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1.
VÙZ NALOEN BYL OBILÍM, a nápravy praskaly. lutá záplava zralé ri kolébala se na ebøiòáku a zrnka prela, kdy
se vùz ostøe zatoèil ke vratùm gruntu. Konì, dvì krásná, sivá
zvíøata, napínali silná tìla a lehký obláèek pìny zachvìl se jim
u huby: to sedlák, ramenatý silák, bil do nich bièem a hlomozil hlaholným hlasem.
Byl vecek uøícen, s praménky pinavého potu v zapráeném oblièeji, neholeném, drsném, rukávy natrené koile mìl
vysoko vyhrnuty, a se napínaly svaly pevné, chlapské ruky,
je by mohla lámat stromy z koøene.
A vecko bylo na nìm mocné, jako by byl z dubu vytesán;
ramena se íøila, zvyklá tìkým nákladùm, rozlehlá prsa, huòatá a klenutá, byla jako medvìdí.
Ale hlava jeho, hlava, ta byla nejvzdornìjí. Sedìla nepoddajnì na ilnatém krku, i k silnému jeho tìlu veliká; byla skoro ètyøhranná, drsnì vydlabaná z jednoho kusu, s býèím èelem, irokým nosem, dravými èelistmi.
K tomu jetì teï, kdy se nalévala napìtím íla na èele
a kdy spìchem obèas zaskøípal zuby, sedl na tu tváø výraz
nelechtìné divokosti. Temné vlasy, je rozcuchanì padaly
na èelo, a zdviená brada jetì ten rys podtrhovaly.
Vùz zajel na cestu k irokým vratùm, je byla zavøena.
Rázem jedna z dìvuch, je ly za vozem s hrábìmi, vyskoèila, aby otevøela, ale sedlák se ji rozlítil a prudce zanadával
na kravaøe, jen teprve nyní loudavì otvíral.
A co ty tam stoji jak peò? Nìslyí, e u jedìmy? Bièem
tì pøetahnu, to i sluchu nabudì!
A vztekle pohrozil bièem umazanému, vyjevenému synkovi.
Vùz vjel na iroký dvùr a luté snopy zaustìly.

Vtom zanotovala vytáhlá divèice vysokým, øezavým hlasem
první slova písnièky, jaké se zpívají v slastném okamiku, kdy
se poslední snopy odváejí do stodoly, ale jenom nìkolik tonù
se zatøepetalo v prohøátém vzduchu a zachyceno bylo jinými
zpìvaèkami, kdy se sedlák zamraèil a drsnì spustil:
U ani muk! To tak eèe - vae helekani! Aby se to bez
køiku nìobelo!
Hubená dìvucha s vlasy lutými jako sláma se trochu zarazila, ale hned drze odsekla:
Dnìska kady zpiva! adny hospodaø to nìzakazuje, ak
vezemy posledni vuz!
Vyskaj sobì v hospodì, jak chce, vyhrnul sedlák bradu,
ale doma je hospodyò nìmocna!
Dìvèe za jeho zády jen rukama mávlo, jako by nemoc hospodynì byla jen smìným a nicotným dùvodem, a opovrlivì
se uklíblo. Ale v tom okamiku byl u vùz u stodoly, dveøe
se s hlukem otevøely a nìkolikeré ruce se spìnì chopily obilí,
sedlák odpøahal konì, poplácal je s jakousi drsnou uznalostí
a vedl do stáje.
A ve dveøích stodoly míhání lutých snopù obilných a opálených rukou... barevné skvrny oblekù... a udupaný mlat...
Vzduch horkého odpoledne byl dusný a mdlý, prosycený parami a blízkostí bouøe. Drobné upinky plev a tenké jehlièky
ostin línì se vlnily ve sluneèních pruzích: plavaly jako na olejové hladinì.
Sedlák se vrátil ze stáje a jeho pøíchodem hned se zrychlilo
tempo vlnivého kmitání barev; nikdo nemluvil, jen mruèivé
pobídky a trhavé úklebky ruily prudký um práce.
Pak odeel do stavení, a za ním hned la dìvucha silná,
nevysoká, ale ulehlá, zrudlá potem, s kulatými paemi do hnì-

da opálenými, s vysokými, výbojnými prsy, ponìkud nesoumìrná zøejmým u tìhotenstvím.
Tu teprve, kdy oba zmizeli ve stínu chodby, uvolnilo se dusné napìtí ve vratech stodoly, posunky u nemìly tolik spìchavé trhanosti a hlasy u se tak nevrle nevyráely.
Na mu duu, zabrebentila zase hubená dívèice, zakøiknutá lutovlasá zpìvaèka, jindì su doinky samy ramus a køik,
zpiva se, vyska, hospodaø chodi, goøalky naliva, èastuje, pasuje... a u nas, jak dyby el èlovìk na pohøib... eèe e smy
køi nìnìsli popøedku -
No - na pohøib, øekla pozvolna sukovatá, ilnatá stará ena,
i na to dojdì... S hospodyòu je to velijake, vèera sem u ni
byla, ale pozna u sem -ju nìmohla. Ty oèi - e kajsi v hlavì
- a ta brada, takova pièata. - Povidam sobì: ja, moja mila,
ty se ten rok kolaèuv z naiho ita hodnì nìnaji -
Ale ta eèe z posledniho nìmele, odporoval jiný hlas, tøicet rokuv skorem u umira, no, hned od te doby, co sobì hospodaøa brala. U tenkra byla marna. A je to pomaly tøicet
rokuv, co ma Obervu. Tøicet rokuv polihava, tøicet rokuv u
se tak enem bolestnì na svìt diva. Matièko frydecka... je to
pøece enem utrpeni pro òu i pro hospodaøa - 
Jake utrpeni? odpovídala pøedelá, ak Oberva pøece
vìdìl, co sobì bere, e je nìmocna. Na penize se zlakomil,
na grunt mìl zuby, a hospodyò aby tak byla na pøidavek. Beztak sobì poèítal: o dvacet rokuv je stari, poøaï jakasi nalomena a bidna... jake roky to budì trva? A zustanì grunt
a vecko èiste, pøipravene pro druhu. e se pøepoèital? Ja,
to takovy pøipad je dycky. Jak dyby vsadil do lutrije -
ak se u Madlena doèkat nìmoe, e hospodyò oèi zavøu, utìpaènì vpadla do øeèi lutovlasá dìvucha, a mìla
by u svrchovany èas, u se beztak kulati -

A tobì tøeba dat jednu pøes hubu, aby ses nìstarala, po èim
ti nic neni, ostøe ji zarazila ena , podavaj snopy a potem
kravy pokluzaj, to je tvoja staros. Byla bys mona rada, kdybys mohla s Madlenu mìni -
To bysem teho chytla, uklíblo se dìvèe, ak by muh by
jejim tatikem -
Ale to bys musela by, Hedvo, trochu kulatìji, vtipkoval
pichlavý hlas s druhé strany, na tvoje kosti by se hospodaø
nìchytil -
Neni tøeba, nìstojim o to, uraenì pokrèila nosem Hedva
a u se do øeèi nepletla.
Madlenì sem povidala, stlumily eny hlas, jako by si svìøovaly záhadné tajemství, aby sobì s hospodaøem nìzaèinala. Èi je to prvni pøipad na gruntì? Ta Polka, co tu byla, je
temu pøes pìt rokuv, dy se eèe pamatujetì, s jakym naøkem
odela. Hospodyò eèe mohla chodi, tak ji nadala pøed svìtem, po hubì zmlatila a za vlasy kudlila. Povidala sem Madlenì: Vzpomeò sobì enem na Polku, to ma nejlepi pøiklad.
Ale ona nic, e je to jeji vìc, e u ma dobry rozum a e nìpotøebuje poruènika. Nìpotøebuje; kdo se ti budì tlaèi... ?
A stara Sraòka, ta eèe raz na mì vpadla, abysem pry zamìtala pøed svojim prahem a o jeji dceru se nìstarala. e
beztak vidi, jak kady zavidi ji èesti. A dy pry Oberva byl
z chudoby a te nic nìmìl, e by to nìbylo nic divneho, dyby
sobì vzal dìvuchu, co umi leda robi.
èìsti, tfi, èìsti... ! vysykl utìpaèný hlas, a u je svaba, u... ! Je to ale høich do nebe volajici... hospodyò eèe
dycha a ony maju na svabu poèty! No, ale myslim, e z te
svaby kolaèe nìuvidim. Byl by to zazrak, Oberva - no -dy -

Dalí pomlouvání bylo pøeato jako na povel, nebo ve dveøích sínì se natyèila hømotná postava Obervova a jeho oèi zamíøily ke stodole.
Hotovo? hlomoznì køikl.
Za chvilku! odpovídaly enské hlasy.
Moetì potem poveèeøat, øekl klidnìji a proel se ovocnou zahradou, starou a rozlehlou, kde loutly veliké hruky
a jablka se zapalovala. el pozvolna, rukou si pøihlazoval vlasy
padající do èela, nyní u pøièísnuté a po umytí jetì více ztemnìlé, odfukoval a oddychoval; a urputné napìtí, je jetì pøed
nìkolika okamiky promìnilo jeho tváø v dravou masku, ponìkud povolilo a uklidnilo se.
Díval se do korun stromù, jejich zelení svítila modø oblohy
postøíkaná pìnou oblakù; pomraèil se, kdy uvidìl nalomenou haluz, jak ji asi zanechali po spìném loupení sousedovi
synci, a cosi polohlasitì mezi zuby zaklel. Ale jak uslyel ode
dvora skøípot vozu, jak jej táhli od vrat stodoly pod kolnu, znamení, e celý náklad jest u sloen, vráska se vyhladila a do
jeho tvrdých rysù usedl výraz tichého uspokojení.
Dobrá byla úroda, letìlo mu hlavou, ita u dávno tolik nesklidil a re se té pìknì podaøila, zadní hony se letos vyplatily, na rybníku jeèmen dozrál a radost... A voda nepøila
a mandele neodnesla jako loni - to byly dvì tøi stovky v pekle
- nic... nic... ani kroupy, ani prùtre... Pánbùh pøál...
A jak pøecházel pomalu pod starými stromy, které vysazoval kdysi jeho pøedchùdce, rychle si poèítal, co se odprodá
a co se poplatí. Bude hodnì placení, se vím odkládal a
po ních; danì tøeba zaplatit, do porkasy splátku zanést,
u ida je té pár rýnských... eh, jak se to nasbírá krejcar za krejcarem... a interesy seerou celý výdìlek...

Ale vecko by se spravilo, ani býèka by nebylo tøeba odprodávat, jak s poèátku myslel... nic, nic nestojí v cestì, grunt
stojí na poøádném fundamentì a je to starý, dobrý grunt...
Jenom, kdyby... kdyby... ena, hrozné bøemeno jeho ivota,
u na tøicet rokù umírající...
Zasyèel, jak vtáhl vzduch do sebe, a jenom úkosem zatìkal
okem po hnìdých okenicích. Tam za nimi leí jeho ena, leí,
nemluví, nevzdychá, neproklíná, jenom se dívá zapadlýma oèima...
To je ivot, to je ivot - sám pro sebe zabruèel a rukou mávl,
jako by odhánìl trapné pøízraky.
Vrátil se, kdy u vichni sedìli v zaèernalé kuchyni kolem
tìkého stolu a jedli podmáslí z veliké mísy uprostøed; ètyøi
nádenice, mladí sluka i kravaø dychtivì se ivili a rozloitá
Madlena pøilévala podmáslí z velikého hrnce. Líce cinkaly
a zuby se hladovì noøily do velkých krajícù èerného chleba;
v oèích svítil pøíjemný pocit sytosti.
Raè Pambu ehna, pozdravil sedlák hlomoznì podle starého zvyku.
Pambu dej! znìlo sedm odpovìdí.
No, èastova vas nìbudu, pro goøalku nìbudu posila; to
vitì, øekl po chvíli rozhodným hlasem, jen uvykl více porouèet ne se sklánìt, k nam takové blaznive ramuseni se hodi
nejmenì. Ale v hospodì je dnìs muzika, u tam el slepý Vincek s harmoniku... tak ja vam utratu zaplatim... A kdo nìchce,
zustanu mu pìknì penize v kapse... Ale ty, Hedvo, dokud nìpokludi, a ti zajdì chu na muziku i na tanìc... to vim, tys hr
hr, jak enem harmonika kviknì-
ak ja mam dycky vecko v poøadku a na nic nìzapomenu, odpovídala uraenì hubená dìvucha, a z domu se nì-

vyhnemy leda dvakra tøíkra do roka - A veèer te pøed vratami nìvystavam -
Eh, beztak nic neni po noènim vysedavaòu, jakoby mrzutì odpovídal, takova mlada smykula to u je posledni -
A teprve, kdy cizí nádenice vyly z gruntu, kdy Madlena
la dojit a Hedva hnùj házet, veel do velké svìtnice k enì.
Postál na okamik pøede dveømi a poslouchal... hýbá se co,
naøíká, stená... nic, ticho, ticho... a pomalu stiskl kliku a veel
do tmy.
Rozlehlá svìtnice byla zalita temnì modrými stíny, z nich
tvrdìji se rýsovaly trámy strop a veliká pec, je vyplòovala tøetinu jizby. Nevelikými okny vnikal jen chabý pruh hasnoucího
svìtla, jen se tøásl, jak byl pohlcován a vsakován tmou.
Dusná tíha starých místností dlouho nevìtraných padala
s èerných stropových trámù.
Oberva stál potichu u dveøí.
Ticho, mdlé ticho... Hodiny rachotivì tikaly. Moucha bzuèela a køídly naráela do skel okenních.
Pokroèil k peci. Tam na lavici lehávala leta ona, s ní se jeho
ivot tak osudnì zamotal.
Jen svìtlejí skvrnu bylo vidìt, jak se odráela od èerného
pozadí.
Spi? øekl pøitlumenì té svìtlé skvrnì.
Nic se nehýbalo, nikdo neodpovídal.
Svezli smy vecko, zaèínal nanovo. Ani nam nìskraplo...
a pìknì se urodilo... zrno jak zlato -
A zase jen hrèivý tikot hodin a bzuèení mouchy bylo odpovìdí na jeho, øeè.
Pøelapoval a pak hmatal na hoøejím okraji peci, krtl a rozsvítil kahánek, jen støíkl kmitavé, luté svìtlo po svìtnici. Nerozlomil tmy, jen svìtlé odlesky hodil na stìny, na staré obra-

zy svatých a na vrásèitou, seschlou, ubohou hlavu, je leela
na lavici.
Jen na tu hlavu padlo luté, tøesavé svìtlo kahánku, na staøeckou hlavu ubité a vyprahlé eny, na ní u nebylo nic jiného
jen svrasklá kùe a pinavì bílé vlasy pøilepené ke skráním.
Byla to hlava mumie, je roky vysychala, a nakonec vyvìtral
i poslední zbytek ivotné svìesti a zbyl jen dìsivý náznak lidské podoby.
Ta protáhlá tváø s vystouplými lícními kostmi, jako by dvì
pìsti vyryly dolíky do lící, hnìdá a rozrytá jako seschlý kobzol (brambor) na vesno, s pootevøenými ústy, dìsivì bezzubými - ta tváø byla nìkdy mladá, záøila veselím, zardívala
se slastným tuením? Byla to tváø enská, enská?
Ale jak se Oberva zadíval do hnìdé kraboky, na ní tanèil odlesk kahánku, kubl sebou: z poplenìného oblièeje dívaly se na nìho pøísnì, chladnì, nepohnutì dvì oèi, zapadlé
do hlubokých jamek, dvì oèi mstivé a vyèítavé.
Hle, udeøila ho náhlá mylenka do hlavy u je mrtvá, nadoèista mrtvá, ale jenom ty oèi ijí - A ty oèi se nikdy neuzavrou,
nikdy zhasnou Nepøíjemný pocit, jako by velicí, èerní mravenci lesní lezli
po høbetì, probìhl mu páteøí.
Svezli smy u vecko - pìkna byla uroda - øekl znovu neklidným pøízvukem.
kubnutí prochvìlo staøeninou tváøí, ale bylo ticho.
Hodiny zarachotily.
Chysta se na de - mìli smy sèìstí, e smy vecko pìknì
uchytili - naèínal øeè zase, chtìje rozlomiti trapné mlèení.
Na co si rozihal? ozval se po chvíli sípavý hlas. Ja vidim
i pomì... za ty noci, co tak leim, sem se nauèila... pro mì
svìtla nìtøeba -

A zase se maska uzavøela a rty uzamkly.
Oberva pokroèil k oknu; díval se bez hnutí na zahradu, kde
se stromy temnì zvedaly rozpìtím kontur a kde leelo dusné
ticho pøed bouøkou.
A èi ses chtìl u podivat, jak vypada mrtvy? vihl ho studený a skuhravý hlas, i teho se doèka, Jakube... doèka,
doèka... Ja vim, e èeka na to tøicet rokuv a dni poèita...
a Pambu tì vyslyet nìchce... poøad mì tu dri... ja vim, u
bys nejradi i na èernu mu dal, enem co bysem ti honem
udìlala misto... ale i to budì... a mona brzo -
Oberva zasyèel, pøekousl polohlasité zaklení a vyel ze svìtnice.
V kuchyni sedìla u stolu nahrbená enská, stará u a lutá,
ale hybná, jedovatá. Dychtivì se ivila z mísy a Madlena stála nad ní v tlumeném rozhovoru.
Tak co, Sraòko, øekl Oberva mrzutì, te stì svezli? Vidìl sem vas -
Ach, Boe, hospodaøu, hospodaøièku, zarepetila staøena,
ale nepøestávala jíst, co my tam, ten kusek z milosti, to nìstaèi
ani do Noveho roku. Ale vy, no, Pambu vam poehnaj, to byly
fury! Povidala sem sobì: malokdo ma letoni rok takove. Div
e se konì nìpøelomili -
A u zase líce zvonila o mísu.
ak by se hospodyò zaradovala, dyby to vidìla! U nìvidìla, borak, poøadnych ni paru rokuv!
Oberva se jen pomraèil a máchl rukou, jako by o tom nechtìl mluvit.
Jak dlouho u lei? usekávala staøena pichlavé vìtièky
a hned si odpovídala: Hadam, e polihava pìtadvacet rokuv
pøi nejmenim. A deset, co u ani nìchodi... No, pravda, hospodyò je stari o hodnì, o dobrych dvanact rokuv, a to eèe

muj nìboèik mu il, co ona u leela. Ja, ja, je to køi co
na vas Pambu posila -
Oberva mrzutì zahuèel nesrozumitelnou vìtu.
Je pravda, mluvila dále a ani u nedávala pozor, poslouchá-li hospodáø, na Madlenu se mono spolehnu. Beztak ji
povidam co chvila: vimaj sobì i nejmeniho perka, prvni
vstavaj a posledu: choï na loe, dy hospodynì neni! Ale pøece... dy je to pøes pìtadvacet rokuv... nìdivim se... to by hlava zesivla -
Oberva u ani nesledoval jejího tlachání; vidìl beztoho nejradìji její paty. Kdyby se radi cpala, napadlo ho. Kadý
se stará o jeho bolesti a ta baba fikaná nejvíc! Beztak s èertem
má spolky a do kadého lotrovství ruku strèí Chtìl vyjít jetì ke koòùm, ale u na prahu ho Sráòka ptá:
A jak hospodyò lihavaju?
Oberva se zarazil. Na co takové zbyteèné vyptávání? A Sráòka pøestala jíst, lièku odloila, zbonì se pokøiovala, ale
to ona, baba potvorná, jenom tak na oko... jak oèima mrká,
jak se klebuje...
Jak by leela? Pøes dìn na lavici u peca -
A Sráòka oèi pøimhuøuje a poøád se uklebuje.
Pravda, na lavici - ale jak? Na peøinách? Na huni? Èi na holym døevì?
Jak to, na holym døevì? A èi ja vim, ani sem se nìvim -
To stì se mìli vimnu, hospodaøu, chytrácky bába povídá a její jetìrèí oèi mikají, na tym hodnì zalei. Takovy pomaly nìmocny, co ma nìmoc na roky, moe sobì ivot prodlui, dy lei na holym døevì - Tajemstvi vam povim, velke,
svate tajemstvi... Tak Pan Kristus pnìl na køiu, na tvrdym,
krkokovitym døevì, a za to je dana velka milos kademu
nìmocnemu, kdo v tym nasleduje jeho pøikladu -

Oberva se zlostnì podíval na staøenu. Jaké to zababony vykládá, bába stoïábelná! Povídá se o ní, e ledaèemu rozumí, nad èím i doktorský rozum zùstane stát! A zamrazilo ho.
To je ta pøíèina, e se ena udruje na ivotì? Kolikrát se u
zdálo, e jest její poslední hodina, a na druhý den zase se dívají
její sivé oèi v nìmém vyèítání V tom okamiku mìl pocit, jako by byl ovanut obrovským
køídlem straidelného zjevení, je mu ukázalo vìcí neslýchané Otøásl se, a hle: vecko stejné, obyèejné: u stolu Sráòka,
nahrbená, ilnatá, u prázdné mísy, jak kadý den ho chodí
vyírat, a nad ní Madlena, ramenatá, bokatá Eh, to se tak povida ledaco, pomalu odpovídal, za starych èasuv vìøili na takove vìci divne a jinaèi - A kdo vi, jak je
to vlastnì -
Na to se vam zaduat mou, vyhrkla rychle, e je to vecko svata pravda... Dy se moetì o tym lehko pøesvìdèi...
Èi sobì nìzaslui stary èlovìk, aby sobì pohovìl na mìkkym -?
Usmívala se a tím úsmìvem se mu zprotivila nadobro; bylo
mu nepøíjemnì, jako by se její oèi propalovaly do jeho kostí.
Odeel do stáje, zamylenì pohladil høívu silnému koni, jen
k nìmu zvedl hlavu, podíval se, mají-li konì i dobytek vodu,
mají-li krávy suché podestlání - Dusný vzduch, nasládle trpký,
tìce se vlnil stájí.
Teprve kdy slyel, e Sráòka odchází, e s mnohým ukáním a nekoneèným domlouváním vychází ze vrat a e Madlena ráznì za ní zavírá, vracel se do kuchynì: Madlena u zase
odklízela a pomývala nádobí.
Hedva je u muziky? otázal se.

No, a jak pospichalo to dìcko, usmála se a obrátila k Obervovi zcela tváø, opálenou, plnou, k orámovanou svìtlými vlasy,
utikalo trckem do hospody, aby nic nìpøemekalo -
A tys nìmìla chuti?
Co by mì tam tahlo? øekla pomalu. A èi bysem mohla
takova? dodala po chvíli a slabì ukázala na vystouplý ivot.
Pøila bysem jako do ulu, beztak co chvilku mì pièkuju a vyptavaju se, jak sem k temu pøila. Jak sem la v nìdìlu
z kostela, dìvuchy se mi veøejnì vyèiøaly a jakasi roba køièela, e na gruntì u Obervuv budì letos pìkna uroda... Bylo
mi, jak dybysem la ohnìm -
E co by, skøípl zlostnì zuby, nìch se ludi poklebova!
Dyby kady sobì ulièku zamìtal! Ale to nìbude pokuj, e kohosi budì tydeò hlava brnìt. Tak já slye takove vyklebovani - no, po druhe by to nikdo nìmluvil -
Pøecházel kuchyní, ale u se na Madlenu nepodíval; ta stála u lávky, drela hrnec a hledìla na hospodáøe s pokorným,
oddaným úsmìvem, jako by se chtìla ubezpeèit jeho ochranou a co nejíøe hovoøit o svém pronásledování Oberva se náhle obrátil, vyel z kuchynì a potichu vstoupil
do svìtnice.
ena opìt leela bez hnutí a luté odlesky kahánku kmitaly
se v úzkém výseku.
Zadroval dech, aby nebylo slyet jeho pøítomnosti, a v trapných rozpacích pøioural se k peci.
Ty pronikavé, protivné oèi byly zavøeny.
Sklonil se nad enou a byl jako udeøen: leela na lavici
na holém døevì. Tuil to sice, a pøece byl pøekvapen náhlým
výhledem do dìsivé záhady, ji teprve nyní pochopil. Ano, u
má vysvìtlení! Leí na holém døevì, jenom starou vlòanku má
pod hlavou...

Pokroèil k posteli, je byla u odestlána pro jednu osobu;
vytáhl rozmìrný pruhovaný shlavek a pozvolna jej kladl enì
pod hlavu.
Vtom se opìt otevøely ty strané, neumírající oèi.
Jaký to nù z nich vyletìl, svítivý, nabrouený, a vbodl
se do samého srdce Obervova!
Kdo tì prosi o usluhu? zasípala zlostnì ta svraskalá, hnìdá maska. Nìch mì lee na døevì, nìstojim o tvoje shlavky! Nikdy sem po tobì nìbaila!... Di spa, podestel Madlenì, aby se ti u ni hodnì mìkko leelo... a nìch mì, ja u pro
tebe nic nìsem -
Nìbude spa na tvrde lavici - rozpaèitì se omlouval Oberva, na co je telko peøin?
A to vi dnìska, e bysem mohla spa na mìkkym? a její
hlas pøeskakoval v chrèivé oddychování, a roky se ti nìsnilo,
jak vlastnì lihavam, e poøaï enem na tvrdym... Pravda, dycky s mìl jine starosti, za divkami na huru a do pøistìnku si
se krad, prv po ukryjenku a vèil u veøejnì... ja vim, Jakube,
jak chodi Madlena, mona, e to neni prvni .. . no, ani za zle
u ti to nìmam, se mnu si dìti nìmuh mì. - Ale shlavky si
nìchaj - a sípání její mìlo jízlívý ton, dobøe vim, na co to dìla! Zbavi se mì chce, doèka se u nìmoe! U enem
èiha, kdy naposledy vydechnu.....! Ale ja dodìlam na tvrdym,
na lavici, na holym døevì, Jakube -
Øeè ji unavila, chrèela a odkalávala, v hrdle jí svitìlo a pískalo, jako by prùduky mìla proaty.
Podivaj se, Jakube - zaèala po chvíli, na mì nìnaøikaj.
Ma majetek a ten sem ti dala ja... nic si nìmìl a pro ten grunt
ses mì bral. Ja vim, myslels, e do roka dokonam. Ale vi, to
u tak Pámbu zaøidil: abys ten majetek nìdostal zadarmo...

aby ses ho zasluil... chtìl ses dosta k nìmu zadarmo, ale
byl to kolaè trochu horky... pali tì, ja vim, ja vim...
A co... èi sem ja tu tøicet rokuv zhnilaèil? posupnì procedil
Oberva zaatými zuby, zmaten a pøekvapen, e po dlouhé
dobì mluví ena zase víc ne nìkolik ostrých odmítnutí.
Robil si, pravda... ale to bylo tvoje a tvoje to zustanì... ten
pul, co ma pøipsany, ti aden nìvyrve... zasluil ses ho, es
tøicet rokuv byl se mnu, e ses trapil... nìma to zadarmo,
i dy si s poèatku chtìl hrubì lacno urva i tu druhu polovièku
- no, aspoò pul mi zustalo -
Obervovi zahlodala v mozku trapná mylenka: Mluví o polovici, nemá na mysli ji podarovat? Komu, komu?
A divoký vztek se mu rozhoøel v hlavì. Kdo iný má právo
na celý ten grunt, nejenon na jeho polovici, ale i na tu druhou,
na které leí tøicet rokù zkøivenými a zchromlými údy? Tøicet
rokù byl zbaven radostí, tøicet rokù se uíral marným èekáním, tøicet rokù se díval na lavici, kde leela skrèena, tøicet
rokù kradl si kapku rozkoe jako zlodìj... Byla to kdy jeho
roba; byla mu kdy víc ne hrozné bøemeno, co ho k zemi tlaèilo? Tìko si koupil grunt, tìko zaplatil pole a konì
a dobytek... A tøicet rokù èekal na ten okamik, kdy ona bude
leet bez hnutí, kdy, nebude bodat otrávenými jehlicemi - a tu...
vdy, proboha, u ta minuta není tak pøec daleká... tu by se mu
vecko mìlo propadnout a mìl by dostat jenom polovièku,
tu, co drí? Co s druhou? Rodiny u nemá, známých blízkých
není... Do kterého chøtánu by to mìlo vpadnout?
Zaal rty a chraptivì øekl: Jakesi nìsmysly plece... èi ti co beru... a ty chce svuj dil
bra na vìènos - ?
Ty lunty pøeleele beru se sebu a nic vìc... to mi povida
nìmusi! zasípala a prstem ukázala na tlustou kacabajku,

v ní byla obleèena. Ale aby ses myslel, e tobì pøipadnì
muj dil, to nìèekaj... Dost si vysluil -
A co chce? vykøikl a u se ani nemohl ovládat.
O to se nìstaraj... Dbaj o svoje... Nic ti neni po tym -
Zaskøípal zuby a bez jediného slova odpovìdi vyel hømotnì ze svìtnice.
Vztek ho dusil a krev se mu nalévala do hlavy; ale zároveò
pocioval cosi jako úzkost: ruka se vztahuje a chce mu ukrást,
na co èekal tøicet rokù a co zaplatil ivotem K èemu bude potom grunt? Osekaný, bøemenem zatíený?
Jedna polovièka, která ivotem dýchat nemùe?
Pøeel chodbu, zkusil závory a zámky, je-li vecko pozavíráno, a veel do jizbièky v pøístìnku. Tam spával u roky, kdy
se nadobro odstìhoval od nemocné eny z velké svìtnice.
Nyní od té doby, co Madlena mu nahrazovala enu a co ani
nezapíral, jak si promìnil pomìr hospodáøe a dìveèky, spávala i Madlena v pøístìnku a chodila tam s takovou samozøejmostí, jako by si odedávna tak nocleh vyjednala.
U sedìla na lùku ve spodnièce a v koili, kulatá a silná,
rozplétala si svìtlé vlasy a zívala ospale. Její plná tváø byla
jasná a nerozbrázdìná. Hnìdá opálenost krku a hrdla pøecházela v matnou bìlost vyklenutých prsou; jak sedìla na kraji
loe a klátila zavalitýma, hnìdýma nohama, dýchala z ní je
rozvitá plnost zdravého enského tìla, jakási ivoèiná prostodunost, je se nesuuje závratnými záhadami, ale pøijímá
ivot v kadodenní podobì. Døela celý den, jako bude døít zítra, a nyní u nemá jiné mylenky, ne si lehnout a spát Oberva si nevímal Madleny. Sedìl tìce na malé idlièce
u loe a hlavu vtiskl do dlanì. íla na výbojném èele nabìhla
mu jako temná rýha a ètverhranná, nepoddajná hlava se hluboce sklonila.

