe uchopiti za chøtán nìkoho, koho by mìl v podezøení
a obøí silou jim mrtiti o zem.
Co mìl stisknouti? umot stromù, jaký asi znìl, kdy Jano
tenkrát veèer zael do lesa?
Jak by se nyní vypálila rána na medvìda?
Ale v úlabinì bylo ticho takové, e ani suchý list nezaelestil.
Petroviè se vracel, slézaje po skalní stìnì k pastvisku pøed
kolibou. Sotva udìlal nìkolik krokù, strnul jako ochromen. Nebyla to halucinace? Ne. Zøetelnì bylo rozeznati zvíøe, jak vy-

stupuje na kraj lesa. Ted se napøímilo. Jetì dva, tøi kroky
a vystoupí do mìsíèního svìtla.
První úas zmizel a Petroviè bez míøení obrátil zbraò na zvíøe. Chvìla se mu ruka. Zùstane-li na ivu medvìd, zaplatí to
Petroviè.
Právì v tom okamiku, kdy zvíøe mohlo postøehnouti muovu pøítomnost, vypálil Petroviè ránu. Trhl sebou. Ozvìna tøeskla a pak nìkolikrát zahoukala v dolinì.
Pozdìji tvrdil Petroviè, e vidìl, jak se medvìd zaúpìním
skácel.
Ale hned po ránì, sotva ti v kolibì mìli èas se probuditi a vybìhnouti ven, byli to ostatnì jen mladí valai, nebo baèa rozespalý teprve za chvíli probudiv se køikem, mrzutì se dal
do hádky, byl tu ji Petroviè udýchaný a vytøetìný, zmatenì
volaje a naznaèuje posunky, aby ihned bìeli s ním dozadu
na kraj pastviny, e zastøelil medvìda, aby se li podívat.
Syny nemusel dvakrát pobízeti k takové pøíleitosti. Ale jak
ji øeèeno, ponìkud opodìnì, v pravé chvíli, sehnuv hlavu
vyel z koliby baèa.
Co? Kam? Blázní? vyjel si na Petrovièe, jetì rozespalý.
Sekeru a honem! køièel Petroviè.
Ondra odkopl psa, který se mu pletl do cesty, e a zakvílel,
a ohlíel se po sekeøe, postavené u dveøí. Pavel chytil nejblií
poleno. Tu mu Reucha stiskl rameno, a zasyèel.
Máte rozum, chlapi, nebo jste se pominuli? Teï v noci
za medvìdem! Druhou rukou uchopil Petrovièe.Doèká
se rána, hulákal zlostí. Jestli je po nìm, neuteèe ti. Jeíi
Kriste, køioval se pro sebe ,on se chce hrabat v noci k medvìdu, kterého postøelil.
To pùsobilo pøedevím na Petrovièovy syny, kteøí postrádali horeèky otcovy. Nebylo tak nesnadno pøece jen je odraditi

od výpravy tak pochybné. I Petroviè sám si dal øíci nakonec,
byt stále s ním nebylo moudré øeèi.
Ale jestli ráno bude pozdì . . . øekl.
Ráno jako teï, dodal Reucha.
koda spaní, které se tak pøeruilo. Ale pak mu pøilo podívati se na Petrovièe poøádnì. Aby øekl pravdu, valachovy
potøetìné oèi a celé jeho rozechvìní se mu nic nelíbilo. Byl
tohle jetì Petroviè? Tuhý kruák, který nikdy nevyel z míry?
Ale Reucha to pozoroval u delí dobu. Co se ztratil Petrovièù hoch, byl Petroviè jako vymìnìný, i kdy se stavìl jako
by se nic nestalo. Oh, Reucha vidí do lidí jako do zrcadla.
Pozná se, jestli v tobì nìco hlodá nebo ne. A v Petrovièovi
asi hlodalo poøádnì. Bùh s ním! Mnohdy dìlal vecko obrácenì. Byl výsmìný a prudký. Tu kdysi el pro klestí na oheò
a vrátil se za takovou dobu, e zatím vecku práci museli udìlati za nìho. Ne, baèa zaèínal být nespokojen, kdo ví, vezmeli si ho za rok zase za valacha. Byl samá zmìna, nálady
se v nìm støídaly jako plískanice v únoru, jednou nával hrubiánství, podruhé malomyslnost, a kdo to má trpìti? Takových
lidí koliba nepotøebuje.
Vida, neøíkal snad baèa, e to je nedobré znamení, kdy pøi
cestì na kolibu z jara jim pøela stryga pøes cestu? A kdo se to
tenkrát smál? A ke vemu jetì zhasnutí kolibového ohnì pøi
návtìvì Vacù!
Udìlal køí a jal se eptem modlit, ne usnul.
Mìsíc pøecházel nahoøe pøes kolibu. Nebylo daleko k ránu.
Kdy v kolibì umlkla eptaná Reuchova modlitba, sedìlo
tu u ohnitì ticho. Jen Pavel hlasitì oddechoval ze spaní.
Co vak bylo s Petrovièem a.Ondrou? Jejich dechu nebylo
slyet, zdálo se, e jej tajili, místo aby byli ponoøeni v spánek.

V jedné chvíli Petroviè hlasitì oddechl. Nato bylo ticho.Za
okamik Ondra se obrátil na druhou stranu. Potají pozoroval
otce od té doby, co vydìen pøibìhl z lesa.
Nespali.
Záø od ohnì si hrála na stropì. Obèas se zaleskla víc, obèas zhasínala, jak oharky dohoøívaly v popel. Také bylo slyeti zavrèeti psa.A zase ticho.
Nahoøe uprostøed lesù.
Bùhví, snad ta mylenka tu visela ve vzduchu.
Jano?
Mìli se pøece jen hned vypraviti na místo, kde otec støelil,
jak øekl, na medvìda. Kde by se byl tu bral Jano? Vracel
se sem ze svìta? Skrýval se tu v horách?
K èertu, co jeho, Ondru, napadají právì dnes tak smìné
mylenky o Janovi?
Opatrnì pootevøel oèi, aby se podíval, co dìlá otec.
Nevidìl mu do tváøe.
Musím pøiloit, øekl si polohlasitì a pøistoupiv k ohniti,
hodil do skomírajícího ohnì nové poleno. Usedl chvíli na zem,
ne se rozhoøelo.
Kdy ho takto tuil Petroviè, pohnul se a sedl si také na své
palandì. Protíral si oèi, jako by byl donedávna spal. Dokonce i zívl, ale bylo vidìti, e to jen schválnì otevírá ústa na ten
zpùsob.
Tak se mi u nechce spát, øekl.
Mnì taky ne, pøiznal se Ondra polohlasitì, aby se nevzbudil
Reucha a Pavel. U taky svítá.
Poslední vìtu Petroviè asi pøeslechl. Za okamik sebou trhl,
jako by si teprve uvìdomil, e Ondra nìco øekl.
Co? Snad nemyslí, e se bojím jít tam potmì?
Ondra obrátil k nìmu hlavu.

Vak tos povídal ty, e svítá.
No a -
Tu se Petroviè ponìkud zachvìl.
Nestùnìte, táto?
Ondra k nìmu pøisedl a nespustil s nìho oèí.
Ne, nebylo to asi pravda. Nebylo ji vidìt, e by se Petroviè
chvìl. Zavedl øeè na pole docela jiné po pøedelém malém
nedorozumìní.
Tak, teï u jedou z Lúèek na sena, øekl.
Ano, právì asi teï. Vyjídívá se pøede dnem, je to kraj svìta. Vida, a dìlá se chladno. Kdy kvete hloh, rádo se ochladí.
Ale zdálo se, e Petroviì má nìco na srdci a neví, kudy nenápadnì do toho.
Letos z té trojice Adam edorù sám. Mudroòovi u mají
jistì dávno po senách tam na itném ostrovì. Kdepak jenom
ten ná kluk se toulá, rád bych vìdìl. Umlkl na okamik. Ty,
neví, neøíkala máma, jaké hadry mìl na sobì?
Nevím.
Nyní to byl Ondra, na nìho pøilo chvìní. Lehl si na své
místo.
Jetì chvíli mùeme spát, øekl.
Dìlali spící dále.
Kdy se ráno Reucha probudil, bylo obìma milé, e tu je
nyní nìkdo, s ním lze hovoøiti.
Tak, a teï se tam pojïme podívat, kde to bylo, prohlásil
baèa, sotva si protøel oèi. Poèkám jetì s mytím tu chvíli
Ale nyní se ukázalo, e to tentokrát je Petroviè, kdo odkládá tu cestu. Posléze vyli vichni ètyøi.
Odtud jsem støelil, ukázal u skalní stìny Petroviè, a tamhle byl medvìd.
Tøásl se nyní trochu. Pravda, bylo ponìkud zima po ránu.

Ondra byl bledý.
Nenali medvìda.
Ale, co bylo zvlátní, nenali ani medvìdí stopy.
Neøíkal jsem to? pravil Reucha vypínavì. Medvìd pryè.
Ten by byl s námi v noci zatoèil?
Bylo nyní znáti, jako by se tváø Petrovièova ponìkud rozjasnila.
Tu pøiel Pavel na nìkolik zøetelných krùpìjí krve.
Hledali kolem, aby pøili na stopu. Ne, víc jich nebylo.
Starý medvìd, jak vypravoval baèa, vyrve tlapou kus hlíny
a pøiloí na ránu, aby zastavil krev.Baèa zná jeden takový pøípad z vlastní zkuenosti. Byl to poøádnì starý medvìd, mìl
u edivá prsa.
Reucha byl samá øeè, vyspal se do rùova, tak øíkajíc, jako
by ani nebylo toho mrzutého vyruení v noci.
To je divné, e nikde ádná stopa, øekl.
Zatím ani jeden z ostatních si nepoviml Ondry.
Stál bledý, kousek stranou v lese, kde se pùda, ponìkud
strená detìm, zvedala jakoby v pøíkop. Mìl tam nìco jako
honicí pes, kdy staví nad stopou. Nyní se k tomu sklánìl blí.
Zastøelený medvìd to jistì tam neleel. Ondra by byl volal.
Naopak, sklánìl se nad tím beze slova.
Ne, medvìd to nebyl. Byly to dva otisky muských bot, ne
vak pastýøských krpcù. Tyto boty zøejmì byly o nìco mení,
dokonce s podpatky moná gumovými, byt ji ochozenými.
O krok dál byl jetì jeden otisk, ji matnìjí.
Co to tam má? køikl drsnì na Ondru Petroviè, kdy to
chvíli trvalo. Popoel, aby vidìl. Ondra vypadal podezøele.
Nìkdo tu asi el.

Petroviè udìlal jetì nìkolik potácivých krokù. Uvidìl Ondru, právì kdy mìøil velikost svých støevícù se stopami, je
nael.
V tom okamiku Petroviè rázem zezelenal. Vytøetil na Ondru oèi jako na pøízrak. Pak lesem pronikl nelidský øev.
Kdy se baèa a mladí Petrovièové otøásli z prvního úleku
a ustrnutí, pøiskoèili k Petrovièovi a chopili se ho. Bil kolem
sebe.
Pøemoen posléze, byl odnesen do koliby. Synové ho stále
dreli, zatímco Reucha, chvìje se v kolenou a naøíkaje vymìòoval studené obklady na hlavu.
Surma vyl.
Jetì dlouho potom, kdy se Petroviè utiil a usnul vysílením, stáli tu baèa a Pavel, nechápajíce nic z výjevu beze slov,
který se právì na salai odehrál.
Jen Ondra se chtìl otce na cosi ptáti.
Ale ten nyní, jak øeèeno, spal.

XII.
Dlouhé sluneèné èasy mìly svùj rub, svùj stín, jak se ukázalo. Ozimy se, pravda, drely, ale s jaøím to bylo velijaké, rezavìlo na nejednom poli. Jetì hùøe bylo s lukami, kde
se neprostíraly zrovna na mokøinách. Se suchopárù tráva tak
øíkajíc utíkala, místo aby jí pøibývalo. Ukazovalo se stále urèitìji, e letos bude nouze o obrok. V kraji stád nemùe vésti
k nièemu dobrému takové léto. Hle, garbíøství, nádenièina smr-

dutá, není-li ona na tom podstatnì lépe! Co jí sejde na rozmarech poèasí, na tom, prí-li èi neprí!
Celé Lúèky se vypravily k senu na luka mnoho hodin vzdálená od vsi, závody zaèaly. Mui sekáèi a dívky èi dìcka, jim
pøipadlo rozhazovati trávu, se rozeli ke svým dílcùm, tak,
a nyní s pomocí boí, pánbùh napøed a my za ním.
Nálada byl zprvu karedì stísnìná. Tráva tu letos vyrostla
trapnì øídká a nízká. Po rose nebylo stopy. Mue pøela velmi brzy chu k závodìní. Tohle nebyla hra kosou, nic høe podobného. Muselo se sekati silou a svaly vedle páteøe, letos
jetì nezvyklé na tuto práci, zduøely. Bolelo v køíi. Kosa otupìla a po nìkolika krocích musela se znovu brousiti. Co
do takové práce, musí-li stále brousit kosu.
A zatím eny v luèní kolibì byly v náladì jetì ménì rozmarné, mono-li to øíci. Oheò kouøil a bìda a dým típal
do oèí, je zrudly a slzely. Celé neastné, vybíhaly eny
od ovèiny a haluek co chvíli pøed kolibu, aby si protøely oèi
a nabraly dechu, ne si zvykneme, holky. Je to køí na svìtì,
jen co je pravda. Ale kdy naveèerní ticho zvolna padalo
na iré rozlohy luk, bylo zapomenuto na zlosti dne.Smírný zvuk,
jím se neslo daleko po lukách klepání kos na pøítí den, znamenal konec roboty. Západ èervenì vyhoøíval a lesnatá hradba hor se známým obrysem Poludnice se zaèala tmìti. Tráva, dnes poseèená vydechovala prudkou vùni zasychajíc.
Tu, bez pøípravy zaznìl zpìv dìvèat po polanì. V tichu bylo
slyet, jak jej lesy opakují.Rázem bylo ivo a veselo u luèních
kolib. Dìti s køikem se daly do her po lukách a mui a eny,
jak polehávali mechovém trávníku kolem koliby, zatím co námaha dne se rozplynula v sladký a mdlý pocit rozlámanosti,

vedli hluèný hovor, ne byl èas k spánku. Kouø z dýmek zvolna plul do luèních mlh.
Co chvíli jiskry dívèího smíchu vytryskávaly z lidského okopitì stranou, kde se k sobì slezlo mládí. Hvìzdy nad tím
záøily.
Co Anna dìlá? vzpomnìl si Adam. Slíbil jí, e si vzpomene.
eny si jetì vypravovaly o køtu a baptistické slavnosti svìcení stavení, je se má konat, a bude èas, u vrbického cementáøe, který si letos postavil novou domovní budovu.
Kluci Petrovièovi se honili v lukách s ostatní drobnou chasou a Petrovièová la pro nì, aby je pøimìla ke spaní. Nad
Mikuláem se chvìla záøe svìtel. enu zas bodlo u srdce.
Loni v tuto dobu jetì chodil Jano do Mikuláe, jaký je ten
svìt divný. Zastavila se, dìtský køik se rozléhal blízko ní, ale
bylo vidìti, e neposlouchá, mìla takové jiné oèi. Kde boe,
a v jakém ivotì jetì jednou, jen, jetì jednou by mohla mluviti se synem? Vysýchala alem.
Vìèností musí za ním, musí ho jednou dostihnouti.
Veèer houstl!
Smích znìl øidèeji, hovor se stával ospalejí. Pak lidé ulehli,
jen nad prostorem luk bloudila prùsvitná pára. Starosti lidské
pøely do prostoru. Bude letos nouze o obrok? U nikdo na to
nemyslí.
Nad lukami se odvíjela jak pøelud pára.
A ráno, kdy jetì svítily hvìzdy, vstávali chlapi, aby li sekat, ne. sejde rosa. Na eny kromì vaøení èekalo dnes ji
i obracení sena. Závody skuteènì tu byly. Kdo døíve usuí
a odveze? Pot se lil s lidí a veèery smiøovaly. Úder
a pohlazení. Tak ly za sebou luèní dny.

