Josef Kopta:
HLÍDAÈ È. 47
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Èlovìk ve vlaku poèítá nárazy kol a pod èerné teèky skøípavì plynoucích not píe své nápìvy.
Obrazy v oknech se støídají, hlasy prùvodèích volají jméno
za jménem, lidé na polích se zdlouhavì inou jako sochy orloje, jeho stroj pohání sama vìènost. Tyto obrazy a zastávky,
které námi otøesou, jako by nás mìly probudit z hlubokého
snu, zpozorujeme jen letmo v modravém poloeru jako fantastické obrysy pokoje, do nìho jsme otevøeli vyjevené oèi.
Lidé ve vlaku, který je unáí k pohøbùm i svatbám, vìøí, e ve,
co kolem oken probíhá v pøísné strnulosti a mlèení, není uchystáno pro nì. Tyè za tyèí, strom za stromem, kopec za kopcem
ubíhají v dál, tiché odlesky naich mylenek, zoufale upøených
k cíli, se na nì neviditelnì vìí, ale my zùstáváme neúèastni
k prchavému bytí roztoèeného prostoru.jen kupøedu, kupøedu,
elezný oøi, který nás unáí touto poutí! Netuíme, zaujati
svým osudem, e sta a sta malých a pøesných lidièek nás
postrkuje. Od místa k místu, støeí nai pou, ostraitì hlídá
a bdí, aby nás nepotkalo netìstí, a podává si nás nìnì
i tvrdì z ruky do ruky. Zvykli jsme na nì! S èerveným praporkem po boku tuhnou v postoji vojákù pøed svými domky a nudí
nás svou dochvilností a nemìnným vzezøením barevných loutek, jimi kdosi neviditelný z pozadí pohybuje. Návìtní tabule nad dveømi øemeslníka se obèas kmitne z blízké vesnice,
pøipomene bytí ivého tvora, který tam pracuje a trpí pod urèitým lidským jménem, a vyvolá vzpomínku na kohosi známého, jeho osud je nám blízký. Ale veliké èíslice na lutém domku
eleznièního hlídaèe, èím nás dojímají? Èerné a nehybné, studenì civí do oken vlakù, èlovìk poèítá nárazy kol a pod hluè-

né teèky v poskoku plynoucích not píe své nápìvy, ale píseò
o hlídaèi èíslo 47, který nás ostøíhal na této krkolomné serpentinì: kdo napíe? Stál a stál a hrdinsky zatajil své jméno,
na nìm nikomu nezáleí. Na nìm nikomu nezáleí?
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Roku 1870 sloili koneènì bratránkové své náøadí a odeli
kamsi k jihu, chudí a otrhaní, jako sem pøed dvìma roky byli
pøili. Monotónní rytmus jejich motyk, krumpáèù a lopat koneènì ztichl a v hospodách schla na prknech jejich krev, kterou nebylo mono vydrhnouti. Zasypávala se pískem a pilinami, leckde zavolali truhláøe, aby ji vyhobloval. Ale stopy
divokých rvaèek se zaraly do prken. Zdálo se, e jiní krev
italských dìlníkù, na jejich vìènou a pekelnou ízeò budou
hospody s láskou vzpomínat, vypálila do døeva èerné, rozsochaté prohlubnì Ale také mocné sledy jejich rukou, které
v nadlidském zápase vdrápli do tváøe kraje, nikdo nezahladí.
Kovový tøpyt kolejnic, které hadovitì natáhli z nekoneèna,
úpravný høbet eleznice, po nìm za slavné nedìle pustili první parostroj, pøervave jeho démonický supot zbìsilými hádkami o pár sudù piva, kadodenní mraèna popelavého dýmu
a vodotrysky jisker na magickém pozadí srpnových nocí budou vìènou vzpomínkou na jejich blýskavé dýky, jimi
se krátce a bez trestu zabíjeli, na jejich jména, nikde vyrytá,
na jejich oèi, plamenné a horké, a na jejich due, temné hnìvem i steskem a bludné, odnikud nikam se inoucí a mizící
nìnì jako oblak nad krajem. Hrozná i radostná, natáhla
se dráha pøes roviny a hory (kdy svítilo slunce, stékala
po svazích jako dva tenké pruhy støíbrných vod), pøetínala sil-

nice a cesty, pøeklenula stre, potoky a øeky (kdy prelo, planuly pod mosty cigánské ohnì), a formany proklínaná, umìla, hvízdala i rála, majestátní a heroická jako vítìz s bílým
chocholem na ocelové pøilbici.
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Po dlouhém horském høebenu, který nemohl býti prokopán,
klikatila se dráha v podobì velikých S a nìkolikrát pøetínala
císaøskou silnici, její pøímá a prudce stoupající èára vyhlíela
v tomto sousedství jetì hrdintìji. Byla také o dvì stì let starí a èlovìk se na ní uèil stateènosti a pokoøe. A kráèeje po ní,
zastavován drátìnými závorami a pøekvapován zpìnìným
supotem, který se plazil plíil hladkých kolejích, pøepadaje silnici zprava a hned zase zleva, cítil jakousi zpozdilou lásku
k bezelstným pøedkùm, kteøí v pøímé a neuhýbavé linii vyjádøili a zvìènili prostotu a nezáludnost své starodávné due.
Zdálo se, e tímto smìrem odeli rovnou do nebe, pøímí
a stateèní, krokem tvrdým a jistým, jako by se to samo sebou
rozumìlo. Po této cestì jel v detivém dubnu Frantiek Doua
o nìm v Praze usoudili, e má vechny vlastnosti spolehlivého hlídaèe. Tøi dni pøedtím, neli mìl po nové trati projeti
vlak, vypravili ho z Loun po císaøské silnici na formanském
povoze, který vezl jeho majetek. A do vsi, která leela pod
svahem, sedìl vedle koèího pod tlustou plachtou, za sebou
svou enu s dvouletou holèièkou a pøed sebou blátivé cesty,
po nich se proti nìmu blíil jeho nový osud. Pro pasti bláta,
do nich co chvíli klesala kola, studený vítr cloumající plachtou a zimomøivými tìly, zakalená, olovìnì sivá obloha
a nehostinný obraz zmáèeného kraje roztesknily holèièku, která plakala. Ale Doua se díval do zbìsilé sloty skrze modré

kotouèe dýmu, které levým koutkem vypoutìl, a odplivuje
mezi nápravy, skøípající vybièovaným koòským náporem, øíkal napolo k enì, napolo k ledovì nìmému sousedu: To nic
není proti Kuklenám, lidièky! Vùz nadskoèil, matka, která mìla
bradu na muovì kalmuku, pøitáhla dítì blíe k tìlu a dítì
na chvíli pøestalo plakat, utieno otcovým hlasem a zaujato
zvýeným elestem detì, který tloukl do plachtové klenby.
Vzpomínka na Kukleny Douu rozjaøila. Zahøála ho v nitru jako
nìkolik hltù rumu, který staøí vojáci milují.
Pøimhouøil trochu oèi, pustil hlavu o nìco doprava a zakomíhal nohama, jako by chtìl seskoèit a kamsi utíkat. Ale pak
mu zdøevìnìly a on, povytáhnuv porcelánovou dýmku s barevným obrázkem jakéhosi vojevùdce, natáhl se dozadu
k enì, která uhnula. Leel nyní hlavou do vozu a obracel oèi
smìrem k dítìti, jako by se mu po nìm stýskalo. ena, uvolnivi svou ruku, vjela nìnì do jeho èerného vousu a hrála si
s ním, mlèíc a radujíc se z jeho krásné hlavy. Ale z milostného
pøekypìní a z dlouhého pohledu smìrem ke Kuklenám
se vydralo nìkolik slov vojenské písnì, s ní Doua vstával
a uléhal jako s modlitbou.
Vtom tu letí jeho hlava zrovna kolem jenerála a køièí: Já melduju, salutovat nemohu.
Jindy pøiloil ruku k hlavì a s vypratìnýma oèima salutoval. Dnes snad zpíval spíe dítìti neli sobì Pøedstavoval si
ivì tento obraz, který musil okouzliti kadého vojáka Ale on
slyel, kterak se koèí smìje. Myslil, e jizlivì. Narovnal
se v jakési nevoli a øekl: Èemu se smìje? ,Je to bláznovství, øekl koèí utìpaènì, copak taková hlava mluví?
A zasmál se jetì jednou Doua se uvnitø rozvzteklil, pak ale
mávl rukou a vzdychl: Ty tomu rozumí, prcku! Jen
se nechte, øekla ena. Rozumí zas nìèemu jinému.

Èehy, bruèel koèí, jako kdy neslyí.
A toèil konì doleva, nebo silnice se rozdvojovala a jejich
cesta vedla tudy. K vesnici, která leela pøímo pod horským
úboèím, mìli krokem deset minut.
Koním taky rozumím, jako bys nevìdìla. Osm let u furvezny staèí. Doua mluvil ke své enì s jakousi smutnou výèitkou a pozoroval ruce koèího, které obratnì zacházely
s opratìmi.
A - vtom tu letí jeho hlava zrovna kolem jenerála a køièí: Já
melduju, salutovat nemohu.
Zazpíval to jako na zlost koèímu pøímo do ucha. Jsi jako
dítì, namoudui! horila se. Jetì tomu nerozumí? nalehl
Doua na koèího, eny si nevímaje.
Zdálo se, e ho popichuje a e ho velmi mrzí jeho mlèení.
Budu se bavit a zajedu do karpy, ne? Alespoò e nìco
øekne, medvìde. S tebou bych na vojnì nevydrel.
Dejte mi pokoj s vojnou. Tátu mám mrzáka. Odkud? Z
Lombardie. Tak a ti to vyloí! Je mrzák, ale takhle neblázní. Tak mu to vylo sám a nedrádi! øekla ena.
Promluvila ji rozdurdìnì a strèila mue loktem do zad. Mu
ztichl, koèí se díval pozornì kupøedu, konì zrychlovali krok,
tuíce brzký konec cesty.
A kde to vlastnì je? zeptal se koèí na samém kraji vesnice. Doua se vyklonil z vozu, díval se vzhùru po kopci,
a spatøiv bílý domek vpravo od císaøské silnice, køikl: Tamhle! Je to jako hrad. Koèí ukázal bièem oním smìrem
a øekl nevrle: Ta chajda? Ten hrad, odpovìdìl Doua
tvrdì a zmìøil zlého souseda. Hele, jak se tam drápe,
mrcha! Koèí se díval na hadovitou tra a stáhl oboèí a
do jakési posupnosti. Mrcha! øekl jetì jednou a trhl opratìmi.

Uzdy se zaøízly koòùm do úst a oni, bolestí se ponìkud vzepjave, zastavili. Jetì nahoru! velel Doua po krátkém údivu.
Nejedu, konì neztrhám, odsekl koèí. Seskoèil z vozu do neustálého detì, padl do veliké kalue a bláto mu postøíkalo
promodralé ruce. Co blázní? ptal se Doua uasle. Pøece to s tebou dráha dojednala a nahoru. Nejedu, tuhle v hospodì vás sloím. Jen slezte. Doua se prudce a beze slova
vymrtil ze svého místa a jedním skokem byl dole. Táto, jen
moudøe, napomenula ho ena a chystala se jíti za ním. Dìvèátko poloila do slámy a vylézala za mnoha obtíí.
Koèí stál na silnici vzpurný a vzdorovitý a drel se bièe jako
zbranì Doua ho svíral rukou u krku za mokrý kabát a podruhé jím zlostnì zatøásl. Povídám, pojede nebo ne? køièel
mu pøímo do tváøe.
Nepojedu, vzpouzel se zarytì. Mrcha! lál ponìkolikáté.
Tuhle si stoupni,u ozvala se ena a táhla mue za rameno
od koèího. Mu se jí podrobil a chvíli stál bezradnì. Málo vám
zaplatili nebo co? ptala se koèího. Rozlapal bych ji s tátou
jako zmiji. Dráhu, ne? Dráhu.
Koèí se obrátil, aby nevidìl koleje, které se vinuly vzhùru jako
kusy rzivých vìncových koster, z nich opadaly kvìty.
Tak si sedne tuhle do enku a já tam zajedu sám. Doua
promluvil mírnìji, chtìje ho konejiti Konì vám nepùjdou. Jsou
taky nae. I pùjdou, bude koukat. Tak si jeïte! Vhodil biè
pod plachtu, a otøepávaje dé ze svého atu, bìel k vratùm
hospody, jako by se byl nìèím podìsil.Tak nasedat! zvolal
Doua rozjaøenì. Teïka uvidí, jak se jezdilo na vojnì!U A pozdvihnuv enu, která spìchala k dítìti, Zùstal venku jako dobrý hospodáø, který do vrchu etøí konì. Vytáhl jetì z vozu
prázdný pytel, obratnì jej sloil v jakousi kápi, kterou milují

pasáci na vìtrných i detivých strnitích, a pøejev bièem konì
po slabinách, pobídl je zpìvavì do kroku: Hyjé! Konì poslunì nasadili a Doua vykroèil podle vozu, podoben trpaslíku v nadivotní velikosti s hustým vousem a po prsa a se
pièatou kápí na hlavì.
Minuli vesnici, která byla zcela pustá, a vjeli na císaøskou
silnici. Vedla k jejich novému domovu Stál vysoko, snad ètyøi
sta metrù, a podobal se malé pevnosti, kterou uhájí jen èlovìk jarého srdce a veselé mysli Doua jím byl. Rozhlíeje
se kolem dokola i dolù do kraje, pøiskakoval co chvíli k vozu
a køièel: Je tu krásnì, Aninko! Nìco mu odpovídala, ale pro
hluènou jízdu tìkého vozu jí nebylo rozumìt. Dostanu modrou èepici a budu salutovat! Doua by byl zazpíval, ale konì,
táhnoucí ho za sebou, mu nedali. Chvílemi jim øíkal jakási
polská slova a vzpomínal na halièskou garnizónu.Nìma
ruma, proe pana, chachachá!
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Zvonkový signál na hlídaèovì domku køaplavì zadrnèel a vlak
hvízdl dole pod kopcem, e vyjídí. Zadní parostroj, který tam
ke kadému vlaku pøipínali, opìtoval znamení, opìtoval je tøikrát, ostøe a pronikavì, jako na poplach. Obrovské hejno paèkù, které letìlo z jihu v pìti vyrovnaných øadách, se zmatenì
rozestoupilo, jako kdy mezi ptáky padnou støely.
Pomalu a bezstarostnì vyel Doua ze dveøí, vzal praporek, který byl zabodnut do døevìného kùlu, postavil se a iroce zívl. estnáctka, øekl spíe pro sebe a neutajil svou radost.
V této chvíli dolétli paèci pøímo nad nìho a jeho sluchu
se dotkly tisíceré hlasy rozsáhlého hejna, které se podobalo

velikému mraènu. Letìli tie a vytrvale, plynuli. Zdálo se, e je
unáí vítr, nikoliv drobná køídla, jejich hrdinské úsilí nebylo
pozorováno. Padali níe a zase stoupali, nyní se zdvihli jako
plachta, pod ní zadul vítr. Ale to uhýbali hnìdému kouøi, který
za nimi posílaly dva parostroje.
Je jich jistì dvacet tisíc, øekl Doua s jakýmsi steskem.
A ihned sníil svùj pohled, take nyní vidìl jen malé prostranství kolem sebe. Stál na nìm zcela sám.
Sakra, sykl v náhlém zklamání, samota je smutná. To bych
byl neøek. Od jeho pøíchodu na tuto horu uplynul právì týden
a on se tu pohyboval s dokonalou jistotou. Znal ji vechny
záhyby své nové sluby a nemohl øíci, e by si ustlal na mìkkém. Ale s otuilostí starého vojáka vemu rychle a bez náøku pøivykal. Nové a namnoze zcela pøevratné zpùsoby tohoto
ivota vytváøel podle jakéhosi pøedpisu, který snad ani nebyl
napsán a který ivot vech hlídaèù na svìtì uèinil stejným jako
jejich pohyby. Nikdy se neseli ke spoleèné poradì, jak si
zaøídí svùj malý byt, a pøece si vichni postavili lavici, potaenou voskovým plátnem a vycpanou slámou, hned ke dveøím,
odkud mìli pøed práh nejblíe. A liili se jen v tom, e jeden
miloval spáti na levém boku, druhý na pravém, a shodovali
se v tom, e ani na záda, ani na bøicho si pro pøíli úzké rozmìry sluební lavice lehnouti nemohli. Zdá se, e tento nový
zpùsob spánku pùsobil Douovi nejvìtí nesnáze Za dlouhá
léta vojenské sluby, kterou odbyl povìtinì u trénu, pøivykl
spáti na bøie, jako vichni koèové, jedoucí dnem i nocí Nataen pod edou plachtou, musil míti hlavu stále ven, smìrem ke koním, jejich opratì svíral i v døímotì, dùvìøuje a lehkovánì moudrosti hnìdé Elvíry a bílého Ramsesa. Stalo se,
e po návratu z vojny ani v posteli jinak spáti nedovedl. Smíøil-li se v tomto domku s tím, e musil uléhati zcela obleèen,

v krunýøi komisního tìkého sukna a s øemenem na lucernu
kolem pasu, ztìka se uèil mìniti svou zamilovanou polohu
a stále jetì na boku leeti neumìl Snad také proto, e spával na levé stra nì a celým svým tìlem tlaèil na srdce, z nìho
vycházely tìké sny. Ale on øíkal, e tìké sny, které ho
v domku od poèátku pronásledují, jsou z nìèeho jiného. On
øíkal, e jsou ze samoty, která ho suovala a jí nemohl pøivyknouti, i kdy pøivykl tak snadno hukotnému umu tìchto
sfér a rachotu vlakù, které otøásaly jeho domovem.Vítal tedy
i dnes vlak èíslo 16 s jakýmsi vzruením a ne pokojem a hledìl
vstøíc hnìdým i bílým chuchvalcùm, na nich bylo mono mìøiti stoupající blízkost elezného hosta, pøicházejícího den co
den v tou jitøní hodinu.Vlak èíslo 16 byl vlakem osobním, co
znamenalo, e v zákmitu nìkolika vteøin probìhne kolem
Doui dvanáct tmavozelených vozù s estadevadesáti okénky, z nich vyhlíejí lidé. Z nich vyhlíejí lidé! Doua se ji zaèal jaksi slavnostnì pøipravovati, co se nejprve ukázalo
na jeho èepici.
Zastrèiv praporek pod pai, staral se, aby mu dobøe sedìla, nepatrnì na stranu, smìrem k pravému uchu. Ten starý
koketa div nevytáhl zrcátko, aby se podíval, je-li vkusnì upraven A potom vemi deseti prsty, jako obrovským høebenem,
proèesal svùj hustý, èerný plnovous, o nìm vìdìl, e jest jeho
velkou ozdobou. Tento plnovous mìl svùj podivný pùvod
a nevznikl z pohodlí mue, který litoval èasu k holení. Mìl mezi
vemi , plnovousy svìta pozadí zcela výjimeèné. Zdá se, e
si Doua v této chvíli vzpomnìl na nìco velmi váného, nebo ruka mu zùstala tkvìt v husté spleti a prsty si drobnì pohrávaly s èernými, lesklými, takøka ínìnými nitkami. Dlouhá
øada obrazù probìhla jeho hlavou a on ke vemu, co ho tu
obklopovalo, náhle zlhostejnìl. Vlak byl ji nablízku, ale závo-

ry dosud trèely vzhùru a jejich drátìná sí chøestila, rozkývána
vìtrem Doua se díval do jakéhosi prázdna, do prázdna eleznièní trati, která bìela odtud, a obrácen zády k silnici, pøetínající koleje asi tøicet metrù pøed domkem, pustil z hlavy vlak,
který se tudy pøiene. Pustil z hlavy vecky radosti, které mu
pøináí! Ale dlouhé a hluché prázdno se nyní zaèalo pohybovati náhlým dìním, které na sebe strhlo vecku Douovu pozornost. Asi pùl kilometru pøed ním se pøihnal z polí jakýsi èlovíèek, vyhlíející velmi pitvornì. Ranec na jeho zádech v bìhu
poskakoval s ním, take se zdálo, e nese nìco ivého. Dobìhl a k pøíkopu, který se chystal pøeskoèiti, a uèiniv to, zavrávoral a na chvíli zmizel ve strouze. Ale ji se z ní drápal
s jakousi velkou naléhavostí, a kdy stanul na samé trati, byl
ji sám, bez døívìjí pøítìe.Doua byl chvíli pøekvapen, ale
vida, kterak onen èlovìk stojí u kolejí a po kapsách nìco hledá, ohlédl se za sebe, nejede-li ji vlak. Spatøiv jeho èernou
siluetu, dal rychle dlanì k ústùm a zaøval na mue: Jdìte
z tìch kolejí! Èlovíèek se ohlédl, jaksi se pøikrèil, a uvidìv
v dálce za Douou oblaka dýmu, rychle se rozhodl k èinu.
Poklekl na tìrkový násep, pøichytil se obìma rukama zemì
a pomalu kladl nahatý krk na eleznou kolejnici, která byla
po ránu mokrá a studila. Slyíc muùv divnì pøepjatý hlas,
vyhlédla ena oknem a spatøila ho rozechvìlého a bledého
vzruením, kterému zcela podlehl. Vecko v nìm selhalo Byl
pøesvìdèen, e se kadým okamikem svalí a nadlouho ztratí
vìdomí. Pitvorný muíèek se zjevil jeho oèím jako zhmotnìlá
èást obrazu, který pøed chvílí táhl jeho mylenkami Vlak byl
vzdálen nìco pøes kilometr, kdy Douova ena vybìhla
z domku, rozhlédla se a ve bystøe pochopila Skoèila ke zdi,
u ní stál veliký èerven. Skoèila ke zdi, u ní stál veliký èervený terè, zasunut do dvou plechových svorek, a vyrvavi jej, vrá-

tila se ke kolejím. Døíve ne si stoupla mezi nì a zaèala iroce mávati výstraným znamením zleva doprava, prudce strèila do svého mue a vykøikla: Utíkej k nìmu! Doua. ponìkud zavrávorav, vyrazil kupøedu a teprve nyní pomalu pøicházel k sobì. Douová stála uprostøed kolejí a pohybovala terèem pro ti vlaku. Rozkývala celé své statné tìlo a nemínila
ustoupiti. Zdálo se jí, e ji nikdo z parostroje nevidí. Zaèala
køièet, byl to straný øev a za chvíli zase výskot vysokého napìtí. Za zámkem v chlévì zabuèela kráva, jako by jí la
na pomoc. Rychlost vlaku se nezvolòovala. Douová
se rozhodla ustoupiti ponìkud stranou, kde ji snad strojvùdce lépe uvidí. Bývá vyklonìn z boèních dveøí a pozoruje kraj,
aby mu èas rychleji ubíhal. Uèinila tak a øvala a mávala odtud, co i bylo duchapøítomné krátce nato vlak nìkolikrát brzdy násilnì zaskøípaly, vemi vozy to kublo, jako by se mìly
pøetrhnouti. Co je? køièel nìkdo z parostroje, který projel jetì
dél Douové a teprve dobrých padesát metrù za domkem
se zarazil. Èlovìka zachraòujeme, bìloèervenou tyè
a oddechující, rudá jako po dlouhém stoupání. Chlap pitomá!
Tlustý prùvodèí vystupoval z potovního vozu a sním se tlaèilo ze vech dvíøek plno cestujících, s oèima vyjevenýma,
nebo jízda tìmito místy byla povaována za nebezpeènou.
Za domkem èíslo 47 zaèíná jetì jedno stoupání tu je zvlátì
pouèen o pouívání pøekáek, kterými musí zatarasiti tra, jestlie se vlak na svahu pøetrhne a zadní jeho èást se øítí nazpìt.
Jsou lidé, kteøí radìji konají cestu povozem, neli by riskovali
jízdu po tìchto serpentinách, o nich se ji pøi stavbì dráhy
hovoøilo i psalo s velkou skepsí. A ti, kteøí se toho pøece jen
odváí, vyhlíet z oken a jsou stále pøipraveni, aby v okamiku
poplachu byli první u dveøí. Kdy zadní parostroj odpovìdìl

na signál vùdèího stroje esti hvizdy, po nich následovalo
prudké zabrzdìní, pøi nìm se lidé zapotáceli a nebyli schopni
zachytiti vìci, padající z polièek, vyhlíela leckterá tváø zcela
vydìenì a mnozí si bezdìènì zakryli oèi, oèekávajíce sráku nebo pád vlaku na bok po náhlém vyinutí.
Nyní pøibíhali k Douové, obklopili ji ze vech stran a doráeli na ni svými otázkami. Bylo to zbyteèné, nedovedla jim
dohromady nièeho povìdìti Ale ponìkud se uspokojili, zvìdìve, e nehrozilo nebezpeèí jejich vlaku, nýbr jakémusi
zoufalci, který mu poloil do cesty svùj mìkký trup. Douová
jim to krátce vysvìtlila a ukázala kupøedu, kde pracoval její
mu Strojvùdce s prùvodèím kus popoli, a vidouce, e hlídaè tam s kýmsi zápasí, chtìli mu spìchati na pomoc. Ale
za chvíli toho nebylo tøeba Doua ji drel èlovìka v náruèí
a odnáel ho z kolejí. Sestoupil k místùm, kde se válel onen
ranec. Odtud zdvíhal ruce, køièel a naznaèoval, e je cesta
zase volná. Tak nasedat, jedeme! køikl prùvodèí a nasadil
ke rtùm píalu. Dlouze zahvízdal, pobízel lidi rukama, aby
nastoupili, a kdy poslední mizeli ve dvíøkách, zatroubil. A
pojedu s nákladním, tak mi to povíte, volal strojvedoucí
na Douovou, která se dívala stále za svým muem .Sama
jsem zvìdavá, co to bude. Øekla to svým silným hlasem, který
jest u lidí z mlýnù, továren a tìchto domkù pøíznaèný. Jsou
nuceni stále pøemáhati øev kol a strojù, jej slyí i tehdy, je-li
kolem dokola naprostá tiina. Vlak se hnul, pomalu se rozjídìl, lidé zacpali okna svými hlavami. Vichni touili spatøiti
divadlo, které se nehraje kadý den.
Kdy se byl Doua pøed chvílí rozbìhl k neznámému zoufalci, kterého si pøedstavoval jako sraeného hrbáèe, tøásl
se na celém tìle. Poprvé ve svém ivotì vidìl sebevraha, a k
tomu jetì na kolejích. Divná vìc, e se mùe voják tak pole-

kati: Ale nejvíce ho podìsil onen podivný klid,s jakým hrbáè
pøipravoval svou smrt. Doua vidìl, kterak jednu chvíli zdvihl
hlavu z kolejí, na nich leel holým krkem, a velmi rozvánì si
ohrnoval límec, aby elezo tak nestudilo. Obalený krk poloil
znovu na koleje a èekal na vlak s velikou odevzdaností. Ta
malichernost pùsobila grotesknì. Èekaje na stralivá kola,
která se mu mají vøíznouti do masa, vkládá si pod krk teplý
límec, jako by se bál nastuzení Ale pøed smrtí jsou vichni lidé
malicherní a jaksi zdìtintí Douùv otec napøíklad nemohl
umøíti, dokud neporozumìli jeho namáhavým posuòkùm a nenarovnali jakýsi obrázek, který visel na protìjí stìnì ponìkud nakøivo. Jaký byl asi poslední úkon Frantièin? Vzpomínka na Frantiku, která Douu pøi prvním spatøení sebevraha
tak rozechvìla, byla stále mocnìjí a zpráva, kterou dostal
kdysi na vojnu o její smrti, zjevila se mu pøed oèima v celé
tehdejí hrùze.Frantika skonèila svùj mladý ivot právì
na takových kolejích, které vedly kolem jejich vesnice, a Doua
se cítil její smrtí vinen. Byla jeho nevìstou a lehkomyslný ert
svého enicha vzala pøíli vánì. Jednou, ji na sklonku své
sluby, odcházel ze svátkù, a kdy se ho ptala, má-li si chystati výbavu, øekl jí s jakousi furiantskou pøíkrostí, aby jetì
poèkala, nebo vojákovo srdce není nikdy dosti spolehlivé Ví
bùh, e ji pøitom upøímnì miloval a v hlavì mìl mnoho krásných mylenek o svém brzkém návratu, jeho bude svatba
s Frantikou nejskvìlejí oslavou. s virinkou v ruce,s kaprálskou znaèkou na límci a s pøíli drsnou mluvou dlouholetého
vojáka úmyslnì potlaèoval dojetí, které nepovaoval za znamení munosti a bál se, aby ho neuèinilo smìným. Mohl pøísahat, e onu osudnou vìtu pleskl nazdaøbùh a jen proto, aby
stál pøi louèení s Frantikou pevnì a dùstojnì a svému zevnìjku pøidal na stateènosti. Zakrátko poznal, jak bezvýhrad-

nì vìøila kadému jeho slovu. Na kolejích dráhy mu dokázala
svou lásku a nikdo se od ní nedovìdìl, proè tak uèinila. pár
neprozøetelných slov, která ji dohnala k zoufalému èinu, zùstala utajena v jejím srdci a jediný Doua mohl uhodnouti, jak
se jmenoval onen posupný vrah, který ji pøemohl. Ale kdy
se ho vyptávali, pokrèil rameny a z koeného pytlíku vysypal
vecky své úspory, za nì postavil Frantice velký mramorový pomník. A nìkolik zlolajných lidských hub ztrestal svou pobouøenou rukou, chránì èistotu Frantièiny due, které
se dotýkaly, hovoøíce o jejím èinu pomlouvaènì a klevetnicky.
Byl silnou zátitou jejího dobrého jména, které chtìly zlehèovati, utrhaènì ukajíce o jakémsi strachu pøed následky milostného poklesku, kterého nebylo mono utajiti, leda tímto
pøíerným zpùsobem. Po Frantièinì pohøbu zbýval Douovi
jetì necelý rok sluby a za ten zmìnil svùj zevnìjek
do dnení podoby. Tím se chtìl Frantièin enich odliiti
od enicha její starí sestry Anny, o její ruku el Doua jednoho dne rovnou z nádraí poádati. Stalo se, e ho v první
chvíli nemohli poznati, a on byl asten, e se jeho promìna
setkala s takovým výsledkem. Bylo tøeba mnoha dní a nocí,
mnoha dùmyslných mylenek, neli na ni pøipadl, a èerný plnovous, kterým zakryl svou vèerejí tváø, s jejím obrazem
v dui Frantika umírala, byl nepochybným znamením toho
úsilí. A poví celý svazek spisù, uloený v archívu Douova
pluku, e mu bylo povoleno nositi plnovous samotným panem
divizionáøem, pøed nìho byl jednoho dne postaven a kterého
pøinutil, aby nad ním kroutil hlavou! Povaoval ho za podivína,
který ji záhy odejde do civilu a jemu lze dovoliti tuto výjimku
také proto, e nebyl nikdy trestán a v øadovém vojsku ji dávno neslouí. Frantièina starí sestra Anna by byla jistì kývla
na jeho upøímné vyzvání i tehdy, kdyby byl pøiel se svou døí-

vìjí hladkou tváøí Ale Douovi se zdálo, e kývla o mnoho
ochotnìji, stál-li pøed ní vlastnì jaksi nový èlovìk, s pùvaby
jetì nepoznanými a jaksi i ménì vední, neli byl ten,s ním
se po celá léta ve své rodinì stýkala. A ji byla nová nevìsta s jeho zevnìjkem opravdu více spokojena, nebo a by mu
odpovìdìla stejnì pøíznivì, i kdyby se nevracel s èerným plnovousem, on vìøil, e zvelièil monosti její lásky, a uèil se ji
milovati jako enu, její oèi pøistihl dnes poprvé zálibnì spoèinouti na své tváøi, po èem touil a kvùli èemu se upravil
s touto dùmyslnou a dojemnou peèlivostí. Nelze øíci, e by si
byl Doua své nové povolání dobrovolnì vyvolil. Byl by se spíe
tìmto místùm zdaleka vyhnul, neli aby je úmyslnì vyhledával. Pùl roku byl v cukrovaru sluhou a usazoval se, jako by
tam jeho kamarád z vojny, který býval jeho podøízeným a do
civilu pøiel jako tramistr, ho pøimìl k tomu, e se dal
ke dráze, a po roce pøiel sem, na tuto sice obtíná sluba,
kde vak je èlovìk pod penzí. Snad si ani nevzpomnìl, e si
tu bude nucen tolikrát pøipomínati Frantièinu smrt i svou vinu
na jejím zmaru. Vìdìl, e se tìmto vzpomínkám nevyhne, také
jeho plnovous se o to postará. Ale vzpomínky mohou nepodìsí.Dnes poprvé Douu podìsily. Dnes poprvé vidìl na trati
èlovìka, který uléhal právì tak jako kdysi Frantika, co si
nikdy nepøedstavil, ani pøedstavovati nechtìl Dokud
se ostatnì èlovìk nepostaví v tato místa a nevidí, jak je nutno
na koleje ulehnouti, aby hlava co nejrychleji odskoèila, ani si
takovou smrt pøedstaviti nedovede. Dnes poprvé si ji Doua
pøedstavil. Bylo to tak mocné a úasné, e na vlak, který kolem nìho projídìl, civìl nepøítomnýma oèima a spatøil jej
pouze jako divnou zelenou èmouhu, která se kolem nìho
zdlouhavì protáhla. To nebyla estnáctka, kterou s dychtivostí
dennì oèekává, aby oblail své pospolité srdce tichými po-

zdravy s desítkami neznámých oèí, které ho míjejí, netuíce,
jak srdeènì se k nim, pøimyká. Dnes se jejich poèet bohatì
tu zmnoil, div k nìmu nepadaly, prohlíejíce jeho podivnou
koøist, kterou nepøestával dreti ve svém náruèí.Ale odpovìdi se nedoèkaly, nebo Doua jich nevidìl. Snad se ponìkud
vzpøímil, ale to jen ze sluebního instinktu. Jeho krev se ji
nauèila kolovati podle toho, jeli nablízku vlak nebo jeli na trati
tiina. Mìl vlastnì míti velikou radost, e se stal pro vechny
cestující vzácnou událostí a pøedmìtem napjaté pozornosti,
co se jindy nestává, i kdy jeho krásný plnovous pøímo køièí,
aby si ho lidé z vlaku povimli. Ale to ve mu unikalo a on
teprve pozdìji vyprávìl, kterak jednou pøestal být figurou
a zaèal býti, tøebae jen na chvíli, ivoucím èlovìkem, o nìm
si lidé ve vlaku dlouho povídali a pøinesli zvìst o nìm do svých
dalekých domovù. Byl by tu stál jetì dlouho, kdyby jeho ena
na nìho nevykøikla a èlovíèek v jeho rukou nezaèal sebou zase
kubati ví silou, která v tomto nevelkém tìle pøekvapovala
jeho vùle k smrti byla také tak silná a tvrdoíjná, co mohl
Doua zjistiti na svých rukou, do krve pokrabaných. Také
nìkolik opìtovných nadávek se ozvalo v jeho uích, kde jich
byla z døívìjka hustá zmì.
Hlas enin zahnal pøíernou podívanou, která se pøed ním
odehrávala a barvila zemi celými kaluemi krve. Byla to krev
Frantièina, Doua ji docela urèitì vidìl. V jedné chvíli dosahovala a k nìmu a on ustupoval, jako by se bál, aby na jeho
obuvi neuvázly rudé skvrny. Otøásl se, jako by ho byl nìkdo
vysvobodil ze údìsného snu, hlas eny ho vysvobodil, to bylo
jisté s jakousi dlouze vydechl a upamatoval se, e tu svému
chránìnci a vyprostil ho ze svého zajetí. Stál vedle nìho, o tøi
hlavy vìtí, a prohlíel si ho, jako by se s ním teï poprvé spatøil.
Mìl uhrovatou, rudou a oklivì napuchlou tváø a nos jakýsi

dvojnásobný, uprostøed hluboce rozpolcený. Byl jako veliká
houba z masa, která se po celém oblièeji. Pojïte! øekl
Doua a bral ho pod paí. Kam? odpovìdìl mu s námahou a nehýbal se Douovu ruku nechal na pokoji a spíe
se opøel. Ke mnì do domku! Odpoèinete si. Ranec tu necháme? Ohlédl se a ukázal k nìmu matným pohybem.Doua
sebìhl k ranci, a zavìsiv jej na pravou ruku, spìchal po trati
k domku, vleka za sebou zachránìného vraha, který nepøestával blábolit.i Jeho nohy byly tìké a vratké, nebylo pochyby, e byl opilý. Doli k domku v té chvíli, kdy závoru, nebo
pomocný parostroj se vracel v prudkém a zbìsilém tempu
jako kùò, který dostal svobodu. Hvízdal neustále a bez úèelu,
opojený vlastní ztepilostí a postrachem, který vyvolával.
Ale radi bych pod ni skoèil, to vám povídá. Doua ho
tlaèil do svého pøíbytku, odpovídaje tím na jeho slova, která
byla pronesena skoro plaètivì.
5
Strání domek mìl dvì svìtnice s pøedsíòkou a pøedsíòku
zpolovice zabrala kadeèka s vodou, kterou vyrobili z velikého sudu tím zpùsobem, e jej pøepùlili. Pro vodu chodili dolù
k vesnici, kde u høbitova vyvìral pramen, kterému øíkali elezný. Mìli øíkati elezitý, ale to se jim tak nelíbilo. A kdo ví,
zdali to slovo vùbec znali! Pøevzali název tak, jak jej generace po generaci dìdí a jak i ti, kteøí sem pøijdou zdaleka a zde
se usídlí, jsou zavázáni. Kadeèka tu byla právì tak dlouho jako
Douova rodina, ale ji za týden vyhlíela, jako by odedávna
byla zdejí, tøeba ji sem postavili také zcela novou. elezitý
obsah vody pokryl toti její vnitøní stìny svou rzivou barvou
a voda, která ji po okraj plnila, ji uèinila podobnou studánce,

která je u høbitova asi právì tak iroká Vstoupiv do pøedsíòky, do ní padlo otevøeny m dveømi plné svìtlo, zastavil
se èlovíèek pøed touto kadeèkou a ne pøestával na ni vyjevenì zírati. Kdy Doua zavøel a v pøedsíòce zbyl jen svìtelný
pruh, tekoucí sem malým okénkem, zastaveným nìjakými lahvièkami (Douová tam mìla zelenou láhev s octem, domácnì vyrobenou arniku a Doua jakousi ferme), pokusil
se kadeèku ohmatati rukama a hrábl do vody, která zamáèela jeho rukávy. Mìl jsem to udìlat jináè, a bylo dobøe, øekl
èlovíèek stísnìnì a pøejel si mokrýma rukama svou tváø. Jetì
dál, odpovìdìl Doua, který mu nerozumìl. Otevøel dveøe
do jizby, která byla jeho sluební místnost a zároveò kuchyní.
lo odtud teplo a vùnì jakéhosi koøení z nìho se pøipravují
omáèky. Byl to majorán, dovede-li si vzpomenout, a k nìmu
pøibylo jetì nìco sladce vonného dotkl se zcela lehce edého kuelíku na kamnech zhroutil a rozsypal. Køehký pozùstatek Frantika, kterým Douová vykuøovala kuchyò, zahánìjíc
zápach pøipáleného mléka, se sesypal z okraje kamen,
a slétnuv k zemi v jemném chumelení, usadil se na jakýchsi
starých papírech, rozloených po podlaze. Ale také asi napadal do které si tu hrálo a mìlo hlavièku obrácenu k , Zakrylo si útlýma ruèkama oèi a dalo se do pláèe. Bojí
se hrobníka, zabruèel host, zatímco otec el k dítìti a zdvihl
je k sobì. Bojí se lidí, pravil Co jsme tu, jetì u nás cizího
nevidìla. Host usedal malátnì na idli, která byla masivní
a tìká a pro nìho a pøíli veliká. Doua byl chvíli zamìstnán dítìtem. V jeho oèích, které si nepøestávalo zakrývati,
nael popelavé upinky a velikými prsty je vytíral. Nebyla jsi
u plotny? chtìl øíci. Ale jiná otázka mu vyplynula z úst, naléhavìjí a pøekotná.