Dobøe poznala Madlena, e hospodáøe cosi uírá. Ta nabìhlá íla - neklamné znamení, e zlost mu nadýmá luè.
V takových okamicích není s ním øeèi, i udeøil by. A prostá
její chytrost kázala odvrátit hrozící bouøi: povstala, pøitlaèila
se k jeho ramenùm plnými boky a objala ho nahými paemi
kolem krku.
Hospodaøu... nìpujdìtì spa... narobil stì se dnìska
do upadu, øekla mu tie s pokorným poddajným úsmìvem.
Nìtrap, zahuèel a rukou ji nevrle odstrèil.
A to se na mì hnìvatì, e sem vam vykladala, jak se lude
vyklebuju ze mì? Dy ja vim... vy se s nimi vypoøadatì... ja
vam vìøim, i dy mam uzkost z teho, co eèe vecko pøidì!
Její slova byla mazlivá a uhýbavá; byla v nich oddanost psa,
jen se bojí rány.
Eèì ty doiraj, mam malo mrzutky, nevlídnì odpovìdìl.
Vy mi nikdy nìpovitì, co vas trapi... ja chodim kolem vas
a nìrozumim vam, zase se rozeptaly, konejivé vìty.
U se chystaj spa, zakøièel hrubì a zlostnì povstal, lepi se na èlovìka jak kolomaz, e se to protivi... a poøaï jak
male dìcko stuka: hospodaøu, hospodaøu -
Zlostnì rukou mávl a uhasil svìtlo.
Do tmy jizbièky fialovì proehovala jen rychlá blýskavice.
Nehømìlo, jenom bleskové pruty vihaly po nebi.
2.
ZA PÌT DNÍ SE OBERVOVÉ PØITÍILO. Bylo to v nedìli,
nádherný srpnový den se rozklenul nad pooderským krajem,
èistá modø oblohy a bodala nezkaleným jasem.
e je enì tìce, Oberva ani nevìdìl, ani hrubì o to nedbal: po tìkém pøemítání a tvrdém otøesu, po nìm celou noc

se jenom pøevaloval jako na ostøicích, utvrdly jeho rysy a výraz
jeho opìt útoèil výbojnou dravostí.
Vak se jetì nevzdá, vak je tu jetì on, a bìda kadému,
kdo by mu chtìl sahat na grunt, na jeho majetek krvavì zaslouený!
Vdy ena ani nemá práva, aby svùj podíl poruèila komu
jinému ne jemu! Byla by to pìkná spravedlnost na svìtì!
A jsou jetì soudy i advokáti v Ostravì, a on si spravedlnost
najde, i kdyby mìl jít a do Vídnì! Èi by se smìl majetek jenom tak beze veho ukrást? Po zlodìjích, co rabují za noci,
se smí støelit - a on by se nesmìl bránit?
Chystal se do kostela do sousední Dubové. Vyholil se, dlouho rovnal, mìòavý hedvábný átek na krku, kartáèoval kabát
a zpohlavkoval synka-kravaøe, e se dost jasnì nesvítily holínky vysokých botù, které si pøichystal.
A teprve kdy u vycházel, silný, rozloitý, nebojácný, postøehl, e hubená Hedva spìnì vybìhla z velké svìtnice a v
jejích oèích e je zmatek.
Jak je hospodyni? optal se jí.
No... myslim, e zle... vyjevenì odpovídala.
Pøinìslas jim snidani?
Pøinìsla... ale u ani oèi nìotevøeli, ani nìvstali, dnìska
ani v lou nìleeli, ale na lavici. Jenom se tøesu, jak by zimnica jimi tøepala, a prsty se jim roztahuju jeden od druheho -
Eh, to nìbudì nic noveho, tak u zimnica tøepala parurazy
- øekl lhostejnì a vyel z gruntu.
Po cestì se trousili lidé do kostela, sedláci hrdým a sebevìdomým krokem, chalupníci a øemeslníci i robotníci z vítkovských hutí a ostravských achet; vymyté a nastrojené dìvuchy kmitaly se v barevné svìesti a tu a tam se u ukázala
sleèinka v mìstském atì a v klobouce. A zase mladík, jen

mìl naspìch, aby dohonil dìvuchu v popøedí... a roby v nakrobených sukních, hedvábné átky na hlavách... a staøíèek,
shrbený a pokøivený... a opìt nìjaký výbojný napodobitel
mìsta s vysokým límcem a irokým, pestrým nákrèníkem...
Oberva zahnul s cesty do polí a el pìinkou podél luk; tu
a tam leel na poli jetì nesvezený jeèmen, nìkde jetì ani
nepokosený, jinde ito u v kozelkách. A výhled se otvíral
na ve strany; tam za vodou bylo u vidìt na slezskou stranu
a v dálce jako nadýchnutý obrázek na obzoru vztyèovaly
se hory beskydské...
A pak pole uhnula; napravo se táhly rybníky a daleko k Ostravici, a zelená jejich hladina splývala s rákosím a travinami,
je mìkce umìly, jak se jich lehký vítr dotýkal. Chvílemi vzlétly
rybarky a rachotivì se smály drsným voláním na vodami.
Sluneèní záøe a sváteèní povznesení mìkce padalo na srdce Obervovo. Byl pøímý, klidný, ale nemìl chuti, aby se dal
s nìkým do øeèi, a ta el pozvolna hrázkami, oèi pøivíraje a sleduje, jak se divoké kachny potápìjí na vodì.
Potom se u ukázal kostelík, døevìný, hnìdý, do ruda zahrávající v zeleni stromù.
Pøed kostelíkem po høbitovì dìvèata a mládenci... tam jetì
se kvapnì vyøizovala jakási nutná vìc... tam padal tichý, slibující úsmìv... tam kdosi horce naléhal Z kostelíka u vyletovala sloka písnì: zpívali pøed kázáním.
A Oberva se protlaèil dopøedu, usedl do lavice na své místo
pravoplatnì zakoupené... zakýval a pozdrav známým... napøímil se a vzdornì vypjal nepoddajnou hlavu.
A na kazatelnu vyel knìz; kázal rozhorleným hlasem o lakotì, je jako mor pustoí srdce lidská, bouøil proti tìm, kdo
shromaïují poklady, je zlodìji ukradnou a rez kazí, ukazoval na statky, jich si má hlavnì køesan vydobývati - A jeho

hlas, vzruený pøízvuk, prudký posunek - to ve u patøilo k chladivému objetí kostelnímu, k sytému pachu døeva a kadidlové
vùni, k pozlaceným svìtcùm, zaèernalým obrazùm.
To byla chvíle, jí potøebovali sedláci i chalupníci, hutníci
i havíøi, dìvuchy i mladíci, potøebovali té záøe a vzruení, zdùraznìného slova a sváteèních atù, varhan i kadidla; po lopotì celotýdenní vykoupala se jejich due jako ve vonné koupeli. A kdy doznìly kazatelovy vìty (kdo si z nich pamatoval
víc ne roztøítìné úlomky?), udeøila ke klenbì píseò, radostnì nesená enskými hlasy a muskými vánì doprovázená,
píseò známá, ke které nebylo tøeba kancionálù, je vzruovala nápìvem, sdruením zpívajících hlasù a ne slovy.
I Jakub Oberva zpíval. Mìl silný, dunivý, ale nelahodný hlas.
Ale zpíval, e se mu prsa íøila, e mu bylo dobøe, pøíjemnì.
Potom se vyvalil zástup z kostelíka. Mezi hroby rozstøíkáno
bylo plno ivých skvrn. Tvoøily se hlouèky, slyeti bylo i veselý
smích, barvy se mísily. Mìkký dialekt, krátce a rychle vyslovovaný, hladil jako tiché mazlení.
Oberva chvíli postál pøed kostelíkem. Seel se s nìkolika známými, dali se do øeèi o úrodì a dobytku, jak bude letos zrní
sypat, jaké budou otavy, naøíkali si na nedostatek èeledínù, e
kadý se ene jenom do verku a do achet, na selském e
nechce nikdo lopotit, a e není divu, e leckterý zarobí a ètyrycet rýnských za ètrnáct dní. Potom obrátili se do hospody, ten
na pivo, ten na pùlku, dvì koøalky... a zaèali o politice... To starý chalupník zaèal oblíbenou svou rozprávku, e prý brzo bude
vojna s Rusem a e vecko na tom záleí, co a jak Prajz Bylo u k poledni, kdy se vracel Oberva domù.
el klidný, sebevìdomý, vzpøímený.
U u vrat èekala Madlena, dychtivá a rozpálená, jak vybìhla od plotny.

Hospodaøu, pan rechtor su u nas, vyhrkla spìnì.
Rázem Oberva pochopil.
ena cítila, e se jí pøitìuje a poslala pro naduèitele, aby
sepsal s ní poruèenství.
Pøebìhl chodbu a prudce veel do dveøí svìtnice. Srazil
se s naduèitelem, jen chtìl právì odcházet; pùlarch papíru
mìl v ruce a rychle jej skládal do kapsy.
Byl to jen mizivý zlomek vteøiny, jen prchavé blesknutí oka,
ale Oberva vidìl ve a rozumìl: na lavici leela ena zkroucená, slabì chroptící, zhroucená lidská ubohost, tøesoucí
se v pøedsmrtné malátnosti. To jediné miknutí staèilo, aby
rozeznal s naprostou jistotou, je nemohla klamat: ena umírá, tentokrát doopravdy umírá, a pøed chvílí diktovala poslední vùli Chytil naduèitele prudce za ruku a øekl urèitì:
Poèkajtì!
Uèitel se vykrucoval a jeho hubená, vytáhlá postava se zazmítala rozpaky a spìchem.
Puste pane Obervo... zaprosil, nutnì mám naspìch... nezdrujte, prosím -
Kaj? vyrazil jen Oberva.
Tøi svìdky... bude jich potøebí... podepsat se jetì musí...
vdy vidíte, e u... prosím - kvapnì hovoøil a hlas mu pøeskakoval rozèilením.
adne svìdky! vzkøikl Oberva vztekle: A poruèenstvi!...
rozkázal tak velitelsky a tak zuøivì vypjal dravèí bradu, e naduèitel jako pod tìkým úderem sáhl po kapse.
Ne... nelze... pane Obervo... vidíte, mìjte rozum, brebtal
naduèitel poplaenì.
Poruèenstvi!... zaskøípal Oberva zuby.

A naduèitel, zbledlý a zmatený, vytáhl z kapsy sloený papír, jej Oberva uchvátil prudkým trhnutím.
Pokroèil s ním k oknu, jako by chtìl lépe vidìt i jako by
se bál, e mu drahocenný kus papíru jetì nyní naduèitel urve.
A u jeho rozíøené oèi bìhaly po papíru a hltaly pravidelné,
urovnané naduèitelovy øádky. Byl patným ètenáøem, èetl tìce a nerad, ale nyní se dohadoval smyslu s jakousi zostøenou vnímavostí, je by se nejradìji chtìla propálit a do papíru,
zdali se tam neskrývá jakási záludnost... A pøebìhl úvodní
formuli o tom, e porouèí dui do rukou boích a tìlo e odevzdává zemi, e èiní poøízení o svém majetku pøi plném vìdomí a e takto ustanovuje A Obervovi a pot vystoupil na èele, kdy klopýtal o slova
osudného rozhodnutí: ... a z mého majetku, to jest polovice
na gruntì è. 14 v Lipinì a z polovice pozemkù ke gruntu pøísluných, utvoøí se fond pro stavbu chrámu Pánì v Lipinì,
odevzdá se spolku pro ten úèel, a se utvoøí, a do té doby
bude fond spravovat obecní pøedstavenstvo v Lipinì -
Jaké to pekelné mámení! Jaký to útok na jeho grunt! A podpis, kde je podpis... ? Není ho jetì, ani køíkù! Jenom na konci
den: v Lipinì, 12. srpna 1890... Neplatno, neplatno!...
A ráznì i vztekle roztrhl osudný papír ve dví a jetì jednou...
Pane Obervo... pamatujte se, proboha, co dìláte... Vdy
je to poslední vùle, zahoøekoval naduèitel a pøiskoèil k oknu.
Ale nìplatna, platnosti nìsmi mì - vykøikl Oberva divoce,
to je zlodìjstvi... a podpisuv neni -
Ale zavolám... pravila, a zavolám... tøi podpisy, musí to -
koktal naduèitel u nezøetelnì.
Ani se nìhýbajte, pane rechtor, vzkøikl sedlák, u smyslu
nìmìla, sam stì se to vymyslel.

A v tom okamiku chroptìní ubohé lidské trosky pøelo
v kloktavý zvuk, jako by se voda vylévala z naplnìného hrdla... ale zvuk ten se pøelomil... pak jetì tlumené zachrèení...
a ticho...
. . . ale ony pøíerné oèi se otevøely a vbodly se, rozíøené
a dìsné, do tváøe Obervovy, oèi naposledy vyhroující a køièící,
stralivé smrtelným dìsem, oèi neusmíøené a mstivé i v té poslední vteøinì prchajícího ivota.
Oberva kubl sebou a roztrený papír v jeho ruce se zatøásl; vytøetil oèi nechápavì a hnìdá, vrásèitá ena rozplynula
se mu v temný mrak.
Ale to bylo temno jenom na okamik, je udeøilo na jeho
smysly. Za nìkolik minut øekl pevnì, s drtivou urèitostí:
Dy viditì, pane rechtor, e je u mrtva -
A klidnì vyel ze dveøí.
V kuchyni èekající a napjaté Madlenì øekl beze vzruení,
jako by bìelo o vední pøíhodu, e hospodynì dodýchala,
køikl na Hedvu a poslal ji k sousedkám se vzkazem, aby pøily neboku ustrojit, a èekal na dvoøe na odcházejícího uèitele.
Naduèitel el se sklopenou hlavou, vecek popleten, s nechápavýma oèima; v rozpacích kubal si pøevislý knír.
Oberva pøistoupil k nìmu klidnì. Køièel sem na vas trochu,
pane naduèitel... ale u se na mì nìhnìvajtì... to vitì, v takove chvili kady èlovìk se zapomenì... dy sobì to moetì
pøedstavi, bylo to tøicet rokuv bezmala -
Ale já jsem se pøece, pane Obervo, provinil, øekl naduèitel zlomenì. Ta poslední vùle neboèina -
Je nìplatna, øekl Oberva urèitì a ponìkud se pomraèil.
Jak by mohla by platna, dy u nìboièka nìbyla pøi smyslach? U vèera mluvila s cesty a smyslu jeji øeè nìmìla. No,

øeknitì sam na svoje svìdomi, mluvila rozumnì, èi u o sobì
nìvìdìla?
Já nevím... tìce ze sebe vypravil naduèitel.
Ale ja vim, øekl Oberva s dùrazem, jako by na dekret peèe kladl, ja vim, e to u mluvila same fantazije. Kostelni
spolek... fond na stavbu kostela... a pul gruntu na to... no, neni
ji to napad z pomotane hlavy? Mluvtì sam, pane naduèitel!
Nikdy nic takoveho robì na mysl nìpøilo a to smy u mìli
roky ujednane, e cely grunt budì muj -
Ale pøece ... odváil se naduèitel namítnouti, jasnì mi to
øekla, dvakrát mi opakovala... e ne vám...
Neni pravda, øekl Oberva tvrdì, nìmohla nic takoveho
jasnì mluvi... ludi nìpoznavala... jake stì to mìl mameni... ?
U pøece leda chrèela -
Ale vida zmatený výraz naduèitelùv, pøeel z pøíkrého tonu
v chlácholivý a omlouvavý pøízvuk:
I dyby... dajmy temu, pane naduèitel, e mìla eèe jasne
smysly, e vìdìla o svìtì a s rozmyslem e dìlala poruèenstvi... byl by ten kus papiru co platny? Ani køikuv nìudìlala... ani
podpisuv tam nìbylo... Kademu by napadlo, e se papir popsal, e dy u nìdychala... a e stì sobì to napsal, jak stì
sam chtìl... No, nìhnìvajte se, ja vam nìchcu ubliova ani
vas uraa... ale takova mylenka kadeho udeøi do hlavy -
Naduèitel u neodpovídal. Byl skleslý a bezradný. Díval
se do zemì, jako by on byl pøi tom vem vinníkem nejvìtím.
Oberva se lehce usmál, u zase klidnì a vítìznì.
Co bystì se staral o takovu vìc? Ani za øeè nìstoji! Mala
mylka - ta se pøitrefi kademu-
A poeptal mu urèitì, rozkazujícím tonem, z nìho nebylo
odvolání:

Vy o tym budìtì potichy. Nepovitì ani slova... jak bystì
u nas nìbyl a o nièim nìvìdìl... Nìtyka se vas to, vy se pali
v te vìci nìbudìtì... ak mì budìtì potøebova a myslim, e
nìbudìtì lutova... A kdo vi, jak dopadnu volby na podzim...
eèe i starostu bysem moh by... ja nìpravim, nìvim, ale vecko se moe sta -
Podal mu ruku a øekl hlasitì:
S Bohem, pane naduèitel, dìkuju vam, e stì k nam pøiel -
Naduèitel dotkl se chabì podávané ruky, neøekl ani slova
a malátnì odcházel.
Oberva obeel dvakrát dvùr. Èelo jeho bylo jasné a vzdorné. Hlava jeho se zase pevnì vztyèovala na svalnatém krku.
Díval se na vysokou, modrou, bezoblaènou oblohu. Podíval se do chlévù, do konírny, kde kùò k nìmu zvedl hlavu. A pak
se zvolna vrátil do svìtnice.
ena leela zkøivená, drobný vìchýtek hnìdého koøání. Ruku
mìla v lokti toèenou a prsty iroce roztaeny. Rozcuchané
edé vlasy vydraly se zpod hrubého barevného átku.
Oèi byly stále iroce rozevøeny. Oberva je tìce stiskl, ale
víèka se nedomýkala.
Pocit uvolnìní pøíjemnì ho rozehøíval. Bylo mu tak, jako by
stál na iroké pláni sluncem zalité... jasná obloha nad ním,
svìtlá dálka pøed ním a vìtøík lehce povívá - Není stínu, není
bøemene.
Tøicet rokù vzteku a hoøe, nestvùrného èekání, klamných nadìjí pøeletìlo mu hlavou - Pod okny èekával a do oken se díval
- Vecko byl by udìlal, i jedu jí namíchal i zardousil - Vidìla
v nìm vdycky jenom èeledína, jeho si koupila za polovic
gruntu, ne hospodáøe rovnocenného, vdycky jakéhosi vetøelce, jen musí odslouit majetek.

Mávl rukou a odkalal si. A lehce, jako by zdvíhal otýpku pápení, zvedl mrtvolu s lavice a uloil ji na postel.
Musí vìdìt zvìdavé a klepavé sousedky - beztak bude lidských øeèí a hanba - e dokonala na lavici, na holém døevì?
A hle, ani ten zázraèný prostøedek, to svaté tajemství jí nepomohlo. - Smrt zlomí i kouzlo nejposvátnìjí A jak ji pøenáel na postel, z kacabajky vypadlo na zem nìkolik zmaèkaných papírkù. Zvedl je a posmìný úsmìv rozíøil mu tváø: byly to bankovky, je si neboka uschraòovala. Naè
je skrývala?
Ale tak e je uschoval: v zápìtí pøihrnuly se ètyøi eny, s hlasitým hovorem a pøedstíraným litováním jedna pøes druhou
mluvila o neboce, e si vykoupila u na zemi muka oèistcová. Hlomoz naplnil svìtnici, kde po léta leelo jenom pøísné
a bodavé mlèení.
3.
TATO NEDÌLNÍ PØÍHODA OTRAVILA naduèiteli Frantiku Horutovi vecku ivotní radost na nìkolik dní. Vrátil se domù
jako polámán, a cestou zmatenì mu pøeskakovaly úlomky
Obervova rozhovoru.
Stydìl se sám za sebe. Jak byl zbabìlý a zakøiklý, jak se dal
udeøit vzteklým pøízvukem sedlákova rozèilení! Nevybuchl,
nenasypal na jeho hlavu uhlí øeøavého, nevyèetl mu chamtivost a neúctu k umírající, nebránil osudného papíru, nevzbouøil sluky, nezakøièel do okna - ne, nic neudìlal, jen stál jako
kolák, nad ním se mraèí hnìvivý poruèník!
Teï teprve ho napadlo, co vecko mìl udìlat; mìl bránit
práva, mìl vykøiknout do celé Lipiny poslední eptání staøeny, mìl Obervùv výkøik srazit výkøikem stejnì zlobným, stejnì

urèitým, stejnì vánivým, mìl - ano, mìl - ale vecky monosti se mu vynoøovaly teprve nyní a kadá z nich se vysmívala,
e teprve nyní je nalézá a poznává.
Obìd mu nechutnal, sousto mu rostlo v ústech. Dal se pøi
jídle do ètení novin, ale smyslu valnì nechápal, vecko se mu
pøevalovalo v hlavì kalnými vlnami a øádky splývaly mu v rej
potmìilých literek. Snail se úsilným napìtím vùle pøemoci
nepozornost a upnout zájem na politický èlánek, ale daøilo
se mu to v nìkolika odstavcích; pak mylenky zvedly
se zvíøenì, a mrzutì odloil noviny. Stále vidìl vzdorné býèí
èelo, jak se tyèí proti nìmu, slyel jeho pánovitý rozkaz, aby
mlèel, e bude ho potøebovat, e bude starostou On starostou! On, bývalý èeledín, jak posmìnì vdy vykøikoval nynìjí starosta, úhlavní jeho odpùrce. Ète tìce, píe
násilnou rukou, je pøi podpise proryje papír. Je to vìru komické, e tu mylenku vypoví s neostýchavou urèitostí!...
Ale hned naduèitelova úzkostlivost, je tøikrát vecko váila
a rozsuzovala, namítala: A není to moné? Není on mocný sedlák? A jeho grunt - kolik je jich takových v dìdinì mezi tìmi
dvanácti, tøinácti? A co Jurek, nynìjí starosta? Nemusí mu
napsat i nejsmìnìjí malièkost? Nedává mu kadý obecní
akt, e na drobné literky nevidí? Nevysmívá se mu potají celá
dìdina, e místo potvrzuje starosta napsal potvora starosta?
Naduèitele a hlava rozbolela z tìch pøekotných mylenek.
Nevrle odpovídal enì, úseènì jí jenom øekl, e Obervová
umøela. el radìji si lehnout na starou pohovku a myslil, e
usne. Ale v hlavì mìl bzuèení, jako by se mu mozkem vèely
rojily. Volání dìtí v kuchyni ho rozèilovalo. A stále vidìl zhroucenou tváø Obervové... dìsivý pot... pokroucené ruce... vytøetìné oèi - v pøedstavách znovu slyel sípavý hlas umírají-

cí, otrávený stralivou nenávistí, hlas, jej smrt rdousila. Chytal ty poslední záchvìvy, je u u se rozplývaly v nicotu... A pak
zase Oberva, násilný, divoký, tupící poslední vzdechy - Ale po chvíli noøily se i omluvy: A nemá Oberva pravdu? Nepøiel vlastnì u pozdì? I kdyby vybìhl z gruntu, zachytili by
svìdci jetì tøepetavý ivotní plamínek? A mluvila to s rozvahou èi bylo to u zmatené blouznìní, je nerozeznává hranic
ani moností - ?
Rozmrzel se sám na sebe. Proè tam vlastnì chodil? Jaký
má vlastnì vùbec uitek z písaøení?
A pak se u mu hrnuly výèitky a obaloby. Nikdy k té dìdinì
nepøilnul. On, ze severní Moravy, z pomìrù zcela jiných, poøád se cítil cizincem zde na rozhraní Moravy a Slezska,
na rozhraní èetiny a poltiny, na rozhraní ustupující polní práce a vítìzného prùmyslu, v kraji, kde starý ráz kmenový byl
stírán kadým dnem. Náøeèí ho plnilo dlouho zoufalstvím,
ve kole se dìsil nezvyklého pøízvuku a mazlivé výslovnosti,
je se mu zdála iláním, dìti marnì navádìl k délkám
a dùrazu na první slabice... a nakonec vida marnost svých
snah, bezmocnì sloil ruce v klín a nerozèiloval se, kdy áèek promíchával spisovné tvary dialektickými obmìnami. Ale byla to resignace únavy, ne vnitøní smír. A nyní v trapné
náladì mrzel se nade vím, nad kolou, nad dìtmi, nad dìdinou, nad sebou, a nejradìji by opustil èerný kraj
na neshledanou; jsa náladový, nevýbojný, trochu zatrpklý, pøímo s jakousi trýznivou svéhlavostí jen vyhledával, co zde zail
nevlídného a trpkého, jak jeho kolská práce byla lopotou
na nevdìèném úhoru a jak vichni lidé byli jeho nepøátelé. Neusnul vùbec a mrzutì vstal, procházel se kolní zahradou,
kde otrhané hruky a polámané vìtvièky znovu ho popouzely
k mrzutým výèitkám. Teprve veèer, kdy uøícené a ushánìné

dìti ulehly a kdy i ena jeho po nekoneèném ukání
se odstrojovala, povìdìl jí vecko, o své nejistotì, o vnitøním
nepokoji, o zahoøklém zmatku; vypravoval jí ne tak ani z pocitu sdílnosti a dùvìøivosti; ale e musil nìkomu pøedloit své
jednání na rozhodnutí, aby se mohl úsudku pak uchytit.
Naduèitelová, objemná, dobrácká ena, ale s rysem praktické prozíravosti v usmíøeném oblièeji, vyslechla pozornì, ale
potom, kdy se u mu opakoval a znovu se vracel k podrobnostem, zasmála se a rozvazujíc zamotanou tkanièku, øekla
urèitì:
Boe, nad èím vím se trudí! Nad takovou hloupostí! A prosím tì, co ti vlastnì záleí na celém testamentì? To se rozumí,
e má Oberva pravdu... zmrzaèit si grunt proto, aby zde kdysi
stál kostel! A vlastnì... jak sám praví, pøiel jsi pozdì, podpisù nebylo, umøela døív... a je tak dobøe, jetì by na tebe
Oberva psí hlavu vstrèil! Vdycky ti zbyteèné mouchy do hlavy
lezou!
Naduèitel se uspokojil a mluvil pak jen proto, aby mu ena
vyvrátila i poslední námitky.
Ale vìc s testamentem skoncována nebyla. Druhého dne
veèer, jetì pøed pohøbem Obervové, pøivezla hubená Hedva na trakaøi dva poøádné pytle obilí.
Naduèitel se znepokojil. S Obervou nikdy pøedtím nemìl dùvìrností - a nyní mu posílá obilí! Jedna mylenka udeøila ho
do hlavy: chce mne podplatit!
A proè hospodáø... co je... a naè, naè? koktal roztritì, kdy
mu skládala pytle.
Ja nìvim, zubila se dìvucha, ale její potmìilé oèi svítily
drzým plamínkem, hospodaø nìpovidali... e pry mamy letos pìknu urodu a e ani vecko nespotøebujemy... beztak
s nimi nebylo øeèi, dy je u nas takovy tumel s pohøebem -

Naduèitel uèinil posunek zoufale bezradný, jako by odmítal
Obervùv dar, ale døíve ne mohl øíci jediné slovo, zakroèila
jeho energiètìjí a praktiètìjí cho, je vèas postøehla jeho
idealistický pokus,a podávajíc s klidným úsmìvem Hedvì
peníze od cesty, øekla rozvánì a samozøejmì:
e necháme hospodáøovi pìknì dìkovat... a e se s ním
pan naduèitel u spraví -
Dìvucha odcházela a její tváø mìla výraz lidí, kteøí vìdí tajemství, ale nepovìdí ho kadému Hedva ovem ono tajemství povìdìla: Kdy jela s prázdným trakaøem, potkala se s Terezou vrèinovou, co slouila
u burmistra, nejvìrnìjí kamarádkou svojí.
A ovem bylo velké divení, kde byla s trakaøem. Hedva jako
strané tajemství vyzradila, e u naduèitele. A hned pøidala
k tomu tajemství neménì drádivou domnìnku, e v tom cosi
je. Naduèitel byl u umírající hospodynì v jejích posledních minutách, kdo ví, co vidìl a slyel, moná, e dìlal s ní poruèenství, a hospodáø pøili z Dubové a k poledni, kdy u hospodyò dodýchávali... To ve vyprávìla Tereze kvapnì, horeènì,
a oèi jí svítily potmìilou radostí, e nìco tajemného ví a e
mùe odhrnouti aspoò cípek tajemství, které skrývá souití
hospodáøovo s nebokou.
Tereza se tøásla na celém tìle rozkoným pocitem, kdy slyela tu zprávu. Takové tajemství! Musela se Hedvì zaduovat, a se do zemì propadne a jazyk a jí uschne, e neprozradí ani litery! Ale kdy pøila domù, vypovìdìla vecko hospodyni, e Hedva od Obervù vezla naduèitelovi obilí a to jistì
e je v tom jakési cigánstvo, e naduèitel byl u neboièky a e
moná spisoval s ní poruèenství... a zadarmo e to Oberva
nedal, takový lakomec, co chudobnému èlovìku nepøeje
a sousedovi by nepomoh...

To ve zvìdìl starosta. Pøila mu ta zpráva velmi vhod. Oberva mu odedávna byl velký v oèích: cítil v nìm soka, který mu
døív nebo pozdìji uchvátí starostenství. Vìdìl, e vtipkuje
o nìm, e se vysmívá jeho závislosti na enì... on uboák,
který tøicet rokù èekal, ne mu ena uhne a ho vysvobodí...
Nemohl se ani doèkat zítøku. I on jako vichni ostatní sedláci byl pozván, aby neboku nesli do Dubové na krchov. Odøíci nebylo by urákou Obervovou, ale urákou stavu, potupením starých a nezmìnitelných tradic, které pevnì pøikazovaly, e hospodyò z gruntu musí být nesena nejstarími gruntovníky a z velikého dvanácti, aby se tøikrát mohli vystøídat. A
dìdina podléhala èím dál více moci achet a elezáren, silných a mohutných verkù, a dìlnické vrstvy prosakovaly
a odvratnì splachovaly nìkdejí starosvìtský selský ivot
dìdinský, a chalupníci byli z nejvìtí èásti zároveò havíøi èi
hutníci, staré pøíkazy, posvìcené zvykem po vìky, svítily stále
jako posvátné zákony pro tìch nìkolik gruntù, je se jetì
uchraòovaly v prùmyslové zátopì. A tak pøes vecku øevnivost a oèividné nepøátelství pøiel Oberva pøednì k starostovi,
posedìl na chvilku, skyvku chleba odtípl a poádal, aby i on,
starosta, prokázal neboièce poslední sousedskou úsluhu
na krchov dubovský A byl to slavný, okázalý pohøeb, kdy nesli zkøivené, vychladlé
kosti selky-trpitelky. Jakub Oberva dvakrát kadý krejcar
na ruce obrátil, ale pøi tom dbal i na honor. Ukázal se, aby
se o nìm mluvilo. A bylo lidí hojnì z Lipiny i Dubové, i z vedlejích dìdin pøili, z Moratína, ichova, Byèiny. A kdy
se prùvod za slunného odpoledne ubíral mezi poli a kdy
se s døevìného kostelíka tenký zvonek rozezpíval na uvítanou,
zaznìly zpìvavé prosby rùence ne jako zoufalý výkøik bo-

lestné ztráty, ale byla v nich klidná pohoda plného slunce
a dozrávající úrody Potom faráø kázal dlouho, dlouho, jak vyadoval starý zvyk
pro domorodou selku, mluvil o jejím utrpení, o hoøkém kalichu, který vypila a na dno, pøipomnìl pøíklady z bible, trpìlivého Joba a opovreného Lazara, vracel se v hlomozných
øeènických obmìnách znovu k mylenkám prosloveným, ujistil
nakonec pøítomné, e jest jí pøipraven vìnec nehynoucí a prosil
za odputìní vech, komu ublíila z køehkosti lidské Starosta pøelapoval netrpìlivì a bloudil oèima po Obervovi, jen stál klidnì, nebìdoval, rukama nelomil, a s nìho
pøecházel zase po naduèitelovi; ten se drel rechtora dubovského a nìkolika kostelních zpìvákù: zazpívali Libera stoupavým, roztøeseným tremolem.
Nedostal se k nìmu, ani kdy se vichni vraceli do Obervova gruntu, kde je èekala zaúcta. A kdy zasedli ve velké
jizbì pod zaèernalými trámy a se seskupili kolem podlouhlých stolù, podivnou náhodou byl zase od naduèitele roztren:
dubovský starosta pøidrel se ho a stranì si stìoval
na okresního hejtmana, jaký je to s ním køí, e poøádnì moravsky slova nepromluví a e se a èlovìk zapotí, ne uhodne
jeho motanici.
Tím byla starostova napiatá pozornost na chvíli roztøítìna
a rozptýlena nadobro, kdy Madlena nesla na stoly jídlo
a kostnatá Hedva za ní pivo.
Rozumìlý hovor bezdìènì se utlumil a zvìdavé, podezíravé oèi zabodly se do rozloité, plné postavy Obervovy sluky; jako støely vyletovaly pohledy, ohýnky se na nich tøásly a zachycovaly její kulatou tváø, její oblá ramena, její silné boky i její
vystouplý ivot. To, o èem se v dìdinì mluvilo v ukavých nápovìdech, to se nyní ukázalo plnì, na pospas vem, aby si

o tom pøi plné sklence vymìnili výmluvné pohledy, letmé sice,
aby hostitel nic nepozoroval, ale pøece jasné dost. I Madlena
vycítila z opadlé vlny ivého hovoru, e vpadla do proudu jako
cizí tìleso, a zalila se rudým záehem a po svìtlé vlasy.
Starosta dubovský dloubl lipinského lehce do eber a ukazuje rozevøenýma oèima na Madlenu, zahuèel pøitlumenì posmìným pøízvukem:
Hospodyò nova ... zakratko pujdìmy na svabu Obervovi -
Ale lipinský starosta podíval se na nìho chytrácky, urèitì,
a vtáhl k nìmu dlaò:
Kamarade, spì mi na te dlani vlasy vyrostu . . . Dybysem
Obervu nìznal... No, ak budì vèil vyvaïat, co se neboièky
zbavil.
Odmlèel se a zamhoural významnì oèima:
A kdo vi, jak budì vyvaïat a co eèe na nìho èiha -
Teprve kdy vyli vichni z gruntu do hospody, aby tam mrtvou zapili, podaøilo se starostovi chytit naduèitele. Dubovský
starosta zmizel nìkde v popøedí, té Oberva el hodnì v jeho
blízkosti a tak se mohl starosta lehce pøitoèit k naduèitelovi.
Pane naduèitel, mam s vami moc duleitu vyøidu, øekl
se slabým úsmìvem, ale tváø se mu a cukala nedoèkavostí.
Naduèitel Horut, jako vdy lekavý a neklidný, vytøetil oèi
a zastavil se.
Vy stì vyborny èlovìk, cela obec je s vami spokojena a ja
na vas nìdam dopusti. Dyby pøilo cokolvìk, u mì dycky
najdìtì ochranu - vykládal zeiroka.
Naduèitel se znepokojil tím nezvyklým úvodem. Jak znal starostu, jistì nìco chce.
A tu ho starosta celého otoèil laskavým úsmìvem, ale øekl
urèitì:

Nìzapirajtì mi, ja u vim najisto, e stì dostal od Obervy
dva mìchy ri -
Naduèitel ustrnul údivem. Kdo to vyzradil? ena? Není moná, ta nikdy ne No dobra, ja vam jich pøeju - ale vy stì jich nìmìl bra - Ale
ja vim, i za co stì zrni dostal-
Naduèitel mìl pocit, e se octl na skøipci a e nyní bude hrozným muèením suován úd za údem. Starostu nikdy - jako vùbec nikoho v celé dìdinì - nemìl v lásce, ale nyní se pøímo
polekal v náhlé nenávisti: odkud vecko ví, kdo mu vyzradil
o neastné nedìli?
Pravda, pane naduèitel: psal stì poøizeni... a za to vam dal
Oberva dva mìchy - doléhal starosta dále a jeho oèi mìly
vítìzné plaménky: dobøe vidìl bezradnou tváø naduèitelovu.
Za nic zlého, za nic zlého, vykøikl naduèitel podrádìnì.
A kdo vám co vykládal, pane starosto? Rád bych vecko
vìdìl a musím vìdìt, nedopustím, aby se dìly klepy za mými
zády! Já v tìchhle vìcech mám ruce naprosto èisté!
A se tøásl rozèilením.
Ale, ale, pane naduèitel -chlácholil ho starosta, na co bystì
se hnìval? To se vi, e ja vas z nejmeního nìobviòuju. Dy
my veci v obci znamy Obervu. Ja vim, e vas pøemluvil... Ale
to, e stì mìchy vzal, to bylo od vas moc nìopatrne. - Nevim,
nevim, co by svìt na to øek -
A øekne, co chce, vybuchl uèitel, já mu to zaplatím na krejcar a nechci ádných milostí od nìho! Neposílal jsem k nìmu,
ani slovíèkem jsem se mu nezmínil a mùete mi vìøit, pane
starosto, e jeho darem jsem byl pøekvapen nejvíce já sám.
Pravda, psal jsem poslední vùli a byla nepøíznivá pro Obervu
. . . ale svìdci u podepsat nemohli, neboka døív umøela A vdy jsem u z toho blázen -