Nikdo jetì nevìdìl o poslední pøíhodì, která se stala nahoøe u ovcí. Zatím se tam pøihodila jiná, kdy bylo na lúkách
pomalu dosueno.
Bylo to neuvìøitelné, jak ní dolo jednodue.
Øada dní pøela od Petrovièovy èekané. Zotavil se trochu
na mysli. Kdy byl veèer zvlá krásný, leeli nìkdy pastýøi
na palouku, stranou koliby. Bùhví, kde to tenkrát Petroviè vlastnì chodil. Kdy se vracel ke kolibì, leel na palouku u jen
jeden. Mohl to být baèa? Nejspíe. Ondra a Pavel se obyèejnì
drívají spolu. Také ani jeden z nich netrpí zimomøivostí. Pudle íøky soudì, je to mu v koie, tedy baèa.No ne, a pøijde
do pekla a èerti budou v kotli pod ním pøikládat, tenhle Reucha si vyádá jetì koich. Nic ve zlém, kamaráde, nic
ve zlém.
Aè byla tma, svalil se Petroviè, neohlíeje se do trávy blízko
nìho. Poèkej, chlape! Udeøil holí do koichu, jak byl v dobré
míøe.
Hej, spíte?
Byla to jeho poslední slova, nebo øev, který, potom vydal
a jím vyplail ozvìnu daleko v horách ,ani se nepodobal øevu
lidskému.
Jetì døív, ne z koliby vyrazili tøi mui, pøihnali se oba psi
na bojitì, by i to bylo pozdì. Ale Petroviè, øvoucí tu bolestí
jako tur, byl aspoò pomstìn. Psi se vrhli na medvìda, potøísnìného krví na tlamì a pøedních spárech.Tøeba tøem psùm
by se ubránil, kdyby útoèili z jedné strany. Ale takto se tu váleli v divokém klubku, je pøehluovalo náøek Petrovièùv.
První skok Ondrùv od zuboeného otce byl k tomuto klubku. I kdy ji byl medvìd zle zveden od psù, a právì proto,
nerozváné bìsnìní Ondrovo mohlo dopadnouti co nejoklivìji. Medvìd sebou jetì zuøivì sápal, byt z rány na krku mu

crèela krev. Vecek zakrvaven jako pomatený øezník sevøel
Ondra eleznou pìstí chøtán zvíøete a bil jím o zem nadlidskou
silou, je k nìmu v té chvíli pøistoupila. Uprostøed psù, kteøí
se zakousávali do zmítajícího se zvíøete, sápal se s medvìdem a neustal, ranìn na noze, dokud protivník jevil známky
ivota.
Pak, nakaziv se od Pavla, propukl v pláè, který stále zesiloval, èím více slábl náøek otcùv. Bylo zøejmo, e Petroviè ztrácí
vìdomí. Mìl krví rozbrázdìnou tváø a hlubokou ránu na prsou
a v boku.
Vichni tøi mui, pobíhajíce okolo, se zimniènì chvìli. Baèa
blábolil jako dítì.
Petrovièi! Slyí? Petrovièi! snail se pohnouti bezvládnou rukou ranìného.
V následující chvíli ho Ondra prudce odstrèil. Svalil se k otci
a poloil mu hlavu na prsa. Srdce bilo.
Strhl si zapocenou koili s tìla, a roztrhnuv ji na nìkolik kusù,
pøiloil èást otci na rány, jako to mohl nejopatrnìji svýma roztøesenýma rukama.
Vodu! houkl na Pavla..
Ale sotva se chtìl Pavel dáti v bìh, Ondra ho zase zadrel.
Ne, musí mu nejdøív pomoci s otcem do koliby.
Baèa se chopil mrtvoly medvìdovy a seè byl, vlekl ji za sebou beztak ji zle zøízenou, aby jí psi nadobro nerozsápali.
Dubo a Surma konèili tento prùvod ke kolibì.
S èím kdo zachází, s tím schází, mumlal si baèa polohlasitì, kdy otrnul.
Ne, takovýhle druhý rok by nechtìl u koliby mít. To pùjde radìji døevaøit nebo nìkam do sluby, ne být vydán podobným
hrùzám. Ach boe. Ach, ach.

Vida, samice! øekl si za chvíli, popatøiv na zvíøe. Ba, ovem,
samice bývají mstivé. Nic jiného, ne e tenkrát postøelil Petroviè jejího samce.
Ale zase si pøipomnìl potrhané tìlo Petrovièovo a otøásl
se. Jako kdyby smrt po nìm sahala. Fuj! Bylo neslýchané,
co se tu odehrálo. Není to jen sen?
Kdy omyli Petrovièovu tváø a zbavili ji krys, ukázalo se, e
není zohavena tak, jak se nejdøíve zdálo. Mìl jen trnou ránu
na levé stranì. Ondra ji zakryl mokrým obkladem.
Ondra vecko vedl, byt sám krvácel na noze. jediný neztrácel mysli. Pak pozornì odstraòoval kusy hadrù kolem rány
na prsou a v boku. Kdy ji odhalil na dobro, zatoèila se mu
hlava, zavrávoral.
Zatím baèa posílal Pavla do vsi, a hned nìkdo jede s povozem, e oni zatím dopraví ranìného dolù k vozové cestì.
e se bojí? Nue, a se staví cestou v porubské salai a nìkterý valach z porubské a jde s ním. Jen rychle.
Pavel jetì váhal. Jeho oèi byly vydìeny a ramena se tøásla
Otec tu potøeboval co nejdøív pomoci. Ale cesta do dìdiny
znamená dvì hodiny klopýtati touto dnení stralivou nocí,
po stezce, kterou po tmì je lehko ztratiti a sraziti si vaz nìkde se skály. Vyvrácené kmeny a paøezy oklivì svìtélkují
a bludièky rejdí po pasekách. Medvìdi!
Ale tu na sobì ucítil divoký pohled bratrùv. Ani slovo nepadlo.
Jako íp vyrazil Pavel z koliby. Tma ho udeøila pìstí do èela.
Oèi, dosud zvyklé na kolibový oheò, podle obrysù stromù
na noèním nebi musely s námahou hledati stezku. Chvílemi
hmatal rukama. Tøesení vdy na okamik ustalo, ale jakmile
se Pavlovi pøed oèima mihl obraz otcùv, zdvojnásobilo se.
Dech zatajen a do nemoností, bìel, kde byl kousek bez-

peènìjí cesty, rozíøeným zrakem se ohlíeje na obì strany
tmavé lesní tùnì. Upadl nìkolikrát a ne se dostal na konec
lesa, mìl plno odøenin na rukou. Pálily nesnesitelnì. Na tuto
noc nebude mít chu nikdy zapomenouti.
Vzdal se chodníèku na porubskou kolibu, nebo to znamenalo zacházku a cesta tam byla jetì krkolomnìjí. Ostatnì
strach pomalu ho opoutìl.
Kdy se koneènì dostal na pastvinu za Lúèkami, pøepadla
ho úzkost o otce tak zprudka, e se znovu dal do pláèe. Jen
rychle, jen rychle, aby nebylo pozdì! Bìel a do nemonosti, pot s nìho stékal strukami.
Medvìd ho roztrhal! volal bez rozmyslu, kdy ubíhal pøes
ves. Vzpomnìl si nejdøíve na edora.
Zabouøil na okno.
Srdce mu tlouklo, dech supìl. Zabouøil znovu. Zdálo se mu
celou vìèností, ne se ozval hlas edorové.
Je doma Adam? A zapøahá, tátu roztrhal medvìd, vyráel ze sebe pøerývanì.
Jeíi Kriste, bylo slyeti hlas edorové, odjeli pro seno,
jsem sama doma. Co e se stalo?
Pavel u neposlouchal jejího køiování. Jeho úzkost se stupòovala. Bez dechu bìel ke Krikovùm.
Medvìd ho roztrhal, honem! volal po vsi jako pomatený.
Psi se roztìkali. U edorù se rozsvítilo svìtlo.
Také Krikovi jsou pryè. Pro seno nutno jeti kolem pùlnoci,
aby ráno dojeli na luka. A nyní se u sotva znatelnì rozsvìtlívalo.
Matka je také na senách, problesklo Pavlovi hlavou. Kdo
pak jí tu opatruje hospodáøství? Stará Nahálková?
Ne, domù nepùjde, zaplat pánbùh, e je to právì tak.
Tu vidìl svìtlo v oknech u Hermanù.

Ach, e rovnou na Hermana nepomyslil, má dva páry koní.
Uøícen vbìhl do dvora. Zajásal, nebo chasník právì pøipravoval vùz na cestu. Herman pøihlíel. V matali se svítilo.
Bez pozdravu, zajíkaje se, vypravil ze sebe Pavel oè
se jedná.
Po odpovìdi Hermanovì uasle vytøetil oèi. Prý nemá èas,
øekl Herman, jede na pilu.
Snad to øekl jen tak, aby se nezdálo, e se odhodlává k té
slubì pøíli ochotnì.
Tak èeledín s druhým vozem! zasténal hoch. Ne, ani to nejde, právì èeledín musí jet na pilu.
Vypadalo to, e Herman si chce pohrávat s jeho úzkostí.
Pod Pavlem se roztøásla kolena. Nechtìl vìøiti svému sluchu.
Honem, honem, volalo to v nìm uvnitø, otec umøe, ne pøijedete!
Jetì si na nìco vzpomnìl. Zemì jako by ho pálila pod nohama, tak byl netrpìlivý.
Tak mi pùjète konì, s kterým nepojedete, jel bych s ním
sám, zaprosil.
Herman jako by rozmýlel.
Tu mu pøeletìla pøed zrakem vzpomínka na Petrovièovou,
jak tehdy stála u køtu, pøímo se vpíjejíc oèima do obøadu a do
kazatele, který tam tropil ty hlouposti. Byla u od té doby jedna øeè, e Petrovièová pøestoupí k baptistùm A nyní on má
dokonce podporovati tento pronárod?
Stál pøed ním její kluk, ne, nestál, tøásl se jak houba, zapáchal ovèinou na deset honù, roztrhaný, uøícen, a dovoluje si
hartusiti o povoz.
Èelisti Hermanovy ponìkud zhranatìly.

Ty, øekl pak posmìnì, ty a jezdit s konìm?Myslí, e je
to baran? Ne, dojdi si jinam, jestli ti svìøí konì. Takovému
chasníkovi!
Snad jetì ani teï vánì nemínil Herman odepøíti cestu povozem ke kolibì.
Pavel, ohromený zprvu, stál ji pevnì. Vecko chvìní s nìho
spadlo.
Pøisál se svýma oèima do oèí Hermanových. Valach magnátovi. Jen okamik to trvalo.Bùhví, co bylo v tom pohledu.
Ale Herman, jako vdy, jej snesl.
Vak on tvùj táta je tuhý a vylíe se z toho, neboj se.
Tu projela Pavlovou hlavou mylenka tak závratná, e se jí
v okamiku a opojil, a kdyby mìl být zabit a kdyby mìl jít i na
ibenici, neodpustí si to, kluk proti pánovi.
Nabral slin a naplil rychtáøi v tváø.
Nic vìtího a nic meního neprovedl. Byla to jeho odpovìï.
Ne se mohl Herman vzpamatovati, odeel kluk ze dvora.
Teprve za vraty se dal v bìh, ne ze strachu, ale protoe musel stùj co stùj sehnati povoz a to co nejdøíve.
Cítil vak jakési ulehèení.
Kdo má jetì konì? Pøibìhl k iaranovcùm. I ti odjeli.
Ve vsi není jiných koní ne Hermanových. Nerozvaoval ani
okamik. Zatímco se rozsvìtlívalo a zatímco lidé vycházeli
ze stavení, na rtech novinu, kterou s hor sem pøinesl, utíkal
k Plotýnu, aby tam sehnal konì a povoz.
Pot zase s nìho lil, jak bìel do stránì. Zaal zuby a syèel.
Zabít ho? Ne, to by bylo málo. Rozøezat a øemínky s nìho
stahovat za iva, s bestie lidské. Jake to øekl? e se táta
z toho vylíe. Vysmíval se jetì! Vylíe. Kdyby ho vidìl, jak
tam leí roztrhaný! Cikánovi musí èlovìk pomoci. - Co, cikánovi! Nìmé ovci, kdy se poraní.

Honem! Honem! 
Dal se do bìhu a zoufalého.
A jemu, Pavlovi prý konì? Prý takhle barana! To øekl.
Tuto uráku bude Herman jednou draze platit. Plivnutím
do tváøe to vecko není skonèeno. Skøípìl zuby v bìhu. Ne,
není to vecko skonèeno.
S povozem z Plotýna a s rozespalým vozkou se dali do hor.
Nejeli daleko. Ondra byl s otcem u témìø na okraji lesa. Neuvìøitelným zpùsobem se sem dostal. Nyní právì odpoèíval,
zalitý potem. Chvílemi nesl, chvílemi odpoèíval. Tak
se dobìdoval a sem.
Pro...Krista, kdes byl tak dlouho? vykøikl na Pavla, kdy
on, pøedhoniv povoz, ho dostihl.
Pavel se nejdøíve vrhl k otci. Dýchal slabì.
Herman nechtìl jet, øekl pak.
Co?
Zabiju ho, tolik odpovìdìl Pavel.
Ondra chtìl cosi øíci. Povoz vak byl tu. Poloili otce do slámy.
Reuchu jsem poslal od cesty ke kolibì, jdi tam taky, - rozkázal Pavlovi, sám vylézaje na vùz. Do Mikuláe! poznamenal vozkovi.
Ondra dnes vecko øídil. Stal se dospìlým muem, molodìc.
Kdy jeli pøes Lúèky, zaskoèil do stavení. Ne, matka je na lukách. Staøeny po vsi mìly plno øeèí, køiovaly se a byly zvìdavy, jak dolo k úrazu. Ondra byl skoupý na slovo. Také postøehl Hermana, jak nahlíel na náves. Ale hned uhnul za roh.
Co e to øíkal Pavel?
Pobídnìte pøece konì! vykøikl na, vozku. Zdálo se mu, e
otec dýchá stále nepravidelnìji a tieji. Bezvládné ruce mu

chladly.Byli ji pøed samým mìstem, kdy Ondra se dlouho
sklánìl nad otcem, poslouchaje, uslyí-li srdce.
Zastavte! zvolal na vozku a kdy on neslyel, chytil ho zezadu za rukáv.
Podívá-li se nìmì na sebe.
Mùete obrátit, øekl Ondra hlasem ponìkud nesvým.
A zahryzl se do rtù.
XIII.
.
Fùry sena se pøikolébaly s veèerem polní cestou od Plotýna jako øad bachratých oblud, úvozem za sebou. eny
a nìkteøí z muù v té dobì byli ji v Lúè kách. S fùrami li jen
vozkové, pak nìco silných chlapù s vidlemi, aby podpírali fùry,
kde byla cesta naklonìna, a posléze nìjaký ten kluk, nebot
dalo se èekati, e runá pøíhoda se strhne spíe u tìchto
po vozù ne pøi bezpeèné cestì pìí se enami.
Noc padala a celá vesnice se provonìla senem. Byla senem takøka zavalena. Stály tu nejen povozy lúèské, ale i z Poruby a Plotýna, zjednané na výpomoc. Ho reèka práce pøepadla blíící se veèer. Domáci fùry bylo sice mono zatlaèiti
na mlátky nebo pod kùlny a odloiti skládání sena na zítøek,
ale pøespolní formani museli jetì tého dne se vrátiti
s prázdnými ebøi òáky. Seno dusilo,byl veèer,lidé se napínali.
Jen stavení Petrovièových jako by bylo vyøazeno z tohoto
chvatu. Uprostøed klení, je bylo slyseti od stavení pøií práci
se senem, na dvorku Petrovièù byl klid, fùra tu stála pod temnou oblohou, stavení se propadalo v nezemské ticho. Okna,
za nimi leel mrtvý, zùstala po celou noc osvìtlena blikavým

svìtlem a z veèera bylo slyeti nezastøený hlas matky Petrovièové, ana zpívalá almy.
Pøedtím v poledne Ondra odeel ke kolibì. Otce ulo iI
v komoøe na prkno a tìlo a ke krku pøikry l plachtou. Leel
tu, ji nikdy se nebude moci Ondra na nìho obrátiti s otázkou, kterou takto promekal, proè tenkrát ráno po èekané
pøiel na otce onen podivný záchvat.
Zas na to myslel, co to jen mìlo znamenat. Nìkolikráte po té
pøíhodì mìl ji na rtech onu otázku k otci. Nikdy se mu chvíle
nezdála dosti pøíhodná. Nyní tedy nadobro promekal pøíleitost, jak vidí.
Od koliby poslal domù Pavla.
Kdy pøicházel naveèer, zaèal se Pavel báti ve stavení. Vyel za ves, odkud mohl vidìti na cestu k Plotýnu. Pak, kdy
spatøil pøicházeti eny, vydal se jim vstøíc, aby pøipravil matku
na shledání, které ji èeká doma.
eny zùstaly státi pøed okny, aby byly Petrovièové ku pomoci, kdyby bylo tøeba .Ted se strhne ve stavení køik, náøky
a lomení rukou. Ne, nic takového se nestalo. Petrovièová jen
zbledla jako stìna. Zatrhalo jí to bezmocnì oblièejem, nic víc.
Její kostnatá, vytáhlá postava se nezhroutila na zem. ádné
netìstí nemohlo ji sraziti tuto enu, po léta bièovanou hoøem. Teprve kdy dìti nechtìly ustati v køiku, ukázalo se, e
i ona má oèi zcela rudé. A kdy nastala tma, jala se, jak øeèeno, zpívati almy.
Zásluhou Pavlovou jetì tého veèera se obec dovìdìla
o jednání Hermanovì dnes pøede dnem, eny s rozèilením,
jen zøídka tak pohnutým,, hluènì o tom vykládaly na návsi a u
stavení. Repot proti Hermanovi se dusil pod tíhou této noci.
Kterási ena, jdouc vedle Hermanových, hlasitì se vyplila
do dvora. Soused Petrovièù, garbíø Slávik, který jetì nave-