Vy jste hrobníkem? Hrobníkem, tuhle z dolejka, tam, co
chodíte pro vodu. Dveøe pøedsíòky bouchly a do kuchynì
vstoupila Douová, kostkovaný átek køíem pøes ztepilou
hruï a v jiskrných oèích jakýsi a pøísný klid. Nejprve si vzala
od mue malou Fanynku a potom se otoèila k plotnì, kde bylo
tøeba lecèím zamíchati. Farka nám shodil z mainy pár polen Musí je jít po tom sebrat. Mluvila krátce a dùraznì a neobracela se od plotny, kde bylo tøeba její pozornosti Doua
se na chvíli zarazil, nebo nedovedl pochopiti eninu nevímavost k hosti, v jeho neobvyklé pøítomnosti myslila na vìci
tak malicherné To ví, e je seberu, copak Farka! Ten na nás
pamatuje. Ale ty jsi doèista zapomnìla, e tu nìkoho máme
Obrátila se od kamen s nepromìnìnou tváøí a øekla: No copak? Hlavní vìc, e je naivu Ji prve venku, kdy ho byla
zblízka spatøila, takøka se otøásla oklivostí. Nyní
se na hrobníka dívala s nemením sebezapøením. Vìøila
v uhranèivost lidských oèí, a nemohla-li se jim sama vyhnouti, chtìla pøed nimi ochránit aspoò své dítì. Je hrobníkem,
oznámil jí Doua s oním dùrazem, který se dává pøíli vzácným zprávám. Hrobníkem? zeptala se skoro s úlekem. Vìøila, e není na svìtì oklivìjího hrobníka nad tohoto. Byla
ve své povìrèivosti velmi nerada, e první èlovìk, který pøekroèil jejich práh, patøí k tomuto øemeslu a e jsou rmutné
a ohavné rysy této práce tak silnì vtitìny do jeho oblièeje
a do celé postavy. Podobal se skøítku, podobal se jakémusi
erednému zvíøeti a jeho ruce pøi pouhém pohledu studily
a odpuzovaly jako mokvavý povrch ab. Jaký div, e tato tváø,
plná bradavic a modrých ilek, s nestvùrným nosem, vyvolala
v Douové pøedstavu ropuchy? Jojo, øekl hrobník a vstal. Nemìli byste to nikomu povídat, kdy se mi to nepovedlo. A
copak je vám tak zle? zeptala se Douová. Slýchávám, e

hrobníci bývají bohatí. Myslíte, jako e kradou, viïte. A kradou, abyste vìdìli. Bøinkl rukou o stùl a na stole zadrnèelo
sklo, nebyly-li to dokonce tabulky v oknech. Hrobníkùv dùraz
byl dùkladný, úmyslný , schválný, jako by chtìl provokovat.
Ale on je chtìl zatím jen postrait. Jeho opilost ji pomalu
pøecházela, vracelo se mu vìdomí a jistota ve vech skutcích,
také jistota v jeho mozku, který byl dlouho zaclonìn koøaleèní
mlhou.
Ba ne, nekradou, nebojte se, ale pijou, chlastají, jako e je
Pán Bùh nade mnou. Tìko by se bez koøalky pracovalo, á
jé! dívali se na nìho jako na blázna a nedovedli s ním vstoupiti v rozhovor.
A copak vás to napadlo, strkat hlavu na koleje, odváil
se vyzvídati Doua. Sednìte si, ena vám dá trochu polévky. U má? Chtìla mu odpovìdìti, ale v tuto chvíli se dìvèátko na jejích rukou znovu rozplakalo a tisklo hlavièku k matèinì krku, který vlhl slzami. Bylo zøejmo, e se dítì polekalo
hrobníka, na nìj pohlédlo. Setkalo se s jeho posunkem, kterým snad chtìl Fanynku zcela pøívìtivì pozdraviti. Douová
déle neèekala a odela s dcerkou do druhé svìt nice, kde ji
chlácholila a pro její zábavu snesla mnoho vzácných vìcí. Byla
to zejména døevìná a bohatì pomalovaná soka Panny Marie, která Fanynku utiila. Zaèala si s ní hráti jako s loutkou,
její hlavu smí moulati a oblizovati Napadlo mnì strkat ji
na koleje, protoe do vody by to nic nebylo. Ve vodì bych stejnì zùstal pohromadì. To vy ale ztìka pochopíte. Jen povídejte dál, pochopím Mozek mám cvièený. Já jsem se chtìl
nejdøív utopit, víme? V eleznej studánce, ale pak mnì napadlo, e byste tu zùstali bez vody. Takovej vody by se byl
nikdo navìky nenapil. Hrobník se zasmál a Douová, která
právì vstupovala, cítila na zádech nìkolik mrazivých krùpìjí

vody, pomalu stékajících po tìle a k patám. Ani v onom snu,
kdy se jí zdálo, e mrtvá sestra Frantika ji pøila zakrtit, nepocítila tolik hrùzy jako z tohoto smíchu, který byl skøekem
i skøípìním zubù zároveò..i Dám vám trochu polévky, snad
se vzpamatujete. Nìco vám poøád jetì schází Schází mi,
panièko, to, oè jste mne pøipravili. Pøipravili jste mne o smrt,
to jsem vám chtìl øíct. ,Jetì nám za to podìkujete, øekl mu
Doua, jen co se vám to trochu rozleí Hrobník mávl posmìnì rukou a usazoval se na idli jaksi nanovo a ponìkud zeiroka. Mínil snad zùstati déle, neli pùvodnì zamýlel.To je
moc divná vìc. Taková se jetì na svìtì nestala. I tøeba
se taky stala, copak vy víte. Svìt tady u nás nekonèí. Je hodnì iroký, mìl byste ho tak jednou obejít. Z Doui promluvila
jeho vojenská minulost. Zkuenost kterou s velikostí svìta mìl,
vybavila jeho øeè zøetelnou pýchou.
Povídám, e nestala. Chtìl bych se vsadit! Moná e má
pravdu, Frantíku, copak ho bude nutit? Douová hovoøila
od plotny a zastala se hrobníka pøes vecku nechu, kterou
k jeho návtìvì ve svém srdci skrývala. Kdepak mám ten
ranec? ptal se host a znepokojenì se rozhlédl.Je v síni. nic
se mu nestane, tiil ho Doua.
Copak tam je? vyzvídala Douová. Co by tam bylo? Nìjaké krámy. Za hrob si s sebou stejnì nic vzít nemùe.
Bylo vidìt, e chce Doua hrobníka popíchnout, aby koneènì nìco urèitého promluvil. Za hrob? Copak e jste neøekl
do hrobu? Host se opravdu èímsi rozjaøil a zaèal rozvazovati: Do hrobu se mi nechtìlo, to je to! Ale jakpak jste na to
pøiel? Povídal jsem, e mám mozek cvièený. S lecjakými
lidmi jsem se v ivotì potkal. Znáte Bártíka? zeptal se náhle hrobník.

Neznám. Kdo je to? Truhláøe Bártíka, dole ze vsi. Neznám. Vy jste první èlovìk, s kterým mluvím. ena byla akorát
u kupce. S nìjakou enskou jsem dole mluvila, ale jen tak.
Ptala se mne, jak se jmenujeme a odkud jsme pøili. Douová utírala zástìrou talíø a za chvíli pøila ke stolu, z jeho
zásuvky vyjmula chléb a líci. Tak kvùli tomu Bártíkovi, víte?
Mìli jsme spolu sázku pøed celou hospodou. Nesmìjí se dovìdìt, e se mi to nepovedlo. Udìláte mi to k vùli?
My to neøekneme, to se nemusíte bát. Ale z vlaku vás mohl
nìkdo vidìt. Copak kdy v nìm jel zrovna nìkdo ze vsi? Hrobník se zamyslil, nìco ho silnì znepokojilo, najednou vyhrkl:
Ná Ferda dneska jel!
Tøeba ani nic nevidìl Tøeba koukal na druhou stranu.
Douová nalévala do talíøe polévku, a stojíc nad hrobníkem,
cítila jeho dech, prosycený koøalkou. Tak by to zde páchlo,
kdyby nìkdo postavil na stùl odzátkovanou láhev, plnou
rumu. Vìøila, e se opil na posilnìnou, aby snáze provedl
vìc tak obtínou. Hrobník zaèal jísti horkou polévku s velkou
laèností a cítil, kterak je od sousta k soustu klidnìjí
a urovnanìjí. Bártík dìlá taky rakve, je mladí o dvacet
let. V pití jsme se ale vyrovnali. To není divu. Kdo zachází
s mrtvolami, musí pít. Koøalka umrtvuje nervy. K vám u
vecko pøijde v rakvi,s nebotíkem se ani nevidíte. Bártík
obléká, bere míru, vy jste na tom lepí. Doua se asi dotkl hrobníka velmi hluboce. Ten po jeho slovech pøestal jíst,
poloil líci a opøel se lokty o stùl, co pøi jeho malém vzrùstu pùsobilo smìnì. Nikdo by neøekl, e se opírá, kadý
by myslil, e se køeèovitì drí stolu, aby náhle nesjel
a nepotloukl se. Opravdu, takhle by sedìla za lidským stolem ába, tìká a neohrabaná, s vystrèeným zadkem,
ze idle stále sjídìjícím. Zakýval tøikrát hlavou a øekl hla-

sem slizkým jako bahno: Bártík bere míru, to je to. Vecko uhádnete napøed, to se divím.
A jak to bylo s tou sázkou?  pobídl ho Doua. Zaèínal nìco
tuiti. Sedíme v hospodì a pijeme. Povídám: ,Já jsem nade
vema. Beze mne se nikdo neobejde, za mnou musí nakonec pøijít kadej! Zmìøím rakvièku, vykopám hrob a uloím.
Kdo je teda pán? Bártík se na smíchu. ,To se mejlí, kolego,
povídá a zaèíná doráet mìøí rakvièku, dobrá, ale tu jsem u
mìøil pøed tebou. Ani bys ji mìøit nemusel. Vecky míry má
u mì v notesu. Tak kdo je ten pán?  ,To se teda musí vyjasnit, øekl jsem a pratil pìstí do stolu. ,Kdo je ta poslední intance? Bártík nebo já? Bez koho se ani Bártík neobejde?
A Bártík vstal a povídal mi do oèí: ,Já se bez tebe obejdu, ty
mi hrob kopat nebude. Ale já ti míru na truhlu brát budu, jako
e je Pán Bùh nade mnou! Celá hospoda stála za ním a má
pravdu. Ale já si tu jeho pýchu nechtìl dát líbit bych. Postavil
jsem se vedle nìho, zdvihl jsem tudletu ruku vídal: ,Pøísahám
ti, Bártíku, e ty mi míru na truhlu nebude. A kdybych mìl jít
od rány pryè a chcípnout nìkde hlady. Pøede vema se vsázím o celej svùj majetek, e Bártík tej radosti nedoèká! Hrobník se velmi znavil tímto pohnutým a zaèal ztìka dýchati, dívaje se tupì pøed sebe. Tiím a skleslejím hlasem pokraèoval za velikého ticha ve svìtnici. To se stalo pøed pùl rokem. Bártík poèítal s tím, umøu døíve ne on. Od jednej doby
se mi kveèeru dìlá nanic, patnì spím, stydnou i nohy. Nìkdy zase vstávám celý propocený. Ferda øíká, køièím ze spaní, snad se s nìkým peru. Moná e u pøichází má hodina.
Bártík mne potkává, prohlíí si mì, pøedevèírem za mnou vykøikl: ,Dvaapùl lokte! Nemá-li èlovìk enu na nièem nevisí.
Ferda mne u taky nepotøebuje. Má svou ivnost a hodnì vydìlává. Chodí po kraji a handluje s dobytkem. Je to krasa-

vec po mámì. Kdyby nemìl katanové vlasy, nevìøil bych, e
je to mùj syn. Ale do studánky jsem neskoèil. Chtìl jsem
se nejdøív utopit, ale pak jsem si vzpomnìl na ten vlak! Lehnu
si pod vlak, to bude nejmoudøejí. Rozmaèká mne a Bártíkovi
sklapne. Ale pak se mi zdálo, e bude lepí, kdy si dám uøíznout hlavu. Tìlo bez hlavy, to u nebudu já a taky budu o nìco
kratí neli zaiva. A mne dají do pytle, nebo a u Bártík
mìøí, vdycky to prohraje. Mne, hrobníka Zuzku, mìøit nebude: Napsal jsem mu to èerným na bílém, je to v tom ranci. Je
tam taky mùj majetek, na který by si byl dìlal nárok. Ale já
bych ho byl i dobìhl, neøáda, a kadej by musel øíct, e to starej Zuzka dobøe narafièil. Na tom mnì moc záleelo. Hrobník se na konci své øeèi zaklebil, potutelnì moural oèima,
bylo vidìt, e je sám se sebou spokojen. Plán, který tak dùkladnì pøipravil, vyjevil jeho velikou nenávist k truhláøi Bártíkovi, na nìj líèil svou pomstu s rafinovaností velmi sloitou
a vskutku hrobaøskou. Zdála se ovem býti naivní a smìná,
ale jen tomu, kdo nepoznal jeho tváø, která dùraznì potvrzovala to, co vyprávìl. Myslím, e se taková vìc jetì na svìtì
nestala. Mìl jste pravdu, øekl najednou Doua a díval
se oknem ven. Èlovìk tomu ztìka uvìøí. Ale teï u vás to
pustilo, viïte? ptala se Douová a vzpomnìla na Fanynku,
která zùstala bez dozoru. Holèièka pomalu zvykala èastému
osamocení, nebo se stávalo nìkolikrát za den, e Doua
odeel na pochùzku po trati a matka musila konati slubu pøed
domkem, spoutìjíc a zdvihajíc závory a stojíc s praporkem
za svého mue, od nìho se nauèila vem pøedpisùm Dítì
pøivykalo samotì rychleji neli otec, který by byl rád hvízdl
na leckterého pocestného, kráèejícího silnicí, a pozval ho
k sobì na trochu kávy a hovoru. Teï u mì to pustilo, øekl
hrobník za hodnou chvíli.

Douová ji tu nebyla, dveøe do vedlejí svìtnice za ní tie
zapadly. Protoe jste vystøízlivìl. Dodával jste si kuráe, co?
Bez i rumu by to bylo nelo. To víte. Teï u mám jinej plán!
Vecko se musí na svìtì zkouet, neli to klapne. Jen v délce hrobu jsem se nikdy nezmejlil. Doua pøivítal hrobníkova
slova jako pøíslib nového hovoru, k nìmu host zamíøil. Mìl
zcela sobeckou radost z tohoto èlovìka a jeho nevídaného
osudu, kterého by ses nedoèetl v ádné knize. Vìøil, e dnením dnem pøestává jeho samota a e do jeho ivota vstupuje
vzácný spoleèník, s ním bude mono provésti mnohou krásnou hru, plnou zábavy a vyraení. Jeho lépìje ukazují k ostatním lidem v tomto kraji, kteøí sem dosud cestu nenali a kteøí
se tu záhy objeví Podíval se nyní na hodiny a jeho tváø se zakabonila jakousi nevolí Signální zvonek potvrdil, e jdou hodiny správnì a e ji zná pøíjezdy vlakù zpamìti. Rychle se sebral a el èekat na nákladní vlak, který jel z hoøejka a zdaleka hvízdal a rachotil. Já pùjdu taky, køikl za ním hrobník
a vstal.
Jen poèkejte, odpovídal Doua ze sínì, jetì to musíte
dokonèit.
Cítì v údech dosti únavy, hrobník s ochotou usedl, a kdy
vstoupila Douová, øekl jí pøíli mìkce: Kdepak jste nechala
holèièku?  Hrála si, a usnula. To jí nekodí. Tabulky v oknech zadrnèely, stavením otøásl dlouhý nákladní vlak, jeho
utaené brzdy mocnì skøípaly.
6
Nákladní vlaky jsou protivné a nudné, hlídaèi je nemilují
a stojí pøi nich v mírném pohovu Nic nepøiváejí, nic neodváejí. Nìkdy vyjí a skuèí.Hu-ú, hu-ú, naøíká to v nich hladovì

a zpitomìle, bije to do prkenných stìn a hrye døevìné pøíèky. Hu-ú, hu-ú, øve to v nich a sténá, a veliké, modré oèi
èumí blouznivì vpøed.Ale telátka mají malé hlavy, snadno je
prostrèí ohradou, co nepøestávají opakovati. Vidí-li hlídaè
jejich pièaté tváøe, je mu veseleji. Tìká, pinavá hmota
vlaku oivne barevnými skvrnami, èernými, èervenými, hnìdými, s bílými mukami uprostøed. Podobna dìtem, pøíli
hluboko se vyklánìjí a vyplazují dlouhé, rùové jazýèky. Zelená tráva na irokých, nedozírných prostranstvích se zrcadlí
v jejich oèích a opájí je velikým snem o nekoneèné hojnosti,
kterou na svých cestách poznala. Ale není mono k ní dosáhnout.
Hu-ú, hu-ú, zakvílí té hlasem tenèím a plaètivìjím hlasem
plným nemotornosti. Ale vlak se nezastaví, zelený kruh se toèí
dál, pøibliují se a zase ubíhá. Nákladní vlak byl skoro u konce
Doua èekal na posledního brzdaøe, aby se s ním jetì pozdravil, a myslil na polena døíví, která jim Farka pøed chvílí
shodil Farka byl toti Maïar, abychom vìdìli, ale ji zcela
poèetìlý, jak se to kvùli enì stává Vojákoval s Douou
a ponìvad mìl do Uher daleko, zajel si jednou s kamarádem
do jeho domova. Kdy tam jel podruhé, byly jeho ostruhy
o mnoho blýskavìjí a jeho èerné oèi té. Zamiloval se tam
nìjak naraz a horempádem, Maïaøi prý jednají zkrátka, basama! A mìsto Marmaros-Sziget potom marnì èekalo
na jeho návrat.
Vojáci, tuláci, kdepak jste vy doma? Holèièko duièko, my
jsme vude doma.
A kdypak u k nám pøijede? volával na nìho Doua Farka cenil z lokomotivy bílé zuby, o nich Douová øíkala, e
jsou cikánské. Pøijedu, poèkej, mám daleko. Ale soudek pøivezu, víneèko:  Zatím shazoval Douovi døíví, suché a smol-

né, i louè se z nìho dala pøipravit. Komisní je mokré a bývá
ho málo.Pøijedu, poèkej, dva dni a dvì noci budeme pít!
A zahvízdal dlouze a bláznivì na parní píalu, bylo to jako vyvýsknutí opilého chlapa, který chce pøekøièet celý svìt. Posledního brzdaøe Doua ani nezpozoroval a vlak byl pryè. el
tedy zatoèit klikou a zpíval si. Závora jela skøípanì vzhùru,
na silnici nikdo neèekal. Kdo by el v takovém blátì? A bláta
bylo stále hojnì, pes by se vzpouzel tudy utíkat. V Douovì
hlavì sedìl Farka, Farka se soudeèkem vína, a chechtal
se svým køiklavým smíchem, zuby jako slonovina. A pøijde,
budou pít. Aninka se nesmí zlobit. Aninka odstojí slubu, ona
to dovede. Ten den mu zkazit nesmí, nastøádalo se toho! kubl
rameny samou nedoèkavostí a najednou nìkdo za ním vykøikl: U jsem tu! Obrátil se celý vyjevený, po trati právì kdosi
dobíhal k domku, chlapík jako hora. Uøícený a zchvácený,
se sukovitou holí pøes ruku, zastøíkaný blátem v brunátném
oblièeji. Pod nosem mìl malý katanový knír, èelo vysoké a od
váné, celý jako z kamene. Vidìl jsem ho z vlaku. Kdepak
je? Hrobník? Jo.
Nejste Bártík? Ferdinand, hrobníkùv syn! Doua koneènì pochopil. Vzpomnìl na hrobníka, který øíkal, e jeho syn
nìkam jel. Jel v osobním vlaku, teï to je jisté. Dlouho bìíte? Ze tace. Pìknì dìkuju. Vèas jsme ho vytáhli. Mladík
si utíral tváøe, sòal èepici a osuoval si vlasy, èerné a husté.
Blázen stará. Takovou ostudu... Pojïte dál. Tady zùstávám.
Je tam s mou enou.
S mnohými se Doua vidìl poprvé, ale to na nìm obdivovali, e se dovedl rychle rozpovídat. Tento mu se mu líbil, velmi
se mu líbil, mìl rád takové siláky, a pøece s ním nedovedl zacházet Snad proto, e byl tak pøekvapen jeho slièností, kterou nedovedl uvésti v soulad s jeho eredným otcem. Kdy

vstoupili, hrobník se neobrátil a zùstal sedìti zasmuilý, jako
byl pøedtím. Dovyprávìl Douové svùj nový plán a myslil na to,
jak jej uskuteèní Douová se mu ovem vysmála, ale kdy
trval na svém, nechala ho na pokoji. To jsem já, tatínku, øekl
syn ponìkud nejistì a silnì stiskl otci rameno. Jako by ho
byl tuil, zùstal bez údivu a jen se trochu více schoulil, snad
z jakéhosi studu Bylo mu opravdu stydno a radìji by byl pøijal
dvì rány.
Nemluv mi o tom, je to pryè, zamumlal schlíple a rozpaèitì, a najednou vyjel:
Pùjdeme domù, viï! U je mu lepí, øekla Douová polohlasem a pøistoupila blíe k synovi Bylo tøeba mu øíci nìco
do ucha. Musíte k nám pøijít. Má zase nìco v hlavì
Zamyslila se a dodala:
Nebo pojïte vedle, øeknu vám to radìji hned. Ferda cítil
její horký dech na své tváøi, a kdy odstoupila, celou si ji prohlédl. Kývla na nìho rukou a ji otvírala dveøe do druhé svìtnice. Podloudnost jejího gesta mu vehnala krev do hlavy. Octli
se tam sami dva, na posteli leela holèièka a vrnìla. Vy jste
hezká, øekl jí v jakémsi uøíceném chvatu, sotva zavøela,
a nìkolikrát nìco polkl.
Pak se lekl vlastních slov, která se rozprostøela iroko daleko a visela nízko nad nimi. Pøestaòte, øekla zdìenì i pøísnì a pronic zanic pohlédla ke dveøím, jsou-li zavøené. Pøestaòte, nemáte rozum. Cítila na celém tìle chtivost jeho oèí,
horkou a potøetìnou, a bála se jich. Jetì jsem vás tu nevidìl, øíkal nazdaøbùh, protoe mlèení bylo trapné a slova, která vyøkl, bylo tøeba zahladit. Otec to asi z hlavy jen tak nepustí. Musíte si dát na nìj pozor. Kdy prý se mu to nepovede
takhle, povede se mu to jinak. Bártík mu ale míru na rakev
brát nebude. Tak to je kvùli truhláøi! O tom jsem slyel, jak

se pohádali. Ale kdopak by to bral vánì? Ferda hovoøil nìjak
pøíli hlasitì, hlasitìji neli pøedtím Bylo z toho cítit násilí
a úmyslné zastírání jakéhosi provinìní. Co øekl na zaèátku,
øekl bez rozmyslu, zachvácen vá ní svého zralého a nenasyceného muství. Pohyb ruky, zcela náhodnì uèinìný, ústa této
eny, spoèinuví takøka na jeho tváøi, a evel slov, jejich smysl
mu unikal a která byla subtilní a teplá jako drádivý dotyk prstù, pronikal do jeho mladistvého støedu a posedl ho a
k ílenství. Jeho vzruený a rozbouøený mozek hoøel jako pochodeò v jeho rukou, které musil tøikráte strhnout zpìt, aby
nepodpálily. Ani jsem vám jetì nepodìkoval, drmolil zase
jako v zimnici. Dìkuji. Vy jste øezník? zeptala se ho a dívala se na nìho pevnì, jako by chtìla jeho mylenkám porouèeti. Ano, odpovìdìl jí chabì a jakoby provinile, øezník.
Nìco se kolem vaeho domku nachodím!
A po muzikách taky chodíte? Kadou nedìli. Utancoval
bych se.
Nadhodil celé tìlo do chlapského postoje, vzpomnìl si, e
stál pøedtím nìjak pøíli sklesle a zkrouenì. Ale u musíme
jít. Tak tatínka hlídejte. Kdepak ho uhlídám, kdy jsem skoro
poøád pryè. Staøí lidé jsou palièatí. Tak k nìmu nìkoho vemte. To by nelo? Aspoò pro zaèátek.
Promluvím s Bártíkem, aby ho nìjak usmíøil. Potøebuje ho
drádit, nestyda! Douová ji pomalu otvírala, zvuèný a rozhoøèený Ferdùv hlas proletìl dveømi jako prùvan a rozbil
se kuchynì. Hrobník tam byl zase sám Doua byl pøed kam
zatím odeel sebrat døíví Farka je naházel na druhou stranu
trati, kolikpak ho ostatnì bylo? Pìt est polen, ale poøádných! Doua je tahal po dvou a skládal za domek na malý dvùr,
kde mìl pod støíkou neubývající hranici. Na ní pøespávaly také
slepice, protoe tam neprelo a mohly tam sedìt jako

na høadì Poslední poleno nesl v náruèí, ale celý se zamokøil.
Leelo ve veliké loui, která se nadrela ve strouze pod vydládìným korytem, svádìjícím vodu ze stránì. Letos u naprelo tolik vody, e ji pøibyla obtíná práce klestiti jí cestu,
co v Douovì svaujícím se úseku bylo pøece jen lehèí neli
na rovinì. Byl mylenkami na tuto práci zcela zamìstnán, kdy
slyel vrznouti dveøe, z nich vycházeli dnení hosté. První
hosté, øekl Doua, spatøiv je. No, povìrèivý zrovna nejsem,
pøidal v duchu.
Douová je vyprovázela a ven a potom jim øekla:
Spánembohem Starý el vpøedu, nemluvný a pøikrèený,
a na Douu by se byl ani neohlédl Teprve kdy Ferda odboèil, a podav Douovi ruku, øekl: Tak vám za vecko dìkuju,
hnulo to také hrobníkem, který se napolo obrátil a køikl vzpurnì: Tak jsem to vlastnì nemyslel! Nic nedìlá, rádo se stalo,
pantáto, jen se teï seberte. el a k nìmu, podal mu ruku,
ale nepozval ho, aby zas nìkdy pøiel. Potahoval se za vousy, a ponìkud pøimhouøiv oèi, díval se za ním, kterak el zvolna a cupitavì, syna za sebou jako bdìlou strá. Ferda se ani
neohlédl. Na silnici vzal otce pod ruku a stále toèil hlavu doprava, aby se mu nevysmekla a neobrátila se prudce na druhou stranu, kde Douová jetì prodlévala..enu má jako
Pannu Marii. Má ten ranec? øekl otec. Mám! Zvoní poledne... Zvoní poledne... øekla nahoøe také Douová a udìlala køí. Mám hlad. Je bramborová, co? Bramborová. Musím jít vzbudit Fanynku. Doua odepjal øemen, shodil kabát
a rozloil ruce po stole. Jetì tu asi leccos zaijeme. Kdy
to takhle zaèíná, jak pak to vlastnì skonèí? Douová la k Fanynce, ale najednou pøed sebou vidìla Ferdu, jak tu pøed chvílí
stál, rozpálený a chtivý, obdivující její krásu. Nechtìla mu to
míti za zlé, ale pak se vzpamatovala, a zalita rumìncem

v srdci i na tváøi, pravila: Je to vlastnì nestyda A hodila pøitom hlavou jako navzdory a s vánivým chvatem zdvihla holèièku a stiskla ji ve své pomatené náruèi. Jedou vlaky a nikdo
se z nich takhle nepodívá! Rychle se opravila: Jedou vlaky
a nikdo se neopováí takhle...takhle...tak ... Tak pojï Aninko. Musím na tra! Douùv hlas jí probìhl celým tìlem, ona
zakalala, nucenì a zakrývavì. Cos tam tak dlouho? øekl jí,
kdy vstupovala, usilovnì se vyhýbajíc jeho oèím a mazlíc
se s Fanynkou. Èeho bych se ale bála, øekla si v duchu
a rovnì, s jistotou pohlédla na svého mue. Sedìl nad stolem, mírný jako ovèák a dobrý jako chléb. Tak ji i miloval, vlídnì a nevýbojnì, zcela jí podroben. Øeznický mládenec byl jako
vichøice. Po vichøicích bývá spou. Po Douovì lásce pokoj
a mír jako na poli s elestícím osením. Nechtìla jsem ji tak
najednou probudit. Lhala. Vyhrkla nato s podivným veselím:
Ale nìco takového jsem jetì nezaila!
Jen se upamatuj, odvìtil jí výstranì a vzpomnìl si, jak to
dnes zaèalo. Nevìdìla hned, e myslí na Frantiku, ale zmlkla. Posadila rychle Fanynku na její barevné papíry a zaèala
prostírat. Jakýpak by asi byl, kdyby tu vedle nìho ila Frantika? Zdál se jí nìkdy mdlý a neivý, zdál se jí nìkdy mylenkami kdesi vzdálen, a kdy ji potmì objímal, býval horoucnìjí neli za svìtla. Který to obraz vyvstával pøed jeho oèima? Tak zítra je nedìle, pravil ponìkud zjihle.
Pùjdu do kostela, odpovìdìla horlivì.
Pùjdu odpoledne do hospody, Aninko. Fanynka trhala
na zemi barevné papírky a hodiny pokulhávaly.
Bude tøeba je natáhnout, vlaky nejezdí podle nich.
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Nedìle z konce dubna pøicházela v svìtelném roue sluneèného rána a ukázala kraj ve vech pùvabech. Obloha byla
vysoká a modrá, páry v údolích se trhaly a obnaená zemì
kus po kuse vystupovala z opálové zátopy jako ostrovy. Nakonec bylo ve jediným ostrovem, který nemìl bøehù a po
nìm bys mohl jíti celý den a konce bys nedoel.
Ve se lesklo a tøpytilo jakýmsi èerstvým nátìrem, nahnìdlé støechy vesnic, zelené plochy polí a luk, kaluiny na cestách a pìinách, rybníky uprostøed vsí. A ve znìlo a znìlo
jako obrovský zvon, do nìho slunce prudce udeøilo. Ale snad
znìlo samo slunce a kadý paprsek byl jeden tón. K východu
byl tento kraj dokoøán otevøen, slunce sem vjídìlo jako irokou branou, nad ní bylo kadodennì psáno: Vítej nám!
V nekoneèném dubnu se nauèili po nìm laènit, stokráte dennì o nìm hovoøili a podle barvy vrchù, strmících mezi severem a jimi, hádali, zdali ji zítra pøijde. Bylo tøeba vyjíti na náves
kolem sedmé hodiny veèer a zkoumati vrchy a nahoøe
ve pièkách, jsou-li zøetelné nebo kalné, narùovìlé nebo studenì hnìdé, kouøí-li se z nich nebo jsou-li vidìti prastaré smrky
v ostrých obrysech a husté zeleni.Vèera se nìkdo vrátil
z obhlídky a øekl:
Hory jsou èisté, jako vykoupané, smrky by bylo mono spoèítat. Jeden, dva, tøi, strom vedle stromu, to je dobré znamení. Ale
jiný se zeptal: A co strání domek? Ten zrovna svítí bìlostí!
Chtìl jsem øíci, kam jde kouø? Kouø z domku jde vzhùru, rovnì
jako po òùøe, rovnì jako ebøík. Nelze ani dohlédnouti, kde mizí.
Tak vidíte! Co tam ten hlídaè ije, jetì mu kouø nahoru neel.
Vdycky jako kdy se tlaèí zpátky do komína.

A probudive se ráno, tito hladovci po slunci a jaru zaèali
vìøit v neklamnost tohoto kouøe, který vèera stoupal èistým
vzduchem a vìtil pravdivìji slávu dneního jitra neli vrchy,
jejich znamení byla sloitá a èasto selhala Stálo tedy za to
dnení nedìli prodlouiti a zaèíti ji døíve neli vední den. Mùe
dáti mnoho radostí, kterých bychom se v postelích nedoèkali. I jim je tøeba co nejranìji, aby ly jedna za druhou rovnou
do srdce. Douová tedy mìla oheò ji o páté rozdìlaný a po
podlaze, poházené bílým pískem, chodila jako po koberci,
který tu a tam chøupne, køehce a nehluènì, jako kdyby pøila
pod nohu lasturka. Chodila bosá, s vykasanou suknicí, s bílou a vonnou suknicí, a její nohy, rùové a pruné, rostly z ní
jako dva pestíky z bìlostného kvìtu. Doua spal, spal tvrdì
a udøenì na lavici vedle dveøí, hlavou ke zdi. Chodila etrnì
kolem nìho, vznáela se od kamen ke stolu, od stolu
do pøedsínì, zhluboka nabírajíc vodu, elestivou a chladnou.
Chtìla mít vecko uklizené a sváteèní, neli mu vstane, teplou vodu pro nìho pøipravenu, aby se celý umyl, a èisté prádlo, které ji leí na idli.Také snídanì ji se vaøila, mléko èerstvì nadojené a veliký hrnec kávy, která byla jeho nejmilejím
pokrmem. Kdykoliv se vracel z delí pochùzky na trati, míøil
rovnou ke kamnùm, kde musila být pro nìho pøichystána
po celý den, horká nebo studená, na tom nezáleelo. Pil ji
dlouhými douky, crèívala mu dolù po vousech, vysvìtloval to
tím, e má pravý koutek dìravý, dýmkou vytahaný. Bylo pomalu est, a on jetì neprocítal, tøebae se chvílemi nadhodil, zakalal, pohnul rukou, která visela dolù, dlouhá a mrtvá.
Jetì ve ètyøi hodiny byl venku, nìkdo jel z Loun do Prahy,
lokomotiva a jeden vùz. Vèera veèer pøibìhly dìti od hlídaèe
pod vrchem s cedulkou, která hlásila tento mimoøádný vlak.
Doua jetì nemìl tak velkých dìtí, aby je mohl zase poslat

dál. Jednou bude bìhati Fanynka a s ní jetì jakýsi chlapec,
který se dnes toulá po horách, vlastnì se toulá v Douovì hlavì. To si ovem jetì poèká, zatím musí s avízem sám. Hlídaè s hlídaèem jsou spojeni jenom dlouhými dráty, které dovedou rozhýbati eleznou palièku a vyzvánìti pøíjezd vlaku
mechanickým signálem. Jinak se po nich nedorozumìjí,
a chtìjí-li si nìco øíci, mají dvì nohy nebo dvì tøi dìti, které
rychlým poklusem obstarávají toto spojení. Bìhají v páru, aby
se nebály, dolní i hoøejí hlídaè má po dìvèeti a chlapci, kteøí
dovedou bìeti i nejèernìjí nocí stateènì a bez hrùzy. Fanynka musí mít co nejdøíve jetì bratra, aby také tento úsek
mìl svùj poselský pár, který se rozbíhá nahoru i dolù, jak je
toho tøeba! Teplo se ji rozlezlo po celé kuchyni, teplo hebké
a vonící mnoha slastmi nedìlní jizeb, do ní se odráelo sluneèní svìtlo o protìjí stráò, na které se objevily podbìly. Byly
i tam jistì ji vèera, ale nikdo je nepozoroval, protoe
se ztrácely v kalné barvì oblohy i zemì. Teprve ve sluneèní
záøi zapípaly jejich kvìty jako drobouèká kuøata, která se pøed
chvílí vylíhla a stále jetì osychají.
Se zátopou tepla pøila i zátopa nazelenalého svìtla, které
se rozprostøelo po stìnách i po podlaze a uèinilo jizbu irokou a vzdunou, jakou nikdy nebyla. Ztuhlé Douovy údy zaèaly stále hustím pøílivem tepla tát, pronikalo do nich, vpíjelo
se a vsakovalo, sen se v hlavì obracel, jeden obraz odcházel, druhý se vynoøoval a íøil. Byl to obraz o mnoha barvách,
stále ostøejích a teplejích, najednou vecky hoøely. Pøed chvílí
byl Doua jetì velikým, chundelatým psem, schouleným pøed
prahem domku a hlídajícím cizí majetek. Nahoøe svítil mìsíc,
studený jako led, pomalu lezl po jeho tìle tam a sem, kupøedu
a nazpìt, jako kdy zlodìjská ruka potmì nìco hledá. Teï
teï musím zatìkat, øekl si tento pes, natáhl krk a vlee za-

tìkal. Doua se dobøe pamatoval, jak tìkají øeznické dogy,
a dìlal to po nich. Haf haf, haf, zadunìl jeho hlas, úzkostný
a hustì tekoucí, a jej skoro nebylo mono dostati z plic. ena
slyela, jak tøikrát zakalal cize, nezvykle, jaksi pøikrcenì,
ale kdy vzápìtí ztichl, byla zase pokojná. Sotva zatìkal, zlodìjská ruka ucukla a ztratila se ve tmì. Podíval se plae vzhùru
a vidìl, kterak se mìsíèní terè pomalu roztáèí, sám od sebe.
A v té chvíli pøestal studit a svìtlo, které z nìho vycházelo,
zaèínalo høát, hluboce a prolínavì, od pièky nohou a do oèí.
A kdy se nejprudèeji roztoèil, promìnil se v oslnivì modrý
kotouè, pak zase zelený, a nyní byl èervený a bílý jako Douùv terè, který je pøipevnìn ke stìnì domku. Ani nic necítil
a pøestal býti psem, promìnil se v strojvùdce, který letí
se svým vlakem rovnou proti nebi, ïábelsky a ztøetìnì, jako
jezdívá Farka z kopce dolù. Bìloèervený terè na obloze
se toèil dál, byl vìtí a stále zøetelnìjí, ale jak to je? Je zapovìzeno dále jet, vlak má býti okamitì zastaven: a on ujídí
stále vpøed! Vlak se pøibliuje terèi a nikoliv terè vlaku, tak to
je jakási vzpurnost projela Douovým tìlem, on si umínil, e
nezastaví. A kdyby tam leeli na trati vichni hrobníci svìta,
on nezastaví, protoe hrobníci vìdí, co dìlají, a jetì mu nakonec vylají, e jim neuèinil po vùli a neuøízl jejich hlavy. Bylo
mu horko z toho stralivého zápasu, pøi nìm ne stál mu proti
mui, ale mu proti nebeskému znamení, proti celé obloze.
Aninka a jde do kostela. Doua je bezboný. Jaký je vlastnì
ten Bùh? To mu jetì nikdo nepovìdìl a obrázky, které malovali lidé, jsou vymyleny. jaký je vlastnì ten Bùh? Teï by bylo
mono poznat, z èeho je a je-li tam nahoøe vùbec, jak
se vykládá. Stál zaklínìn mezi páky. Mosazné kliky a kola
svítily na i nìho ze vech stran. Farka má stroj v poøádku.
Vyletil vecko také proto, e je zítra nedìle, a na nedìli

se chystá a pøevléká i stroj. Vyhlédl oknem, roztoèené znamení bylo ji veliké jako slunce, kdy krvavì zapadá, tak kdo
je tam? Hrobníci nebo bùh? Bude nedìle, chystá se dolù.
Vstup do nebe je kadému zapovìzen, protoe kdo chce,
mùe Boha navtíviti v kostele. Kdo ale chce, mùe jíti
do hospody, Pán Bùh nikoho nenutí a nikomu nerozkazuje.
Kdyby chtìl rozkazovat, musel by míti veliký a mocný hlas,
a ten jetì nikdy nebyl na svìtì slyen. Tam není Pán Bùh
Tam jsou hrobníci! Douovo srdce se najednou nad nìèím
rozplesalo, on byl nevýslovnì asten. Uøízne-li hlavu vem
hrobníkùm, uøízne ji samotné smrti. To je veselé. A proto kupøedu! Rozjaøen, zmámen, opilý a rozchechtaný, chytil
za jakousi kliku a strhl ji doprava. To byla nejvìtí rychlost, kterou mohl vlaku dát. Co je na kolejích, vecko rozfláká. Ale
najednou ruk! a vecko stojí. Jako kdy se do nìèeho zaboøíme, do nìèeho hustého, ale pruného, co ztlumí náraz a kypøe
se podvolí. Bílá, oslòující záøe drala se do oèí ze vech stran
a horko bylo jako uprostøed poáru. Poáry jsou rudé, tento
byl bílý, spíe støíbrný. Doua se bál vyhlédnouti. Èekal, e co
chvíli nìkdo pøijde a bude ho trestat. Jsem u takový vùl,
øíkal si tie, e vdycky nìco z hlouposti proseknu. To je ale
moje povaha. Nìco kecnu a je to. Koukejte, co jsem provedl
Frantice! A mohli byste mne za to bít? Ale nikdo nepøicházel, jen nové a nove pøílivy dìsného áru se propalovaly a
k srdci. Doua cítil i to, e se ji potí, co nikdy nebývalo. Vyvstávají na nìm krùpìje a smekají se po nìm, a to brní, a
to zvlátnì a rozkonì lechtá.
Celým tìlem projídí tento podivný pocit, zase tam a sem,
kupøedu a nazpìt, jako by se iroký kruh snu uzavíral na tomté místì, kde byl zaèat. Ale na psa si ji Doua nevzpomnìl,
jen na ten studený pohyb mìsíèního svìtla, které po nìm jez-

dilo jako zlodìjská ruka. A v této chvíli ji procítal. Mylenky
stávaly se jasnými, ohlíely se dozadu a zjiovaly nìkolik
nejhlubích stop, které sen vyryl do due.Ale tu ji oèima naplno rozevøenýma zhlédl tváø své eny, která stála nízko nad
ním a budila ho lehouèkými doteky. Kdy spatøila jeho otevøené oèi, zarudlé jetì spánkem a zvolna se pohybující, øekla
nasládle: Dobrýtro, Frantíku, jsi celý zpocený. Mìl opravdu
tváøe i èelo mokré, a zejména tìlo pod tlustým odìvem.
Abych vstával, co? Já ti mìl, holka, zase sny. A hrnul
se z lavice jako velká voda, pøekotnì a bez repotu, a zívaje
bez pøestání, snail se rozpoznati ruèièky na hodinách
a potom zase vìci na plotnì To je tam takový den? ptal
se skoro uasle. To je svìtla, to je svìtla, breptal a vatlal,
pøepínaje si volné kalhoty,a bude teprve pùl sedmé. U jsem
se vím hotova. Musím do toho kostela, ví? Byla bych tì ráda
nechala spát. Ale on nièeho nenamítal, skoèil ke kamnùm,
a vida, e je snídanì vaøena, zaèal enu chválit.
Prostøevi stùl s dvojnásobnou péèí, zmizela v pokoji, kde
za chvíli vrzla skøíò, tìké zásuvky prádelníkù se otvíraly a zavíraly, dunìly její rychlé kroky, jak pøebíhala sem a tam,
od skøínì k malému zrcadlu a zase nazpìt, nìrujíc se a oblékajíc k první sváteèní pochùzce dolù do vsi Myslila
na pronikavé oèi en a muù, které si ji budou prohlíet
a oceòovat, na první dojmy, na nich mnoho záleí a které je
mono pokazit nedbalým zevnìjkem, který zaèasté otvírá
dveøe do cizích srdcí. A by i nebyl velký svátek, pou, posvícení nebo Boí hod, oblékla se do nejlepích atù, které mìla,
a na hlavu vzala hedvábný fialový átek, darovaný Douou
ke svatbì, pøi ní jej zasvìtila. V kuchyni si Doua krájel popáté od mastného pletence, posypaného hojnì mákem, kdy
vstoupila. Mínila nìho rychle proklouznouti, pozdraviti ho a