Starosta a zapískl radostným pøekvapením.
Pøece jen jeho tuení bylo správné, pøece jen Obervu zbùhdarma nepodezøíval! A naduèitel mu vypovìdìl vecko pìknì zøetelnì bez muèení, bez zapírání, a to jen proto, e tak el
na nìho s chytrou, s pøátelským úsmìvem. U srdce ho høálo
vìdomí prozíravé chytrosti.
Psal stì poruèenstvi, dy sem to vecko vìdìl, smál se starosta. Èi by Oberva dal zadarmo obili, dyby mu nìhoøelo...?
A kdo ma to poruèenstvi?
Oberva, Oberva... vypovídal naduèitel bezradnì a skoro
a zlostnì. A beztak to byl hadr papíru, platnosti to nemìlo,
bez podpisu bylo poøízení! Roztrhal arch - a já abych teï mìl
nepøíjemnosti! U ani slyet nechci o té vìci!
O, pane naduèitel, pokrèil starosta rameny a jeho øeè mìla
pøízvuk neobyèejnì starostlivý a váný, o te vìci eèe hodòì
uslyitì! Tak to ja nìnìcham, takova nìspravedlivos se nìsmi
v nai dìdinì pacha, i na Obervu rostì kyj!
 ádná nespravedlivost! rozèilil se naduèitel a jeho posunky byly nervosnì trhavé, ani øeèi nemùe být o nespravedlivosti! Mìl pravdu, e roztrhal poslední vùli, kdy to vùbec poslední vùle nebyla! A já nechci být do nièeho zatahován, o nièem nevím, k nièemu nebudu svìdèit! To vám pane starosto,
povídám pøedem, abyste mne do nièeho nezatahoval! Veïte
za svìdka toho, kdo vám o tom povìdìl, mne ne, mne ne, já
nechci . .!
A rukama pøi tom nevrle potøepoval.
Obervu kry nìmusitì, øekl starosta dùraznì a s lehkým
nádechem posmìku dodal: Ani jeho zrni za to nìstoji! Vratì
mu to obili! Zbyteèna doera by z teho byla! Potøebujetì obili, dobøe, dý i nam se letoni rok pìknì urodilo, obili sype

jedna rados... a èi bysem ja vam nìposlal tak dva tøi mìchy?
Nechci, nechci! køièel naduèitel, a starosta ho za rukáv
pokubával, od nikoho nechci, do netìstí mì zbyteènì pøivádíte, moje trápení jetì rozmnoujete!
Pøicházeli k hospodì, z ní u bila vlna vzrueného hovoru
a výkøikù. Naduèitel náhle, jako by ho udeøila prudká mylenka, kubl sebou, lehce zavadil o klobouk a jetì pøed prahem se obrátil; bez slova a spìnì vracel se domù.
Pane naduèitel, pane naduèitel! zavolal hluènì starosta,
ale naduèitel se u ztrácel v houstnoucím soumraku; jetì
okamik bylo vidìt jeho nachýlenou postavu, sklonìnou hlavu a pokubávající ruce.
Starosta postál na minutu na prahu, pokrèil rameny, zabruèel cosi o podivnosti a potrhlosti a veel do hospody.
Zaèernalá svìtnice s oprýskaným enktyem v rohu byla plna
hovoøících lidí; dvì lampy házely kmitavé luté svìtlo na hlavy,
na plochy zelených stolù, na nezøetelné obrazy s loveckými výjevy a reklamní plakáty na zdi. Vzduch byl dusný a hustý, prosycen kouøem, výpary piva, pachem starých syreèkù.
Lidský úl umìl.
Tvoøily se hlouèky, jak se lidé seskupovali kolem stolù, hovoøilo se o poèasí, o úrodì, odhadovalo se, jak bylo loni
a komu letos víc úroda sype, mluvilo se, e by bylo dobøe odvodnit kus rybníka a obecní pastviny u vody prodat - verky
beztak prý u dávno mají zálusk na ty pásy zemì - a pøi tom
vem hovoru jméno zemøelé se ani nevynoøovalo, na její ivot
si ani nikdo nevzpomínal. Byla mrtva, neodvratnì mrtva, dìdina ji odvezla na krchov, ale po kadé smrti tøeba se vrátit
k ivotu a zaúcta v hospodì byla takovým pøechodem od vykopaného hrobu k praktickému ivotu, k polím, sklizni, dobyt-

ku, gruntùm, chalupám i k hospodì - Bo ivi se maju schaza s ivymi a mrtvi s mrtvymi - jak dokládal starý dìdinský
mudrlant.
Nosilo se pivo a pøila na stùl i koøalka. Oberva sedìl v èele
dlouhého stolu, pil bez dychtivosti; mluvil na vecky strany
s rozvánou odmìøeností, jeho brada pevnì se vypiala pocitem klidné urèitosti. Kdy ostatní u vykøikovali opilé poetilosti; tloukli na stùl a prudce rukama potrhovali, on byl poøád
skoro úplnì støízliv, jen lehce rozkuráen, s ivìjími plameny
v urputných oèích.
Starosta se opil brzy. Vedle nìho sedìlo nìkolik známých,
s jedním si smluvil výmìnu konì, propíjeli hned litkup, ruce si
podávali, chlubnì vychvalujíce pøednosti svých zvíøat. Na vystavu s takovym konìm, jako je muj! tloukl se do prsou a vecek hoøel.
Potom se zaèal vychvalovat a ostatní pièkovat. Starostu
u znali, e je v opilosti protivný, e rád vyrývá a zajídí. Nejdøíve zesmìòoval vymìnìného konì. Ja vim, døik se na nìho
brusil zuby, ale abys vidìl, e sem dobry a pøajny, mìj sobì
lepiho! A zas hrdì udeøil se do prsou.
A kdy soused jeho dal se do øeèi s jiným, aby nezùstal osamocen, vykøikl pøes stùl na Obervu:
Tos, Jakube, rad, e se ti ulehèilo! Nìzapiraj, dy to veci
vimy!
Oberva sebou lehce kubl, býèí jeho èelo se rozrylo rýhou,
ale øekl nerozèilenì:
Nìvyryvaj, starosto! Takova øeè nìpatøi dnìs mezi nas! Nìpøili smy se hra, ale na zauctu za susedsku usluhu! Ve zlym
se nìmusimy rozchaza!
Nìtøeba zlosti! pokraèoval starosta a jeho øeè mìla u tìkou výslovnost opilých. enu si mìl a pøece si byl vdovcem!

ena ti leela a jak mlynsky kameò tebe tlaèila... ! To byl oèistec a pro takoveho chlopa jak ty! A eèe v posledni dìn ti
dìlala tìkosti... no, s poruèenstvim -
Oberva povstal a hrozivì se napøímil, zrudlý, pomraèený, ramenatý.
S jakym poruèenstvim? udeøil otázkou.
I opilí starostovi sousedé cítili neurèitou tuchou v zakalených
mozcích, e jsou svìdky výjevu nevhodného a nevkusného,
e taková hádka s hostitelem je hrubým poruením dìdinského mravu a proto okøikovali starostu, domlouvali mu blábolivými hlasy, za kabát ho pokubávali, jeden dokonce i dlaní
mu ústa zacpával.
Ale starosta cítil, e roste. Roztøítìné vlny hospody se soustøedily a on byl jednotícím støedem. Oèi vech upøely
se na nìho. Nenávist proti Obervovi podvìdomì v nìm vylehla. Jak stojí ten hlaváè zbujný!
Hehe, Jakube! výklebnì se posmíval, nìdìlaj se hlupym!
Vimy to... poruèenstvi tì stalo dva mìchy ri a roztrhals papir,
aby svìdectva adneho nìbylo... ale vyjdì pravda navrch -
Odmlèel se a po chvíli jízlivì vyprskl: Dos malo obila za takove ciganstvo a zlodìjstvo -
Oberva potrhl rameny, pokroèil o krok a k samému stolu
starostovu, rozpøáhl hrozivì elezné, velké ruce, jako by chtìl
starostu rozdrtit, a pravil posupnì, vztekle:
Dybys nìbyl starostu, se zemì bys nìvstal! Pod stolem bys
sbiral svoje kosti! Lunt si, ale tvoja dustojnos tì chrani! Ale to
ti pravim, starosto, a kademu to v hospodì pravim, e tì hned
zejtra zaaluju a do kreminalu tì pøivedu! Dokaza musi pøed
sudem, co tu vykøikuje! A s kadym zatoèim stejnì!
Odeel na své místo, usedl, napil se prudce. Èerné vlasy
spadly mu do èela.

Chvíli hovoøil na pohled klidnì se sousedy, pak podával známým ruce a na okamik se domlouval s hospodským.
Od enktye vyel tìkopádným, mocným krokem a opustil hospodu.
Teprve na cestì zlost ho rozpálila. Zatínal pìsti, odplivoval
si a polohlasitì vyráel vzteklé klení.
Vztek jeho pøeel brzy se starosty na naduèitele. Kdo jiný
mohl vyzradit ne rechtor mizerný, který obilí vzal a pøece nemlèel? A odpor jeho, ivelný odpor proti kadému èlovìku,
co nerobí rukama a jenom se v papírech prohrabuje, proti kadému pánisku lenonému, houstnul v tvrdou nenávist, je by
se nejradìji na místì mstila a do pocitu ukojení.
Kdy pøiel domù, bylo u vude v gruntì tma a vrata zavøena.
Prudce udeøil pìstí na døevo. Tøi rány dutì zalehly do ticha.
Pøila otevøít Madlena, odstrojena u, bosa. Bílá skvrna koile a nohou kmitla se erem dvoru a stínem chodby.
Jindy mìl Oberva ve zvyku - jetì za iva neboky - e udeøil Madlenu po irokých zádech nebo zatáhl za svìtlý cop, co
mìl býti projev jakési drsné, neomalené dùvìrnosti, ale dnes
se dìvuchy ani nedotkl a hømotnì el za ní chodbou.
Neel do pøístìnku, kde spával s ní, ale zatoèil se do velké
jizby, v ní zemøela neboka.
Nevímaje si, e Madlena zùstala na chodbì pøede dveømi, ulekaná a znepokojená, zavøel za sebou dveøe a rozsvítil
kahánek. Pøi mdlém a tøesavém svìtle, je rudì plovalo
v tmách, odstrojil se, boty odkopl pod lùko a odhodil tìkou
peøinu; hned po smrti neboky dal vyházeti slamník a pøevléci
peøiny.
Natøásal si shlavky, kdy dveøe zlehka, nesmìle zavrzly a postava se zabìlela na prahu.

Hospodaøu... idìtì u spa? øekla Madlena pokorným, jakoby nalomeným hlasem.
Vidi - odpovìdìl Oberva úseènì.
Chvíli ticho, dusné, trapné.
A pak se bílý stín na prahu zakolísal a vrávoravì pøeel jizbou. U loe se tìce zhroutil u samých nohou Obervových.
Co dìla za komedyje? zahuèel Oberva pøikrcenì.
Ale Madlena vypukla v usedavý, chroptivý pláè, jen zmítal
jejím tìlem, v pláè divoký a dravý, jen tìce zapadal do rozmìrné jizby trhaným vzlykáním. Byl to bezmocný pláè èlovìka
oloupeného, zrazeného, polapaného..
No... co... co - tvrdì øekl Oberva, nìbudì pøece mi na noc
hra takovu pisnièku -
Jeho drsný vtip pøeal Madlenino tkaní na vteøinu. Objala
ho kolem pasu a celým tìlem spolehla kleèíc na jeho kolena.
Hospo-da-øu - slabikovala zajíkavì, vy tu u zu-sta-nì-tì -?
Zustanu a ode dnìka budu tu spava, øekl urèitì.
Madlena svírala horeènì silné to chlapské tìlo a tøásla
se jako v køeèi; narudlé pruhy svìtla tanèily po její opálené íji
a silných rukou, podobných zoufalým paím troseèníka, jen
se zachytil vratké výspy u u se lámající. Skrèila se, polo sedíc
a polo kleèíc, nohy se jí nepøirozenì nakøivily; tak zde sebou
kubala v bolestném zranìní.
Vy - mì - u - nì-chce-tì -? pokusila se jetì jednou
v tìkém pokoøení sebe nabídnouti.
A Oberva chytil ji za ruce, nadzvedl a øekl:
Di u spat . . budì tøeba rano skoro vstava -
Ta vìta byla u rozhod nutí, je se nedalo mìniti.
Madlena vypotácela se ke dveøím, je skøípavì zavrzly.

4.
TU NOC MALO SPAL OBERVA, PO prvé zase po dlouhém èase; spal vdy tvrdì, mocným oddychováním. Výjev
se starostou ho nejvíc znepokojoval, jednotlivé útrky celé té
scény vracely se v pestré smìsi pøed oèi a slova jetì bila
v jeho sluch.
Potom se vecko spletlo v divoký a zmatený vír, jen ho otupoval a v nìm nebylo souvislosti; cítil palèivý vztek, ale té
podivnì nepøíjemný pocit, v jako by polkl hrst popelu.
Trochu studu a nepatrný stín báznì zatetelil se mu v pocitech. Vìru, vyplatil by tisíc rýnských na døevo, kdyby nebylo
motanice s poruèenstvím, kdyby byla neboka dodýchala døív,
ne pøispìchal naduèitel.
Naduèitel! Sotva se jeho vytáhlá, kymácivá postava zakmitala v Obervových pøedstavách, probouzela vdy novou vlnu
vzteku, jen pùsobil dojmem tísnivé nevolnosti. A umiòoval si
bezdìènì, jak se mu pomstí, jak ho zvolna a na kadém kroku bude suovat, jak mu pobyt v Lipinì otráví, a Ano, a A zase ono nepøíjemné mrazení pøebíhalo mu po zádech,
kdy si uvìdomil, e musí jednat. Slíbil slavnostnì pøede vemi, e starostu zaaluje a do kriminálu pøivede. A zaaluje!
Cigánstvo mu vyèítal a zlodìjstvo!
Ráno, hned za prvního projasòování, vstal a procházel
se rozlehlou svìtnicí. Pøipadala mu cizí, jako by ani doma,
ve svém nepøespal. Jako by byl návtìvou nìkde u lhostejných
lidí, kteøí ho ubytovali do veliké jizby a poloili do rozloité
postele, jí nebyl uvyklý. A on... vdy jeho lùko bylo v pøístìnku .. a vdy si u po dlouhé mìsíce zvykl, e vedle nìho oddychuje krevnaté, zdravé enské tìlo, jeho ivoèiné teplo

cítil na dosah ruky a je ho drádilo smyslnou oblostí. Jak dlouho u nespal tak sám, v podivném tichu!
Pomraèil se a díval se oknem na rudý poár èervánkù. Rysy
jeho ztvrdly a znevlídnìly. Jen napolo obleèen pøeel chodbou a stájemi, hluènì probouzel èeleï a drsnì nadával, e si
usmyslili v nejpilnìjí robotì chrápat do poledne.
Potom se zvolna holil vecek mrzut, e má málo teplé vody,
a úzkostlivì shledával nejlepí prádlo i aty; jako by se chystal k nejvìtím svátkùm. Pøed osmou zapøáhl. Stál u u tìkopádné bryèky, kdy na chvilku zaváhal a hlomoznì zakøikl
na Madlenu.
Pøila na dvùr se sklopenou hlavou, poplenìná hoøem a proplakanou nocí, s oteklými víèky a zarudlými tváøemi, vecka
nachýlená, jak tìkou rukou k zemi pøimáèklá.
Daj pozur, a se nìstanì nikdì kody, drsnì pøikazoval,
Hedva pujdì eèe na pole... a nìzhnilaèi... S obìdem nìèekaj -
Kadé jeho slovo bylo jako úder sekyry, pádné, proti nìmu
není odvolaní. A nevímaje si dále Madleny, lhostejnì sklouzávaje po jejím pøilápnutém bokatém tìle, vyskoèil na kozlík
a pískl na konì.
Mraèil se stále, kdy se ukázala první achta, kdy o nìco
dále hlomoz strojù vøezával se do jeho nevlídného neklidu, kdy
dým ho v oèi zatípal. Potom se otevøela pøed ním iroká plocha Ostravy, zmì edých domù a èervených komínù, unavenì dýmajících v horkém srpnovém dopoledni, zataená kalnou a neveselou mlhou. Kdy vjel do ulic, hluèících a svítících
pestrými skvrnami krámù, o poznání stlaèil oboèí.
Pøiel èasnì: v kanceláøi doktora Kremera advokáta jetì
nebylo.

Oberva veel neklidnì, nucenì vzpøímenì, s vypiatou ètyøhrannou hlavou na ilnatém krku; ale nejistì a zmatenì blýskaje oèima. edivá advokátní kanceláø, zoufale nudná a potemnìlá, tísnila ho k nesnesení.
idovský písaøík, pøizrzlý, s vytáhlým krkem, jakoby po týdny nemytý, zvedl se neochotnì s idlièky a lhostejnì procedil:
Pan doktor bude pijít hned - posadte se a poèkejte moment -
Èekání se trapnì prodluovalo, kanceláøí se kmitl advokátní koncipient, jen kvapnì utíkal k soudu s velikou takou, pøicházeli lidé na poradu a vedle Obervy se usadil drobný venkovan, zøetelnì zaraený nezvyklým prostøedím, a dva repetící poltí idé, vzájemnì se pøekøikující v nesrozumitelné hantýrce.
Po hodinì, je Obervu bodala, kdy ztemnìlé stìny kanceláøe se zmìnily v napøaená chapadla, je drtila lidskou dui,
veel do kanceláøe advokát, pøitloustlý, zarudlý, nosatý. Vbatolil se dùstojnì, se zdvoøilou blahosklonností a jeho dvojjazyèný pozdrav vpadl do vech koutù jako rozhozené kytky.
A u písaøík div e si nevykroutil vytáhlý krk, chòapl s pøepiatou uctivostí po advokátovì klobouku, otvíral iroce dveøe
doktorovy pracovny a s rozmáchlým gestem vyzýval Obervu,
aby vstoupil.
Jakub Oberva usedl a advokát upøel na nìho vybledlé modré oèi, v nich hrála podivná smìs povýené moudrosti a tvrdé urputnosti, nachýlil se k nìmu silným tìlem a na jeho tváø
sedl výraz milostivé pozornosti.
Oberva vyprávìl, ale mátl se, nedopovìdìl vìty a u zaèínal novou, zajíkal se a vecek zrudl; a advokát chvíli ho nechávaje v tìchto bolestných rozpacích, jistou otázkou vyvedl

ho ze zmatkù a dal jeho mylenkám pevný smìr, naznaèuje
mu tím nenápadnì i pevnì, e bez jeho pomoci je smìný
dìdinský uboák, jen alostnì pohoøí svými bolestmi.
Co e se stalo? Je alován a chce právní pomoci? Èi chce
alovat? A proè? Pro uráku na cti? A alovat lipinského starostu? I ovem, toho zná a dobøe zná, vidìl ho nìkolikrát pøi
soudních øízeních. I hleïme; on je takový v opilství? Zlodìjstvo
a cigánstvo vyèítá? Nu, to se rozumí, e se takové vìci nesmìjí vykøikovat pøed svìdky, takøka pøed celou dìdinou!
Zvlátì e byl pozván, e byl host Ale proè e naøkl pana Obervu z cigánstva? A se jen pan
Oberva nijak neostýchá, advokát je té jakýmsi zpovìdníkem
a co vecko vyslechne lidských trampot, nikdo by ani neuvìøil! Hlehle, pro testament a neplatný - a to je jistì zajímavé,
höchst interessant - Mírný lesk bledých oèí advokátových ztuhl, nabyl ocelové
pevnosti a pøísnosti. Nabrouený nù z nich vyletìl a zabodl
se Jakubu Obervovi pøímo do srdce. Zabodl a pevnì tkví - Oberva se zmátl poznovu. Advokát pøestal jeho vìty doprovázet lichotivými a povzbudivými výkøiky, neuhlazoval jeho
alob, e se tøicet rokù trápil, e v poslední hodinì, kdy
se smysly eny u dávno mátly, podivná fantasie jí pøila
do hlavy, e mìl pøijít o vechno, na co se døel po krvavé dlouhé roky - Teprve nyní se zase advokátova tváø roztáhla moudrou sebedùvìrou a jeho vìtièky vzpøimovaly Obervovy mylenky. e
ovem beze svìdkù nemá testament platnosti a e i tak by
se mohla dokázat duevní zatemnìlost eny v této osudné hodinì. Snad lékaøsky? e lékaø u dávno u ní nebyl? Ale pak
sluky a vlastnì pan naduèitel, nu ovem, ten - A pak zase vbodl do Obervovy due krutou otázku:

Ten testament - máte - ?
Kameny byly zavìeny na Obervových rukou, kdy prsty sahaly do kapsy a kdy vytahovaly ètyøi pomaèkané útrky, je
se pøed advokátem sloily v pùlarch.
Advokát pøelétl obsah, oèima zamikal, usmál se a pak øekl
s pøízvukem shovívavé jistoty:
Nu ovem - vdy ten hadr nemá ádné ceny! Absolut ádné. Ani podpis, nic, nic. Jaké pak øeèi s testamentem -
A vida, e se Obervova tváø promìnila v pole, je chytá
za èervencových úpalù deové poehnání, usmál se jetì jednou a jeho vìty sládly. Aby se pan Oberva nic neobával, to je
oèividné; e zde nejde o nic podvodného a dokonce a hned
radìji pøi soudním projednávání pozùstalosti ten papír ukáe.
Ne, ne, bát se nemusí, neukodí to, zamezí se jen pomluvám,
vem utrhaèùm se ráznì huby zavrou a pøi soudì se o tom
papíru ani mluvit nebude. Ale jemu, Obervovi, to udìlá velmi
dobøe, e se hned uvidí, jaký je poctivý, svìdomitý, úzkostlivý
èlovìk, a takový dojem e je lepí ne peníze - Jakub Oberva u opìt nesl tvrdou hlavu na pevné íji, opìt
jeho pohled se soustøedil a zostøil a nìkolikrát kývl na souhlas. To mìl dobrý nápad, e nedìlá s burmistrem ádných
milostí, a vak se povídá, e ten idovský advokát vytáhne
z kriminálu i nejvìtího galgána - Advokát dìlal si na papíøe letmé poznámky, jméno a nacionále zapisoval, a pøi tom neomylnì ujistil, e se aloba podá
co nevidìt, e výsledek je nade vecku pochybnost jistý, e
to bude na starostu poøádná sprcha, ale e tak dobøe, pøeda,tavený obce má chránit dùstojnosti úøadu a zastávat
se obèanù, ne jim tak nespravedlivì ubliovat Ulice zjasnìly, kdy Oberva vycházel od advokáta. Dýmná
mlha se zmìnila v slavné sluneèní záplavy. Skvrny oblakù jas-

nì svítily, skla okenních tabulí vrhala vítìzné pablesky iroko
na chodníky.
Oberva usedl si do hostince a dal se do obìda. Na jeho
masité rty usedl opìt výraz dravé jistoty a vítìzné síly. Jedl
zvolna, beze spìchu. A se nyní honí celý svìt, a se lidé vztekají a bìsní, on stojí pevnì! Teprve nyní je pánem na svém
gruntì, teprve nyní pokroèí nebojácnì tam, odkud se na nìho
po tøicet rokù dívaly hrozné oèi ze zapadlých dùlkù.
Trochu se v nìm na okamik zatetelila mylenka, vyvolaná
obvyklou nedùvìrou vech lidí venkovských k mìákùm, mluvil-li idovský advokát doslova pravdu a lze-li na jeho slibech
stavìt, ale pochybnost se zaplaila jediným pomraèením.
Popíjel dlouho pøes poledne. Nepodnapil se, jen se pøíjemnì unavil a oèi se mu rozehly. V hostinci se lidé trousili, hluèeli a cinkali sklenicemi, mdlý chlad nevysoké svìtnice
se promísil výpary jídel a nápojù, a to ve, výkøiky hostù, omluvy
sklepnice, cinkot talíøkù a vidlièek, um mimojdoucích z rozpálené ulice, hustá vlna prachu i hluku, to ve lehce ukolébalo Obervu a pøíjemnì utiovalo.
A kdy vyjel u hodnì po poledni, jel ostravskými ulicemi
poklidnì, nespìchavì, mimo krámy, kanceláøe, achty, elezárny, klidnì odfukuje kouø doutníku a opratìmi potrhávaje.
Starosta také skuteènì do týdne dostal alobu.
Zprvu se neobyèejnì rozèilil, pøed enou tloukl vztekle obsílkou a hlomoznì sliboval, e Obervovi pøed soudem ukáe,
jaký je to cigán a ousta, jak tøicet rokù èekal na eninu smrt
a takøka pod jejím oknem se válel s kadou dívkou, ale pozdìji vlna náhlého vzteku se zabarvila nepøíjemným pocitem
odpovìdnosti. ena utìpaènì jen krèila rameny a uklebovala se, e strkal nos do motanice, po které mu nadoèista
nic nebylo, a to jetì více ochlazovalo jeho sebevìdomý vzdor.

Èi sem mìl dìla jinaè? vymlouval se, jako by si sám dodával odvahy. Je burmister u leda na to, aby se po nim
okresni hejtman vozil a aby mu poruèal posledni pisaø? A aby
vecko v dìdinì zakryval a kadu nìpravos zatajoval? A ak
- spravedlnost eèe ije a u sudu musi se pøece da pøednos starostovi jak sedlakovi!
Ale poklesl jetì více, kdy si zael k naduèitelovi a kdy
ten pøi první zmínce, e se celá vìc dostala pøed soud, nervosnì se rozbìdoval. Pøebíhal zlostnì pokojem, potrhoval
rameny, pokuboval pøevislý knír a zase svíral ruce jako
k prosbì.
Nikam nepùjdu, pane starosto, trhanì vyráel zlobné výkøiky, nepùjdu svìdèit, o nièem nevím, o nic se nestarám! Co
je mi po celém testamentì, sám èert nìco takového vymyslil!
Beztak ten kus papíru platnosti nemìl a pøi smyslech u Obervová nebyla! Vak jste to vecko vìdìl nejlíp sám! A s chytrou jste na mne, pøiel, kdy vám kdosi ten nesmysl vykládal.
Na nìho se obrate, na toho, kdo vám první o tom vypravoval, toho veïte za svìdka, ale já nikam nepùjdu - !
A kdy starosta nejdøíve vlídnì, s lichotivým usmíváním naduèitele konejil a pak si dodal zdání starostenské dùstojnosti, zrudl naduèitel prchlivým záchvatem a vysokým, pøeskakujícím hlasem vykøikoval, e hned zaádá za jiné místo,
e pùjde radi na poslední nejmizernìjí taci do hor anebo
a u ho dají na pensi, dokud má jetì poslední petku zdraví
a rozumných smyslù - Starosta vyel rozmrzenì a jetì pøed kolními vrátky zachytil úlomek podrádìného výkøiku naduèitelova.
Nu ano, tøeba hledat toho prvního, kdo o cigánstvu s testamentem vykládal! Tu lutovlasou støapulu od Obervy, co vezla
naduèitelovi obilí! Ale nìkolik dní nemohl postøehnouti sta-

rosta hubené Hedvy a povaoval pod svoji dùstojnost; aby ji
dal obeslat. Vyzvídal na své dívce, proè u k ní Hedva nechodí. Nìjaký èas váhal, ale potom pøímo ji ádal, aby tajnì Hedvu pøivedla. Ale aby Oberva nic nevìdìl, zhola nic! Najisto by
si vykládal, e se proti nìmu chystají úskoky.
Starostova sluka se jen vychytrale usmála. Aby Oberva nevìdìl! A celá dìdina o nièem jiném nemluví, ne e se starosta s Obervou alují a e Oberva slíbil pøivést starostu
do kreminálu! A uká se, e to vecko je vìc hrubì podivná: e Obervová udìlala poruèenství a Oberva s naduèitelem
e vecko divnì a jináè pomotali - Nikdo nevìdìl v dìdinì nic urèitého, ale právì proto rostl
hospodský výjev po pohøbu do záhadných obrysù. Cosi
se skrývalo za opilým blábolením starostovým, stín zloèinu vyvstával za nadávkami. Poruèenství bylo roztrháno - ale jaké
to bylo poruèenství? Komu mohla co poruèit stará Obervová,
kdy nebylo rodiny ani známých?
A rodily se pestré, divoké, nesmyslné výklady, je byly pøijímány tím dychtivìji, èím byly zmatenìjí. Ïas ví, jak se líhly
na zápraí lipinských domkù a pod klenutými stropy gruntù,
jak se íøily v tlumenì ukaných hovorech, zkrucovány a znetvoøovány! Mluvilo se o nemanelském synovi Obervové z prvého manelství, který prý je vagabund a kriminálník; jiná zpráva dokonce vìdìla, e pøed nìkolika lety byl u Obervù
na gruntì a do krve se s Obervou pobil; o toho syna prý
se chtìla Obervová na smrtelné posteli postarat a Oberva poruèenství roztrhal. S jiného konce pøiel výklad, e
v poruèenství pøikazovala neboka své mu mui, aby se nikdy
neenil, a jiné, stejnì divoké výklady tøepetaly se za veèerních besed. Nebylo v tìch výkladech nepøátelství proti Obervovi. A na nìkolik starých, tvrdohlavých zákoníkù, kteøí

se s dùslednou umínìností stavìli vdy proti mínìní dìdiny,
kdekdo uznával, e si Oberva tìce vyslouil grunt, e se døel
na nìm do úpadu, e nepil, nerozhazoval. A e mìl u kolik
pletek s dívkami na grunt? Taková vìc... a èi to byl div? A tak
ne zá, ale vlastnì jenom drádivá zvìdavost, stará touha
lidská po smyslu záhad, vyvolávala v ivot køiklavé a smìné
povídaèky.
Kdy Hedva jednou veèer vklouzla k starostovi, nakvap uèesána a vecka zaraena, odvedl ji starosta do velkého parádního pokoje a zadíval se na ni irokým pohledem laskavého ochránce.
Posluchaj, dìvucho - øekl jí zvolna, hodnì na tobì zalei,
aby se odkryla lidska patnos. Musi mluvi pravdu, tak jak
bysi stala pøed oltaøem a jak bys mìla pøisaha -
Hubená dìvucha zcela se pomátla obøadným oslovením,
polo dùrazným a polo laskavým, jakým si umìl starosta pøed
dìdinou velmi dobøe dodávat zdání povýenosti a významu.
Neklidné její oèi zatìkaly jako plamínky, pøeskoèily se stropu
na vydrhnutou podlahu a v zmatené bezradnosti se zastavily
na tlusté starostovì tváøi.
Vecko mi povi vèil, dále vybízel, jak to bylo s poruèenstvim. Jak hospodaø ociganil hospodyò, jak roztrhal poruèenstvi a jak za to dal panu naduèitelovi dva mìchy obila, aby byl
ticho.
Ale Hedva místo odpovìdi dala se do dìtského jektavého
vzlykání, je otøásalo vytáhlým jejím tìlem, vecka se zhroutila, stiskla ruce a zaprosila:
Ja - ja - ja - prosim vas pìknì, pustì mì, pokuj mi dajtì -
Oho - zpøízvuènìl hlas starosta, pøekvapen a rozmrzen pláèem, vèil pøestavaju vecky tajnosti, vèil musi vypovida, cos
vidìla. Nic se ti nìstanì, nikdo ti nic nìurobí, ale dybys zapi-

rala, andaøi tì povedu do kreminalu. A i elizka ti daju
na ruku, bo na to je zakon -
Ale výsledek jeho vyhroování byl, e zdìené dìvèe skleslo k jeho nohám jako v køeèi, omámeno pøedstavou andára
s peøím za kloboukem a elízky v rukou; vytøetilo oèi a vztáhlo
zoufale k nìmu ruce:
Proboha, pantato, ja nic nìvim, nie sem nevidìla, nìdavajtì mì andarum -
Ale di, hlupe dìcko si, zvedal ji starosta se zemì, èemu
se boji? e ti hospodaø ublii? O, teho se nìboj, ten ti nìsmi ani vlasku zkøivi, od teho sem eèe ja, od teho je tu obec!
A ty pìknì povi, co se hospodaø s panem naduèitelem umluvali, co chtìli hospodyò kemu poruèi a kdy poruèenstvi pan
naduèitel psali -
Nìvim, jak je Pambu nade mnu, nìvim, zajíkalo se dìvèe,
pan naduèitel pøili k nam a... hospodaø byli v ten èas v kostele... a hospodyò umøeli za malu chvilku -
A opìt trhavý vzlykot pøerýval její slova, nesrozumitelnì vyráená.
Starosta se rozzuøil a roznadával, vyhrooval Hedvì bitím,
hodil na ni nìkolik silných nadávek, ale kdy jeho vecko úsilí
pøivedlo nakonec Hedvu do stavu køeèovité ztrnulosti, vzkøikl
na ni hrubì; aby la ke vem ïáblùm, vak e jetì uvidí, jak
s ní pánové zatoèí - Ale døíve, ne se rozhodla aloba, vyøídilo se soudní projednávání pozùstalosti.
K odhadu dìdictví starosta neel (bál se, e by ho luè zadusila, jak øekl enì) a poslal místo sebe prvního radního.
Vecko lo hladce, jako zbyteèná formalita, a stejnì hladce
vyøizovala se pozùstalost u notáøe, jen ve funkci soudního
komisaøe vyøizoval vìci pozùstalostní.