èer, kdy pøiel z koeluny, prosil Hermana, aby mu dojel
do lesa pro tyèkovinu na plot, veèer vzkázal Hermanovi i po
jeho pacholku, e nepotøebuje ji jeho povoz. e dìkuje.
Na kládách na návsi sedìlo nìkolik muù a tlumilo øeè, kdy
nìkdo el mimo. Hleïme, jak vzdor proti Hermanovi byl smìnì drobný a bezmocný. Proti kousavým mouchám postaèí
høebci ínì jeho ocasu.
Noc pohltila hlasy, sobota se pomalu pøelévala v nedìli.
Kdy za jitra Hrivnák práskáním bièe svolával dobytek, jeho
rány se dnes ozývaly stranou Petrovièova stavení. Tìm lidem
tam, øekl si, je rozhodnì lépe, dokud spí. Ta enská aby nemìla cit. Zadíval se do oken Petrovièovùm.
Vidíme to, jak skonèil, medvìdáø, amerikán. Kdo by se toho
byl nadál jetì pøed týdnem? A Hrivnák s Petrovièem vycházel jakkoli, byl v tomto nedìlním jitru dojat. Vezmìme to tak
nebo tak, byl to pøec jen jeho druh, také pastýø, který tak oklivì, rabijácky, jak il, zael. koda Petrovièe.
Jitro bylo záøivé, nedìle pøála tìm, kdo ji netrávili doma
za pecí.
Snad vèera Herman opravdu nemìl èasu, snad kdyby byl
Petroviè poèkal se svým zranìním na dneek, na nedìli, byl
by ho Herman beze veho odvezl z lesa do nemocnice. Hle,
dnes mìl èas k jízdì a konì pøipraveny s povozem. Jakousi
spoleènost pánù a dam z Mikuláe vezl pøed polednem jeho
koèár pøes Lúèky na palouèek v lese.
ádal to asi dobrý spoleèenský mrav, aby rychtáø vyel k pánùm, kterým se zalíbilo táboøiti v nedìli na katastru jeho obce
a pro které dopoledne poslal povoz. Ostatnì jeho koèár nebyl samotný, který pøivezl veselou spoleènost pøes lúèskou
náves, nyní prostou bláta. Ukázalo se, e to byla jen mladá

pøední hlídka. Krátce po poledni jely tu jetì dva koèáry starích hostí a droka s cikánskými hudebníky.
Hoj, jak oil palouk cikánskou hudbou a smíchem spoleènosti! Slovácké dìti, pozorujíce s otevøenými ústy, skryty
za.houtím, lesk táboøících, perlivý smích a cizokrajný lesk oèí
mladých en, jemu dìtství jetì nerozumìlo, ale bylo jím podivnì oslòováno, èekaly tu trpìlivì, a spoleènost zase odjede. Jen chvílemi roztritì odbíhaly k své høe.
Byl pro nì vdycky svátkem takovýto tábor mìstských hostí, jejich ústy mluvila zemì tokajských rév. Kdy spoleènost
odjela, bylo mono najíti tam, kde táboøila, nádherné krabièky po bonbonech, lesklé stanioly, v nich byla zabalena èokoláda ba, nìkdy se pøilo i na zbytky tìchto sladkostí, které
snad dámám upadly na zem a staly se tak nepotøebnými.
Strhla se nejednou hotová rvaèka mezi kluky o koøisti toho
druhu.
Nebylo tudí na prospìch vzdalovati se od spoleènosti, tøeba zlý rychtáø nejednou dnes køikl na dìtí, e tu nemají èeho
pohledávati. Jake by tu nemìly èeho pohledávati! Je v ivé
dìtské pamìti, jak nìkdy nìkterý zvlá uznalý èlen spoleènosti podaroval dìcko pamlskem. Matìj mohl by dokonce
vypravovat, jak byl jedenkráte obdaøen penízem, kdy loni
v létì páni z mìsta se obdivovali pastvì a zvoncùm stáda.
Ale právì dnes to byl Matìj s chvostem, syn Hrivnákùv, kdo
byl bit pro tuto spoleènost.
Co to bylo dnes s Hrivnákem? Pravda, nikdy zvlá, nepøál,
zatímco pásl, podobným návtìvám, spojeným s vínem a cikánským vyhráváním. Toèíval se k tomu zády, myslete si, co
chcete, fifleny a floutkové . Smrdí to, spøe, jakýmisi voòavkami na deset honù, takhle to naházet do hnojnice! Nebyl-li

tedy nikdy zvlá pøejícím tìmto výbornì zaøízeným výletníkùm,
bùh ví, co do nìho vjelo právì dnes.
Ne, nebyl k nim obrácen zády.
Pásl stádo nad paloukem na stráni, a stoje na skalinì, zarytì s výky pøihlíel k poèínání rozjaøené spoleènosti.
Mìl zaaty zuby.
Mohl svaliti dolù kámen, aby potloukl ty tam na palouku. Ne,
toho nebylo lze se odváiti. Ale mohl práskat bièem, nástrojem svého povolání, tím jediným dìdièným odznakem pastýøských hord mohl mluvit. Práskal, a v lese znìlo.
Vláèný, navonìný flirt dole z nemluvné, zaryté rány bièem
chlapa, zapáchajícího dobytkem, mìsta a hory!
Pastevèí stránì! Chlap práskal.
Ustal v jedné chvíli, ozvalo se jen lehnutí bièem místo rány,
dole zahlédl Hrivnák Matìje. Dal ruce k ústùm a prudce hvízdl.
Táta hvízdá! V Matìjovi trhlo. Znal jeho hvízdání jako své
boty, je nosil v zimì. Tento hvizd byl z nejoklivìjích, jaké
z úst otcových slyel. Hvizd druhu pøedchází výprasku.
Táhl se pomalu jako smrad do stránì k otci. Sem ale hned!
 vykøikl Hrivnák, aby ho pobídl. Hlava klukova, moudrá, znalá
umìní trubaèského i vyrábìní idlí, jen se otøásla, jak dostala
ránu tìkou otcovou rukou.
Tady bude! 
Proè nesmí být na palouku, kde by mohl, kdyby mu pøálo
tìstí, dostati i kousek pamlsku, to by rád vìdìl . Kluk, ronì
slzy, smrkal lítostí, nechápal otce.
A starý zas vydával rány bièem.
Komusi z tìch dole, flirtujících v lehkém oparu vùní velkého
svìta, který tu na palouku sedal do trávy, zamoøené odvìkým
zápachem dobytèiny, bylo to a podivné, kdy to trvalo chvíli.
Proè chlap tak práská?

*
Domek cementáøe Perovského ve Vrbici, nový a výstavný,
se svítivou bílou støechou, na ní uprostøed z èervených taek
byl vyznaèen letopoèet a køí, uvítal dosud èerstvì vonící vápnem, toho odpoledne uvítal mnoho hostí.Ne, tohle byli divní
návtìvníci.Tito návtìvníci jako by neumìli choditi jinak ne
se zpìv- níky a Písmem svatým v rukou. V malých skupinkách
rokovali zatím tu na dvorku, plném øíèního písku a oblázkù,
které sem nanesl Váh, kdy vystoupil z bøehù.
Hleïme, jak dobré místo, jak pøíhodné,do vedl si najíti Petrovský pro své øemeslo. Materiál zrovna u ruky, aby se tak
øeklo, na moutì dui, zrovna u ruky.
Vak ona u má øeka na starosti, aby nosila písek, tvrdý
a køemenèitý, nejkrásnìjí písek pro síta cementáøe. Podívejme se na tu zásobu nád herných bílých taek, na roury
a skrue, jich pøibývá na hromadu.
Povídáme si tu, bratøe, jak ti tady øemeslo pùjde k duhu.
Majitel nového domku, pøecházeje od skupiny ke skupinì,
bez kabátu, v èistì bílých rukávech, a dìkuje za úèast,usmál
se k této chvále.
Dej to pánbùh dej to pánbùh.
Také kazatel u pøijel a mui smekli.
Kazatel chválil den, jaký je sluneèný.
Bùh shlíí se zalíbením na tvé zaèátky, bratøe.
Mu bez kabátu sklonil hlavu.
Hovoru bylo na dvoøe jako vèelího bzukotu pøed úlem. Skuteènì, ty èasy, ty èasy. Kdyby to a nebudilo úzkost a o obrok,
o který bude asi karedá nouze, byl by letos èas k pomilování. Jak krásnì odkvetlo obilí, povame, bratøe.
Bratr Kocich stál tu se starým edorem.

Tak vá se ení, jsem slyel.
V úterý. U v úterý, poznamenal edor. Kolik to je let, bratøe, co my jsme mìli svatbu?
Letí to jako tamhle u mostu - a teï u èeká jen ... Kocich
náhle se pøeruil. Ty, podívej se, nejde to sem Petrovièová
z Lúèek?
Ano, Petrovièová, je to ona, podle úseèné chùze. Hovor
na dvoøe jako by nìkdo pøestøihl. Vela sem, mlèící, krokem
v poslední chvíli ponìkud nejistým. Byl to její první krok k tìmto
lidem.
Vichni ji tiskli ruku. Ne dosud sestøe. Zatím jen enì, její
due, navtìvovaná pohromami, hledá u nich posilu jako v tiché zátoèinì boí. Bud vítán kadý, kdo pøichází tak prost
lsti.
Ve svìtnici, èistì vydrhnuté, byly za chvíli sneseny idle
ke stolu uprostøed. Kazatel usedl do èela. Ti, pro nì nebylo
místa u stolu, usedali po lavicích. Kazatel zaèal, sotva slyitelnì:
Budeme zpívat Ó, sestup kná m . . . na stránce estnácté.
Ó sestup k nám ... zaèali zpìváci za kazatelem, píseò naplnila svìtnici a ozvìnou la domkem, táhlá, nevznìtlivá. Slyíc ji po prvé, Petrovièová nezpívala, ale podivná lehkost padla
s ní na její dui, lehkost, je byla podobna závrati, nepochopitelná v tíi, kterou teï ila. Nepozorovala ani, uspávána, nesena jako ne více ne ochmýøené seménko pampeliky kamsi
do prostoru, e zpìv doznìl.
Kazatel mìl øeè.
Bratr Petrovský,zaèal, který svým pøièinìním a pøispìním
boím si postavil nový domov, pozval nás, abychom s ním zasvìtili jeho pøíbytek Bohu a prosili s ním o poehnání pro tyto
stìny, pro zdi, pro vecko co tu v nich bude ít. Vzpomínám

na velké domy v mìstech, na paláce a banky, na závody rozsáhlé a mocné, je v noci obchází ozbrojená strá, aby chránila jejich poklady. A pøece èasto neuchrání. Ná bratr Petrovský ví vak o jiných ochráncích, bezpeènìjích, kterým svìøí
své malé a skrovné obydlí. A kdo jsou tito ochráncové, ptáte
se zajisté, bratøi a sestry? Kdo jsou tito ochráncové, je ve dne
v noc bdí nad lidským pøíbytkem? Je to víra a láska. Ano, víra
a láska je to, co ochraòuje nejbezpeènìji ná domov, víra
a láska je to, které nás vedou k bohu jako ochránci nejvyímu, bez nìho ani vlas se nezkøiví, víra, a láska je to . . .
Oh, kazatel byl unesen sám svou výmluvností, hle jak jeho
hlas se chvìje a jak znovu a znovu obrací a rozmnouje astnou mylenku o nezemských ochráncích domu. Dlouho, dlouho mluvil kazatel.Pak teprve po zpìvu poznamenal nìkolik
slov bratr Lechta, ten který si v poslední dobì získal nemalé
vánosti, kdy se mu pøece jen podaøilo obrátiti bratra Krèu
od cesty opilství k cestì Pravdy.
Tu u nás na jednom domì, který vichni dobøe znáte, bratøi
a sestry, je nade dveømi nápis, který mi utkvìl v oèích zas
dnes, kdy jsem el sem.
Nebude-li Hospodin ostøíhati mìsta, nadarmo bdí stráný.
Krásný význam tìchto slov almisty Pánì povìdìl nám tu
se vztahem na dùm ve svém výkladu bratr kazatel. Já bych
jen chtìl øíci bratru Petrovskému nìco urèitìjího. Zajisté, e
si bratr Petrovský nezøizuje tento závod proto, aby výrobky
jeho práce leely na dvoøe a pod kùlnou na pospas zubu èasu.
Bratr Petrovský bude své výrobky prodávati a do jisté míry je
tedy tento dùm domem kupeckým. Obracím se na tebe, bratøe, promiò. Nesmí nikdy dáti obchodu pøednost pøed slubou Bohu, nesmí mysliti na zisk hmotný více ne na zisk své
due, nesmí, pamatuj. Nesmí prodávati v nedìli, nebo

nedìle je den Pánì, slib nám to. Mìj na mysli, e èlovìk si
nestaví dùm pro . . . jak; bych to øekl pro svou pýchu tøeba.
Jsme tu vichni, ty, majitel obchodu, já garbíø a kadý jiný
na svìtì jen nájemníky. Nevíme hodiny, kdy Bùh dá výpovìï
naim ivotùm, bratøe..
Mluvèí se uchýlil ke krátké pomlèce a ne mohl pokraèovati, stalo se nìco neoèekávaného. Kdo pozoroval náhodou Petrovièovou, mohl spatøiti, jak pøi poslední vìtì Lechtovì se to
v ní náhle vzedmulo, jak rychle, pozdì ji, zakryla si oèi átkem a jak, nemohouc ji potlaèiti hlasitého vzlykání, vrhla
se ke dveøím, blízko nich sedìla.
Nìkolik lidí vybìhlo za ní, ani jí museli daleko dobíhati.
Zhroutila se hned v síni na schody a zaboøivi tváø do klína,
naøíkala tím neutiitelnìji, èím víc jí domlouvali. Propuklo to
v ní, její ledy tály, bylo vidìt.
Proè si mì Bùh u nezavolá! dralo se to z ní pøerývanì,
kus po kuse.
A co dìti? chtìl ji utiiti kazatel.
Ne, udìlal chybu. Teprve nyní se ukázalo, co zmùe hoøe té
enì, kdy se jednou odpoutá. Ramena Petrovièové sebou
trhala a úzko se dívat, byla asi bez vlády nad svým náøkem.
Nevìdìla, kde je a co èiní.
Iehdy jí poloil edor ruku na rameno, po hlase ho mohla
poznati.
Buïte bez starostí, postaráme se o vás i o dìti, øekl.
Neustávala, nevìdìli si s ní rady.
Nechte ji u s pokojem, pøiel na to pravé koneènì bratr
Kocich. Nevidíte, e pláè potøebuje, aby se to z ní vybouøilo?
Návtìva baptistù v domì bratra Petrovského se touto pøíhodou ponìkud prodlouila. Na údolí pod Poludnicí mil u

soumrak, letnì modravý, kdy edor s Petrovièovou pøicházel do Lúèek.
Právì v té dobì s druhé strany pøijídìla ke vsi øada ètyø
koèárù s výletní spoleèností, která táboøila na palouku v lese.
Oh, bylo patrnì vypito mnoho vína a lúèský rychtáø, který odpoledne strávil u spoleènosti, opomenul patrnì pøipomenouti rozjaøeným výletníkùm, e v jednom stavení ve vsi, kolem
nìho pojedou, leí mrtvý. Zdaleka bylo slyeti cizí zpìv, táhlý
a mazlavý, v nìm chvílemi se zaperlil smích nebo padla hlasitá slova, jak se blíil.
Nìkolik muù, kteøí sedìli na kládách pøi nedìlním naveèerním rozhovoru, umlklo a naslouchalo zpìvu. Jiní vyli
ze dvora. Bylo snad nìco smluveno? Kryto soumrakem, shluklo se na návsi blízko Petrovièù posléze asi patnáct muù a výrostkù. Èím blí a urèitìji znìl opilý hluk, tím hlubí ticho leelo
na této tmavé skupinì muù.
Píseò ji nyní znìla zeeøelou vsí, koèáry rachotily, ozval
se zuøivý psí tìkot. Èísi hlas, jej asi vydávala ústa s navoskovaným knírkem, táhl se s odpornou rozplizlostí. enské hlasy znìly nepøirozenì vysoko. umná veselost tokajského vína
vesele projídìla podhorskou údolní vsí. Bylo to jako dotek
svìta, lehký, pøelétavý, vy bloudi, tu mezi paøezy, koichy
a zvìøí.
Pøekvapující, lesklá, vyzývavá píseò umrazila se hlas po hlasu. Tìsnì vedle hlavy jednoho z výletníkù zasvitìl kámen
a udeøil do prkenné kùlny naproti. Ozvala se silná rána.
Ve veèerním eru uvidìla náhle spoleènost pøed sebou
hradbu vesnièanù, chlapy jako jedle, z nich nìkteøí svírali
kameny v pìstích. Kterási ena v koèáøe zdìenì vykvikla.
Ale trvalo to jen okamik, z prvního koèáru, který zastavil,
vystoupil mladý mu v tìsném elegantním kabátì posledního

støihu a sám, neozbrojený, popoel vstøíc tmavé skupinì tìl.
Oèi en asi provázely tohoto odválivce.
Mladý mu pøedstoupil a tìsnì pøed chlapy a s drzou úlisností otázal se s dosti plynnou mateøtinou tìchto shluknutých
zde:
Pøejete si snad nìco?
Èekal chvíli vladaøsky, pak opakoval otázku. Naèe, kdy
nedostal odpovìdi, zase vstoupil do koèáru.
Tu se stala ta nepochopitelná vìc, e pøed prvním koèárem
se shluk muù poslunì rozestoupil a jejich palírem, tøeba
ji beze zpìvu, projely vechny ètyøi povozy.
XIV.
Nebylo vidìt nahoru k lesùm, kdy mìl pohøeb valach Petroviè. V tu stranu, kde stála koliba, v tìch místech, kde se mu
to stalo, táhla se mlha, splývajíc s edým nebem. Lesy se vypaøovaly po noèní bouøce a po lijáku dlouho èekaném, který
i tak pøiel pozdì, kdy tráva na pastvitích nemohla se ji
vzpamatovati, jsouc vypálena, sluncem. Stáda na pastvu
musela zacházeti co nejdále do lesù a ke korytùm øíèním, je
si udrela nìco vlhkého stínu.
Nyní se vak ochladilo a dét visel na cárech oblakù, splývajících k zemi:.Toto e je léto! Jen mlhy a mlhy leely na vem
a prolezly vzduch. Vidí, Petrovièi, tvé ovce se patnì pasou
po svazích a u kolib sténají, zatím co ty jsi vypraven na poslední cestu. Hle, kam jsi to dopracoval, svìtobìníku, kruácký sobèe, nespokojený se vím, kromì rvaèek a pytláctví.
Marná vecka amerikánská dobrodruství, zastøená milosrdným cípem tajemství, vecky útìky z pod hor a vecko,co jsi