od dveøí a zmizeti, aby ji vidìl co nejménì. Stydìla se za ten
pøepych, který na sebe vzala, a pøipadala si pøed ním marnivou. Jaký to byl pøepych! Ale vedle nìho neumytého a vedního, rozèepýøeného na hlavì i na bradì, vyhlíela køehce
a vybranì, byla líbezná. Jene hned jak sem vstoupila, mìl
oèi na ní, od paty a k hlavì jednou, dvakrát, tøikrát, a svým
pohledem ji pøibil na jedno místo. Zapýøila se, sklopila hlavu,
bylo jí vecko úasnì tìsné, ale muovy oèi obdivu, jí sládly
a hluboko v srdci. Nìjak podivnì se zaèala motat, pøelapovat z nohy na nohu, chtìlo se jí zpátky do pokoje a zase
cítila, jak je to krásné, e tu setrvává. Aninko, ví! vyhrkl najednou prudce a vyjevenì a ani nevìdìl, co chtìl vlastnì øíci.
Chtìl snad øíci, e je celá Frantika? Polkl nedojeden sousto, vztáhl k ní ruce a zase je strhl nazpìt, byl zmaten a popleten,
e ani nevìdìl, co dìlá. Aby lidé neøekli, koktala rozpaèitì,
jakoby na omluvu, nic jim neujde! Byla ráda, e ho vzruila,
byla ráda, e si jí tak hluboce poviml, e byl skoro tak posedlý jako vèera...jako vèera...Ferda. ¥ kdy já to s enskýma
neumím, na mou dui. Ani vojna mì to nenauèila...Jene ...
ví .. celou bych tì pomuchlal. To ji øíkal zchladle a jaksi kajícnì, obviòoval se v duchu, e nedovede ani poøádnì vzplanout. Jsem u tak starý, nebo co? Je mi estatøicet. Zamyslil se, utkvìle se na ni zadíval pohledem veliké vánosti, pohledem moudrým a bez vánì, jako byla mylenka, která ho
zaujala.
Aninko, estatøicet! Kdy mi dá syna? Podívala
se na nìho, jako by ji z nìèeho vinil, a na tváøích rumìnec studu, øekla s ostychem: Jetì jsi nechtìl.Já sama nemohu .. .
Ale teï budu chtít, dneska, zítra, a ze vech sil, které seberu. Kdy to øekl, zdálo se mu, e mluvil bez radosti, skoro
jako by lo o tìkou slubu. Myslí na toho chlapce jen proto,

aby mìl pomocníka v práci, jak ho to vèera veèer napadlo?
Plácl dlaní o dlaò, jako by pøivolával rozmar a veselost, které
mají slétnouti do jeho srdce i teï mluví-li o lásce, a nikoliv jen
tehdy, myslí-li na Farkae a na dobrodruství, která s ním zail. Uvidí, Aninko, jaký to bude chlapec! Narodí se hned
s vousama. Zasmál se upøímnì a hlaholnì, rychle vstal
a skoèil k ní, a se ho polekala. a hned ji chlácholil: Jen tì
vyprovodím, neboj se, sám to dobøe vím, e nejsem ani umytý.
A vzal ji s ertovnými gesty pod paí a za obapolného smíchu ji s pøehnanou obøadností vedl ke dveøím, které otevøel,
a s hluboce sehnutým høbetem èekal, a vyla, jako to èiní
komorník vzácné princeznì. Ona vìdìla, e je to èisté a dobromyslné, mìla ráda jeho bláznovství.
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Kdesi dole drnèel vùz, ale takhle vùz neskáèe a netanèí, bylo
to nìco lehèího. Ovem, byla to bryèka, lutá a èerná. Douová ji zahlédla a na ní vzpøímená záda èerného pasaéra. Sjídìla ke vsi v poskoku a trysku, vezla velebného pána, který
si pøeøíkával dlouhé kázání. Kadou druhou nedìli si ho vesnice takto pøiváí z mìsta, v sedm hodin zaèíná me svatá.
Z vesnice klinkal drobný zvonek, bylo tøi ètvrti na sedm, náves se rojila mnostvím domácích i pøespolních. Ze silnice bylo
mono pøehlédnout tuto nevelkou plochu, která se vlnila
a kolébala, chvílemi se rozkrouila jako kolotoè, a zase byla
neuspoøádaná a zmatená jako tritì. Svítilo na ni slunce, stíny
chalup a domkù sahaly a doprostøed, lidé se jim vyhýbali
a tlaèili se na osvìtlených plochách jeden pøes druhého.
Utknuti jarem, mìli hlasy jaksi vysoké a zpìvavé, øeèí ne-

pøetritì mnoho jako po nekoneèném prodlévání v temných
a dusných jizbách, kde se pøíli mnoho pøemýlí o smrti, plae a s úlekem.
Douová pøidala do kroku, spìchala ke vsi a ke kostelu jako
do divadla, kam se po vyhrnutí opony nevpoutí anebo je nutno spokojiti se s velmi patným místem vzadu, odkud je vidìt
jen samá lidská záda.Nebyla sama. Vichni se tu dnes shromaïovali s touto velikou touhou po oltáøních svìtlech,
po zvucích varhan, i kdy byly chvílemi písklavé a dýchavièné,
po slavnostním hlase knìze, tohoto tlumoèníka boí milosti
a vùle. Pohybuje se na oltáøní scénì s mladistvou lehkostí
a deklamuje dlouhá kázání hravì a bez obtíí, rovnou z hlavy,
která je nejen krásná, nýbr i uèená a moudrá Jeho sláva
se rozprostírá iroko daleko, jest mnoho lidí v mìstì, kteøí váí
cestu za ním a sem, jen aby o jeho kázání nepøili. Projídìl
naplnìnou návsí, lidé ustupovali a smekali, vecky matky závidìly neznáme matce, jejímu synu je prokazováno tolik úcty.
Mnohé si utíraly oèi bílými átky, skrývajíce své dojetí A knìz
jim odpovídal plavnými pokyny dlouhé ruky, rùové a spanilé.
Smìla se dotýkati tìla pánì a nebylo na ní mozolù ani hlubokých rýh po vìtrech a vodì, které èinily jejich ruce tìkými
a nemotornými. Tento mu si byl dobøe vìdom, jakou cenu
má vnìjí odlinost pro vítìzství jeho stavu uprostøed tìchto
lidí, a sebemení pohyb hlavy, sebenepatrnìjí úkon nesl stopy
této pamìtlivosti Dùmyslnì a peèlivì etøil tìchto zákonù lidské due, která chce býti okouzlována a ve vzácné nedìli
pøivítati den, který jí dá zapomenouti na popelavou vednost
robotnické døiny a udiví ji a obèerství vìcmi neobvyklými a mimoøádnými. I sestupoval mladý knìz z bryèky skrývavì
a utajenì v nádvoøí statku, kam nikdo nedohlédl, nebo mu
velmi záleelo na tom, aby nemusil pøed tolika oèima vyhrno-

vati svou suknici a rozèarovati je svým pøíli vedním lidstvím.
Nosilo ono kalhoty a mohlo pøi seskoku z výe snadno klopýtnout, padnouti do kalue, roztrhnouti odìv na velmi nevítaném místì, co by se jistì neobelo bez výbuného posmìku a bez trapných následkù obecného rozèarování. Neli tak
uèinil, byla ji Douová ve vsi a za nìkolik okamikù se octla
na návsi, hluèné a pøekypující. Za ní jetì kdosi dobíhal, nìkdo z mìsta, protoe celou cestu ho mìla v patách a v duchu
s ním závodila. Ale dnes se lidem ani do kostela nechtìlo.
Z prvních øad se tu a tam nìkdo utrhl, byly to spíe eny, které
spìchaly na pøední místa. Nebylo pochyby, e malá prostora
vesnického kostelíka stejnì toto mnoství nepojme. Odjakiva zùstával veliký hrozen pøilepen ke dveøím venku, klekal
a køioval se jako na povel, který nebyl slyen a postupoval
od jednoho ke druhému jako nákaza. Sluelo se, aby to byli
pøevánì mui, kteøí jen s jakousi polovièní zboností odbývají nedìlní bohoslubu pod oblohou, a opøeni o své hole,
brumlají otèená jaksi zarytì a opodìnì. Jejich rytmus pøi
spoleèné modlitbì jest jako pochod zadních oddílù, k nim
doletí zvuky hudby o nìkolik vteøin pozdìji. Dotahují konec své
modlitby nebo písnì, kdy ji vpøedu zaèali novou sloku. Chtìla
se stoèiti ke kostelu, ale vtom na sobì ucítila sta oèí, které
se do ní zapøely, a pocítila docela hmotnì jejich tlak. Od úst
k ústùm letìla splaená slova, slova o ní, to rozpoznala. eny,
stojící ji pøed prahem kostela, se najednou zastavily, obrátily
se celým tìlem ven a vystrkovaly hlavy nad zástup, podobny
krùtám. Bylo to veliké sousto, které lákalo jejich oèi. Douová se zastavila, tak byl ten nápor silný a plae se rozhlíela
kolem sebe, nevìdouc kudy kam. Pøestali to býti lidé, stálo
proti ní mnoství jako veliká a laèná tlama, do ní se jí nechtìlo vkroèiti. Její rozpaky byly pøivítány náhlým mlèením. Náves

pøe stala hovoøit, jako by se kadý bál, e ho Douová uslyí.
Ale ani pøedtím neøíkali nic zlého, spíe ji obdivovali. A kdy
ji byla rozhodnuta, e se vrátí, obejde ves a pøijde, a budou
vichni obrácen i tváøí k oltáøi, byla pøinucena otoèit hlavu jistým smìrem, odkud se na ni upíraly oèi zvlátì veliké a výmluvné. V moøi pohledù ledovì cizích zazáøilo nìco spøíznìnì a blízce, e nemohla odolat. Sahalo to na ni z veliké dálky
a ona najednou dovedla nalézti místo, které ji nehlasnì pøivolává a zve, neodolatelnì a vytrvale, a se s ním støetla.
A neli si vecko rozumem ujasnila, dal se onen vysoký èlovìk v pohyb napøíè ztuhlým davem, který rozkrajoval na dvì
pùle jako veliký nù. Ale Ferda Zuzka neel sám. Prùrvou,
která se za ním tvoøila a chvíli zùstávala otevøená, dobíhal jej
truhláø Bártík, který s ním od rána stál a velmi se lekal jeho
slov, která znìla drsnì i vztekle. Pykal za svou nerozvánost,
s ní uzavíral s hrobníkem sázku, ani se byl rozpomnìl na jeho
podivínství, které bylo známé I já mám v tìle nìjakou èest,
Ferdo, nemyslí? Èlovìk není z tvarohu, hlavnì kdy se na nás
dívala celá hospoda! Máte ale vìdìt, kdo co unese. Byl
byste tátu málem zabil. A to jsem, na mou dui, nechtìl! Vak
ví, e je èlovìk v hospodì doèista jinej neli doma. A starej
sám zaèal. Co do mì, kdybych se mu byl nepostavil? I kute! To vás spasí, kdy se vytahujete na takového dìdka!
Vytahuju nevytahuju, Ferdo, tady lo o to, kdo se bez koho
neobejde. Bártík nedokonèil svou obhajobu, protoe se Ferda
utrhl a hrnul se kupøedu. Pustil se za ním, nebo mìli umluveno, e se po mi podívají k hrobníkovi, kterého má Bártík
udobøi a zruit sázku.
Proniknuv na volné prostranství, narovnal se Ferda v jakési
pýe, nebo si byl uvìdomil, kolika pohledùm je nyní vystaven. Jest jediným èlovìkem, který mùe øíci, e se s tou e-

nou zná, co mu bude mnohými závidìno. Pak mu také zdálo, e jí jde vlastnì na pomoc. Zvonek na vìi se rozklinkal
podruhé, lidé jako kdy jej neslyí, zùstávali upoutáni vzácnìjím výjevem, Bártík, spìchající za Ferdou, byl zajat a chycen jejich otázkami, jimi ho spoutali jako provazy. Neli
se nadál, øekl více, neli chtìl. Dobrýtro, paní Douova,  zdravil se Ferda s hlídaèovou enou. A mnozí si opakovali její jméno, které dnes poprvé zaslechli. Potìkávali je jako pøedmìt
právì nalezený.
Jakpak je tatínkovi? Dobøe spal, to je dùleité. Ale od rána
zase breptá o té sázce. Pøivedu k nám po mi Bártíka.
Douová chtìla nìco øíci, ale byla vyruena elestivým pohybem vech úst, které se zakusovaly do Bártíkovy zprávy.
Opravdu, pojídali ji hltavì a s mlaskotem, oèi veliké a vylezlé,
a zase ji podávali dále, divokou a zvelièenou. Je z ní vlastnì
jakýsi obrovský pták, po nìm vichni chòapají a jeho køídla
rostou od vteøiny ke vteøinì, a pøikrývají celé mnoství, které
sebou trhá a kube, jako by s tou obludou zápasilo.
A es nám, Ferdo, veèer nic neøekl?  K Douové a Ferdovi pøistoupil starí mu, který se od ostatních liil tím, e byl
starostou. Vidouce to, hrnuli se sem i jiní, kteøí vyhlíeli neménì udivenì. Nedovedli pochopiti, e událost tak vzruující zùstala pøed nimi skryta, tøebae se odehrála takøka uprostøed
nich. Ferda starostovi neodpovìdìl, a neli se nadáli, rozrazil jejich kruh a nìkolika mocnými skoky stál za Bártíkem, který
nepøestával vykládati smysl své sázky. Role, kterou sehrál
v hrobníkovì osudu, jej èinila astným a on vanivì a chvastounsky o tom vyprávìl, tøebae mu byla celá událost jen velmi málo známa. Pøál si míti pod nohama stolièku nebo nìco
vyvýeného, aby mohl hovoøiti shùry jako orátor, který se rozohòuje potleskem posluchaèù. Brát míru na rakev, pravil

odbornì, to není malièkost. To je tìí neli brát míru na aty.
Kvùli kratím kalhotùm se svìt nezboøí, kvùli kratí rakvi
se musí odloit pohøeb Ale nejtìí je dìlat rakev hrbatému.
To jsou vám rozmìry! Dlouhá a silná Ferdova ruka se natáhla
nad hlavami, uchopila Bártíka za límec a vytáhla hubeného
truhláøe i z husté masy, která lehce zaúpìla Bártík ani nepípl,
jen se chvìl, vìdom si svého poklesku. Dìsná Ferdova síla,
tøebae nebyla neznáma, pùsobila úchvatnì a èlovíèek v jeho
pravici, strachem seschlý, byl obìtován posmìné kodolibosti. Jako by chtìli ze sebe setøást ponurý dojem z Bártíkova vyprávìní, které jim postavil pøed oèi záhrobnì chladné
a nevlídné, zaèali se najednou smát ztøetìnì a nepøíèetnì
jeho nebohosti, okouzleni Ferdovou silou, které se koøili. Jen
ho vypla, Ferdo, skrèka! køikl kdosi bez jména. A desítky
jiných se otevøenì pøiznaly ke svému nepøátelství, které
se najednou postavilo na stranu hrobníka a lálo jeho sokovi.
Bude se kasat, rakvièka, øval nìkdo z houfu. Smích otøásl
návsí novým souhlasem, smích dlouhý a nespoèetný jako hluboké ulehèení po krátkém zmatku a zdìení. Nevìdìlo
se dohromady proè, ale èekalo se, e Ferda bude Bártíka
bít, jak tomu nasvìdèovala jeho tváø, zlobnì staená
a násilnicky urputná. Nevìdìlo se dohromady proè, ale èekalo se, e se tu odehraje scéna nádhernìjí neli pozdvihování, k nìmu se me svatá v kostele zatím schylovala. Knìz
se obrátil, zpíval Pán s vámi, ale nedovedl svùj údiv z poloprázdného kostela, do nìho padal jeho hlas sklesle a podlomenì. Smích venku mu byl odpovìdí pøíli bezbonou a brutální. Paprsek slunce ozaøoval jeho postavu jako reflektor,
dùmyslnì vrený tímto smìrem, ale zároveò jej nutil, aby vzpomínal na krásu jarního dne, zlákaví jeho oveèky, které pohrdly mystikou a shlukly se v dovádivém stádu pod modrou klen-

bou, prostou a srozumitelnou. Ferda, ten silák a pamìtihodný rváè od vech muzik, snesl Bártíka k zemi s hravou lehkostí a postavil ho mlèky a dùraznì vedle sebe. Jdìte
se modlit! zaøval do uí vem lidem, kteøí ho obdivovali a cítili
sympatie k jeho otci, který tak èestnì plnil svùj slib. Naøe
Bártíkovi, Ferdo, sra mu trochu høebínek! Jdìte do kostela, ksakru! opakoval Ferda svou výzvu, nyní ji drsnou a sveøepou, jako by do nich mlátil pìstmi. Poslechli ho a odlupovali se jeden po druhém a s oèima ponìkud provinilýma
se ourali odtud Mnozí se tváøili nespokojenì a kysele, jako
kdy mají zasednouti k jídlu, které jim nechutná. Mìli pocit jakési køivdy a rozèarování a vyplivovali tuto hoøkost, tøebae
se ji mìli zbonì køiovati. Oblaka kadidlové vùnì plula
z kostelních dveøí, zaplavovala jejich tváøe, a oni myslili
na úchvatný zápas dvou sil, které dosud povaovali
za souøadné a pøátelské sestry, o jejich hojný ivot peèuje
sama smrt. Douovou ji Ferda za sebou nenael. Odela
odtud rychle a ulekanì, kdy se byl rozbìhl za Bártíkem, a po
klekla v kostele s velkou zboností, myslíc na svou dui, zvíøenou a zdìenou vèerejím setkáním, které pøilo náhle
a dvojsmyslnì, se zlou vìtbou v kadém pohybu. Pøipomínka Frantièiny smrti, vyvolaná hrobníkem, obnovila její mylenky o Douovì lásce, její dìdièkou se stala, dìdièkou trpnì pøivolanou, zahrnutou soucitem. Obklopena enami, probodána jejich oèima, které ji ohmatávaly jako drahocennou
koøist, vzpomínala, kterak si Doua ze dvou sester vybrat
nejprve Frantiku a kterak potom pro ni, Douovou, zbyty jen
zcela malé úlomky lásky, které ji nehnuly, ani nezáøily. Kdyby
si aspoò byla s Frantikou podobna! Ale nebylo odlinìjích
bytostí nad tyto dvì sestry, z nich svìtlovlasá Frantika byla
slabá, tichá, zádumèivá a tmavá Anna zdravá, hluèná

a robustní, pøijímající vzdechy chlapcù s posmìchem, a nakonec nikdo pro ni nezavzdychl. Pøiel Doua, poádal o ni
ze slunosti a ohledu a vykupoval si tímto sòatkem na celé
rodinì odputìní za Frantièinu smrt, tøebae to nikdo
od nìho neádal. Ale to není láska! Douová nepoznala prudkého milostného vzeplání, mocných a strhujících objetí a polibkù, platících jen jí, jen jí, roznícených krásou jejích úst a oèí,
za nimi se mu bláznivì rozbìhl. Modlila se zbonì
a horoucnì, za Frantiku i za sebe, za svou dui, která slábla. Z rozevøených modliteb ètla Píseò o andìlu stráném, ale
cítila, kterak se za ní stále nìkdo plíí, ji ovíjí ádostivýma oèima a omotává. Tiskly jí srdce hrdlo tyto kruté a neústupné
zmije, které se jí zarývají do mylenek a kterých nesetøese.
Kostel se zatím plíivì naplnil, lidé kalali èastìji neli jindy
a byli roztìkaní a nepozorní. Bùh Otec na oltáøním obraze
sedìl vánì a nehybnì, jediný, kdo naslouchal a soustøedìnì
konal svou pobonost. Bùh Otec s bílými vousy a skoro
po pás, ustaraný svìtem, který stvoøil, moudrý staletími.Vzadu
zní Ferdovo zakalání, i Doua má vous a skoro po pás, ale
èerný, jen tu a tam støíbrnou nitku, kterou ena rychle odstraní. I Doua má vous, ale je èerný jako smutek po Frantice,
jím se kdysi zahalil a dal najevo, e ji nikdy jeho srdce nebude moci tak havì milovati, jak milovalo mrtvou nevìstu
loto byla její due, zmatená, rozpaèitá a nejistá, od vèerejka
zmatenìjí neli døíve, dokud se mezi nì nevmíchal hrobník
se svým synem, v jejich pøíchodu tuila nìco osudového.
Modlila se zbonì a horoucnì za pokoj a mír svého domu,
za sílu a jistotu své due, oveèky poplaené a bázlivì meèící,
a touila býti hlízko Doui, jeho vousu by se zachytila silnì
a køeèovitì aspoò ve jménu dítìte, v nìm se zasnoubili tie,
nevánivì, jako dobøí známí a pøátelé, ale nikoliv milenci.

Paprsek slunce se sesmekl z øímsy na ni, osvìtlil ji pro pastvu vech oèí, které nechápaly její nábonost, nebo knìz byl
ji dávno vystoupil na kazatelnu a tenorovým hlasem deklaroval své kázání, kdy ona jetì kleèela a dívala se do modliteb oèima nevidoucíma a zkamenìlýma.Teprve, kdy sem dolehl zvenku dlouhý hvizd, zdvihla hlavu, polekala se hlasu knìze
(zdálo se jí, e byla právì vyzývavì oslovena) a zardìla se studem na tìle i na dui. Ale dohøe vìdouc, jak je støeena, dovedla se rychle opanovati a povstávala zvolna a dùstojnì, jako
by byla teprve nyní skonèila svou modlitbu.
Jako kyrysník! eptaly eny. Ferda vzadu zakalal, snad
z pøemíry jakéhosi tlaku v hrdle.
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Odpoledne zaèal foukat vítr, teplý a nìný, dlouhý a lehký
jako plamen. Lidé sedìli na zápraích, nastavovali mu tváøe,
vdechovali jej a polykali, øíkajíce: je sladký. Byla v nìm nazlátlá zeleò jív a zápach pryskyøice, byla v nìm neurèitost barev nesmìlost letu prvních motýlù. Ale najednou se mezi nimi
zatoèil, eny svál do jednoho houfu a mue do druhého
a unáel kadý jinam Hospoda U vyslouilce, zdaleka otevøená, pøitahovala dneska jako magnet, tøebae neøinèela muzikou.Pámbu dohry odpoledne, to jsou novinky, øíkali jeden
po druhém, jak tam vstupovali, a tìce a neohrabanì padali
na tvrdé idle, jako by se ji nemohli na nohou udret.
V ústech moulali sváteèní dýmky (jen hlavièky jsou sváteèní, vykouøeného troubele se nezøeknou), bafali a báòali, a
jeden druhého stìí dohlédl. Cáry pinavì modrého dýmu visely Od nízkého stropu a oni vypadali, jako kdy se krèí, aby
jim ta tíha nespadla na hlavu.

Ferda jde! pravil ten, jen vidìl okny na náves.
A vichni na idlích nadskoèili a zaèali se radovat Ferda
vstoupil, zpupnì a nehoráznì, rozhlédl se a vemi pohrdal.
Chvíli stál a rozmýlel se, kam má sednout. Zdravili a zvali ho
k sobì s uctivostí ponìkud devótní. Nebylo pochyby, e si ho
velmi váí, ale spíe z jakéhosi strachu pøed jeho hømotným
tìlem. Upíjeli jaksi horeènì ze svých piv, oblizovali se a byli
astni, e se dnes k pivu jetì nìco pøidává. Leckdo zdvihl
hlinìný dbánek nápadnì vysoko a naznaèoval Ferdovi, e
pøipíjí na jeho zdraví Ferda koneènì zamíøil k druhému oknu,
kde byly na konci stolu vecky idle obsazeny, ale sotva tam
doel, mìl jich pìt volných a mohl jich míti jetì deset. Muùm, kteøí tu sedìli, bylo velikou ctí, e si vyvolil jejich støed,
a mnozí mu plácali srdeènì po zádech, jako by ho za to chválili. Je tu Bártík? zeptal se Ferda tvrdì a zarputile a byl líný
se rozhlédnout. Dával jim otázku, jako kdy si pøeje, aby mu
slouili, a oni k tomu byli ochotni. Jetì tu není, checheche,
odpovídali kodolibì, a kdoví jestli dneska pøijde. Má asi
nahnáno, rakvièka, jetì jsi ho nezprail? Zrazovali Bártíka
jeden za druhým, tøebae kdysi velmi hømotnì tleskali jeho
sázce a stupòovali jeho pýchu. Vìdìli, e by bylo bez nich
k prudké rozepøi mezi hrobníkem a jím nikdy nedolo, vìdìli,
kvùli komu byla sázka uzavøena a oè pøi ní lo. lo
o stavovskou èest, která musila býti pøed fórem divákù obhájena, co cítil zejména hrobník. Bude nám to vyprávìt? vyhrkl nìkdo vedle Ferdy pøíli nedoèkavì. Zaèátek jsme vidìli, o konec jsme pøili, pravil druhý a lekl se slova, kterého
uil tak ukvapenì. Jaký konec? okøikl ho Ferda Jen mne
nedopalujte! Ztichli a umínili si, e budou radìji hovoøit
o nìèem jiném.Pojïte si povídat nìco o tom hlídaèi. Jetì
jsem ho ani nevidìl. Já taky ne, pravil jiný skoro lítostivì

Nikdo, øekl tøetí jen Ferda! Co je to za èlovìka, Ferdo?
enu má hezkou, jak jste vidìli, víc nevím. Ferda se zarejdil
na idli, jako kdy ho nìco tlaèí, a dodal trochu temnì: Takovou u nás nenajde. A copak Anièka Truneèkovic? Pøestat! zaøval Ferda a zamraèil se, a to vecky bolelo. Bylo
zase ticho, Ferdy se nìco dotklo, napil se jako ze vzteku
Vy dovedete vichni jen drádit, osopil se na nì a otáèel
oèi z jednoho na druhého, jako kdy chce vyláti kadé mu
zvlá. To ty vdycky musí, kárali mluvku a zlobili se, proè
s takovými vìcmi zaèíná. Copak se èlovìk nesmí zeptat?
breptal uraenì. Jako by to byla nìjaká novinka! Chodí za ní,
Ferdo, rok a za to nikdo nemùe, e tì nechce.
Ten chlapík byl z tìch, kteøí se nedají a prosazují si svou,
i kdy je k tomu tøeba veliké smìlosti.Vichni vìøili, e se Ferda na nìho vyøítí, ale Ferda sedìl a jen se uklíbl. Potom si
najednou vzdychl a sesul se na stùl jako podraený. Byl bodnut na nìjakém velmi nebezpeèném místì, nìkam právì
do støedu.
Psi, øekl sklíèenì, vecko vyèucháte. Máme oèi, ne?
A ui, ne? Chlapík a ílel, e se mu podaøilo skolit Ferdu,
jeho se kdekdo bál a na nìj by se byl nikdo neodváil ani
s noem. Tak pøestat, zasyèel Ferda staeným koutkem, co
bylo výmluvné a nebezpeènìjí neli køik. Nìkdo sem jde!
zavolal zase hlas od okna. Nìkdo cizí. Vichni se ohlédli
jen napolo, nebo se jim nezdálo, e by je mohl nìkdo více
zajímati neli Ferda a vèerejí událost jeho otce. Ale Ferda
vyskoèil, a vyhlédnuv oknem, øekl, jako kdy jásá: To je ten
hlídaè, èlovìèe! Nemohli jeho nápadnou radost jetì pochopit a Doua ji byl ve dveøích, jimi proel rovnou mezi nì,
bez rozpakù a ostychu. Byl to srdeèný pøíchod, to se poznalo
na krocích i na tváøi. Tak dej bùh zdraví, pøátelé, já jsem

Doua, hlídaè tamhle shora. Vybìhli mu svými radostnými
hlasy vstøíc, jejich pokøik byl vlastnì jen ozvìnou. Cítili, e
se sluí vstát a jíti k nìmu, èinili tak a seznamovali se stiskem
rukou a zdvoøilým pøivítáním. Ferda zùstal stát vzadu, èekal,
a si to odbudou, a øíkal si potichu:
To je dobøe. Bylo to, jako kdy si mne ruce a z nìèeho, co
se splnilo, jak si byl pøál, se tìí.A, pan Zuzka, køikl najednou Doua. My se u známe, e jo? Jakpak je pantátovi?
Byl ji u nìho, podával si s ním ruku a bral ho pøátelsky pod
paí. Vem se líbilo, jak se dovede Doua nenucenì chovat
a s jakou jistotou mezi cizími lidmi vystupuje. A byli vlastnì
rádi, e se nijak nenadnáí a e jim nedává. Cítit svou odlinost, která je vyjádøena jeho èepicí. U to bude dobrý, øíkal
Ferda, ale od sázky neustoupil. Pøivedl jsem mu dopoledne
Bártíka, byl by ho málem zabil. Hodil po nìm sekyrou a Bártík
musil ven! Dohøe mu udìlal, chválili hrobníka nìkteøí, radujíce se e jde øeè tam, kam si byli pøáli.s nìjakou sebevradou u nepoèítá. Odbyde se to docela potichu a bez krve.
Udìlá si truhlu sám, ne? vletìl mu do øeèi Doua. Sakra, vy
umíte hádat, obdivoval ho Ferda.
Doua vytáhl dýmku z úst a odplivl si v jakési skromnosti
nebo také proto, aby ukázal, e je ten dùvtip u nìho samozøejmý. To se pozná, øekl k tomu nedbale, ale musí se vidìt
do lidí. Douova cena stoupala stále výe, klid a jistota, které byly v jeho pohledu i øeèi, ohromovaly.
Byl tu jediným muem, který mìl plnovous, zdali ta moudrost nebyla v plnovousu? Zrovna nìkdy pøed polednem s tím
zaèal. Kdy jsme pøili, právì nìco tou sekerou pøitesával.
Myslím, e u trochu blázní. Má u léta a podivínem byl
i zamlada. Jeden staøec, který tu sedìl, znal hrobníka
od dìtství a rozpomnìl se, e ji ve kole kroutili nad ním hla-

vou.To on taky ve tøídì znièehonic vstal a vyplázl na uèitele
jazyk. Co byste tomu øekli? A jé, maminka s ním zaila, vzdychl Ferda. A já vlastnì taky! Ale maminka byla asi hezká,
co? zeptal se Doua, který srovnával krásný Ferdùv oblièej
a celé jeho tìlo s nestvùrnou postavou hrobníka. Byla hezká
jako vae ena. Jene mìla nìkoho ráda.
Otec to nebyl. Øíkal to trochu rozpaèitì, ale pro zdejí lidi
to nebylo nic nového.Ferdu Kvapila z Louèe, jakpak bych nevìdìl, pravil staøec. Vak má jméno po nìm. Copak
vás, otoèil to Ferda na Douu, vás má asi ena ráda. Takového krasavce! A chlapèe, ani nevím. Brali jsme se bùhvíjak. Dejte s tím pokoj. Ale nohy byste nìkomu pøerazit umìl,
co? dotíral Ferda jakoby ertovnì. I já jsem èlovìk dost chladný. Ona u by se s ním Aninka sama vypoøádala. Povídáte:
,Brali jsme se bùhvíjak. Copak kdybyste v sedle zrovna moc
pevnì nesedìl? To je dlouhá historie, ta se neøíká první den.
Tenhle plnovous jsem si dal rùst kvùli ní, a víc vám zatím neøeknu.
To byste mìl. My u si tu nemáme co vykládat To byl zase
hlas kteréhosi hosta a u dveøí, nebo celá hospoda napínala
ui smìrem k Douovi a nechtìla o nic pøijít. Zpívat bychom
mìli, to je øeè do hospody. Taky tu zpíváte? Doua zablýskal
oèima a rozhlédl se daleko iroko, aby jeho výzva vude zapadla. Kdo je tu voják? ptal se køiklavì. Vojáci sem, bude
zábava! Nejprve dva, potom tøi a nakonec pìt muù se Douovi pøihlásilo a on je znovu vybídl, aby si pøinesli pivo k jeho
stolu. Ostatní je také vybízeli v jejich ostýchavosti, nebo tuili
v Douovi znamenitého aranéra hromadného veselí,
po nìm tesknili. A vojáci pomalu pøicházeli, vichni jim dìlali místo, Doua se po nich rozhlíel jako velitel. V Luanech
zakládají spolek Dáte se tam taky? navazoval jeden z nich

s Douou øeè, maje s tím dosti nesnází Copak jste si na vojnì
mezi sebou vykali? Kdepak! Tak co s tím? Ty jsi ale are, ne? Ke dráze brali jen are. are jsem, to bych øek,
ale tady jsem èlovìk jako ty. Uniforma do toho spolku je drahá.
ena mi nechce na ni dát. To jí jetì vyloíme A není blázen. A umøe, dostane sto zlatých a na rakev. Doua se pøi
tìchto slovech na nìco rozpomnìl a ohlédl se po Ferdovi. Ten
ji stál kdesi u dveøí a chystal se k odchodu. Hodlal patrnì
zmizeti nenápadnì, aby se ho na nic nevyptávali.
Kampak, pane Zuzka? Snad byste od nás neutíkal? Mezi
vojáky nepatøím, jetì bych vám pøekáel. A mám jetì cestu. V Kleèi si zlomila kráva nohu, chtìl bych ji dostat. Ale jak
je to s pantátou? Mnì se zdá, e jsme to neukonèili. No,
zmìøil se, udìlal si èárky na zdi a klíí si truhlu. (Ferda mluvil
trochu nevrle, jako kdy se mu nìco nepovedlo, jako kdy mu
nìco zkazili.) No, a bude v ní spát, dokud neumøe, to je vecko. Spánembohem. e ho pozdravuju, to byste mu mohl
vyøídit, volal za ním Doua, nebo Ferda ji vyel a za chvíli
ho vidìli i oknem na návsi. Taky je divnej, nechte si slouit,
øíkal staøec, taky jednou nìco provede. Ta holka aby z nìj
mìla strach.
Ani ho nechce, halamu. On je opravdu jako halama. Právì proto, e se ho bojí. Aby jí jetì jednou nìco neudìlal.
On kdy se podívá, tak to je z èlovìka hnedky malá hromádka. A jakpak mu jde ivnost? zeptal se Doua, skoèiv jim
do øeèi. Paneèku, dobøe. Ten dovede nakupovat! Tomu kadej rád sleví, jen aby si to s ním nerozlil. Hlavnì idi, ti vám,
pøed ním tancujou, jako kdyby jim hrál. Pøed dvìma roky v Lounech jednoho pøikrtil. O èem mám tedy vyprávìt? pøeskoèil Doua jinam. No, pøece o tom, jak jste nael hrobníka
na trati.

Køièeli jeden pøes druhého a Doua se kysele uklíbl, nebo po tom netouil. Ale to je smutné poslouchejte, v hospodì se sluí dìlat legraci. Já vám budu vyprávìt, jak vyletìl
u Hradce do povìtøí støelnej prach. To je nìco pro zasmání.
Tam jsem zrovna byl, to je zvlátní, pravil jeden z vojákù
s velkou radostí. A tos tu jetì nevyprávìl?  Kdepak, my
nic nevíme, køièeli hosté ze vech stran a poposedli blíe. A
to jste vojáci? Krajcpatalión, to jsem jetì nevidìl. Já vás trochu roztoèím. A Doua vyskoèil na stùl, postavil se jako kapelník, vzal do ruky dýmku místo taktovky a zavelel: Celá
hospoda zpívat se mnou!
Vtom tu letí jeho hlava
zrovna kolem jenerála
a køièí: Já melduju,
salutovat nemohu.
No tak, u to umíte? A teïko vichni! Celá hospoda ho
ochotnì následovala, a kdy dozpívali, zeptal se: Dovedete
si ho pøedstavit? To musel bejt voják, co? A to byl kanonýr
Jabùrek, já ho znal. el jsem po té bitvì u Hradce takhle
po silnici a najednou nìkdo volá ze karpy: ,Frantíku, jáøku,
Frantíku, pojï mnì vyndat ten kámen. Hroznì mì tlaèí. ,Kde
má, sakra, tìlo? povídám. ,To kdybych vìdìl, èlovìèe, tak
bych tu takhle neleel! A jé. Jabùrek byl paák.Tak teï ale
od zaèátku:
Tam u Králového Hradce
lítaly tam kulky prudce
z kanónù a flintièek
do nebohejch lidièek.

A u kanónu stál
a poøád ládo ládo ládo,
u kanónu stál
a poøád ládoval
Zpíval i staøec, nato ti mladí. A Doua jim do toho køièel:
Lidi, to jsem zase jednou astnej:
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Musím rovnì pøes ves, do Kleèe se jde rovnì, neuhýbat doprava! øíkal si Ferda se zvlátním dùrazem, tøebae se ho
nikdo na nic neptal. el liduprázdnou návsí, a hovoøe sám
se sebou, vypadal podivínsky. Mìl stále na mysli rozcestí, k nìmu co nevidìt pøijde a na nìm se nelze splést. Nelze
se na nìm splést èlovìku, jeho mylenky jdou jedním smìrem, ale Ferdovy mylenky ly stále na dvì strany. Kdo si není
jist, kam vlastnì jde, ten a se rozcestím vyhýbá.
Ta je mizerná, pravil Ferda s oklivostí. Díval se pøed sebe
na úzkou polní cestu, blátivou a rozjedìnou, na jejím konci
byla Kleè, a v Kleèi kráva se zlámanou nohou. Na tu si musím vzít zejtra vysoký boty nebo vozejk, omlouval se svému
svìdomí. A pohlédl vpravo, odkud mu kynula iroká císaøská
silnice, èistá a upravená. Mìla po obou stranách ulapané
pìiny, po nich lze pohodlnì kráèeti ve sváteèních botách.
Na jejím konci jsou Luany, tamhle na kopci je strání domek,
jeho hlídaè popíjí v hospodì a zùstane tam jistì do veèera.
Pùjde-li Ferda do Luan, musí se s tímto domkem potkati Je
po pravé ruce, pár krokù od silnice, aby to nevìdìl! A tak
se na rozcestí otoèil jako na povel vpravo v bok!a s krávou
v Kleèi ji nepoèítal. Nepoèítal s nièím, ve bylo samozøejmé.