V prohøátém dusném vzduchu línì zapisoval písaø údaje,
jak mu je diktoval mrzutý starý notáø, vyplnily se rubriky, e
není pøíbuzných, opsal se odhad.
Poslední vùle - ? zavrèel nevlídnì notáø.
Neni - øekl Oberva s nucenou lhostejností a pak zvolna sáhl
do kapsy pomalu vykládaje:
No, ledae by tu ten kus papira mìl jaku platnos -
A dlouze rovnal na stole ètyøi pomaèkané cár papíru. Vím
napìtím vùle zakøikoval srdce, aby se nerozbuilo, a ruce, aby
se netøásly.
Veliké brejle se pøisunuly nad papír a krátkozraké oèi prudce zamikaly.
Prosím vás, èlovìèe, vyjel si notáø zlostnì, co mi tady pøed
nos strkáte jakési hadry? Naè to? Myslíte si snad, e si z nás
budete dìlat kapary? Tak si pøedstavujete poslední vùli, bez
podpisù, beze svìdkù, jen cosi halabala naèmáráno a rozedráno? Jaký je to vùbec patný vtip?
edivé oèi za tlustými skly házely jiskry a do mdlého vzduchu kanceláøe padaly zlobné vìty, je chytal Oberva jako nejlichotnìjí poklony, jako projevy nejvyího uznání.
Nadávej, nadávej, rámus! pøál si celou duí.
Jak jste pøiel k tomu papíru? osopil se zase staøec. Je
to koncept, èi co to má do ïasa být?
A Oberva vykládal zvolna, rozvánì, jak ena u poslední
dny mluvila s cesty, jak se jí podivný fantas chytal, jak pan
naduèitel zapsal její nerozumné øeèi, ale e umøela, ne mohla papír podepsat a ne mohli svìdci pøijít, a e on, Oberva,
schválnì ten papír schoval, aby nikdo nemoh vykládat, e
chtìl co ocigánit - Eh, nesmysly! huèel staøec a oèi pøelítly papírem. No - kostel! To se ví, na takové hlouposti si enské myslí i v poslední

hodince - a pùl gruntu na to, to vìøím, to by u bylo pìkné sousto -
Pak se jeho edivé oèi zabodly do ètyøhranné hlavy Obervovy a bruèel o poznání vlídnìji:
A máte to pøece jen, èlovìèe, tìstí! Kdyby to byla vae
neboka podepsala a kdyby i svìdci se pod tu mazaninu
zvìènili, hrome, mìl byste to polízanou! Nevymotal byste
se z tahanic a svìdci by vám musili dokazovat, e byla neboka v té chvíli nepøíèetná! A, paneèku, to jsou lakovité
dùkazy a zapotil byste se pøi nich dosyta - a kdo ví, k jakým
èertùm by letìlo vaeho pùl gruntu! O velkém ternu mùete
mluvit!
A obraceje se k písaøi, zahoukl, je-li spis u vyøízen, a podával Obervovi pero.
Podepite to!
Tìce, celou rukou uchopil Jakub Oberva pero. Prsty se mu
znatelnì zatøásly a na èele vystoupil pot.
Neumíte psát? broukl notáø, kdy vidìl køeèovité sevøení
pera, jako by bral sedlák hùl do rukou.
Umim - vydechl Oberva a pod datum 28. srpna 1890 tìce, velikými nerovnými písmeny napsal zøetelnì: Jakub Oberva.
Skoro a závra pocítil v té chvíli.
Rozlouèil se s notáøem rozechvìle a nemotornì, nemoha
najíti dveøí do ulice.
Pøed vraty si utøel pot s èela a hluboce si oddychl.
idovský advokát mu vyvstal pøed zraky v jiskøivém pøeletu.
Dobøe pøedpovídal, nelhal, vecko se vyøídí dobøe. A vlastnì
vdy je oèité, e to ani jinak dopadnout nemohlo. A nebylo
smìné, e mìl takovou hrùzu pøed ètyømi kusy papíru? e
se nevyspal ze strachu? A naè vlastnì trhal poruèenství?

A jaké bylo bláznovství, e poslal obilí naduèitelovi, a jetì
za to, e on vlastnì vecky nepøíjemnosti spískal!
aloby se starostou se u ani doèkati nemohl. Jeho sebevìdomá bojovnost byla vydrádìna do nejvyí míry. U aby
byl ten okamik, kdy se postaví, tvrdý a neoblomný, pøed starostu, kdy splní svùj slib a kdy ho zdrtí do prachu. Pokoøit,
pokoøit - a dlanì se mu bezdìky zatínaly v pìst.
Ale výjev ten, kdy skuteènì pøiel, byl edí a prostí, ne
si pøedstavoval.
pinavá soudní chodba se zapráenými okny - ooupané
lavice, kde èekali lidé nejrozmanitìjích tváøí a kabátù - nevlídná sychravost prvních záøíjových plískanic - pøebíhání písaøù, dozorcù, advokátù, soudcù, spìné a drmolivé jejich
nìmecké rozhovory - unavující nuda èekání A pak advokát, jen hodil povýený paprsek úsmìvu... letmá otázka, jak se daøí; na ni se odpovìdi neèeká... potom
se na sítnici plae zachvìl i obraz starosty, jen stál nìkde
vpovzdáli se svým advokátem s ním dlouze hovoøil ... pak
se pøikolébali i dva svìdkové, kteøí mìli dosvìdèit uráku...
Z jednací sínì vyli dva dìlnici, jetì ve dveøích se hateøíce a zøejmì s rozsudkem nespokojeni. Za nimi se natyèila
unavená, okousaná figurka soudního písaøe, jen chraptivì
vyvolal Obervu a starostu.
Oberva ráznì veel s advokátem a za okamik ucítil, e
se vedle nìho postavil starosta; nepodíval se vak v tu stranu, kde cítit jeho pøítomnost.
Soudce, rozzívaný a ospalý, listoval v papírech, pøehazoval
a nevrle si oddychoval; astnì nael akt, pøelítl jej a cosi nezøetelnì zabruèel.
A vdy je to mrhání èasu a ostuda, neúèastnì si povídal
do proedivìlých vousù, uráka na cti a poøád nic jiného, ne

uráka! Dva sousede se nemohou shodnout. To hned na soud
a aloby -!
Jen povate, hlaholnì spustil Obervùv advokát, e mùj
pan klient nezavdal k tìké uráce nejmení pøíèiny, e byl
neslýchanì obvinìn právì po pohøbu své manelky, kdy pan
alovaný -
Soudce unavenì mávl rukou, pøeruil rozvlnìný proud advokátovy výmluvnosti a mdlým hlasem øekl, nedívaje
se do svých papírù:
Radil bych vám, abyste se dohodli - jsou zde nadávky a to
je vìru mrzutá vìc, kdy dva dospìlí a váení muové si nadávají. Pan alovaný odvolá, odprosí, pan alobce nebude
trvat na alobì, bude to lacinìjí, beze sporù, bez hoøkostí,
bez výèitek... beztoho celá hádka vznikla v hospodì, jistì u
po nìkolikáté sklenici, a v hospodì se zase urovná -
Ni, vypustil tvrdì Oberva a advokát rychle do toho vpadl:
Mùj pan klient nemùe pøipustit, aby byl uráen od pøedstaveného obce, jen má -
Prosím vás, neodmítejte tak rázem, podrádìnì si vyjel
soudce, nevímaje si skoro vùbec advokáta, vdy pan alovaný také u by nyní neopakoval uráky.
Ale ja dokau, e - pøikrcenì øekl starosta.
Co dokáete? zabroukl soudce. Byla øeè o zlodìjstvu,
a jak dokáete, e tuhle pan Oberva je zlodìj? Pøistihl jste jej,
vidìl jste?
Faloval poruèenstvi - odpovìdìl temnì starosta a Oberva na to jen pohrdavì odfrkl.
Eh, ukubl soudce ramenem a sue dal se do diktování
nacionálií, pak zbìnì a jen napolo srozumitelnì pøeèetl alobu.

Obvinil jste pana Obervu z cigánstva a zlodìjstva, trhl bradou, pøiznáváte se k vinì?
To nìmou, dy je to pravda - 
Jak pravda?
Obervovi umrela ena, tìce vypravoval starosta, udilala
poruèenstvi a Oberva papir roztrhal, aby o nic nìpøiel - Nìmoh sem to smlèe, dy starosta musi dbat na spravedlnos
a poøadek -
To se vi, e sem roztrhal papir, ale nìbylo to poruìenstvi,
pohrdavì øekl Oberva a po tøetí, nyní u s lhostejnou klidnastí
vytahoval z kapsy ètyøi zmaèkané kusy. Sam pan notar povidal pøi projednavaòu pozustalosti, e takovy kus papíra bez
podpisu a psany, dy u nìboièka nìbyla pøi smyslach, nìma
zhola adne ceny -
Soudce díval se na papír, èetl dlouze øádky a jeho oèi se zaleskly jiskrami zájmu:
U byla vyøízena soudnì pozùstatost? ptal se.
Byla - a panu notarovi sem te ukazal ten papir, aby na mì
nikdo nìmoh mluvi, e ciganim. Nìide mi na rozum, jak moh
co takoveho pan rechtor napsa, dy dva dni pøed tym nìboièka nìmìla zdraveho rozumu a o takove vìci nikdy nìmluvila. Dìli grunt - èi je to rozumna mylenka? Mì oebraèi
a kostel vystavja
Proè jste trhal papír? ptal se jetì soudce.
Nìboièka umøela, byl bez podpisu, svìdci by nìbyli pøili
vèas... na co mi byl ten kus papiru?
Svìdecké výpovìdi byly zbyteèné a nezajímavé, v rozvláèných, trhaných øeèech vplétali smìné podrobnosti o pohøbu
a zaúctì, jak byl starosta u v kurái a e si u vecko nepamatují -

Advokáti plýtvali silnými nadsázkami. Èetina jejich - oba
byli idi - hrdelnì zbarvená a proplétaná nìmeckými nebo
lidovými výrazy, padala divadelnì do nevlídného ovzduí soudní sínì. Obervùv iroce vykládal o posvátnosti cti, o vánosti
alobcovi, o úkolech obecního pøedstaveného, starostùv zase
vyzvedal mravní povinnost obecní správy a zøejmì napovídal,
e v mravní bezúhonnost Obervovu nijak nevìøí; dopustil-li
se jaké uráky starosta, stalo se tak jedinì v nejlepím úmyslu, omylem a takøka pøi vykonávání povinnosti. V kadém pøípadì vak e nutno vyslechnouti jetì svìdky, kteøí by mohli
záhadnou událost s testamentem vysvìtlit Svìdky? Jetì svìdky? nechápavì zvedl Oberva hlavu.
Ale advokát u se sklánìl nad papírem a èetl jména: Frantiek Horut, naduèitel v Lipinì,a Hedvika Furová, sluebná.
Tss - nedovedl se Oberva zdreti zapísknutí. Obervùv advokát hned protestoval, e prý zde vùbec nebìí o alobu
ve vìci testamentu, ale jen o jednoduchou uráku na cti, její
skutková podstata byla prý dostateènì osvìtlena, ale soudce u unavený a patrnì také lehce Obervu podezírající, odroèil líèení, aby se pøedvolali noví svìdci.
Trváte-li na svìdcích, dobrá, zabruèel starostovi, v tom
pøípadì berete na sebe leda risiko vìtích útrat -
Oberva vyel zmaten a nechápavì. Nevyhrál vlastnì starosta? Není on alovaný a nezvrtne-li se vecko jetì v obrat
nadobro neèekaný? Jeho advokát el za ním a pøekotnì mluvil, e to vecko jest jenom formalita, e nové stání bude právì výhodné, aby se i poslední stín nedùvìry odstranil, aby
nemìl nejmeních obav, ale Obrva postøehl letmo uspokojivý
záblesk v oèích starostových a zamraèil se rozmrzele.
Ètrnáct dní, a k novému stání, nevycházel z gruntu a doma
chodil zamraèenì s nabìhlou ilou. Kdekdo se mu vyhýbal,

ale i tak se nevyhnul kravaø prudkému úderu polenem, které
hodil na nìho Oberva pro jakousi malichernost. Zatínal pìsti
a luèí se zaléval, kdy se jen kmitla lutovlasá Hedva (Svìdkynì! povím ti svìdectví! mruèel si), ale neøekl jí ani slova.
Vztekem se dusil, kdy si pøedstavoval, jak starosta honosnì rozkládá v hospodì o pøelíèení, jak zvelièuje kadé slovo
soudcovo (Vak se na tebe osopil nejedenráz jak na synka!)
a jak u prorokuje úplnou poráku Obervovu.
Byl mrzut, ale vzpurný, kdy po druhé vcházel do soudní sínì.
Bylo v ní jetì edivìji a ztemnìleji ne pøedele, dusný
pach promáèených atù lehl si na odøené lavice, na zvetelý
obraz císaøùv i na nábytek, atmosféra zetlívajícího papíru stírala pøesné obrysy.
Pøelíèení bylo krátké. Naduèitel Horut v staromódním, odøeném èerném kabátì, v nìm se cítil zøejmì nevolný, neøekl
nic sensaèního. Zajíkavì a neurovnanì, nervosnì pokubuje
rukou, mluvil o posledních okamicích neboky, e u jí kalého slova nerozumìl, e u jen sípala a poøád opakovala: kostel, kostel Bylo mono podepsat testament, pane svìdku? ptal
se starostùv advokát.
Nebylo, - snad ani ne tenkrát, kdyby byli svìdci pøili zároveò se mnou - byla u v posledních mrákotách, aè jsem testament psal s nejvìtí rychlostí -
V mrákotách jste øekl - vpadl do toho advokát Obervùv,
povaoval jste správnì tedy její stav u za nepøíèetný?
Naduèitel pøiel do rozpakù a krèil rameny.
Nejsem lékaø... nemohu posoudit... nevidìl jsem pøedtím
nikdy paní Obervové... ale je pravda, e si u pøedstavy mátla, slova opakovala, mluvila víc se sebou, ne se mnou... ale

nevímal jsem si toho, pøi posledních vùlích bývá nálada vdy
trapná -
Situace je zøejmá, zase Obervùv advokát jej pøeruil, ale
pøece jenom nechápu, pane svìdku, proè jste tak horlivì oznámil ten pøípad panu starostovi, kdy pøece sám vidíte, e zde
nebìí se strany pana Obervy ani o nejmení po kus zlovùle
nebo snad podvodu. Nebyla to horlivost hodnì nemístná, zvlátì kdy vy jste se nechoval nu - ganz korrekt - Nepøíèetná a v
mrákotách - a vy píete testament - 
Já e jsem oznámil ten pøípad panu starostovi? vypial
se naduèitel podrádìnì. Pane doktore, nevíte ani, jak mi
køivdíte! Naopak, pan starosta u o pohøbu ke mnì pøiel a vypravoval o vem... a znal podrobnosti... a domlouval mi... ach,
pane soudce, co se mne u ta mrzutá vìc narozèilovala, spát
nemohu a jsem jako v ohni -
Oberva zadíval se pøekvapenì do rozruené naduèitelovy
tváøe, je vzplála rudou skvrnou a v ní svaly u koutkù ústních
prudce se zachvívaly. Zájem jeho v tom okamiku se odpoutal od øízení, od starosty, od advokátù a do jeho mozku se zabodla mylenka: kdo vyzradil, kdo vypehoval?
A kdy pøedvedena byla vydìená Hedva, mìl u jistotu.
Její vytøetìné oèi alovaly samy. Pøi tøetím slovì se dala
do pláèe a nepomohly výzvy soudcovy ani advokátovy, jektala zuby a nesrozumitelnì prosila za odputìní, e neví nic, e
v jizbì nebyla Obervovy rysy se opìt slily v urputný býèí výraz.
Starosta se naklonil k svému advokátovi a cosi mu poeptal; ten se optal v zápìtí Hedvy jízlivì:
Ani to nevíte, e jste vezla panu naduèitelovi obilí?
Eh, obili - odpovídal zamraèenì Oberva sám, to je jina
vìc. A co by, nìzapiram... poslal sem panu naduèitelovi tro-

chu zròa... Dostava pøece zaplacene za kade poruèenstvi.
Co na tym, e psal nadarmo? Ale ja sem nìchtìl, dy psal
nadarmo, aby psal i zadarmo -
A zdùraznil bezdìènou slovní høíèku.
Rozsudek byl vynesen zkrátka. Starosta byl odsouzen pro
uráku na cti k pokutì. V zdùvodnìní soudce cosi bruèel
do vousù, e podvod, z nìho obviòoval alovaný, nebyl stvrzen dùkazem pravdy, jen se nepodaøil.
Starosta stál chvíli nechápavì, zatím co Oberva vzpøímen
vyel na chodbu. Nachýlený uèitel spìnì se kradl k východu.
I Oberva nyní byl trochu pøekvapen. Pøijal odsouzení starostovo jako vìc samozøejmou a spravedlivou - jako jakési zadostiuèinìní pro sebe, ale vynoøila se mu mylenka: Proè ho
neodsoudili do kreminálu? Sliboval mu pøece kreminál!
Zael do zájezdní hospody, zapøáhl a vyjel za chladného,
jednotvárného detì, jen mrazil a do kostí. Jel klidnì, u
bez vítìzné hrdosti, jako od vìci malicherné. Cítil v sobì sílu
a klidnou bezpeènost vzrùstu. V ulici kmitla se umáèená Hedva, je nesmìle zailhala po vozu; èekala patrnì, e ji hospodáø sveze; ale ten se lhostejnì díval na oprýskaný tít domu.
Pøijel, odstrojil konì; poobìdval. Madlena mu beze slov dávala jídlo. Neodvaovala se ani k nìmu pohlédnout. Jindy,
za ivobytí neboèina, kdy ona byla jeho enou a kdy s ní
spával, obèas v návalu drsné sdílnosti jí utrousil nìjaký drobet svých plánù, ale nyní mlèel, záhadný, nepøístupný, tvrdý.
Pøestalo pret, ale nad zemí visely stále pochmurné a mokvavé mraky. Padaly na hlavu a tlaèily èlovìka. Oberva veel
do sadu, brouzdal se mokrou travou a zadíval se k oknùm
gruntu. Kolikrát se díval odsud k okenicím, kolikrát se plíil
potichu jako zlodìj, jen aby zachytil okamik, kdy jeho upír

naposledy se zatøese, kolikrát se zde naproklínal! U toho není
tøeba, u se plíit nemusí! Vyzáblé ruce se vztáhly naposledy
v pøedsmrtném blouznìní, chtìly mu urvat jeho majetek - eh,
co, ne majetek, chtìly ho chytit za srdce, chtìly ho zabít! Ale
u je konec - jeho je grunt, jeho jsou chlévy a kùlny, jeho je
rozlehlá zahrada, jeho, jeho!
A se mu zakøièet chtìlo: moje, moje!
Veel do kuchynì, tam ublácená Hedva vykrabovala zbytky z hrnkù. Zcuchané vlasy jí padaly do èela, mokré aty pøilíply se k tìlu.
Postavil se pøed ní a na stùl vysázel jí nìco penìz. Poplaené dìvèe, jeho prostoøekost ustoupila zcela úplnému zlomení, hodilo po nìm pohled zabíjeného zvíøete.
Tu ma penize za mìsic - pravil jí odmìøenì, tak jak si
uvykl rozkazovat, a do pul hodiny posbira svoje lunty a jakiva se mi na oèi nìukae -
Proboha, hospodaøu, zvedlo hubené dìvèe ruce a úzká
tváø se dìsem stáhla, dy mì pøece nìvyhaòajtì! Co se ja
vèil poènu na noc! Dy ja domu nìzajdu a doma mì vyenu!
Ja vam budu dìla i zadarmo, poslechnu na slovo... Aspoò
dva tøi dni mì nìchtì eèe u sebe - !
Oberva u neøekl ani hlásky, vyel na dvùr a spravoval vùz.
A kdy za chvilku vyla Hedva s rancem, otøásána zajíkavým pláèem, povihoval právì Oberva bièem, jako by zkouel jeho pevnost. Dìvucha se k nìmu kradla, patrnì aby mu
podle starého zvyku políbila ruku na rozchodnou a podìkovala, ale Oberva jako bezdìènì rozehnal se bièem a ostrý
vih rudì usedl na kostnaté lýtko.
Hedva vyjekla tenkým výkøikem a rychlým bìhem pøehnala
se dvorem.

5.
MADLENA KLESLA NEODVRATNÌ NA úroveò zcela obyèejné dìveèky, jejím úkolem je hospodáøství, kuchynì a chlév.
Od té doby, kdy hospodáø opustil její lùko a nevrátil se u
do pøístìnku, nezabuil, hartusivì se vstupu nedoadoval, byly
navdycky rozbity její hrdé sny, e ona kdysi bude hospodyní
na tomto gruntì, sny opojivé, jejich uskuteènìní vidìla na dosah ruky.
Stalo se tak bez velikých výstupù, bez køikù, bez nadávek.
Staèil odmítavý posunek Obervùv, staèilo nìkolik slov, e si
nepøeje jejího tìla a jejího odevzdaného laskání. Jakmile pøestala být hospodáøovou soulonicí, stala se nìèím, co jest
a nemusí být.
Pùsobilo to na ni jako úder blesku za letního dusna. I ona
byla spálena a do døenì. Pokornì chodila dvorem, vstávala
èasnìji ne døíve, úzkostnì dohlíela na vecko, aby hospodáø nemìl ani nejmení pøíèiny k výtkám, døela do úpadu.
A kdy unavena a vysílena sklesla na lavici v kuchyni a zadívala
se na vystouplý ivot, v nìm vzklíèila nová bytost, zachvacovalo ji nesmírné hoøe, stesk, jen se nedal vypovìdìt, tíseò
dìsivé samoty. Plakala rozryvným a bezmocným pláèem, jen
nepøináel úlevy. Potácela se v úzkostech, pøíli drsnì vyplaena z bezstarostného opojení. Ach, nejradìji by sebou zmítala v zoufalých køeèích, nejradìji by bila pìstí do tìhotného
ivota, jen není poehnaný, aby v nìm pøehluila, aby v nìm
znièila ivotní hlas, jen se probouzí! A ne,... pøece ne... pøece jen je to jeho dítì... a s psovskou oddaností plae se kradla
gruntem, nesedl-li na jeho tvrdé rysy u opìt teplý svit smyslné ádostivosti, nenapøahuje-li se, aby ji s neomalenou dù-

vìrností udeøil po irokých zádech, nechce-li jí. Utíkala by
k nìmu, stoèila by se do malého klubka, kulatá, horká, rozdychtìná...
V noci, kdy ani po tìké lopotì nemohla dobøe spát, vstávala tie jako zlodìj a kradla se k jeho dveøím, bosa a neustrojena. Opatrnì se krèila a naslouchala. Nevstává, nejde
pro ni? Otevøe dveøe a zahlomozí: No tak, Madleno, jake to
dìla hlupoty? Èi nìvi, kaj je tvoje misto? Ale dveøe se neotvírají, drsný hlas se do chodby nerozlehne... a jen tvrdý chrapot zdravého spánku slyeti do tmy...
Chodí za dne vedle ní, jako by s ní nikdy nemìl nejmeních dùvìrností, jako by ani ve snu netuil, proè chodí taková. Poruèí, co
je tøeba, a ani nenadává. Je skoro lhostejný. A to bolí nejvíce.
Straná árlivost jí rozhlodávala srdce. Podezírala kdekoho. I toho ultého spratka, jak pøezdívala Hedvì, v pochybovaèných pøedstavách uvádìla v souvislost s hospodáøem.
Skoro a radost pocítila, kdy ji na hodinu vyhodil. Ale kdy
místo ní pøila estnáctiletá dìvucha, je u vystøídala nìkolik
slueb, poøád rozcuchaná, snìdá jako cigánka, s ïábelskýma oèima, které prý uøknou, zatøásla se obavami. Ta vybíjaná dìvucha, o které nikdo nic poøádného nevìdìl, je mluvila
dvojsmyslné øeèi jako chlap a èíøila se na kadého muského, ukrádala jí jetì více spánek. Nadarmo si ji hospodáø
na grunt nepøiveï! Jisto na nìho vytøetila cigánské svoje
okále a zatøepala støapatou hlavou - a hospodáø se chytil!
A Madlena pehovala hospodáøe, nejde-li za noci na hùru,
kde Maøena spala. Vrzly schody, to jak se koèka po nich pøehnala, a Madlena u se vymrtila s postele, spalována velikým utrpením.
Ale Oberva nechodil za Maøenou. Mìl jiné plány, je vyplòovaly vecky jeho mylenky. Na pletky s dìvuchami, na Mad-

lenu si skoro ani nevzdych , bylo mu to vechno pøíli smìné a drobné.
Zas chodil mezi lidi vzpøímen a vzdorný.
Vlny, je zachvátily dìdinu po jeho soudu se starostou, zvolna se usedaly. Starosta ovem jetì zuøil a jeho pøivrenci
házeli proti Obervovi v hospodských rozhovorech silnými odsudky. Mluvili o nespravedlivosti soudù a podezírali jak soudce, tak advokáty, e byli od Obervy podplaceni.
Krk dam na to, honosnì se zvedal starosta, jako by chtìl
svou mrzutost zamluvit, e Oberva soudce podmazal! Takovy kujon aby sobì nìpomoh z bryndy! Prvni raz se na nìho
sudca hub otviral a div e ho hned do areta nìstrèil, a po
druhe u ani muk! To prasklo zase paru mìchuv obila.
Nìkolikrát se dotkl starosta i choulostivé stránky procesu.
Uviditì, tajemnì ujioval v hospodì své vìrné, e Obervovi ty penize nepøinìsu poehnaòa! Jak by te tam! Dy ociganil Panaboha! Na kostel penize - to jako by se pøip Panubohu. A vzpomenìtì sobì na moje slova, mu ty penize
zhoøknu! Ale vecko odhalení o hrozném zloèinu pùsobilo koneènì
mdle. Dva èi tøi staøíci, klepajíce bezzubými dásnìmi na zápraí výminkù, otøásli se zmatenou pøedstavou nìèeho neslýchaného, ale jinak létaly ípy starostovy do prázdna. Sedláci a vìtí výminkáøi, pokyvujíce jen rozvánì hlavami
a dýmajíce ze zaèazených fajfek pøi sklínce zvìtralého piva
nebo kalíku koøalky, cítili na dnì due, e by nejednali jinak. Pud sebezáchovy, pud sobeckého ulpìní na hroudì
pøímo v nich køièel, e by se stejnì jako Oberva rvali o grunty,
rvali o pole, e by udeøili kadého, kdo by s jakýmkoli heslem je okrádal o majetky. Ale veøejnì o tom nemluvili, skrývali opatrnì mylenky, aè jeden druhému vidìl do útrob. Je-

nom mladý sedlák Valenta - ale to byl jak obyèejnì u zase
trochu v kurái - zasmál se pochybovaènì pøi takovém výkladì a udeøil rukou na stùl: A co by! Oberva mìl èesti!
Smrt udusila neboièku spì, e ho mohla o grunt pøipravit.
Mona, e Pambu sam u ju poslal, aby sobì pospiila! Ale
ja, dyby se mi co takoveho stalo, ja bysem takove poruèenstvi, i dyby bylo platne, roztrhal, a zabil bysem kadeho, kdo
by mì chtìl oebraèi!
Tenkrát ostatní jen cosi nezøetelnì mruèeli, prudce bafali
a velmi horlivì pøevraceli sklenice, ale v druhé hospodì,
u ida Eisena, kde se scházívali vìtinou dìlníci z hutí
a achet nebo hofeøi, se o tom hovoøilo docela otevøenì. Starý
Vandrák, slevaè, tìkopádný prorok, jak se mu ostatní smáli,
socialista s neurèitì blouznivým a poctivým vznícením, tvrdil,
e je to vecko bohopustá komedie a e by se starosta sám
bránil a do krve. Do farských chøtánù strkat peníze - jaký je
v tom smysl? Kdo potøebuje kostela, zajde si pìknì
do Dubové, - chodili tam tatíci, chodili tam staøíci a poøád je
ten starý døevìný kostelík dost prostranný! A jiný mínil, e
ze starosty mluví leda vztek. ere ho Oberva, bojí se ho, e
mu vezme burmistrovství. Tøetí, mladý a horkokrevný havíø,
se hluènì smál, e chám jak chám a e si starosta s Obervou
mohou docela dobøe ruce podat.
Oberva se o tom vem dovídal, ale jen roztøítìnì, jako by
k nìmu pìna støíkala. Kdy dokonce slyel, e starosta je starý
klerus a on e je rozumný èlovìk, e na velijaké ty knìské
vindle nedrí, usmál se a neøekl ani slova. Ale v nedìli el
zase do Dubové do kostela, ne ani tak z potøeby náboenské posily, ale e tak velel zvyk, stará selská tradice. Vdycky hospodáø chodil do kostela, vdycky to povaoval za úkon
svého postavení v rodinì. Upírat mu to bylo toté, jako potu-

pit jej v hodnosti. Bylo to vìcí samozøejmou a chodili tak i lepí
robotníci, mistøi a dozorci, zapsaní v organisaci.
To ve Obervu nevzruovalo. Nevmísil se do hovoru, sám
sebe nehájil. Klidnì pøiel do hospody, i kdy tam zastihl starostu, usedl k boènímu stolu, popil si, zahrál nìkolikrát v karty
a vracel se domù, jako by ani nepozoroval, e se o nìm mluví v dìdinì.
Zarazil se vak, kdy jednou pøiel do hospody a zastal sedláky kolem kulatého stolu prostøed svìtnice, jak pøikrèeni
k sobì poslouchají tlumený hlas starostùv, jen cosi dùleitého a tajemného vykládal. Jen lehl okem a vidìl rázem, e je
to zpráva vzruující, nová, neèekaná. lutá záø visuté petrolejové lampy házela na tváøe svìtlé pruhy a prohlubovala stíny;
ze zapálených, rozíøených oèí èetl Oberva hned, e jsou vichni napiati a rozèileni. Ale jak vstoupil, nìkolik párù oèí blýsklo
smìrem ke dveøím, hovor se rázem ual a dvojí rozpaèitá
ozvìna odpovídala na jeho pozdrav.
Oberva se pomraèil a rozmrzel. Tajemství? A skrývají pøed
ním? Není jeden z nich? Vdy jsou u stolu sedláci z celé dìdiny, je tam Krompáè a Mohyla, co nedrí se starostou, je tam
Valenta, co se starostovi otevøenì vysmívá, zvlátì kdy se napije, je tam starý sysel Borùvka co pøijde do hospody tøikrát
do roka - je to nová pekulace pro volby? Nové chytráctví,
kterým se ho chce starosta zbavit?
Odeel zanedlouho, na oko klidný, v nitru vzteklý, uraený
a rozèilený zvìdavostí.
Ale ráno druhého dne, právì kdy se chystal na pole podívat se, jak kobzole sypou, pøiel Valenta, veselý jako vdycky, usmívavý, prýmovný. Mladý sedlák, urostlý, nasnìdlý,
s kloboukem naraeným na stranu, vtipkoval cosi jetì pøed
prahem a smál se, e bez rob je v gruntì aspoò svaté ticho.

A jak sedìl ve velké jizbì pod mocnými, zahnìdlými stropovými trámy, mluvil o vem moném, pøeskakuje s pøedmìtu na pøedmìt, uklibuje se, sám sobì se dobromyslnì vysmívaje. Silné jeho zuby tryskly bílým pruhem, kdykoli si vzpomnìl na vtip a co chvíli si vjel rukou do kuèeravých vlasù, je
mu spadaly do èela.
Tys mìl pøece dotudyrova, usmál se Oberva, ale rty jeho
se spí jen stáhly.
A to byl bysem u dnìs faraøem, rozøehonil se sedlák. Vìèna koda, e mì hned za dva roky z Tìina vyhodili. Ani nìmecky sem se tam nìnauèil. No, moh sem se mìt jak v ráju,
tak na pìkne farce v bazni boi, to byl by pøece lepi ivot, e
na zadluenym gruntì, Paneboe, a týry dìti za pìt let je
boiho poehnaòa e nadbytkem -
A rozhovoøili se o malicherných vìcech, o domácnosti, o pacholku, o kravách, o úrodì, o poèasí, o vem, co oddalovalo
je od hlavního pøedmìtu, který se mohl øíci a pøi samém odchodu. Kázala tak stará zdvoøilost, aby se nejdùleitìjí vìc
nechala a naposled.
Kdy u Valenta vstával k odchodu a dával klobouk na hlavu, øekl pomalu, skoro jakoby lhostejnì, aè mu oèi svítily:
No... a co sem se chtìl tì zopta... prodal bysi ty kusy poli
u vody?
Jake kusy...?
Jake jine... u øiky, u Ostravice... dy vi, e se tam nic nìrodi, pisku je tam vìc e urodne zemì... zaseje co, voda to
splaknì, ja sam sem loni nìskludil z celého kusa, ani èim by
se kury nakrmily... Za tu doeru to nìstoji a do horucich pekel
sem u tu zem u vody proklel -
Oberva vtáhl vzduch a lehce zahvízdl.

Aha, chytráci, u vae tajemství leze na svìtlo! Smlouvali
jste se v hospodì a kaièku jste vaøili hodnì po ukryjenku!
No - na co prodava..? Dy nìhoøi - øekl klidnì, skoro a
posmìnì.
Boe, e te co takoveho moe mluvi! rozhorlil se Valenta. Zbavil by se èlovìk bøemena a byly by penize. A hodnì
penìz, hodnì, Obervo! Èi ty nìpotøebuje penìz?
Abysem øek pravdu - a Oberva kadé slovo rozvánì ukrajoval, ani nìpotøebuju - nì sem mìl dobre.
Tos jediny v dìdinì! u køièel Valenta, Kady jiny se poti
v starosach! Ale i pro tebe by to byla pomoc: èlovìk moe
pøistavja a opravja, na hori èasy by penize zbyly!
A kdo kupuje? lhostejnì utrousil Oberva.
e ti to nìnapadnì a e se moe pta! Kdo jiny e verky!
Vitkovice, Roèild, Gutman - a ja nìvim, jak se veci ti hlavaèi
menuju! Vecko oni skupuju, cele kusy zemì u vody a
po Dubovu, vecko na jeden raz! Pry u nìmaju kaj strusku
vyvaat a pastviny u vudy se jim dobøe hoïa, haldy tam postavja a budu struku vysypova. Nic nìztratimy! Ma by na pastvinach pisek a voda, a je tam popel a okvary a struska!
ak verky maju dos penìz, a sypu!
Oberva se jenom upøenì díval na horlcího sedláka, jak se mu
za øeèi kuèeravá hlava tøásla.
Vi, Obervo, jak su ty pasy velke? Stodvanast hektaruv!
Pøepoèitaj sobì to na mìøice! Èlovìèe, rozva, stodvanast
hektaru v zemì a z ni ani grecara uitku, èasto eèe koda!
E toVitkovice odkupja, budì to nejèasnìji dìò v ivotì,
jak dybysmy veci v pisku nali zlaty dul! Kady u Panaboha
prosi, a nic do cesty nìpøidì! Mikula, Mohyla, Krompaè,
Boruvka, Zubanek! Deset je nas, co mamy zem u vody!