proel. U je ti ustláno v této dolinì a a nad ní táhnou bouøe
a vìtry a metelice, a mlhy nad ní stojí, a májové slunce, zatímco se zvolna bude promìòovat v hrstku ztrouchnivìliny,
je konec chùze, Petrovièi, chùze se konèí.
Lidé vcházejí dovnitø stavení a pohlédnuve naposled na Petrovièe v rakvi, udìlave køíek na jeho zlé èelo, nyní studené,
vycházejí opìt na zápraím na dvorek, na náves pøed okna.
Mluví se o Hermanovi, pokud je chu k øeèi, kdy ze svìtnice
je slyeti pláè Petrovièové a dìtí.
Adam edor stojí pøed stavením s uèitelem Zarevuckým
a oba mlèí.
Co jsem chtìl øíci - nebyl jste také vèera naveèer na návsi
s kamenem v ruce, Adame? nakousl posléze uèitel hovor.
Vy, to se rozumí, také ne . . .
Já také ne, pøiznal uèitel. Øeè dola, sotva se navázala.
Po chvíli uèitel zase obnovil pokus: Co myslíte...ne, darmo
povídat. Víte, myslel jsem na tu pøíhodu jetì dlouho v noci.
Na mou dui, je to zajímavé.
Ta poslunost, myslíte? Jak li s cesty?
Jak to je dosud nìkde vespod v krvi, to vìdomí pána a robotníka. Jak to jetì teï mùe vést k takovým smìným koncùm, øeknìte. K smìným koncùm, kdyby to nebylo k pláèi.
Uhni s cesty, høbete. A høbet uhne.
Jste pøece uèitelem . . .
Já vím.
Tak to je vecko, øekl Adam, jemu dnes nebylo pøíli
do øeèi.
Ostatnì . . .
Co ostatnì?
edor nìco nakousl, s èím se mu dál nechtìlo ven. Ach,
tady to bylo a tady to zùstává. Jak e to prve øekl uèitel? Já

jsem u toho nebyl. V tom to je uèiteli, nemyslíte? Kdy lid odedávna se potácel jako stádo v bainách, po tmì, kde vìtinou zùstali ti, co mìli koly? V Peti, Prepurce, v Martinì,
darmo mluvit. Jen málo jich bylo u toho, uèiteli.
Tak. Ani nevím, co jsem chtìl øíci, vymluvil se,Muzikanti u
pøicházejí.
Je to zvlátní, jak to jde jedno s druhým, ivot a smrt. Zítra
budou vyhrávat vám k svatbì. Nebudou?
Ne,to nebudou.
Ach, ovem, zapomnìl jsem. Vae jednota a svìtské vyhrávání, to nejde dohromady, co .. . .
Proè ne? Ale nemá to smyslu.
Upøímnì, Adame. Není to s muzikami lepí? Sezvat chlapce? A hrát? A roztoèit na chvíli svìt? Tuhle mi øíkali: Pálenka
a kus slaniny, pak jsme chlapci!
Oèima edorovýma pøeel jako vzdálený zákmit lesku.
Byl bych pøiel taky, hlásil se uèitel.
Podívat se, dodal Adam. Lesk s oèí byl ji zas ten tam.
Uèitel chvíli nepromluvil. Poslední vìta zùstala mu vìzet
v hlavì. Opravdu, sám si tak pøipadal stále jen jako divák.
Chtìl Adamovi cosi odpovìdìti, ale umot, který pøed stavením mezi lidmi nastal, obrátil jeho pozornost smìrem
k návsi.
Herman!
Herman jde doopravdy na pohøeb Petrovièovi.
Adam se obrátil zády k návsi. Uèitel smekl. Také kdosi z hudebníkù pozdravil.Ale nikdo víc. Bilo to pøímo do oèí.
Zdálo se, e Herman nehodlá nièeho pozorovati. Zael dovnitø. Za chvíli vyel ponìkud rozpaèitý. Pøidal se k první skupinì muù.
Umlkli rázem.

Tak se nám koneènì dostalo detì, zaèal, jakoby nakousl kyselé jablko. Nikdo mu nepøisvìdèil. Hledìli k zemi nebo
ke dveøím stavení, jako by poslouchali obøady. Teprve, po chvíli
procedil Nahálka:
Ba.
Bylo vidìt, e Herman stìí opanovává vztek.
Oh, Herman, e by tìm vrtohlavým beranù mìl lézti, hanba.
povídat kam?
Byl tu jen Zarevucký, k nìmu se mohl pøidati. e to neuèinil
hned!
Tak jak se vám tu vlastnì líbí, pane uèiteli, jetì ani nevím.
Dìkuji, øekl mladý mu s úsluným úsmìvem.
Je tu krásnì.
Právì v tom okamiku odeel od nìho Adam. .
A za chvíli vyplouvala ze sínì na zápraí rakev, vynáena
syny Petrovièovými.
Pozor sklonit tam vzadu! volal kdosi.
Pøed ní el knìz. Za rakví, oèi zrudlé, vyla Petrovièová
s dvìma nejmladími chlapci po stranì. Tøetího vzali mezi
sebe Ondra a Pavel, kdy pøedali otce cizím esti muùm,
vynese ho a na dvùr sami, ti chlapíci. Muzikanti pøedeli
rakev a spustili smuteèní pochod. Padal drobný dé. Mui
a eny se vzadu chystali k prùvodu.
Ji vyli z vrat hudebníci, ji knìz, ji rakev, ji Petrovièová
se syny. Za nimi se objevila mezera, ne následovali vesnièané.
Tak pojïme, øekl v té chvíli Herman Zarevuckému, jak stáli pøed stavením.
Mìl by se mísit tam vzadu s tím stádem?
Oni dva se tedy vèlenili mezi Petrovièovou a ostatní prùvod.

Kráèel chvíli, pak kdosi z hudebníkù se ohlédl. Po nìm
za okamik se ohlíeli ostatní, pak i knìz, pak mui s rakví,
pak Petrovièová,Ondra a Pavel. I uèitel se ohlédl. K èertu, co
tam mají?
V tom okamiku pocítil Herman,jako by tisíce mravencù
se zakouslo do jeho tìla. Byl by teï dal pùl statku za to kdyby
se nemusel ohlédnouti. Nezbylo, ne aby i on se ohlédl. Tuení ukázalo se ledovì pravdivé.
Za ním neel u nikdo, celý prùvod zùstal v Petrovièovì dvoøe.
Herman pochopil døív, ne to spatøil. Neproil dosud nic
ohyzdnìjího.
Nastala krátká, nesmrtelnì trapná chvíle, v ní se po øadì
sebìhlo toto:
Muzikanti se zastavili a po nich postupnì s oklivou pomalostí jeden po druhém v pøední èásti pro vodu. Jetì chvíli,
zvyujíce trapnost, hráli muzikanti na místì, pak umlkli.Také
èerný lidský shluk ve dvoøe mlèel. Bylo to divadlo jak se patøí
nemilé.
Co dìlají? pokusil se rychtáøovi pomoci uèitel .
Ale nedostal odpovìdi. V té chvíli byl by ho Herman s chutí
udeøil do tváøe.
Pozoroval, jak se po nìm dívají nìkteøí ze dvora. A tu tìsnì
pøed ním se na nìho zahledìl také Pavel. Herman zrudl v celé
tváøi, jako snad nikdy pøedtím.
Nevìda v tom okamiku, co dìlá, uèinil trapný pohyb rukou, jako by kýval na ty ve dvoøe, aby následovali. Tento pohyb dal se omluviti jen mimoøádným rozèilením Hermanovým,
nikdy by jej neudìlal za jiných okolností. Také pozdìji, kdy
na to vzpomnìl, pálil ho z celé scény nejvíce pokyn, jím on,

Herman, zval ty tupce, kteøí jetì pøed chvíli ve dvoøe
se k nìmu toèili zády, aby ho v prùvodu následovali.
Nicménì ani jeho zvaní rukou nezmìnilo nic na situaci. Ti
tam stáli. Oh, ten pekelný protest! Takovéhle tedy mìli zbranì, berani.
Ale nyní také Hermanem to trhlo, jak se rozhodl. lehlo mu
to hlavou, bylo to smìlé, hodné Hermana. Neustoupit.
Stát tu a nehnout se, tøeba do soudného dne.
Pøijal vyzvání. Boj na ivot a na smrt byl vypovìzen, tak rázem, zcela bez pøípravy.
Vecko bylo dílem jedné, dvou minut.
Ale hned potom pocítil, jak mu pùda ujídí pod nohama.
Pavel Petroviè mìl k nìmu jen dva kroky, je si nyní troufal
uèiniti.
Nic víc se nestalo, ne e pøedstoupil pøed rychtáøe, zaal
se mu krátce oèima do jeho oèí a ukázav rukou do dvora, øekl
pouhé jedno slovo:
Nevidíte?
Tedy ne napomenouti tam ty tvrdohlavce, nýbr vykázati,
jeho, Hermana, z prùvodu a zpùsobem tak úseèným a poniujícím jako psa!
Kluk z koliby!
Ano, Pavel mìl druhou pøíleitost pomstíti se He rmanovi,
nenadál se, e pøijde tak brzo a sama.Veøejnì se nabídne,
ani jí hledal. A vychutnal ji s rozvahou a do dna, pøímo nádhernì na své mládí. V zlomku vteøiny uvidìl se v duchu Herman, jak hlavu. v ramenech, sklonìn hanbou, ubíhá
od prùvodu,zatímco ti ze dvora se dávají na pochod.
Ne, ne!
V téme okamiku pøistoupil k nìmu jeho osud. Pøeletìlo
mu myslí, jak tý kluk, jeho tváø Hermanovi tu fantasticky rostla

pøed oèima, mu v sobotu ráno naplil do tváøe. Tento zákmit
v pamìti rozhodl v Hermanovi.
Oplatit stejné stejným.
Naplil Pavlovi v tváø.
Krátce potom rozvlnil se èerný dav z Petrovièova dvora
a vhrnul se do návsi. Herman mohl rozdati jen nìco málo ran
pìstí, ne byl sraen k zemi.
V chuchvalci tìl bylo pak pøece jen pozorovati, jak byl nìkdo pøi Hermanovi, zbitém a polapaném. Nejedna ruka
se nastavila na obranu, aby zabránila nejhorímu. Byl to také
Adam edor.
Jak nastala ta smr v edorovi zároveò jako by lehl posvátný jakýsi plamen. Rostl a sálal, nebyl to edor ji jen sám.
Hoøel v tváøi. Jeho plachost po prvé byla pohlcena tím plamenem, øeøavým a rozpínavým, nutícím k jednání.
Jen Bùh má právo trestat! Adamùv vyráený hlas bylo slyeti i v tom hluku. Pøísahám, e za své skutky rychtáø trestu
neunikne. A za to znesvìcení.
Rval jednoho po druhém od poraeného. Vlasy mìl slepeny potem. Øádil jako zaslepený.
Kdo se ukázal na stranì Hermanovì, byl také Ondra Petroviè. Tìmto dvìma a nìkolika starím rozvánìjím muùm
se podaøilo koneènì Hermana vyprostiti.
Byl zablácen. syèel bolesti a skøípal zuby. Zdálo se vak, e
neutrpìl rány nebezpeènìjí, nehledì k modøinám a odøeninám. Byl vyprotìn právì vèas.
Víc ho nesouce ne vedouce pod paím, zamíøili s ním Ondra a Adam do nejbliího stavení, zatím co pùvod se znovu
poøádal.

Nemìli bychom vám dojet pro doktora? nabídl se Ondra
Petroviè.
Právì Ondra se takto vyslovil.
Herman odpovìdìl po kusech a s námahou, ale bylo to podobné Hermanovi.
Ne - nic mi nebude - jetì jsem se - nevypoøádal -- s bap...
To øekl.
Celá ves jetì tého dne znala tuto jeho odpovìï. Slyme,
jetì se nevypoøádal s baptisty, øekl. Místo naøíkání.
Jako by to mìl pøíkazem.
Adam edor jen stiskl rty.
Prùvod se táhl vsí pomalu jako plaz. Nyní ji bez hudby.
Kdopak teï bude na øadì? vzpomínali lidé za chvíli. S hrbáèem Bodickým u to jde doopravdy s kopce. Tak podzim,
tak podzim. Kdy se èas mìní, odklízejí se takoví lidé. Také
se starým uèitelem prý to není v poøádku.
Boe, kampak se nám to teï podìl mladý? U toho hluku
jetì snad byl?
Kdy se vstoupilo na, høbitov, pùl prùvodu náhle se rozplynulo. Lidé zamíøili nejdøíve k hrobùm svých známých, pokud
mìli. Slzy stoupaly do oèí.
Na okamik byli to nejtií lidé.

A tu jsme, Petrovièi, na konci svých cest a pochùzek, z nich
i tato poslední nebyla bez dobrodruství, podobajíc se ti. Hle,
jak je tu ticho a vlhko po deti.
Byla to stará zahrada s vysokou travou, sahající do polou
chátrajících kmenù. Øady starých vestek a nový planý podrost tu bujel jako na tepnici. Nìkolik oputìných pomníèkù

milosrdnì krylo nepoøádné ostruinovèí, rozlézajíc se a pøes
nízkou zeï. Po vech hrobech kvetl jetel, lomikámen a orlíèky.
Èerná Poludnica se zdvihala vzadu za údolím.
A v mlze tam v lesích, po svazích a høebenech se utápìly
zvonce ovcí, jejich zarputilý valach bude po prvé dnes státi
strá v této ohradì, kde zaèíná údolí.

XV.
Ji týden, ètrnáct dní se dusilo seno pod støecham i pováských vesnic a dny, které teï byly na obzoru, pøicházely jakoby se zaloenýma rukama, milost páni, bez potu a prachu.
Práce na chvíli nehartusila.
Tam u Dunaje oni u jsou ve ních. Copak asi dìlá Mudroò? Ví, jak se odtud odstìhovali.Tys je asi neznala, øekl
Adam edor své mladé enì.
Bylo to na zahradì, pøihlíela k jeho práci se vèelami.
Letos bude hodnì medu, vid, Adame:
Myslel si:
Veho je mnoho, holka. Takové léto...takové léto!
Taky jsi øíkal, pøipomenula mu ona, e spol u pùjdem nìkdy
v nedìli na Poludnici.Co jsme svoji, nevyli jsme skoro
z domu.
Je pravda, domov v tìchto dnech chutnal jak nikdy. Nebýti
od nynìjka u nièeho sám, bylo to takové nové a svìtlé, chvílemi ani vìøit se tomu nechtìlo. Je zvlátní, øíkal si v duchu,
jak teplo souvisí se enou. Jak vecko zpívá, kam ona vstoupí.V èasném jitru pasákovo prásknutí bièem, budí ze sna. Oèi

se pomalu otvírají. Kde se tu bere, holka, vedle mnì? Ne je
to pravda, e jsi mou enou?
Nebýti od nynìjka u nièeho sám!Ale kdy jda na pole nebo
do lesa, vzpomnìl na Bodického , Petrovièovou, na Hermana,
na kazatele, kdy dìje letoního jara a léta, ty dny, ve vazbì
v Mikulái, zmodralá tváø hrbáèova, hlas uvnitø ne nepodobný
turmování na poplach, køest ve Váhu a zase to divné, plamenné uchopení pøi smrti o pohøbu Petrovièovì, kdy nyní
ne víc ne jako ozvìna mu to umìla dosud hlavou, nechal
práce èi zastavil se, pøiloil ruku k èelu - ach, jak ena mu
byla vzdálená v tìchto chvílích, vichøil, planul, vzdaloval
se hroudy, fantas ho posedal.
Nebýti od nynìjka u nièeho sám?
Ale jsa s ní, ji se zas v duchu potloukal bùhví kde, jen on:
A ona øekla:
O ních se ti u nebudou líbit mé ruce, mají ve zvyku rozpraskávat Tuhle nejvíc, mezi klouby. Pamatuje, jak vloni byly
drsné?
Kteréhosi veèera po zpìvu vzal si kazatel Adama stranou.
Vím, nemìl bych s takovou na tebe chodit, Adame, sotva
má nìkolik dní po svatbì. Ale právì proto, abys nezapomnìl pro jedno na druhé. Nechtìl bys trochu mezi lidi s èasopisem? Ne pøijdou nì, nemyslí?
Kam, bratøe kazateli?
Zkus to k Východné, ke Královské Lehotì.. Tam nemáme
jetì nikoho.
Mezi Vace?
Vak jsem neslyel, e bys patøil mezi bázlivé
Ne, to ne. Bázlivý? K smíchu. Bázlivý ne. Nìco jiného, ale
jak to kazateli vysvìtliti? Dal-li se jednou na vojnu, pravda,
ale ...

Jda v noci od Mikuláe se enou domù, pøemýlel o tom.
Hodí on se k takovým úkolùm? Jak jen kazateli øíci o své
podivné nejistotì, kterou byl zmítán? O tom, jak to byly vdycky jen okamiky, kdy, takøka bez své vùle, byl vytren a uchvácen jakýmsi plamenem uvnitø, ale v zápìtí, ponechán sám
sobì, propadal malomyslnosti?
Víc ne práce vábívaly ho døív toulky, nic stálého, svìtlo a stín.
Ztrativ je, kdy vùbec bude povolán k práci? A jak?
Plachý a nestálý, kde by vzal nyní sílu kazatele?
Vonìla tma, jak li noèní cestou od Mikuláe, ti dva mladí
lidé.
Na co to zas myslí? ptala se ho ena.
Lehce ji loktem odstrèil.
Poèkej, nech mne . . . Ted pust.
V tom okamiku právì mu la hlavou slova evangelia sv.
Matoue : Nebuïte peèliví, kterak aneb co byste mluvili;
dánot bude zajisté vám v tu hodinu co budete míti mluviti.
Nebo ne vy jste, kteøí mluvíte, ale Duch Otce vaeho, který
mluví v vás.
Svítalo mu zvolna.
Øíkal mi kazatel, abych obeel nìkolik vesnic s naím èasopisem, za chvíli se tie pøiznal enì.
Ty?
Já.
Myslela jsem, es chtìl teï dát trochu do poøádku døíví, ne
pøijdou nì, aby nebylo roztaháno po celé zahradì.
Musí to poèkat.
Nebo si to vezmu na starost já, pøihlásila se, chopivi se ho
pod paím.
Stiskl loktem její ruku.
Nezùstala mu za to dluna.