Stoupal vzhùru stále rychleji a dychtivìji, el slepì jako kùò
tmou, hlavu nataenu vpøed, oèi stále na domku. Vidìl kouø,
který z nìho vychází, a myslil na enu, kleèící u kamen. Je tam
zcela sama, snad se ho poleká. Èeho by se lekala? Jde si
k ní pouze postesknout, snad ho utìí. Má holku, která ho nechce. Zkuená eno, rad! Cokoli poradí, vecko udìlá. Dovedl by ji zabít, tak ji miluje! Ale ty se jí podobá. Není to pravda, je docela jiná! okøikl se Ferda. ,Jen se nevykrucuj! Já
se nevykrucuju. Líbí se mi, proè bych se za to stydìl?
A vdávala prej se bùhvíjak. Nemìl daleko do hádky, tichl
a letìl vpøed. Její vlastní mu ho sem pøivedl, to jí øekne. Proè
øíkal: Brali jsme se bùhvíjak?
Závora, kterou jetì pøed chvílí vidìl trèet vzhùru k nebesùm, se náhle zachvìla, zaelestila a zaèala padat jako obrovský nù, který má pøeøíznout silnici na dvì pùle. Nìco skøípalo i hvízdalo, bylo to slyet v celém kraji. Pohyb neivé vìci
byl tajuplný, èlovìka, který ji spoutìl, nebylo nikde vidìt. Byl
skryt za vysoký m náspem a pracoval, tøeba i jiní mìli nedìli.
Závora padala pomalu, natáhla se pøes cestu, právì kdy t
sem Ferda docházel. Je tedy zavøeno? Ale k domku lze odboèiti úzkou pìinkou, závora je jen pro ty, kteøí jdou do Luan. Ferda chtìl odboèit, ale pak si myslil, e by bylo lépe,
kdyby ho zavolala. Dìlal by, jako kdy pospíchá, a ona by .za
ním vykøikla:Kampak, pane Zuzka? Vlak je jetì daleko,
obejde závoru a pøebìhne tra, tøebae to je pøísnì zakázáno. Jeho spìch bude nepochybný. Uèinil tak, tøemi skoky
se dostal pøes koleje a vyhýbal se protìjí závoøe. Cítil nìkoho nedaleko za sebou a èekal, a bude osloven. Stála pøed
domkem, poznala ho a myslila si:
Kampak tak pospíchá? Ale zùstalo jen pøi mylence, neodváila se za ním volati. Myslil si, e ho nepoznala, zastavil

se a obrátil.jeden na druhého a mlèeli. Byl zaraen, ona té,
jako byli vzájemnì usvìdèili ze li. Máte krásnou nedìli, øekl
zajíkavì a pustil se k ní, a se polekala.Kampak jdete? Abyste nezmekal! odmítla ho jemnì a posílala pryè, nebo pøímo mu to øíci nedovedla.
Dobry odpoledne, pozdravil ji opodìnì a podával jí ruku.
Dala mu ji rozpaèitì a zdrenlivì a on ji chytil a stiskl, a
se zaèervenala. Vlak u je tady, jdìte pryè, vykoktala polekanì a strkala ho od sebe. To ho rozjaøilo a on se rozkroèil,
jako kdy tu chce vedle ní stát do skonání svìta. Jdìte pryè,
sem nikdo nesmí! To ji byla prosba i rozkaz, vlak huèel zcela nablízku. Já bych chtìl, aby nás tu vidìli! smál se Ferda
neústupnì a vzdorovitì. Mìli by o èem povídat. Truneèkovic
by se to taky dovìdìla, to by nemohlo kodit. Tak skoète
aspoò za domek a nebláznìte! rozkøikla se na nìho jako
na cizího chlapa, který se proviòuje proti pøedpisùm a nechce
si dát po dobrém øíci. Uèinil jí tedy po vùli a zmizel
za domkem, kde se opøel o zeï. Na vlak odtud uvidí, a to ho
upokojilo. Za chvíli se udìlal vítr, fièel vlaku z kol i oken, otøáslo
to domkem a celou zemí, která jako kdy se prohýbá. Za pár
vteøin bylo zase ticho, jen vzduch se jetì chvìl a v nìm útrek papíru se køivolace snáel k Ferdovým nohám. Skoèil
po nìm jako po nalezeném penízi, nebyl to peníz, bylo to nìjaké psaní.
Dávám ti vìdìt e to u nai poznali a e jsem neastná
otec mnì zmlátil a tak jsem øekla s kým, musí to pøiznat a vzít
to na sebe kdybys mnì teïko opustil tak ví co udìlám, já
jsem ti to øíkala tenkrát v tej noci ale poøád tì mám tak ráda
Tvá Marie. Tak pøijeï!
Ve bylo psáno v horeèném spìchu, jako kdy se tísníme
v polotmì a bojíme se, aby na nás nìkdo nepøiel Ferda to

èetl s velkou námahou a zcela zapomnìl, kde je a proè sem
pøiel. Teprve skøípot závor ho upomenul, aby vyel, a on tak
s kvapem uèinil. Nìkomu vyletìlo z vlaku psaní, køièel
na Douovou, mávaje papírem. ,Je to jako román. To se stává, øekla skoro bez úèasti. Kadou chvíli nìkdo nìco vyhodí. Myslil jsem, e nìkdo u okna èetl a prùvan mu to vzal.
Kdepak prùvan, pravila shovívavì, naschvál to vyhodil
z okna, aby to dostal od sebe. Lidi jsou bláhoví. Myslí si, e
venku je nìjaká veliká propast, kde to zmizí a víckrát se s tím
nikdo neshledá. Mohla byste mít pravdu, na mou dui. Já to
taky párkrát udìlal. Hupho, a èlovìk to má pryè. Za chvíli je
od toho na sta metrù a má pokoj. Sakra, a tudy jednou pojedu, vytrhnu si srdce a hodím je do polí. Seberete? Copak
bych s ním dìlala? øekla, blííc se k Ferdovi a smìjíc se jeho
utrápenému pohledu. Vy myslíte, e bych to nedoved? vzepjal se proti ní, dotèen jejím úklebkem. Èlovìk s tím chodí
jako s ránou Vy mi taky nerozumíte? Myslím, e byste se mìl
oenit, pane Zuzka. Já bych chtìl, ale ne bùhvíjak. Musil bych
dostat tu, která se mi líbí Jakpak to vlastnì bylo s vaím muem? Copak? vyhrkla Douová skoro ulekanì.s tou jeho
veselkou? Májá nic ani nevím. Vy jste s ním o nìèem mluvil? V hospodì jsme si trochu povídali. Moje matka byla otci
nevìrná, víte? To není divu, vak jste ho vèera poznala.
No, a tak jsem to trochu obrátil a povídám Douovi: ,Copak vám je hej, vám by to ena neudìlala, takovému krasavci.  A co Doua, Co Frantík? køikla nedoèkavì. Je asi
z tìch chladnìjích, co? Ani trochu se nerozohnil. Já vás mít
za enu, já bych se ve vás zhlíel. A on ani neárlí. ,Nohy byste mi ale pøerazil, kdybych vám za ní chodil, povídám mu. ,To
prý by si Aninka u vyøídila.  O èem to s ním mluvíte! Kdoví
co si pak bude myslit? Teï u ale bìte, kadou chvíli jde

nìkdo okolo. Chtìla rychle odejít, ale on ji zachytil a pøitáhl
k sobì. Nebojte se, nic vám pøece neudìlám To byste koukala, kdybych chtìl. Já mám rád holku, která mì nechce.
Mohla byste mi poradit, co mám dìlat? Zabil bych se kvùli
ní! Já vám nerozumím, jdìte pryè. To vy máte takovou záminku. Ani jsem zamlada nikoho nemilovala. U mì
se nedovíte, jak se to dìlá. Ale dovnitø mì nepustíte? Mohla byste mi ulevit. Èlovìk by mìl aspoò nìkoho. Takhle jsem
poøád docela sám. Byla dojata jeho sklíèeností a dívala
se na nìho jako na bratra. Tak pojïte, dám vám trochu kafe.
la napøed, on radostnì za ní, byli právì zády k silnici, kdy
el od Luan Bártík a oba je zahlédl. Jeho srdce, které nepøestávalo trpìt dopolední potupou, se rozveselilo. Nelze-li
Ferdu pøemoci tìlesnou silou, lze mu podraziti nohy jinak.
Uloil si tento pohled co nejhloubìji a el s ním k vesnici jako
s utajeným nálezem, s ním se v pravé chvíli vytasí. Já vám
dùvìøuji, øekla mu jetì v chodbì, tie otvírajíc.
Nejsem ádnej zlodìj, odpovìdìl skoro eptem, vyrovnávaje se se svým svìdomím. Za pokuení èlovìk ani nemùe. Vstoupili do jizby, Fanynka spala na zemi, jak ji sen pøemohl pøi høe Nebojíte se nechat ji tu samotnou? Je hodná,
jinak to ani nejde. Sluba je tìká. Brala ji k sobì do náruèe,
dítì se probudilo a chvíli se nemohlo vzpamatovat. Ferda si
sedl na lavici a Douová mu pøipravovala kávu. Psaní, které
vyletìlo z vlaku, stále maèkal v dlani, teï si na nì vzpomnìl
a znovu je proèítal. Heleïte, co tomu øíkáte? A pøeèetl je
nahlas Je mi jí líto. Dovedu si to pøedstavit. Odkudpak asi
je? Znám holky v celém kraji. Kdoví kolikrát jsem s ní tancoval! Jene Marií tu je mnoho. Moje se jmenuje Anièka. Jako
já, øekla Douová, a naklonila se nad plotnu, foukajíc
do mléka. Ale já se jí jetì ani nedotkl. Utíká, sotva mì zhléd-

ne. Jak pøijdu k muzice, hnedky zmizí. Kdybych s ní mohl být
jen chvilièku pohromadì, tak bych si ji zajistil. Ferda povstal,
jako by chtìl svým slovùm dáti slavnostní dùraz, a zdvihl ruku,
jako kdy slibuje i hrozí. Nevìøte tomu, tiila ho, podívejte
se, jak to na svìtì chodí. Na tom papírku to máte napsáno.
Dneska si myslíte, e byste bez ní nemohl ít, a a by se vám
jednou vzdala, kdoví kolikrát by musila za vámi volat, abyste
se k ní vrátil. Dokud k nìèemu nemùeme dosáhnout, myslíme, bùhvíjak to není sladké. Takhle se na to nedívám, øekl
Ferda odmítavì. Kdy kvùli nìèemu nemohu spát, kdy cítím, jak mi to uírá zrovna a koøeny, tak to musí být nìco hroznìjího. Vy si div nemyslíte, e jsem chlapeèek. To si nemyslím. Vak jsem vás vèera vidìla a dneska dopoledne taky.
Máte divné oèi a v tìch je to napsáno. Zrovna jako kdy èlovìka obracíte naruby. Myslím, e se vás ta Anièka právì proto bojí. Takový oheò dlouho nechytá, to vám øeknu upøímnì.
Fanynka jí nyní pøekáela, potøebovala míti obì ruce volné.
a tak ji posadila na lavici vedle Ferdy. Ferda se díval na její
tichý a pokojný vzhled, na její malé ruce, které dovedly býti
tak klidné. Víte, pravil po chvíli, na dìtech se to pozná. Co
se pozná? øekla, tlukouc v modíøi skrovný poèet kávových
zrnek. Láska! vyhrkl Ferda nadenì. Nìkdy si myslím, e
jsem synem hrobníka. Ale pak najednou vìøím, e jsem nemanelský. Jen si to vecko pøedstavte! To snad ani neumím. Øeknìte mi to naplno. Vlastnì, co bych se stydìl? Je
to pøece moc krásné. Vecky nemanelské dìti jsou nìjak
horèejí a taky nìjak blouznivìjí. Poslouchejte, nìco na tom
bude, rozpomínala se Douová a zastavila se v práci. U nás
mìla sedmnáctiletá holka dítì s devatenáctiletým chasníkem,
a to vám bylo tak divnì krásné, a srdce usedalo. A poøád
bylo jako v horeèce. Byla to holèièka, nìco jsem si s ní nahrá-

la! Ve ètyøech letech øíkala takové moudré vìci, e se jí èlovìk a bál. Tak vidíte. Pøijde k nám hned po ránu, pokraèovala Douová, zaujata vzpomínkami, a já se jí ptám: ,Tak
jakpak jsi se vyspala? Musím vám øíci, e se èlovìk vdycky
nìjak zarazil, kdy jí mìl tykat. Vzdychla jako velký èlovìk
a øekla: ,Ech, spatnì. Skoro jsem ani oka nezamhouøila.
Smìju se jí, ale musím tomu uvìøit. Øíká to tak pravdivì, e
a srdce bolí. ,A c o jsi tedy dìlala? ptám se jí. ,Malé dìti
pøece mají spát. Podívá se na mne útrpnì a shovívavì, jako
by chtìla øíci: ,Tak ty si myslí, e jsem malé dítì? a øekne
s novým povzdechem: ,Musím pøemýlet! Kdybych i já spala,
kdopak by na svìtì vlastnì pøemýlel? Na mou dui. tohleto
mnì povídala, jako bych ji dneska slyela Èlovìk to ani nepochopí. Takové dìti nìjak prudce rozkvetou a dlouho nevydrí To máte taky pravdu. Tahle holèièka umøela v sedmnácti
letech. A najednou, víte? jako kdy nìco roztaje. Rty mìla jako
korále, vlasy jako havran, na tváøích samá rùe a docela i jinak
chodila neli ostatní dìti. Ruce mìla jako z vosku a nebylo to
jen tak, e jí øíkali princezna. Pøila mezi nás jako omylem,
jako kdy zabloudí, nebo jako kdy z nìjakého jiného svìta
na chvíli uteèe Mìla poøád asi pocit, e tu je bez dovolení,
a proto by la tak plachá a nìkdy i ustraená. Vy to umíte
hezky povìdìt, èlovìk ji vidí, jako by tu pøed vámi obivla.
Poslouchejte, zaèal najednou Ferda jaksi utvanì, poslouchejte, paní Douová, já to dovedu ocenit, já to dovedu pochopit, víte? já to mám vlastnì taky tak, to mnì nikdo nevymluví! Mìla byste to nìkdy zaít, co je to být tady na svìtì bez
dovolení, jen tak jako úkradkem, jen tak jako po zlodìjsku,
jako se asi mìla matka s tím Kvapilem ráda Teï u vím,
z èeho to vlastnì jsem, teï u vím, proè jsem tak divoký a proè
se s lidma peru.já sem vlastnì taky nepatøím.

Douová couvla mimovolnì o nìkolik krokù nazpìt, nebo
se polekala jeho vzrueného hlasu, který jako by nebyl. jeho,
a horeènatého zápalu oèí, které byly hnìvivé a lítostné. Ale
pohyb, který uèinila, mu neuel, rozbìsnil ho stranì a nevyzpytatelnì a on se k ní vrhl se havým povzdechem: Pojïte
vedle, prosím vás! Zatlaèena a ke stìnì, vklínìna mezi kamna a skøíò, za kryla se rukama od prsou a k vlasùm a opøela
se hlavou o jeho tìlo, které ví silou vzdorovalo.
Jestli se opováíte, tak vás zabiju, zaúpìla pod ním, a vèas
si vzpomnìla na své nohy, kterými ho stranì udeøila. Kam
mì to bijete? zasténal prudkou bolestí a odskoèil.
Ale hned se svalil na zem a svíjel se, skøípaje zuby a temnì
naøíkaje. Byla jetì skoro bez sebe, stála u stìny jako pøibitá a teprve za chvíli si zaèala rovnati vlasy, ale jetì zcela
nevìdomì a z pouhého instinktu. Ani nezpozorovala, e vydìená Fanynka k ní pøibìhla, chytila se jí za suknì a tiskla
se k jejím kolenùm. Vecko se to odehrálo v necelé minutì
a Douové se zdálo, e ztratila sil jako za nìkolik hodin. A tu
se náhle otevøely dveøe a v nich se objevil Doua, za ním
vystrkoval hlavu Bártík, zvìdavì a poouchle. Frantíku, vykøikla a rozbìhla se k nìmu jako za svou nejvìtí nadìjí.
Vecko jsem to vidìl, mlè, dívali jsme se oknem jako
do zrcadla. Myslila jsem na tebe jako nikdy. Snad jsem tì
pøivolala.
Vyvlekl se z jejích rukou a el doprostøed jizby, kde leel Ferda zkroucený stálou bolestí a syèící. Slyel kroky, které
se k nìmu blíily, a zdvihl hlavu. Spatøil Douu tìsnì u sebe,
pøemohl bolest a vyskoèil, mysle na svou obranu. Obrátil
se èelem k hlídaèi a zdvihl ruce v bedlivý støeh. Jen je dejte
zase dolù, øekl mu Doua mírnì a dotkl se jich tak tie, e
spadly bez vlády podél tìla. Tak se nechcete prát? øekl Fer-

da mdle a trpnì, ale nikoliv s kajícností. Povídal jsem vám
pøece, e si to Aninka sama vyøídí.
A vyøídila, co? Èlovìk z ní musí mít radost. Ale tak u jdìte.
Co tu chcete? zeptal se Ferda uasle, spatøiv Bártíka. Pøili jsme spolu, no, to je nìco divnýho? To zas bude vìdìt
celá ves, co? Jen se ale chraòte! Jetì, si tu nìjaký èas pobudu. Ferda na nìho zahrozil, naèe se rychle obrátil a hledal èepici.Dej panu Bártíkovi trochu kafe, Aninko Povídal jsem
mu: ,Schválnì tu poèkáme. Schválnì tam nepùjdu. A vidím,
jak se zachová:  Douová mlèela, byla tváøí obrácena pryè,
a slyíc, co si mu pøeje, zaèala poslunì plniti jeho vùli. Ferda vyrazil ven bez pozdravu, ale nikoliv schlíplý, nýbr vztyèený a vzdorovitý, nehorázný v kadém pohybu. Myslela jsem,
e poteèe krev, øekla Douová, jako by se krèila. Jen klid,
Aninko, to má nejlepí. Je mu hùø, ne kdybych ho probodl.
Naèpak dìlat pektákl! Ale vdy chtìl tvou vlastní enu,
pravila tázavì i s malou výèitkou a pøála si, aby øekl nìco vánivého.
,Jetì ji nemìl! Sednìte si, Bártíku A víte, mohlo by to zùstat mezi námi Lidi by z toho udìlali bùhvíco No jo, to víte,
Ferda by mi to neodpustil A on je jako i ïas, kdy ho to posedne, a na nièem mu nezáleí. Bártík si zvolna usedal a cítil
se velmi spokojen svou pomstou.A poslouchej, Frantíku, ty
ani na mì neárlí jakápak to je potom láska? Øíkala to ji
útoènì, ale Doua se zase shovívavì usmál a pravil:
Aninko, pøece nejsem chlapec. Já holt zas miluju jináè. Kadej máme jinou míru, viïte, Bártíku? S truhlou je to taky tak.
Jeden ji má delí, druhej kratí. V tom jsou ty lidské rozdíly
Sakra, ale zazpíval jsem si, Aninko. Ten holomek mi to vlastnì pøetrh. Vidí, za to jsem ho ani nepotrestal. Douovou nìco
udivilo a ona se zeptala: Copak ty jsi vìdìl, e je tady? No

jo, tuhle Bártík mi to pøiel poeptat. el zrovna z Luan, kdy
sem Ferda za tebou lez. Já jsem mu poøád øíkala, e ho
nìkdo uvidí, ale copak tomu vìøil? Tak vy jste to el udat,
obrátila se k Bártíkovi
Jakpak jste ale mohl vìdìt, e chce dìlatnìco patného?
Chtìl, abych mu v nìèem poradila, a tak jsem ho pozvala
dovnitø. Mì u Ferdu nebudete uèit znát. Ale já ho chtìl taky
dostat do bryndy. Bártík to øíkal trochu provinile, neulo mu,
e Douová o jeho skutku dobøe nesmýlí. Poøád nás tu
do nìèeho zatahujete, dejte pokoj! Vyøiïte si své vìci mezi
sebou a neplete do toho cizí lidi.
A co kdybychom byli nepøili? Myslíte, e by se byl odtud
jen tak ztratil? Bártík také nasadil bojovnìji a hledìl se obhájit útokem. Copak jste nevidìl? To asi staèilo. Øekla to
s velikým sebevìdomím a pohlédla na Douu. Ten
se koneènì také vzpamatoval, vyskoèil a letìl k ní, a sevøev ji
v náruèí, supìl jí do ucha: To se mi na tobì líbí, Aninko, to
se mi na tobì líbí.
Poleme hosta brzy pryè, je èas na syna, je èas na syna!
Okøála, jako by na ni spadla rosa, zachvìla se mu v dlaních,
a to cítil, a ptala se, jako by patnì slyela to, co pochopila
tak dobøe: Co? Co øíká? Já vím: U se smráká, pravil
Bártík u stolu, dívaje se oknem ven, u se smráká, nebudu
dlouho zdrovat. Odskoèili od sebe a ani ze zdvoøilosti mu
neøekli, e je nezdruje a e tu mùe zùstat tøeba do noci.
11
Jeden umírá, druhý se rodí, tøetí stojí mezi nimi tváøí ke hrobu a zády k ivotu. Jednoho rána hrobník Zuzka ze svého podivínského loe nepovstal. Staèilo pøikrýt ho víkem a zatlouci

høebíky, aby byla sázka vyhrána. Ferda tak cize a s odporem
uèinil a vykopal mu hrob jako nádeník základy k domu, v nìm
bydliti nebude. Dui mìl pøitom kalnou a rozvihanou, a kdy
klesal do mazlavého jílu, zdálo se mu, e pochovává sám
sebe. Udìlal hrob tak hluboký, e se vestoje do nìho skryl,
a kdy se rozhlédl, vidìl jen ètyøi stìny, jimi prolézaly koøeny
a hmyz, vecko krvavì pøeseknuté. To byl smutný pohled, dejte
si øíci. Kdyby to byl dìlal aspoò pro svého otce! Ale bylo mu
pøece jen lehèeji, mohl-li zaraziti motyku na rovinì, kde dosud nikdo neleel, a smìl-li matèiny kosti nechati na pokoji,
jak je srovnal èas a vybílila zemì. Z vlastní vùle vybral hrobníkovi místo zde, na malé nedotèené ploe, a od zaèátku byl
rozhodnut, e ho k matce neuloí. Pohøeb byl v nedìli odpoledne a Douová slyela zvonit a na postel. Jeden odchází,
druhý pøichází, pravila bába, dej jí, Boe, tìstí, je to holèièka. Svìtnice vonìla tlením i kvìtinami, heømánkový odvar,
zbarvený krví, výkøiky a køeèe s hlasem zvonu. Èas neèeká,
vlaky se nezastaví, Doua byl venku pøed domkem a na to
nikdo nic nedal, e byl dnes plachý a roztìkaný a e se mu
praporek tøásl v ruce jako køehký lupen. Tak pojïte, køièela
na nìho bába z okna, u mùete dovnitø, vylouplo se to jako
kvìt. Musil vydret, a proletìl kolem nìho poslední vùz,
a potom mìl jetì zdvihnout závory. Ale chtìl je nechat dole
a letìt do domku, kdy vtom bába jetì vykøikla: Je to holèièka! kublo to s ním, jako kdy do nìèeho vrazí. Èekaje
syna, srazil se s dcerou, její pøíchod zapomnìl pozdravit.
Jetì zdvihnu závory, øekl najednou mrzutì.
A el pomalu ke sloupu s klikou, kterou bral do ruky jako
kdy chce zahráti smutnou píseò. Toèil jí zdlouhavì a apaticky, opíral se levou rukou o kùl, jako kdy se bojí, aby se nezaèala toèit nazpìt. Cítil se velmi sláb po pøestálém napìtí. Kdy

kdysi èekali Fanynku, nekladl podmínek. Teï se mu dovnitø
ani pøíli nechtìlo, ale copak dítì za nìco mùe? On se ho
pøece jen bál. Vìdìl, e ho o nìco pøipravilo, o nìco velmi
urèitého a v mylenkách pevnì vybudovaného, chodil ji
po mìsíce s krásným obrazem chlapce v hlavì, jako by ho ji
drel za ruku a hrál si s ním na medvìda V kùlu to cvaklo,
závory byly nahoøe, bryèka s knìzem, který se zpozdil, pøejídìla silnici. To vám to jde dneska nìjak ztìka, volal
na Douu koèí, nebo ve spìchu, který mìl, mu pøipadala Douova práce dvojnásob zdlouhavá Musím to namazat, øekl
jako na omluvu, je to u samá rez. A také nìkolik lidí pøelo,
ena s èerným átkem na hlavì, snad hrobníkova vzdálená
pøíbuzná. A jo, on má dneska starej Zuzka pohøeb. Byl bych
taky el, kdyby Aninka neleela. Øíkal si to pro sebe cestou
k domku a slyel, jak ve vsi zvoní ji skoro pùl hodiny. To má
ta holka smutný pøivítání. Ale nemyslil pøitom jen na ten zvon.
Myslil také na sebe a na svùj velký stesk, který se prostøel
v jeho srdci. Otevøel zticha dveøe, nahlídl dovnitø nejprve jen
úkradkem a pak se pøioural k posteli, s èepicí v ruce, jako
se také chodí k rakvi. Potì tì pánbùh, Aninko, má to teda
ve zdraví odbyté.
Øíkal to nízko nad ní, nad jejími zavøenými zraky, a vidìl její
víèka, jetì celá promodralá. Vzala mu ruku jako popamìti,
cítil ji, vlhkou a prochladlou. jak se jetì chvìje a nemùe
se ani sevøíti. Bude ji mít rád? eptala skoro nezøetelnì,
jako by se cítila nìèím vinna a jako by ho zároveò prosila, aby
vecko svalil na ni. No budu, to ví, øíkal roztritì. Bába si
toho vimla a nedovedla pochopiti jejich rozhovor. Vidìla,
kterak váhá se svým pohledem, kterak prodlévá stále u lùka
eny a k dítìti se neobrací. Báby nemají daleko k èerným mylenkám, plným podezøení, báby mají velikou obrazotvornost.

Jako kdy se k tomu nechce hlásit, myslila si potutelnì, copak se tu asi stalo? Tak pánbùh poehnej, pozdravil koneènì Doua malé ho tvora, promodralého i rùového, zmuchlaného jetì a zkrouceného, jak byl dùmyslnì sloen v matèinì lùnì. Dej to pánbùh, odpovìdìla bába místo dìátka.
Ale nepøestala pøitom pokukovati po Douovi, jeho rozpaky
byly stále zøetelné. Jaká pomoc, stalo se, dítì za to nemùe, øekl usmíøenì. A bába vyvalila oèi zcela neskrývanì, nebo se jí zdálo, e tímto povzdechem má své dohady potvrzeny. To je jisté, e dìlala vzápìtí jakoby nic, usmívala se a pokalávala, øíkala velicos rozmarného, co øíkají báby pøi svém
øemesle. Vecko jejich poèínání je podobno obøadu, lety vytvoøenému a nauèenému, báby jsou vude stejné a my jsme
se vichni narodili s jejich povídavou pomocí. Mìly nás
v dlaních jako pekaø nehotové tìsto, hnìtly nás a oplácaly, abychom mìli rovný køí, ve zkøivené narovnávaly, øíkajíce k tomu
nìco veselého, co znìlo jako starodávná poøekadla. Venku
zaznìl signál. Doua jej pøivítal, touil po volném vzduchu.
Naklonil se k enì a políbil ji, bába to ani nevidìla, vidìla jen,
jak odchází, rychle a osvobozenì. Otcùm, i kdy se narodilo
to, co èekali, bývá v prsou nevolnì, jsou nìèím velmi dojati
a vdycky zatouí po chvíli samoty. Douùv zmatek a tíseò byly
dvojnásobné, poznalo se to také na tom, e za bílého dne
uchopil lucernu, která stála u lavice, a vybìhl s ní pøed práh,
kde hodnou chvíli stál, neli si uvìdomil své popletené poèínání. Zvonek ve vsi ji doznìl, rakev s hrobníkem padala dolù,
Bártík pøi tom pomáhal. Lidé èekali, e Ferda bude øeènit,
jak to tu bylo zvykem, e podìkuje za rodinu vem úèastníkùm pohøbu a odprosí jménem nebotíka, aby byly vecky jeho
høíchy vìdomé i nevìdomé odputìny a vecka protivenství
zapomenuta. Ale Ferda mlèel a odeel od hrobu hned

za knìzem. Vidìli, jak ho dobíhá a za køovím zastavuje, jak
s ním rozmlouvá a vzápìtí vede k sobì do domku. Nevím,
co s tím mám dìlat, dohromady to nic není, ale mnì to nepatøí. Lehl na zem a s námahou vytahoval ranec, který dobøe
známe, nebo jsme jistì nezapomnìli, jak jednoho rána strkal hrobník svou hlavu pod vlak, odhodiv pøedtím nìco dosti
tìkého do strouhy. To je to, co nìkdy nael mezi kostmi
ve starých hrobech, øíkal Ferda, rozbaluje ranec. Vìdìl o tìchto vìcech pouze z otcova vyprávìní, nikdy je nevidìl, ani rukama neohmatal. Teï poprvé noøil prsty do tajemné hloubky
a sám byl dosti zvìdav, co vlastnì vyloví. Vysypte to na stùl,
bude to rychlejí, pravil knìz a kostelník, který sem strkal hlavu, øekl: Taky bych myslil. Ferda tak uèinil. Zachrastilo to jako
staré kosti, chvílemi jako zrezivìlý kov. Nebylo divu, e vichni myslili na zlato, na prsteny, náunice a náramky. Musili
se dát do smíchu, kdy se to vyhrnulo na stùl a zklamalo jejich oèi.
Byly to rùence, napolo rozpadlé, zrezavìlé podkùvky ze selských bot, spousta høebíkù a plechových ozdob, zejména køíkù nebo zase Kristových tìl, pod nimi shnilo døevo. Dvì zlaté broe se leskly skoro jako nové, ale musili dlouho pøehrabávati toto bohatství podivínovo, neli na nì pøili. Naly se tam
také drobné mince bìné hodnoty, a ponìvad se nedovedli
rozpomenouti, e by bylo zvykem dávati køesanských nebotíkùm do hrobu peníze, usoudili, e kterýsi z nich byl pohøben
s penìenkou v kapse, ji pozùstalí zapomnìli prohlédnout.
Bylo to zkrátka vecko smìné a nepochopitelné a mohlo to
pro hrobníka míti jakousi cenu jen tehdy, pøisuzoval-li tìmto
pøedmìtùm zvlátní, tajuplný smysl ve své povìrèivosti. Já
vám nìco øeknu, øekl knìz, obraceje se k Ferdovi, není to
ani jeho, ani nae, odevzdejte to zemi, které to náleí. Spus-

te to do hrobu za ním. Bude to s ním jako zaiva a bude to i s
ostatními. Návrh knìze se Ferdovi zamlouval. Kostelník drel pøíli dlouho v ruce zlatou bro, která znázoròovala hrozen
vína, zavìený na zlaté tyèce, a po jistém váhání øekl: Mohlo
by se to dát aspoò na chudé, dùstojnosti. Knìz neodpovìdìl, jen se na nìho vánì podíval a kostelník poloil drobný
klenot na stùl, jako by se to samo sebou rozumìlo. Stejnì
by nikdo nic nevìdìl, komu co patøí, byla by z toho jetì pranice. Vrátíme to zemi, jak jste povídal. To je moudré, øekl
Ferda upokojenì. Kostelník podrel pytel (byl to vlastnì zkrácený pytel s dvìma popruhy) a Ferda nahrnul vìci nazpìt i s
hlínou, která pod nimi na stole zbyla. Myslíte, e to bylo zlodìjství? zeptal se knìze.
Zlodìjství to nebylo, nic z toho vlastnì nemìl. Pøiel na to pøi
své práci, uloil a snad to chtìl jednou odevzdat. Mùeme si to
vykládat tak, aspoò mu neukøivdíme Ale to se ví, mínil kostelník, vìtina z toho patøí do starého eleza. Z podkùvek pøece
nikdo nic nemá, leda by jich byla celá fùra. Ferda jetì s knìzem vyøídil penìní záleitost, knìz se spokojil s velmi malým
platem, nebo poèítal hrobníka k lidem, kteøí tvoøí kolem Boha
na zemi jeden stav. Kdypak pøijde náhrada. Abych toti vìdìl,
kdy se mám vystìhovat? To u zádu zaøídí, mìl byste si tam
zajít. Ferda podával kostelníkovi jakousi odmìnu, ale ten
se chtìl bránit, tøebae mu to nelo, jak by si pøál. Vdy jsme
byli jednu dobu s tatínkem skoro kamarádi, rád jsem mu poslouil. Ale dal si záhy øíci a sehrál to tak, jako kdy se podrobil
násilí. Tak vás potì pánbùh, pane Zuzko, tatínka u oelíte,
vdy si ten odpoèinek tìce vyslouil. Ale... mávl Ferda rukou a usmál se, mùj otec to ani nebyl.
Knìz se zarazil, zdálo se mu to cynické a vzpomnìl si
na matriku, do ní nahlíel, neli sem jel, zjiuje data hrobní-

kova ivota. Bylo tam velmi zøetelnì zapsáno jeho otcovství,
proèpak se syn nad èerstvým rovem tak rouhá? No nebyl,
namoudui, velebný pane, opakoval dùraznì svou pøedchozí vìtu, nebo mu neulo, jak knìze ohromila. Jeho podobu
nemáte, to je pravda, øekl váhavì knìz a kostelník potmìile dodal: To není pro mì ádná novinka. Je mi to vecko
líto, promluvil Ferda sám k sobì, umdlen a roztesknìn,
a usedl na idli, jako by byl velmi sláb. My tedy pùjdeme, pane
Zuzko, pravil knìz v náhlém spìchu a bylo patrno, e se hledí
dostat z jakési tísnì .Mohu dùstojnosti poslouit, tu záleitost jsem vidìl zblízka. Ani starej Zuzka ji tak nevidìl, eptal
kostelník svému pøedstavenému a cítil se asten. Tak spánembohem, opakoval knìz znamení svého odchodu, a teprve nyní zdvihla jeho slova Ferdovu hlavu se stolu. Oèi, jindy
tak vzpurné, obmìkèily slzy. Spánembohem, kalat na vecko, odpovìdìl mrzutì a vzal ruku, kterou mu knìz nabízel.
Takovejch pøípadù na svìtì je, pleskl mu do ucha kostelník,
s tím si hlavu nelamte. Odeli, Ferda to vlastnì ani nezpozoroval, stál uprostøed jizby a hledìl do zemì. Za chvíli
se probral, vzal ranec, nasadil si èepici a zael na malý dvorek, kde stálo otcovo náøadí. Zahrabával rakev s horeèným
chvatem, plno lidí se na nìho dívalo ze vech stran, stáli u hrobù svých rodin a dìlali, jako by se modlili.
Neulo jim, e Ferda hodil do otcova hrobu jakýsi pytel, obtìkaný mnoha tajemnými vìcmi, a èím byla vyí vrstva hlíny,
kterou jej Ferda pøikrýval, tím více se jim chtìlo vìdìti, co
v nìm je. Jeden po druhém se trhali od svých hrobù, pomalu
a ponìkud rozpaèitì se inuli smìrem k Ferdovi. Za chvíli tu
stálo mnoho en a muù, svírajících Ferdu ve svùj mlèenlivý
kruh To bych rád vìdìl, pravil koneènì jeden z nich, co jsi
to tam hodil? Ferda se teprve nyní zastavil v práci a podíval

se na lidi, kteøí ho svýma oèima pohlcovali. Byl nezvykle mírný a poddajný, na nikoho z nich se nezlobil a pøijal otázku, jako
by na ni mìli velké právo. To jsou vìci, které vykopal
ze starých hrobù, øekl mìkce a dobromyslnì, jako by myslil
na svou matku. Lidé po tìchto slovech uasli, pohlédli jeden
na druhého, a neli se Ferda nadál, stála jakási ena vedle
nìho a vykøikla mu do tváøe:
To patøí nám! Vichni jí vzruenì pøikývli. Ale Ferda se jim
dal do smíchu, nebo si vzpomnìl na nebohý obsah pytle,
o nìm si èinili falené pøedstavy. Nebuïte blázni, øekl jim
shovívavì, nic tam dohromady není. Oni ho ovem zaèali
podezøívat, e je chce a mnozí si dokonce myslili, e nejdrahocennìjí vìci z pytle vykradl a vrátil zemi jen to, co je bezcenné.
Tomu nevìøíme, køièeli jeden pøes druhého chceme
se na to podívat! Jakýsi mu skoèil ji do hrobu, zpolovice
zasypaného, a druhý mu.podal lopatu, kterou byl Ferda odloil na hromadu hlíny. Nae teta mìla v truhle na krku zlatou
bro, celá rodina o tom ví, ubezpeèovala vecky starí ena
a dodala na dùkaz pravdy.Namoudui! Zlatá bro tam je,
dvì zlaté broe tam jsou, ale to ostatní je starej mejd. Ferda byl chvíli v rozpacích, co má dìlat, ale pak se najednou
nahnul k èlovìku, který ryl v hrobì, a chytiv ho za límec, vytáhl
ho ven. Povídám dost, zatím jsem tu pánem já. Dal jsem to
zpátky do zemì, jak mi poradil velebný pán. Patøí to zemi,
vám ne! Ale vám taky ne, rozkøikla se na nìho ena, která
se hlásila k broi. Copak jsem to nehodil zpátky? zeptal se jí
Ferda dotèenì. To bych to musila vidìt, zajeèela prostoøece. Jetì e jste enská! Muskýmu bych to neodpustil! Øekl
to, jako kdy vyhrouje, ale pøitom ji s nimi pøestal poèítat.
Odstrèil èlovìka, který vedle nìho krotce stál, vykubl mu lo-

patu z ruky, a obrátiv se k nim zády, zaèal pracovat s velkým
zaujetím. Bylo jim jasno, e je vecko marné a e by ho kadé dalí slovo popudilo. Pøes svùj hnìv, kterým ho ve svých
duích zahrnuli, se ho báli rozlítit, nebo znali jeho chvíle, kdy
mu je vecko jedno. Leckterá z en by byla ráda na nìho,
posmìnì vykøikla, aby si nemyslil, e zahrabává svého otce,
ale dala si zajít, vidouc, e i mui v tichosti odcházejí.
Kveèeru si odbìhla bába od Douù domù, a potkavi ve vsi
Bártíka, øekla mu potmìile:
Hlídaèka má holèièku. Bylo to divný pøivítání. Hlídaè jako
kdy se k ní nechce znát. Ale jdìte, ukal si s ní Bártík, to
by ale mohlo bejt. Poèítal na prstech èas, který ubìhl od loòského jara, a pøíli ukvapenì vyhrkl: Ferda tam byl párkrát.
Ale pøed ním nic neøíkejte! A vùbec byste mìla radi mlèet,
on je mstivej. Bylo to ke konci ledna, zima byla bez snìhu,
ale muzik bylo po celém kraji, e si musil èlovìk dlouho vybírat, neli se rozbìhl k té nejveselejí. Jdu tancovat, øekl si
Ferda ve svìtnici a bouchl pìstí do stolu, jako kdy nìèemu
vzdoruje. Jakejpak smutek, kdy to nebyl mùj táta? Vzal
èepici a hùl (tøetí den nevylezl z kalmuku, nebo se mu nechtìlo
ani topit) a kdy vyel pøed práh, kopl surovì psa, který
na nìho vyskakoval. Jakejpak smutek, smál se jízlivì
a pøibouchl dveøe i høbitova, a to slyeli mrtví v hrobech. Kdy
budu smutnej, tak budu smutnej z nìèeho jinýho. Sakra, vykøikl do hvìzdné noci, kdo je tu jetì z milosti? Vzpomnìl si
na Douovou a napadlo ho slovo hlídaè. Dneska hlídá starej
Zuzka, øíkal s úsmìkem, zatáèeje od høbitova. Je mu asi
zima, mìl jsem mu nechat v kapse flaku rumu. el rychle,
pìnila se mu krev, myslil na Anièku a prohlásil, jako kdy
se duuje: V tom psaníèku byl pro mì návod. A visím, kdy
to tak neudìlám! Viml si svìtlé noci jako zlodìj, kterému

nepøichází vhod, ale nepochyboval, e se mu podaøí Anièku
do ní vylákat. Ani si neuvìdomil, e bìí, e dýchá divoce
a schvácenì, e je horký jako plamen.
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est oken hospody svítilo lutì do noci a na jejich pozadí
se proplétaly èerné siluety taneèníkù. Bylo to jako est prùhledù do ohnivé peci, v ní se kroutí, zamotávají a chumlají
bizarní lidská tìla. Zdálo se, e rozhavená podlaha pálí a øee
lidi do chodidel a oni se chvílemi nad ni zdvíhají, ale vzápìtí
padli nazpìt a zaøvali bolestí. Køik, výskot a øev byly stále zøetelnìjí, také tøeskutý ryk hudby Ferda urèitìji vnímal.
Øítil se za ním bez oddechu a bez zastávky pod hvìzdnou
oblohou a samojediný tanèil divoký kvapík po tvrdé a krabaté
pùdì, o ni obèas klopýtl, a surovì zaklel.
Mám ji s sebou? ptal se ji ponìkolikáté temnì a zchvácenì a hrabal se v kapse, kde jej zastudil kov pistole. Okna
hospody byla stále vìtí, jako kdy se rozstupují, aby jimi mohl
pohodlnì vstoupiti do sálu i nejvìtí hromotluk. By1 by málem rozrazil jedno z nich a vskoèil dovnitø nápadnì a nehoráznì, aby si ho poviml kdekdo a aby byl jeho pøíchod slavný a zdrcující. Ale nahlédnuv dovnitø, byl najednou pln mírnosti, nebo právì u okna stála Anièka, která netanèila. Vzpomnìl si, co ji na nìm nejvíce dìsí, a uvìdomil si, e musí býti
krotký a pøítulný. Vstoupil tedy do hospody zcela potichu, takøka se prolnul hradbami lidských tìl, a byl skoro uprostøed,
rozbodán rameny a lokty. Tloukly do nìho, jako kdy doráejí, ale on byl pøíli silný, aby ustoupil nebo aspoò zavrávoral.
Padnouti nemohl, podpírala ho hustá masa tìl, do ní byl vklínìn a která ho chvílemi i pozdvihla. Stál sklonìn pod jednou

z lamp, kde se rozkroèil, a dal se omílat víøivou hmotou jako
kámen v hlubinì. Vidìl daleko kolem sebe, nebo ve pøevyoval o dvì hlavy. Ale proto byl také záhy zpozorován a v jediné chvíli probìhlo jeho jméno vemi ústy a nabylo rozmìrù
skoro obludných. Ferda je tady, øekla Anièka zdìenì
a chytila se obìma rukama bratra, který stál vedle ní. Neboj
se, jsem tu s tebou, øekl jí chlácholivì a vypjal se, jako by
chtìl ukázati, e i on má dosti síly, která ji zatítí. Byl o mnoho
mladí a mení Ferdy, ale zato zde mìl i dosti kamarádù, kteøí,
bude-li tøeba, vytvoøí s ním mocnou frontu proti pøespolnímu
vetøelci. Muzika dohrála, kolo se zastavilo, rozèlenìná masa
se hrnula chodbou ven nebo se procházela, hluènì hovoøíc.
Støed sálu se vyprázdnil jako mýtina a z nìho se tyèil veliký
Ferdùv zjev. Cítil velmi dobøe, e si ho lidé prohlíejí
s neskrývaným údivem, nebo nedovedli pochopiti, jak mùe
jíti syn v den otcova pohøbu do taneèní zábavy. To si uvìdomoval a to ho nutilo, aby svùj vzdor, potlaèený mylenkou
na Anièku, dal zase najevo. Zapomnìl na svùj plán, který chtìl
provádìt opatrnì a s rozmyslem, a zejména o to, aby ukázal,
e se sem nepøiel jen dívat, jak vichni tancují, ale e míní
tancovat s nimi. A snad divoèeji neli jindy, vemu navzdory!
Jeho klidu a mírnosti byl konec. Kdyby byl k nìmu aspoò nìkdo pøistoupil a dal se s ním do øeèi! Mìl tu jistì dosti známých, kteøí sice nebyli jeho pøáteli, nebo jeho srdce bylo samotáøsky hrdé a nesdílné, ale mnozí ho znali z døívìjka, ne-li
dokonce ze koly. Snad si myslili, e by mu nepøili vhod, vrací-li se od èerstvì nasypaného hrobu svého otce, nad ním
omotal své rozbolestnìné srdce jetì posupnìjím a pichlavìjím krunýøem Ferda se nyní opravdu klebil a odpuzoval
jako ostnatý drát a oni se domnívali, e to je úmyslné. Znali
nìkdo z døívìjka cestu k nìmu, zastavil se pøed touto pøe-

hradou, nad ní se objevila pøísná výstraha. Rozhlíel se, jako
kdy nìkoho hledá, a najednou ulpìl oèima na Anièce. Vzdorovitá a zamraèená tváø se narovnala, nìco velmi nìného
po ní pøelo a zùstavilo na ní mìkké lépìje. Ferda pod tím
tál a jihl, pojal ho veliký stesk Anièèiny modré oèi,s nimi
se støetl, uskoèily polekanì a plae a on se za nimi vrhal
s dravou dychtivostí lovce, rozvánìného a potvaného hbitým úprkem lanì, která ho zavádí hloub a hloub. Pojï domù,
øekla svému bratrovi, tisknouc se k jeho rameni a otáèejíc hlavu na druhou stranu, kam ji tlaèil Ferdùv rozpálený pohled.
Utíkat pøed ním nebudeme, odpovìdìl jí pevnì a sebevìdomì a svìsil koutky úst na dùkaz pohrdání. Proè mne nenechá? tázala se alobnì a vzdychla, jako by ji byla velmi
znavena tím pronásledováním. Uprostøed sálu se stalo zatím
nìco neoèekávaného. Ferda vykøikl smìrem k hudbì,
a tøebae nikdo nepochytil smysl jeho slov, vecko ztichlo
a upøelo zraky k nìmu.
Sólo! zaøval jetì jednou. A hrst penìz letìla nad hlavami
lidí a øinèivì padala mezi muzikanty, kteøí je laènì sbírali. V nìkolika okamicích hudba spustila. Ferda se pynì narovnal,
èepici a hùl, které mìl stále v ruce, hodil od sebe, jely
po podlaze pod nohy taneèních párù, které stály kolem dokola jako hradba, vroubená nekoneènou øadou vyjevených oèí.
Z cesty! velel pánovitì a naznaèil rukou, kterým smìrem
se míní brát. Lidé se rozestoupili, na konci ulièky se chvìla
Anièka, která tuila, co ji èeká bázeò i odpor, jimi se otøásla,
dotkly se také bratrova tìla a ten si uvìdomil, e je jí tøeba
jeho zátity. Byl jist, e vecko rozhodne jeho stateènost, která je tolika oèima sledována. Rychle se vzpamatoval a v jediné chvíli stál pøed Anièkou, zakrývaje ji svým tìlem a bránì
Ferdovi pøístup k ní. Anièka, neèekajíc, co bude dále, uskoèi-

la ke stìnì a vysmekla se ze sálu v bázlivém pospìchu. Proti sobì stanuli dva rozlícení mui. Lidé ztichli, jako kdy je nìkdo pøikrtí, nikdo ani nedutal, èekali laènì i s obavami, co
se bude dít. Hudba hrála Ferdovo sólo, jako by ho pobízela,
aby si umínìnì provedl svou. Pøekvapen bratrovou smìlostí,
jí se nenadál, zùstal stát na chvíli jako omráèený, ale pak ho
jediným pohybem odklidil z cesty. Staèil k tomu jeho pravý
loket, jím ho nabral jako zdivoèelé zvíøe tupým rohem a odmrtil napravo mezi lidi, kde se zapotácel a padl.
Húúú, zasténalo mnoství údivem a mnoho dívèích hlasù
vyvýsklo, jako by se Ferdùv sveøepý loket dotkl i jich.
Ale za odraeným mladíkem se objevil a Ferdovi prázdná
zeï jako na drzý výsmìch, e ji hlavou neprorazí. Chápal to
jako léèku, jako smluvený útok proti sobì a cítil se pohanìn
pøed vemi lidmi. Bolelo ho to více neli rána. Nebylo tøeba
zvlátního dùvtipu, aby se domyslil, e Anièka uprchla. Chladný
vzduch, který mu ovanul tváø, obrátil jeho oèi k otevøenému
oknu, jím se právì vìtralo. Ve bylo vzápìtí rozhodnuto Anièèin bratr, který se zatím sebral a chystal se na Ferdu vyraziti
zezadu, doletìl k nìmu ji pozdì a nedosáhl ani jeho nohou.
Mihly se mu pøed oèima a ztratily se ve tmì, jí se Ferda pustil popamìti, chtìje si nadbìhnouti prchající dívku. Musí
za ní! køièeli lidé na jejího bratra, který stál bezradnì u prázdného okna a pøíli dobøe si uvìdomoval, e sám se za Ferdou do noci pustit nemùe. Pojïte nìkdo se mnou, sám
se neodváím, rozkøikl se do sálu. Ale nikdo se k tomu nemìl. Je jako pominutej pes, odpovìdìl nìkdo za hodnou
chvíli a vichni vzali tuto výmluvu za svou. Asi dvì stì krokù
bìel Ferda, nevìda kam, smìr si urèil popamìti
a instinktem. Potom zaslechl ve tmì pøed sebou drobné
a rychlé kroky, které ho pøesvìdèily, e je na dobré stopì.