No - a to boske poehnani a ten zlaty dul vam samo
do klina spadlo? stáhl Oberva rty.
Vèera pøiel k burmistrovi ininir z Vitkovic. Verky ho poslaly. e by odkupily vecky pasy, ale vecky naraz, bez smluvaòa. Do trnasti dni musimy se rozhodnu a burmister ma
zprostøedkova kup, jako by to prodaval jeden. Dyby ale jeden nìpovolil a jeden nìchtìl zem proda, potem verky ostatni
u nìadaju a na smluvì nìtrvaju. Ale kdo by byl takovy blazen a na pisku by sedìl? Obervo - rozva se enem - verky
davaju za tu celu zem, za ty pasy mizerne, nìpotøebne zemì
tyrystapadesat tisic rynskych! tyrystapadesat tisic! Hruza
penìz, e se èlovìku hlava mota! Za jednu tvereèni sahu by
pøipadalo pøes rynsky! Za urodnu zem nìdostanì takovych
penìz, za pohnojene, dobre pole! Deset je nas, a ty ma nejvìèi kus vprostøedku! Obervo, skoro sto tisic rynskych bys
dostal! Dva nove grunty bysi za ten pisek kupil!
Ostré zachvìní probìhlo Obervovou páteøí, víèka zamikala, ale pøesto s vypjatou bradou chladnì se díval na zarudlého, vzrueného Valentu.
No - øekl za chvíli poklebnì a burmistr hned svolal
na veèer poradu do hospody. Veci pøili, i stary sysel se pøibelhal.
Valenta pøiel do rozpakù.
To vi, bylo tøeba se poradi. Dyt co takoveho se nìpøitrefi
ani za deset let... eh, co by... ani za cely ludsky ivot! Desat
vyher a nejvìèich, e se èlovìku ani ve snu na oèi nìpostavily!
A to stì byli radi, e? jízlivì skøípl Oberva.
Eèe se ptaj! vybuchl Valenta. Celu noc sem nìspal! S poèatku sem ani robì nic nìpravil. Je pravda, pøiel sem nìskoro v noci, ale napily sem nìbyl - a pøece se mi hlava mota-

la. A roba se dala do vykladuv, jak u to byva, e posledni
grejcar promarnim, e dìti potøebuju na aty, e ona døe - eh,
kdo by to vecko vykladal! Pekelna muzika je to. No - a tu
sem ji pomaly zaèal vyklada, jake èesti nas potkalo. Padesat tisic rynskych by na nas pøipadlo, padesat tisic! U smy
nìspali ani jeden ani druhy, roba se dala do takoveho divneho naøikaòa a hned zase do smichu - myslel sem, e se ji
smysly pomotaly.
To je vecko pìkne, udeøil chladným pøízvukem Oberva
jeho neklidné vznícení, veci stì se radili, veci stì byli pozvani, na kadeho pamatoval starosta, devìt vas mìl na mysli
- ale e ja te mam kus zemì u vody, e ja mam pravì nejvìèi
a vprostøedku, e te sem sedlakem, na to stì naraz zapomìli! Ja nìbyl sem hodny, aby se mi ta novina øekla hned
veèer, dy sem pøiel mezi vas, tak jak bysem byl jakymsi
pøivandrovalcem, cuzakem! Veci stì se radili, oèi vam vylizaly e navrch hlavy od radosti, ale jak pøiel Oberva, kady
se dival pod stul, kady huèel sobì pod nos, veci skryvali
tajemstvi, jak by se dohromady zapøisahali!
Ale proboha, Obervo, ak vi, zneklidnil se Valenta, stì
se starostu pøes køi a jake je to jednani! Bal se, e bysi s nim
ani nìmluvil, e bys to rozbil a eèe na nìho vyryval! Èlovìk
se nìobrati jak rukavica! Ja vim, je to divny èlovìk, ublii,
doery a trapeòa nadìla, ryje, ale je raz starosta a verky budu
enem s nim vyjednava -
No, dy je starosta - posmìnì øekl Oberva.
Je, ale jak dluho? chlácholivì a pøekotnì mluvil Valenta.
Za dva mìsice budu volby a nìchtìl bysem hlavu vsadi, e
budì starostu po druhe. U leckdo sobì naøikal, jak je trnem
v oèach. A tak sem pøiel k tobì ja, abys pøistoupil k nam a nedìlal tìkosti. Dycky smy byli dobøi kamaradi, eèe muj tatik

na tebe hodnì drel... Pøece bys nam to nìudìlal... Obervo...
dy je to i tvoje èesti -
Oberva bez odpovìdi pøecházel jizbou.
Ja penìz nìpotøebuju - prodavat nìmusim - øekl a jeho
vìta dýchla ledem.
Ale Obervo, Jakube - Valentova tváø se zoufale a lítostivì
zkøivila, mone, e ty ni - ale nas devìt èekamy na penize
jako na spasu! Ja... ja... dy u je to hrozne! U Ajsna mam
dva veksle, alobu hrozi, idak ryavy! Mohyla chce stodolu
pokryva a nìma za co! Zubanek ma svabu stroji - vìna neni
- Obervo, to vecko musi uzna, ten kup by nas vytahnul z propasti!
A eèe si zapomìl vyloi, e starostova Katryna u ma tøi
roky pøed vydajem, bodal Oberva, a e se poøad nìmoe
pøed oltaø dosta, bo enich potøebuje hodnì tisic, aby
se zakryla jeji rapata huba!
Eh co, sklesle u a rozmrzele odpovídal Valenta, co mi
tam po starostovi! Je pravda, potøebuje penìz - ale ja te
a Mohyla te a Zubanek te a jeden vedle druheho! Postavi
sobì hlavu, na starostu ma zlos a zabije nas vecky!
Oberva se zastavil pøed Valentou a jeho o mìly klidný, krutý lesk.
Nìvim, èi prodam... Za tvrt hodiny se nìda takova vìc sprovodi se svìta... Rozvaim se a øeknu. Ale chuti nìmam -
A to øekl, jako by vyhlaoval rozsudek.
Veèer pøiel jiný sedlák, druhého dne se pøikolébal ubohý
domkáø Boruta, zvlá penìz potøebný, a pak jetì dva jiní
sedìli v rozloité jizbì Obervovì. Vichni bìdovali, vichni
potøebovali penìz, vichni naøíkali na danì, na opravy, na dìti,
na atstvo, vichni vítali nabízenou koupi jako zázrak, který je
oslepil v nejzoufalejí tísni. Oberva je vyslechl, klidnì pohovo-

øil, na vzruené øeèi odpovídal úseènými a vlanými poznámkami, vyptával se na to i na ono, ale neøekl nic urèitého, rameny pokrucoval, na pøítí dny odkazoval, a se rozmyslí.
Do hospody neel, chtìl vydráditi devìt lidí, kteøí vztahovali ruku po penìzích. A ty jsou u koneèkù prstù, ale kadou
chvíli mohou se propadnout do bezedných hloubek..
Chodil zamylenì celé veèery po svìtnici. Nerozsvìcoval,
ve tmì proráel prostor od stìny ke stìnì, znovu, znovu. Krok
a krok, levá, levá. edivá mlha padla na zahradu, visela
se stromù, dívala se do jizby, ale on chodí, levá, levá, kolíbavì, beze slova.
Boe, ty peníze, ty peníze! Stotisíc rýnských - to víc, ne
kdy v ivotì mìl! Kdyby grunt prodal a konì a krávy, moná,
e by tolik nedostal za vecko dohromady, jako za roztrhané
pásy písèité zemì, kterou voda ohlodává a kde ubohý jeèmen zátopa odnese. Sto tisíc! Ukázal by dìdinì, jak se hospodaøí! Grunt by pøestavìl a stáje, konì pøikoupil a tøi krávy a jetì by penìz zbylo pro nový ivot, pro nové dobývání.
Hned by øekl: Prodávám, hned by kontrakt podpisoval, kdyby za veèerního era pøiel do jizby starosta, pokoøený, nakrèený a kdyby on poádal. On potøebuje penìz nejvíc, a Oberva vìdìl, e dcera doma hartusí a tatíkovi vyèítá.
Ale starosta do týdne nepøiel, zato znova se pøihnal Valenta, u rozruený a zmatený; vtipy mu vyprchaly, smích zhoøkl
a øeè se lámala prosebnými pomlèkami. Oberva vak se poøád nerozhodl a jeho vyhýbavá odpovìï a uráela. Jetì dva
dni chtìl, e si rozmyslí.
Druhého dne dopoledne si zael pøímo do závodní kanceláøe.
Byl u jednou pøed lety na direkci, kdy mìl cosi vyjednávat, ale nyní spletl se v bluditi chodeb a kanceláøí; úøedníci

a sluhové pøebíhali, ten s knihou, ten s takou, ten s balíky,
nìmecké pozdravy a rychlé poznámky vystøelovaly z kadého
koutu.
Ta nìmèina ho mátla, umìl jen trochu, jak ji na vojnì pochytil, ale mluvil tvrdì a nerad. Zastavil sluhu, vyptal se na kanceláø a dostal lámanou, neochotnou odpovìï.
V kanceláøi stoly a pulty a idle. Pøíhrady, za nimi cizí tváøe,
neúèastné a nevlídné. Tlumený nìmecký rozhovor. Lhostejná
otázka, koho hledá. Na èeský dotaz mrzutá vráska ve tváøi.
Pak se zvedá jakýsi muíèek a vede do jiné místnosti.
Vyhublý inenýr píe a kouøí. Kanceláø je plna edavého
dýmu.
Napolo zvedá hlavu.
Wünschens? praví mrzutì.
Idu k vuli kusum zemì v Lipinì u vody, co verky odkupuju,
mluví Oberva pomalu a klidnì.
Eh, was, vymrtí se inenýr, to má vecko pan starosta
v Lipinì na starosti, ten to vyøizuje, my zde se nemùeme takovými vìcmi zabývat; obrate se na nìho -
Mluví èesky kninì s tvrdým kolským pøízvukem.
Vim, rozvánì Oberva odpovídá, ale tak ke kupu nìdojdì a verky zemì nìdostanu -
Oberva cítí, e vyhazuje silné trumfy, kterých nemá nadbytek.
Unsinn! vyhrkl inenýr a povstal. To bych rád vìdìl, proè
by závody nemohly dostat polností! Znám pøece dobøe celý
ten pruh zemì a k Dubové, je to neplodná pùda, úrody nese
málo, od gruntù je vzdálena. Ostatnì pan starosta nám ji sám
nabízel a skoro a prosil, abychom ji odkoupili -

A to je pravì to. Starosta nìma duvìry v obci a u k vuli
temu, e un ma celu vìc v rukach, najdu se nìkeøi, co sve
zemì nìprodaju -
Po trokách a po kousíèkách nebudeme pastvin kupovati
a s kadým zvlá se dohadovat nebudeme! Pro nás má význam jenom plocha v celku, vech deset parcel slouèených
v jeden pruh, abychom ho mohli pro odvoz prùmyslových odpadkù vyuíti. A kdy ne, jaká pomoc! Budeme se musit obrátit na jinou stranu, snad najdeme nìkde jinde ochotnìjí
prodavaèe! Vdy my vlastnì dìláme obci dobrodiní! Za písèitou nevýnosnou pùdu, kde jsou pastviny a trocha jeèmene,
platíme královskou cenu! Øeknìte sám, nenabízíme vysokou
cenu?
Slune penize, je pravda, ale -
Ale, jaké pak ale! Vdy je blázen kadý, kdo v nai nabídku zamítá! kùdcem sám sobì! Jakivo se taková pøíleitost
nevrátí, a kdy se jednou ná plán nezdaøí, nebudeme ho
opakovat! Rád bych znal takového, takového, nu -
 Hned ja sam, øekl Oberva, ale cítil, e mu potem vlhne
èelo. Mam nejvìèi pas zemì a v samym prostøedku. Na sedymdesat tisic tvereènich sahuv je teho -
Nechcete tedy prodat své parcely?
Tak dluho, dokud budì mìt kup v ruce starosta, nìprodam.
Ale dovolte, e mùete tak své malichernosti a odpor pøenáet do vìcí tak dùleitých! Eh, co je nám po vaich hádkách, s kým se korpíte a s kým se nemùete vystáti A co je
nám po vaem starostovi! Sám pøiel, sám vyjednával. Nepodaøí se, dobrá... ! A jinak, kdyby mìl vyjednávání nìkdo jiný,
prodal byste?
Prodal.

Ale, um Gotteswillen, to je pøece tvrdohlavost, aby ji èlovìk
pohledal! Pro mne za mne, a vyjednává Havel èi Pavel, nám
je to nadobro lhostejno, ale to je jisto, e se nesmí vyjednávání u dlouho natahovat. Pøijïte tøebas za dva nebo za tøi dny
vy èi kdokoli jiný, pøineste potvrzení, e vichni majitelé parcel jsou s naí nabídkou srozumìni - a vìc se hladce vyøídí!
Zarazil se, pøekvapen náhlým nápadem, zastavil se tìsnì
pøed Obervou a jeho vyhublou tváøí prolehl ironický posmìek.
Ale poslechnìte,  pravil øezavì jste vy to chytrák! Podaøený chytrák! Pøede mnou nemusíte mít tajemství, víte, já vidím èlovìku a do due... øeknìte pravou pøíèinu... e závidíte starostovi tìch pár desítek, které má dostat za zprostøedkování?
A zasmál se nepøirozenì, tence.
Oberva zbrunátnìl a zneklidnìl. Hrst popela ucítil najednou
v hrdle.
Pane ininir, chraptìl pøilápnut, ja sem nìvìdìl, e ma
dosta starosta penize. A ja bysem nìchtìl pro sebe nic vìc,
e co mi patøi za pole. Ani grejcara. Dajtì to... no, baj na kolu - Meinetwegen, zjasnìl inenýrùv smích a jeho vìta byla pøívìtivìjí, nám je to lhostejno, platíme-li odmìnu kole èi starostovi. Domníváte-li se vy, e se vám úloha lépe podaøí, prosím. Konkurence je podmínkou úspìchu. Ale do tøí dnù nejdéle èekáme na odpovìï. Pozdìji na pozemky nereflektujeme, to jest: na nabídce netrváme. Smlouva se do týdne musí
vyøídit -
Vypustil kotouè dýmu, zlehka se uklonil a u zase sedìl
za stolem, sklánìje tváø k papírùm. Ani se nepohnul, kdy
Oberva vycházel ze dveøí.

Valenta nevyèkal dvou dní a pøikradl se u veèer. U neokolkoval, nesmál se, ale rozíøené oèi se zabodly zajíkavou
otázkou. Slova pøi tom nepromluvil, ale záeh zornic mluvil
o straném napìtí, o dìsivém tápání.
Oberva byl jistý a vyrovnaný.
Rozmyslil sem se, øekl pøimhuøuje oèi, starostovi nìprodam pole ani za nebeske kralovství -
Vecka bolestná netrpìlivost Valentova vybuchla vzteklým
mávnutím ruky.
Obervo, kuska citu nìma, za gro svìdomja nìma, køièel bolestnì a v pøízvuku slov se chvìla slzná palèivost, z nìnavisti, ze zlosti zakopava vecky ostatni! U dnìs tì proklinamy... ty, ty jediny zdruje a maøi vecko... dìcka nae
pøivedì do zahuby... a za sebe nìruèim ani za jine, co se ti
stanì.. a to e je tvoja palica jak z kameòa -
Byl vecek rudý a vrásky u úst se mu prudce stáhly.
Nic se mi nìstanì, naléval Oberva posmìný olej, ale ty
mi podìkuje a Mohyla mi podìkuje a Zubanek, Mikula, kady! A mone, e i burmister sam -
Za to, e nam bere penize? Za to, e nam chce dìti oebraèi? Za to, ty blazne, ty bzduraku, ty ztìklino? a utíral si zarudlé oèi.
Vynadavaj se - øekl úsmìnì Oberva, a potem øekni, e
prodava ten pas pola u vody mi -
Dva otazníky zasvítily ve Valentových oèích. Ty chce kupova tu zem u vody, Obervo?
Kupuju a kupim. Ni pro sebe. Pro verky. U sem s nimi vecko vyjednal a ininir mi dal plnu moc, abysem ja od vas pole
skupil. A ty penize, co mìl dosta starosta za zprostøedkovani... he, he, ani kuøa zadarmo nìhrabe... pøidu na kolu, ja
nìokradu adneho a za penize handlova nìbudu -

Nechápavý pohled Valantùv roztál prudkým vydechnutím.
Udeøil Obervu na rameno a øekl pouze nesvým, unaveným hlasem:
Èlovìèe... ale ty se umi msti!
Msti - nìmsti! pokrèil Oberva rameny. Jaka msta? Starosta je dnìs a za dva mìsice - no, budì jiny -
Ty, ty chce by!
A moe by! Èemu ni! Grunt mam velky jak starosta a hodil bysem se k temu stejnì dobøe, jak un - ! Ale na to je kdy
eèe dos a dos, i o tym sobì promluvimy! Vyjednaval sem
dnìska za vas na direkci a nìmuselo by to by naposledy... !
Ale ty, Valento, pujdì k starostovi. A øeknì mu: do zejtøka
veèera musi mi po tobì vzkaza, e pole prodava. Rozumi,
mi pole prodava. Øeknì, e se mnu nìjedna, dobøe, potem
ukau zase ja, e sem Oberva! Potem dybystì veci pøede
mnu na kolena klekli a prosili, nìprodam! A nadavajtì, proklinajtì, ztìkajtì se, jak chcetì, ja se nìbojim!
Boe, to je hruza, mi se u hlava toèi, bìdoval Valenta, ale
chytil klobouk a vybìhl do podzimní noci.
Valenta pøiel druhého dne pozdì, a po deváté. Grunt byl
zavøen, Oberva se odstrojoval. Pøecházel u napolo svleèen
jizbou a obèas zasyèel. Vecek vír událostí toèil se mu pøed
hlavou, nabídka, omamná pøedstava nesmírné spousty ustících bankovek, lkavé oèi Valentovy, inenýr... Pøepial strunu?
Pochoval se sám? Neudìlal pøece nejvìtí hanebnost, e
vyrval protivníkovi lup u takøka ze zubù? Eh co, hanebnost,
ale peníze, peníze, stotisíc - chy je, chy!
Prudké údery na okenní rám.
Valenta upocen a zchvácen buï vysílením nebo opilstvím
usedl tìce na idli.
Proda - vyrazil ze sebe tìce.

Zazrak budì, esli mì zejtra nìodvezu mezi blazny - mluvil
po chvíli sklesle. Mysli se, Obervo, e sem pil? No te, te,
ale malo. Takove roboty sem eèe v ivotì nìmìl a u sem
stromy rubal, se ztìklym bykem sem se bil a ïabel vi, co vecko! No, Paneboe, dvì palice - nakonec musi jeden ztratit
krk!
Potom vstal a hluènì se zasmál: Tych hromuv, co padlo
dnìska na tvoju hlavu, bys, Obervo, jisto nìspoèital! Vim tvuj
ivot od dìcka a pry si hori e imak... vi, ten zbuj, co tam
kajsi na Moravì ludi zbijal! Deset suduv by z teho bylo a tucet
advokatuv by se nakrmilo, dyby se mi chtìlo co vyzrazova
a potem se potluka po sudach! Zaplati bys mi mìl... jak
se za dìò nadenicke roboty plati! Cely veèer sem mluvil...
ale mluv do duba, mluv do hromske lebanì tvrde! Myslim, e
by to zustalo pøi hromach, pøi zloøeèeòu, pøi tym imakovi,
dyby se nakonìc nìbyla vloila do øeèi roba jeho, jako starostova. Kriste Pane, to bylo øeèi! A aby mì dotlukli, pøilizla
i Katryna, dvì roby øvu, vyèitaju, rukami lomja... ak Katryna
i dostala po hubì rapate, jak si pravil.. A tak èasnì pøemohli divokeho medvìïa. Ty ostatni si sobì u obeel, to vim...
No, pujdu... u se ani mluvi nìchce... nìma kapku slivovice, aby sem se po cestì nìpøevratil?
Zadíval se na Obervu kalnýma oèima a øekl:
U sem ti vèera povidal, Obervo... umi se msti, nìmilosrdnì msti!

6.
TEN DEN, KDY BYLA U NOTAØE vyhotovena kupní smlouva o písèitých pozemcích a kdy deset majitelù stvrzovalo svými tìkými podpisy, e je prodávají øeditelství elezáren, byla
celá Lipina jako v horeèce. Nejen tìch deset astlivcù, jim
se sice zdánlivì ochuzovaly grunty, ale kterým zato spadlo
do klína neèekané mnoství penìz, boe, závratné mnoství
penìz, nejen jejich rodiny a blízcí i vzdálení pøíbuzní, ale vichni
bez rozdílu. Kadý mìl nìjaký zájem na prodeji, ten byl znám
s jedním z desíti, druhý mìl pruh pronajat a zaséval tam jeèmen nebo oves, jen jen astnou náhodou octl se ve stodole
a ne v kalných proudech rozhnìvané øeky, tøetí - a takových
bylo nejvíc - sírán byl krutou závistí, e není mezi poehnanými, e nepøijímá stovky a tisícovky.
Nevyøídil se ovem prodej lehce. Úly v dìdinì se rozumìly, nebo událost byla pøíli neobyèejná, pøíli drádivá, pøíli
pøevratná. Závist pozvedla hlavu, dychtivá ízeò po penìzích,
je loutla vztekem, e nepadá zlatý dé do vech dlaní prudce nataených. A bylo i nìkolik myslivých hlav, které prohlédaly pod omamný nebo provokující lesk penìz, vidìly také
stíny prodeje, vidìly nový krok dobyvatelských závodù
na periferii. Dìlníci v prudkých debatách se rozhoøèovali, e
sedláci sami lezou do panského a nìmeckého chomoutu, e
s kusy neúrodné zemì dávají té kus své samostatnosti a sobìstaènosti, e hranice obce se ve skuteènosti o tøetinu zúí.
Ale zùstalo pøi øeèech na cestách z ichet nebo v hospodì
u Eisena.
Kdo by dbal varovných hlasù, a tak hloupých a zbyteèných
hlasù, kdy pøitéká zlatý pramínek, rajsky se lesknoucí a slibující trochu lepího ivota? Kdo by se trudil nesmyslnými

nápady, e jsou pozemky odkazem dávných pøedkù, dìdìné
s dìda na otce, pevná èást gruntù? Nají se písku a bainy?
Ani jedno ho z tìch deseti nenapadlo, kdy vycházeli od notáøe, aby se na okamik zastavili u takových námitek. Byli jako
opilí, nejsilnìjím vínem opilí. Oèi svítily, srdce tepala a mylenky byly roztøítìny. V náprsních kapsách v tlustých obálkách
je svazek bankovek, hodnì je jich, natlaèených, urovnaných,
desetkrát u poèítaných, takových milých, pestrých papírkù...
Boe, to kdysi jen staøenky vykládaly za zimních veèerù o skrytých pokladech, které jsou zakopány hluboko ve skalách a otvírají se vyvolencùm na èarodìjné zaklínání... Tíí ty bankovky, kapsu zvedají, ale jaký je to sladký pocit, e mu není
na svìtì nic podobného!
A veèer v hospodì nebylo lze se ani hnout. Divoké hýøení,
pøi nìm se penìz nepoèítalo, pøi nìm pili známí i neznámí.
Oblaka tabákového dýmu valila se edavými vlnami, z kuchynì se lil sytý, mastný pach pøipravovaných jídel... pivné výpary, zápach nejrozmanitìjích koøalek... vecko splývalo v teplý,
hustý opar, v nìm bylo dobøe hluèícím, zrudlým, neklidným
lidem. Køik a tartas... úlomky nesrozumitelných debat... smích,
cinkot talíøù, vidlièek, sklenic... oupání tìkých bot... jediný
stálý um...
Nìkteøí u pøicházeli do hospody opilí. Tak Zubánek, jen
ztratil cestou dvì tisícovky. Mìl peníze namaèkány po kapsách, na cestì si zabouøil a domù se vrátil s rozházenými drahocennými papírky. Jednu tisícovku nali v koatinì, ale druhá zmizela nadobro. Hubatá jeho ena zoufale rukama lomila a Zubánek, u beztoho podnapilý, dal se do vzteklého pití
a do hospody pøivrávoral s blekotavým vykøikováním.
U irokého stolu vedla se prudká a nyní u prazbyteèná debata, mìly-li se pozemký prodávat. Dìlník vykládal, co se ho-

voøilo v dìdinì, jak se verky nyní stanou velikým poplatníkem,
jak bude jim mono zasahovat do obecní správy, jak kadé
jejich pøání bude u rozkazem.
A vykladali - nesmìle støásal se sebe odpovìdnost, no,
Vandrak tak povidal, e beztak pekulirovaly na to, aby mohly u nas stavja kolu nìmecku -
Co, kolu nìmecku? smál se krevnatý, zarudlý sedlák,
etì tu neni? A v Dubove nìkupovali a te je tam kola nìmecka!
A kelko jich posila dìti do koly! Haviøi, hameráci, ale i dva
sedlaci! vskoèil do øeèi jiný. A od vas! Kady majster, kadý forarbajter, kady, kdo se chce verkum zalizoni, aby mìl
u ininira dobre oko, posila dìcko do nìmecke koly!
Eh co, mlè tam, okøikoval jej dìlník, Neni na kodu, dy
se èlovìk nauèi nìmecky! Podivaj se, Vitkovice sam Nìmec,
ininir, beamtøi, veci ti krabaci, Nìmec a Nìmec! Jak umi?
Moravsky? A to hajdy na nejtìi robotu! To moes by nadenik, aby na tebe prelo a mraz ti kosti lamal! A ty? Dajè prechen? Ja ja - a u ma lepi robotu a vìti vydìlek! Bez nìmèiny, mila duièko, si prodany a zrazeny!
A zase noví lidé hrnuli se do teplé, mastné vlny, nový hluk,
nové pozdravování, nové pøipíjení na pozdrav, nové porce
masa a piva.
V rohu sedìl starosta se známými, na druhé stranì Oberva. Valenta pøebíhal od stolu ke stolu, vtipkáøský, rozcuchaný, spokojený. Starosta hluèel, ale nikdo si nevímal ani nejmoudøejích vìt, ani nejprudích naráek; roztavily
se v oblacích kouøe a výparù. A kdy povstával a hulákal
do blahobytného umu, soused jej strhl zpátky na sedadlo
a dlaní mu zacpával ústa.

Cinkání na zdraví... a ije, a ije... a s té strany nový výtrysk veselí... a ije, a ije... a pivo, nové pivo... a co by, slivovice... hni se, zhnilochu, u si pøimrz k entyu... ? a ak ti
to dnes vecko zaplatíme, a celou tvoji hospodu moem koupi... podivej se, co je v kapse penìz... to bude mít nì dneska, zlodìji, co nám celý rok nalívá vody do borovièky a slivovice, co nám dává zvìtralé pivo plné much... a ví jedenráz
o dobrých èasech... no, na zdraví, a ije... a ije...
Kdysi po pùlnoci se vracel Oberva domù: Byl opilý nadobro. Kdosi se smál, køik køik... i na harmoniku se hraje... a cesta
klikatá, nerovná... a buch, buch na vrata gruntu... potom u
jenom slastný pád do èehosi mìkkého - Ráno se probouzel a roztípanou hlavou, kterou pùlily neviditelné a neumdlévajicí sekyrky , s palèivou ízní, jako by
se sliznice loupala, se slepenými vlasy, zablácen,
v umazaných atech, jak se svalil na postel; politý, zapáchající.
V chladné jizbì bylo plno nasládlého, ohavného dusna, a
aludek se zvedal.
el na dvùr pod pumpu, hltavì vypil nìkolikrát z dlaní vodu
a lil si na hlavu chladné proudy... znovu a znovu... jak roztøásala a vzpruzovala mrazivá voda!
Ale hlava bolela stále, skránì dunìly tìkými údery a ízeò
nepolevovala.
Rozvzteklil se, kdy vidìl kravaøe se povalovat, a rozèilen
jeho odmlouváním udeøil jej prudce do zad, a výrostek zavrávoral.
Bez chuti pojedl v kuchyni snídani, kterou mu bázlivì pøedkládala Madlena, sousto rostlo a hoøklo... a vecko bylo takové nevlídné, neupravené, pinavé... Blýskl oèima po Mad-

lenì, vim si jejího vystouplého ivota a znetvoøené postavy
a pomraèil se beze slova.
Vyel do polí a brodil se v mlze. Osvìil se ponìkud rychlou chùzí a mrazivým vzduchem.
Pak dlouho sedìl v rozloité velké jizbì a pøepoèítával peníze. Odhadoval vèerejí útratu a pocítil nepøíjemný pocit, kdy
se dopoèítal cifry nesmírnì vysoké. Tolik penìz! A vyhozených
oknem! Kde jaký drabant, kde jaký utøinos, kadý se vèera
tlaèil do hospody, kadý pil plným hrdlem, kadý se nadgával
na celý týden, a veci: Obervo, vy ste vyved sakramentsky
kusek! Vy stì se postavil na nohy... ! A pla, pla!
Ach, co by dal za to, kdyby v tu chvíli mìl nìkoho rozumného, znalého, co by neèíhal na krejcar, aby ho podskokem vycigánil, ale co by umìl poradit! Peníze, peníze... ale hlava
se èlovìku toèí z nich, jak jich uít, jak z nich nejlíp nové poklady vytìit, jak na nich vystavìt sílu a moc! Ach, co by dal
za to, kdyby nìkdo rozumìl jeho mylenkám, dával mu vtip
a on sílu a peníze! Co by se dalo z penìz uíti! Pravda, bude
mono kus rybníku odvodnit, z bain udìlat úrodnou zem,
moná, e se dostanou lehko koupit zanedbané moèály! Tøeba v domì ledaco pøestavìt, jizbu zaøídit, aby nestraila tak
starosvìtsky! A ostatek uloit... ale do které kasy, aby
se pantí zlodìji nezmocnili jeho majetku? Nevykládal vèera
kdosi v hospodì, e porkasa... ale jaká, jaká... ? udìlala
bankrot?
Jetì tak se ztrácel v mylenkách, kdy se dveømi protáhla
stará Sráòka.
Nahrbená , ale toèivá a hybná, jako ivé støíbro, bez umu
se vkradla do jizby a tìkavá její oèka zamhourala chytrácky.
Co dobreho? zahuèel Oberva mrzutì.

Ale tak... la sem niti kupi... a odskoèila sem k Madlenì,
co dìla... no, bo v takove pøipadnosti u aby se roba anovala a poøadnì na sebe hledìla... potem v tìke hodince u
nìjedna ivotem zaplatila, e pøed tým sebe nìdbala a vecko brala na lehku vahu... no ale, zapla Pambu, eèe je zdrava, ak ma dva mìsice èas -
Jak stará ena sladce a mazlivì repetila, mraèil se Oberva
a neodpovídal.
To se rozumi, ma hruzu, aby vecko dopadlo dobøe... Chudobna dìvucha, jak spadnì do takoveho stavu, je borak a zastaòa nìma, kady leda bradu ohrnuje a pøaje nìèesti... Je
to na zufani a nìbylo by divu, dyby se ji smysly pomotaly. Ale
ja sem ji povidala: Eh, di, Madleno, jenom se vecko pøili
do hlavy nìber, ak hospodaø tebe nìopusa, oni znaju, jak
je to zle s chudobnym èlovìkem, a oni nìbudu mìt tvrdeho
srdca, aby se nìustrnuli nad tebu a nad tym chrobaèkem, co
se na svìt èeka...
Oberva povstal a ostøe se díval do pichlavých oèek staøeny.
A to je dobøe, e stì pøila, Sraòko, øekl klidnì. U sem
sobì i ja vimnul, e Madlena by nìmohla zasta vecky roboty... a tu na gruntì aby zustavala tak, te se nìhodi... pøijdì
leckdo a z teho zbyteèny uklebek a kaparovani po dìdinì.
I pro òu by bylo lepi, dyby odela domu -
Staøena se polekala.
Madlena ma odejs z gruntu? zajektala zuby.
Pravda, jaka pomoc! Stalo se, stalo! Hlavu sobì skrz teho
nìutnìmy! Nìbojtì se, hladem ji umøe nìdam a te se o òu
postaram. Ale uznajtì sama, e na gruntì zusta nìsmi -
Dy pøece - pokusila se namítnout.
astnì sobì to pøes zimu pøebudì - pøeal jí øeè, a
na vesno budì z ni zase zdrava roba.

A mohla by se potem vrati zase na grunt? nesmìle
se otázala.
Eh, kdo by mluvil, co se stanì na vesno, dy smy eèe zimy
nìpøeèkali, pokrèil rameny.
Jeii, zahoøekovala polekanì, hospodaøu, dy u je to
oèite, vy u Madlenu nadobro odstrkujetì, nadobro se ji chcetì
zbavi, aby tu pøila druha -
Pøila - nìpøila, to sobì zaøidim sam a rady k temu nìpotøebuju, øekl ostøe.
Ale Madlena, Madlena, ta ma pøece u jakesi pravo, polo
chlácholivì a polo vyèítavì mluvila Sráòka, dy vite, co je
s òu, - budì to vae dìcko - 
Dycky lepi, e dyby to mìla s èeledinem, zasmál se drsnì, èeledin by se ztratil a ive nadìleni by ji zustalo na pamatku. A co je moje, ze mì, o to se postaram. A budì nakonìc rada; e ma jakesi vìno -
Pro druheho? vydechla staøena.
Ach tak! rozesmál se hluènì. A to stì myslely, vy, Sraòko, a Madlena, e u za to padnì Madlenì grunt do klina? e
se u ani doèkat nìmou, e budu mì v domì hospodyò?
A Madlenu? Sraòko, vy stì pøec prohnana roba, vy vitì, e
takova vìc je nadoèista nìmona. e je to stranì hlupa vìc
- Madlena - no, dobra dìvucha je, ale hospodyò... selka...
u Obervy... neni to k smichu?
Sráòka sepiala ruce.
Ale hospodaøu, mìjtì pøece slitovani s chudobnu dìvuchu!
Nìmatì svìdomja! A Panaboha se nìbojitì?
Eh, co ma zase Pambu s takovymi vìcami dìla! zahuèel
drsnì. Vitì, Sraòko, ja nìmam rad dluhe øeèi a babske køiky. Naøikani a vyklady se mi protivja. K adnemu koncu by nìpøivedly. U tam doma chystajtì pro Madlenu pøistøei -

Sráòka se rozzuøila.
Ui a nakonìc dìvuchu vyhodi? A mone eèe jako Hedvu bièem mlati? Ale Madlena neni lehka, aby -
Nedomluvila, nebo se na ni Oberva podíval tak vzteklým,
urputným pohledem, v nìm svítily nadávky i rány, e bezdìènì
ucouvla ke dveøím.
Ven! øekl temnì. U sem øek -
Vykradla se udìenì a zanedlouho postøehl tutlané eptání v kuchyni, pøiduený rozhovor a do toho vyráené ostré alné výkøiky. Pak se tyto výkøiky slily v alostící pláè, dravý, vzlykavý, jeho vlny bily a na dveøe jeho pokoje.
Eh, zahuèel a odplivl si.
Madlenu celý den u nevidìl. I obìd pøinesla mu rozcuchaná cigánka Maøena. V jiných gruntech zachovával se jetì
starý zvyk, e hospodáø jedl spoleènì s èeledíny a se slukami, ale Oberva u za ivobytí neboèina upustil od starých
zvyklostí.
Maøena vyzývavì se poklebovala a v bocích se pohupovala. Dùvìrnì se smála na sedláka a jedovaté její oèi svítily
jak dva ohníèky.
Ty, Maøeno, usmál se hlomoznì Oberva, ma okale jak
jiskry -
A to se bojitì, hospodaøu, e zapalim? drze se smála.
Pomalu tì nìpustim ani na huru, do sena. Chyti lehko
a grunt je v nìèìsu -
Myslim, hospodaøu, e matì asekuraci v poøadku -
A jazyk, dìvucho, ti poøadnì prostøihli, u beze smíchu øekl
Oberva, jen nemìl rád, kdy mu nìkdo vyzývavì odpovídal.
A jaka si støapata! To jisto se èee jedenraz v tydòu, v nìdìlu, e ma jis do kostela!
Maøena jen pohodila hlavou.