Kdybych byla k øeèi jako ty, chodila bych i s tebou.
A kdy pozítøí pøede dnem vycházel z domu s balíkem èasopisù pod paí a s nìkolika biblemi po kapsách, vyprovodila ho a za ves. Dokonce køíek na èelo mu udìlala peèlivá
ruka.
Mìj tìstí a a se ti nic nestane.
Veèer jsem zas u tebe, øekl a políbil ji. Obracela se za ním
stále, ne zala zpìt do vsi. Kdy s veèerem se vrátil, byl veselý a pln øeèi jako málokdy. Z balíku èasopisù nìco ubylo.
Do noci hrál enì na houslích po Janovi Petrovièovi, je si
vypùjèil.
Tato veselost se stupòovala kadého veèera. Èím déle to
trvalo, tím byl chtivìjí cest. Zaèínalo se to podobat staré jeho
náruivosti. Nic ho nemohlo odraditi, ani pøíkoøí,ani nepohoda èasu. Nael svùj ivel jako potápìè své moøe a vecko
stranou, jen znovu se zas ponoøovat. Hle, i on si pøipadal jako
v tùni, tam v údolí. Skály Rysù a Gerlachu nahoøe svítily pronikavì v jitøním slunci a za naveèerù.
Dolo to a tak daleko, e si øekl, e se pustí i do Vace,
na konec svých výprav. O tomto úmyslu enì se nezmínil. Oh
ano, vìdìl pøedem, e by mu pøipomnìla, jací Vaci jsou a jak
se zachovali pøed èasem na lúèské kolibì, jestli snad zapomnìl. Ne, nezapomnìl, a právì proto! Jeho odvaha rostla,
známý jeho plamen plál. Nic na vìci nemìní, e ani kazatel
mu nedoporuèoval cestu do Vace. Ale on pùjde.
Pøespal toho veèera ve Východné, nebo nedalo se mysliti, e by dokázal cestu z Lúèek tam a zpìt za den.
I tento poèin se skonèil nad pomylení dobøe.
V jedné chvíli se zdálo, e smìlý kolportér a kazatel nevyjde z Vace se zdravými údy. Sotva veel do dvou tøí stavení,
ji tu byli výrostci se psy, aby ho vyprovodili, kam patøí. Za chvíli

shlukl se tu houf lidí, z nich nejedni na Adama doráeli. V tom
okamiku, pøehlédnuv nebezpeèí, jemu byl vysazen, pocítil
v sobì zas prudké osvícení, je jako vdy poèínalo jakousi
závratnou mdlobou. Najednou, bez pøípravy, odpovídal vem
jako èlovìk duchem boím ovládaný a výmluvný. Necítil své
tìlesnosti. Jaømo s nìho spadlo.
Jetì s veèerem, jda kus cesty podél Váhu a naslouchaje
umìní jeho vod, pøipadal si jasný a lehký jako nikdy. V tu dobu
stáda se vracela s pastvy do vsí, klinkaly zvonce a vzduch
pomalu houstl tmou. Poèkej? Ano, køepelka to je. Tam za tou
druhou cestou nìkde.
Pojïte ít!
Vskutku, nyní zas dojde na ruce, které lenoily.
U jsem to skonèil, hlásil pøítího dne v Mikulái Adam kazatelovi, dnes se pøipravujeme, zítra zaèínají ita.
Nue?
Myslím, e získáme slunou øádku nových bratøí. Musíte jetì
vy tam zajet. Nejlépe do Východné. I z Vace pøijdou.
Tam jsi a byl?
A tam.
Kazatel poloil mladému mui ruku na rameno.
Je to zvlátní, øekl po chvíli. Tak vidíme,i z Vace. A v Lúèkách stále nikdo nový, kromì Petrovièové.
Hle, vskutku, je to tak trochu zvlátní.
Uvidíme teï, poznamenal edor v zamylení.
Kdy ne teï, nevím, kdy jetì, pøipomenul mu kazatel.
Ale já vím, bratøe kazateli.
Lesk vstupoval do edorových oèí.
Myslí, e bude vìtí pøíleitost ne to Hermanovo vystoupení o pohøbu?

Myslím, e boí spravedlnost lidem otevøe oèi, bratøe kazateli.
Naè to vztahuje?
Mladý mu na nìho upøel oèi.
Jste snad pøesvìdèen, bratøe kazateli, e Herman ujde boímu trestu?
Po pravdì øeèeno, klièkoval Herman znamenitì, a soudì
podle dosavadního, skoro se doporuèovalo nevìøiti v boí
trest na nìho. Bylo a na podiv, jak zatím vecko smìøovalo
právì k rychtáøovu tìstí. Nejen, e se ze zlého poramocení
pøi pohøbu Petrovièovì vylízal jako koèka, ale svìtský soud
dokonce odsoudil samozvané sousedské soudce, kteøí svého pøedstaveného na místì tak citelnì zøídili. Pravda, trest,
který dopadl z Mikuláe na lúèské, nebyl nejkrutìjí, ale i tak
volal do nebe vyslovenou nespravedlností. Prý je tu polehèující okolnost, e lid jednal v rozjitøení, ponìvad se celá vìc
sbìhla pøi náboenském úkonu, jej rychtáø v své obranì ponìkud znesvìtil, co tøeba pøipustiti. Ale pravda je ta, e nebýt alobcem Herman, o nìm je obecnì známo, e své tìstí
bere z pekla, nemohlo být obalovaným zkøiveno vlásku
na hlavì.
Ne bud jak bud. Vezmi èert pokutu, kterou zaplatilo nìkolik sousedù, je obsílka pøedvolala na úøad. Také jak Hrivnák,
tak Pavel Petroviè mají za sebou ty dva dny vìzení, kdy odmítli zamìniti je pokutou.
Ale pozor, Hermane, nedej se zmásti svými výhrami. Kdo
z nás vidí na dno zámyslù boích a kdo jim unikne? Co je tvá
pýcha proti nim?
Dosud to vøelo v Lúèkách. tìstí pro uèitele, e právì nastávaly prázdniny. Hrivnák na pøíklad se vyslovil, e by klukovi

spí nohy pøerazil, ne ho pustil do koly, bude-li tu uèit jetì
ten usmrkanec, tak doslova a jetì hùøe se vyjádøil pasák
hovìziny. Dalo se mysliti, e podobného názoru budou i ostatní neuváliví rodièe a e tedy uèiteli nezbude ne vykládati
prázdným lavicím, kdy èert mu spískal tu mrzutost, e byl volán
jako svìdek rychtáøùv k soudu.
Kdy za naveèerù, dusných a mrtvì stojatých vylézaly
za Demänovskou horou mraky, pøedzvìst bouøe, vypadalo to
jako by jetì k jiné bouøi se schylovalo v kotlinì pod stínem
Poludnice. Rychtáø býval v tìchto dnech ve vsi jen dopoledne. Chasník tvrdil o nìm, e prý má nyní pøíli mnoho práce
na pile, take tam musí i nocovati. Tím otevøenìji se mohlo
rokovati na návsti, na kládách. Tie, e tu pehuje mrzák Balaa? Jen a to vyøídí Hermanovi, koneènì. Hrivnák doel
pochvaly, kdy, ráno zahnal hezky zpìt do dvora Hermanovy
krávy, vypravené k pastvì, jakoby se bývalo nic nepøihodilo
mezi jejich pánem a jejich pastýøem.
Dobøe jsi udìlal!Co proti tobì svede? Nic.
Takto dal Hrivnák první signál k odboji.
Posléze i uèitel zmizel z Lúèek, právì vèas. Toho odpoledne, kdy mláde za vsí na pastvinì èinila si hluèný posmìch
ze staøeèka Gregora, pasáka husí, jak, podoben straidlu
na vrabce, kabát na bidýlku a ruce roztaeny, hluchý jako poleno, smìnì strail housata, aby se nerozbíhala z hejna, tie
zadem vyel uèitel této mládee, prohýbaje se pod tíhou kufru, nenaleznuv pomocníka. k pøepravì do Mikuláe.
Kdy byl kus za vsí, postavil bøemeno na zem, setøel s èela
pot a ne opìt se shýbl k zavazadlu, ohlédl se.
Vidìl známou tmavou linii Poludnice a Konèitého vrchu
a vzpomnìl si, jak jetì pøed nìkolika dny si øíkal, jak tu je

krásnì. V kotlinì hnízdila ves. Jak to pøilo, e se odtud ztrácí zadem, po mezích, stranou lidí jako zlodìj? Stranou lidí.
Nemiloval je v duchu u dávno, ne sem pøiel? Jejich svéráz, jejich povahu, jejich ivot?
Pak, jda kus cestou, náhle sebou trhl.
astnou cestu! slyel za sebou rozpustilý pozdrav dìvèat. Nechala okopávání brambor, podepøela se o motyku
a hledìla se smíchem za ním.
On se vak ji neohlédl.
XVI.
òové týdny pøely svou cestou, obtìovány jen rachotem
bouøek a krátkými pøívaly, které èas od èasu rozpìnily íznivé
koryto Váhu. Nue, bylo po ních, a dobøe, e u jsou s oèí.
Aby se øekla pravda, tyhle nì, jak se dalo èekat, byly po èertech hubené, hubenìjí ne kterékoli za poslední doby. Zaschlo to na stojatì, zvlát pokud jaøí se týèe, e se klidila s polí
zadina v zakrslé slámì.
Nìjak bylo, nìjak bude s tím zrnem, poválivìjí vìc se vynoøovala právì s nedostatkem slámy a luèní píce. òové lijáky, krátké a prudké, je sbìhly do potokù, pokud jich rozpraskaná pùda nestaèila shltnouti rázem, podrádily jen pokoku
zemì a pøily ostatnì s køíkem po funuse. Pokud jetì
po poseèení jarní trávy sucho párovitá luka obrostla,
od svatého Petra a Pavla rezavìla den po dni. Vystouplé boky
zemì na kopèitých pastvinách nestály ani za pastvu, nato
aby se na nich dala sekati otava jako v jiných letech. Nìco
øídké a ostøicovité druhé seèe slibovala jen luka se struhami
bez odpadù a s prameny, s touto neplechou mokrých rokù.

Pozorujme, jak ruce spravedlnosti se plíí zákeønì a oklikami, aby zmátly koøist. Kdo by øekl, e zraje Hermanova zkáza právì za dnù, plných slunce, pøibliujíc se krùèek po krùèku?
Právì v tom suchu mìla své poèátky.
Jetì nebyly sveeny s polí poslední snopy, kdy kdosi objevil,
e na zastrèenìjích lesních pasekách a palouècích lze jetì
vynouti nìjakou tu hrst trávy, usuiti a v plachtì pak lehko snésti
k cestì. Nìco takových zachovalých travnatých míst se objevilo
na rozhraní pastvy lúèské a porubské a dozadu do hor.
Jestlie nì proly celkem klidným krokem, nyní teprve nastaly závody. Lesy oivly lidmi, pøedbíhajícími se o hrst trávy,
jako by se rvali o zlato. Mìl by se snad, kdy jde o záchranu
stád pøes zimu, kdy jde o uhájení holého ivobytí, èiniti rozdíl
mezi lesy obecními a Hermanovými? V Hermanových lesích,
pokud se tam nepáslo, zùstávala tráva netknuta. Potøeboval
snad Herman vyínati paseky jako podruh? Co znamenalo
pro takového Hermana objednati si vagón nejlepího sena,
kdy se mu vlastní neurodilo na lukách!
Na Hermanovém vyínala jen Balaavá, jí kdysi chybìlo
jen velmi málo, aby byla paní krèmáøkou v Lúèkách, vyínala
a suila klidnì a enské závistí mohly nechat oèi na kupách
jejího sena, zatímco samy musely za vancem trávy se plouhati bùhví a kam. Stalo se nìkolikrát, e ji ji mìly zamíøeno
také na Hermanovo, kdy píce tam stála tak bez uitku, a kdy
Balaová by musela mít stodolu místo malé kùlny, aby mìla
kam sloiti vecko seno, které by se tu dalo usuiti. Ale mutí dosud rozhodnì se opírali tìmto choutkám svých en
po Hermanovì trávì. Mìjte rozum, mámy, co pak to jde, prositi se rychtáøe o vanec pro dobytek, kdy jsme s ním
na kordy? Tomu vy nikdy nebudete rozumìt, co se mùe a co

se nemùe. Ale tohle se nemùe, zkrátka. Ostatnì vypadá to
jako políèená past.
Byla tu u polovice srpna, víc ne pùldruha mìsíce od neastného výstupu o pohøbu Petrovièovì. Dny, by stále dusné a náchylné k bouøkám. nyní se ji znatelnì krátily.
Vládlo ticho v Lúèkách a rychtáø ji dávno zanechal nocování v Mikulái. Lidé, zmoeni prací, nevyhledávali pøíleitosti, pøijíti mu do cesty. Byl nejlepí mír a zdálo se, e pøíhoda
zcela sejde a mysli.
Snad, e se v Hermanovi cosi hnulo, aby lúèským nìjak odèinil tu pøíhodu, anebo sám potøeboval lepího pøístupu k svým
lesùm od mikuláské pily a mikuláského nádraí. Bud jak
bud, Herman nyní horlivì obcházel úøady, aby získal obci velikou subvenci na stavbu silnice od Mikuláe do Lúèek a s tím
spojenou regulaci potoka, který z návsi èinil v dobì detù
bahnitou zátoku. Zajel dokonce do Bratislavy, kde pøi té pøíleitosti si mohl obejíti nìkolik svých obchodù døevem. Hle, takøka zadarmo pøijde obec, a konec koncù i její nejvìtí poplatník, ke krásné silnici, je bude stát na místì døívìjí mazlavé
cesty. Bláto, v nìm se povaloval brav, zmizí z návsi a koèár
i z jara tudy projede, ani by se tu topil. Od podzimu dìdina
bude na svìtì, lidé tudy pùjdou, ze stínu Poludnice bude vynesena na denní svìtlo, tak øíkajíc.
Èekal, a bude moci pøedstoupiti pøed obecní výbor ji s hotovou vìcí. Pøed Nanebevzetím Panny Marie ozval se buben
na návsi. Rychtáø svolává schùzi na zítøejí sváteèní odpoledne, na tøetí hodinu. Na programu stavba silnice do Lúèek
a regulace potoka. Úèast vech èlenù nutná. Stavba silnice,
slyme!

Rychtáø mìl jetì cosi na mysli, týkalo se to nevýnosných
obecních lesù, ale zatím èekal. A jedno po druhém .
Od druhé hodiny pøítího dne pøecházel netrpìlivì po rychtáøské svìtnici. Dnes snad tu budou jetì pøed tøetí, kdy je
na programu taková novina.
Hodiny, na stolku odbily tøetí. Jetì nikdo.
K èertu, nesvolával schùzi schválnì na svátek, aby mìli èas
ti berani? Za to ruèím, e edor si nael volno k baptistické
pobonosti nìkde v boí pøírodì!
Ètyøi hodiny.
Tu zvolna zaèalo Hermanovi svítati. Suchý hvizd se mu protáhl rty:
Tak vy takhle, berani?
Jejich odpovìd se jim vskutku podobala. Vida, ani silnice
jimi nepohne.
Asi za pùl hodiny po tom, co Herman se svalil na pohovku,
zatínaje bezmocným vztekem pìsti, kdosi tie zaklepal.
Rychtáø se vymrtil. Zlý úsmìv mu posedl rty. Pøece!
Dále! øekl a za okamik, v nìm vychutnával své vítìzství.
Ale kleplo to za dveømi jako døevem o døevo a vstoupil Balaa.
Herman polkl hlasité zaklení.
A pak tedy se dovìdìl, e zbyteèno èekat na èleny výboru,
aèkoli se nedá øíci, e by mìli nìjak na spìch s jinou prací.
Starý edor s mladými a Petrovièovou li vskutku na. pobonost. Na baptistické kokrhání! Vida! iaran sedí s Nahálkou
u Nahálkù na prahu. Kriko pøelapuje na zahradì, a zøejmo,
e jen tak zbùhdarma. Ostatní Balaa ani nevidìl.
Tak tedy se vìci mají.

Nu dobøe, poznamenal Herman mrzákovi sue. Ale uvidíme.
Jetì chvíli Balaa pobyl.
Pak pøítího dne naveèer, kdy byla na kládách øeè o senách, vmísil se mrzák do hovoru.
Já se vám divím, e se plahoèíte po horoucích peklech
za travou, kdy na Hermanovì jí je dost a on s tou hladovou
hubou ji sám nespase, to si mùete myslet. Vak on je mazaný dost, aby si spoèítal, e o nic lacinìji mu nepøijde jednat
na to pabìrkování a sám tím maøit èas i s potahy, ne si koupit nìjakou tu fùru sena. Ostatnì on v tom letos na lukách nebude nejhùø.
A neposílá tì s tou øeèí snad rychtáø sám? podjel pod
Balau kdosi.
Balaa se cítil uraen.
Bez starosti, kamaráde, bez starosti. Ví dobøe jako já, e
mi je ten dábel trnem v oku víc ne tobì. Nemyslí, e bych tu
mìl hospodu, nebýt jeho?
A e bys nemìl v kapse ty stovky zadarmo, nebýt jeho?
Tobì tak vìøit, tos uhodl, pøidal jiný. Vypadá na to.
Balau zaèala páliti zem pod nohou, tou druhou, je nebyla
døevìná. Hovor se zatahoval do nepøíjemností.
Pro mne a za mne, nevìøte si tedy. A lítejte a shánìjte. Má
tetka se aspoò na Hermanovì nemusí s vámi pøedhánìt.
Budem mít letos sena chvála bohu i na prodej.
Oh, darmo povídat, ralo to strejce, i kdy mluvili jinou. AIe
jestlie jetì odolávali, rozhodly tu vìc za nì eny, u nich nael
Balaa pro tu atvu pøijetí daleko dùvìøivìjí ne u muù.
Co pak máme èas se lomcovat bùhví kde a Balaka
se bude èlovìku jetì vyklebovat?