Zryhlil bìh, ale Anièka vpøedu té, tval se, jako by chtìl uniknout své smrti. Ale nebylo to nic platné. Jetì mìl pøed sebou znaèný kus cesty, kdy slyel, jak se otevøela vrátka a za
okamik s velkým hlukem zapadla. Letìl tak prudce, e
se nedovedl naráz zastavit. Setrvaènì se øítil vpøed, tøebae
ve, co mohl dostihnout, byla jen tma, jí mìl plné oèi i hlavu.
A tu se otevøela vrátka podruhé, prudce se zabouchla a proti
Ferdovi se vzepjal veliký pes, jeho oèi byly fialové
a straidelné. Vidìl je nahoøe a hned zase dole, pohybovaly
se jako pár létajících svìtel, neslyel nic, jen cítil. Cítil úder
do pravé pae a vzápìtí palèivou bolest a potom jetì ránu
ve stehnì, z ní se teple øinula krev dolù po tìle. Zdivoèel touto krutostí, která byla proti nìmu vyputìna, a nedbaje ran
a bolesti, vrhl se za psem, který couvl ji døíve, jako by ho byla
lidská krev utiila a nasytila. Nahmátl ho u samých vrat
a podivil se, jak je malý. Jeho obrazotvornost ho pøed chvílí
netvornì zvelièila, teï mu obemkl hrdlo skoro jednou rukou.
Uchytil ho a stiskl znalecky a nepustil ho, tøebae byl jetì
nìkolikrát kousnut do ruky. Odskoèil od vrat, a jako by pronáel temnou kletbu, zdvihl psa do výe a ví silou jím mrtil
do tmy, která odpovìdìla bolestným zaúpìním a tìkým úderem. Bouchlo to i mlasklo, zdi jsou z kamene, okno by bylo
povolilo. Krvavé stopy jeho èinu objeví se tu a zrána na dùkaz
hnìvu i síly, která se nelekla. Byl by chtìl jetì nìco vykøiknouti a pustì lát, ale hromádka psího masa, která sjela po zdi
a rozelestila jakési køoví, byla jako cinkot v hnìvu roztøítìné sklenice, po nìm pøichází lítost i stud. Bez èepice a bez
hole, tak jak byl, ani na své vìci zanechané v hospodì nepomysliv, dal se odtud pryè, bloudil polem jako po velikém høíchu. Usedal na mezníky, na které nohama narazil, pøemýlel,
vstával a zase el dále, a se koneènì setkal v kapse se svou

pistolí, kterou vzal s sebou jako vdy, byla-li pøed ním noc.
Øezníci mívají pøi sobì dosti penìz, to je známo, opatrnosti
nikdy nezbývá. Jejich zastávky v noèních krèmách pøi silnicích bývají èasté a parta hráèù, kterou v kartách obe hráli, si
na nì ráda poèíhá, aby dostala nazpìt svou prohru Ferda byl
øezníkem bez výhrad a o jeho obchodním dùvtipu bylo známo, e se vyrovná hráèské odvaze a obratnosti. tìstí, e jsou
obyèejnì i dvojnásob silní a nebojácní! Bez tebe, Anièko,
nebudu, pravil Ferda s nekoneèným smutkem a dal
se do pláèe. Byl podoben dítìti, kterému se po nìèem hroznì stýská. el zvolna a nebránil se, podroboval se nesmírné
vlnì, která ho zatopila a na ní se houpal tam a sem jako bezvládný trám. Kdo pøijde na svìt úkradkem, úkradkem musí
odtud. Øíkal si to dlouho, jako by podle toho kráèel tichou
krajinou, z ní se mu nikdo neozýval vstøíc. Pøipadala mu jako
svìt, který mlèel na vecky jeho tuby a ádosti. Pocit oputìnosti, který ho souil, byl v této tiinì stále vìtí a on se hoøce
usmál, vzpomnìl-li na své tìlo, o nìm lidé se závistí øíkali,
e by dobylo celého svìta. Ani holku, kterou miluju, nedobylo, tak co s ním? Pøipomnìl si rány, které mu mokvaly na ruce
i na noze, a zasyèel, jako by chtìl nìkoho utknout. Rozpomenuv se, e psa vyslala proti nìmu Anièka, cítil jetì hloubìji tuto pohanu, která byla trestem i výsmìchem. Ani nejmení
nadìje mu nezbývalo, ve bylo velmi urèitì skonèeno! Pistole v kapse byla k jeho ruce stále pøáteltìjí, ji se jí obíral
zdlouhavì a procítìnì, dával se s ní nakonec do øeèi. Byl by
se jí snad málem zeptal, odkud pochází, kdyby to byl tak dobøe nevìdìl. V té samotì by byl asi dovedl rozmlouvat i s kamenem, jen kdyby i byl kámen chtìl rozmlouvat s ním! Modlitbám jeho due nepøivykla, mnohý èlovìk by se i byl na jeho
místì zbonì pomodlil. Nepamatoval, e by se, byl nìkdy smrti

bál, a modlitba zejména rozptyluje strach pøed smrtí. On
se odmalièka pohyboval kolem ní, zblízka jí hledìl do tváøe,
do jejich kuchynì ústilo okénko z umrlèí komory, kde v nevelké záøi svíèky leeli mrtví, ivitelé celé rodiny. Høbitov znal jako
útulnou zahradu a velkolepý ostrov pøi høe na námoøníky, vìdìl, e co bylo pøikryto takovou spoustou hlíny, nikdy ji nepovstane, jak o tom svìdèily kosti ze starých hrobù, s nimi si
bez báznì hrál, snáeje je nìkdy s dutými lebkami do komory. Beztoho mne nejvíc muèí mé tìlo, øekl si temnì, a
se natáhne, bude klid. Chtìl býti chladný jako jeho zbraò, aby
v jisté chvíli nepoznal, e studí. Nemìl ji daleko do cynismu,
který mu upravoval cestu k ménì lítostnému odchodu.
Ale tu mu uklouzla noha po jakémsi svahu a on se s hrozným zaklením sesmekl dolù, kde narazil na pièatý tìrk. Byl
na trati, pøed ním se v mìsíèním svìtle do dálky leskly koleje.
Pustil se podél nich a brzy byl u silnice, za ní stál svìtlý domek hlídaèe Doui. Zdvihl se pøed ním, jako by byl v této chvíli vyrostl ze zemì. Nenadál se, e mu jetì vstoupí do cesty.
Domníval se, e jde na druhou stranu, a zatím tíhl k tìmto místùm jako kùò k rodné stáji. Hlavou mu proel onen loòský den,
který pro skonèil tak potupnì. Cítil to jetì silnìji neli døíve.
Rána, utrená v tomto domku, se rozíøila a prohloubila
o dnení, tak ivou, palèivou a èerstvou. Zapalovala se mu a
vznítila v dui, na ni jako by se byl soustøedil útok celého svìta.
Cítil se proklet, popliván, zbièován a zrazen, nemìl pøíznì,
která by ho utìila. Chtìl nenávidìt vecky lidi, ale nenávidìl
jen ty, kterým byl nejblíe. Stál proti domku jako proti svému
nejvìtímu nepøíteli, chtìlo se mu jej rozbít, rozmetat, rozdupat, zapálit. Zapálit! Øekl to nahlas, øekl to divì a nepøíèetnì, jeho hlas se podobal poáru. Stydl závistí a rozpaloval
se mstou, bylo mu horko i zima, hlavu mìl jako oheò, srdce

jako led. el kupøedu jako námìsíèní, plouil se jako stín, byl
záhy pod okny. Mylenka o poáru se stala hroznou a trýznivou
touhou, chtìlo se hledìti do ohnì! Cítil, jak jej svádí právì pokoutnost a protizákonnost zamýleného èinu, a nyní se jím ji
unáel a pøivádìl v extázi. Zahlédl vousatou Douovu tváø,
sklonìnou nad stolem, a vedle nìho entinu, která koupala
v døevìné vanièce rùové dítì. Pochopil. Bylo mu známo, jako
celé vsi, co se zde chystá. Dnes se tedy doèkali! tìstí, které se sem sneslo a které vidìl tak zblízka, uèinilo ho zcela
íleným. Jeho není, a není ani jejich! Due parobka, proklouznuví na svìt zadními vrátky a pøivítaná s úlekem, zda-li svou
podobou nevyzradí, co bylo pokoutnì a nedovolenì zplozeno, odhodlala se k veliké pomstì, která propukla jako vzpoura. Odplíil se podél zdi, zahnul za roh, kudy byla cesta
na dvorek, lezl na hranici døíví, po ní se dostane ke slámì,
èouhající z pùdy. Ale sotva udìlal nìkolik pohybù zdvihlo
se hejno slepic, které tu nocovalo, a s velikým køikem, chøestivì tlukouc køídly, padalo k zemi. Dostal od nich do tváøe nìkolik ran a tak se vydìsil, e pøíli neopatrnì sjídìl dolù, pøièem strhl vrstvu polen, hluènì se zøítivích. Vìdìl, e musí
býti co nejrychleji odtud, a v nìkolika okamicích ji byl u plotu,
pøes nìj se pøehoupl. Padl hloubìji, neli se domníval
a zaúpìl, jak ho prudkým nárazem zabolelo v kolenech. Pokøikem slepic a rachotem døeva byli lidé v domku vyrueni
a Doua vykøikl: Zlodìj! Skoèil ke stìnì, strhl krátkou pistoli, která byla jako Ferdova, a ji stál pøed dveømi, kde napjal
sluch a zkoumal, ca se dìje Potom el opatrnì podél zdi
a nohou zahánìl poplaené slepice, které tu pobíhaly.
Na dvorku bylo ticho. Hranice døeva byla sice zbourána, ale
Doua si namlouval, e spadla sama od sebe. Jedno poleno
povolí a letí vecko. Jakpak by se slepice nepolekaly? Ale tu

slyel, kterak nìkdo úprkem bìí, a ji vidìl vysokou postavu
èlovìka, který vybìhl na malý svah, jím byl domek za dvorkem
kryt. Vykøikl za ním:Stùj, nebo støelím! Ale èlovìk
se nezastavil a vzápìtí mu zmizel v polích. Bylo mu divné, e
je bez klobouku, vidìl velmi zøetelnì jeho rozevláté vlasy. Dvakrát se nerozmýlel, skoèil k plotu a padl dolù za tìche bolestí jako pøed ním Ferda. Ale pustil se rychle vzhùru, a
se mohl rozhlédnouti po rovném poli. To Ferda asi neèekal,
nebo za svahem chvíli odpoèíval a nyní se octl Douovi zcela nablízku. Spatøiv ho za sebou, dal se zase na útìk. Douovi se zdálo, e ho poznal. Ale nechtìl tomu vìøit. Nedovedl
pochopit, proè by byl bez klobouku a co by byl na jejich dvorku chtìl?
Èlovìk se mu zatím vzdálil, stoèil se nyní doleva, jako by
se chtìl vyhnouti vesnici.
Aby ho zaplail, natáhl Doua kohoutek a vystøelil do vzduchu. Také ho ta rána ponìkud uklidnila. Vrátil se domù a
za hodnou chvíli, zvenèí nebylo mono pøelézti plot, bylo tøeba
jíti kolem. Bùhví co se to dìlo, øekl umdlenì a usedl na idli,
nechávaje bábu v napìtí i strachu Vypadal jako po zarputilém zápase, v nìm mìl co dìlat, aby zlodìje pøemohl. Byl
vám to celý Ferda, pravil spíe pro sebe, jako kdy nìco
nedovede pochopit. Zuzkù? zeptala se bába, která zaèala
vecko chápati po svém. Bylo chvíli ticho, bába zkoumala
Douu po oèku, podezøívala ho, e jí vecko nepovìdìl. Chytil
jste ho? naléhala èmuchavì, ale bez výsledku. To nebyl Ferda, co by tu chtìl? øekl Doua rozháranì. A bába vìøila, e
nìco kvùli ní zahlazuje.
Slyela jsem ránu. To jsem prásknul do vzduchu. Jo,
do vzduchu, myslila si potutelnì. Mìla ji svou pøedstavu, která
se jí líbila a kterou by byla velmi nerada mìnila. Byla pøesvìd-

èena, e se Ferda pøiel podívat, co se Douové vlastnì narodilo, protoe...protoe...vak víme, jak holèièku Doua odpoledne pøivítal! Copak e si poèínal tak neopatrnì? Blázen!
Mohl pøece vìdìt, co bude, jestli se s ním Doua dneska
nìkde srazí! Bude tu vlak! vykøikl Doua, jako kdy se z nìèeho vzpamatoval. A sebrav lucernu s praporkem, vyel ven.
Slyel, e z vedlejka ena volá, ale nemìl ji èas, aby jí el
povìdìt, co se tu pøed chvílí stalo.
Jdìte Aninku upokojit, øekl bábì a bába si myslila:
Hele, i pøed enou to tají. Sotva vyel na práh a poslouchal jak daleko je vlak, neslyel jeho hukot, nýbr krátkou, temnou ránu. V polích se právì Ferda støelil do srdce.
Necítil hrùzu pøed smrtí, zdìsil se, e se støelil patnì, nebo zùstal stát a hlavu mìl stále jasnou. Rozhlíel se kolem
sebe, nedovedl pochopit, e èlovìk s prostøeleným srdcem
mùe ít. Velmi ho popudilo, e nedovede pøemoci ani sám
sebe, a ponìvad druhého náboje nemìl, zaèal v kapsách
hledati nù, s ním chtìl pøiskoèiti na pomoc. Ale neli jej nael, slyel v dálce supìti vlak. Jeho kola budou bezpeènìjí
neli nù! Pustil pistoli na zem (málokdy padne do prázdné
brázdy takové semeno) a rozbìhl se napøíè do polí k trati,
vzpomenuv na hrobníka, který touto cestou také kdysi pospíchal. Vydrel letìt a k samému pøíkopu, který chtìl pøeskoèit.
Ale ji nepøeskoèil. Se soumrakem v hlavì a s lítostí v dui
se skácel nazpìt a padl do pøíkopu tváøí k obloze, na ní zahlédl tisíce rudých poárù. Pokusil se jetì se zdvihnout, ale
ji jen bezdìènì. Pak se natáhl jako èlovìk, který si po dlouhé cestì dopøává pohodlí. Vlak pøejel, pøejel naprázdno, nic
se mu do cesty nepoloilo. Ale na kolejích Douova ivota
nìkdo leel, nebezpeèný jako podkop.
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Ráno, sotva se svezl z lavice, vzpomnìl si Doua na výstøel, který v noci v polích zaslechl. Neli se upamatoval, jak
to vecko bylo, tloukl tramistr na okno a køièel, aby vyel
ven. Tamhle má ve strouze mrtvolu. Zajedu pro komisi.
Nechal Douu stát a usedl na drezínu, kterou nohy dìlníka
uvedly v pohyb. Skøípala a letìla dolù, a tramistr se jetì
otoèil a volal: Vùbec s ní nehýbej. Nech ji leet tak, jak je,
komise ji musí ohledat! Radi tam ani nepùjdu, vykøikl
za ním Doua a jen se z dálky díval, zdali nìco uvidí. Já jdu
zas na chvíli domù, pravila bába, stojíc pøed domkem
s vlòákem pøes ruku. Copak se vlastnì stalo? dodávala
zpytavì. Mám v rajónì mrtvolu. Vdycky to potká zrovna mì.
Mluvil mrzutì a odplivl si, vzpomnìv na kolegu dolního
i hoøejího, jim se do cesty nìco takového jetì nepøipletlo. Kdepak leí? Prej tamhle, ukazoval Doua kupøedu.
Sám nevìdìl, kde to vlastnì je.
A to se tam ani nekouknete? Je to jedno, stejnì u ji nevzkøísím. Ale dal se po tìchto slovech pøece jen do kroku,
nebo od zaèátku tuil, e to souvisí s noèním výstøelem. Já
se taky podívám, øíkala bába, táhnouc za ním, budu to mít
z první ruky.
Neodpovìdìl a jen se rozhlíel napravo i vlevo, aby nic nepropásl. Bába sela a na kraj pøíkopu a za chvíli vykøikla:
Tamhle leí! Na okamik se zastavila, nechtìlo se jí dále,
Doua byl døíve neli ona. Ale nesestoupil dolù. Díval
se na mrtvé tìlo z trati, ve musilo zùstati do pøíchodu komise neporueno. Je to Ferda, pravil najednou ztienì, poznám ho podle vlasù. Ferda Zuzkojc? ptala se vyjevenì

a naklonila se, jak mohla nejvíce. Je zastøelenej, øekl Doua
jetì tieji. Jakpak to víte? V noci jsem slyel ránu. Ale vy
jste taky vystøelil, ne? Doua se k ní prudce obrátil
a rozhoøèenì vzkøikl: Jetì øeknìte, e jsem ho zastøelil!
Na chvíli se zalekla, ale pak øekla beze lsti: Já si to myslím.
Nevìdìl, co s ní má dìlat, ale dal se do smíchu. Tak jen to
nikde nepovídejte, mohla být z toho pìkná polízaná. Ferda
to je, no jo, znám jeho aty. A taky to je jeho postava. Vzpomnìla si, jak Doua o nìm v noci mluvil, a vìøila, e to je ten
èlovìk, kterého pronásledoval. Teï dìlá, jakoby o nièem nevìdìl! Ale byla zticha. Za chvíli øekla:
Já u musím jít. K polednímu zas pøijdu. ourala se pryè,
skrývajíc své podezøení.
Já jdu taky, pravil Doua, je to asi sebevrada. Byl to podivínskej rod. enì to ani neøíkejte, aby se nerozèilila, poradila mu jetì, odcházejíc k silnici. To vím, odsekl jí podrádìnì, nebo mìl dui plnou hnìvu. Jako kdy se smluvili,
huèel temnì, mysle na hrobníka a na Ferdu, kteøí li napøíè
jeho ivotem. Bába se la nejprve poradit s Bártíkem, jeho
ivnost leela pøi cestì. Ten jí øekl, aby mlèela, ale sotva odela, zaèal to roztruovat sám. Povìst se rozlila v irokých kruzích, sdìlovala se jako hluboké tajemství. Bába, která ji zrodila, by ji byla stìí i poznala, jak byla znetvoøená! Ale podstatu mìla stále jedinou: Doua zastøelil Ferdu, který se v noci
tajnì pøiel podívat na své dítì. Kolem deváté pøijela komise,
váná, zachmuøená a pøísná, byli s ní také dva èetníci. Je to
Ferda Zuzka, hrobníkùv syn, vèera mìl jeho otec pohøeb, øekl
jim Doua, sotva slezli. Byl pøejet? zeptal se soudce.
Asi se zastøelil, pravil Doua. Musím ale vyprávìt, jak to
v noci bylo. To a do protokolu, øekl i mu dva najednou. Teï
nás odveïte k tomu místu. Nejprve prohlíeli okolí, potom

polohu mrtvého trupu a potom jej teprve vynesli nahoru a poloili na pole. Tam jej prohlíel lékaø.
Je støelen do srdce, øekl s jistotou. Ale na rukou má nìjaké rány. Potom ohledával Ferdu po celém tìle a nael rán
u na stehnì a na pai nedaleko ramene.
Jako by ho byl pokousal pes. To si Doua nedovedl vysvìtlit. Raète dovolit, abych øekl, co jsem v noci zail. Sedím v cimøe, mohlo být asi k jedenácté. Najednou slyím køik
slepic a hned za ním se sype hromada døíví. Bylo to
z domkem, na dvoreèku. Myslil jsem, e je u nás zlodìj,
a vybìhl jsem ven s nabitou pistolí. U bylo ticho. Najedno
ale slyím, jak nìkdo utíká. Pustil jsem se za ním, pøes plot,
abych to øekl poøádnì. Zmizel mnì za tím kopeèkem, co
s tam za naím dvorkem zdvíhá. Ale kdy jsem na nìj vybìh
vidím dost blízko pøed sebou èlovìka bez èepice Známého
je mono poznat i ve tmì, nato kdy svítí mìsíc. Kadý
máme svoje pohyby a ty nikdo nezapøe. Napadlo mì, e je
to Ferda. Tyhle jeho vlasy jsem taky rozpoznal. Ale on u byl
zase daleko, a tak jsem jen vystøelil do vzduchu, abych ho
postrail. Co by byl ale Ferda na naem dvorku chtìl a jetì
k tomu bez èepice? Vyslechli ho s velikým zájmem, a kdy
dokonèil, zeptal se soudce: Teï u jste ale o tom pøesvìdèen? Abych øekl pravdu, tak jsem z toho blázen. Ferda to
byl, docela urèitì to byla tahle hlava. Ale jetì jsem vlastnì
neøekl vechno. Kdy jsem el asi za ètvrt hodiny èekat vlak,
slyel jsem nìkde v polích ránu. Kterým smìrem? Tímhle!
Doua ukazoval ikmo do polí. Ale tam se mrtvola nenala, øekl soudce ironicky.
To bych taky rád vìdìl, pravil Doua a pokrèil ramenyMáte
u vás na dvorku psa? zeptal se ho lékaø Nemáme, ale byl
by zapotøebí.

Øíkáte, e se zastøelil. A kdepak má nìjakou zbraò? Musil
by míti zbraò, chápete? Po soudcovì otázce skoèili èetníci
k místu, na nìm Ferda pøed chvílí leel, a hledali tuto závanou vìc. Nic tu není, volali za chvíli, to je podezøelé. Také
ostatní èlenové komise se jali hledati zbraò, prohlíejíce místo, na nìm Ferda leel prve i nyní, a lékaøi napadlo prohledati kapsy jeho odìvu, z nich vytahoval jen vìci zcela bezvýznamné. Byl støelen zepøedu nebo zezadu?  ptal se soudce
a lékaø prohlásil chladnì: Zepøedu. Byl ji od vás daleko,
kdy jste vystøelil? obrátil se soudce k Douovi, který hledal
s ostatními a lezl po kolenou s velkou horlivostí. Daleko, støelil
jsem jen pro postrach. Kdybych ho byl trefil, bylo by to lo
do nìho zády, e ano, a jak je vidìt, lo to pøedem. To si udìlal sám, raète být bez starosti. Vidìl, e jsou jejich oèi nyní
ponìkud zkøivené, e mu ji tak ochotnì nepøisvìdèují a e
mají nìjaké své mylenky, s nimi zatím nechtìjí na svìtlo.
Zmátlo ho to, on rudl i bledl, rozhlíel se po nich a jejich mlèení mu pùsobilo muka. Kdepak máte tu pistoli? zeptal se ho
najednou soudce.
Doma, prosím, visí na zdi, jako visívala jindy. Odmlèel se,
jako kdy lapá dech, ale pak vybuchl alostivì a utrýznìnì:
Snad s tím jetì budu mít tahaèky. Pitva je nevyhnutelná,
øekl soudce lékaøi, jako kdy schválnì odboèuje. Zaøiïte pøevoz, dodal k èetníkùm. Máte mì za jeho vraha nebo ne?
zaúpìl Doua.
A postavil se pøed soudce, který se chlácholivì dotkl jeho
ramene a øekl s opatrností: Jen buïte zcela klidný. Vecko
se spravedlivì vyetøí. Bylo to, jak to øíkám, namoudui, øekl
Doua Zvýeným hlasem a dal si ruce na srdce. Pùjdeme
sepsati protokol, vybídl soudce komisi. Potom zaøídíte pøevoz a vyetøíte, co tomu pøedcházelo. Starí èetník zasaluto-

val a hlásil: On tu zùstane a já pùjdu do vsi hledat povoz. Pak
pùjdeme pátrat, kde vèera byl a s kým mluvil. Myslím, e budeme do poledne hotovi. Soudce kývl a vykroèil, ostatní
za ním. Raète jít ke mnì do domku, venku se nedá psát, zval
je Doua, ukázav rukou kupøedu. Tak jsem to zamýlel, ujistil ho soudce.
Doua je pøedbìhl, aby ve pøipravil, nikdo ho nezdroval.
Aby nìco s tou pistolí neto..., poeptal soudci lékaø, ale ten
ho pokynem hlavy uklidnil. Ve svìtnici si Doua vzpomnìl, e
má pøed enou mlèet, a odvádìje k ní z kuchynì Fanynku, øekl
jí: A tu u tebe holka chvíli poèká. Mám tu inspekci. Nepotøebuje nic? Cítila se ji dosti zdráva a sedìla na posteli, zahrnujíc dìátko, leící podél ní, neustálou pozorností. Ne, jen
se se mnou nezdruj, nìnì ho uklidòovala. Budu mluvit zticha, øekl Doua pánùm, kteøí zatím vstoupili, ena je právì
po porodu. Ukázal rukou na dveøe pokoje. Pochopili, e prosí
i je, aby tlumili hlas, a uèinili mu po vùli.
A tadyhle je ta pistole, øíkal, jako kdy jde po pièkách,
raète si ji prohlédnout. Sejmul ji ze zdi a podal jim ji bez strachu a srdeènì jako pøátelùm ruku. Soudce ji prohlíel, ukal
si nìco s lékaøem a potom øekl: Vezmeme ji s sebou, víte?
K protokolu musíme mít doklad. Bylo jisto, e chtìjí náboj,
který bude pøi pitvì vyòat z Ferdova tìla, srovnávat s touto
zbraní, zdali k ní patøí.
Tak v tom podezøení pøece jen jsem, co? øekl Doua sklíèenì a pohlédl na nì, jako kdyby ho zatýkali. To nikdo neøíká. Musíme prohlédnout vecko. Pane doktore, diktujte protokol o mrtvole. Sesedli se kolem stolu, lékaø diktoval, písaø
psal. Kdy byli hotovi, diktoval soudce, jak byla mrtvola objevena, a celou výpovìï Douovu. Mìl jste s ním nìjaké spory? zeptal se najednou Doui.

Spory.spory.  koktal rozpaèitì, ani bych neøekl. Jednou
mi sem vlezl za enou a já ho pøi tom pøistihl. Jene ena
se s ním tenkrát spravila sama. Øekl jim to jetì podrobnìji
a soudce se ho potom ptal: On vás tedy jistì nenávidìl. Mohlo
se stát, e se vám chtìl mstít. Nepouil jste zbranì v sebeobranì? Rád mne jistì nemìl, to se dá myslit. Ale nic si proti
mnì nedovolil. Hm, huèel soudce a tahal se za vousy. Mìl
byste nám øíci vecko. Vìc by se velmi zjednoduila. Já u
víc, páni, nevím, pøece si nebudu nic vymejlet. Zatím to tedy
staèí. Uvidíme, co pøinesou èetníci. Podepite se, tuhle, co je
ta vae výpovìï.
Doua tak s ochotou uèinil, a neli udìlal teèku, øekl: Kluk
proklatá! Kdypak budeme moci mluvit s vaí enou? Její výpovìï nutnì potøebujeme. S tím by mohli páni trochu poèkat, a se pozdraví. Sama bába mi radila, abych ji zatím etøil.
Jetì jsem o tom nic neøekl. Byl porod tìký? Ne, bába
øíkala: ,Vylouplo se to jako kvìt.  Soudce se usmál, zjihl
a zeptal se: Máte chlapeèka? Kdyby chlapeèka, vzdychl
Doua. Holku, a u druhou. Párek se mi nepoved. Polu
sem asi za dva dni èetníka, on vai enu vyslechne. Pro dneek bychom byli hotovi Spánembohem. Vyprovodil je a
k silnici, kde na nì èekal povoz, tramistr se vrátil na drezínì
teprve nyní, ale jeho výpovìï u mìli zapsanou.
Èlovìèe, já tu mám smùlu, stýskal si Doua. kdy s ním
pøiel do kuchynì, jestlipak ví, e to vypadá, jako bych byl
Ferdu zastøelil já. Vyprávìl mu, jak to bylo, ale tramistr ho
chlácholil: To nejsou jetì ádné dùkazy. Chtìl bych enu
a nového potomka. Ale nic jetì neøíkej, aby se jí nepøitíilo. Vedl ho k ní, pøivítala ho s velkou radostí, a kdy jí blahopøál, mìla oèi plné slz jako kadá matka pøíli astná. Snad
byste neplakala. Takové hezké dìátko!

Ukázalo se, e se k pøemíøe jejího tìstí jetì nìco pøipojuje, a její slzy byly hojnìjí.
Frantík chtìl chlapeèka. Ale já za to nemohu. Snad tu holku nebude mít ani rád. Doua rozpaèitì pøelapoval, kadé
slzy zavíraly jeho srdce i ústa, pøed cizími lidmi se bál nìhy
a skrýval ji pod jeatou drsností. I nepovídej, je mi to jedno,
napravit se to nedá. Tramistr si s ní podal ruku, slíbil, e
v nedìli pøijde jeho ena, a pospíchal ven, aby se dostal dále.
Vyetøování se asi nevyhne, to u není nic platné. Ale kdy
má èisté svìdomí, nikdo na tebe nemùe. Rozeli se jako
dobøí pøátelé. Doua byl jeho pøedstaveným na vojnì, teï
se to obrátilo, ale nikdo z nich nièeho nepozoroval.
Drezína ubíhala v dál, Doua se za ní díval s nezvyklým steskem, a kdy zcela osamìl, opøel se o domek a tie zazpíval:
Mé konì jdou dnes tie jako pìny...
Ale nedostal se ani k druhé sloce, kdy se sem od silnice
pøihrnulo asi pìt vesnických en. Nìkteré nesly kameninové
hrneèky, dvì z nich mìly v takách nìco ukrytého. Jakpak
se vede rodièce? ptala se ta nejsmìlejí, nebo chvíli trvalo,
neli se pøed Douou uklidnily a nabyly ztracené jistoty. No
dobøe, copak to nesete? Nìco pro posilnìní, nebudete proti
tomu nic mít? To nás máte tak rády? ptal se jich mile dotèen a ne mohl postøehnouti to, co tak hluboko tajily. Celá
ves dneska o vás hovoøí, øekla jedna z nich a pátrala stále
kolem sebe oèima modrýma i úskoènýma, kterým nechybìlo vtíravosti.
Byla by se ráda zeptala, kde leí Ferda, ale Doua ji otvíral dveøe a vedl je dovnitø. Bylo tøeba se pøemoci, potlaèit výzvìdné touhy, které je sem pøivedly a skryly se pod pøátelskými pohledy jako polévka pod poklièkami a vejce v takách.
Zùstaly s Douovou osamoceny, stavìly pøed ni dar a vatlaly

jedna pøes druhou. Máte to tak trápení, litovaly ji, myslíce
na zabitého, Ferdu. Ale ona si oddychla a øekla
s uspokojením:
Sláva bohu, u to je odbyté, ani nevíte, jak jsem ráda. Zmátlo je to, ony utichly a prohlíely si dítì, chválíc jeho zdravou
barvu a rovný rùst. Rozpomínaly se horlivì na Ferdovu podobu, na význaèné rysy jeho tváøe a na barvu oèí, ale pak usoudily, e je jetì brzy na takováto srovnání, nebo dítì se mìní
od hodiny k hodinì.
Øeknu vám, e jsem se nìco nastrachovala... pravila Douová. Ale nedoøekla, nebo do svìtnice vstoupil její mu.
Vzpomnìl si venku, e ena jetì o nièem neví, a spìchal,
aby tu byl, kdyby bylo tøeba zakroèit. Ale eny se cítily velmi
stísnìny, ostýchaly se dráditi bolest, která snad právì nyní
na chvíli polevila a opadla. Jen kdy jste zdráva, øekly jí pospolitì, tamto u nìjak pøeèkáte. Doua se lekl neprozøetelné vìty, zakalal, aby její ozvìnu rozptýlil, dal se do smíchu
pøíli pøepjatého a vanil:Boe, Aninka je tento.viï, Aninko.to
nejtìí u máme za sebou. A enám tu ji bylo nevolno, poøád mìly strach, e se po nìèem smeknou a uklouznou, hledìly, aby byly brzy venku, kde se jim z naditých hrudí vyhrnou
proudy znásilnìných slov. Slijte ji do jednoho hrnce, radily
Douovi v kuchyni, podávajíce mu své hrnky a vykládajíce
z taek vajíèka na stùl, kde se zabìlala jako dvì øady i velkých
vycenìných zubù.
To jste nemusily, øíkal ostýchavì a poèínal si dosti neobratnì, a ho jedna vystøídala.Kdepak vlastnì leí? ptala se ho
pøitom eptem.
A on jí odpovìdìl chladnì a pøísnì:
Tam teï nesmíte! Ale komise u tu byla, viïte? nalehly
na nìho tøi na jednou a ètvrtá skoro vykøikla: Copak vlastnì

zjistila? Koukejte, ukazoval na stìnu, víte, co tam visívalo? Jéjej, nevíme, odpovìdìly horempádem, to je divná
hádanka. Moje pistole: A kdepak je? Oèi jim vylezly z dùlkù, oèi mokré a jako sklenìné, kadá vy padala jako dvì veliké oèi.Sebrala mi ji komise, jistì mì do toho zatáhnou.
Na vojnì jsem s ní zastøelil zchromlého Ramsesa, ale víc nikoho. Stály kolem nìho ztichlé a nìèím zastraené, bály se ho
drádit, nebo vidìly, jak tìce ve snáí.
No, tak my i zase pùjdeme, øekla ta nejhovornìjí a táhla
je za sebou ke dveøím, jimi se protahovaly, pøekáejíce jedna druhé jako ve zmatku.Pìknì dìkujeme, køikl za nimi
Doua.
A kdy zavøely dveøe, pokleboval se:
Èuchat jste pøily, to mi nepovídejte! A mezitím zdvíhali èetníci Ferdovo mrtvé tìlo na fùru vystlanou slámou, hemilo se to
tam lidmi, jejich oèi byly plaché i vytøetìné. Kdy èetník vykøikl: Hergot, èímpak ho pøikryjeme? odvázalo si nìkolik en
zástìry a prostíralo je po mrtvém, který by byl zaiva nestál
o jejich úsluhu. Jak se jmenuje ta holka? ptal se èetník vech
a nikoho a vytahoval svùj zápisník, který mìl èervené desky
a líbil se dìtem. Anièka Truneèková, z Kleèe ze statku, køièeli jednìmi ústy. Èetník si to nemotornì zapsal a druhý zavolal:
Tak se mùe jet! Odpoledne jsme zase ve vsi! krávy
se daly do kroku, ly zdlouha a kolébaly se, celá fùra se kolébala na krabatém poli a v ní jezdil Ferda tam a sem, bouchaje hlavou do postranic, jako by ho ani po smrti neopustila
palièatost a vzdor.
Mé konì jdou dnes tie jako pìny...
zpíval si Doua pøed domkem a myslil na Ramsesa a Elvíru
s jejich svìtlými lépìjemi ve svém srdci, které bylo dnes tem-

né a smutné. Zaèal se procházeti, minul okna i zahrádku
a najednou stál obrácen tváøí do pole, po nìm jel podivný
pohøební vùz, taený hnìdobílými kravami.
Hele, hlídaè, povídali si lidé, jdoucí za vozem v hustém zástupu. Sundává èepici, pravili jiní.
Salutuje! opravil je kdosi.
Doua skuteènì stál a zdravil Ferdu po vojensku, dokud vùz
nepøejel.
Vèera ho odpráskl, teï ho zdraví Pst, to se nesmí, okøikl nìkdo prostoøekou enu. Ale èetník ji byl vedle ní a ptal
se, co tím myslila. Øekla mu to bez vytáèek a dobrosrdeènì,
jak se to povídalo. Jeli právì nedaleko místa, kde se zabodla
do zemì Ferdova pistole, ale nikdo ji nevidìl Nikdo ji neuvidí ani tehdy, a tudy pùjde za pluhem! Klesne hluboko
do zemì, a zasypána hlínou, promìní se ve veliké a vìèné
tajemství, o nìm se bude vìøit, e je dostupno pouze hlídaèi.
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Druhý den ráno ji nikdo Douovou v posteli neudrel. Vstala,
kdy byl Doua na trati, a vbìhla do kuchynì, která usmíøila
její stesk. Radovala se z ní jako po návratu z veliké dálky, rovnala ji, rozházenou a nepoøádnou, jak ji pøevrátily naruby muovy polekané ruce, které tu hospodaøily. Nejvyí èas, e
jsem tady, øíkala. (Brala neumyté nádobí kus po kuse, jak
stálo narovnáno na zemi u kamen). Zejtra u by nemìl z èeho
jíst. Kam vkroèila, vude se setkávala s èernou koèkou, která se jí stále tøela o nohy, upomínajíc ji o svùj pøídìl, kterého
se jí po tøi dni nedostalo. Rozumìjíc jí, vzpomnìla si jetì
na jednoho ivého tvora, který patøil k veselým vìcem této jiz-

by, a pohlédla na klec, v ní sedìl schoulený a smutný kanár.
Proutky loòského jitrocele byly do posledního zrna obrány,
v misce zbytek vody, kalné a oklivé jako v silnièní koleji. Pøejela po drátech klece, aby ho probudila, ale on byl stále jako
zasnìný a zmalátnìlý:
Frantík by vás brzy sprovodil ze svìta, øekla s cituplnou
lítostí. Ale døíve neli je oetøila, zadívala se na prázdné místo
pod klecí, z nìho trèela nevzhledná skoba. Tady pøece nìco
schází, pravila zamylenì, tady schází ta pistole. Dívala se,
nevisí-li nìkde jinde, ale nenala ji, co ji znepokojilo. Co tu
ili, nebylo s tím pøedmìtem hnuto, tu s onou nemìnnou pravidelností jako na protìjí hodiny, o nich se také domníváme, e srostly se zdí a mohou býti sòaty jen za okolností velmi lo o obrázek, byla by asi ménì vzruena jeho ztrátou. Pistole je vìc, která nemùe zmizeti náhodnì, a prázdné místo
po ní je jako otvor plný záhadnosti. Kdyby byla noc, tak bych
to pochopila, øíkala si, zírajíc do jasného dne, v nìm Doua
koná svou slubu bez nebezpeèí. Ale najednou se zastavila,
krev jí zestydla v led, vzpomnìla na Fanynku, kterou tu nikde
nevidìla a která mohla ze idle k pistoli snadno dosáhnout
nebyla dosti støeena a zmocnila se zbranì jako hraèky,s ní
nìkam zalezla ke své velké radosti. Skoèila nazpìt do pokoje, hledala ji za kusy nábytku, volala ji, ale Fanynka se odnikud neozývala. Jak byla, v èervené spodnièce a modré, napolo otevøené halenì vybìhla pøed dùm a chtìla ji volati zbìsile a poplaenì. Ale vtom ji spatøila na trati v náruèi otcovì,
a otce, obklopeného dvìma èetníky, kráèejícího pøes silnici
k domku. Nedovedla si ten podivný obraz vysvìtlit, a aby byla
zmatena i jetì více, zdvihl èetník ruku a potìkával v ní pistoli, která byla podobna té Douovì. Snad nìkde Fanynku
s tou zbraní nali, myslila si a couvla kus nazpìt, nebo

se stydìla za nedbalost svého odìvu. Pak se vrátila
do kuchynì, rychle se dooblékla, i átek si vzala na hlavu, aby
skryla své vlasy, neupravené a spadlé k ramenùm.
V podezøení jste, tomu se nevyhnete, ale nic vám nemùeme dokázat, pravil jeden z èetníkù k Douovi a hrál si v hrsti
s kousky olova, které bylo podobno hranatým brokùm, nahrubo sekaným. Lidi velicos povídají, ale svìdèit nikdo nechce, øíkal druhý. Hledali jsme, odkud to vylo, narazili jsme
na bábu, která vaí enì pomáhala, ale ta se duovala, e
nic neví a e nechce se soudem nic mít. Na lidi se spoléhat
nemùete. Vak sami dobøe víte, jak to na svìtì chodí Bába
Janouková mi to ráno øekla rovnou, ale copak jí to èlovìk
mùe míti za zlé? kráèeli zvolna jako v nejlepí zábavì, bylo
jasno, e èetníci Douovi dùvìøují, i kdy  nemohou potlaèiti
jisté zklamání. Podíváme se jetì na to døíví, øekli u domku.
A Doua je vedl na dvorek, kde bylo ve netknuto a rozházeno. Sem tedy pøibìhl z Kleèe, to bych mìl skoro zjitìno.
Bez èepice byl, ta se nala s holí v hospodì, a rozzuøen musil být jako bìs. Toho psa, co ho pokousal, rozbil o zeï na madìru.
Jen tu pistoli kdybychom nali, tak je to v poøádku. Snad
ji nìkde zahodil, no, støelil se, pustil ji z ruky a jetì mohl kus
utíkat. Copak kdy se patnì trefil a chtìl se dát jetì pøejet?
V tu chvíli, co jsem slyel ránu, zrovna vlak. Douùv mozek
pracoval bystøe a horeènì, pokouel se ze vech sil, aby svou
domnìnku uèinil jasnou a pøesvìdèující. Jeden znalec øíká,
e ten náboj je z vaí pistole, druhý tvrdí, e není. Soudce by
vás byl jen tak nepustil, kdybychom byli nepøinesli zprávu, e
ten øezník míval pøi sobì pistoli a e byla taky vojenská. No
tak, to jste mi jetì ani neøekli. Zapla pánbùh, e mi pøilo
aspoò nìco na pomoc. Ale pojïte dál, nìco vám uvaøím, ne-