Hleï, jaka by byla z tebe varna dìvucha, dyby ses pøièesala, pøistrojila, trochu jine lunty na sebe vzala... a podivala
se jinaè, ni takovym ciganskym, grobianským pohledem -
Chytil ji v pasu silnýma rukama a pøitáhl k sobì. Ohebné
tìlo prohnulo se pod dlaní, vymrtilo se jako prut a vydíralo
se z prudkého sevøení. A jak se kroutila v dobyvatelských, dravých paích sedlákových, spolehla drobnými a tuhými òadry
na jeho ruce. Oberva prudce vydechl a silnì sevøel prs dìvuchy brutálním stisknutím. Horká vlna mu lehla páteøí, oheò
se pøeléval ze svìího, mrtného tìla do jeho dlaní.
Uch - jak to boli - budu cela modra, ostøe vyjekla.
Podivaj se na mì, pìknì, pìknì, supìl Oberva a pøitahoval dìvèe na sebe. Ty ciganko... jake ma oèi ïabelske...
pujdì se mnu... ak ti nic nìstanì, nìubliim ti -
A ja nìchcu, vypískla a zkroutila se prunými kostmi tak
obratnì, e se lehce vydrala z rukou Obervových a sklouzla
ke dveøím; jak po ní prudce sáhl, mávl jenom do prázdna.
A ja nìchcu, vypískla jetì jednou a hbitì jako koèka vyla na chodbu.
Oberva si utøel pot a skøípl zuby. Dotek dívèího tìla, jetì
nezcela vyvinutého, ale vláèného, teplého, jej prudce rozdrádil. Jablíèko nedozrálé zardìlo se na haluzi, snad u chrobalivé, snad jetì kyselé, ale nebylo v té kyselosti, po ní se ústa
stahují, právì to, co pøitahuje? Eh, mìl u v rukou dìvuchy,
ale vecko poddajné, uzrálé, krevnaté - a ta dìvucha - beztak uøkne bazilièím pohledem.
Procházel se jizbou a pak se do mylenek cosi slabounko
tetelilo. Necítil studu, e on, jemu táhne hodnì pøes padesátku, pokouí dìvuchu estnáctiletou, ale pøece lehký chlad
provál mu mozkem.

Veèer, kdy v gruntì vecko ztemnìlo a ztichlo, el potichu
za Maøenou na hùru, kde spala.
Ticho... táhlé oddychování krav z chlévù a lehké údery koní...
Døevìné schody pozvolna zapraskaly.
A zase dlouhé ticho.
Jen lehké vlny dvou hlasù, promíchaných, nesrozumitelných...
ten jeden temný, ten druhý ostrý...
Pak najednou výkøik nahoøe, mocný, dívèí, v zápìtí zardouený jakoby rukou, je tìce dolehla na ústa.
A hned na to jiný køik, ale zezdola, bolestný, alující, neèlánkovaný zvuk.
Zaklení nad schody, urputné a vzteklé. Rychlé kroky, u hluèné. Oberva seel dolù.
Ale na chodbì bylo u zase nehybné ticho, do nìho padal
teplý dech dobytka. - Nikoho ani v koutech, mdle postøíkaných mìsíèními odlesky.
Oberva jetì jednou hlasitì a tvrdì zaklel. Druhého dne jetì pøed úsvitem zmizela Madlena. Nikdo
v gruntì nevìdìl, kdy odela. aty její byly posbírány, lùko
v pøístìnku ustláno. S nikým veèer o odchodu nemluvila, nikomu ruky nepodala. Nikdo jí nevidìl chystat si vìci.

7.
OBERVOVA NÁLADA DALA BY SE vyjádøit snadno: nejvíc by se mu ulevilo, kdyby mohl nìkoho bít, dlouho a nemilosrdnì bít, a by mu ruka umdlela. Proè, za jaké viny bít, by
se neptal, jen aby se vyvztekal.
Kdykoliv se podíval na prst, v nìm hluboko byla vkousnuta
zaèervenalá rána, zuøivost jeho byla bodnuta ostrým bodcem.
To v noci ta cigánka støapatá, jedovatá! A nic, nic... U ji sevøel, u splývala jako hraèka v chlapském je ho objetí, kdy ta
dole, robsko pobláznìné... A Maøena koue, krábe, brání
se a tìlo má jak hadí!
Èekal, e se mu bude Maøena vyhýbat, e oèi bude klopit
a koktat v rozpacích. Ale nasnìdlá dìvucha, rozcuchaná jako
vdy, postavila se pøed nìho zase vyzývavá, s drzým úsmìkem, zase pokrucovala boky. A jetì více se pomraèil, kdy ji
odpoledne zastal s pacholkem ze sousedního gruntu, jak pøes
plot k nìmu nachýlena se rozpustile smìje, zuby ukazuje, rameny hází, jak na jeho vìty odpovídá hbitými a pøeletavými
úklebky, je se polo vysmívaly a polo lákaly. Zahuèel nevlídnou nadávku a hrubì zavolal, aby la k robotì, e je na vystávání veèer dost pokdy - K veèeru ji zavolal a na svou rozmrzelost nasadil iroký, dùvìrný úsmìv.
Divaj se, jak si mì kusla, koèko, ukazoval jí, ránu na prstì.
Maøena jen rameny pokrèila.
A ja dnìs na huøe nìspim, øekla fòukavì, jako kdy
se malé dítì mazlí.
Èemu? Boji se straidel, e tì bubak uchyti?
A bojim! øekla vzdornì. Kadu noc se bi nìbudu!

To je jasne, e se nìbudì, hluènì se zasmál. Jedenraz
dìvucha hryze a podruhe se pøitisnì, vtipkoval.
Jedenraz se dìvuèha shodi do blata a po druhe se nìvytahnì, odsekla pohotovì.
Do blata tì nìshodim, smál se, ale smíchem u zase prosakoval vztek.
Z blata se pomoe a z haòby nìmoe, odpovìdìla poøekadlem.
Ale s pacholkem by ses dvarazy nìvykrucovala a baj sama
ho eèe pazvala, píchl. A o haòbì bysi nìmluvila, nìkrabala -
A kdo vi? potrhla rameny a podívala se pohledem uliènickým, v nìm byla zkuenost schùzek a kradmého milování
za veèerní tmy, pohledem drzým, jen drádil i sliboval.
Dìvucha nadoèisto zkaená - pøelétlo Obervovi hlavou, ale
zahuèel jen nevlídnì:
A tak tahni ke vem èertum -
Dìvucha pohodila hlavou, uklíbla se, èupøinami potøásla.
Oèi její mluvily, e neodejde a e bude spát na hùøe.
Ale Oberva el veèer do hospody a pøiel pozdì. Volby byly
vypsány, sedláci a chalupníci se scházeli v jedné, dìlníci v druhé hospodì, pøi koøalce a patném pivu se probíraly volby,
dìlaly se kandidátky, odmítali se jedni a pøibírali druzí
a nakonec, vìdìlo se, bude starostou zase sedlák a prvním
radním vìtí chalupník.
Oberva se nijak netajil, e chce být starostou. Povaoval to
za samozøejmé, e musí být starostou. Od té doby, co prodal
verkùm kus pole, stal se v dìdinì nejbohatím. Byl si toho
vìdom, neskrýval se s tím a farizejsky se nepøikraloval
skromností. Ostatním sedlákùm nevtíravì, ale pevnì pøipomínal, e jenom jeho zásluhou se prodej polností u vody usku-

teènil. Kdyby on nechtìl! Volba starostou je tedy odplata, kterou jsou pøímo povinováni.
Cítil z toho dokonce jakousi rozko, e dosavadní starosta
zuøí jako smyslù zbavený, e kolísavì a zoufale hmatá sem
i tam, jenom aby si uchoval dosavadní hodnost, tván enou
a dcerou stále jetì neprovdanou, sledován pohledy dìdiny,
sklièován vìdomím neodvratného pádu. Od smrti Obervové,
od neastného poruèenství, od soudu, padá po ikmém úboèí a nelze se zastavit. Pokuta u soudu, zmar jeho plánù s koupí
pozemkù - stále ní a ní - a volba ho dobije...
Zachycoval se kadého stébla. Ale zbranì doly. Obvinìní,
e Oberva okradl samého Pánaboha, u pøíli zevednìlo,
ne aby nìkoho vzruovalo. Opakované výpoèty milostných
jeho pøíhod a nejnovìjí historka s Madlenou sice bavily, ale
mravnì nerozhoøèovaly; takové scény byly pøíli èasté a nebylo skoro gruntu, kde by se silné, zdravé dìvuchy dùvìrnì
neseznámily s hospodáøem nebo selským synkem, dokud
hospodynì nebo matky nepøily na mimomanelské milování a tìkými ranami kopistí nebo i klackem nevracely úcty
k mravním pøíkazùm.
A Oberva starostu jetì vydraïoval. Kdy po prodeji pozemkù dostalo se kole skuteènì penìz, octla se o tom zpráva
v novinách; v hospodì, kam noviny docházely, viml si toho
nìkdo a ukazoval zprávièku hostùm i Obervovi, jen zøejmì
polichocen pøedèítal øádky o lechetném daru, jeho se podnìtem pana Jakuba Obervy dostalo kole, s klidnou rozváností, jako by pøedèítal evangelium. A kdy veèer pøiel i starosta a usedl k druhému stolu, èetl Oberva znovu novináøskou
lokálku pomalu a hlasitì, vrhaje tak se kodolibou schválností
na protìjí stranu látky zápalné.

Oblíbil si takový zpùsob boje. Mluvil v hádankách, jejich rozøeení bylo oèité, mluvil v prùhledných narákách, jejich smyslu kadý porozumìl, hovoøil jakoby v nejpøáteltìjí zábavì
se svými vìrnými, ale ípy lítaly bez ukvapení, dobøe namíøené, pevnì zasahující. Rány odráel s urálivou povýeností.
Ohøívala se jetì, zakrytá ovem nìkolika opatrnými obaly
kdysi a kdosi, historka o testamentì a Oberva
se rozhovoøil, jak nìkteøí ikovní poètáøi rádi by vydìlali i na
soudech i na kolních dìtech. Historky o záletech odbýval
Oberva pøíhodou mladé vdovy, od ní utíkal váený a postarí
obèan za noci a v nejnutnìjím prádle, hnán zostra rozlícenou manelkou. Vecko to nebyl zápas tváøí v tváø a s odkrytým hledím, nebyly to smrtelné rány, zasahované vánivým rozmachem, ale pouze jehly, vbodávané do kùe. Oberva mìl
radost, e se jehly zabodávají a dokonce jednou se otázal,
chytrácky pøimhuøuje oèi, mùe-li být starostou èlovìk, jen
byl soudem trestán - Ale døíve, ne dolo k rozhodnému utkání, vyøídil si i s Madlenou staré dluhy. To pøila znovu Sráòka, nahrbená, úlisná
i hrozivá, a s pøehnanou dojatostí vypravovala o utrpení dcery, po nìkolika slovech zalykajíc se hned pláèem:
Kameò by se musel ustrnu nad borakem ubohym! Nìvidìla sem eèe takove chudery! Chodi jak bez ducha, nìji,
nìspi, rukami zalamuje, vlasy sobì trha a poøad naøika.
A poøad enem: Èemu stì mì, naminko, na svìt pøivedli, èemu
stì mi kameò na krk nìpøivazali a do Ostravice nìvhodili!
Srdce by mi to utrhlo! Ona vam hrubì vìøila, hospodaøu, hrubì se na vas spolihala, e ju neopustitì a e se nad òu smilujetì... Hospodaøu, tøeba je chudobna... ale do kade roboty
zpusobna... to pøece nìlza se svìdomim srovna, aby mìla
ivot tak nadobro zepsuty -

Eh, to je vecko zbyteèna øeè, zahuèel Oberva. Nìrad
dvarazy kau. A nìbudìtì se mìt ani vy zle, Sraòko, e ju
opatøitì. No, dam vam zròa, muky, krupek i trochu kobzoli...
a tu ma penize... za posledni mìsic sobì nìvzala slubu...
a tu ji davam, jak dyby poøad v gruntì sluila, do noveho roku...
ak beztak to budì k novemu roku i s òu v poøadku... a tu ma
pro babku, a na mì nìnaøika -
Vytahoval z tlusté, neforemné penìenky bankovky a kladl
je na stùl. Sránka dychtivì je sbírala ilnatýma, lutýma rukama, maèkala v dlani, ale stále povzlykovala.
Tu... drsnì se zasmál Oberva, a chcu synka... e ji vzkazuju, a je to synek... Dìvuchy nìchcu -
Sráòka se roznaøíkala:
Ach, matièko nebeska, jake by to bylo jinaèi, dyby to bylo
vlasni... Ale odrobinka uboha, pomìta se budì kdysi u cizich, k vlasnimu tatikovi se nìbudì smì hlasi, kady na nìho
udeøi: baòkarte karedy. - O, mily hospodaøu, moc sobì beretì na duu, e stì dìvue tak ubliili!
Aha, øekl pouze pánovitì Oberva a vytáhl jetì desítku
na stùl.
Pak se obrátil k oknu a neøekl ani slova, kdy Sráòka vycházela s pøekotnou smìsí náøkù i díkù.
Díval se na dvùr, kde a olovìné oblohy poletovaly prvé snìhové chuchvalce, tìké a rozmoklé. Dvorem pøela nová sluka, je na místì Madleny slouila, postarí, udøená tìkou lopotou, plochých prsou. Pomalu la s nachýlenou hlavou, luté, hrubé vlasy jako ínì spadaly jí na èelo. Byla døíèská, neodmlouvavá, tichá, psovsky oddaná.
Bez zájmu ji Oberva sledoval, jak pøenáela do chléva tìké putýnky. Pak se kmitla Maøena jen v lehké kacabajce, jetì k tomu nedbale dopjaté, bosé nohy v døevácích, a hube-

ná lýtka mrazem rùovì prokvetla. Probìhla se bezstarostnì
dvorem, hlavou potøásajíc.
Oberva stáhl oboèí, kdy snìhem pøetanèila jako modravá
skvrna, a pak rozradován luskl prsty, jako by mu napadlo nìco
hodnì prýmovného.
Mìl cestu do Ostravy a kdy se vrátil k veèeru, blahobytnì
najeden a pokuøuje cigárko, zavolal do velkého pokoje Maøenu.
Silné jeho rty roztáhly se poklidným úsmìvem.
Dìvucho, tak u nas chodi nìsmi takova rozmlacena, uipana a støapata... ja chcu, abysi pìknì chodila, zpusobna,
vymalovana, abysi drela na sebe, pìkne aty mìla, hedbavnu atku na hlavu... a ni takova ciganka rozchlupacena -
Maøena stála jak obyèejnì, trochu nakøivena a v bocích prohnutá, oèi pøimhuøovala a tenké rty úsmìnì stahovala.
A za co sobì poøidim aty? potrhla hlavou. Co vysluim,
abysem mamì strèila. Èi mi grejcar zbudì?
Podivaj se - a Oberva roztáhl balík. Modrá látka na aty,
pìkná, leskle hrající svìtlými odstíny - a na ní nový átek
na hlavu - Dìvue oèi zasvítily.
Podivaj se! a sedlák se pøitlaèil tìsnì k dìvèeti, to by bylo
pro tebe... zadarmo... i na aty i ta svìtla tibetka... dybysi nìkusala a nìkøièela - 
Protáhlá, uliènická tváø dìvèete chytrácky oivla.
A k vanocum... ak to budì za paru tydni... kupim ti nove
butky, òurovaci, ni takove gøampy karede, co vèil v nedìlu
nosi... to z tebe budì sleèinka, to se budì natøasa -
Poloil jí medvìdí své tlapy na krk a dìvucha se lehce vykroutila, ale hned se pøitiskla s koèièí dùvìrností na okamik
k nìmu; odskoèila, oèima mikala, usmívala se.

Hospodaøu, tence zazpívala, a nìdìlatì sobì doopravdy
kapary ze mì? Jisto mi to datì... èi mì tak chcetì enem
potrapi?
ak bysi zasluila hodnì potrapi. Ale nìdìlam kapary...
dam ti to - iroce ujistil.
Dìvucha blýskla oèima... prudký skok ke stolu... chytila
do náruèí látku a protáhla se dveømi.
A Oberva se hluènì zasmál. Není to veselý prým?
Ale kdy se za týden zase díval oknem a Maøena probìhla
dvorem, u se neusmíval. Byl mrzut, znechucen.
Maøena se mu zprotivila nadobro. Nechutná hoøkost zalévala mu hrdlo.
Eh, za pár desítek mono dostat robu! Hned Madlena - naøíká, v noci prý nespí, rukama zalamuje, ale jisto je ráda nakonec, e dostala peníze. A Maøena! Kousala, rvala se.. ale:
Maøeno - na nove aty sem ti pøivez - a na vanoce pìkne
butky dostanì... a hned u nemluví o hanbì, hned jazykem
neseká... U na schodech èeká, na èlovìka se jako klítì
povìsí, do stodoly se jako koèka pøikrade, do sklepa...
A poøád stejná písnièka: Hospodaøu, èemu stì veèer nìpøili? Bylo vam zima na huøe? A ja vas zahøejn... e mam hodnì tìpla, ani by se nìzdalo... ! A mámí bez konce, poøád by
brala peníze, poøád by mámì posílala. estnáct rokù a taková - a vlastnì u v její mámì nebylo nic dobrého, v kadé pøíkopce s chlopem peleila - Fuj, odplivnout se chce Obervovi z toho ivota. Je mu oklivo. Lísání, nenasytnost, zitnost se mu zprotivily. S poèátku
ho drádila, právì e v ní bylo nìco nedozrálého a u zkaeného, nìco neøestného a zvlátního, ale dnes by nejradìji bièem ji vypráskal jako kdysi Hedvu. A vlastnì zail kdy co lepího? enské objetí, v nìm by i srdce hoøelo? Zail co tako-

vého...? Hned od té doby, kdy pohùnka svádìla pøezrálá dcera
na gruntì... potom utrpení s enou... a za dlouhého utrpení
lapání a svádìní dívek nebo dìdinských rob, které nádenièily
na gruntì... vecko takové pinavé, kradmé, zlodìjské, nechutné, za co se platilo uzlíkem mouky nebo koem kobzolí...
Oberva to vecko cítil jako odpornou tíseò. Rozmrzelost nabyla èistì hmotné pøíchuti. A plnì si to uvìdomil teprve tenkrát, dva dni pøed volbami, kdy mu do gruntu pøiel dohazovaè - krajan.
Oberva nevìdìl sám, jak se vlastnì jmenuje a nevìdìli to
dobøe nikde po dìdinách. Ale znali ho po celém Poodøí
od Ostravy k Beskydùm, mezi Odrou i Ostravicí, ba zarejdil
obèas i na Opavsko a Tìínsko, èenichal-li dobré poøízení.
Pocházel odnìkud z Èech nebo ze západní Moravy, mluvil èeským náøeèím s komickými délkami a zpìvavým pøízvukem,
proplétal øeè kniními obraty. Smáli se mu po dìdinách, smáli
se jeho drobné, pøikrèené postavièce, e je takový s krèek
èapatý, smáli se jeho blýskavému, staromodnímu osáèku,
smáli se jeho èeské výslovnosti, jeho mudrlantským nápadùm,
jeho pravidelnému oslovování krajane, ale pouívali jeho
zprostøedkování. Byl kdysi krejèíkem a na papíøe jetì jím
zùstával; ale ve skuteènosti po celé týdny jehly nevidìl. Kde
bylo vak mono dohodit enicha èi nevìstu, kde byl grunt
nebo polnosti na prodej, ba obèas i lo-li o obchùdky ménì
výnosné, tam se pøioural krajan s neomylným èichem, pøivezl s sebou pach slivovice i òupavého tabáku a pøekotnou
záplavu rozumování.
Oberva se zasmál, kdy se vkradl do dveøí nadmíru pokornì a jetì na prahu uctivì pozdravoval.
Hoho... krajan... rok sem vas nìvidìl... a to vas snih pøihnal... 

A ba, sníh, krajane milej; sníh, sníh, brebentil muík a usedl na okraj lavice u pece, tuze mizernì se chodí v tomhle neèase, tøi hodiny se brouzdám a jetì jsem mìl tuze veliký tìstí; e mne svez jeden nadmíru dobrosrdeènej krajan. Jináè
byl bych musil svý ubohý kosti nìkam do snìhu uloit. Ach,
paneèku, tìko se vydìlává boí ivobytíèko a zdraví u taky
neslouí, inu roky ubíhají, víme, víme -
No, abystì se zahøal, smál se Oberva a vytáhl ze skøínì
baòatou láhev slivovice.
A to jo, to jo... to mi pøijde tuze dobøe na chu, pìknì si
èlovìk vnitønosti spraví, teplo se tìlem pøíjemnì rozlije a potom i mylenky se líp urovnají, ne kdy se zuby klepou... A to
jsem vìdìl, krajane, e vy nejste bez boího truneèku a e vy
nedáte jak v hospodì slivovici, která smrdí terpentýnem -
Ale vy i tu vypijetì!
Inu jo, krajane, co se dá dìlat, na cestách se dá málo vybírat, èlovìk musí být tuze vdìènej i za ten jed, co mu elma
enkýø pøedloí. A obchod u toho vyaduje, e musím poøád
vandrovat, dnes jsem u Opavy, zítra v horách, pozítøí za Frýdkem -
A vudì nìsetì nìèesti, Oberva posmìnì vypial hlavu.
Zle roby chlopum na krk nastrèitì, rozmlacene grunty za drahe
penize dohoditì, jakesi mainy divne a jinaèi, co se za mìsic rozpadnu, vnutitì - no, stì vy to dobrodìj!
I to ne, krajane, komicky potøepával muíèek rukama, já
vecko tuze svìdomitì a dùkladnì, podle nejlepího svìdomí lidem poradím. A kolik mi jich u dìkovalo! Je boí poehnání, tìstí manelský, majeteèek se zmnoí - a kdo má na tom
nejvìtí zásluhu? Já! Vidím, tendle páreèek by el tuze pìknì dohromady, na cestách si vecko poøádnì obkouknu
a krajane, takové zkuenosti nejsou k zaplacení!

A pro mì u stì te co pøichystal?
I jo, to se rozumí e tak , oíval se dohazovaè trochu v rozpacích. Ale ono to bude s vámi zlý, nynèko si budeme tuze
foukat, u nejsme ledaco, ale pan Oberva... Pan Oberva
a krásnej grunt, noc penìz k tomu, nejkrásnìjí roky... to vìøím, pak u sobì nelze vybrat jen tak ledaco, ale aby se hodilo k stavu, k majetku, k hodnosti. Inu, vdy jsem u také doslechl, krajane, e i to starostenství máte jako jistý, vici jsou
tuze vaí stranì a e jste chlapík, e vás budou volit, e umíte
vecko vzít poøádnì do hrsti, e se nikomu nedáte -
To stì se zas rozbrblal, jakoøka handliø, dy noveho koòa
vychvaluje, ukleboval se Oberva. Za chvalu vam nìzaplatim, ledae bystì se na slivovici chtìl pomsti... A tak mi zèerstva øeknitì, jaka pas se na mì chysta -
Jaká past, bùh uchovej, ale nìco tuze hezkýho pro vás...
Inu, jak bych vám to poøádnì vyloil... Mlynáøka v Rychatínì,
èistej, výnosnej mlejn, a nejstarí syn e by mlejn pøevzal,
a mlynáøka má dost penìz po nebotíku muovi... tak jsem si
hned povídal: hola, to by bylo nìco pro pana Obervu! Peníze
k sobì, vánost, usedlost, úcta k sobì -
A krajana ze dveøi, drsnì mu vskoèil Oberva do rozproudìné øeèi. No, øeknitì mi, je ten syn, mlynáø, eèe mlady,
e?
I jo, to je, odpovídal horlivì, ale zchlazenì dohazovaè. Tøicet mu jetì není a je tuze hodnej, mírnej muskej -
Podle teho potahnì te mlynarce k padesatce, pohrdavì
se zasmál sedlák. Krajane... a to vas eèe lude vychvaluju,
e stì su chytry? Øeknitì sam... ja na grunt, bez dluhu, bez
dìti pøizva staru robu jakusi, aby se u peca ohøivala? Co bystì
zasluhoval za takovu radu? Penize... a na co mi tøeba vìc...

mam dos! A u ani slova o takovych namluvach, bo stì ven
na snìhu -
Dohazovaè se pøikrèil, úzkostný a smìný, a v rozpacích
se napil slivovice.
A ja vam povim, vztyèil se Oberva dravì a sveøepì, co ja
se myslim! Ja sobì na grunt pøivedu dìvuchu, mladu, silnu,
zdravu a ja zaloim rod! Byl sem èeledinem, sem sedlakem
a moje dìti, ty porostu z moji roboty a penìz, ponìsu meno
Oberva a ukau, e je to dobre meno! A budì to dìvucha, co
vi eèe co jineho, e hnuj haza a kravy doji, a ta mi da dìti,
silne, zdrave, lepi, e sem ja! Znatì v Dubove stareho Tomaka? Sedymdesat rokuv mu je, tøi eny mìl a posledního
syna v esdesatce! A ma osym synuv, jeden je burmistrem,
druhy dochtorem, tøeti panaèkem, dva maju grunty! A ja mam
do sedymdesatky eèe hrubì daleko!
Pak u se nedíval na dohazovaèe, ale mluvil pro sebe v hrdé
a slavné zpovìdi:
Ja teprem zaènu ivot! A kady uvidi, jaky to budì ivot! Ja
sem tatika nìpoznal, ale moje dìti se nikdy nìbudu muse
stydì za tatika, za mì, udìlam z nich pany, ale ni velijake
pisaøiky z mìsta, udìlam z nich selske pany! Ja jim dam silu,
ja jim dam penize a matka jim musi da rozum! Takove nìvìsty mi tøeba; ale ni takove, jak bysem ruku chytil! A èi ja,
Jakub Oberva, mam poøad pi enem vodu z kalue... a neni
pro mì studnì a neni pro mì èiste vody?
Vydechl, nezvyklý dlouhým øeèem; a hned jako by se upamatoval, komu prozrazuje sen, jen teprve nyní se rozhoøel
nejkrasnìjím kvìtem, øekl úseènì:
Eh, co by! S takovymi namluvami a starymi mlynarkami mu
u na oèi nìchoïtì! A dos mam èasu na to! Vèil volby a ty

su pøednìji! Pøed novym rokem je o takovych vìcach zbyteèna øeè!
Krajan, pøekvapený a udìený, díval se rozevøenýma, nechápavýma oèima.
Oberva se rozmrzel sám na sebe, e s dohazovaèem vùbec mluvil tak dùvìrnì. Pøed lidmi nasazoval si masku lhostejnosti a klidné jistoty, nerad dával nahlíeti do svého ivota
- a náhle svìtobìníkovi, co má øemeslem roznáet øeèi z kouta svìta do kouta, vykládá zeiroka jako koláèek! Jetì kdy
el veèer do hospody; stydìl se pøed sebou, e tak náhle vytryskla z jeho pøedstav horká vidina, kterou neuvìdomìle cítil, ale jí slova neumìl dát...
Ale kdy u vyvøel z jeho nitra ivý proud, jen se dlouho vytváøel a dlouho umìl v nejspodnìjích hlubinách, pod tìkými balvany, pod èernými koøeny, pocítil i blahý pocit osvobození. Nyní stojí na svých nohou, nyní mu s oèí spadly upiny
a prohlédl!
A tak el rozmrzelý i jistý do hospody. O volby se nebál. U
vìdìl dobøe, e zvítìzí. Sedláci a chalupníci, volièi prvních dvou
sborù, slibovali hlasy. A zvolna se trousili pøebìhlíci, nìkdejí
nohsledové starostovi: za veèera se kradli do Obervova gruntu, lichotili, slibovali hory doly a prosili, aby i oni pøili na kandidátní listinu. Tøetí sbor patøí dìlníkùm a mezi nimi nemìl nepøátel; pøáli mu víc ne starostovi. Valenta, který byl hlavním
náhonèím Obervovým, obcházel grunty a chalupy, lákal nerozhodné, zastraoval odpùrce. A kdy Oberva veel do hospody, el mu v ústrety, podával hluènì ruku a vecek zpocen
i trochu napilý øekl: Jakube, budì v Lipinì burmistrem!
Vim, øekl Oberva prostì.
Víru mìl tak pevnou, e skuteènost nebyla v budoucnosti,
za dva dny, ale hned v pøítomnosti. A v den volby nebyl ani

rozruen ani napiat: oèekával klidnì, co pøijít muselo. A vlastnì nebyly to ani vánivé volby, kdy se dìdina rozdìlí na dvì
strany na nù zápasící, útoèící nadávkami, pomluvami i ranami; zápas se u dobojoval, síly se zmìøily a starostovi zùstávali jenom blízcí pøíbuzní a nìkolik lidí závislých. Vìtina Obervova byla pøíli veliká, ne aby ji bylo mono zvrátit posledními zoufalými alobami. A platil-li v hospodì starosta bez výbìru pivo kadému, kdo slíbil volit jeho lidi, usmál se Oberva
pohrdavì: Zaplatím veèer po volbì, vim, e budu plati -
A platil skuteènì, poráka starostova byla úplná, nedostal
se ani do obecního zastupitelstva.
A pak se dìdina rozumìla, hospoda vzkøikla cinkotem
sklenic a hluèným provoláváním, nala se hned nesecvièená
a skøípavá muzika, je vyvolávala do mlného veèera bøeskné fanfáry a rachotivé pochody, dìti se tlaèily u oken hospody a eny nahlíely zvìdavì do dveøí. Pivo teklo, koøalka tìdøe kolovala, teplý kouø z jídel drádil. Hlomozný smích... úlomky zpìvu... posmìné historky o padlém starostovi, e beztoho ho ena mlátila, nebo ona prý byla vlastnì burmister...
a hned do toho pøidával novou historku jiný. Modla byla povalena, lapalo se po ní.
A v noci drásavá hudba doprovázela domù nového starostu.
Pøíjemné opojení a høejivý úkol z vítìzství blail vak Jakuba Obervu toliko krátkou dobu.
Kdy se prvé dny víval do nové hodnosti, kdy stále jetì
chodili známí honosivì vychvalovat jeho úspìch, mìl pocit,
jako by se vyplhal na vysokou horu a s ní pohlíel na irý kraj,
jen jest jeho územím. Pochvaly a lichocení blaivì jej rozechvívaly a tøeba se tváøil k nim s klidnou nevímavostí, pøece
jej pochlebná slova teple hladila.