A co vùbec nám je do toho, co si chlapi mezi sebou vzpomnìli!
At si kadý hledí pøed sebe.
Ten ná zrovna jako sreò. Poèkej, a bude mít pro seno
jet do horoucích pekel!
Ted, v nejhorí práci lítat bùhví kam, to tak!
Jakmile se objevila na Hermanovu jedna, byly tam u vecky kromì edorové a Petrovièové. Nastalo nové pøedbíhání,
aby jedna neurvala víc ne druhá. Muùm nezùstalo ne hledìti na tu starostlivost.
Herman se smál.
Druhého dne po tom, seno bylo ji v kupkách, v sobotu naveèer zase buben zadunìl na návsi. Zítra, v nedìli odpoledne, zase se koná výborová schùze s døívìjím programem.
Mimo to jeden nový bod o odprodeji dílu obecního lesa
na zapravení nákladu, spojeného se stavbou silnice
a regulací.
eny pøítího dne suily dále, byla to jejich vìc. Jednalo
se o mue.
Herman musel si pøiznati, e jím procházelo nervózní chvìní, èím víc se blíila hodina schùze. Jeho nedoèkavost nepramenila jen v tom, jak asi draho se mu podaøí získati díl obecních lesù, ale i v chtivosti, s jakou èekal, a ti berani se budou
slézati sem do svìtnice, s jakou asi pøijde jeden kadý z nich.
Studená, výsmìná vlnka kolem Hermanových úst sedìla ji
od rána pøipravena. Vítám vás, sousedé!
Stalo se dokonce, e rychtáø ani neokusil témìø nic z obìda.
Èekal s lehkým mrazením.
A nedoèkal se ani toho odpoledne Nepøili.

Ve svìtnici, by vecka okna byla otevøena dokoøán, bylo
k zalknutí dusno. Pot orosil Hermanovo èelo. Jen hodiny cvakaly do mrtvé nehybnosti nedìlního odpoledne.
Hlavou mu prola vzpomínka na mikuláskou kavárnu a èela
se dotkl jakýsi dosud nepoznaný stesk. Oh, e se ji dávno
neoenil! Pøipadal si tak trapnì a tak tìce sám.
Dnes nepøiel ani Balaa.
Odpoledne, by pokroèilé, sálalo jetì jako havá výheò,
kdy Herman vyel ze stavení. Vzal to nejkratí cestou k lesu.
Zvìdavost ho hnala.
Na zadní pasece bylo hluèno jako pøed úlem. eny dìlaly
kupy, dnes ji velké. Snad pøijde liják. Není mono, aby takovéto dusno se nevybilo bouøkou. A nepøijde-li dnes, pøijde u
jistì zítra. Ráno bude tøeba odnésti vypaøené seno z kup
k cestì.
Vzduch se ani nepohnul, jen stáda komárù hladovì doráela na ruce a tváø. Vzadu za Vysokými Tatrami se shlukovaly mraky. Huèelo to tam. Klinkání dobytèích zvoncù znìlo
se stránì nad Porubou tak zastøenì , e se zdálo, jakoby
se zvonce dusily.
Bylo ku podivu, jak Hermanova hlava jala se pracovati pøesnì a studenì i v tomto usedlém bezvìtøí. Mìl ve zvyku mluviti
sám se sebou. Ted nevylo ani slùvko z jeho zamèených úst.
Jetì naveèer doel do Mikuláe. Jeho cesta vedla na èetnickou stanici.
e by se lidé nemìli stále pobuøovati, e to vede k nedobrým koncùm, e u letos bylo v Lúèkách dosti nedorozumìní?
Ne, ne,Herman stál na svém.
Popadla ho neústupnost, e a zaskøípìl zuby. Jako by to
byl jeho poslední vzdor na ivot a na smrt.

Nue dobøe, jeden z èetníkù ráno pøijde. Èasnì ráno! vykøikl jetì Herman.
Teprve potom mohl doma usnouti, vysílen rozèilením.
Mìl výhodu v té vysílenosti. Toho veèera mnoho lidí nemohlo dlouho usnouti. Záø blesku nad Vysokými Tatrami prolehovala jedna za druhou a huèelo to tam a dlouho k pùlnoci.
Ráno dovìdìl se Herman od èetníka, e tam nìkde muselo být boí doputìní. Kusy døeva a trávy letí prý po Váhu, který je unáí po celé íøi øeèitì, rmutný a kalný.
Máme tìstí, e nás to tu minulo.
A jen at to sem pøijde taky a vìtí, vyjádøil se Herman.
Jen se nerouhejte, napomenul ho s úsmìvem èetník. Co
nebylo, mùe být.
Vskutku, ani jakoby to nebylo ráno. Vecku svìest ji nyní
vysálo slunce, zase tak dusnì palèivé. Ji za jitra lidé stírali
s tváøí pot. Zase se vzduch ani nepohnul.
Chasník Hermanùv mìl vèera pøipraven vùz na klády, pro
nì mìli jeti do svatojánské doliny. Ale kdy pøiel ráno èetník, rozkázal rychtáø pøipraviti vùz ebøinový.
Bylo jich plno v ebøinách, kdy vyjeli ze dvora kolem vsi
k lesu. Vedle chasníka jel i pacholek a dìveèka, aby nakládali.
Abych vám øekl pravdu, není to zrovna milá výprava, poznamenal èetník.
Herman pøed èeledí nechtìl vésti hovor.
Jak pøejídìli kolem stavení Ruiakova, kdosi uskoèil
za kmen staré hruky. Netrvalo to ètvrt hodiny a ti, kdo toho
rána jetì neodeli na pole nebo neli za enami k senu
do lesa, vìdìli, co se chystá. Pøítomnost èetníkova na ebøiòáku bila do oèí a nenechávala na pochybách.

Adam edor zastavil v poslední chvílí nìkolik muù, kteøí
pøes ves utíkali smìrem k lesu, aby pøispìli enám na pomoc. Jen stìí se mu podaøilo je pøimìti k návratu.
Èetník má zbraò a také Herman, jak mono èekati, se nevydal na tu výpravu s holýma rukama. Jaké netìstí by
se mohlo pøihoditi pro trochu sena! Chápou to?
Adam edor pobíhal od mue k mui jako posedlý.
Dám vám z naeho sena, jak jsem tu pod Bohem, volal.
Nemá ho taky na rozdávání, pøipomnìl mu Ruiak.
Ale odpor muù byl tím zlomen, tøeba to v nich jetì trhalo.
V nièem se mu nestavte do cesty a jdìte po svém, mluvil
do nich stále, vak jste si to nevzpomnìli vy, ale tetky.Pamatujete,jak jste nechtìli sednout na lep Balaovi.Teï
je vidìt, e byl naveden.
Je to konec koncù pravda, pøiznal nyní kdosi z muù. Nechat to u být, jako by se nic nestalo.Jako by Herman postupoval nejsprávnìjí cestou .Tím vydatnìjí bude jeho vztek.
Adamovi spadla tíha se srdce.
Uvidíte, e u boí trest na rychtáøe dozrává, øekl.
Bylo by na èase.
Nebojte se. Boí oko bdí.
Stalo se tedy, e výstup v lese se obeel bez nejhorího.
Jedu k vám pro to seno,ne pøijde bouøka, volal Herman
na eny, kdy vùz zastavil pøed kupami, snesenými na cestì.Ne by se k tomu vai tátové odhodlali, zmoklo by.
Smál se tak hluènì, e vypadal jako nepøíèetný.
eny hledìly støídavì na oblohu, na nìho a na èetníka, ne
pochopily.
Dal jsem vám to pøece i s pøivezením, nebo ne? Tak která
jste usuila nejdøív? Rychle. Nemám èas, musím jetì odpoledne pro klády.Stále se tak smál jako ïábel. Pozdìji která-

si z en se upamatovala se ví urèitostí, jako by byla zahlédla
nad seklebenou tváøí rychtáøovou jakési nepìkné rùky.Také
se jí zdálo, jako by cítila sirný zápach.
Za horama v tu dobu zamumlala bouøka.
Slyíte, øekl zas ten zlosyn se smíchem, je tøeba si pospíit.Vezmeme to vecko na jednu fùru!
Pobídl pacholka s dìveèkou, aby nakládali.
Tu teprve, kdy èeledín pøijal na ebøiòáku od pacholka první náruèe sena, eny se probraly z úasu. Hrivnáková zaèala
zbìsile rukama rozmetávati seno, které tu mìla sneeno
na hromadu. Èetník jí v tom zabránil.
Mìjte rozum, enské, øekl, a odbudme to po dobrém.
Herman se jen smál.
Teprve nyní se rozvázala ústa en a jedna jeèela pøes druhou. Pìsti ilnaté a kostnaté. hrozily koøistníkovi.
Zlodìj! 
Rve chudákùm sousto od huby! Fuj! 
Hrom ti musí uhodit do ty seklebené huby.
Vak tì odplata nemile!
Herman se obrátil k èetníkovi.
Slyíte?
Nechte to být. To byste nikdy nevyel ze soudu, chytat je
za slovo.
A at nevyjdu! A nevyjdu! Nenechám! Herman vykøikoval
celý rudý.
Tu se èetník na nìho zahledìl.
Nejste trochu nemocen, pane starosto?
Jen hoøel a jen nutil pacholka ke spìchu. Koneènì fùra byla
naloena.

Ne, takto jetì nikdy nesklízel. Bál se, aby jí eny neservaly
a el tedy s èetníkem za ní. A za nimi eny, jeèící a povykující
tím hluènìji, èím víc se povoz blíil ke vsi.
Vecko s polí, kam a dolehl køik, sbíhalo se k tomu prùvodu. Byli tu nyní i mui.
Na tìstí i èetník.

XVII.
K takovému konci to tedy dopracovala lesní atva en. Jake vlastnì zaèala? Spískal tu vìc chvástavý Balaa na vlastní
vrub nebo z návodu Hermanova? Pak by stálo za to vìdìti,
co by v druhém pøípadì zamýlel Herman. Aby snáze dostal
touto úsluhou kus obecního lesa? Èí mìla to být léèka,
na kterou Lúèky nabìhly tak okatì, Hermanovo dílo pomsty?
Oh, byla vydatná. Nebo mìl pùvodnì v úmyslu skuteènì ukázati dobrou vùli a krok k smíru a teprve po druhé neuskuteènìné schùzi vzal záleitost za docela jiný konec? Tak èi onak,
fùra byla nyní ve stodole, chlapácká fùra, a jsouc tam, byla ji
nyní, tak øíkajíc, v suchu.
Nicménì zástup vøel neztenèen kolem plotu a neprojevoval
nejmení chuti se rozejíti. Pospìch do práce, jak se zdálo, nyní
nerozhodoval, karabáè posledních òových prací pozbyl rázem nad lidmi dùrazu. Nadávky a spílání padalo stále jetì
do dvora a nejedna noha si neodepøela kopnouti do Hermanova plotu. Pak kdosi ukázal k obloze.
Jeíi Kriste, podívejte se, ten mrak za Demänovskou! 

Skuteènì, aè se vyvaloval zvolna a byl viditelný zatím jen
z èásti, nevypadal utìenì na pohled. Slunce se o nìj opíralo, dostal takovou zvlátní barvu.
To jsem blázen, takový mrak! poznamenal jeden z muù.
Zaèali se trousiti od Hermanova plotu.
Dusno leelo pøi zemi takové, e bylo s obtíí dýchat.
Herman padl ve svìtnici za stùl, zbitý a vyèerpaný jako
po nejtìí práci. Tváøe, s nich stále stíral pot, jen hoøely, brunátné. Vydechl osvobodivì z plných plic.
Zvìø. Ale toto slovo øekl ji jen jako mimochodem. Dal si
pøinésti ze sklepa víno, nalil strámistrovi i sobì a první sklenièku proti svému zvyku zvrátil naráz do hrdla. Nalil druhou
a tøetí. Kdy byl hotov i se tøetí, poviml si zdrenlivosti svého
hosta.
Proè nepijete víc?
Dìkuji, ted u ne, odpovìdìl tázaný. Mám pøed sebou
cestu, kdeto vy jste ji doma.
Taky mám pøed sebou cestu, jen co si konì zhltnou trochu
ovsa.
Jedete nìkam? Do svatojánské.
Bude asi bouøka, øekl nato strámistr.
Tu poznámku asi Herman pøeslechl.
Malý okamik, obrátil se k strámistrovi. Jeho dech bylo
ji cítit vínem. Ve dveøích se nepatrnì zapotácel. Pak bylo slyeti, jak ze zápraí øval na èeledína.
Kluk tu jetì není? Tisíc hromù do pacholka!
Odpovìdi èeledínovì nebylo rozumìti.Èetník zatím vstal
a pøipravil se k odchodu. Bylo tu dusno a pøítmí od mraku
Co? Kam e nejezdit? Jen at u vidím konì u vozu!  køièel
Herman jetì na dvoøe. Hned nato se vrátil do svìtnice. To
se podívejme, øekl èetníkovi, jak vy máte na spìch.

Herman pak osamìl u stolu. Mìl v hlavì pusto jako po vykradení. Oèi tupé, malátné a zlé. Bylo v nich i nìco smutku.
Nemyslet na nic! Nalil si znovu a pil. Svinstvo!
Tak, pomsta, tìm beranùrn je u konce. Zaskøípal zuby zlomyslnou rozkoí, kdy si vzpomnìl na protáhlé, vyjevené tváøe enských, jak se objevil pøed nimi s vozem. Jen èumte,
chacha.
Bylo by znamenité, kdyby byl Herman nemusel pøestat
se smát. Jakmile mu smích doel, objevilo se, e nyní vlastnì
u pøed sebou nemá nic, èím by mohl nìjakým podobným
zpùsobem pøilápnouti své osadníky. Nic. To, co mu bylo dnes
dopøáno, zøejmì se jeví jako poslední na delí dobu. Zas ta
tupá smutná mdloba mu sedla do oèních víèek. Pil.
Pak za chvíli se objevila v domì hlava èeledínova.
U je tady, oznamoval èeledín nevrle.
Netrvalo to ani okamik a mladí pacholek tu byl. Vlasy mìl
speèeny potem. Bìel prý celou cestu z Poruby a sem. Mraèí
se to, pospíchal, aby nezmokl.
Tak co je? pøeruil Herman pacholkùv zbyteèný úvod.
Prý pan Sivák nemùe jet, musí být u sena, kdy je ten nejistý èas. Ale jeho konì i vùz e si mùe rychtáø vzít, at si prý
k tomu zjedná nìjakého muského.
Herman pøed sebou na stole odmetl rukou sklenièky. Jedna se zvrátila a rozlila víno po stole. Nechal to být a zvedl
se od stolu.
Zjednat si tu nìjakého muského! To by se rád podíval, koho.
Snad mrzáka Balau! Nebyl vskutku v dobré míøe.
Za chvíli vyjeli ze dvora, kdy Herman,zapotácev se pøi nasedání, se uchýlil na vùz k èeledínovi. Mladí pacholek s druhým vozem jel nìkolik krokù za nimi.

Lidé, pokud bylo jaké vidìti v edavém eru blíící se bouøe, hledìli s podivem za dvìma vozy, vyjídìjícími z Hermanová dvora. Podle toho, jak vozy byly ustrojeny, nedalo
se soudit nic ménì podivnìjího, ne e jedou pro dlouhé døíví.
Èeledín s Hermanem sedìli vedle sebe v zarytém mlèení.
Pokud Hermana se týèe, zdálo se, e je zase posedlý nìjakým vzdorem, od nìho se za nic nedal odraditi. Jako by opìt
jel ukoøistiti fùru sena enským, tentokráte bez pomoci èetníkovy. Tak to vypadalo. Nemluvil, jen stíral pot. Èeledín myslel
si o nìm své. Vìdìl, e pøed tím pil. Mlèel jemu na vzdory.
Jetì na dvoøe se pokouel vymluviti mu jízdu. Herman ho
hrubì odbyl. Nue, at dìlá, jak nejlépe rozumí.
Tam kde cesta odboèovala za ves, el proti nim starý edor. Bylo vidìt, e se zastavil a ohlédl se za sebe na oblohu
nad lesy. Kdy dojeli k nìmu nìco zavolal. Ale nebylo mu rozumìti pro rachot vozu. Popoel tedy vedle koní a rukou dal
èeledínovi pokyn, aby zastavil. Druhou ukazoval Hermanovi
k obloze.
Ne mohl znovu co øíci a jetì v té chvíli, kdy èeledín opratìmi pøitahoval konì, vytrhl Herman èeledínovi biè. V tom okamiku projelo zdìení edorovou tváøi. Mýlil se vak. Herman
udeøil bièem jen do koní, e se a vzepjali. edor zùstal vzadu.
Toto se zdálo ji i èeledínovi mnoho. Ohlédl se po Hermanovi a vidìl, jak mu svítí oèi. Pøemohl se, a jak sám náhle
pocitoval stísnìnost, byl zase ochoten zapøísti hovor
s Hermanem. Jako by tomu chtìl, zablesklo se.
Tak to vidíte! zahuèel.
Co? utrhl se Herrman.
Èeledín ji nemìl chuti k odpovìdi.
Bouøku pøece! 

At mnì to vleze do . . . Herman se vyjádøil velmi neslunì.
Mohlo-li ho potkati na cestì co nejménì pøíjemného, byl to
ji starý edor. Ne, ten ke vemu jetì chybìl. Dát se varovati
od roztøeseného dìdka, od pitomého baptisty a obrátiti oj?
Ne, mosty byly spáleny tím setkáním se edorem. Byl-li moný návrat døíve, nebyl ji nyní.
Naopak, zdálo se ted Hermanovi vecko v poøádku. Cítil
v sobì úèinek vína a bylo mu, jako by se pokouel o velkolepé divadlo. Ponurá hra oblohy jen odpovídala varu
v Hermanovì hlavì. Znamenitá shoda! Jelo se jako v opojení! Jako za nevìstou, na mou tì dui. Jak se dotýkal rukou
èela, stíraje pot, pozoroval lehkou otupìlost hmatu v koneècích prstù.
Kdo by se na to díval od daleka, mohl mít dojem, jako by to
byla hra koèky s myí, ta hra blíící se bouøky s Hermanem.
Zdálo se, e stále jetì myka má tìstí.
Hømìlo jen z dálky a podivný lutavý pøísvit pomalu se ztrácel ze vzduchu. Huèení dalekého lijáku stále se nepøibliovalo, bouøe se valila asi pohronským údolím. Mono, e ani nepøijde. Je tìstí, e se nezvedl vítr, aby sem mraky zanesl Nicménì byl dusno stále tìí, nebyl to stále jetì pocit bezpeènosti, co slibovala obloha. Ptáci krátkými a nervózními lety
pøeletovali nízko pøi zemi. Na stromech se nepohnul ani list.
Kdy oba povozy pøijídìly krátkým úvozem k Porubì, bylo
vidìti, jak pasák pospíchá ke vsi se stádem bravu. Také nyní
se zase zaèínalo mraèit víc ne oklivì.
Herman náhle seskoèil s vozu.
Jedte napøed, nakázal obìma vozkùm, pøijedu ze Sivákovým vozem za vámi.
Na Sivákovì dvoøe stál vùz skuteènì pøipraven. Za okamik
byl tu i jeho majitel. Volal ji z návsi.