chtìli byste alespoò trochu kafe? Podìkovali mu, nebo mìli
uloeno jetì jednou navtíviti vesnici a vyslechnouti lidi, kteøí
si spøedli svou povìst tajemnì a pevnì, e se podobala neviditelné síti, ji nikdo neprorazí. Výslechy jetì budou, na to
se pøipravte, øekli mu na rozlouèenou. Ale tím ho ji nezarmoutili.
I enu vám pøivedu, jen a u máme pokoj! Tak sbohem,
pistoli si jetì necháme, pravili èetníci.A Doua jim ji na dálku odpovídal: Na památku vám ji dám, tøeba je mi tak drahá!
Zastøelil jsem s ní Ramsesa, pánové, to byl kùò! Ale tu ji
za ním stála Douová s oèima velikýma, on se chtìl na ni zlobit, proè jetì neleí, ale ona umlèela tisíci otázkami. Pootevøenými dveømi vyslechla jeho rozhovor s èetníky, ale to bylo
málo proti tomu, co jí Doua potom jedním dechem povìdìl.
Bùh mu dej lehké odpoèinutí, øekla a pokøiovala se, tak
pøece jen skonèil vlastní rukou, jak to tu jednou sliboval. Ale
málem, povídám, málem, a mohl jsem být za nìho souzen já,
tak se to divnì kolem mne sloilo. Nelo mi to do hlavy, e
jsi zapomnìl na koèku i na kanára. Koèka si u nìco najde,
ale kanár nikam nedosáhne ani se nedovolá. A ty jsi zatím
proíval takovou hrùzu! Doua se rozbìhl za koèkou a zaèal
ji hladit, potom si stoupl na idli a hovoøil na kanára sladkými
slovy, ale záhy poznal, e tìmi ho nenasytí, a spìchal, aby ho
nakrmil cukrem. Je u ten pták hodnì plesnivý, Aninko, pìt
let je pìt let, také se s ním budeme musit rozlouèit. Pamatuje jetì nai Frantiku. A jé, to u je stáøí, ale koèce je jetì
o dva roky víc. Taky u ten zadek nìjak tahá. li jsme sem
jako do poutì. Chtìli jsme tu mít kolem sebe hodnì ivota.
A poøád je to tu samá smrt a samé hroby, øekl Doua hlasem truchlivým jako pohøební prùvod Ale jako by se byli smluvili, vzpomnìli si souèasnì na mladý ivot, který vedle v pokoji

vrní a se rozhoøívá, a skoèili tam jako na jeho obranu. Jakpak ji vlastnì pokøtíme? ptala se Douová, sklánìjíc se nad
dìátkem, a on ji odpovìdìl trochu zklamanì: Myslil jsem,
e pùjde za kmotra Farka. Kluk by se byl jmenoval po nìm.
Ale pøestaò u s tím, Frantíku, mì to bolí.
Vzpamatoval se, pohladil ji po sehnutých zádech pøemýlel, èím by ji potìil. Koupím jí hrdlièku, Aninko, v létì by visela na domku a cukrovala. Kdyby vydrela dlouho bylo by to
pìkné. A nám umøe kanár nebo koèka, budu nad nimi truchlit jako nad èlovìkem.
Hrdlièka vydrí deset let, Aninko, na mou dui, slyel nìkolikrát. Tak já ji koupím, jo? Boe, za deset let bude Fanynce
tøináct a ty u doèista edivej. A kdo ví, co vecko budeme
mít za sebou a jestli nás nìco nezlomí. Zamyslili se nad jediným rokem, který tu spolu proili, a deset let se pøed nimi otevøelo jako deset svìtnic, holých a pustých, jimi bude procházeti jejich pláè i smích, deset svìtnic, deset stupòù ke hrobu.
Ale tu se Doua vzpøímil, zmuile nastavil hruï, jako kdy øíká
deseti silným nepøátelùm, záhadnì skrytým v brnìní: Tak pojïte! A oni li a li, deset rokù lo a lo nad jeho domem, a teprve ten desátý se spustil nejníe a Douu poznamenal. Bylo
mu tehdy sedmaètyøicet let a hrdlièka jim tøi roky pøedtím.
Onoho veèera se zdvihla mocná vichøice, stromy na horách
zaúpìly a praskaly. Zdivoèelý a gigantický netvor neznámého jména a podoby tanèil nad krajem v obrovském kruhu, tma
vlála a svitìla, cuchala se a trhala jako nesmírný èerný prapor, jeho dìrami prosvítala svìtla údolí Kameny, uvedené
v pohyb valily se s rachotem po svazích k trati, kterou chránily stromové hradby a úzkostlivé oèi hlídaèù. Obyvatelé vech
stráních domkù, které v dlouhých intervalech vroubily okraj
serpentin, rozestavili se ve svých úèastcích a jejich obèasný

pokøik, jím se pøivolávaly, brala vichøice od úst a roztoèila jej,
a z nìho nièeho nezbylo. Ani plameny svìtel v lucernách
nebyly pøed ní uchránìny, bylo tøeba vech sil, aby ses dostal
pár krokù kupøedu.
Zdvíhaje kámen, na který nohou narazil, pravil Doua, zachumlaný a nevlídný...
Kdyby to bylo aspoò uhlí! Vzpøímil se, rozhoupal ruce
a mrtil studeným bøemenem kamsi do tmy, kde zapadlo, ani
slyel nìjaký hluk. Bylo to, jako by se byl potopil do hlubiny
bez dna, nebo jako by to byl lehký papír, který vítr uchopil
a unáí. Nemohl pøece vìøit, e by jej byl hodil tak daleko.
Velmi ostøe si uvìdomil to ticho, které po kameni zùstalo,
a vzpomnìl si na vecky kameny, které tu za deset let posbíral a odklidil, a na vecky vichøice, proti nim stával jako proti
nepøíteli. Nìco takového se mu jetì nestalo. I kdy padl kámen do mìkké pùdy, slyel vdycky jeho zadunìní, nìkdy pleskot, jindy praskot køoví, a podle toho zvuku mìøil vzdálenost,
na kterou dohodil. Vìdìl, padl-li do strouhy nebo na pìinu,
vìdìl, kde je pole a kam bude musit zítra jít, aby vecky kameny posbíral a srovnal na hromady. Byl to krásný, namodralý znìlec, po nìm je vsi poptávka, ale který mùe sám leckde potøebovati, rovná-li a oetøuje svou tra.
Musil být velmi znepokojen tou malicherností, nebo se nerozpakoval vzíti lucernu a pustiti se k místu, kde podle dohadu kámen zapadl. Myslil si pøitom, e vichøice pøemohla a rozptýlila ten nepravý zvuk, ale to ho neuklidnilo. I jindy mu hvízdala v uích, sahala tudy do mozku, a to bodalo, byla nìkdy
jako tisíce bøitkých dýk a noù, které bzuèí a doráejí
a protknou, i mylenky. Na pìinì za strouhou opravdu leel
veliký znìlec, oválný a hladký, jak jej soustruhovaly detì
a mrazy, slunce i èas. Byl vìtí neli lidská hlava, ale nebyl

mokvavì zkrvavìlý jako lidské hlavy, které se obèas objevují
na tratích. Jene v tento okamik byl i jemu pøisouzen zvlátní
smysl. To jsem blázen, mumlal Doua a zdvíhal kámen
se zemì, aby jím vzápìtí a ze vech sil mrtil daleko pøed
sebe. Naslouchal. Zdálo se mu najednou, e i vichøice ztichla, nebo kolem dokola byla jen tma, ztuhlá a dlouhá, pøestala vlát a sedìla v mlèenlivém støehu. Tím spíe uslyí dopad
kamene. Ale neslyel opìt nièeho. Rozbìhl se jako utknutý,lucernu nechal stát na pìinì, byl ji v poli, které se pod
ním boøilo a do nìho seè byl bez hluku zaboøil patrnì i kámen.
Narazil na nìj nohou, shýbl se a bral jej zase do ruky. Ale jak
tu stál, rozpomnìl se na své podivné poèínání a rozchechtal
se sám nad sebou. V takových nocích se lidé dìsívají vlastního hlasu, na nìj nikdo neodpovídá, ale Doua byl podìen
nìèím jiným. Pustil kámen z ruky, ani chtìl, kámen mu padl
na pièku nohy, která bolestí odskoèila, ale on se touto bolestí trochu vzpamatoval. Sáhl si na èelo, chytil se za vousy,
nebo se mu zdálo, e blázní. Cítil, kterak se jeho dlouhé vousy vìtrem pohybují, a uvìdomil si, e vichøice fièí dál, jak ho
o tom pøesvìdèoval studený van na tváøi. Otoèil se jako zmámený k pìinì, kde plápolala jeho lampa a osvìtlovala èervenì, zelenì a lutì prostor kolem sebe. Ve lutém pruhu
se klátilo køivolaké køoví.
Co to je? zaúpìl jako støelený. A hned se zase zasmál strojenì a úmyslnì, nebo se mu vrátila vzpomínka na pøedchozí
smích, který podivnì dunìl, jako by byl zùstal v jeho útrobách
a tlaèil se ven nikoliv ústy, nýbr uima.
Chachachachá, táhlo se tmou, která nic nevracela.
A on jen cítil ètyøi tupé nárazy v hlavì, která znìla jako zvon.
Ale jetì neztrácel nadìje. Snad to je vìtrem, který rve slova,
sotva se dostala na rty, a roztrhá je a roznese, e èlovìk ani

sám sebe neslyí. Nebo snad prostì zbìsilý øev vìtru vecko
pøehluí? Ale vdy vlastnì není ádného øevu, vítr jen neslynì proudí a teèe, cítí jej pouze a vidí, ale neslyí. elest
a um, který ti táhne hlavou, jest elest a um jeho mocného
toku, podobného øece, táhlé a nepøehledné. Já jsem Frantiek Doua, hlídaè èíslo sedmaètyøicet. Nic.
Já jsem Frantiek Doua, hlídaè èíslo sedmaètyøicet.
Øval slova, která mu slina pøinesla na jazyk, ale neslyel je.
Tyté prudké a dunivé nárazy v hlavì, toté chvìní mohutného zvonu, v nìj se promìnila. Ztichl a zesinal. Ruce se mu
natáhly dlouze podél tìla, jako by chtìly zemøíti. Srdce vak
bilo hluènì a bouølivì nikdy neslyel tak jasnì bít své srdce.
Zdálo se mu, e je to srdce v hlavì, a pøedstava zvonu byla
tím mocnìjí. Frantíkùùù! Douóóó! Doua svou enu neslyel. Sotva zaznìl jeho podivný hlas, opustila své nìm
nechala hoøeti lucernu, obrácenou proti vlakùm, které odshora pøijídìjí, a rozbìhla se za ním, klopýtajíc potmì
o døevìné prace a o pièatý tìrk. la popamìti jako pes,
vyhmatávala nohama správný smìr a bìela stále uprostøed
kolejí. Douóóó! Frantíkùùù! volala co chvíli. Ale on jí neodpovídal, co pøidávalo rychlosti jejím krokùm.A tu spatøila
jeho lucernu, nad ní záøil barevný kruh, a vyboèila z trati
na pìinu, po ní mohla bìeti bez klopýtání. Já mám
v hlavì zvon, já mám v hlavì zvóóón! Divná, blouznivá slova jejího mue, který bloudil kdesi v polích, jí projela srdcem
jako studený høeb, ona se zapotácela a stanula. Nemohla
se upamatovati, co se vlastnì dìje, a hmatala rukama
po tìle, aby se ubezpeèila e je ivá a e bdí. Snad
se zbláznil, myslila si pokoutnì a nesmìle, moc toho
v ivotì proil, snad ho to pøemohlo. Táto, Frantíkùùù, øekla
nesmìle a opatrnì, jako kdy postupujeme tmou s rukama

vpøed a chráníme se, abychom do nièeho nevrazili. Nikdo jí
neodpovìdìl, Doua se znovu pokouel uslyeti vlastní hlas.
Øval, a to mìlo podobu pláèe, a mu pøeskakoval hlas jakousi lítostí. Já mám v hlavì zvon a v tom zvonu srdce, buch,
buch, buch. Rozechvìlá a zmuèená, chtìla zaplakat, ale
rychle se zase vzmuila a udìlala køí. Nemùe a nesmí odtud utéci, ten èlovìk jest její mu. Vybìhla proti nìmu nazdaøbùh, toti proti jeho hlasu, který nedaleko dozníval.
Po dvaceti krocích stála pøed ním. Aninko, zaúpìl bolestnì, rozpoznav ji svými prsty a cítì známou vùni, která jest
ve tmì zvlátì zøetelná. Co tu, proboha, dìlá? Jetì neli domluvila, on ji zase hovoøil, plae a odcizenì, jako kdy
se s nìèím navdy rozchází. Holka, já asi ztratil sluch, to
snad od tìch vìtrù! Hledala potmì jeho ucho, cítil, jak se ho
její ústa dotýkají, tuil, e chce na nìho køièet z nejvìtí blízkosti, a snail se naslouchat. Ale rozpoznal jen, jak otvírala
ústa, a její hlas byl pouze jako vzduný evel, z nìho
se nemohl radovati.
Neslyel jsem tì, øekl jí sklesle, nikoho víc na svìte neuslyím.
Chtìla ho tìit, chtìla øíci, e to zase pøejde, jen co pøijde to
jen v mylenkách. Byla by se to ráda zeptala, jak se dostal a
sem, Co tu hledal v noèním poli, blátivém a pustém, a k tomu
jetì bez lucerny. Drel se jí za ruku, a jako by do nìho pøetékaly její mylenky, zaèal vyprávìti, jak se pustil za kamenem,
který dopadl na zemi bez hluku, jako kdy jej vítr unáí nebo
jako kdy se potápí do bezedné propasti. To snad je od toho,
Aninko, jak tenkrát u Hradce vyletìl do povìtøí ten prach a jak
to se mnou pratilo na zem. Upamatovala se na jeho vzpomínky a myslila e to souvisí. Nevìdìla, jak má projevit svùj
souhlas, kdy ji ani nevidí, ani neslyí, a tahala ho za ruku,

tvoøíc nová znamení své mluvy. Co øíká? ptal se jí, nerozumìje tìmto pohybùm. Teï mi bude musit vecko psát.
Doli ji k lucernì, shýbla se pro ni a osvìtlila jeho tváø,
na ni padlo zelené svìtlo, èiníc ji jetì bledí
a zarmoucenìjí. Vzdychla, chtìlo se jí pohladiti ho po líci,
uèinila tak a nepotlaèila slz, které jí mokvaly v oèích. Vimla
si jak stojí køeèovitì a strnule, s rukama stále svislýma, které
ho èiní podivnì vypjatým, jako chodí slepci. Drel hlavu stále
nezvykle vzhùru, vytáhl a napjal krk jako èlovìk nìkde v páteøi
ochrnutý. A tak el podle ní, kdy sestupovali na tra. Vedla
ho jako by byl zchromlý, trmáceli se zbyteènì po trati, nebo
mohli jíti hladkou a rovnou pìinou a k silnici. Ale oba byli
pøíli zamìstnáni starostmi, co bude teï.
Jak to, e èlovìk vdycky ztratí zrovna to nejmilejí? Vìdìla naè myslí, èeho se bojí, co oplakává, ale mlèela. Øíkám
ti, bez jazyka bych se obeel, na mou dui, ale neslyet lidi,
to je horí neli oslepnout. Veliký stesk naplnil jeho srdce,
proud slz mu vytryskl z oèí, plakal mu, tie a zarputile, jeho
bolest se strachovala slov. Dlouze a bez obrany kanuly slzy
po tváøi, dùvìøovaly noci, která je skrývala. Dríc ho za ruku,
cítila, jak se celý chvìje, jak se uvnitø vzpouzí a brání, jako by
se podroboval a uzavíral pokorný smír. Doli právì k domku
a ona si vzpomnìla na svou lucernu, která stála vpøedu na trati.
Ukázala mu rukama, aby el domù, a rozbìhla se do tmy, aby
byla co nejdøíve zpìt. Pøiblíil se k osvìtlenému oknu, nahlédl
dovnitø zelenou houtinou mukátù a muèenek a nael obì
dìvèata za stolem, kde se uèila a èetla. Roztouil se po nich,
a zcela zapomenuv, co se s ním stalo, vbìhl do pøedsínì
a prudce otevøel dveøe do jizby. Zaradovaly se, e se otec
vrací, a ptaly se jednohlasnì: Kde je maminka? Celé tìlo
ho zastudilo, on ji zase vìdìl, e se vrací domù ohluchlý. Ale

domnívaje se, e z pohybù jejich úst pozná, co øíkají, bude-li
je bedlivì pozorovati, zeptal se s velikou nìhou: Co jste øíkaly? Kde zùstala maminka? Nerozumìl jim opìt a stáhl
se do tmy pøedsínì, odkud zavolal pøíli hlasitì: Jen si hrajte, pøijdeme hned. To je uspokojilo a ony se zasmály otcovu
hlasu, který byl tak hluèný. Doua se pøitiskl ke stìnì domku,
chránì se pøed vìtrem, a èekal, aby mohl vstoupiti do jizby
spoleènì se enou, která bude dìtem odpovídati za nìho.
Vichøice nepøestávala, on ji neslyel. Nebyl smuten proto, e
byl vyøazen z této sluby, pod její tíhou tolikrát zaúpìl. Ale bál
se, e byl vyøazen ze svìta a vypovìzen na ostrov, kde muèí
èlovìka tím, e mu tisíce lidí vyprávìjí nejkrásnìjí události
svého ivota, a on si musí od rána do veèera dret ruce
na uích.
Tatínku, proè je mìsíèek poøád jen na nebi? Protoe nemá
nohy , A ruce má? Taky ne. A jakpak se tam nahoøe tak
dlouho udrí, kdy nemá, ruce? Tak se s ním kdysi bavívaly
jeho dìti. Vzpomínal, jak byl nìkdy k jejich zvídavým otázkám
nedùtklivý, a nedovedl svou nevrlost nyní pochopit. Pøál si, aby
mu celý svìt kladl otázku za otázkou, na nì by odpovídal trpìlivì a radostnì, jen kdyby je slyel, jen kdyby je slyel! Lekl
se, spatøiv u sebe svou enu, kterou neslyel pøicházet, a pohlédl na dvì lucerny, které pøináela. Jedna svítila, druhá byla
tmavá, zhaená. A ta byla jeho.
16
Uplynuly asi tøi nedìle a na Douovì místì konal slubu mladý mu, kterého sem poslali z Loun. Øíkal Douovi s neskrývanou závistí: Vám je, strejèe, hej, pùjdete do penze a budete mít do smrti pokoj. Já se budu tlouct na trati jetì pøes tøi-

cet let. Kadý to tìstí nemá. Doua ho vak neslyel, a to
bylo dobøe. Byl by mu jistì mu øekl:
Blázne, nerouhej se a va si toho, e slyí. Penze vak
stále jetì nepøicházela. Mu i ena byli ji na ni pøipraveni,
pozemek dole ve vsi mìli zakoupen, také kámen byl svezen
pro základy. lutobílé opukové balvany oznaèovaly místo, kde
bude záhy vztyèen jejich nový domov. Chtìjí v nìm zøíditi hospodu, aby mìla vesnice aspoò dvì, protoe jedna nestaèí
a kromì toho má malý sál. Douovic sál bude asi o ètyøi metry
delí, také o nìco vyí a nebude udìlán ze stodoly jako sál
v hospodì U vyslouilce. Nesl-li své hoøe. Doua pokornìji
a smiøoval-li se pozvolna se svou hluchotou, tedy zejména proto, e nový ivot mu kynul uprostøed pestré smìsice lidí, která
se nikdy netenèí, a je-li dobøe obsluhována, spíe se mnoí
a pøibývá. Byl velmi vdìèen své enì, která pøila na tuto mylenku, a divil se, e mu ula. Za tøi nedìle úvah, výpoètù, klidu
a lenosti se mohli na vecko dùkladnì pøipraviti, zejména také
proto, e se jeho hluchota zdála býti trvalou Nezapomnìl zkoueti, zdali aspoò znenáhla nepomíjí, a kdy koneènì øekl své
enì: Jdi dolù a ten pozemek kup, je to ji jisté, nepochyboval ani dost málo, e do konce svého ivota sluchu ji nenabude.Jeho lucerna, která visela tmavá a zapráená na stìnì, byla novým odznakem hlídaèe, který demobilizoval. Výpomoc z Loun pøila s vlastním inventáøem a Doua mohl
za lucernu zastrèiti svùj roztrhaný praporek, který tuto jizbu s bílými stìnami ponuøe dekoroval. Mastnota, detì i bláto promìnily jeho svítivou barvu ve skvrnu zaschlé krve, jako by mìlo
býti vem pøíchozím naznaèeno, e i tak bude Douova penze tìce zaslouena a e stopy jedenácti let, které tu po sobì
zanechává, vtiskly sem nohy, kterým bylo málokdy
do tance.Toho veèera bylo ji mono s urèitostí øíci, e je skon-

èeno. Zítøek je dnem, který to úøednì ovìøí. Zítra ráno se má
Doua vypraviti do Prahy, aby se podrobil poslední lékaøské
prohlídce pøed nìkolikaèlennou komisí, která podpisem
a razítkem udìlá èáru pod jeho hlídaèským osudem. Pak se ji
budou stìhovat do vsi, kde si pronajali svìtnièku,v ní vyèkají, a bude jejich dùm postaven Vecky výpoèty byly pøesné
a urèité, jako kdy je dìlá ena, která pochopila, e na ni pøechází velení Budoucnost, která je èekala, slibovala bohatství,
jen bude-li vecko podnikáno úèelnì a opatrnì. Nepøehledné mnoství práce, která je nová a obklopí je svou rozmanitostí, lákala ji a pøitahovala, nebo ivot v tomto domku
na výinì ji unavil také svou jednotvárností. Tak pletenec u
tam má, øíkala, prohlíejíc jeho ranec, chleba se sádlem
taky, jetì tam pøijde flaka s kafem. Sedìl za stolem, bezdìlnì a v neustálém pøemýlení, a usmál se jejím gestùm,s
nimi o nìho pro zítøek peèovala. Teï se jetì podívám
na Lucku! Pevnìji si pøivázala svùj átek a vyla, aby
se podívala, má-li kráva sue podestláno. Jizba se ztiila, dìti
spaly v druhé svìtnici, venku byla noc. Doua se za stolem
ani nehýbal, koèku, která pøibìhla a skoèila mu na klín, pøijal
trpnì a neúèastnì. Mylenky hluchého jsou èasto nevázané
a fantastické, hluchý je na svìtì pouze oèima Svìt bez hluku
a èlovìk bez hlasu je uvolnìný a mnohoznaèný, vude se odehrává veliká pantomima, její dìj snese mnoho výkladù. Mylenka, skrytá za pohyb ruky, za mimiku tváøe, zùstává utajena
jako vítr, který rozkýval bizarní vìtve stromu a dovolil, abychom
si jeho tajuplnou podobu libovolnì pøedstavovali. Co to?
Koèka na Douovì klínì se tøela o jeho ruce, prohýbala se lichotivì a vtíravì a nemohla se doèkati, a jí odpoví Protlaèila
se tedy jeho lokty vzhùru, prostrèila jimi hlavu, èernou a moudrou, a vykukujíc jako z teplého hnízda, hledala jeho tváø. Dlou-

hé vousy jí v tom bránily, ale ona se dovedla proplésti i touto
pøekákou. Uhnula jim, vylezla levou stranou jetì výe a byla
ji vlastnì na stole, o jeho desku se opírala. Zadníma nohama byla zaseknuta do jeho tlustých kalhot a on cítil její dotyk
hebce a nìnì. A vidouc koneènì jeho oèi, oblízla se rùovým
jazýèkem a dlouze zamòoukala. Ji pøedtím byl Doua na chvíli
vzruen klamným zdáním, e zaslechl nìkolik taktù kyvadla,
které létalo po zdi jako stín, blouznivì a pomatenì Ale to byl
asi pøelud. Co èlovìk slyí jedenáct let, tomu tak rychle neodvykne. Vdy se i pøedtím nìkolikrát stalo, e se probudil, kdy
hodiny doly a on neslyel jejich kolébavý zvuk. Byl tak hluboko v jeho mozku, e pohled na kyvadlo mu jej vyvolal, a jemu
se zdálo, ze zase slyí, jak jdou spìnì a monotónnì. Mìl ji
jistou zkuenost s tìmito pøeludy, které ho klamaly, zejména
v noci, ve snách, kdy rozpoznával lidi podle hlasù, jak pøivykl
z døívìjka. Ale teï kdy hlava koèky dosáhla skoro a k jeho
ústùm a úlisnì zamòoukala, vyskoèil zdìen a polekán
od stolu a zùstal stát vytøetìný a tuhý. To ji nebyl pøelud, to
byl docela urèitý koèièí hlas, který mìl hmotnou a neklamnou
podobu. Kdy se vzpamatoval, ohlédl se po ní, ale nael ji a
u kamen, kam bázlivì utekla. Vrhl se k ní, lapil ji svou velikou
a pobouøenou rukou a stiskl jí prudce hrdlo, nebo si pøál, aby
vykøikla, jak nejbolestnìji dovede. Ale to se jí nezdaøilo, nebo jeho prsty ji dusily. Otoèila se mrtnì v jeho spáru a vysmekla se mu, jako by byla kluzká a hladká. Utekla k oknu
a skoèila mezi kvìtiny, kde se schoulila. Nerozumìla jeho poèínání a velikýma oèima pozorovala i kadý jeho krok. Pustil
se za ní, posedlý mylenkou, e jen na jejím hlase mùe rozeznati pøelud od skuteènosti Nenapadlo ho, e by , tak mohl
uèiniti na zvuku vlastních krokù, na pádu idle, kterou bylo
mono pøevrhnouti. Chtìlo se mu koèky, chtìlo se mu, aby

právì ona opakovala svùj náøek, který mu zaznìl ze veho
nejdøíve. Dostal se rychle k ní a brutálnì, kubl jejím ocasem,
který èouhal dole z mukátù. Podruhé ji uslyel. Ale jetì tomu
nechtìl vìøit a skoèil k hodinám, kde natoèil velikou ruèièku
na dvanáct, aby bily. Deset rychlých, nesmírnì bouølivých ran
zaznìlo jizbou, a on se musil chytit za hlavu, aby pod tìmito
údery nepraskla.
On slyel! On nabyl sluchu, který ho opustil na tøi nedìle,
aby se domníval, e jej ztratil navdycky.
Bylo to vecko jako døíve Kyvadlo cvakalo, venku pod , okny
si prozpìvoval hlídaè, kanár v kleci elestivì zamával køídly,
vzruen snem a velikým nepokojem jizby. Kdy Doua pootevøel dveøe druhé svìtnice a zlodìjsky naslouchal, slyel, jak
dìti spí a tie dýchají. Jedno ponìkud chraptivì a tìce, to
byla ofinka, která mìla rýmu. Tak je to pravda?  ptal se sám
sebe a cítil, jak pøíjemnì se ho vlastní hlas dotýká. Ale v tée
chvíli padl jeho zrak na stùl, na nìm leel barevný uzlík s vìcmi
na cestu. A odtud byl rychle na stìnì, kde se setkal s lucernou
a praporkem, emblémem své likvidace a pohranièním znamením dvou epoch, z nich jedna konèila a druhá mìla zaèíti.
Vidìl vecky pøípravy, které ji uèinili pro její pøíchod, pozemek ve vsi zakoupený, kámen z lomu navezený, najatou svìtnici a plán na hospodu, která se má jmenovati U hluchého
hlídaèe. Vidìl sám sebe, kterak tu dopracoval, a smíøen
se svým osudem,s radostí odchází. Stokráte se ji rozehnal
s touto samotou, pøivítal se s lidmi, kteøí ho dole hojnì obklopí a øeknou den co den: Penzisto, vyprávìj! Bude vidìti aspoò jejich oèi, které lapají kadé jeho slovo, a to bude jeho
veliká odmìna. K vyprávìní sluchu nepotøebuje, a budou-li míti
hospodu, dlouhý, vpíjivý pohled na bezkoneèný proud lidí zahladí bolest, kterou hluchota pùsobí.Ale já u nejsem hluchý,

øekl si hlasitì a zase si uvìdomil obrat, který nastal. Cítil, jak
se mu nechce s ním poèítati Cítil, jak se brání zruiti ve, co
ji bylo pøipraveno, a vzíti lucernu a praporek a postaviti
se na místo,s ním se bez bolesti rozeel. Vzpomnìl si
na enu, která se radostnì chystala k nové práci, a na její tváø,
která by se zhroutila, jakmile by jí øekl, co se s ním pøed chvílí
stalo. K velikému posmìchu celé vsi by táhli nazpìt, vichni
by jim pøáli netìstí, které je potkalo. Nebo nebylo èlovìka,
který by neposuzoval Douovu hluchotu jako velikou výhru.
Ale zaøídit by to jetì lo, myslil si Doua ponìkud plae
a nesmìle, aby se za chvíli ji pranic neostýchal rozvinouti
nápad a do konce.
Dneska u bych dovedl dìlati hluchého, e by to nikdo nepoznal. Ozývalo se to v nìm stále smìleji, a kdy se vrátila
jeho ena, byl ji rozhodnut. Ani si snad neuvìdomil, jakou
ílenou hru zaèíná, ale mlèel-li pøi jejím vstupu, cítil se povinen
mlèeti i nadále. Tak zítra pojede, øekla a neèekala odpovìï, nebo za tøi nedìle pøivykla s ním rozmlouvati bez otázek, které mu psávala na tabulku. Mlèel a byl potìen, e tak
mohl uèiniti bez násilí a e ho její hlas k nièemu nesvedl. Copak je s hodinama? øekla najednou udivenì, kdy na nì pohlédla a vidìla ruèièku za dvanáctkou. Kdy jsem la do chléva, bylo pùl pryè. Pøece jsem tam nebyla pùl hodiny? Pøila
k nìmu, ukazovala rukou k hodinám a ptala se ho pohledem
a pohyby, jak se to stalo?
Bylo mu horko a zima, pootevøel ústa a zase je stiskl, nevìdìl, co má øíci, nebo ho ádná výmluva nenapadala. Ale také
si nevìdìl rady s jejími slovy, která pokoutnì slyel, a s jejími
gesty, na která se asi zcela jinak odpovídá. Kdyby byl strèil
ruèièku z dvanáctky dolù, mohl nyní øíci, e spadla, ale jak vysvìtliti, e se dostala o pùl hodiny vzhùru? Dìlal tedy nejprve,

e jí dobøe nerozumí, a kdy mu to koneènì napsala, mìl ji
odpovìï pøipravenu. Postrèil jsem je kvùli vstávání, abych
se dostal vèas na taci. To ji upokojilo. Ale musíme u jít spat,
øekla si pro sebe.
Zaèal se rychle svlékat, nebo se mu velmi chtìlo tmy a samoty. Nìkdy jako kdy mne slyí, povídala si skoro potichu
a on celý zrudl tímto pokleskem. Byl záhy ve své posteli, kde
se schoulil rozjektaný a zimomøivý a zaèal znovu uvaovati
o vem, èemu jde vstøíc. Bylo mu náhle jasno, do èeho
se poutí, a hledìl nabýti klidu, aby mohl ve zevrubnì promysliti. Celá noc ho jetì dìlí od zítøejího rána, kdy musí býti
rozhodnut, ale kdy také mùe svou promìnu vyjeviti. Za chvíli
pøila ena, políbila dìti a ulehla a on slyel, kterak se evelivì
modlí a povzdychuje. Byla jistì syta ivo ta v tìchto zdech
a pøed oèima jí vyrùstaly barevné sny o jejich hospodì, kterou uèiní pøíjemnou jako ráj Nadzdvihl se, aby se za ní mohl
ohlédnout, zdálo se mu, e je nad ní rùové svìtlo, které vychází z její touhy po sladkém ivotì na svobodì, kdy budou
pány sami sobì, pracujíce na svém. Tak to provedu
do konce, øíkal si vroucnì i umínìnì a pøehodil se na druhou
stranu, jak byl zvyklý. Ty se nìco narajtuje, pravila ze tmy.
A on se ji jen bál, aby ho ze spánku nevolala a aby jí
v rozespalosti neodpovídal. Ale i to pùjde, jen chtít!
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Vùz pomalu tichl, hustá zmì lidských hlasù se drobila, a
il zase kadý sám sobì a své starosti. Sahali po svých rancích a kufrech, pøíli horeènì je rozvazovali i zavazovali, blíil
se konec cesty a na tom konci kadému jiný cíl. Ale Doua
zùstával ve svém koutì zhroucen a nevzruen. Snad proto,

e lidé od dráhy dovedou zachovati rozvahu a klid a jen tak
se nepotøetí? V tuto chvíli bylo deset a on touil po tom, aby
cesta do Prahy trvala a do veèera. Dosud lo vecko velmi
hladce, ádného poklesku se ne dopustil. Skrèil se jako èlovìk v zádech zmrzaèený a tato nezvyklá, toporná poloha ho
nabádala, aby peèlivì støehl znásilnìný sluch. Byly chvíle, kdy
se mu velmi chtìlo hovoøit, vmíchati se lidem do øeèi a opraviti jejich mylné názory o válce i o tom, jak lze léèiti netovice
ovèím hnojem. Ale vdycky vèas uskoèil a zamkl svá ústa právì tak pevnì, jako musil zùstati uzamèen jeho sluch. Byl-li
nìkým osloven, ukázal rukama, e neslyí, a uèil se øíkati
sklesle a monotónnì: Jsem hluchý! Vidìl, jak bedlivì si ho
prohlíejí, lezou po nìm oèima pokoutnì i dotìrnì a vítají ho
mezi sebou jako pøíjemnou vìc pro zkrácení dlouhé cesty.
Knoflíky má vyletìné jako zrcadlo, øekl nìkdo se zalíbením
i pochvalou Doua pøitom nadskoèil a seklebil tváø, jako
kdy ho nìco zabolí. Dali se mu vichni do smíchu, smál
se s nimi, bylo to scéna velmi podivná a jako pobláznìná,
nikdo vlastnì nic smìného neøekl a vichni se chechtali. Ale
uvnitø nebylo Douovi do radosti. Cesta, kterou dobrovolnì
nastoupil, objevila se pøed ním se vemi nástraha mi podloudnì vykopaných vlèích jam, do kterých mùe spadnouti,
i kdy bude ostraitý jako kuna. Nepatrná vìta o knoflících,
vyslovená bez zlého úmyslu, mu pøipamatovala komisi, pøed
ni pøedstoupí a bude zkouen se zchytralou dovedností.Pøál
si tedy, aby vzdálenost, dìlící ho od Prahy, byla neoèekávanì
prodlouena, aby se stalo na trati netìstí, které by zdrelo
vlak a umonilo mu, aby se cvièil ve své høe jetì déle Ale
vlak jel bezpeènì svou cestou, Douova touha se ne splnila.
Mìl ovem stále dosti èasu, aby ustoupil. Mohl se postaviti
pøed lékaøe a øíci: Prosím, páni, mnì se cestou do Prahy vrátil

sluch! a bylo zase vecko v poøádku. V poøádku to bude, a
se mi to povede, øíkal si tie a umínìnì, nebo vecky mosty
byly ji streny. Chtìl vyhráti stùj co stùj a byl pøesvìdèen, e
by dnes dovedl obelstíti celý svìt.Ale tato jistota ho zase
opoutìla a po ní nastupovala chvíle nových rozpakù
a pochyb. Uvaoval o tom, jak veliký je pøestupek, kterého
se vìdomì dopoutí, a mùe-li s ním své svìdomí usmíøiti?
A tu se mu zdálo, e vecko na Aninku svádìti nemùe. Je
jisto, e mnohý èlovìk by po chopil jeho hazardní hru
a nenazýval by ji podvodem, kdyby mu vyloil, co ho k ní vedlo. Mìl ji své dùvody pøesnì seøazené, vypoèítával si je
na prstech, leckoho by získaly a pøesvìdèily. Poukazovaly
také na dlouholetou a vìrnou slubu na vojnì, jí si nárok
na jakýsi zvlátní ohled tìce vydobyl. A jedenáct let
ve stráním domku by se sluelo poèítat dvojnásobnì! Konali ji oba ve dne i v noci a plat brali jen jednoduchý. S dobrým
a vlídným èlovìkem, by se o tom dorozumìl, ale co pøísný,
chladný, nepøístupný zákon? Zastavil se pøed tím ponurým slovem jako pøed drátìnou závorou a nedovedl s ním smlouvati.
Tu jsem a za mne se bez úrazu nedostane! Má plnovous
jako kováø nebo nìjaký mnich! øíkali si lidé kolem nìho.
A obdivovali jeho tváø, po ní mu splýval vous a na prsa. Byl
postøíbøený jako jinovatka, v ní jako by se byl na mraze promìnil jeho dech. Pøesvìdèil se, e ji dovede mlèeti takøka
bez násilí, ani sval se mu ve tváøi nepohnul, a pøece si na svém
vousu a marnivì zakládal! A tu si uvìdomil, èeho se pro celý
ivot zøíká, a pøekroèil to ledové slovo bez strachu a bez uzardìní. Tento èlovìk, který se dorozumìl i s nìmou tváøí
a vymámil slovo i z vìcí nejzarytìjích (dovedl rozprávìti i s
plápolavou lucernou, která mu poskakovala na bøie jako
ivá), dobrovolnì uzavírá pøístup k sobì a bere na sebe dlou-

hé mlèení jako nejtìí køí! Byl tedy pøesvìdèen, e zadarmo
od nikoho nic nepøijímá a e si svùj odpoèinek draho vykupuje. A vystoupí z vlaku, bude ve záleet na jeho chladnokrevnosti, nebo sebemení nejistota a zakolísání by se mu pøed
komisí nevyplatily. Vecku chytrost, prozíravost a obratnost
svého mozku musí vzíti takøka do hrsti a proklouznouti lstnými smyèkami se lstivostí jetì vìtí! Vzal hodinky, bylo ji
k jedenácté, myslil si: Za hodinu mnì u bude hej!
Pak dodal hoøce:
Nebo taky nebude! Ale nakonec byl zmuilý a pevný jako
ve vichøici strom a vykroèil z nádraí naschvál levou nohou,
aby si pøipomnìl, e se mùe spolehnouti jen sám na sebe.
Na ulici, kde ho nikdo neznal, se mohl chovati jako èlovìk,
který slyí, ale on vìdìl, e je lépe, simuluje-li i teï svoji hluchotu. Èasu nemìl nazbyt, ale neodolal, aby se nepostavil
aspoò na chvíli nedaleko ebráka, který mìl kolem krku povìenou tabulku se slovy:
Hluchý a nìmý prosí o milodar.
Pozoroval jeho pohyby, jeho tváø a postoj a vidìl, e se hluchému sluí míti hlavu ponìkud vychýlenu vpøed, a byl rád, e
i on tak èiní. Tøi nedìle skuteèné hluchoty, která vèera veèer
od nìho odela tajuplnì a skrytì, jako se v netìstí ztrácejí
pøátelé, vyzbrojily ho velkou zkueností, která zùstala v jeho
tìle. Byl rád, e nabyl sluchu teprve v po slední chvíli, kdy
se mu podaøí udìlati mnoho pøíznaèných pohybù z jakési setrvaènosti. Na pùl dvanáctou byl pøedvolán, v pùl dvanácté èekal v pøedsíni, zmoøen a rozechvìlý, od rána nevzal do úst,
bledost se mu prostøela po tváøi a nohy mìl zesláblé, e
na nich sotva stál. Opøen o zeï, pozoroval lidi, kteøí tu byli
s ním, vichni nìèím zkruení a neduiví, vichni od dráhy.
V kratích i delích intervalech se otvíraly dveøe do sálu

a zøízenec vyvolával jména, jak la v seznamu za sebou. Vzpomnìl si v pravý èas, e i jeho jméno tu za chvíli zazní a e musí
zùstat nehybný jako snop, i kdyby je stokrát opakovali. Tiskl
se ke zdi, díval se do zemì, ale pak si zase øekl, e musí stále pozorovati zøízence, aby nebyl pøekvapen.
Mìl tìstí, e byl tak duchapøítomný a bdìlý, nebo záhy tu
byl zøízenec, který vyslovil jeho jméno mnohem tieji neli jména
pøedchozí. Zùstal stát, ani se nepohnul, ale mozkem mu projela mylenka, e hlas zøízencùv byl ztlumen úmyslnì a e tímto prostým zpùsobem se poprvé pokusili dostati ho do léèky.
Co teprve uvnitø, kde sedí muové, slynoucí uèeností a bystrozrakem, který obrátí èlovìka naruby a prohlédne ho
ve vech záhybech a vech jako krejèí kabát? Zøízenec volal
podruhé a potøetí. Doua si pohrával s vousy a pak se obrátil
k oknu, v nìm spatøil mnoho vysokých vìí a celá horstva
èervených i èerných støech. I vrátil se sluha do sálu, dveøe
nechal otevøeny, a za chvíli tam nìkdo øekl: Bude to asi nepochybné. Potom zase vybìhl, el od mue k mui, drel
v ruce úøední akt s Douovým jménem v záhlaví a s prstem,
poloeným na toto místo, jej kadému ukazoval, a mu koneènì Doua kývl a øekl: Frantiek Doua, to jsem já.
A alebná hra zaèala. Vstoupil do sálu s nohama plouivýma, hlavu vystrèenou vpøed, s oèima stojatýma a vyjevenýma.
Ruce mu visely malátnì podél tìla, a kdy se klanìl, byly bezvládnì klátivé a stranì dlouhé. Jak jste stár? ptal se ho tlustý pán ve skøipci a v bílém pláti. Doua, vidìl jak se vichni
usmívají, usmál se té a podával lékaøi ruku.
No, dobøe, dobøe, pravil lékaø a stiskl mu ji s jistou blahovùlí.
Dìlá dost dobrý dojem, øekl lékaø ostatním a ti s ním souhlasili. Je v nìm bodrost starých vojákù. Èetli pánové jeho