Dívám se z louky a povídám si hned : To jsou Hermanovi
konì. Tak jedete pøeci! Hromský èas! Já abych hlídal s enskými seno, máme tam jetì asi patnáct kup. Leze to ted
odzadu a hanba se dívat. Máte s sebou nìkoho?
Mluvil to, zatím co chvatnì bral s vìákù chomouty a strojil
konì.
Ne, pojedu sám, øekl Herman.
Tak a dáme do kup, pustím se tam za vámi, sliboval Sivák.
Oh, byl to mu kuráný, jak se sluí na formana.
Herman mìl koneènì oprati a biè v rukách. Optal se jako
mimochodem:
Nebudou se konì plait? Víte, tam je ozvìna.
Jen budte bez starosti. Pøevezou vás tøeba pøes horoucí
peklo, he.
*
Dole tekla bystøina, spadajíc prudce po drobných skaliskách, a s obou stran dosti náhle se k ní propadaly svahy,
z nich jeden byl nyní promìnìn na paseku. Kotlina v horách,
hluboká a úzká, vybíhající v holou skálu, mìla v sobì cosi tísnivého i za dnù bezpeèných. Horské masivy vzadu a zde
v mrtvém tichu ta samotáøská, podivínská a mrazivì èistá,
vìènì umìjící voda ... . co tu chce, èlovìèe, co tu má pohledávati a èím jsi?
Vùz èeledínùv i pacholkùv se zastavil nahoøe. Napøíè svahem mezi kládami, paøezy a podrostem, klesajíc ikmo dolù
ke korytu, byla rýha od povozù. Tam dole se tísnila cesta vedle
øíèky, brodíc se místy, pøes ni a dìlíc se s ní tu o irí, tu o uí
prostoru, kterou jim dohromady ponechaly oba svahy.
V té dobì, kdy èeledínové pøijeli, bylo ji zcela zjevno, e
bouøe nepomýlí vyhnouti se tìmto místùm. Blýskalo

se a hømìlo, tam kus dál v horách praskalo a dunìlo, jakoby
to mìlo vyvrátit kopce.Setmìlo se, byt jetì nebylo poledne,
les mrtvì vonìl a od mraku, který se sunul stále blíe, padalo
naèervenalé a naloutlé pøíeøí.
Mladí pacholek se tøásl a starímu dalo hodnì námahy, aby
ho odvrátil od pláèe, øekl mu, aby tu postál u koní, e on
se zatím podívá, nejede-li u rychtáø, ale chlapec se jal skuèeti, chytl ho køeèovitì kolem pasu, nehnul se na krok od nìho.
Jak na nìho padl dìs, blábolil nesouvislé prosby k starímu.
Právì v tu chvíli, kdy zvednuví se vítr pøinesl první deové
kapky a kdy èeledínové se ohlíeli, pod kterou skulinu se skrýti
pøed lijákem, pøijde-li, ozval se rachot vozu a Herman,
s výrazem v tváøi pøece ponìkud ji nejistým, pøijídìl. Zaèínalo preti více, také vítr zaèínal hluènìji zaléhati do stromù
a skal.
Tak co tu stojíte, trubci, má vám snad vadit trochu detì
a rachotu? Je snad takovýhle èas dnes poprvé nebo co?
Ale bylo patrno, e se do tohoto zpùsobu øeèi nutí.
Øíkal jste pøece, abychom tu na vás 
Blesk lehl jim pøed oèima a èeledín nedomluvil. Po ránì
rachotila v údolích ozvìna tak dlouho, e novì se zablesklo,
ne doznìla. Mladí pacholek se dal do pláèe. Herman pøiskoèil k nìmu a stiskl mu krk. Nebylo vecko v poøádku
s Hermanem. Bùhví, co vìtøil .
Co dìlá? Zacloumal chlapcem. Mám do tebe kopnout,
smrade, a bys sletìl se stránì dolù? Co ti je?
Odpovìdí bylo jetì hlasitìjí vøetìní.
Kdo ví, co by se bylo odehrálo mezi tìmito dvìma nerovnými mui, mohl-li býti pacholek, pitící pøed bouøkou, nazýván
muem, kdyby tu byli sami. Herman zøejmì nepotøeboval nì-

koho, kdo by dìlal takovou náladu pøed nejistým podnikáním. Starí èeledín se musel vloiti mezi nì.
Tak ho u nechte být, nic vám nedìlá! osopil se na Hermana. A nyní se na nìho podíval, jako by on byl pánem
a Herman èeledínem. Nestùjme tu, dé letí. Jedete vy první,
nebo se chcete taky schovat?
Jedu! vykøikl Herman.
Sloil oprati do ruky a pøedstoupil k oji, aby po svahu dolù
vedl konì, dre je pøi udidlech.
Ty, lejfuj, zvolal na chlapce. Ale ten se nepohnul, skrèen
za koòmi u svého vozu.
Herman hodil opratì na zem a ji ji se zdálo, e po pacholkovi skoèí. Ale pak je zase sebral, natáhl,postavil se k lejfu,
trhl koòmi a sjídìl.
Èeledín v tom okamiku k nìmu pøiskoèil.
Nejezdìte! 
Tøeba do horoucího pekla, znìla odpovìd.
*
Jak vypravovali èeledín a pacholek, kdy se dostali
do Lúèek, Herman po té odpovìdi skuteènì s opatrností sjídìl po svahu. Ne èeledín se pøichystal, aby ho následoval,
rozpoutal se vítr tak divoce, e kterýsi a osamìlý strom zapraskal a zlomil se v pùli. Èeledín i pacholek co mohli nejrychleji odpøahali konì, aby se s nimi skryli za skálu. Vichøice je
strhovala.
Tu spatøili, jak po protìjí stráni se sem ene liják jako edá,
letící zed. Èeledín se ohlédl jetì dolù a volal. Herman v jedné
ruce opratì a druhou na brzdì, sjídìl. V následujícím okamiku prudce se ohlédl vzhùru. Ale to ji edivá stìna lijáku
ho pohltila i s koòmi a vozem a uèinila ho neviditelným.

To byl zaèátek doputìní, jakého ti dva nahoøe si nikdy netroufali pøestáti. Byl to jeden, jediný øev, který vydávaly hory,
ohluující majestátní øev. Rány hromu a jejich ozvìna ve skalách, nárazy lijákù a vìtru, praskot stromù a lomoz meních
skal, øítících se po svahu dolù do tìsného koryta, èinil z této
prùtre mraèen spout, podobnou soudnému dni. Blesky
na chvíli ozaøovaly òùry vody, která padala k zemi. Jinak byla
témìø tma uprostøed tohoto hømícího pekla. Pacholek nyní ji
neskuèel ani se netøásl. Díval se strnule, oèi rozíøeny jako
beze smyslù. Za chvíli do zmìti ohluujících zvukù mísil
se a zesiloval ten nejdìsnìjí. Byl to hukot vody, která se øítila
ze svahù a bouøila a umìla tam dole v údolí, temnì a stále
mocnìji, jako by chtìla vystoupiti a nahoru.
Starí èeledín se pokøioval a drkotajícími ústy skuhral cosi
nepodobného modlitbì.
*
To nejhorí mohlo trvati nejvýe tøi ètvrti hodiny, ale dvìma
lidem pod skálou se ètyøi koòmi zdála se to celá vìènost. Nejdøíve ustal vítr, pak hromobití, naposled liják. Èeledín uvázal
konì ke stromùm.
Boøíce se do strhané pùdy, ti dva, pak slézali po svahu dolù.
Na dnì údolí kypìl hluboký proud, nepodobný øíèce, která tu
døív tekla. Po cestì, která la klikatým údolím vedle bystøiny,
nebylo sledu.
Voda letìla pøes ni, mladá a vírná voda.
Tím smìrem, kudy zmizel Herman, nebylo vidìti ani tøít
vozu. Hledali nìkolik hodin. Ne, ani památky.
Bude tøeba vypraviti se ní po proudu s více lidmi. Také bidla a háky musí být u toho.

Kdy, vracejíce se, pøijídìli u kus za lesem k Porubì, nebylo na cestì tolik bláta, jak by se bylo dalo èekati po prùtri
tak mocné.
Po tom, co vidìli, nedivili se ji nièemu.
Pøed Lúèkami leel na cestì prach, skropený jen øídkými
krùpìjìmi.
*
Voda kvapem opadávala.
Druhého dne ráno neprobouzely se Lúèky zapráskáním Hrivnákova bièe. Nebylo ostatnì strachu o zaspání. Mnozí z muù
té noci ani neusnuli. Vyslýchání Hermanových èeledínù a rokování se protáhlo a k pùlnoci. Jsouce rozrueni a nedoèkaví
ranní výpravy, nemìli nìkteøí ani pomylení na spánek. Ne tohle
je pøec jen divný konec Hermanovy moci. A jak e to povídal?
e tøeba do horoucích pekel? Tak vidíme, tak vidíme.
Zas po prvé od Petrovièova pohøbu Hrivnák nevyhánìl stádo. el s jiným houfem za èasného jitra. Nìco zvìdavých klukù táhlo se z povzdálí za tlupou muù, kteøí se vydali na cestu
k Sv. Jánu.
Jak ho poznají, jestli ho vytáhnou rozbitého, mìl starost
jeden.
To u je to nejmení, odpovìdìl mu s vrchu výrostek iaranù.
Tak jak? ohraoval se, první.
Pøeci podle tìch koní a vozu, ne?
Podle koní, podívejme se. He. Copak on byl pøivázaný
ke koním a k vozu? Tak vidí.
Ale byl tu jiný, kdo i v tom pøípadì mìl chut se sázet, e
rychtáøe pozná. Podle kravaty. Vskutku, kravatu nosil jen rychtáø. A jiný opìt podle vlasù, nebudou-li pøíli zaneeny bahnem. Rychtáø mìl nádherné èerné vlasy, lesklé a do modra.

Mezi tím mui vpøedu zastavovali cestou kde koho, aby zvìdìli nìco nového døív ne dorazí na místo. Kadý z chodcù,
ostatnì velmi øídkých, hledìl vyjevenì na podivnou výpravu
a otázky muù. Teprve pøed samým Sv. Jánem zastavili výrostka, ubíhajícího ode vsi cestou proti nim. To je náhoda, bìel
právì do Lúèek kvùli té vìci.
Nyní se tedy dovìdìli, e hajný Janák, ten povìstný støelec, jda po bouøi na obhlídku, zpozoroval ji pøed veèerem, e
nìco je na vodì v jedné zátoèinì mezi myslivnou a krajem
lesa. Byl to utopenec a vytáhli ho. Leí tam v márnici.
Výrostek potom vypravoval, e jedni øíkají, e ten utopenec
je podobný rychtáøi z Lúèek a proto prý má nìkdo z Lúèek
se pøijít podívat. Jiní prý øíkali, e to je zbyteèná cesta, e vìdí
dobøe, e lúèký rychtáø to není, e lúèský rychtáø má èerné
vlasy.
To taky e má, to je mohlo hned napadnout, poznamenal
na to Hrivnák. To teda je nìkdo jiný..
Vidíme, jetì jedno netìstí, øekl kdosi.
Teprve potom napadlo jednomu z muù zeptati se pacholka:
A jaké vlásy má ten v márnici?
Prý bílé, ale to je právì to, e jich má hodnì a e to byl jetì
nìjaký mladý a silný èlovìk.
Tak to nebude on, øekl na to Kríko výrostkovi, rychtáø,
ten se ztratil i s koòmi a pak má èerné vlasy, i kdy taky není
slabý a starý jako tamten, jak povídá.
To mùeme jít rovnou, kdy tohle víme, do svatojánské
a nezacházet si pøes ves.
Bylo nádherné ráno, blízký les vonìl jalovèím a na jeho kraji
klinkaly zvonce krav, jich èervené skvrny se volnì pohybovaly mezi smrèím.
A jak je vody? ptal se kdosi jetì pacholka.

Tak se podívejme, a u nás ani kapky.
Ale kdy ji byli tu, zali nakonec pøec jen do vsi, aby se podívali na toho v márnici.
Leel tam v zablácených atech, ne vak roztrhaný více,ne
se dalo pøedem mysliti. Pøes tváø bylo pøehozeno kus bílého
plátna. Pod márami na podlaze mokvalo stále jetì trochu
vlhka.
Mui mlèky obstoupili nebotíka kolem hlavy. Nìkteøí se znamenali køíem.
Lehké odpoèinutí . . . zaeptal kdosi.
Právì v tom okamiku výrostek, který je následoval a sem,
vzal za cíp plátna, je skrývalo utopencovu tváø a odkryl ji.
Ti, kteøí stáli nejblíe, zdìenì sebou trhli. Komusi z úst
se prodral výkøik.
Díval se na nì jejich mrtvý rychtáø, s vlasy opravdu edivými.
Za nìjaký okamik byl strach vystøídán zvìdavostí. Ranní
sluneèní paprsek pronikal okénkem napøíè síní. Nebyla to doba
pro pøízraky. Ti, kteøí byli prve zdìenì couvli, postoupili zase
k mrtvému vánì a mlèky.
To jsem blázen chtìl nahlas pronésti Hrivnák, ale nezdálo
se mu vhodné, poruiti ticho.
Jeden z muù udìlal pohyb, jako by chtìl mrtvého poznamenati køíem. V posledním okamiku se zarazil. Teprve nyní
se bude muset objeviti, byl-li tento mrtvý køesanem anebo
idem.
*
Jetì bylo léto, jetì noci mìly dost tepla, aby se dalo sedati po veèeøi na návsi na kládách.Veèery nyní se snáely
tmavé, bez mìsíce, e stìí bylo rozeznat pøítomnost temena

Poludnice tam kdesi vzadu nade vsí. Jak asi je v tuto chvíli
v salaích a kolibách nahoøe? Lehké mlhy se vláèely
po lesních roklinách a nad pastvinami.
Staøí i mladí v tìchto veèerech vysedávali dlouho do noci
na kládách. Èí vlastnì byly? Tlely tu dlouhá léta, obhroublé
kmeny, ani kdo nyní vìdìl, k èemu byly urèeny, kromì za shromaditì.
Ve staveních bylo ji zhasnuto svìtlo, dìdina v údolí odpoèívala ve tmì. Nebylo ostatnì tøeba vidìti na tváøe. Veèerní
náves, to byly jen hlasy. V posledních dnech, ponìkud skoupé a zaraené, èasto vystøídávané mlèením. Byly to veèery,
naplnìné rozjímáním.
Témìø po vecky rozvíjel nit hovoru starý edor.Vykládal
o pokoøe, s kterou èlovìk má jíti svým ivotem pod vemohoucí boí rukou. Hle, kam vede krátkozraká, zaslepená zpupnost! Èím býval Herman a èím je nyní? Co zbylo z jeho rouhaèství?
Jetì poslední jeho slovo bylo plné pýchy. Tøeba
do horoucích pekel, øekl prý. Tøeba do horoucích pekel! Byl
zdravý a silný a bohatý, mohl se domnívati, e má vecko.
Kdepak Bùh, myslel si. Co s Bohem, k èemu Boha a jaká je
to vùbec bajka, e je jetì nìco takového nad námi. A do té
chvíle, kdy jel vstøíc bouøi, byl takový. Ale ví z nás nìkdo, co
proil za ten jediný okamik hrùzy? K èemu pøiel, co poznal?
Neproil za ten okamik, co mìl proívat celý ivot? Moná,
e se to vecko shrnulo do jedné jediné chvíle, o èem my rozjímáme léta. Èlovìku pomalu edivìjí vlasy, kdy tu je asi pùl
století. Vypadá to, jako by Herman musel nìco dohoniti. Kdo
z nás ví, co to bylo, èím mu zeedivìly za ten okamik vlasy?

Øíkával, e nesmí døív umøít, ne vykoøení baptisty. Jsme tu,
jeho srazila pravice Hospodinova, kdy míra jeho zlých skutkù a zpupného rouhaèství pøetekla.
Shromádìní pomalu se probírali z mlèení. Sem tam bylo
edorovi pøizvukováno. Bùh jeho øeèem seslal pøesvìdèivý
pøíklad, myslili si nìkteøí.
A edor vykládal dále. O mrtvém jen vecko nejlepí, moná, e nebyl uvnitø tak zlý. Chtìl sem silnici vystavìt, potok
odvodnit. Usiloval jen o hmotný prospìch. Potupoval vecko,
co souvisí s Bohem. Znesvìtil pohøeb Petrovièe. Pamatujete, syn tehdy na vás volal, e ho Bùh ztrestá?
Rozpomínali se. Opravdu, na stranì edorù musí státi neviditelný mocný spojenec, jen plní jejich sliby.
Jetì po nìkolik veèerù vykládal pak edor, mluvì o Hermanovì pøíhodì se senem, pro bratrství a vzájemnou pomoc
v obci.
*
Netrvalo to víc ne týden a celá obec pøestoupila
k baptistùm, sen starého edora se plnil. Kdy pøed lety Herman øíkal o sobì, e nesmí zemøít døív, ne v Lúèkách vykoøení baptistství, mlèel edor a nesmìle v sobì pøechovával tiché pøání, aby právì celá obec se obrátila k boímu bratrství,
ne on, edor, zemøe.
Jen dva lidé nepøestoupili. Jednoho nepøijali, druhý odmítl.
Mrzák Balaa byl tím prvým. Nevìøili mu. Snad èasem se polepí.
Druhý z tìch dvou byla stará edorová. Kdy, ukázav jí
na hnutí celé obce, vykládal jí edor naposled o své víøe, dostal tuto nehovornou odpovìd:
I ,jen si nechme kadý své.

XVIII.
Zaèátkem záøí vzduch nad strniti dostal divný lesk, jako by
se v povìtøí cosi obracelo tváøí k podzimu, který asi èekal ji
pøipraven tam za kopci. Jetì jednoho dne pøila bouøka, krátká a nepovedená, alostný výkrabek po letních hromobitích.
Nebyl to u jejich èas. Dny, valnì zkrácené, zaèínaly chladnými jitry, s pásem mlh nad Váhem. Bylo to nyní, jako by tekly
údolím nad sebou dva Váhy. Pak vycházelo slunce, køehké,
ne ji oslepující jako v létì a mìlo témìø a do poledne co
dìlati, aby vysuilo rosu. Teprve v èasných hodinách popoledních byl zadýchán kraj svým nejjímavìjím kouzlem. Povìtøí se otevøelo do dálek a bylo vidìti edivý masiv Gerlachu i s jednotlivými stíny, jako by vyvstával ji u Východné
za Váhem. Mírný, zamený vzduch se høejivì chvìl nad klenutými vyvýeninami polí, zatím co liejníkové skupiny lesù
po høebenech kopcù, prolehány vìtrem, zaèaly vychrtle civìti do dálek. Tøenì a hruky v zahradách, buky a bøízy v lese
zøejmì znervóznìly, cosi se pomalu lámalo v jejich barvách.
V astnìjích krajích v té dobì dozrávala, k sklizni zamelá vinná réva, tady byl èas kopati brambory. K naveèerním
hodinám zdvihal se vítr nad bramboøiti a táhl studenì. Èastìji a èastìji rozhoøívaly se ohnì na polích a jalovcovým keøùm, obsypaným bobulkami, na pastvinách zaèínaly dny plné
útrap spalováním. Pasáci práskali bièem, jen aby nìjaký zvuk
zaplail ticho a také proto, e na tìlo doráel chlad. Kdy se ji
smrákalo a zvonce stád sestupovaly se strání ke vsi, oily
i polní cesty. Vùz s vykopanou vábkou kolébal se neslynì
po travou zarostlé koleji a jen kdy kola spadla do výmolu nebo
pøejela pøes kámen, dozníval rachot v tichu.

Od edorù vycházeli ráno na vábku jenom syn se svou mladou enou a otcem. Matka edorová chodívala jen odpoledne, zabalená v átky. Od rána a k poledni rnìla práci
po stavení, zamìstnávajíc se sama svými hrnky, kopky
a putýnkami, jako by srostlá s pøítmím sínì, chléva, chlévku
a kùlny. Kdy táhlo k poledni, bylo na ní, aby nadìlala haluek, e zatím loutly stromy venku a záøily v slunci, e vzduch
byl prùzraèný a mìkce pøilnavý a e lidé tam na poli volali
na sebe pøes meze? V temnu kùlny típala døíví, v beraním
zápachu posledního vyuzeného masa, je vaøila, obsluhovala
plotnu, drhla podlahu a nádobí, e a v kloubech bolelo
a nehádajíc se, nedala se za nic vytlaèiti od tìchto prací. Kdy
naveèer pøila s pole, zalézala zas do koutù stavení, jako by
tam kdesi hlídala pøed svìtem zlatý kvìt tìstí.
Aby øekl pravdu, mìl nìkdy pøed svatbou Adam obavy, jak
budou spolu vycházeti matka a ena. Ale ukázalo se, e
se spolu srovnaly a edorová dìlala, jako by mladé nevìsty
tu ani nebylo anebo jako by tu bývala ode dávna. Nic
se nezmìnilo, edorová neustoupila od svého a mladá, poznavi ji, ani se nepokouela jí to bráti. Nenadìlaly spolu øeèí
víc ne syn s matkou nebo staøí mezi sebou. Bylo nepochopitelnou událostí, která se stala vdy jen za dlouhý èas, e
se matka edorová vypravila do mìsta. A tato událost
se stala, jetì nebyl mìsíc od svatby. Pøiedi, podala nevìstì nìco zabaleného v papíøe.
Tu má ode mne, øekla, a nehledíc si toho dále, zala
do komory, pøestrojiti se.
Byla to událost jetì pamìtihodnìjí ne vlastní výprava matky edorové do mìsta. Kdy mladá vyprostila balík od pro-

vázku a papíru, rozbalila se pøed ní krásná kazajka, jetì vonící novotou.
Od té doby mohl být edor syn ji zcela bez starostí.
Na konec brambor pøily detì, mlné, edivé a studené.
Hory dýmaly, zatím co oranitì a rozkopaná pole po vábce
mìkla a syrovìla. Západy slunce bývaly smutné, mraènaté
se lutým pøísvitem, který dlouho civìl na proláklinách kraje.
Veèerní vítr si osvojil huèeti.
Z toho se rodil øíjen, mìsíc záøivých stromù a jasných hvìzd.
Pøilo zase nìco dní sluneèných. V nedìli odpoledne byl
na pobonosti jen edor otec. Mladý se enou vyli
s rozsívkou na zahradu, aby oèesali jabloòové tìpy, staré
stromy nemìly letos ovoce.
Mìla nastavený klín pod malými tìpy a házel ji dolù jablka,
kdy nestálo za to, pøepásati se pro nìkolik plodù plachtou.
Slunce jí svítilo do vlasù, s nich shrnula átek. Byla nyní plnìjí v tìle, ne kdy si ji bral. Stále jetì bránil jí ostych svìøiti se mu, ale kdy spala vedle nìho a nevìdìla o tom, pøejel
jí lehounce rukou po ivotì.
Jásal v duchu. Neøekl nic. Poèkejme si schválnì, kdy a s
jakou sama zaène, ostýchavá. Jednou s tím pøijíti musí.
Díval se na ni nyní se ebøíku a usmíval se, e byl den tak
mìkký a jasný. Kdy byli chvíli tie a náhle se jí na nìco ptal,
seznal, e za tu dobu, co mlèeli bloudila v mylenkách bùhví
kde a proè. Usmíval se, mlèel, vìdìl o pøíèinì zamylenosti.
V týdnu se pøipravovali k setí, on vláèel, ona tloukla hroudy.
Upachtila se za chvíli. Skrývala pøed ním to èasté ochabnutí
sil, ale on se opìt jen usmíval, neøekl, e ví, hovoøil s konìm,
nezaèal, ten tyran, ani slovíèkem jí nepomohl.
At jen sama pøijde, øíkal si. Uvidíme, kdy a s kterého konce zaène.

*
Nedalo mu to, kdy byl venku a pøemýlel, zatím co dálky
se tak otvíraly, nemìl stání, cítil to v sobì, e se jetì jednou,
jetì naposled, na rozlouèenou s tímto létem, tak podivuhodným, musí vydati na toulky, jak chodíval.
Kdy to rozvaoval, jíti v nedìli dopoledne na pobonost anebo se vydati na Poludnicu, byl a sám sebou pøekvapen, jak
nepatrnì se to v nìm ozývalo, býti v holých stìnách baptistické modlitebny, místo v chrámu pøírody. Vypadalo to, jako by
vychladávala jeho náboenská posedlost, která ho hnala kdysi
a mezi Vace èi pøilo toto chvilkové ochlazení pøirozeným
pochodem po tak vydatném vítìzství v Lúèkách?
V nedìli ráno vzal do jedné kapsy chléb a do druhé plát
sýra a vyel z domu. Na pastvinì za vsí bylo ticho. Chybìlo tu
stádo hus a stádo bravu. Bodický mele v baráku z posledního.
Jen Hrivnák je nezmar, jeho biè vìènì bude práskat na kraji
lesa mezi klinkajícími kravskými zvonci. A se znovu narodí,
bude zase pást tento èlovìk a stále budou hory a stáda.
Dobrý den!, volal na Hrivnáka.
Dej Pánbùh!
U brzy pøestanete vyhánìt, he?
No, jetì nìjaký týden poèítám!
A zjara zas znova?
Zjara zas znova.
Od kraje lesa bylo edorovi stoupati. Chodník se plazil chvílemi lesem, chvílemi po pastvinì mezi stránì tie zaèal zpívati hlas zvoneèkù ovèích.
Tichounce jako zpívání pramene.
Chvílemi, kdy zavál vítr nebo kdy nebyla pøekákou nìjaká stìna, zesílil se urèitìji. Také hlas pastýøù bylo slyeti. Tak
to vdycky bude, hory a mui a støíbøitì mìkká melodie stád.

Adam pìinou stoupal vzhùru a zastavoval se vdy po nìkolika krocích, rozhlíeje se kolem. Byl ji pod høebenem Konèitého vrchu. Ticho a moøe lesù, zprohýbaných v hory a údolí!
Dole byla lesní prt, odboèující k lúèské kolibì.Kdy z jara tu
li s Pavlem Mudronìm a Janem Petrovièem, rozmýlel
se tehdy Jano, nemá-li se jít rozlouèiti s otcem a bratry. Pavel zapadl jako kámen do moøe a Jano? A jací to bývali kamarádi, ti tøi.
el nyní z nich sám. Také Adam edor, vezme-li se to kolem, není u ten, jaký býval. Tøi chlapci se tenkrát rozeli. Pak
pøilo letoní léto. Pak letoní podzim. Vzhùru pìinou el nyní
mu, stíraje stoupáním pot s èela, manel mladé eny, rolník
z Lúèek.
Bylo k poledni, kdy stanul na Poludnici. lutavé podzimní
slunce stálo nad ním. Rozhlíel se mlèky se zatajeným dechem. Ruce mu visely volnì vedle tìla.
V modlitebnì slýchával mluvit o symbolech. Kdy je o nich
øeè, nic urèitìjího necítil teï Adam, ne e se dostává k svému poledni.
A zas tu táhl po vrcholcích vítr jako tehdy na jaøe a zas tu
sídlil velký, tísnivý mír. Pruh pováského údolí se táhl z dálky
do dálky se skupinami a skupinkami lidských bydli, s útrky
lesù, vlnami polí, s páskami cest a øíèek a eleznice, s nádherným tokem Váhu uprostøed. Poslední zbytky podzimních
barev, jásavá, lutá a rudá, postøíkaly kraj v sadech a lesích.
Poslední barevná symfonie se chvìla pod Tatrami, ne zèerná monotónnì, ne ji seehne mráz. Bylo vidìti, jak v tomto
závratném rytmu prostoru podzim pomalu odtéká.
Adam se vracel.

Jetì donedávna býval by byl u vytrení nad divadlem, jeho byl svìdkem a protoulal by den a do noci, jetì nenasycený. Ted myslel na enu a na to, co ho èeká. Cítil
se pøipoután k údolí. Ohlédl se jetì na vrchol Poludnice.
A zase sestupoval.
Brzo uvidí v kotlinì Lúèky. Své stavení, zahradu se tìpy
a vèelínem. Anna ho moná u vyhlíí. Objala ho jakási teplá
a bezpeèná vlna, které neznal jetì pøed mìsíci.
A znovu slyel pøízemní klinkání neforemných kravských
zvoncù a biè Hrivnákùv. Známky údolí.
Hrivnák pøináel s sebou pach hlíny a pach dobytèí, kamkoli veel. A Reucha. A chlapi Petrovièové. A se vrátí
z koliby! Kdo ví, snad i Bodický se vykøíe.
Adama bylo mono teï pøistihnouti, jak se tìí na zimní veèery a na rozumy muù, kdy se sejdou.
*
Posléze uhodily první mrazy a chlapùm nastala starost, zaopatøovati døíví. Døevaøùm z povolání nestálo za to, mysliti
na sníh, který pøijde, ale ti, kteøí v zimì byli zvyklí otírati
se o kamna, otøásali se pøi pomylení, jak bude nutno rukama se broditi ve snìhu a celé dny mrznouti v lese. Brrr, a
mráz pøejídí po zádech ji nyní.
Zatím jsou tu jen první pøíkrabky a mrazíky a eny u potoka
na návsi pøi mytí nádobí, drhnouce si chvílemi pìsti o pìsti,
aby se zahøály, kdy jim zalo za nehty, rokují o tom, kdy u
baèa pøiene z koliby. Není chuti na dlouhé rozpøádání hovoru. Podívejme se na Reuchu, jak on se tam nahoøe jetì drí.
Kdyby tak od zaèátku øíjna neel uitek ze stáda jen do jeho
kapsy, vidìly bychom, jak by dávno ji byl ovcemi tady.
Ale jetì tého dne pøiel vzkaz z koliby, aby zítra pøijel povoz. Ovcím je zima v ohradì a co nejdøíve zaène padat sníh.

A tøetího dne z rána zaèínala pøíprava na cestu. Pomalu dohasínal kolibový oheò. Jetì naposled pøiloil k nìmu Reucha. zapekaèku, døív ne se rozhlédl po koichu, sekeøe
a koené kapse. Ondra a Pavel uklízeli zatím poslední vìci
kolem koliby a nový valach Toth, nastoupiví po smrti Petrovièovì, pøehlíel jetì stádo.
Lesy umlknou a zítøejího rána bude tu na prostranství pøed
kolibou divné, nezvyklé ticho.A pøijdou vichøice a snìhové
bouøe, nebude svìdka jejich øádìní kromì medvìdù, vran a liek.
Tíseò se vìela na mylení muù, zato oba psi, pozorující
pøípravy na cestu do vsi, obíhali tu køíem kráem, kòuèíce radostí. Jako by jen náhodou, zamíøil jetì Ondra na, místo, kde
otec byl napaden medvìdem. Za chvíli právì tak se tam objevil Pavel. Surma skoèil radostí na Pavla, ale mladý valach
uchopil se zemì klacek, který tu leel nejblíe a pøejel jím psovi
po høbetu. Ani jeden z bratøi nepromluvil, odeli mlèky.
Nemáte tu jetì nìco?, volal baèa, kdy zase u byli u ohrady. Mìl hlas hartusivý víc ne kdy jindy, aby zakryl pohnutí.
Nato polil vodou oharky ohnì, zasyèelo to a jiskry uhasly.
Pak zastrèil klíè do zámku, zavøel, zamkl, ale v následujícím
okamiku znovu odemkl, jetì nahlédl dovnitø, pøibouchl dveøe a teprve zamkl nadobro. Chrastìní klíèe nezvykle znìlo
pøed kolibou.
Tak s pánem Bohem.
Mezitím Toth, jemu tato sala nièím jetì nepøirostla k srdci,
otevøel ohradu a ovce vyly. Psi jim nedali rozbìhnouti se jako
pøi pastvì, bylo nutno jíti jedním protáhlým houfem.
Zvoneèky znìly tlumenì, zaèal se snáeti drobný dé, jen
jako mení. Les pøihlíel neúèastnì na výpravu, která se odtud
brala.

Kdy pøecházela pøes høbet vyvýeniny, odkud bylo kolibu
jetì vidìti, vichni mui se postupnì ohlédli. Stála tam nyní
osiøelá na svahu u skalní stìny a muùm se zdálo, jako by prosila, aby pøec jen neodcházeli, aby jí nezùstavovali tu uprostøed hor samotnou na pospas sovímu houkání a hvizdotu
metelic. Bylo prázdno kolem ní.
Baèa polkl sliny a odkalal.
Nikdo z tìch ètyø nezapráskal si bièem na cestu.
Stádo sestupovalo.
Hlasy mizí z lesù, ztrácí se píseò hor. Nad vlnami høebenù
a roklin, nad zprohýbanou hladinou lesù zaèíná dlouhé ticho.
Nech potom ji jen borovicové vìtve praskají, aby nìjaký
zvuk el lesem. Hory k horám a lidé k lidem, kdy pøicházejí
první známky zimy.
Jak stádo sestoupilo ji do úlabiny na cestu podél bystøiny, mysl muù se probrala ze stísnìní. Teplo krbu jim zasálalo
vstøíc, zvlá baèa se zdál být spokojen touto skuteèností, která je èekala. Byl náhle pln hovoru.
Tamhle to bylo, pouèoval Totha, co nám ta stryga pøela
pøes cestu. Tady z té strany se hrabe, tu leze pøes potok a míøí
na cestu. Houknu na ni, ale kdepak! Provedla svou. Hned
jsem øíkal, e se nìco stane. Nyní se naklonil k Tothovi, ohlédl se a zaeptal mu, aby Petrovièové neslyeli: A on se tomu
jete smál.
V té dobì první ovce vyly ji z lesa na pastvinu za Lúèkami.
Hlas zvoneèkù se rozlil do vsi stále jasnìji, jak se ztrácel nadobro z náruèe lesní . . .
U jsou tady, volal kdosi u krajního domku.
Dìti vybìhly vstøíc, eny a nìkteøí z muù vyli na náves.
Vítáme vás pìknì, bylo slyeti tyté hlasy, které na jaøe
pøály astnou cestu. Ukázalo se nyní, e baèa byl náhle vem

milý, zdravili se s ním, jako by pøijídìl z cizí zemì. Ondra
a Pavel li vedle stáda vánì, biè v jedné a sekeru zavìenu
na druhé ruce, s kapsou pøes ramena. Jako staøí spolehliví
pastýøi, zcela tak. I jim platilo uvítání. Zjednali si povìst stateèných chlapíkù.
Sotva e dìdina do vech koutù se rozezvuèela zvoneèky,
poslední úplnou melodií, byly ovce odhánìny do jednotlivých
dvorù. Jak procházelo stádo vesnicí, øídlo víc a více a píseò
zvoncù slábla.
Posléze se stalo, e zbyla pøed kterýmsi stavením jediná
klinkající oveèka, o kterou se zprvu nikdo nehlásil. Pak
se poznalo, e patøí edorovùm, byla zahnána do dvora
a zvoneèek jí sòat s krku.