popis? Mladímu lékaøi bylo pøisvìdèeno, jen pøedseda
se uklíbl a øekl skepticky: Jen si nemyslete! Stará vojna je
liácká. Musila se nauèit idit i smrt a ta jí dala dobrou kolu! Má pravdu, myslil si Doua, mohl by mì zahrabat. U
Hradce prodìlal výbuch prachárny, èetl u stolu zapisovatel,
který s Douou velmi soucítil. Byl v jeho letech, kdoví nebyl-li
s ním sblíen tými vzpomínkami? Docela zkrátka, pánové,
prohlásil pøedseda. Jak je vám známo, neudrí se ádný hluchý èlovìk ani na levé, ani na pravé noze. Smysl pro rovnováhu je usídlen právì v uchu, hluchota jej poruuje. Podejte
mi sem tabulku a køídu! zavolal na zøízence. A za chvíli ji psal
velká a zøetelná slova:
Postavte se na pravou nohu!
Vyslechnuv pøedsedovu uèenou øeè, Doua napjal mozek
a k prasknutí a oèichával jeho slova jako zvíøe jídlo, k nìmu
nemá dosti dùvìry. Rozpomnìl se na vecky prohlídky, jim
se kamarádi na vojnì podrobili, a na kadou lest, kterou na nì
podezøívavý lékaø políèil. Znal èlovìka, který chtìl dìlati krátkozrakého a pøeèetl rùzné tabulky teprve tehdy, kdy mu nasadili na nos veliké brýle. Zavøeli ho potom pro podvod, nebo v brýlích byla skla zcela obyèejná. Ale o tom, jak se chytali
hluí, nic nevìdìl. To ho vak nezmátlo. Mìl stále na pamìti
pøedsedovo mínìní o vojácích, které kolila sama smrt, a to
mu øíkalo, aby v bedlivém støehu a do konce, nebo i jeho
jméno, zøízencem tieji vyslovené, vyjevilo jejich smýlení.
ádná komise na svìtì se nevzdá této opatrnosti, která, jak
Doua rád pøizná, je zcela oprávnìná. Jsou-li pøedsedova
slova o poruené rovnováze nástrahou, o èem nelze pochybovati, bude asi skuteènost zcela obrácená. Jak to bylo s jeho

rovnováhou v uplynulých tøech nedìlích, kdy opravdu neslyel? Lékaø dopsal svou výzvu. Doua ji schválnì èetl rozvlekle a loudavì, a dokonce si vzal na pomoc prst, jím
na jednotlivá písmena ukazoval. Pøitom si koneènì vzpomnìl,
jak si hrál nedávno pøed domkem s dìtmi a k jejich velikému
veselí skákal po jedné noze. Byl pøi tom tuze tìkopádný
i a nemotorný, ale rovnováhu dovedl udret a se zaloenýma
rukama skákal i dokoleèka. Ty mì nesplete, øekl si a zeptal
se køiklavì:
Na pravou? Kdy mu pøikývli, uèinil, jak si pøáli, ale nikoliv,
jak oèekávali. Stál na pravé noze rovnì a dosti zpøíma, dal si
jetì ruce v bok, aby se udrel co nejlépe. Rozhlíel se pøitom
po nich s jistým sebevìdomím, jako by se chlubil, co starý
voják vecko dovede Netuili, e je tomu opravdu tak a e
tento zkrouený mu dovedl jejich lest postøehnouti.
vìtøivým a jemným instinktem, který mívají vojáci, o nich je
známo, e mnohá nebezpeèí ostøe vyèichali jako velbloudi
na pouti vodu ,Já jsem spokojen, pánové, pravil pøedseda
a dal Douovi rukama pokyn, aby si zase stoupl na obì.. Za
své praxe, pokraèoval, jsem mìl pøed sebou asi dvacet hluchých a vichni proli po tomto zkuebním mùstku. Dva z nich
byli simulanti a dovedli se chovat ostraitì, e jsme je na staré
triky nenachytali, ale nakonec jsem pøed nimi øekl tento nesmysl o poruené rovnováze a byli v pasti. Nìco jsme se jim
naøehtali, kdy se, viváci, pokoueli státi na jedné noze
a tvrdili nám, e to nejde. Je to vyloené, mínil mladí lékaø,
vojákùm se musí dùvìøovat.Má ostatnì v protokolu zapsáno, e prodìlal u Hradce výbuch prachárny. Toto jsou následky váleèných útrap. Jetì ho pro forma prohlédnìte, pravil
pøedseda, je poledne a v pøedsíni máme plno lidí. Mladí
lékaø pøistoupil k Douovi se zvlátní shovívavostí a ohmatával

mu hlavu, jak kdy mu ji chce narovnat. Myslil pøitom na svého otce, vyslouilého dùstojníka, který èasto vzpomíná na své
vojáky a pláèe. Napíeme: zastaralá hluchota, pánové, lounský lékaø ji konstatoval hned, jak propukla. Pøeju mu z plného
srdce, a si odpoèine! Pøedseda zkoumal nález lounského
lékaøe, který prohlíel Douu hned druhý den po jeho ohluchnutí a jeho diagnózu je mono vzíti za podklad dneního nálezu. Bylo zøejmo, e tato komise existuje zejména proto, aby
prostøedky spíe detektivními neli lékaøskými odhalovala simulanty a chránila stát pøed pøívalem penzistù, kteøí po kadé válce hledí vyuíti svých zranìní To byla ostatnì pøedsedova metoda a on si velmi zakládal na tom, e øada trikù, které
vtipnì vynalezl, je s oblibou uívána také jiný mi komisemi
.Vak je nám známo, e staøí páni mívají své tvrdoíjné mánie, které jim nikdo nevymluví a pro které jsou naklonìni k poetilostem.
Dobrá, zabruèel tedy v odpovìï mladímu lékaøi a podepsal modrý arch papíru. Mùete jít! køikl na Douu a mávl
rukou smìrem ke dveøím. Zmoøený a utvaný uklonil se jim
velmi neohrabanì, otoèil se a chtìl vykroèit, ale najednou ho
zalilo horko a on zùstal stát jako pøibitý. Byl pøesvìdèen, e
se jim pøece jen podaøilo ho polapit, kdy se jim byl pøedtím
vysmekl z rukou s mrtnou obratností. Obrátil se k nim, ale oni
nic neøíkali, jen pøedseda mu znovu rukama ukazoval, aby
el, a horlivost,s ní tato gesta èinil, prozrazovala, e nemá
rád dlouho na oèích lidi, které se mu nepodaøilo obelstít. Spánembohem, pánové, zdravil je.
A oural se ze sálu znavenìjí a zdrcenìjí, neli sem byl
pøed chvílí vstoupil. Ale teï to bylo opravdové. V pøedsíni
se ani na nikoho nepodíval, sebral svùj ranec, èepici a hùl,
plíil se dolù po nekoneèných schodech a pøitom se mu

zdálo, e padá k zemi jako lehouèký pøedmìt, který
se mùe kadé chvíle tie rozplynouti. Nechtìl ani vìøiti,
e je na ulici, e ije, dotýká se zemì a lidí. Hlava se mu
neustále mátla jakousi utkvìlou mylenkou, která mu sugerovala, aby vecko chápal obrácenì. Poèkat, poèkat,
øíkal si co chvíli a zastavoval se tøeba uprostøed ulice. Teï
se vlastnì mohu na vecko vykalat a dìlat, co se mi zlíbí! V patách mu drnèel vùz a køièeli lidé. Pozor, pozor,
øíkal si, to nesmí slyet, to je narafièené! Najednou se to
zastavilo, on také stál a ani se nehnul, jen èlovìk jakýsi
za ním øval, láteøil a plýtval nestoudnostmi. Tak slyí, chlape, nebo neslyí? volal na Douu ze svého brlohu nad
koòskými zadky. A Doua si øíkal potichu: Slyím, hehehe, ale nenaletím! Nenaletìl jsem jiným pánùm, tohle není
ádná chytaèka! Pøijde se to do Prahy orat, banda venkovská.... fièelo Douovi kolem uí a on se koneènì vzpamatoval a hroznì se zastydìl. Vidìl lidi, kteøí se zastavili
na chodnících, a teï u byl u nìho jakýsi pán, který ho bral
za ruku a táhl z jízdní dráhy. Jsem hluchý, øíkal mu Doua.
Pán shovívavì pøikývl.
To jest, nejsem hluchý, jak se to obyèejnì øíká, u mì je to
obrácenì. Já nesmím slyet, vlastnì smím slyet, ale ne smím
øíci, e slyím. Mám to zamodrchané. Odkudpak? ptal
se pán a zavedl ho a ke zdi domu, o ni se Doua mohl opøít
a otøíti pot s èela. Co? køièel na nìho a díval se mu zblízka
do tváøe. Odkud jste? Napite mi to! Pøitom mu ukazoval
rukou, co má dìlat, aby se s ním dorozumìl.Ale co byste mi
to psal? vykøikl zase jako divý. Já vás slyím, jene se v tom
jetì dobøe nevyznám. Pøipadalo mu to vecko najednou
úasnì smìné, dal se do smíchu, pán si s ním nevìdìl rady
a Doua sám se sebou také ne.

Prosím vás, nechte mne, a si odpoèinu, musím si to v hlavì srovnat, jsem jako blázen! Kolem nich stáli zvìdavci, rameny. Puste mne, já chci pryè! vykøikl na nì Doua.
Rozrazil jejich kruh svým ramenem a ubíhal k nedalekému
nároí, za ním zmizel.
Tam ji zmírnil krok, pomalu se vzpamatovával, rozhlíel
se a hledal hospodu, do ní by vplul jaksi bokem, nenápadnì
a pokoutnì, aby to nikdo nevidìl. V hospodì se seberu a odpoèinu. Já mám ízeò, øekl horoucnì. A vpadl do výèepu, který èpìl daleko do ulice nakyslými výpary. Vyráely z prùjezdu
a byly jako veliký trychtýø, nalíèený na chodce, které uchvacoval jako smr a vtahoval kamsi do tmy, kde svítily luté sklenice jako divné ne hnoucí plameny.
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Kveèeru byly ji obì svìtnice prázdné, lidský hlas tam znìl
jako ve sklepení. Potácel se mezi holými stìnami jako srdce
v rozhoupaném zvonu, bil do kamenných zdí, které temnì zvuèely.Ve ji bylo odneseno a pøevezeno dolù do vsi, zbyla tu
jen lavice, idle a stùl, vìci komisní. Ale zbyla tu jetì s kanárem, postavená doprostøed jizby, a èerná koèka, která pobíhala tam a sem a chvílemi vydìsila lutého ptáka, doráejíc
na nìho svými prackami.
Tu èernou mrchu bys tu mìla nechat, øekl Doua své enì.
Byl by nejradìji koèku kopl, kdykoliv se mu pøiblíila k noze
a mazlivì se o ni tøela. Jdi pryè, potvoro jedna! pravil vztekle i lítostivì a rozehnal se po ní, jako by ji chtìl udeøit kamenem. Koèka uskoèila a k oknu, k tému oknu, které bývalo
plné mukátù. Tam ji Douová chytila. Copak ti udìlala, e jí
tak spílá? ptala se udivenì i vyèítavì a otevøela veliký ko-

ík, do nìho ji ukryla Doua na to neodpovìdìl, jen svìsil
hlavu a zaèal se procházet po jizbì, tìce a nevlídnì. Jeho
zármutek byl veliký a temný, od návratu z Prahy ho neopoutìl. Skuteènost, která nastala, byla hroznìjí, neli tuil. tìstí, které ho v Praze potkalo a z nìho se vèera v hospodì bláznivì poradoval, bylo najednou zhoøklé a obtíné, bylo zakleto
v nìm a on je nesmìl sdílnì osvoboditi. Stalo se hlubokým
tajemstvím a dralo se mu z due tím naléhavìji. Sráeno zoufale nazpìt, spoutáno a znásilnìno, promìnilo se v èerný uzel,
který dusí. To není ádné tìstí, kdy o nìm nesmíme povídat. tìstí je jen to, co si nemusíme nechat pro sebe. Øíkal
si tyto mylenky skoro polohlasnì, stávalo se mu èastìji, e
si liboval v samomluvì. Tak vezmi tu klec a pùjdem! pravila
Douová, podávajíc mu ji, co bylo zøetelné znamení
k odchodu, kterému i hluchý porozumí. Á jé, myslil si, kdybys, holka, vìdìla! Ale vzal klec s trpnou odevzdaností a el
první ze dveøí, co ena jetì trochu jihla a louèila se s jizbou
krouivým pohledem.
Ani sbohem neøeknu, na mou dui, øekl v pøedsíni jako vemu navzdory a vyzývavì si odplivl. Tak u jdete? volal ne
nìho mladý mu, kterého zvali substitutem. Pøeju vám hodnì tìstí! Podali si ruku, Doua postavil klec na zem a pøipravoval si dýmku, Douová zatím vyla a køièela se smíchem:
Jaképak louèení? Krávu si tu jetì necháme, budu tu tøikrát
za den. A jídlo vám tedy vdycky pøinesu. To jsem rád, e jste
mi to neodøekla, budu se enit a za tøi nedìle!
Tak pojï! vyzval Doua enu jedním koutkem. V druhém
mìl dýmku, která se teprve rozhoøívala a nesmìla vyhasnout.
Potì tì tu pánbùh, chlapèe, v tej pustinì! Pokynul mu rukou a potom jetì zasalutoval, ale rychle se obrátil a sebral
klec, aby se dostal odtud bez bolesti.

Kdy byli skoro na silnici, zaznìl na domku signál oznamující blíící se vlak, a s Douou to kublo, jako kdy ho nìco
zasáhne do hlavy. Poèkej, holka, jetì to jednou spustím,
vykøikl podivnì rozjaøen. A skoèil nazpìt pøes strouhu, aby
se vzápìtí chopil kliky, její døevo se za jedenáct let pøizpùsobilo jeho dlani. Helemese, øíkala, copak on ten zvonek slyel? A jo to on vidìl ten kouø, vysvìtlovala si jeho divný poèin, patøíc na chundelatá oblaka dýmu daleko pøed sebou.
A Doua toèil klikou pomalu a zbonì, jako kdy zavírá
za nìkým veliké dveøe, a cítil, jak mu jeho ruka dobøe ke klice
pøiléhá, jako by s ní srùstala a nemínila se do smrti od ní odlouèiti.
Jako kdy má to døevo nìjakou chu, øekl s nepotlaèeným
steskem, vrátiv se k ní a prohlíeje si závoru, kterou nikdy tak
hluboko nespustil jako dnes. I pojï, øekla a táhla ho pryè.
Jdeme chválabohu na lepí! Aninko, nasazoval nesmìle,
kráèeje po pìince za ní, Aninko, já bych ti nìco chtìl øíct.
Obrátila hlavu, jako kdy ho vybízí, a on zase povídal: To já
jen tak kecám! A rozhoupal klec a málem by ji byl roztoèil,
kdyby se nerozpomnìl, e je v ní útlý pták, kterého by mohl
zahubit. el ji za ní tie a v jakési pokoøe, a kdy pøicházeli
ke vsi, pøibìhla jim obì dìvèata vstøíc.
Vemte tatínkovi tu klec, vybídla je matka. Mladí ofinka
po ní skoèila s velkou láskou a opozdila se, rozmlouvajíc s kanárem. Kráèeli návsí jako malý prùvod, okna byla plna hlav, tu
a tam nìkdo vyel a oni se s ním pozdravili. Hezky zdravte!
nabádala Douová své dìti. Byla proniknuta bdìlým vìdomím, e je teï nutno získávat pøízeò celé vsi, aby se k nim
ráda hrnula, a otevøou. Tak hodnì tìstí, volala jakási ena.
Douová jí odpovídala vlídnìji a sladèeji, neli by byla uèinila
pøed rokem. Doua el vedle ní, kadou chvíli nìkomu salu-

toval, bylo mu lehèeji, vidìl-li, co svým podvodem vykupuje.
Pánbùh zdraví, volal na nì známý z druhého konce, v nedìli je, teta, v Luanech veteránská paráda, jestlipak ho pustíte?
I a si jde! Ale copak s ním budete dìlat? Podle muziky
lapat nemùe a komando neuslyí!
Sakra, na to jsem si ani nevzpomnìl, zabìdoval Doua
sám pro sebe. I o parády pøijdu! Radost za radostí mu opadávala jako z rùe vadnoucí listy, co tedy bude na tomto svìtì mít? Myslil si, e to dva tøi roky vydrí a potom e u mu
penzi nevezmou. A i kdy to jednou praskne, øíkal si rozvlekle, hospoda nás uiví. Øemeslník to tìstí nemá! køièel
na nì Bártík já se musím døít a do smrti. My se také válet
nebudeme, odpovídala mu Douová mrzutì. Byla by zlobnìjí, kdyby Bártík nepatøil k hostùm, které kadá hospoda
ráda pøivítá. Obrátila, zmìkèila hlas, poèkal na Bártíka a øíkala
mu lichotivì:
Budeme mít vecko jako z alabastru, jen se pøijïte podívat! Na vás jsem to nemyslil, vy se budete døít zas, ale hlídaè, ten se bude mít jako èmelák na kvìtu! Pít budu, odpovídal mu v duchu Doua, pít budu, hergot, a se budou hory
zelenat! Za chvíli byli doma, malá svìtnice, podobná komoøe, stìí pojmula tøi postele. Kusy nábytku sloili do stodoly,
pùl roku si tam poleí, neli bude stát nový dùm. Dneska ti,
Frantíku, ustelu, e jsi jakiv tak mìkce el, øíkala mu, rozbalujíc rance peøin a myslíc na jeho tvrdou lavici, která zùstala
nahoøe a nikdy ji ho tlaèit nebude. Bude mi v tom... Nedopovìdìl, polkl slovo horko a opravil se trochu ulekanì:
Bude mi v tom novým ivotì leccos scházet! Vzdychl si,
smutnì se zahledìl na její hbité ruce, ale ona nechala práce,
skoèila k nìmu a vzala ho do náruèe jako malé robátko: Co

by ti scházelo? tìila ho. Vecko si sama udìlám, jen pivo
bude stáèet a ochutnávat! Rozesmála se bláznivì, v kadém údu se jí rozhostil jakýsi nový cit, byla naplnìna radostí
jako sklenice èerstvými kvìtinami. Poèkej, nó, poèkej, breptal. A ona mu tarasila slova polibky, chytala je do svých úst
a polykala, jako by chtìla z nìho vysáti vechen smutek A pak
mu stlala postel vysokou, pøevysokou, aby sídlil nad nimi jako
král, kvùli nìmu se pøikryjí kdejakou dìravou plenou a odloenou suknicí. Kdy el spat, musil vystoupit na idli, lezl nahoru jako na vysokou fùru sena: vyvìtrané, èistì povleèené
peøiny vonìly èerstvým vzduchem a rezedou. Zaboøil se, potopil se do nich jako do rùových závìjí, strop mìl nízko nad
sebou, kdyby náhle vstal, vrazil by do nìho. Dlouho nemohl
usnouti, nepøivykl té výce a tomu hor ku a dusnu, v nìm
se ztìka dýchalo. ena a dìti usnuly mnohem døíve, slyel
je, jak oddychují hluboko pod ním dlouze a pokojnì, lidé èistí
a spravedliví. To je divné ticho, myslil si, a je èlovìk slyí!
Oèi se mu ji zavíraly, tiina umìla svìtnicí nejprve jako mírný vítr, potom vzrùstala a byla jako vzdálený hukot na temném
pozadí noci. Spal a slyel, jak se blíí, byl to hukot vech vlakù, které za jedenáct let kolem jeho uí projely a teï se v nepøehledných øadách vracely nazpìt. Uvìdomoval si, e musí
vstát, chytit lucernu a vybìhnout ven, ale marnì se o to pokouel, byl jako kus døeva, které nemá vlády a èeká, a je
nìkdo pozdvihne. Chtìl køièet, zajíkal se úzkostí, nemùe-li
sám, musí aspoò Aninka, aby se nestalo netìstí! Signály
drnèely jako potøetìné, lokomotivy hvízdaly, slyel skøípot
nesèíslných brzd a øev nesèíslných lidských hlasù, které volaly. Co je to za poøádek? Kdo to jakiv vidìl, aby hlídaè spal,
kdy má sta vlakù na trati? Aninko, Aninko! vykøikl koneènì z plna hrdla. Jeho hlas byl èerný jako hrùza a jeho hlava

plná zkøivených obrazù, ohnì a zmatku. Vyrval se ze havých
spárù postele, vymrtil se a vstal, rukou nahmátl strop a to ho
vydìsilo jetì více. Vlevo zeï, nad ním chladný kámen, skoèil kupøedu a tam se srazil s druhou stìnou, která tu tvoøila
roh svìtnice! Proèpak jste mne zazdili? zaúpìl. Ale hned
se zase rozvzteklil, nebo jej napadlo, e byl obelstìn
a uvìznìn. Mìl to býti trest za jeho høích, kterého se dopustil,
pøedstíraje hluchotu? Rozmáchl se proti èerným hradbám,
které ho svíraly, udeøil pìstí do stropu a do obou stìn, chtìl
ven, chtìl ven, vlaky hvízdaly a místo pøed domkem bylo oputìno! A tu se rozmáchl podruhé, ale pod sebou zaslechl Aninèin hlas: Co dìlá, prokrista? Bylo to, jako kdy ho nìkdo
probodne, otoèil se a spatøil jakýsi otvor, spoøe osvìtlený,
cestu z vìzení! Pøekvapil ho jako zázrak. Zpola jetì spící,
zpola ji bdící, nedovedl se nohama poøádnì opøíti a sletìl
dolù, jako kdy èlovìk v panice skáèe z vysokého patra hoøícího domu. Dopadl na podlahu a hekl bolestí, ale ta jej vzpamatovala. Zùstal pøitisknut k zemi, jen pomalu, pomalu zdvíhal hlavu, na které spoèívala Aninèina znepokojená ruka.
Za chvíli vidìl olejovou lampièku, která nad ním blikala a matnì
osvìtlovala hlavy dìtí, vyjevené a mlèící. Dui mám jetì
na kopci, Aninko, øíkal jí, poøád jsem jetì hlídaèem! Musí si zvykat, to ví. Sama to ticho nesnáím, a copak teprve
ty! Ustel mi na zemi, ale natvrdo, ty peøiny pálí jako plameny. Podíval se na ruce, mìl je na kotnících otluèené
a zkrvavìlé, vzpomnìl si, e ten aláø, který chtìl ve snu rozbíti, nerozbije ani za dne, kdy musí ètyøi chladné stìny kolem
sebe stavìti výe a výe, pevnìji a pevnìji, a beze slova stesku pohøbívati sám sebe. Tak kdy jsem byl, Aninko, v Praze...
vydralo se mu nezadritelnì z hrudi, kdy jsem byl v tej Praze, Aninko... Zajíkl se, nìco pohltil, rozpaèitì zachrchlal a díval

se na ni, jak mu stele lùko na zemi a jak je kadý její pohyb
ochotný a trpìlivý od tìch dob, kdy se jí otevøel výhled
do tohoto ivota, plného nových pùvabù a velkých splnitelných
pøání a nadìjí, byla stále tak ivá, nadená, rùjná, nìèím zázraèným dotèena, a peèujíc o nìho, èinila tak jako z hlubokého
vdìku. Bylo to, jako kdy mu chce odplatiti ve, co ztratil a èím
její tìstí vykupuje, i kdy ve pøilo bez jeho vùle a na pøísný
povel sudby. Co by øíkala, kdyby jí prozradil, e povel nedala
sudba, nýbr on sám?
Tak kdy jsem byl, Aninko, v Praze, zaèal potøetí, moc dobøe tam se mnou zacházeli, na mou dui. Zamluvil svou nápovìï, z ní nemohla nièeho vytuiti, ucukl, jako kdy se lháø vèas
zastydí. Vecko by jí zhoøklo, myslil si, a pak . a pak .
enská by si to pro sebe nenechala. Byl to i strach pøed trestem, který ho sráel a donucoval k mlèení, a on se k tomu strachu nebál pøiznati. Tak si pojï lehnout, Frantíku, pobízela ho
nìnì, tady snad tì nic nevyplaí. Zacházela s ním s velkou
etrností, cítil, jak je jí vzácný, snáel její vlídnost s jistou samolibostí. Ulehl a spal zhluboka a tupì a pozdì do rána, probudil se a byl nìèím chvíli postraen. Bylo mu jako pøi vzpomínce na oklivý høích, který vèera spáchal a na nìj mu dal
spánek zapomenout. Cítil to jako hnusný kal, který se zdvihl
ode dna jeho due a pomalu ji celou zatemòoval.Byl
ve svìtnici sám, Douová la nahoru za krávou a dìti
do koly. Pøivítal tuto samotu a volal: Milá Aninko, já nejsem
hluchý, já to jen tak dìlal, abych se dostal do penze, ale dìlal
jsem to také kvùli tobì, abys mìla lepí ivot a dìtem k nìèemu dopomohla. To ví, to tìké, myslil jsem, e pøed komisí neobstojím, ale, sakra, co bych to byl za Douu, kdybych
byl na ni nevyzrál? Naslouchaly mu ètyøi stìny a koèka s kanárem, mìl vypjatou hruï a jarý pohled, jako kdy se pyní

dùvtipem, za nìj ho nikdo nepochválil. Pak ale zbystøil sluch,
zaslechl venku dvojhlasný muský hovor, vytáhl hlavu, a kdy
nikoho nezahlédl, pøilezl zticha k oknu, jako by byl tuil, e
nesmí býti spatøen.
Vidìl tudy na stavenitì s hranicemi kamenù a s hromadami písku i prken, dva mui stáli vedle okna pøi zdi a hovoøili: To si vecko nakradl, jáøku, na dráze krade kadej, zejména hlídaèi! Ferda mìl vdycky taku naprásknutou, a kdy
ho tenkrát nali, byla skoro prázdná. Doua se èehosi polekal, rozhlédl se plae kolem sebe, zdali vedle nìho nìkdo
nestojí, nikdo tu nebyl, a pøece se mu zdálo, e se tu mihla
jakási druhá bytost, která mìla jeho tváø i jeho vous, ale dui
nepochopitelnì jinou, jak ji stvoøili v dùvìrných, bázlivì ztiených a utajovaných mylenkách i hovorech tito lidé, plní závisti. Chtìl se podívat, kdo o nìm tak nestoudnì smýlí, uèinil to ukvapenì a vrazil hlavou do okenního rámu, který za drnèel. Pøivøené okno se otevøelo dokoøán a Douova hlava
se zjevila pøekvapeným sousedùm. Byli to jeho dobøí známí,
pozdravili ho a neopominuli si uleviti: Zapla pánbu, ten nás
neslyel! Dobøe jsme si to vybrali, nemyslíte? øekl jim Doua
hlasem úmyslnì dobrým. Jeden z nich mu výsmìnì odvìtil:
To se to vybírá, kdy jste si nakradli! Neøíkej to, hluchý
rozpozná slova podle pohybu úst, varoval ho druhý. I nic nerozpozná, neboj se! Douovi se bouøila v tìle vecka krev,
byl by rád skoèil k nim a udeøil je v tváø, mohli by mu jistì
mnoho pokleskù vyèísti, ale kráde v jeho ivotì nikdo nenajde! Ve, co mají, nabyli èestnì. enin dìdický podíl zvelièil
jejich úspory o pìt set zlatých, pozemek, kámen a písek stály
dohromady osm set a ostatní si vydluí v Lounech. Ale i kdyby
jim to døíví a olej odpustil (je pravda, e jim Farka obèas nìco
shodil a leckterý strojvùdce od nákladního dolil poloprázdnou

láhev novým olejem), co si má myslit o té Ferdovì tace, kterou podle jejich slov vyloupil? Oba muové se vytratili, Doua
zbyl zase sám, ale nebyl ji sám, mìl stále vedle sebe kohosi
druhého, na nìj nepøestával mysliti.
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Tøi chlapi jdou, pinavé rance na zádech, srpnové slunce
v oèích a ptáci jsou jejich bratry. Táhnou svìtem loudavì
a bezúèelnì, znají v kraji kadou vesnici a v ní dùm ze vech
nejhostinnìjí. Pøicházejí bùhví odkud, rok v této obci nebyli,
ale rovnou a bez rozpakù míøí k domu, jeho omítka jetì nevyschla a kde na títì svítí nápis U hluchého hlídaèe. Rozneslo se to jako silná vùnì iroko daleko, oni to mìli z kolikáté
ruky, a proto to bylo a neuvìøitelnì veliké. Do tej hospody
jdìte, tam je hostinský velikej dobrák a neslyí, a kdy je sám
doma, nalejvá vandrákùm zadarmo! Øekli si jetì v polích,
kde se to hemilo pracujícími enami: Dneska by mohl být
sám, pojïme rychleji! Zaèali dìlat vìtí kroky, rozbité
a zkornatìlé boty jim chrastily na zádech, jejich jazyky nebyly
o nic vláènìjí.
Doua stál ve dveøích a vidìl je, sotva vkroèili na náves. Hospodu mìl prázdnou, jen chlapec nebo holka z polí obèas zabìhli s hlinìným dbánem a dali jej naplnit chladným pivem
a po okraj. Kumpáni jdou, øekl si, jako kdy se olizuje, kumpáni jdou, bude mi dobøe. Pámbu zdravíèko, pantáto, pozdravili dobromyslnì a liácky. A prohlíeli si jeho postavu,
která mìla na hlavì modrou, otluèenou a zprohýbanou èepici a pøes tìlo bílou zástìru, za ní se skrývaly jeho ruce. Je to
on, takhle mi ho kolega vypodobnil! Taky jsem slyel, e má
plnovous a modrou èepici na kotrbì, pøisvìdèoval druhý, vy-

padá jako penzista. A hluchej je taky, smál se tøetí, má to
napsáno na firmì. Ale tak ho u koukej uhranout! Trochu
piveèka, dìdku, dá? ebral na nìm ten nejstarí s pokornì
naladìnou tváøí a naznaèoval rukou, pøiloenou k ústùm,
po èem se jim nejvíce stýská. Jen pojïte dál, zval je Doua
a musil se jim smát, naèepuju, naèepuju, právì ráno jsem
naráel. Tak nás nepodvedli, to se divím, moc jsem tìm øeèem nevìøil. Jetì se neraduj! Copak u øekl, e nám to dává
zadarmo? Neboj se, ten si nás dobøe voèíhl, má voèi brouený. Zasedli kolem stolu s rùovým ubrusem, hodili rance
i boty pod stùl a usadili se, jako by tu pøebývali odjakiva.
Doua natoèil ètyøi sklenice, tu ètvrtou pro sebe, a kdy skoèili kadý po své, pøipil si s nimi na zdraví. Mohli býti jisti, e
by byl na nì zavolal, kdyby byli chtìli jeho hospodu minouti,
nebo sluneèný den pustoí tento dùm a nikoho sem nepøivádí. Mám rád lidi z daleka, øíkal jim rozkochanì a zdvíhal sklenici podruhé, pijte, chlapi, naleju a platit nebudete. Vylili pivo
do sebe, jako kdyby byli bez dna, smáli se na nìho a mnuli
si ruce, a jim praskalo v kloubech. Jetì jsou na svìtì dobráci, libovali si, jako kdy prozpìvují, tomu dìdkovi bylo jednou asi moc zle, e ví, co je to bída! Doua si sedl mezi nì
a mìl je rád, pøilo s nimi kus jiného svìta, neli byl ten, kterým je dennì obklopen. Bylo mu lehèeji také proto, e si pøi
nich mohl odpoèinouti od svého dvojníka, který se vedle nìho
objevuje, jakmile sem vstoupí místní lidé a ve svých rozhovorech vytváøejí tuto druhou bytost, hroznou a zloèinnou. Procházela se po celém kraji v podobì árlivého vraedníka, který
jen náhodou unikl trestu a nyní èepuje pivo v hospodì U hluchého hlídaèe. Leckde bylo øeèeno, e hluchota, která ho stihla, jest trestem boím, jemu neuel, i kdy ho propustil svìtský soud pro nedostatek dùkazù. Abych vás nenael! køikl

najednou nìkdo od dveøí. A ètvrtý chlap stál v lokále, navlas
podoben svým kamarádùm. Pámbu zdraví, strejdo, salutoval Douovi, já je k vám poslal, abyste mi je trochu napojil!
Pìknì vítám, smál se Doua, dlouho jsme se nevidìli,
od rána. el jsem dìlat na pole, ale jen jsem vás zblejsk
letím za váma. Tak jak se vám to tu líbí?
Dobrý je to, èlovìèe, nainec si mùe gratulovat.
Je to dobrý, liboval si také druhý, takovejch bláznù je
na svìtì málo! Tøetí øekl: A copak ten chlap krade, e to
pivo tak rozdává? To máte, mládenci, zaèal ètvrtý a ohlédl
se po Douovi, který v rohu plnil sklenici, dlouhou historii.
Od dneka tomu zaèínám rozumìt. Doua obrátil hlavu a pøimhouøenýma oèima pozoroval èlovìka, který se tu potlouká
ji nìkolik dní, chvíli sedí v hospodì a chvíli nìkde pracuje,
aby pár vydìlaných krejcarù veèer prolil bezedným hrdlem.
Pøíli dlouho se na nìj zahledìl, a teprve kdy pivo pøetékalo
a ochladilo mu ruce, vzpamatoval se a otoèil kohoutek. My
si tøeba myslíme, bùhvíco jsme nezaili, pokraèoval ètvrtý,
právì kdy se Doua k nìmu blíil s plnou sklenicí, ale to nic
není proti tomuhle penzistovi. Tebe se zeptám:,Kradls? - ,Kradl, no, jaká pomoc. Ale nejvej to byla slepice. A tebe
se zeptám: ,Dal jsi nìkomu po hlavì? ,Dal, no, tak u to
na svìtì chodí. Ale kdybych se nìkoho z nás zeptal: ,Zabil
jsi nìkdy èlovìka? budeme vichni kuovat jako ryby. Protoe sme nikoho nezabili! køikl mu do øeèi jeden z kamarádù,
jako by se bránil. Má recht! Ale teï si prohlédnìte tohodle
chlupáèe. Nikdo byste to do nìj neøek. Pohlédli na Douu
vichni najednou a uvìdomili si, e to uèinili pøíli nápadnì.
Poslouchejte, mládenci, hrozil na nì Doua prstem, hluchej
èlovìk taky nìkdy rozumí. Rozpozná slova podle toho, jak
køivíte hubu, tak abyste se nespletli!

Koukejme se, on, neøád, nìco èuje, bruèel vypravìè a klebil se. Nemìli jste se na nìj koukat jako na komando, dodal vyèítavì. Ale jen povídej, copak mùe dohromady rozpoznat? vybízel ho soused a cedil slova tak ostraitì, e ústa
pøitom skoro ani neotevøel.
Takhle to teprv poznám, e mne máte na programu, smál
se mu Doua a staral se, co mohl, aby je pøivedl na jinou cestu. Radost z jejich pøíchodu byla tatam, se ètvrtým chlapem,
sem vstoupila ona proklatá bytost, která nosila Douovo jméno, ale mìla ruce zbrocené krví! Kadého z nás doprovází
nae druhá podoba, stvoøená v tajných mylenkách lidí,
s nimi se stýkáme a které namnoze zveme svými pøáteli. Ale
komu jest krutì souzeno, aby ji spatøil a zdìsil se její èerné
tváøe, zjevuje-li se jen tam, kde sami nejsme? Snad se nám
nìkdy podaøí zahlédnouti její pøelétavý stín, ale to musíme po ní
pást, strkati pokoutnì ucho k tìsnì uzamèeným dveøím nebo
míti pøíli vìrného druha, který nám donese zprávu, e dneska tam a zítra jinde byla v dùvìrném pøítmí vidìna. A hle,
za tímto èlovìkem sama pøicházela, takøka za kadým krokem se mu postavila do cesty, a to bylo strané, musil-li ji
vedle sebe trpìt a nemohl-li rozhoøèenì vzkøiknout, aby se pod
náporem jeho hlasu rozsypala jako èerná vìc, která se støeí
svìtla a mizí, jakmile jím byla zalita.Za jeho enou mu zaèal
chodit jeden øezník, krásnej a silnej chlap  chtìl vykládat
tulák, kterého ji zdejí lidé zasvìtili do svých tajemství.
Ale Doua mu do toho vykøikl, pln vzteku:
Tak to dopijte a táhnìte, nemám èas, zavírám a jdu
na pole! Byli pøekvapeni tímto obratem, chvíli na sebe rozpaèitì èumìli, ale kdy vidìli, e si vzadu odepíná zástìru
a bere z háèku na dveøích klíèe, vytáhli zbytek piva ze dna
sklenice a zdvíhali se od stolu, jako kdy se jim odtud nechce.

Mohl sis to nechat, Josefe, nikdo ti o to nestál, pivo by nám
bylo milejí. On to pøece jen asi poznal. To jsem o hluchých
nevìdìl. Moc jsme tej dobroty neuili! jaká pomoc, chtìl
jsem vás trochu pobavit, bylo by se vám to líbilo. Tak honem, honem, pobízel je Doua, kdy pøíli váhavì tahali své
rance z hromady pod stolem a ani nevìdìli, který komu náleí. Jen se nepotento, dìdku, nejdøív je samá láska a teï nás
div nepokoue! A vy u si také mùete jít, øíkal Doua tomu
ètvrtému, na nocleh u k nám nechoïte. Dneska pøijedou
kramáøi, matal budu mít plnou! Já bez tvej matale taky
budu, syèel mu posupnì v odpovìï, to ví, e tì u lidem
vypodobním! Táhneme do Loun, mládenci, bude tam pozejtøí jarmark a to se dá nìco podniknout. Jel tam taky velkej
cirkus,s tím souhlasím! Doua zamykal hospodu, na dveøích
se objevila papírová tabulka: Vrátím se hned, poèkejte!
A ètveøice tulákù byla ji uprostøed vsi, kde ohlédla a zamávala èepicemi, jako kdy se vysmívá. Nakonec jetì musí
být èlovìk zlej jako pes, myslil si kajícnì, ale vdy bych
se zbláznil! Nejsem u jistej pøed vandráky, i ti mi sem vodìj
tu potvoru! Odplivl si do bílého prachu, kterého leely na zemi
celé závìje, panovalo veliké sucho, prospìné ním. Vymyslil si tuto cestu na pole jako záminku, aby se zatítil pøed dvojníkem, jeho ohavná hlava zaèala z vandrákových úst pomalu vylézat, ale teï pocioval dvojnásobnou slast z tohoto úniku. Jeho prsa velmi okøávala a mylenky, obklopené modrou
oblohou a slavným srpnovým svìtlem, byly jasnìjí a veselejí. To si vlastnì mùe málokdo dovolit, rozkrojit lidem lebku,
smál se chytrácky, a pøede mnou se hlavy samy otvírají a já
do nich vidím jako nìjaký kouzelník. Jejich pole nebylo daleko za vsí, pìstovali na nìm oves, který potøebovali pro konì
kramáøù, a vedle mìli malý kus vojtìky a trochu louky, která

zase dávala seno, pro jejich ivnost tak ádoucí. Douová
byla na vojtìce (oves jetì stál) vidìl ji záhy ze silnice a bral
se k ní pronic zanic a honem si nìco vymýlel. Byla tam
s dìtmi a s jakousi entinou, která k ní pøila z vedlejka
a huèela do ní v jednom kuse, co Douová ani na okamik
nepolevovala v práci. Prokristapána, copak se asi stalo?
vykøikla, spatøivi Douu, který se sem loudavì inul a zdaleka volal: Pomáhej pámbu! Dìti, které tu chodily s hrábìmi,
bìely k nìmu napøíè polem, ale Douová zùstala stát se zaloenýma rukama a nemohla pochopit, proè pøichází.
On je nìkdy velkej lajdák, øíkala sousedce, na obchodì
mu skoro nezáleí. Zachce se mu, zavøe hospodu a táhne si
ven jako milostpán. Tak copak je? volala mu vstøíc a rozkládala rukama, aby její otázku spíe pochopil. Prosím tì, Aninko, musíme dneska navézt trochu sena, veèer pøijedou kramáøi. Tak vidíte, nepovídala jsem to? Kvùli tomu jsem la
na pole, ty blázne, proto jsi nemusil zavírat a ztrácet kunèafty! Nepøestával kouøit z dýmky a hladit ofinku po vlasech
a díval se na enu svýma dobrýma oèima, které byly zastøeny plachým smutkem. Hele, myslil si, jak se na mne osopuje. Kdyby vìdìla, e slyím, mluvila by jinak! Její pøedchozí
slova ukazovala, e se postavila v èelo rodiny s velkým porozumìním a e se i nad svého ohluchlého mue vztyèila jako
pøísný velitel. Tøebae mìl za sebou jednu z nejvìtích zkouek spolehlivosti, tvrdila, e se na nìho nemùe v ádné vánìjí vìci spolehnout, a bdìla nad kadým jeho krokem ostraitì a tvrdì, a ho to kolikrát zabolelo. Jednala s ním nìkdy
jako s dítìtem, a kdy se dovìdìla, e tu a tam nalil nìkomu
zadarmo, odhodlala se i k tomu, e mu tajnì prohledávala
kapsy, nemá-li v nich peníze, které by mohl lehkomyslnì rozházet. Byl pomalu vyøazen na jakési sluebnické místo,

a ponìvad se nikdy nemohl postavit jejím slovùm na odpor,
zvykla na jeho mlèení jako na projevy bezvýhradné poslunosti. To on dobøe vycítil, sama to ostatnì párkrát øekla, a tehdy
se bouøil a vzpouzel, ale jen uvnitø, a touil, aby jí mohl vyzraditi své tajemství co nejdøíve! Právì pøed nìkolika dny se stalo,
e se ve vzteku napil koøalky a pøibìhl k ní s nìkolika slovy
na pokraji otevøených úst, která najednou zase sklapl,
a breptal nìco doèista zmateného. V návalu nepochopitelné
záti jí chtìl øíci, e shrabuje-li do truhly den tolik penìz, mùe
býti vdìèna jen jemu a jeho obìti, která ho moná bude státi
polovinu ivota! Potom se za to stydìl, rozlítostnil se a k slzám
a v noci za ní pøilezl zpráskanì a kajícnì a kleèel jí u postele,
e to ani nechápala. Musí to být s ním divné ivobytí, mínila
entina z vedlejka, ani si s ním nemùete porozprávìt.
A podívala se na Douu jako na netìstí. Divnì se mnou
zaèal, milá paní, divnì se mnou skonèí. Myslím, e mne ani
nemiloval, sám prej øíká: brali jsme se bùhvíjak. Mou sestru
má na svìdomí, ta kvùli nìmu skoèila pod vlak. Kolikrát si
myslím, jestli na nìj pán Bùh neposlal tu hluchotu za trest. ,A
copak jí vlastnì udìlal? To nikdo nevíme, milá paní, to ví jen
on sám a nikomu to nepoví. Pro nìho trest, pro vás tìstí,
jsou to tak na svìtì osudy. A vy jste si ho brala ráda? Nikdo
mì do toho nenutil, to bych si nemohla stìovat. Ale to víte,
u to bylo spí z rozumu. Právì proto, e si bral mne, její sestru, bylo vidìt, jak ji mìl rád, protoe i kdy jsem jí nebyla podobna, aspoò krev jsem s ní mìla stejnou. Myslíte, e ji mìl
rád, kdy ji tak zahubil? To jo, milá paní, tím se nedejte mýlit,
my jsme vidìli, jak naøíkal a jak ho to zdrtilo. A ze zaèátku a
jé kolikrát mne objímal a øíkal mi pøitom Fanynko  Doua
se pøemáhal, obrátil se k enám zády a hrál si s dìtmi, kterým nastavoval hrábì, aby pøes nì skákaly. Èinily tak s velkým

køikem, ale nepøehluily rozhovor dvou en, který zjevoval
Douovi nejvìtí hlubinu Aninèiny due. Najednou mìla i ona
jakousi druhou tváø, ale ta byla pravdivá, sama ji obnaila
a hlásila se k ní, netuíc, e ji Doua vidí. Byl zase chvíli udiven a oèarován sám sebou a zase si myslil rozjaøenì: Himl,
jsem já to ale kouzelník! Ale tak u spánembohem, louèila
se Douová s cizí enou, musíme jetì pro povoz! Bylo ji
kveèeru, druhou stranou pøijídìli do vsi kramáøi na svých
bachratých vozech, nacpaných zboím i dìtmi, hulákali a kleli
pøed zavøenou hospodou, a je bylo slyet pøes celou náves.
Zabouchejte na vrata, moná e spí! køièel jeden. A druhý
mlátil do vrat zaatými pìstmi, ale pak se obrátil a tloukl
do nich patami. To má marný, hluchýho neprobudí, smál
se mladík, èerný jako cikán, který lomcoval u dveøí klikou. U
jdu! volal Doua z druhého konce návsi. Letìl úprkem k nim
a klíèe mu v ruce zvonily jako rolnièky. Pìknì vítám, zdravil
zdvoøile, byli jsme na poli pro futr, budete mít èerstvì suenej! Otevøel jim nejprve vrata, do nich vzápìtí vjídìli, a sám
zael do domu, nebo kramáøi, tu byli jako doma a na dvoøe
i ve stáji mìli ji kadý své místo. Jejich eny byly køiklavé,
stály pøed domem a stále se o nìco hádaly, hádaly se o místo
na lounském námìstí a také o to, èí konì jsou krásnìjí a který
mu z jejich houfu se své eny nejodvánìji zastane. Kdy
pøila Douová mezi nì, øekly jí se smíchem:
Vaeho by pøepral kadej!
Jen si nemyslete, odpovìdìla pynì na jeho obranu. e
ne? køikl za ní mladý kramáø, èerný jako cikán. Nebál bych
se ho, i kdyby na mne el s pistolí!
Frantík na nikoho s pistolí nechodí, øekla mu rozhoøèenì
a odcházela pryè. A co na Ferdu, mýho kamaráda? volal
kramáø svéhlavì a vzpurnì, jako kdy chce vyvolat hádku.

Pøestaòte, jo? okøikla ho a vcházela do domu, slyíc, e jetì
kodolibì øíká: To vím, e vás to pálí! A mne taky!
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eny a dìti usínali ve vozech pod plachtami, mui sedìli
v hospodì a pili. Jejich místo je ve stájích nedaleko koní, ale
noc je dlouhá, zkracují ji chlastem a vzpomínkami. Pøili sedláci a vmíchali se mezi nì, na polích leí zlata celé fùry, zde
se pøelévá do sklenic. Kramáøi znají celý svìt a dovedou
o nìm vyprávìt. Ète-li tlustou knihu, rozbolí tì oèi, kramáøi
sami pøedèítají. O tom, co zaili, snad ani knihy nepíí, je to
bezboné a høíné, papír by pod tím zèernal a rozpadl
se studem i úasem. Ale oni v tom nic zlého nevidí, takový
jest jejich ivot v houfu pod plachtami, rvaèky pro nevìru
a cizoloství, hádky o zboí i o eny. Zaèalo to daleko, o dva
okresy dále odtud, ale pøicházelo to stále blíe, a to bylo u té
vsi, její postavy se vztyèily v kramáøských osudech. A jedna
z nich byla ze vech nejpoutavìjí, a skoro nezapomenutelná! Zastavili se u ní, jako by je byly cesty celého veèera vedly
jen k ní.Jáøku, pánové, zvolal starý kramáø, povídám, e to
byl chlapík, a nedám si to vymluvit. Nìco se mezi námi napotloukal, eny nám svádìl a nikoho se nebál. To mi nejde
do hlavy, e se dal tak lehce odklidit, jako kdy ho zamete
kotìtem. Zakroutil hlavou, ohlédl se na Douu, který stál
vzadu opøen o stùl, a zamyslil se nad Ferdovým osudem. Sakra, nesmím si na nìj ani vzpomenout! zaklel mladý kramáø
s cikánskou tváøí, stáhl posupnì èelo a stiskl rty. Toho nám
brát nemìli, bejvalo s ním dobøe. Myslím, e mám po nìm
jednoho fakana, toho chundelatýho, víte? Ale bez nìj bych byl
ani ádný dítì nemìl. Sedláci sedìli, kývali hlavami, leckterý

se podivil, jaké mìl Ferda známosti a kde se toulal celé dni.
Vzpomínali si, e ho nìkdy nevidìli nìkolik týdnù, a tak to on
chodil po jarmarcích, spøaen s kramáøi a ádostivý jejich en,
které se s ochotou poddávaly jeho divoké pøesile. A penìz
jsme od nìho mívali, a jé! Chodil v kartách vysoko, dlouho
se nerozmýlel a vdycky prohrál. Èestnej èlovìk to byl, pánové, nikdy ádné fiksle, vdycky rovnou a poctivì. Jene to
se mu právì nevyplácelo. V kartách prohrával, u enských
mìl tìstí, to je staré pøísloví, øekl mladý kramáø. Ale jaké
tìstí! To jsem v ivotì nevidìl. Jakiv nezakejval prstem,
vdycky kejvaly samy a on si jen vybíral. Za mnou se jich nìco
nachodilo, a prej, poslouchej, ty jsi jeho kamarád, øekni mu,
a dneska pøijde.
Kramáøi se na sebe podívali, nìco jim bylo nemilé, a najednou jeden z nich na mladého vyjel: vanit bys zrovna nemusel. Moje na nìj jistì nekejvala. Moje taky ne, to bych
se chtìl vsadit, køièel jiný. Vy blázni, chechtal se jim mladý
kramáø jizlivì, to by se teprv ukázalo. Ale to se mi líbí, e jim
dùvìøujete. Kdyby toho nebylo, byli byste na nìj pod plachtou
kolikrát pøili. I ku, copak ty ví! Kdy ho to stihlo, bylo ti
estnáct let. estnáct, to je pravda, ale slouil jsem mu poctivì. Kdo pak, myslíte, e stával vartu, kdy byl Ferda ve voze
a vy po hospodách? Jen jsem mìl být s ním taky tu noc, co
ho tamhleten neøád zastøelil, tak tu byl s námi do dneka! Hele,
jak se na mì kouká! My to dobøe víme, jen se neboj! Pøejou
si nìco, pánové? ptal se Doua, kdy se na nìho vichni
souèasnì podívali, a snail se, aby laskavì vyslovenou otázkou zakryl své pohnutí. Byl by ji málem vykroèil k nim, ale
pak si øekl, e na dálku se lépe opanuje a zabrání neprozøetelnosti. Zápas, který bìhem kramáøovy øeèi sám se sebou
vedl, byl urputný a on zaal prsty do okraje stolu, aby

se i fyzicky ubránil diktátu pobouøené vùle. Rád bych vidìl tu
holku, co tu po nìm zbyla, pravil mladý kramáø k sedlákùm.
Je mu hodnì podobná? To se øíct zrovna nemùe. Je spí
po ní, po hlídaèce, z Ferdy na ní moc neutkvìlo. Bude mít
tedy po nìm povahu, kdy má po ní zevnìjek. Hned bych si
na ni poèkal! Pánové, bude èas zavírat, bránil se Doua
u výèepního stolu, musíte ráno brzy vstávat a já taky!
Byli by ho snad poslechli, ale mladý kramáø se mu vysmál.
Sebral se stolu prázdné sklenice, co jich tam bylo, a nesl je
v náruèí k výèepu, kde s nimi tøískl a zpupnì zavelel: Nalejvat, vecko na mùj úèet, takhle to dìlával Ferda. Ale já se ti
nedám! Bylo vidìt, e je trochu opilý, ale on se rozbìsnil
vzpomínkami na Ferdu a na jeho zákeønou smrt, jak se líèila
v lidské povìsti a jak se za dvanáct let stala hluboko vkoøenìnou a obecnì vyznávanou pravdou. Povídám, e se bude
zavírat, a dost! rozkøikl se Doua hnìvivì a vztekle. Bylo jisto, e se mstí a ulevuje bezmocnému strádání.
Teï se ukáe, jestli se mu dá! tval starý kramáø. Byl to
ten, který rozdal v ivotì mnoho ran, ale také jich mìl nìkolik
ve svém tìle. Jednu právì pod pravým okem, kde se jizva
zkøivila v groteskní kleb. Bodnut touto pobídkou jako kùò
ostruhou do slabin, natáhl se mladý kramáø pøes iroký stùl
a chytil Douu za vousy a nìkolikrát jimi kubl. Zacloumal
Douovou hlavou, a mu shodil èepici. Doua bolestí zasyèel, ale nepoddal se a chytil rukama kramáøovo útlé hrdlo,
které mu chruplo v dlaních, jako kdy se láme. Kramáøùv oblièej zahrál tøemi barvami, popelavou, rudou i modrou, a jeho
ruce, køeèovitì rvoucí Douùv vous, se roztáhly a padly na stùl.
Doua sebral vecky síly a odhodil zbojníka od stolu tak prudce, e nìkolik metrù dále padl naznak a udeøil hlavou o dunivou
zem. A teï u vichni jdìte, køièel hrozivì i lítostivì, je vás

tady tucet a necháte mne bez pomoci. Odeel ze svého místa
za stolem, minul kramáøe leícího na zemi a octl se uprostøed
nich jako ovce uprostøed vlkù. Sedláci byli znepokojeni
a chystali se k odchodu, kramáøi, lhostejní a rvaèkami otuilí,
byli na stranì pøemoeného druha. Takhle se na kramáøskou
krev nesmí, vyèítali mu i vyhroovali, vyhazování nejsme zvyklí. Jinde vstanou tøeba ve tøi, kdy zaboucháme, a dìlají, co
porouèíme! Bouøili se stále hluènìji, teï jich køièelo nìkolik
najednou a v tomto lomozu zanikl divoký výkøik za Douou,
kde se vztyèil mladý kramáø a zezadu zasadil Douovi jedinou ránu. Byla vedena s jistotou, pøímo do jeho íje, a krev,
která vytryskla, zalila celou místnost rudou záøí. To má taky
za Ferdu, vrahu! øíkal kramáø zmatenì a schlíple. Jeho hlas
byl mìkký a krotký, jako by ho celého svlaila krev, øinoucí
se z Douova hrdla.
Stáli tu proti sobì, Doua nepadl, ale jen si rukama tiskl
krk, jako by rdousil sám sebe. Krev mu stékala po prstech,
i nedala se zatlaèit, sedláci byli ji na návsi, postraení
a vzruení mylenkami o èetnících a soudech. Máte ji hlubokou? ptal se Doui starý kramáø a pøistoupil k nìmu jetì
s jinými. Ale Doua je lokty odstrèil a øekl: Jen si jdìte, já vás
nepotøebuju.
Takový mám v krku tøi a taky jsem neumøel! øíkal nìkdo
a cpal si vanec tabáku do úst, jako by chtìl ukázati svùj klid.
Já bych vám to zavázal. Máte bílou zástìru? S tou by to lo!
pokouel se mu opìt starý kramáø pomoci. Já nic nechci,
povídám, nechte mne na pokoji!
Tak pojïte, bude to jen trochu vìtí krábnutí. Bejt to smrtelný, tak by takhle nestál. Ani to nezpozorovali a mladý kramáø byl pryè, odtáhl odtud s rukama v kapsách a s èepicí
naraenou na stranu, jako kdy se nenápadnì a loudavì pro-

chází kolem vozu, v nìm høeí Ferdovo nezkrotné tìlo. li
za ním, nadávali mu i bránili ho, srazili se jetì se sedláky,
od nich zvìdìli, e se nikdo neukvapil a pro èetníky neposílal. To je v poøádku, chválili je, byli byste v tom taky a to je
zbyteèné. Hvìzdná srpnová noc jim ukazovala cestu, protahovali se vraty na prostorný dvùr, kde stály jejich vozy jako
spící karavana v pouti. Mladí se do nich cpali úzkým otvorem, hledali rukama tìla svých en, staøí li do stájí ke koním
a rozkládali se na otepích slámy Vemi oputìn a po nikom
netouící, omotal Doua probodnutý krk svou zástìrou, sám
vìøil, e je zranìní lehké, a hledìl, aby enu a dìti nevyruil
ze spánku a nepodìsil. Cítil, e velmi zeslábl, zejména
v nohách se mu uhostila malátnost. Pøitáhl idli pod lampu,
lezl pomalu na ni, a ponìvad mu bolest bránila, aby obrátil
hlavu vzhùru, pracoval rukama popamìti. V razil do lampy,
houpala se tam a sem, chytil ji obìma rukama a uklidòoval.
Nahmatal koneènì mosazné koleèko, vzal je mezi prsty a pomalu jím otáèel, svìtlo opadávalo jako moøe pøi odlivu, zvolna, zvolna, jako kdy nìkdo nerad odchází Ubíhalo ze svìtnice
jako krev z tìla, tma hlubí a nepøetritìjí pohlcovala bílý strop.
Svìtelný kruh na podlaze byl stále uí a èerný stín se v nìm
íøil od støedu. Doua na nìm utkvìl svým pohledem, vìdomí
zhasínalo jako svìtlo, ruce se poutìly lampy a snáely
se dolù lehouèké jako peøí. Tìlo ho pøestávalo i tíit, nohy
se mu v kolenou prohnuly, kácel se dolù bez odporu a bez vlády. Padl na zem zrovna pod lampu a èerný støed svìtelného
kruhu se rozloil po jeho tváøi. Lampa, kterou zcela nezhasil,
se kolébala, její stín se mu smekal po oèích, a ty se otvíraly
a zase zavíraly v rytmu tìkého dechu. A tu se proti nìmu kdosi
plíil, kdosi èerný a nerozpoznatelný, bylo to jako vysoká postava, která k nìmu jde pozpátku a vychyluje se vpravo a teï

zase vlevo jako stín dlouhého kyvadla, odraeného na zdi
ve fantastickém zvelièení. Jene ona se nezmítá jen ze strany
na stranu, ona postupuje vpøed, je vìtí a vìtí, jsou to urèitì
lidská záda, nad nimi se ztrácí hlava v jakési husté mlze. Ale
mlha se pomalu rozestupuje, stoupá vzhùru jako kouø
ke stropu. Kdo je to? køièí Doua a couvá, prosycen hrùzou. Jetì jsem se v ivotì nikoho nebál, volá trucovitì, tebe
se také neleknu! Pokouí se vstát, daøí se mu to, ale kdy
se zase dívá tím smìrem, je èerná bytost pryè a jen stoly
a idle se rýsují v polotmì. Ta tu nìkde je, ta neodela, øíkal
si a pomalu se otáèel, jako by ji tuil za sebou, a jakmile
se obrátil, spatøil ji opìt. Poøád mi uskakuje, mrcho, zaøval
lítostivì i výhrunì, poøád se toulá vedle mne, ale nikdy tì
nedosáhnu!
Teï ji vidìl její tváø, zarostlou èerným vousem, teï ji vidìl
její hlavu, pokrytou modrou èepicí. která sedìla ponìkud
na stranu. Ale ty oèi, modré jako jeho, byly nesmírnì smutné
a kajícné, vlastnì to ani oèi nebyly, nýbr dvì smuteèní svíce,
které byly zapáleny za spásu høíníka.
Co tu chce? breptal zimniènì. Jsem tu pøece sám, nikdo tì sem nepøivedl. Postava se ponìkud nachýlila, vztyèila prst, jako kdy eptá: Tie, a se neprozradíme! a potom
øekla s chytráckým posunkem kolem úst: Musíme se spolu
dohovoøit! Já vím, já vím, pøisvìdèoval jí Doua, sedni si!
Sám také sedal na idli a ona s ním, chtìla si opøíti ruce
o kolena jako on, ale musila døíve poloiti na stùl jakousi vìc,
kterou Doua nemohl hned rozeznat. Napjal proto zrak a vidìl,
e to je pistole. To je moje pistole, pravil pøekvapenì, ale
pak tiil sám sebe: Aha, to je ta! Neudìlám bez ní ani krok.
Bylo by pohodlnìjí chodit bez ní, ale lidi mnì ji sami strkají
do ruky. To já vím, nemusí mi to ani povídat. Ale já u toho

mám taky dost. Vrah má tìkej ivot, to bys ani nevìøil. U
bych se s tím smíøil, jen kdybych nemusil stát nìkdy zrovna
vedle tebe a bát se, e do mne vrazí. Na svìtì budu déle
neli ty. Ty bude dávno mrtvý a já se tu budu jetì potloukat.
Ale tomu u nezabráníme! Host mávl odøíkavì rukou, zasmuil
se na chvíli, ale potom s velikou ivostí pokraèoval: Moudré
slovo, Frantíku. Musíme nìco udìlat, abychom se aspoò nepotkávali.
To bych byl astnej, jé, to bych byl astnej, vyhrkl Doua
radostnì.
To záleí na tobì a není to nic tak tìkého. Pøestane-li dìlat
hluchého, víckrát mne u neuvidí:
Doua na nìho vyvalil oèi, zhroutil se do idle a zaúpìl zklamanì: To, èlovìèe, nejde. To se teda nerozejdeme. Proè
by to nelo, ty blázne? vysmál se mu host. Myslil , jsem, e
jsi chytøejí. Chytrej jsem dost, to si nemysli, ale tohle ti k vùli
neudìlám. To pøijï takhle za dva tøi roky, teï je na to moc
brzo. ivnost nám sice jde, to si nemùeme stìovat, ale dluhù máme a nad hlavu. Penze dìlá mìsíènì tøicet zlatejch,
po dráze jezdíme skoro zadarmo, fasujeme uhlí, døíví, s tím
by se Aninka ztìka louèila. A na tra ti u nepolezu! Anince
se pøiznám co nejdøív, moná e hned zítra, to jo, to udìlám
rád, ale pøed lidma to ponesu dál. A budu chtít pøestat, poradím se napøed s Aninkou. Doua to øíkal s hlavou hluboce
svìenou, bìhem øeèi se na svého hosta ani nepodíval,
a teprve kdy zpozoroval, e mu neodpovídá, zdvihl hlavu
a uasl. Za hostem, který sedìl právì tak zamylen a upíral
oèi do zemì, stál nyní mladý kramáø a v jeho hnìdé tváøi hoøely dvì oèi chtivou mstou Nebylo pochyby e se chystá cizího mue zákeønì pøepadnout a usmrtit. Záleelo to
na Douovi, zdali vèas vykøikne a vyzve svého hosta, aby

uskoèil. Ale Doua se dlouho nerozmýlel a rychle byl rozhodnut. Vida, myslil si, my se tu radíme, jak ho sprovodit
ze svìta, a na tohle jsme nepøili. Ty nám s tím noem pøichází právì vhod! To ji vidìl kramáøovu zdvienou ruku a v
ní blýskavý nù, a neli mohl vykøiknouti vánivý konec své
Jen ho zab!, dopadla mstitelova ruka na hostovu íji.
Ten se bez jediného slova svezl k zemi. A potom ve zmizelo. Úch, úch, oddychoval Doua zhluboka, u je po tobì,
mrcho, a nezbyl z tebe ani prach:  Zbyl tu sám, leel na zemi
dlouhý a pod lampou iroce rozprostøený, desetkrát
se probíral z mdloby a desetkrát padal nazpìt ochuzen
o potok krve a bohat sny, v nich byl koneènì zbaven dvojníka, plouícího se za ním jako stín. Kramáøi zapøahali ji o ètvrté,
ale neli odjeli, slyeli, jak Douová v domì vykøikla a zalomila
rukama. Copak se jí stalo? ptaly se na dvoøe eny.
Bude asi smùla, pravil starý kramáø mrzutì. Tónovi se zas
jednou smekla ruka. A odplivnuv si, spìchal do domu.
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O pùlnoci se umírá tìce a zdìenì, vzdechy vùkol, tma bezkoneèná. V tøepetavém plápolu svìtel mají i nejpøáteltìjí vìci
pøíznaèný vzhled, stín nejdraí ruky se plouí po stìnì jako
záludná mùra. tkavý hlas lidí øee a mate, hlasu smrti bys
nepoznal, kdybys tu pøebýval sám! Ale kdo umírá o polednách,
nepozná hrùzy. Do tmy se dobrovolnì nevydá, za sluncem
vykroèí bez volání. Poledne se sluncem ve pici vesmírného stromu a s heroickým mlèením v okamik nejprudího bdìní
nezabíjí, ale ne! O pùlnoci bys byl asi uhýbal a tøetil, ale teï
se s pokorou nakloní, sladce moudrý a chápající. Nebo jen
jedna jest smrt, ale na svìtlo a tmu, na poledne a pùlnoc ji

rozdìlily nae oèi! Kdo to øekl v této polední tiinì? Vichni
mlèeli a obraceli oèi k zemi, ve svìtnici sluneèním jasem prozáøené a vzneenì tiché. Nebýti obrazù, rozvìených
po stìnách, nebylo by ani bílých zdí, které se ztrácely, pohlceny svìtlem. Vlálo tu, tøpytné a vonné, jako bezhranièným
prostorem, okny se vlévalo, dveømi odtékalo, rytmický tikot
kyvadla, stoupající a padající Douùv dech. A zaumí ten
poslední, zhasne i slunce? Co chvíli otvíral Doua oèi
a rozhlíel se po jizbì. Byl asten, e ji nikdo nepláèe. Zaslechl zvenèí bujné povely vozkù, kteøí spìchali s fùrami do stodol, bylo mu dobøe, kdy cítil, e i on, pøetíen úrodou, tíhne
pod støechu silnì a stateènì. Bylo pár minut pøed dvanáctou,
kdy øekl: Dejte mi napít! Douová chtìla vybìhnout, ale
ve dveøích se srazila se tøemi mui, kteøí pøicházeli s klobouky
v ruce, eptajíce svùj pozdrav. Zaslechli Douova slova
a podali jí láhev vína, kterou v modrém papíru pøinesli. Dejte
mu, je krevní, øekli a ona jim podìkovala. la k posteli, nalila
vína do malé sklenky a pøiloila ji Douovi k vyprahlým rtùm.
Druhou rukou mu nadzdvihla hlavu, a on, spatøiv své kamarády, usmál se. Ale víno polknouti nemohl. Potøísnilo peøinu jako
krev. Tøi mui, veteráni a zároveò zástupci spolku, zachytili
jeho úsmìv a matný pohyb ruky, kterou jim chtìl pokynout,
aby pøili blíe. Uèinili tak, li po pièkách a brali ho za ruku,
øíkajíce:
Do podzima bude chlapík, copak je to na tebe? Slyel je
zøetelnì, rozumìl jim, pokusil se øíci jim nìco na pøivítanou,
ale slova ji nestvoøil. Jeho mylenky byly pøitom stále jasné,
ba jasnìjí nyní neli pøedtím. Duevní zrak se mu podivnì
zostøil, rozpomínal se na vìci dávno zapomenuté. Spatøil
na oknech zelené listy kvìtin a vzpomnìl na koèku, která ji
byla léta zakopána. Tenkrát veèer, kdy ji po kuchyni honil

a kubal jí ocasem, aby znovu a znovu mòoukala, tenkrát to
zaèalo A dneska se to skonèí. Skonèí se to dobøe, ujioval
se, jinak jsem to udìlat nemohl. Mluvit nemohu, ránu cítím a
v ústech, ale jetì si mohu objednat papír a napsat to:
Milá Aninko, já jsem hluchej nebyl, já jsem hluchýho jen
dìlal. Jak jsem jel do Prahy k tej komisi, to u jsem zase
slyel
A bylo by to! Ale ne, já musím mlèet i teï a dotáhnout to a
do konce. Høíníci se obyèejnì na smrtelném loi ke vemu
doznávají, ale já se nedoznám! Jsou tu lidi, rozkøiklo by se to
a bùhví do èeho bych rodinu jetì nepøivedl. Kdy jsem si to
spískal, je to moje vìc a rodina za to trpìt nesmí! Penzi by
Anince vzali, to, co u jsme dostali, by moná musila vracet,
a lidskej posmìch bych nemìl já, ale ona. Mnì bude hej, já
se ztratím, s lidma se u nesejdu, ale ona tu bude dál, dìti
taky, Frantíku, vydr a nevzdávej se! Tak vida, veteráni pøili, myslil si, zase otevøel oèi a usmál se.
Stáli tu jetì, Douová s nimi, zamýlela se nad ním a stále
drela v rukou láhev a sklenièku. Chce nìco? zeptala se vidouc jeho oèi.
Pokusil se nìco øíci, ale jen zkøivil jen rty. Podruhé se mu to
zase nepovedlo a tak jen zdvihl ruku a ukazoval jim tøi prsty.
Hodiny? ptala se horlivì. A ukazovala na stìnu, kde visel starý stroj s døevìnými koleèky, který pamatoval hvizdy
a rachot vlakù v domku na kopci. Zavrtìl hlavou, nìco zamumlal, znovu zdvihl ruku se tøemi vztyèenými prsty a míøil
jimi k veteránùm. Snad øíká, e jsme pøili tøi? Snad je
mu líto, e nemùe vidìt celej spolek? Nevìdìli si s ním
rady.
Douovou napadlo, e by snad mohl aspoò psát, nemùeli mluvit, a skoèila pro tabulku a køídu, které mu potom pod-

strèila. Ale on ji byl tak sláb, e ani køídu v prstech neudrel,
a udìlal na tabulce jen pár køivých èar.
Neslyí, mluvit nemùe, øekla plna zoufalství, co bych jen
mìla dìlat? Snad má nìjaké poslední pøání? øekl jeden
z veteránù. A Doua teï pohlédl k hodinám, zdvihl ruku a tøikrát jí kubl, jako by naznaèoval tøi údery, a zase ukázal tøi
prsty, teï ji velmi umdlenì.
Aha, já u vím, Frantíku! vykøikl jeden z veteránù. Udìlal
rukama pohyb, jako kdy si pøikládá k líci puku, a pøitom zaøval, co mohl nejvíce:
Bum, bum, bum, viï? Po Douovì tváøi se prostøel iroký
úsmìv, zakýval hlavou a úsmìv vystøídal výraz bolesti. Ale kdy
zase zticha leel, bolest pøela a on zavøel oèi pokojnì
a usmíøenì. On nás prosil o tøi salvy do hrobu, vykládal veterán, má na nì právo! Právo na nì má, øekl druhý, ale
od pøedvèerejka, co se v Lounech roztrhl ten modíø, je støelba pøi pohøbech zakázána! Uslyev to, otevøel Doua oèi,
byly polekané a smutné, a je to vecky znepokojilo.Slíbit mu
to mùeme, bude mít lehèí smrt, øekl ten, který Douovi první
porozumìl A vzal tabulku, která leela na peøinì, a napsav
na ni:
Støílet se bude, buï bez starosti
pøistrèil ji Douovi k oèím. Ale ten nesrozumitelnì zaskuèel,
zdvihl ruku a odstrèil od sebe tato livá slova a prudce otoèil
hlavu ke zdi, jako kdy se dává na útìk. Jetì teï, jetì teï
by mohl napsat, e slyí, cítil v ruce nový pøíval síly a schválnì
ji zdvihl, zaatou v pìst, aby vidìli, e by køídu udrela! Ale on
nepovolil a neustoupil, se zaatýma rukama se bránil, a kdy
mu je kolem jedné Aninka omývala, nemohla je rozevøíti. Zkøíila mu je tedy pøes prsa pøísnì sevøené.
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Pùl roku po pohøbu se víko rakve prolomí a hrob se sesuje
a propadne. Mùe se ovem stát, e k tomu dojde a za rok,
podle toho, jak si dat truhláø na rakvi záleet. Douova rakev
byla asi pevná. Bártík se o to postaral. Za práci nevzal nic,
jen za døevo a za pøípravy, zlaté ozdoby nepoèítal. Zael
na høbitov aspoò jednou za mìsíc a nad hrobem, rovným
a nedotèeným, øíkat s hrdostí: Ta drí! Ale po roce koneènì
povolila a hrobník mohl pøistoupiti k výzdobì hrobu, kterou ji
dávno Douová objednala. Do dneka byl jen z kamení a hlíny,
kterou do podzimu zakrývaly dìti kvìtinami a od jara je pøináely opìt. V mìsíci srpnu tu byly dennì a ve výroèní den
otcovy smrti pøily s celými náruèemi sedmikrásových hvìzd,
chrp, koukole, zvonkù a máku. Druhého rána nael hrobník
uprostøed hrobu znaènou trhlinu, která se k polednímu rozíøila a prohloubila jako velký trychtýø. To to trvalo, øekl
a pøipravovat se k práci. Snáel si ke hrobu vecko náèiní,
sbíral povadlé kvìty, prostøené po celém hrobì dìtmi, a potom
el na nedaleký hrob, hustì porostlý bøeèanem, aby natrhat
provazce smutnì zelené rostliny. Ptáci mu zpívali nad hlavou
v korunách kolenou po Douovì hrobì, který nanovo srovnal
a uhladil, a s døevìným kolíkem v ruce jej osazoval bøeèanovými ratolestmi.
A já jsem ten hrobník chudý,
sotva e tak vycházím,
rovnám kosti, sbírám hrudy,
kdy na høbitov pøicházím.
Má vak mocnost zná se vudy, aè jen rejèem zacházím

Bylo mu vak záhy pøíli horko, svlékl kabát a hodil jej na malou túji, z ní s pokøikem vyletìli vrabci, skrytí v ní pøed sluncem a klímající.
Na høbitovì zdám se býti
pánovitým vladaøem,
nebo mnì se podrobiti
musí ebrák s mocnáøem.
ádný se nemùe skrýti
pøed smrtí a hrobaøem
Semhle pøijdou mukáty, øíkal si, pøeruiv bruèlavý zpìv,
do kadýho rohu po jednom.
Mudrc, co s Bohem hádal,
v hrob se s bláznem uloí.
Hrdina, jen sobì ádal
celý svìt za podnoí,
ádnýmu se nepodkládal 
lopatì se podloí
Jene, copak bysme mu mìli dát do hlav? Ale na to je jetì dost èasu. A pøivezou pomník, dáme na kadou stranu
rùi, to bude nejmoudøejí.
Mocnáøové v tmavém hrobì
bez strachu zde leejí,
nemaj vojsko, nemaj zbranì,
ádnýmu nehrozejí.
Zanecháni sami sobì
v tmavém hrobì bydlejí

Tak bych byl zatím hotov, oddychl si. Povstal a proel se kolem dokola, aby pøehlédl svou práci.
Lopata mnì z ruky padá,
obì nohy klesají,
rýè mùj faráø odevzdává
novýmu hrobníkovi.
Ouvej, ouvej, co se stává
i já mám svý skonèení
A tady jste skoro vedle sebe, vidíte, øekl, jako kdy jim
domlouvá, Douovi a Ferdovi, jeho hrob byl v sousední øadì,
oddìlen úzkou pìinou. Byl v nìm se starým Zuzkou, na nìj
si hrobník vzpomnìl pøi melancholickém závìru své písnì.
Zael k nìmu, utrhl z mukátu uschlé chumáèe kvìtù, semolil je v prstech a rozhodil nazdaøbùh jako rozsévaè zrní. Tenhle rejè mám po tobì, vecky nás pøeèká, povzdychl a hodil
jej pøes rameno jako vìèné dìdictví a vìèný odkaz. Je to
vlastnì dobøe, uvaoval hlasitì, jak pøivykl na tomto poli, kde
vecko zmlklo a jen naslouchá. Je to vlastnì dobøe, e
se hrobníci mezi sebou neznají a e nevím, kdo sem po mnì
pøijde. Mohu se tìit, e tu budu navìky. Starej Zuzka to patnì nemyslil, vykøikl rozjaøenì, jako kdy svého pøedchùdce
brání. Byl bych taky smutnej, kdybych vìdìl, e mi tamten
anebo tamten èlovìk bude kopat hrob. Takhle se mi zdá, e
mi nestojí v cestì ani smrt! Musil se tomu zasmát, ale nevymlouval si to, myslil na lidi, kteøí se z vesnice dívají ke høbitovu
a vidí v nìm pøíkrou, ponurou stìnu, k ní dojdou a zkrotle
se podrobí. A ze mne ta zeï taky vlastnì pozùstává. Kdy
se na ni zezdola podívám, nic mne pøitom nesouí. Je to, jako
kdybych el na procházku a z dálky se koukal na svùj dùm.

Rozhlédl se v údolí po polích a cestách, které oily lidským
pospìchem, nebo od západu táhla edivá mraèna, nesoucí
bouøi a dé a na bílých, krajkovitì roztøepených okrajích sveøepé kroupy. I vlak, jedoucí k Lounùm, hnal úprkem, pøecpán
lidmi z celého kraje, spìchajícími na jarmark.Na svatýho Rufa
bejvá hezky, mínil hrobník. Vzpomínal, e svatorufský jarmark
proslul krásným poèasím a velkou návtìvou. Lidé pøivykli sjídìti se k nìmu v ménì horký podveèer, vìtinou ji mívali
po ních a z kadého domu sem nìkdo spìchal jako
na slavnost. Svatomartinský byl pro nákupy, ale svatorufský byl
znám svým veselím a zábavnými atrakcemi, které pøijídìly
do Loun zdaleka, a od Prahy. Byl to zejména svátek mladých
lidí, kteøí plhali po houpaèkách a pokøikovali na aky pøed
cirkusem, pojídali velké kyselé okurky letoní svìesti a vùnì
a tahali devótního Turka za støapec. Ale na konci námìstí je
pøecházel smích, tam bylo stanovitì zpìvákù a vypravìèù, kteøí
stáli u svých pomalovaných tabulí a breèlavým hlasem doprovázeli rákosku, inoucí se od obrazu k obrazu. Bývalo jich tu
nìkdy i deset, nìkteøí zpívali se svými enami dvojhlasnì a jiní
vyuèili zpìvu párek dìtí, které dojímaly ze vech nejvíce. Byli
mezi sebou umluveni a zpívali jeden po druhém, leckdo musil opakovat píseò zvlá dojemnou, kterou si obecenstvo
potleskem objednalo. Peníze vybírali spoleènì, padaly jim
do slamìného iráku, který se dostal do Èech odnìkud
z Lombardie, kde chránil dìlníky na vinicích pøed sluncem.
Veèer se dìlili, bývalo to spojeno s hádkami i rvaèkou, nebo bylo tìko nalézti klíè, podle nìho by byl kadý spravedlivì odmìnìn. Zejména ti, kteøí pøili s novými písnìmi, nemohli snést, aby starý, otøelý repertoár byl oceòován stejnì
vysoko jako jejich. A pak protestovali jetì ti, kteøí si písnì
sami skládali a na druhé, omílající pøejaté popìvky, se dívali

pøes rameno. Nebo nová píseò musila býti nìkdy bezpoètukrát opakována; zatímco majitelé starých, odøených pláten
mìli dlouhou chvíli a pøíli èasto odpoèívali. Nejlépe by bylo,
kdyby si kadý mohl stoupnouti, kam by chtìl, ale to jim nepovolili. Vichni musili státi pohromadì v nejzazím koutì
námìstí. Byli by asi vnesli chaos a nepoøádek do peèlivì organizovaného jarmareèního øádu, a mìsto tak vzorné to dopustiti nemohlo. Byla to opravdu celá mraèna lidí, která je
obklopovala, sledujíce se zatajeným dechem jejich zpìv.
Melodie zvlátì úchvatná rozkolébala celý dav a vtiskla mu
na rty slova, pøedpovìdìná zpìvákem. Tito obratní reportéøi
krvavých dramat a tragédií dovedli útoèiti na lidská srdce
a sbratøiti se svými hrdiny. Tu se pøedèítaly vlastnì jakési verované noviny, vydávané od jarmarku k jarmarku a líèící slovem i obrazem netìstí, vrady, loupee, pomsty i høíchy zhrzených a nedovolených lásek v krajích dalekých a blízkých.Za
ètyrák je ta písnièka, za ètyrák! volala ena do potlesku davu.
A kníeèka o padesáti verích la na draèku, nebo tu byla
letos poprvé a kadý ji chtìl pøinésti domù jako nejzvlátnìjí
zboí tohoto jarmarku A teïka jetì jednou, volali
na zpìváka A dreli papíry pøed oèima, aby ji mohli zaèíti
s ním a nauèili se ji zpívati s jeho pøízvuky i mimikou.
Byl jest jeden hlídaè,
hlídal dráhu eleznou.
První i druhou sloku vyslechli vichni zticha, jen eptali, ale
pøi tøetí se ji rozbìhli za ním a rozhuèeli se jako varhany.
Kdy tu jeho varná ena
s øezníkem mu chodila.

Jednoho dne z nenadání
dceru mu porodila.
Ale nevydreli dívati se déle do mrtvého textu! Chtìlo se jim
obrazu, kterých bylo na velké tabuli pøes tøicet v osmi dlouhých øadách a na nich byla kadá osoba pohnutého dìje
a kadý pøedmìt, o nìm je v písni øeè,s peèlivou dùkladností zpodobena. Øvoucí, oslnivì ivé barvy, zejména modrá,
zelená a rudá, vyskytovaly se tu nejèastìji, køiklavý modry at
hlídaèùv byl znamenitým støedem, který od poloviny vystøídala ohnivì èervená krev.
Hlídaè poznal její zradu,
popadl ho velkej hnìv.
Atak zaèal hroznej román,
pøi nìm dvakrát tekla krev!
Nával posluchaèù pøibýval, mraèna na obloze a se níila,
táhlo se to sem ze vech stran, nebo po jarmarku la vzruující i úchvatná povìst, e se zdejí dostal do nejkrásnìjí
písnièky, jaká kdy byla na jarmarcích zpívána.
Øezník prej byl varnej junák,
silný èerný hoch.
Kdo ho znal, kadej se divil,
e hlídaèe nepøemoh.
To je Ferda Zuzkù, eptali si ti, kteøí ho poznávali. Ale
na obrázku je moc velikej. To schválnì, víte, aby bylo vidìt
tu jeho sílu!

Mìl on plno kamarádù
a ti ho milovali.
Kdy on padl kulkou vraha,
dlouho pro nìj plakali.
Kde prej si, ná èernej orle,
stejská se nám po tobì!
Scházeli se a radili
na jeho èerstvém hrobì
První krùpìje detì spadly na zeøené námìstí, hukot bouøe je doprovázel a blesk lehl napøíè oblohou. Ale lidé tu stáli
jako zkamenìlí a polykali nové a nové sloky, oèarováni
a zmámeni. Doua-vraedník se tu procházel, zlý a posupný,
reptali a soudili ho, litujíce Ferdu, miláèka srdce svého, pro
nìj je zpìvák dovedl nadchnouti. A tu nad obì tyto postavy
pomalu vyrùstala postava tøetí, smìlá a heroická, postava
mladého kramáøe, Ferdova kamaráda, soudce hlídaèe-vraha a mstitele jeho obìti. Ne odtrhovali vytøetìné oèi
od barevného plátna, pøevykovali opile a nevìdomì slova
obzvlátì krásná a strhující, nevìdìli, e prí, e hømí, a svìtla
bleskù, klouzajících po plátnì, povaovali za rafinovanì sehraný doprovod tohoto slavného divadla. Za ètyrák ta písnièka, volala zpìvákova ena a hrnula se mezi nì bráníc
se loktem proti zbìsilému náporu. Ale tu se ji vzpamatovali,
chlad detì jim pronikal a na tìlo, a kdy se otøásli, jako kdy
nìco tísnivého ze sebe shazují, dávali se na útìk k domùm
a podloubím. Za ètyrák ta písnièka, køesané, øval zpìvák,
spìchaje na pomoc své enì, kupujte, víckrát sem nepøijdeme, zejtra s ní jedeme dál a dál! Pravda pravdoucí to je,
vøetìla ena, ádnej vejmysl ani fantas, pravda prav-dou-

cííí! Dé zhoustl, ledová zima vála z oblohy, vecka plátna
ji byla sbalena, ale toto nejnovìjí stálo a stálo, vzdorujíc vichøici i bleskùm. Proudy vody po nìm stékaly, ale obrazy
se nepohnuly, jejich barvy, zbavené prachu, byly ostøejí
a prudí. Od mìsta k mìstu se poinou iroko a daleko,
s vousatou tváøí uprostøed, ádný výmysl ani fantas, ale pravda pravdoucí, køesané, pravda pravdoucí.