Ale jak omamný opar zvolna vyvìtrával, upiny, je pokrývaly oèi, odprýskávaly. Drobné starosti se hlásily, prvá nemilá zklamání zaklepala na dveøe. Pøily nepøíjemné pochùzky,
velijaké formality, jejich jhem se teprve Oberva dostal k úøednímu uznání své hodnosti, pøily trapné ádosti. Hlásili
se o svou odmìnu lidé, kteøí povaovali za svou nejvìtí zásluhu, e byl zvolen, pochlebné masky se zmìnily ve vyèítavé,
prosebníci domáhali se splnìní neskromných ádostí se zøetelnými narákami.
Ale nejvíce rozruovalo Obervu, e mu byly pøedkládány vìci,
jim docela nic nerozumìl a jejich smyslu ani zdaleka nechápal, e se rázem octl ve svìtì, jen byl mu nadobro cizí.
Naduèitel Horut mu pøedkládal vecky listiny, jak je posílalo
hejtmanství nebo soud, èasto nìmecké nebo psané zmatenou úøední hantýrkou, e byly stejnì nesrozumitelné. Dokud
byl v úøadì pøedelý starosta, vyøizoval vecko naduèitel bez
dlouhých øeèí a starosta jen podpisoval, ale nyní nechtìl si
naduèitel spálit prsty svévolným rozhodováním. Jaké jsem
mìl nepøíjemnosti, vykládal enì, u jednou s ním, jak si tenkrát hlavu postavil! A ví sám, jaká je to slast být lipinským
obecním písaøem!
Starosta zatínal zuby a zlostnì se mraèil, kdy mu pøed oèima tancovaly pokroucené, výsmìné, nesrozumitelné literky.
Zaèínal znova a znova tìce se smyslu dohadoval a nakonec
nevrle odhazoval papír. Sedmerou peèetí byl obsah uzavøen
a on musel pracnì lámat jednu po druhé. Zatracený ivot, e
kdysi v dìtství musel krávy pásat na selských gruntech a do
koly se dostal leda v zimì na pár dní! Jak je otrokem v naduèitelových rukou! Uèil by se, uèil... kdyby nìkdo nevýsmìnì sedl k nìmu, ukazoval mu jako koláèkovi, vysvìtlil ... co

by dal za to! Zaplatil by, ale nesmìl by cítit ani stínu povýenosti, pohrdání, pánovitosti!
Nezbývalo nic jiného: doel k naduèiteli.
Pane naduèitel, øekl klidnì, bez nejmeních rozpakù, to
se rozumi, e budìtì vèil zase vecko vyøizova jak za pøedeleho burmistra. e ty pletky zbyteène neni tøeba mi pøedklada... ak vy u poznatì, co je duleiteho a co musidi vìdì... dy ja mam ve vas duvìru... no, a... sam sem sobì povidal, e ten va plat za obecni tajemnictvi je bidny, roboty
hodnì, starosti velke, odpovìdnos poøadna... a se raèi strhnì cosi se starostenske odmìny a vam pøida -
Naduèitel spìnì cosi mluvil o uznání pana starosty a správném chápání... a e je pravda, odpovìdnost velká a nepøíjemnosti na denním poøádku... ale po odchodu jeho opìt nespokojenì bruèel, e zas bude mít vecko na krku, a obtloustlá naduèitelová se smíchem pøervala jeho litanie, jak
se vysmívala.
Obervovi se tím trochu ulevilo, e aspoò nejhloupìjími zbyteènostmi nebyl týrán, ale pøece z drobných potíí nevycházel. Èasto musel zapøáhnout a jet... byla porada a zase komise a zase schùze nìjaká, to a ono bylo nutno jenom osobnì vyøídit... Potom byly zastávky v hospodì, mluvilo se o velièems, probírala se politika... a tenkrát Oberva cítil, e vchází do pralesa, v jeho houtinách musí zhynout. Eh, co se kdy
staral o politiku! Co kdy okruh jeho zájmù se roziøoval mimo
Lipinu, mimo starosti v obci, mimo pozemky, dobytek! A kdy
se starostové seli, jeden z nich, mladý sedlák moratínský,
øeèný a trochu chlubný, vdycky jako naschvál zaèínal o politice, ryl do hejtmana a okresních komisaøù, vysmíval se jejich
nìmeckému drmolení a potom zaèínal o jiných vìcech, které
Obervu mátly. Vysoká politika to byla, o zákonech, o minist-

rech, o vládì, pøi èem jedni nechápavì pokyvovali hlavami
a druzí úzkostlivì se dívali ke dveøím, nevstupuje-li jimi chocholatý andár.
Oberva se starostovi moratínskému potají vysmíval a i pøímo jeho rozumy odbýval, ale na dnì cítil cosi jako závist
a respekt. Mladík... tak pøes tøicet... a kadého by nejrad vyuèoval jak ve kole! Synku, tobì by bylo tøeba odpovìdìt
a tvoje rozumy zprait... ale rozumìt tomu tak dobøe a tak jazykem seknout! A on se nedá, usmìje se, kapary si zrobí,
èlovìka pomotá. Prý noviny èítá kady den jako faráø a páni,
písaøe prý nepotøebuje a vecko sám sepíe. A jeho sestra
prý je té takový mudrc - kdosi o ní vykládal pøi schùzce, ale
z trhaného rozhovoru zachytil Oberva jenom zmatenou pøedstavu jakéhos truchlivého a nezvyklého dìje.
Ale pomalu se s ním spøátelil. Smál se mu, nebo jeho pøevaha ho drádila, ale bezdìènì byl k nìmu pøitahován. Doma
si sedal k novinám a èetl s krajním napìtím, s tuhou pracovitostí sloupec za sloupcem. Nebavilo ho to pøíli a mìl sto chutí
pohodit papírem a projít se zmrzlou cestou k lesu. Ale pøedstava, e nesmí býti poslední a nìmý mezi ostatními, bodla
ho bolestnì a zase tìce èetl drobné denní pøíhody a nestravitelné úvodníky. Po èase èetl lehèeji, ale obsah mu nezøídka
unikal. Cizí slova ho plnila zlobou a kromì nich bylo v novinách tolik takových podivných výkladù, je vypadaly srozumitelnì a pøece byly zavaleny tìkými balvany. Na kohosi
se útoèilo, ale Oberva nevìdìl, proè... co provedl, koho ocigánil?
Sblíili se po úøední poradì, kdy starostové li panu hejtmanovi pøát k Novému roku. To starosta mìsteèka, vyzvedající
vdycky svou mìstskou hodnost, lizoò skrèený, jak se mu
po ukryjenku smáli, pøemluvil vecky ostatní, e se musí

na hejtmanství vinovat. e tøeba ukázat troku dobrých mravù a e nekodí mít u pánù oko. A kdy bylo po blahopøání,
sesedli se v hospodì, Oberva se dostal k moratínskému starostovi, rozhovoøili se, vykládali si malichernosti z obce
a potom dolo na vìci irí. Oberva se lehce optal na to i ono,
slyel odpovìï jasnou srozumitelnou, sdílnou, e se mu ani
domù nechtìlo. Pravda, i on mluví pansky, ne tak jenom
po naemu a po sprosty, ale rozumí mu a hádanek v jeho
øeèi není. Bylo tak pøíjemnì teplo, tak bez hnìvu, bez luèi,
bez hlodavého poniování.
Obervo, smál se od vedlejího stolu úklebný hlas do jejich hovoru, daj pozur, a se ti politika nìpøeji. Beztak Bernat
chce by za paru rokuv poslancem a ty mu budì muse hlas
da!
A èemu ni? iroce se rozesmál Oberva. Bernatovi hlas?
I dva, aby mìl vìèi rados!
Rozjídìli se. Oberva dlouho shánìl pacholka, jen se ohøíval ve výèepu a pil u nìkolikátou vaøenku, silný èaj na zpùsob grogu. Zanadával si nìkolika prudkými výkøiky, pobízel
pacholka ke spìchu. Bernát ruce podával a vecek zèervenalý zval Obervu na hon. Na saních je to cesta jedna radost...
bude nás pár, tøi, ètyøi... trochu se provìtráme... pøijedete?
Pøijedu, øekl Oberva a u sedaje do saní.
A vypravil se skuteènì za mrazivého jiskøivého dne, svítícího jehlièkami snìhových vloèek a iroce se rozevírajícího. Jel
na saních umrzlými, hladkými cestami a pohyb, jas, ticho, cinkaní rolnièek, obrovské plochy snìhu, vecko to jej pøíjemnì
uklidòovalo. Kolik rokù ji tak nejel, tak docela zbùhdarma,
jenom pro zábavu, sám sobì pán, nikým nehlídán, nikým podezíravì nepronásledován! Sanì fièely, sníh lehce skøípal,

obrovská vzduná køídla vála hebce nad hlavou... a cincin ...
cincin...
Potom chalupy, nesmìle vyhlédající ze snìných obalù, zavalené stromy zahrad, grunty na návrích.
Grunt Bernátùv byl malý, ale Oberva blesknutím oka poznal,
jak jest úpravný a v poøádku. To ten mudrlant a novináø umí
i grunt èistì dret! A hle, pantí se, po módì se drí, záclony
má na oknech, nábytek jak v mìstì, obrazy velké na stìnách,
nic svatého, nic starosvìtského...
A u je tu ulehlá, usmìvavá selka, èervená a spokojená s kulatýma rukama jako váleèky, pozdravuje, ruce podává, iroké zuby v úsmìvu ukazuje. Oberva a dva sedláci z dìdiny
sedají - a kerého èerta! Bernát má i divan, mìkko se tak sedí,
a to vìøím, rád sobì pohoví... jak v mìstì, jak u pánù...
Horký èaj se kouøí, krev se rozehøívá. Øeèi tryskají, bezstarostné, kadodenní. Hospodynì se vyptává, jak je Obervovi
vdovci a Oberva polo vánì a polo ve smíchu vykládá. Smíchy a vtipy... Oberva vypíná bradu a iroce se smìje. Je mohutný, rozloitý, silný. Hádejte mu roky... a øeknete, e má víc
ne pìtaètyøicet? e u pøes padesát? A jetì ani jednoho
bílého vlasu? A vecky zuby jako dlátka?
A u se zase chystají ven. Bernát nasazuje beranici a píská
na psa. Sedláci se dívají znalecky na oblohu a pochvalují si
jasný vzduch.
U jsou na prahu, kdy tøi drobní hoi se s køikem enou
ke dveøím. Zdraví, tlustí, èervení, hladoví. A za nimi vysoká,
krásná ena, tíhlá, urostlá, je se snaí zachytit nejmeního
hlaváèe.
Vidíte, Obervo, smìje se Bernát, tøi synky mám, tøi krále!
Pro tøi nebude gruntu dost! Nejstarí má pìt rokù, nejmladí
tøi -

Ale Oberva si dìtí nevímá, nedbá, e selka pøezdívá dìtem nìznahaòbù (to e nepozdravily a s køikem se domù hnaly), blesk temných oèí zaujal jej zcela a pevnì se zadíval
do podlouhlé, jemné, naèisto nedìdinské tváøe. A u jej Bernát pøedstavuje: Moje sestra, mluví, a Oberva drí na prchavý
zlomek minuty enskou ruku ve medvìdí pracce.
U jdou mui vylapanou pìinou, ale Obervovi je najednou vecko hloupé a zbyteèné, brouzdání snìhem, køiky, krákání havranù, lutá prchající skvrnka zajíce, bouchání, pískání
na psy. Cítil hmotný dotek onoho pohledu na své tváøi, cítil lehký stisk ruky. Eh, nesmysly! Ani nenamíøil, støelil, rána tøeskla
v ostrém vzduchu, za zády se ozve hluèný smích (to Bernát
potvrzuje nepodaøenou ránu), pár havranù vzlétne do vzduchu. Eh, bláznovství! A coe to vykládali v hospodì o ní? e
je vdova, e mìla mue nièemu? Co, co? Eh, a vy si myslíte,
e Oberva neumí støílet?
Rád by se k Bernátovi pøidruil, rád by se nenápadnì vyptal, ale toho zchvátila lovecká váeò, køièí, psovi nadává,
vítìznì se smìje, kdy se zajíc v ohbí cesty pøevrátil. Tak Oberva jde a radosti nemá. Nestøelil nic, ani kdy do chomáèe vran
zamíøil. Nucenì praví, e u odvyk , e musí ruku zvykat, ale
nejradìji by zahodil puku do zasnìené brázdy, vrátil
se do dìdiny, vsedl do saní a... jeï , jeï, jeï!
Ale kdy u má k veèeru odjet a soumrak víc a více popelaví, pøipravuje zdlouhavì konì, prohlíí sanì, pøehazuje koich.
Louèí se s Bernátem, ruku podává selce, zve je k sobì; ba
i dìti se vyhrnuly a hned do snìhu a hned se kulují. Ona u
nepøila.
Krvavé záblesky zimních èervánkù na snìhu dohasínají.
Oberva zvolna usedá do saní, narovnává se a pøece jetì
na pár vteøin oddaluje okamik, ne se konì rozcválají.

S vai sestru sem se nìrozluèil, praví jako mimochodem.
Bernát se ohlíí po enì, ale ta kvapnì vykládá, e vakrová není doma - a Oberva se kousá do rtù.
vih bièem, zamávnutí beranicí, výkøiky. Cincin... cincin!
A jeï, jeï! Vzduch hvízdá, mraz típe, kopyta pravidelnì buí...
jeï, jeï! Tma nalévá víc a více modra, se stromù visí praporce stínù... cincin... a jeï!
Doma jej èekala u stará Sráòka. Skøípl zuby a nevlídnì
zahuèel na pozdrav; pavouk mu pøetrhl pøízi neurèité vlahé nálady.
Co je? zabruèel, svlékaje se.
Ach, hospodaøu, starosto, a vrásky staré eny se stahovaly celou stupnicí pocitù, radostí, zmatkem, úzkostí, výèitkami, syna matì, synka pìkneho, zdraveho, varneho! Dnìs
v noci to pøilo, boe, borak co vystala! trnast dni smy èekali a tøi dni se u trapila, na boi smilovani volala, o pomoc
prosila! Ale Paneboe, chvala tva, vecko se astnì skonèilo - a syn, syn! A chudera, ledva vydechnu mohla, obratila
hlavu a oèi mìla ece jakoøka sklenne, a u eptala: Co je?
A syn, smy øekli. To dobøe, povida, hospodaø chtìli syna, to
budou radi -
No - øekl Oberva temnì, a je zdrava -?
Slaba je stranì, vypada jak boi umuèeni, bleda a dodìlana... ale snaï Pambu da, e se spravi -
A nìma adne ujmy, øekl neúèastnì a vytahoval peníze.
Tu matì... vemtì, e to ma za syna... no, a tu eèe pøidam ..
a sobì pøilepi... a muky vam dam -
A jak ho mamy pokøti?
To u je vaa staros, øekl po chvíli.
Jakub... ?
A raèi ani ni - øekl vyhýbavì.

Ale pøece... po tatinkovi, zaprosila staøena a slzy se jí kutálely po tváøích.
Mno... táhle a neurèitì pronesl Oberva.
A, hospodaøu, dralo se ze Sráòky tìce, jako by tryskalo
z nejtìích hloubek, vy se na svojiho syna nìpøidìtì podiva?
Na co by! øekl drsnì Oberva a zamraèil se. Aby dìdina
eèe vìc mohla mluvi, e se mluvi vèil! Aby sobì kady utøinos hubu otviral! Sem starosta - hodi se to na mì?
Ale je to vaa krev! vykøikla a zoufale. A dybystì ho vidìl, cely stì to vy! Brada, oèi, èelo, i dybystì ho zapøel, podoba vas prozradi! A vy ho nìzapøetì, vy ho nìodkopnìtì...
nìodkopnìtì Madlenu...
A ruce sepiala v zoufalém adonìní.
Stare øeèi nanovo omila - to neni muj zvyk! øekl Oberva
tvrdì. Jake odkopnuti? Nìdavam vam penize i ivobyti? Veci se budìtì mìt dobøe z Madleny! I na synka sloim, ale dobrovolnì, bez mameòa, bez natlaku, bez pomluv! A mi ani Madlena do gruntu nìchodi, e budì zdrava! Starosta nìsmi sobì
dovoli to, co prolo sedlakovi.
A místo dalí øeèi køikl na sluku, aby pøinesla mouku, a hrubì
se oboøil na Maøenu, je se podezøele toèila kolem dveøí.
(Zmetek cigánský, jistì poslouchala.) Maøena uklíbla se, trochu pøekvapena a nejistá, a uraenì se odtáhla.
Za týden pøiel zase krajan.
osatý fráèek vkradl se do dveøí a zbrázdìný oblièej, rudý
alkoholem i mrazem, mìl pokorný i chytrácký výraz. Hned
se roznaøíkal, e je zima, e se mráz tuze náramnì ve starých
kostech drí a jaké je to posezeníèko takhle u rozehøátých
kachlových kamen... Popil si, labunicky si liboval v teple,
na lavici protahoval skrèenou postavièku a vykládal historky

o lidech, které Oberva znal jen neurèitì z doslechu. A zase
pøekotnì mluvil o jeho starostenství, to e se dalo èekat, to
e bylo tak jisté, jako boí spasení...
Oberva, dobøe vyspalý, výbojný, zdravý, jen do toho pøekotného povídání utrousil obèas bodavé slovíèko a pak najednou zpustil zhurta:
Tu, krajane, kdy u vysypetì nìvìsty pro mì? Kolozube
mlynarky, hrbate vyminkarky, stare panny, farske hospodynì?
A to ne, to ne, krajane milej, oíval se dohazovaè. Víte,
pro vás musí èlovìk tuze opatrnì vybírat. Desetkrát zváit
vecky pøednosti, z jakýho rodu jest, jaký má vìno, co dovede, aby mìla, jako víme, taky nìjaký cvièení, no holt, jak povídám, tuze obtíná práce -
Podle teho pro mì se nic nìtrufatì vyhleda? smál
se Oberva.
Já e bych si netroufal? Já... Kerej znám celej ten kraj a
k horám? Já... Kerej jsem u pøivyk i té vaí podivné øeèi...
èe, èe, nì, dì... I pro vás, pane Obervo, bych mìl... a moc
výhodný partie - No, na pøíklad dceru sedláka Komána
z Byèiny... moc velký vìno dostane, enská tuze k svìtu -
Tu ja znam z doslechu, smál se Oberva. Pry pro jeji jazyk
by s òu ani ïabel z horuciho pekla nìvydrel... a tatik u dennì Boha vzyva, a mu od dcery pomoe -
Tedy, mrzutì se obrátil dohazovaè a høál si u kamen druhou èást tìla, moná byste chtìl mìstskou. I takovou mám...
v Brunperovì... Lojkáska kupce dceru... víme, ten, co má
ten keftík na rynku.
Te nìznam... ale Lojkasek... poèkajmy, dy je sivy jak holub, hadam mu pøes esdesat -
To má, to má, nerad pøiznával dohazovaè.
A cera? vypjal Oberva bradu.

Jo, je pravda, u je v letech... ale jináèe enská tuze zachovalá, ikovná, náramnì k lidem -
Ech, nìchtì teho, bez pøechodu se utrhl Oberva a zamraèenì pøecházel svìtnicí. Chrome a stare a hubate... dy nic
poøadnìjiho nìvitì, slotì cele svoje øemeslo a chytnitì
se jahly -
Ale, ale, pane starosto... pøikrcenì se vymlouval muík,
já to smejlím tuze upøímnì a pøál bych vám nejlepí hospodynì... ale vy hned hrr hrr, èlovìka odbudete -
Oberva nemluvil, jenom svìtnicí pøecházel.
Znatì sestru moratinskeho burmistra? vbodl najednou
do dohazovaèe otázkou.
Jako Bernáta? I jak pak bych neznal, tuze dobøe znám! Tu
èernou, vysokou... ale jo, jo, znám! Ale, pane starosto -
a muík se rozpaèitì krábal ve vlasech, to nic pro vás, to je
tuze podivná historie -
A kdo vam øek, e na òu myslim? zahuèel Oberva nevlídnì.
No jo... kdy jste se tak znenadání optal -
A co o ni vitì?
Toti... to se nedá tak najednou vypovìdít, je to celej román, a dohazovaè se zase pohodlnì narovnal. Znal jsem
u starýho Bernáta, tuze divnej èlovìk to byl, nevlídnej, sám
pro sebe, jako pavouk. A grunteèek malej, dluhù na nìm a
Pámbù brání, ale starej se pøièiòoval, aby aspoò zalepoval
díru dírou. A víme, jedòu vìc mìl tuze divnou: byl to takovej
starej písmák, v zimì sedìl celý veèery v knihách, ani
do hospody nechodil a s nikým se nekamarádil. ale s dìtma
míøil tuze vysoko, varný dìti mìl, no, vak to znáte. Syn tudýroval, a bylo to gymnasium, potom hospodáøská kola
a jakýsi kursy jetì, a co já vecko vím. To se zná, e peníze

vyskakovaly starým náramnì zèerstva z kapsy a e se gruntek
klátil, kadou chvilku mìl slítnout na exekuci -
Èlovìèe, vy zaèinatì od Adama, jak dybystì kronyky spisoval, posmìnì bruèel Oberva.
Jo, a s dcerou to bylo nejináèe. Dal ji na výcvik, a to byla
na jakejchsi kolách, hospodyòskejch èi hospodáøskejch a v
kláteøe pobyla, tuze hezká holka, èerná, urostlá, ale nemluvná, do sebe uzavøená, tak jak táta její. Beztak mìla to po nìm
a syn, jako nynìjí starosta, ten byl zase celá máma. Veselá
byla, hovorná, do práce jak oheò. Vak táta mìl rad dceru,
to byl jeho miláèek, Albínka byla mu nad poklady svìta. Potom se zaèali enii trousit. Jakej pak div, krajane, no ne?
Zaèal za ní chodit jakejsi takovej oupravnej muskej, snìdej,
zarostlej, jak idáèek vypadal, a za ininýra se vydával. Prý
mìl kdesi, no nevím u, v Prostìjovì èi v Olomouci, fabrièku
na masti, barvy, oleje... a víme, na takový velijaký vìcnosti.
A tuze se mìl kolem starýho Bernáta a jenom Albínku, e je
to vzácná holka, e z ní bude znamenitá panièka a aby u byla
svatba. A taky e jo - starej svolil, dcera byla celá pobláznìna, ten idáèek se vozil v koèáøe a pugéty nosil a mluvil, a
vecky umluvil. Ale ono to bylo jinaèí a tuze zlý: Ten chlapík
mìl fabrièku jen na oko, ve skuteènosti to patøilo vecko jakýmus pekulantovi, enskejch mìl po celém svìte jak tureckej paa, dluhù stranejch a celý noci jenom prolumpoval.
A starej Bernát grunt dìsnì zadluil, jenom aby dal dceøi krásný vìno... no, vìno prej bylo na ten èas opravdu znamenitý ...
a byla sláva náramná. Ale jen na èas: pár tejdnù se mìl ten
idáèek - ani nevím, jak mu øíkali - krásnì kolem Albínky,
na zábavy ji vodil, kus svìta scestovali; ale za krátko se ukázalo, e probil vecky její peníze, e nic nemá, e vìøitelé
se hlásí se vech stran. A u bylo zlý. Pak prý ji bil, no, a nevím,

ale vykládalo se o tom a já za obchodem ledaco zvím. Nakonec ho soud chytal... víme, prej faloval i jakýsi veksle a to je
dycky mrzutá vìc... a tak ten èistej chlapík den pøed tím, ne
mìl jít k soudu, pod eleznici skoèil -
Obervovy oèi byly chladné a pevné. Díval se upøenì do narudlé tváøe vypravìèovy.
Jo, abych nezapomnìl... Albínka utekla od nìho jetì døív,
ne se ta hrùza stala. Pøiel telegram, ale na pohøeb prej nela, a k soudu ji volali, a o vecko pøila, nic nezachránila
a jetì starej musel sílu penìz platit. To bylo boí doputìní.
Prej se i otrávit chtìla, ale já nevím, kdo pak do toho mùe
poøádnì nahlídnout! Vrátila se nadobro domù, ale dlouhej èas
byla jako smyslù bavená, nemluvila, zavírala se. Jetì tìstí,
e se mladej znamenitì oenil, mladá mìla groe, práce
se umìla poøádnì chytit, tak grunt zase zdvihli, do poøádku
dali, hodnì dluhù poplatili. Starej Bernát se umoøil, poøád si
vyèítal, po stole cifry maloval, a stará té tak zhasla, ani nikdo
nevìdìl. A Albínka zùstává u bratra, s mladou se prej dobøe
shodnou.. vak je to tuze srdeèná enská.. ale nenadbejvá
jim, myslím. Dìti se sypou, na gruntì se tøeba obracet. Ale
mladej Bernát je chlapík, rozumnej, ouèinlivej; vdy zadarmo
ho starostou nevolili - a jsou tam jetì jináè kabròáci, sedláci
s gruntama jako hrady. A pro Albínku u enich nepøiel... no,
víme, vìno ádný... a to její manelství bylo takový divný... mu
takhle skonèit -
Mohla za to? oboøil se drsnì Oberva.
Ale chraò Pámbù, já neøíkám, u je to takovej trudnej osud,
oíval se dohazovaè. Ale jako... bylo by vám to vecko pøíjemný? A potom... kadej se bojí... dy ona nemluví, lidem
se vyhýbá... Pro sedláka velká paní -

Jak by se luïam nìvyhybala? zaèal zase Oberva. To kady enem ui nastrkuje a vyzvida. O vecko e pøila, ale, ale...
ak se to vìdìlo hned napøedek... a ja u vim, jak se to umi
vyklada a ludske nìèesti roznaa...! A dìti...?
Nebylo jich -
Oberva zase chodil svìtnicí, díval se na okamik do zahnìdlých stropních trámù a potom se tìsnì postavil pøed dohazovaèe.
Vy, krajane, øekl mu rozkazujícím, urèitým pøízvukem, zopta se pujdìtì -
Ale najednou se obrátil prudce, rukou mávl a ostøe se zamraèil.
Eh; co ja potøebuju cizi pomoci, øekl skøípavì, jako by sám
sebe zakøikoval.

8.
PØI NEJBLIÍ PØÍLEITOSTI OBERVA pøitoèil se dùvìrnì k Bernátovi, odvedl jej stranou k osamìlému stolu v hospodì a spìnì, bez dlouhých úvodù mu øekl, e by rád brzo
pøiel na jistý rok k jeho sestøe.
Øekl to hartusivì, vysypávaje slova jako hromádku tíivého
kamení.
Bernát vytøetil nechápavì oèi. Vecek ztrnul a jeho tváø
mìla výraz naprosté bezradnosti.
Ale, Obervo, prosím vás, pokouel se usmáti, jaký to máte
nápad! Pøepadnete mì, udeøíte mì, èlovìk zpitomí a neví,
jak by odpovìdìl -
Jaky napad, hluèel Oberva, zakrývaje drsným pøízvukem
trapnou nejistotu, ja vdovec, ona vdova! To se rozumi, e sobì

nìbudu vybira roby za plotem! e chcu aby mi druhe manelstvo pøinìslo èest!
Ale je to vecko tak divné, tak náhlé! Dyby vèil pøede mnou
udeøilo, ménì bych se divil! Ve snu by mì nic takového nenapadlo! A dy ste s ní, myslím, o tom ani slovíèko nemluvil!
Nìmluvil - co na tym! Co umi, co proila, vim, jaka je, vidìl
sem - co potøeba vìc? Pravda.. je mladi, vìc e o dvacet
rokuv... ale, na mu duu, ja mam sily jak mlaïoch! Paøezy
se mi trha chce! Novy ivot zaènu! Nìbudì litova! Èeho se ji
zachce, k noham ji poloim!
Vìty polohlasitì vykøikoval, jako by ípy vyhazoval.
Ale, kroutil se Bernát, je to vecko pìkné, ale... no, naè
zapírat, vìna u nedostane, je bez krejcaru, ak na co vykládat staré bolesti?
Mluvil sem o vìnì? vytáhl Oberva oboèí. A co je mi vìno?
Mam penize, nakupim ji, èeho potøebuje! Dyby koule nìmìla, vecko jedno! Chcu, tak jak je! e ledaco vi a umi! e svìt
vidìla! To je jeji vìno! A vy penìz potøebujetì, Bernate? Zavolajte, o pulnoci zatluètì!
Bernát byl zmaten.
Hrubì bych nerad... pletl se, kdyby se mezi námi dvìma
co nemilého pøitrefilo... Kamarádi sme dobøí.. ale nevím já...
sestra je divná nìkdy, mrzí ji zmaøený a zepsutý ivot! Já bych
ji nerad nutil, vypadalo by to, jako bych ji z domu vyhánìl...
A to ne, ne -
Øeknitì ji, co sem povidal. Z upøimneho srdca ji to podavam. Zprotivil se mi cely ivot, jak sem il dovèilka! No, ledaco mam na svìdomju,lecjaky høich, svaty sem nìbyl. Mone, e stì u co slyel, mone, e vam etì lude donìsu. A tu
tym vìc sobì ji vai budu, dy se mnu novy ivot zaènì! Ja

dam penize, dam ji vecko, ona a novy rod zaloi! Lepi
rod, aby i ona se vzkøisila!
Drtivì draly se mu vìty z úst, vyráené tìkým jazykem,
a znìly udýchanì, jako v hádce.
No, øeknu, øeknu... mluvil Bernát stále v rozpacích, ale nevím... za odpovìï neruèím... My dva se nerozhnìváme, a dopadne ta vìc jakkolvìk... e?
A napietì mi?
Napíu. Bude svolná, dobrá, pøijedete, ne, ak vám etì
jinde tìstí poroste! A rozmyslete si sám vecko poøádnì,
Obervo -
A slovem se za mì pøimluvitì? Obervova øeè zjihla.
Neukodím vám... jaké by to bylo kamarádství? odpovìdìl Bernát trochu vyhýbavì.
Dny plynuly a Oberva mrzutì pøehazoval úøední potu. Celé
balíky toho bylo, nesmyslných krábanic, pøíkazù, razítek. Ale
on èekal lísteèek, tøeba pár slov.
Do nièeho se mu nechtìlo. Mìl v úmyslu kus rybníka odvodnit a pokusit se o koupi moèálù... to by byla chlapská robota, a by se bainy vysuily... v zimì bylo by tøeba ledy rozsekat a rozvést, aby se z jara voda odvedla a mokrá zem pøeorala, ale nemìl chuti, váhal s koupí. Pro koho, pro koho?
Po týdnu pøiel lístek. Bernát psal krátce, aby pøijel, e
se o ostatním domluví ústnì.
Oberva zjasnìl a nedoèkavì zneklidnìl. Nejradìji by zapøáhl
hned a jel, tak jak jel na hon, ale tøeba poèkat, do nedìle poèkat.
Desateru práci zaèal a nic nedokonèil. Stáje prohlíel a stodoly, na ploty se díval, na vrata. A plány se mu rodily: to tøeba
pøestavìt, nové ploty, nové sloupy, nový vjezd... dobytka pøikoupí... a hned pøestaví jizby... nebudou u starosvìtské a-

landy s okouøenými trámy, nebude se pec èernì dívat, ale
bude to jizba svìtlá, èistá, se záclonami, s novým nábytkem,
tak jak vidìl u Bernáta.
Nový ivot! Musí být nový ivot! V ilách zpívá, v hlavì bije,
rukama lomcuje!
V nedìli jel tak dùleitì a posvátnì, jak nikdy v ivotì.
Nikdy tolik se neopraoval, nikdy tak úzkostnì koní nestrojil, nikdy tak postrojù a zvonkù neèistil. Od erého úsvitu byl
na nohou, dohlédl na konì, nekulhá-li který. Byl hotov, do zrcadla se díval, pomraèoval se. Starosvìtsky vypadá, ze starého zákona. To e nikdy nemìl pokdy dbát o sebe.
Sánì jely, vzduch hvízdal, sníh skøípal. A zase obtíené stromy, obrovské snìhové plochy, iroké výhledy.
Dojel. Bernát vybìhl, pøekotnì mu ruce podával, hluènì a nadobro zbyteènì se smál, na cestu se vyptával, konì poplácával a hned je odstrojoval.
Na prahu svìtnice se èervená selka ze iroka smìje, ruce
podává, o poèasí mluví.
Oba mluví pøíli hlasitì a pøíli pøekotnì. Nebývá to, kdy
lidé chtìjí zamluvit nepøíjemnou vìc? Na pohovce sedí, èaj
pije.
A dveøe se otvírají od vedlejí svìtnice a vchází Albína. Vysoká, v oblièeji bledá, s hoøícíma oèima, s èernými vlasy hladce naèesanými.
Obervovi ruku podává, vítá jej, ale v jejích slovech prokmitávají ledové jehlièky. Oberva stojí, rudne, rád by øekl nìco
zdvoøilého... nic nenapadá... k èertu, jak synek tu stojí, jak mlaïoch na námluvách!
Hovor trhanì teèe, vzpruován smíchem Bernátovým (je nucený, nucený! cítí Oberva), anekdotami, prýmy. O politice zaèíná mluvit, ale bez tepla, spoustou pøekotných slov. Oberva

se zmohl na nìkolik vìt a chtìl by pøece mluvit rozumnì, rozvánì, aby vidìli, e není jak figura za dìdinou. Ale Albína
sedí proti nìmu, bledá, oèí jí svítí a na rtech sedí slabouèký,
pøitrpklý úsmìv - a to jako by se nedotknutelná hráz postavila
mezi ni a Obervu, je zmrazuje lidské mylenky. Královna,
královna, napadá Obervu, a z pamìti noøí se mu obraz, jak
jej vidìl kdysi na pouti v kostele, svìtice svìtlem ozáøené, nezemské, vzdálené. Cítí se stranì malý pøed ní... u nesedí
starosta; u nesedí nejbohatí sedlák z Lipiny, ale jakýsi ubohý ebráèek, co pøiel vyptat krajíèek chleba...
A pak odela Bernátová do kuchynì, dìti, které se vplíily
do svìtnice, jsou odvolány, úøední jakési øízení vzdaluje i Bernáta, a Oberva sedí s Albínou sám. Hodiny tikají tak podivnì
a hlasnì, hora pára stoupá z hrníèkù.
Vy stì nìrada, e sem pøiel... urazilo vás, e sem bratra
zaprosil... zaèíná Oberva a slova se mu tìce derou. Je rudý,
nespokojen.
Nemusíte se omlouvat, pane starosto, mluví Albína a její
øeè má mìkký pøízvuk. Vdy je to vae právo otázat se. Bratr mi vecko vypravoval. Já znám vae pomìry, vím, e jste
bohatý, vím, e máte velký grunt, e hospodyni hledáte.
Mlèí, oèima bloudí po stìnì.
Pane starosto, bratr mi vypravoval ... opakuje a tváø její je
køídovì bílá, a já jsem mu øekla, e ano. Vezmu si vás, pane
starosto. Vezmu... a chápete, e jsem se tìko rozhodovala.
Ale nechci vás klamat, nechci vám mluvit nepravdivá slova
o svých pohnutkách, nechci hned první slova poskvrnit lí...
Já si vás vezmu, e musím -
Oberva se vymrtí, trhne rukou, ale Albína u zase mluví tichým, usmíøeným proudem, mluví spisovnì, bez náøeèního zabarvení:

Nikdo mne nenutí, bratr rozumnì vyloil, co máte, jaký jste,
co oèekáváte. Ale já jsem zde pøece jen nadbyteèná, teta,
která bude stárnout, teta beze jmìní, která nìkdy mùe být
chlapcùm na obtí, a dorostou. Nic mì neèeká ne nìkde
na výminku podìlkovat, èekat, a budu odstrèena, kdy u
nebude sil. Ne, ne, pane starosto, nevymlouvejte mi, ivot je
tvrdý, a nejlepí pøátelé se zatvrdí, a udeøí bída, nedostatek.
Vezmu si vás, pane starosto. Nevím, budu-li dobrou hospodyní, ale u bratra jsem se snaila být uiteèna. Nevím, nezklamete-li se. Budu i u vás jak spálený strom. Vy mi nabízíte pøístøeí, vy mi nabízíte peníze... vy víte, e já vìna nemám, e
mám jen zbytky výbavy... já vám za to vecko hodnì dát nemohu, nebo nemùeme si nalhávat e to bude mladické milování jak za bláznivých rokù -
Oberva pøes stùl vztahuje ruku po prstech Albíniných, ale ta
se klidnì odsune a mluví zase zvolna, vyrovnanì:
Vidíte, pane starosto, podávám vám sebe bez okralování. Vy chcete nový ivot, vám se teprve nyní ivot rozvírá, vy
máte plno síly... a já... pøíli krátko jsem mìla mládí a pøíli
málo mám víry, e bych mohla ít novým ivotem. Mým otcem
byste mohl být. Buïte mi shovívavým otcem. Sama sobì nìkdy nerozumím a nad sebou bych rukama lomila. Budu vám
poslunou dcerou -
 Eh, co cera! vybuchl Oberva. ena pøece... a ja vas -
Ale Albína se lehce usmívá, jak se smìjeme zbyteènostem,
a smích její odzbrojuje.
Bude dost, kdy dcera, praví klidnì. Bude tìko zvykat
s poèátku, vy mnì a podle veho já vám. Vidím vás po druhé,
vy mì znáte leda z vypravování. Do duí jsme si nepodívali.
Pøed lety jsem myslila, e èlovìk mùe svìty dobývat, ale kdy
je mi k tøicítce, jsem skromnìjí. Lidé prchají, èlovìk hoøkne,

smíøí se s tím, proti èemu by se v mládí bránil zaatými pìstmi. Bratr se divil, e se chci vdát, ale za pár rokù by snad
bylo pozdì. - Vidíte, e se na vecko dívám jasnì -
Oberva sedí, rozíøenými zraky objímá podlouhlou tváø, dívá
se na rty, je poklidnì a pøitrpkle mluví, slyí panská slova, jak
mluví naduèitel a v Dubové faráø nebo páni v Ostravì v kanceláøích, ale vecko je tak pøirozené, èisté, jemné. Není mu
plnì jasno, èeho se veho dotýkají její vìty, ale dívá se zamlklý s pokorným údivem a v srdci jeho je sváteènì svìtlo. Pøiel
do nového svìta, kde jsou lidé jiní ne na jeho gruntì a na
polích, pøiel do svìta, kde se slova ozdobí a pohled utlumí.
Pøiblíí se k nim, ale musí stát pøed nimi nìkolik krokù; neumí mluvit, vzdìlaný nejsi, do kol jsi nechodil, umí jen
na èeledíny køièet, v hospodì rámusit, dìvuchy tvrdo kolem
pasu brát I naè bychom o tom déle mluvili! mávne rukou Albína. A
se bratr vrátí, øekneme mu, e jsme se domluvili.
A kdy bystì chtìla svabu? nesmìle a zvolna se táe Oberva.
Nechám na vaí vùli. Chcete-li rychle, nemám nic proti
tomu. Má-li èlovìk do vody skoèit, je dobøe, udìlá-li tak hned,
dokud se nevydìsí -
A to je pravda, jake vahani! vzpruí se Oberva. Dy neni
potøeba pøiprav! A e stì svolna, sem hrubì rad a nadoopravdy vam za to dìkuju!
Podává mu ruku, usmívá se zvolna, planoucí svìtla jejích
oèí se kalí.
Potom se Bernát vrací, udýchaný a jaksi rozpaèitý, sloené
pùlarchy má pod paí. Spìnì mluví, e èlovìk nemá odpoèinku, to e tøeba vyøizovat pozùstalost, a jeho oèi klouzají
po obou, jak zde sedí tií a hádankovití, jak sestøe se lehce

chvìjí ústní koutky a Obervovi tváø se leskne nezøetelnou spokojeností.
Hovor umlká, trojí nejisté pohledy bloudí svìtnicí.
Domluvili jsme se, zaèíná po chvílí Albína, panu starostovi jsem øekla, e nemám penìz a e jsem bez výbavy jako
nejchudobnìjí dìvèe z chalupy. Dostal by nevìsty s vìnem,
vím to, on to také ví -
Oberva protestuje rukou, rudne, ale nemluví, Bernát nìkolikrát nejasnì opakuje: Ale, ale -
Pan starosta si jetì vecko rozváí, pokraèuje Albína.
Bude-li trvat na své nabídce, pøijímám ji. Chce svatbu brzo,
já té... ale prosím jenom, aby byla nehluèná -
A to nìlza, nìlza, nadoopravdy nìlza, rychle skáèe Oberva do øeèi. Dy ja mam rados a velka èes je to... na co
se skryva?
Prosím o to, a její prosba porouèí, naè bratra zatìovat
víc, kdy tolik jsem byla odkázána na jeho dobrodiní? Jen
se nevzpírej, neodmlouvej... byla jsem dlouho bøemenem!
A proè nalhávat veselí? Nehnìvejte se, pane starosto, ale to
nebude pøece veselí ani pro vás -
Oberva rozpaèitì do kapsy pro doutník sahá, chápe, e
Albína mluví: ani pro vás, Bernát se ostøe a nesvým hlasem
smìje, ale Albína je klidná, bledá a krásná, knìna na obrázku, který se vìnèí rùemi.
Je neklid, paprsky z oèí se rozbíhají, do svìtnice vchází Bernátová od plotny uhøátá, smìje se, diví a hned jako by do pláèe
se chtìla dát, k Obervovi pøistupuje a mluví cosi naprosto
zbyteèného Veèer Oberva odjídí, u za era, je modøe stlumuje obrysy.
Jak beranici do èela narazil a oèi pøivøel, jak vítr s lednými
pendlíky kol uí mu poletuje, míhají se mu pøeludy v rychlém

spádu, úlomky vìt slyí, smìs pomíchaných zvukù. To jak Bernát k saním pøistupuje a hluènì se louèí (co se trochu podnapil?), jak selka se smìje, a ona, Albína, mu ruku podává.
U sedí v saních, ale vstal by nejradi, sevøel ji dychtivými,
tvrdými rameny.. ale kol ní, takové urostlé, takové panské, takové... je cosi jako mlha, je ruku zchromuje. ruku podává,
astnou cestu pøeje. Bernátová volá o návtìvì v Lipinì, jak
se smluvili. Oberva kývá hlavou, ale vidí jenom plameny velikých èerných oèí a vztaenou ruku. On, Oberva, nemotornì ji
drí. Chtìl cosi srdeèného øíci na odchodnou... u jede a to
ho napadá teprv, jak mìl promluvit Eh, má v hlavì zmatek ze veho. I to se mu podaøilo, enu
bude mít varnou, vzdìlanou, panskou. Rozbìhl se, ruku napøáh a øekla: Vezmu si vás, pane starosto! Mìl by bláznivì
volat; bièem práskat, v hospodì zarámusit, a by potoky piva
tekly! A to u není Madlena, co leze u postele a pokornì ebroní! Velké oèi má, mluví, jak kdy se v kníkách pìknì staví
slovo za slovem!... Ruku podává, astnou cestu pøeje...! A
bude jeho, ta panská krása...! A zase dýchla zatrpklým úsmìvem. Couvne, Obervo, kdy se tak na tebe podívá a promluví!
Vesel se, rámus, výskej, bièem práskej!
Vítr hvízdá, stromy se tvrdì klátí jak stíny obìencù. Oberva
si beranici hloubìji vtiská do èela.
Svatba se smluvila. A e ádný hluk, ádné veselí! Ale
do vech ïasù, dy se to ení Jakub Oberva! Starosta, bohatý èlovìk! Má peníze, mùe si poruèit, muziku do hospody
naptat, celou dìdinu pohostit! Nechce... a øekne, e prosí!
Jakube Obervo, a kdyby øekla, e prosí, aby sis grunt zapálil,
a èerné oèi kdyby tì probodly... vytahoval bys sirky z kapes?
Vytahoval ... u ruka po nich sahá!

Zejtra... pùjde rybníka kus kupovat a moèály. Etì rád kadý prodá bainy, co z nich není ani krejcaru uitku. A rybníky...
vyplatí se ta trocha ryb na vánoèní svátky a v postì? Pole z nich
budou, rozkopají se, rozorají, odvodní se, bahno vyveze. Roboty bude na dva roky! A grunt potøeba pøestavìt, ale to a
na vesno, staèí jizby upravit, nábytek v Ostravì nakoupit, jak
ona chce!
Jak ona zaprosí!
A e zaprosila, byla i její svatba v masopustì nehluèná.
Z Lipiny sedlák Valenta s enou, aby li Obervovi za svìdky, z Moratína nejblií známí. Ani do hospody se nelo, tvrdì
se dìdinský mrav urazil. V té panské jizbì u Bernátù se sedìlo, historky se vykládaly, ale nikdo se nedal do hluèného
zpìvu, do výstøedních tancù, do necudného kádlení. I Valenta, jen se první podnapil a spustil lehtivé historky, bez nich
se svatba neobejde, zarazil se brzy; rozzáøené oèi nechytaly
jeho dvojsmyslných vtipù a hluèné smíchy rozpustile ho nevítaly, nýbr rozpaèitý úsmìv sedal na tváøe. Ani dìti, které
vdycky nahlíely do oken a èekaly, a budou podìleny koláèi a cukrovím, pod okny nestály.
Byla to poklidná návtìva, ale ne svatba, na které se hlomozí. A Oberva byl by nejradi pil sklenici za sklenicí, drsnì
a povýenì se smál, i do tance se dal - ale pohled jeho zatìkal po tváøi nevìsty, zbledlé, s nevyspalýma a zarudlýma oèima. Zneklidnìl, divoký výbuch dravého veselí rázem po hasl.
A tak hledìl s pobonou i bázlivou úctou na Albínu... a poøád
se mu zdálo stranì divné, e je to jeho ena, druhá ena.
V ten èas bylo v Lipinì hodnì hluku.
Madlena Sránová sekrábala sirky do hrníèku a vypila smrdutou tekutinu. V køeèích se svíjela po podlaze a hroznì chroptìla. Stará Sráòka se sepiatýma rukama po návsi bìhala,

proklínala a hned zase prosila sedláky o povoz. Ve pitále
Madlenu hned vzali do oetøování a po dvou hodinách, u
za úplné tmy, øekl tlustý nìmecký doktor zkøivené a znetvoøené
Sráòce s cynickým vtipem, e se dcera její jistì trávila
po prvé. Prý to umí zcela nedostateènì, nebo byla by musela vypít dávku aspoò dvojnásobnou. A e si dva nebo tøi dni
ve pitále poleí.
9.
MRZNE, JASNÝM VZDUCHEM LÍTAJÍ bílé pruhy svìtelné,
je se na snìhových plochách zaehují v tisícerá svìtélka, jiskøivá a bodavá. Po bøehu rybníka obchází Jakub Oberva
v krátkém koichu s èerným límcem, èervený, silný a rozloitý,
a co chvíli køièí na lidi, kteøí rubají na zmrzlé ploe rybníka. Slunce bije do zrcadlové plochy a láme se slavnými plápoly, ale ti
drsní, zamotaní, mrazem zehlí lidé dìlají velké skvrny
do skelného svìtla, trhají rozhoøelou plochu a prudkými údery obnaují èerné nitro zemì.
A Oberva je hned zde, hned tam, pobízí, ukazuje, a kdy
práce nejde od ruky, skáèe sám na led a s hlomozným køikem bere do ruky krompáè neobratnému robotníkovi: ráz ráz - ráz - mocné údery roztìpují ledové desky a jsou to rány
prudké a rozmáchlé, jaké drtí a tøítí.
V bílém svìtle leí rybníky, hrázemi oddìlené, a vedle nich
se táhnou do irokých ploch kusy bainaté pùdy, nevzdìlané, nyní jako vøedovité, zvedající z lesklého ledu popráené
trsy zmrzlé trávy. A kdy Oberva vyskoèil z rozkopané zemì
zase na hráz, zadíval se laèným a dobyvatelským pohledem
na velké lány, je si chtìl nyní podmanit, a na jeho vypjaté tváøi jasnými odlesky hraje si sluneèní svìtlo. Má klidný výraz,

takový, jako kdy se chystal k velké práci a vìdìl, jak ji zmoci. Oèi mu svítí ivotnou radostí, stojí opìt bezpeènì na svých
nohou. Tu jest on, Jakub Oberva, nejbohatí sedlák z dìdiny!
Bainy skoupil a neuiteèné rybníky. A ho skoro prosili, aby
si odkoupil moèály. Nikdo se neodvaoval vytvoøiti z nich ani
pastviny ani úrodnou zemi! A byli to mladí lidé, tøicátníci, chlapi jako buky, a báli se vody, báli se bahna, báli se roboty
a nákladu! Ale on jim ukáe, e má pøes padesát, ale víc zmùe ne oni se svými mlaïoskými tøiceti! Zemi poruèí, aby
rodila! Ty kusy, kam bahno dá svézt, aby daly kobzole, ty ostatní oves! A druhého roku traviny! A jisto jistì neumøe tak skoro, aby dìdinì neukázal, e se bude kolíbat tìká re a luté
ito tam, kde ospale se pøelívala voda a pronikavì køièely rybárky!
Ale pravda, to se nedá zhltnout naráz! Dva roky se bude
rvát s bainami! A byl by ïas, aby nezkrotil! Nebát se, nebát,
udeøit! Peníze vhodit do zemì, vak ony vyrostou a vrátí se!
Boráci, co mìli prvé moèály, nad kadým groem se tøásli,
báli se vyhodit desítky a stovky, ale on, Oberva, peníze má
a ukáe, co s nimi dovede, e majetek rozmnoí! A za dva
roky... a kdo ví, neprodá-li kapitulní správa té jetì kusy bain ... na co je olomouckým pánùm bahnitá zem, kdy si s ní
rady nevìdí!
Po svatbì jako by omládl. Nová síla, nová dychtivost zaproudila ilami. U aby bylo vesno, to se dá do stavby, pøestaví si grunt, u vidí, jak se zedníci hrnou, na cihly klepají, jak
dìvuchy maltu a písek nosí, jak se zdi zdvíhají ze zemì. Cítí,
jak jeho majetek roste a jak on roste s ním.
Postavte se z dìdiny, kdo jenom chcete, jeden jako druhý,
postavte se a srovnejte: mùete se Jakubu Obervovi rovnat?
I vy, co jste peníze dostali od verkù za prodané kusy zemì!

Avak dost bídnì jste jich uili a smutnì se vám penízky rozkulily! Ten jeden dcerám na vìno vecko vyplýtval, druhý dluhy platí a skoro kadý pije, rozhazuje, neví, co by ustrojil! Ale
on ví, co jsou peníze! Smáli jste se, e byl èeledínem, e otroèil... ale hleïte, je burmistrem a má enu... Má enu, které
vody nepodá ádná z vaich, ty udøené, èervené, tlusté, klepavé roby!
Hrdá i tichá nálada zaplavila Obervovy mylenky. Zas u pøiel pøed oltáø, kde se èlovìk pokloní a køí udìlá. S takovým
svìtlým blýskáním v srdci nepùjde mezi robotníky. Zahoukl
na nì, koøalku jim z kapsy podal, aby se zahøáli a na chvilku
odpoèinuli, a el po hrázi, a neslyel hlaholných pokøikù.
Oèi pøivírá, jak mu slunce ostøe do nich bodá a pøíjemné vidiny zatopují mu pøedstavy. Rozlehlá jizba se zahnìdlými trámy... erý úsvit se láme zamrzlými okny... v posteli je teplo...
a na dosah ruky leí panské tìlo, bílé a rùové... Dívá
se na toto tìlo oèima slavnostnì rozzáøenýma, tak jak se dívá
poøád na velký zázrak... Bílé ruce, oblé, vlasy rozhozeny
po shlavku, temné oboèí rýsuje se ve dvì køivky. Potichu, potichu... jako kdy se zlodìj vloupá k pokladu a blíí se zvolna
s prudkým buením srdce...vztahuje ruce pod peøinu do prohøátého mìkkého, mdlého tepla, hebké tìlo ucítí, krásné prsy
zachvìjí se mu pod dlaní. Hladí nemotornì tvrdou rukou, bojí
se stisknout rázem, bolestnì, jak drásavì týral Maøenu, a
dìvucha stenala muèivou rozkoí ... Byl by to høích, straný
høích, kdyby tak najednou surovì tiskl rozvité prsy, na nich
se mu koneèky prstù zachvívají rozkoným mrazem. Ona oèi
otvírá, veliké, èerné, propastné oèi, z nich svìtla hoøí. Nemluví rty, mluví svìtélky oèí. U je marno zdrovat se a krotit,
zrychlený dech, mrazivý ár prolehl z koneèkù prstù do tìla,
hlava hoøí, tìlo hoøí, plameny zpívají velikou a slavnou píseò,

oèi se zalévají. Tiskne ètverhrannou býèí hlavu mezi její òadra, skrývá tváø v jejím tìle, a se teplem zalyká. Nesmìle
a pøece stranì ji sevøe, svírá ji v pýe, e je jeho. S celým
svìtem by se o ni bil... A ona nemluví, neusmívá se, jenom
svítící oèi má upøeny kamsi do hnìdých trámù, oddychuje
zrychlenì, hruï se jí zdvíhá, z úst se vydere trhaný zvuk bolesti... To kdy on slovo hledá a jen nezøetelnì cosi mumlá,
cosi divokého a roztoueného: Syna mi daj, syna, syna -
Ale... boe... ona se neusmìje, ona horce sama neobejme,
ona se rozkonicky k tìlu nepøitiskne. Její oèi hledí, podivné,
nevysvìtlitelné oèi a rty sebou kubou v bolesti. Nebrání se,
neodporuje, ale ani sladce nevyzve. A jak to... e se ani nezasmìje? Jak to, e on, Oberva, cítí po kadém objetí vdy
nepøíjemný stud, jako by se høíchu dopustil, jako by ublíil...
Ale... dítìti se ublíí a ne enì! A èím to, e se mu zdává, jako
by v ruce drel sochu, ivou, dýchající, nejvzácnìjí ze veho,
co kdy vidìl, a pøece ne èlovìka?
A èím to, e mu poøád jenom vyká a obèas se jetì zmýlí
s panem starostou? Ale pøece skvost má, enu nad eny,
koupil si ji a mohl si ji koupit, je jeho! Je jediná po dìdinách!
Kdy byla taneèní zábava v Dubové, jel s ní na saních, aby
se pochlubil. To mìly kolíbavé dubovské panímámy oèi navrch hlavy, kdy veli do sálu! Obervová, Obervová, umìlo
od rohu k rohu. Muzika tu zahrála... vak muzikantùm pìtku
za to hodil! A za týden budou mít doma sedláci sousedskou,
musí jít zase a aè se bránila u do Dubové, musí jít! A dívejte
se, mluvte si, eptejte! A divte se! Nemýlíte se, to je Obervová, ena starosty Jakuba Obervy! Panièka, ne selka!
el zvolna domù. Bylo mu jasno a pøíjemnì. ivot ho tìil.
Je to pøece vzácná vìc lidský ivot. A tak jetì dvacet rokù

ít, dvacet rokù v síle, a by dìti pøily a odrùstaly, dvacet rokù
s takovýma rukama, s takovými svaly!
Doma odbyl exekutora a dìdinskou robku, co pøila prosit
o radu, podíval se po dvoøe a po stájích, jak neopomenul nikdy, kdy pøiel zvenku, a posadil se do jízby.
Albína pøila z kuchynì, vysoká a úpravná, ale divnì zarudlá jak od velké výhnì.
Byla tu stará enská, Sráòka, øekla klidnì, ale poslední
slovo se jí zlomilo.
Oberva sebou neklidnì trhnul.
No a - øekl nejistì.
Vy jste mìl s její dcerou synka, nedávno se narodil pøed
naí svatbou, kousala se do rtù.
No, tu... zrudl Oberva. Mìl... vyhrkl prudce.
Ale proè jste mi o tom neøekl?
Takove vìci pøece... A myslel sem, e to vi, e to vitì, e
to brater øek. Dy sem il prve... e to ani jinaè nìbylo lza...
a co sem mìl dìla?
Zmátl se a zmlkl. Jizbou táhlo chladné vání.
Bratr mi ledaco nadhodil, ale já jsem jeho naráky skoro
a pøeslechla. Ale nemyslíte, e já jsem tu dìvuchu pøece jenom o místo pøipravila, e ona mìla být na gruntì místo mne,
e se ona mìla jmenovat Obervová?
Ani pomyleòa, vzkøikl prudce Oberva. Jakym pravem?
Právem svého dítìte, právem, e ona je matkou vaeho
syna!
Za ivy svìt bysem teho nìpøipustil! Ja mam enu, jaku
sem sobì vybral a jake se adna jina nìvyrovna! Albinko... ty
si takova mudra, takova rozumna... a u se nìhnìvaj, e ti
tykam a ty te pøestaò s tym protivnym vy ... vi, ty vecko

uzna a nìbude bra mi starý ivot ve zle... Co bylo, bylo,
zapomeòmy... a je novy ivot lepi 
Ale to dìvèe nezapomene, to dìvèe bylo okradeno o nejvìtí nadìje. A ten synek... nemìl by jemu patøit kdysi grunt,
vdy on je prvorozený?
Takove pøipady se stavaju èasto - a Obervova øeè byla provinile stlumená, a ja nìsem nejhori ani nìchcu synka oebraèi.
Chlad Albíniny øeèi ponìkud zjihl. Pøistopila k Obervovi, dívala se mu klidnì do mocného oblièeje a øekla zase pøízvukem polo ádajícím a polo porouèejícím:
Vy se o toho synka postaráte, e?
Ale to je oèite, e postaram. U sem beztak do kasy pro
nìho sloil - zrychlil Oberva øeè.
Vím... ale to je pøece málo, od Jakuba Obervy je to málo...
a vy nechcete, aby se o vás nìkdy mluvilo, e jste svého synka odbýval nìkolika desítkami. Vidíte, vy jste mluvil, e mi
dáte kus majetku pøipsat, ale já nechci za takových podmínek. Vemte z toho, co byste dal mnì, pøidejte ze svého. Vy to
udìláte, vy nejste lakomec. Nejste!
Nìsem, øekl Oberva cizím hlasem.
Nejste, opáèila Albína klidnì jako ozvìnou.
Oberva si utíral èelo, jako by se zpotil po velké práci, a pokouel se uamáti. Nebylo by spravedlivo, aby se i ona usmála, aby se její tváø osvìtlila, aby mu aspoò vlasy pohladila!
Hleïte, mluvila Albína po chvilce dále, o ledaèem jsem
s tou starou enskou mluvila. Je pravda, nejdøív byla na mne
nevlídná, vyèítavá, nepøátelská, ale lze se tomu divit?
Ale to bylo zbyteène, vpadl Oberva do øeèi. Tys nìmìla
s òu ani mluvi, dy to neni tvoja vic... to ja sam vyøidim... a co
baba chodi tebe trapi...

Co dìlat, u jsem s ní mluvila, a snad jsem se neprovinila,
nedala si Albína pøetrhnout jistý proud øeèi. O dceøi mluvila,
o tom, jak v nemocnici pobyla. A øekla, e by dcera ani bez
enichù nebyla. Uchází se prý o ni robotník jeden, ve verku
dìlá, u vysokých pecí. Prý je to poøádný èlovìk, tak aspoò
stará vykládá. Ale jistì, a já si dovedu dobøe vysvìtlit, poèítá
pøedevím na vìno. Myslí si podle veho, e ta dìvucha dostane peníze od vás, aby byla odkodnìna -
A to nìdostanì! vykøikl rozmrzele Oberva. Nìdostanì!
To je vecko takova chytros! Stara Sraòka ma najisto prsty
i v te èiste vìci, baba stoïabelna, vybijana! U dos dostala,
dos vymamila! A poèita sobì, e poøaï budì za mnu chodi
a na vìène èasy penize bra!
Rozèilil se a prudce pøecházel svìtnicí.
Já jsem jí slíbila, e jí vìno dáte, øekla pozvolna a urèitì
Albína. Hned, jak dojde ke svatbì a jak padnou ohláky, e
se o peníze postaráte -
Nìmìlas slubova, vykøikl Oberva, ale spí rozmrzele ne
vztekle. Sama sebe okrada, ze svojiho rozdava.
Já jsem jí slíbila, opakovala urèitì. Já vím, e starosta
Oberva není patný èlovìk, aby ukøivdil a køivdu nenapravil.
Nemohla bych si váit èlovìka, kterému jsou peníze milejí
ne spravedlnost. Já vím, e jí vìno dáte.
Oberva neodpovídal, ale íla mu ná èele nabíhala.
Moná, e jiná na mém místì by nyní v koutku plakala a vlasy si trhala, a v jejím hlase se chvìl tichý pøízvuk výèitky. Pøed
desíti roky bych jistì plakala. Ale dnes? ... máte peníze a...
nejste patný èlovìk... Vy jistì jí vìno dáte!
Dam... procedil Oherva neochotnì mezi zuby a najednou
se hluènì zasmál: U sem polamany, jak na skøipcu by mì
muèili. Natahne... kosti praskaju... a èlovìk øeknì: dam, za-

platim! To tobì dam a tobì zaplatim! A ty adaj pro sebe, co
chce, penize, aty... a ja beztak u u tebe smysly tratim a hlava se mi toèi - 
Já pro sebe? lehce se usmála. Èeho bych potøebovala?
U jste aty koupil, nábytek objednal, za mìsíc stavìt chcete... To leda... kdybyste jetì dìvèe, Maøenu, dal ze sluby...
Je drzé, odmlouvá hrubì a krade - 
Oberva nepøíjemnì sebou trhl.
Ale a idì na hodinu a idì! vyhrkl ze sebe. Nìdrim ju
a ty sama propus a pøijmi, keho se ti zlibi - Tys pøece pani
na gruntì.
Tu propustíte sám, e? a oèi její byly nìjak nesmírnì hluboké.
Bez øeèi - chraptivì se zasmál a vztáhl ruku po ní. Chytil ji
kolem pasu, tiskl k sobì, druhá ruka dychtivì bloudila po bluze, ale Albína se bez násilí vymkla a øekla nejlhostejnìjím
hlasem:
Do kuchynì tøeba jít, beztak jsem se zdrela -
Pomraèil se ochlazen a rozmrzen.
Kdy za nìkolik dní potkal na cestì Sráòku, spustil na ni
vánivé hromobití, e se odváila vetøít do jeho domácnosti
a alovat.
Babo sakramencka, mluvil drsnì, eèe je vam malo, co
sem vam dal? e se Madlena ke mì lizala a za mnu lizla... e
vy i ona stì mì okradali, jak se dalo, e se z gruntu do vai
chajdy nosily uzliky muky a krup... na to vecko nic nìdbatì?
Ale ja sobì dam na vas pìkny pozur a bièem vas vyviham
z gruntu, jak se kdo od vas enem objevi!
Sráòka se pokornì skrèila pøed lomozícím Obervou, jako
by èekala kadou chvíli drsnou ránu na nahrblá záda a zavyèítala úlisným hlasem:

e se Panaboha nìbojitì, pane starosta! Bièem hrozitì
mi i borakovi Madlenì! A mone; e i chrobaèkovi nìvinnemu, roztomilemu, Jakubkovi, syneèkovi! No, pravda, Sraò
se menuje; ale dy kady vidi, e je to Oberva podle oèi; podle vlasuv.
Eh, mlètì u s proklatu letaniju, utrhl se hrubì a prudce
se otázal:
A kdy se chce Madlena vydava?
Ach, proboha nejsvìtìjiho, pane starosta, jaky vydaj, dy
je dìvucha zmarnìna, zavitka! To u chlapi na dvacet krokuv
se vyhybaju a kady se klebi, e ohryzky nìbudì dojidat!
Eèé dy je majetek a za penize se haòba zakryje, dìvucha
se z domu dostane, ale tak -
No, mì tak hned nìdostanìtì s naøikanim a stukanim! Vidim vam e de due, co se ve vas skryva! Mami penize
ze mì! Ale to pøestane brzo, pisnièku vam zarazim! adne
vykrucovani a oèi k nebi nìzdvihajte! Kdo chodi za Madlenu?
Chodi, chodi... ale o tym se ani nìda mluvi... nakrèovala
se staøena. Tøirazy èi tyryrazy postal u dveøi mlady Vahala,
postal a pomluvil, ani do jizby nìel -
No, to je pìkny chlapik, jen co je pravda, huèel Oberva.
Jak sednì ke sklence, parem koni se nìda vytahnu! Posledni gro krkem proleje -
Ale jak sobì moe vybira, dìvucha nìèasna! Paneboe
nebesky, o pulnoci na irym polu by musela øika, e se nad
òu smiloval! A s pitim ani to neni tak zle... a to u kady chlop
rad ma trochu goøalky. Muj chlop nìboèik -
Eèe stare kroniky jakesi! nevlídnì pøerval zaèátek rodového vypravování Oberva. Ale co mi po tym, a pije! ak ho
moe Madlena obrychtova! A jaky je robotnik - hodnì zarobi?

U vysokych pecuv je a na pìkne penize sobì pøidì. Ale je
v tym hrubì velka tìkos: stara Vahalka se ho budì dre
jak klitì, hodnì pry ji dava. Stare u se robi nìchce, a ak
mi u zkazovala, e mlademu nìdovoli za nic na svìtì -
Eh, odkalal si Oberva a pak øekl úseènì, rozkazujícím
zbarvením hlasu:
Madlenì dam vìno, ale a po svabì. A nìèeka a drahoty nedìla. Dnìska mam eèe chu a penize dam, ale nìpravim, e mì chu nìpøejde za ètvr, za pul roku. Bertì, dokuï
je ruka odevøena! Jak se zavøe, ani ïabel z ni nic nìvymami!
Svabu dìlajte brzo, takovy miglanc, jak vy stì, Sraòko, umi
jinaèi vìci, e dva ludi k jednenu oju zapøahnu!
Obrátil se odcházeje a u bokem náchýlen pøikazoval jetì
drsnì:
A ni, abystì sobì myslily, e moje studnì su bezedne! Dam
ji vìno, na synka sem peníze do kasy sloil, ale podepsa
se mi musí, e u na mì doliza nìbudì a gruntu e se vyhnì
na sto krokuv! - Dam, ale naposledy a suova mì nìbudìtì!
Mraèno mìl na èele a na krku sedìla nepøíjemná tíha, jako
by mora, co v noci tlaèí , i pøes den ho suovala. Kdy za veèera zastihl na cestì Vahalu, nevzhledného; trochu sraeného, od netovic poïobaného, vyvadil se s ním, zhurta, jak dlouho zamýlí chodit za Madlenou. Dìlník furiantsky odpovídal
a zkrotl teprve, kdy Oberva vysypal na jeho hlavu tvrdá, urèitá a výsmìná slova.
Ale pøece zùstala jakási hráz mezi ním a enou, hráz
z neviditelné mlhy utkaná, kterou vlastnì cítil od prvého setkání a kterou se odváil pøervat jen v okamicích nejvìtího
smyslového rozhoøèení, a to jetì s tísnivou trýzní, e vstupuje do tiché kaple, kam je dovolen pøístup jen vyvoleným. Nyní

po trapném výjevu ona hráz dýchla jetì více chladem a jejím
prùsekem zasvítila krása eny tím vábivìji, tím drádivìji, tím
pynìji, ale zároveò tím vzdálenìji. Byly okamiky, kdy se sám
doma volný necítil. Døíve pøed svatbou roznadával se na dvoøe, vychrlil pøíval hrubých pøezdívek, ale nyní se stydìl pøed
enou, a kdy se mihla dvorem, umlkal v nejprudím láteøení
a jen zuby zaskøípal.
Ale Albína neplakala, nenaøíkala, ani si nestìovala, hlomozných výstupù nedìlala. Jenom jednou ji zastihl, kdy neèekanì pøiel domù; e mìla oèi zarudlé jako od pláèe; zarazil se tehdy. Albína kvapnì se obrátila a mluvila o èemsi bezvýznamném. Neodvaoval se ptát, mrzí-li ji nìco, plakala-li,
èi snad oèi zrudly pouze vìtrem. Byla stále stejná, peèlivá
a svìdomitá a zase ne døíèská, jak bývají selky na gruntech,
a na vecko mìla vyrovnanou vìtu, z ní se pøitrpkle díval nepotlaèený stesk.
Nebyla domácí na Obervovì gruntì, byla poøád cizí. Oberva k ní pøicházel s velijakými starostmi svého úøadu, dnes
bylo tøeba poradit se o jedné proklaté listinì, které nerozumìl, zítra o jiné. Má naduèitel vecko udìlat sám? Má vdycky jenom povídat: Jak myslíte o tom, co by se mìlo udìlat,
pane starosto? Má on, starosta, na to stejnì odpovídat: Udìlajtì sam, dy vy temu lepi rozumitì! Albína pøirozeným dùvtipem vnikla do nejedné vìci, pøeètla, rozváila, s muem
porozprávìla. Jak se potom jináè mohl postavit pøed naduèitele: Ja myslim, aby se to tak urobilo! Písemnosti mu vyøizovala, soukromé vìci napsala, a Oberva polo hrdý a polo
stísnìný klepal jí na ramena: Albinko, tys dochtor, hotovy syndikus!
Z jara dal se do stavìní, sotva se vyøídil nutnìjí práce polní. Pokøik zedníkù a dìvuch s maltou naplnil dvùr, drobný bílý

prach lehl na trávníky, polír sebevìdomì pøecházel jako svrchovaný pán veho umu. Okna budou velká, ne u starosvìtské tabulky, které zakryje dlaní! A vchod nebude u chlévù,
abys il pøece lidsky! A bude vecko hotovo, pøijdou malíøi!
To u nebude dávné bílení stìn, jak staèilo mrtvým staøíkùm,
stìny se vymalují a na okna pøijdou záclony. A divan, pìkný,
koený, s vyøezávaným opìradlem, jak byl u Bernátù!
K smíchu dìdinské poklebky! Vy si poøád myslíte, e je Jakub Oberva umazaný selský chám?
Kdy pak nábytek bylo tøeba vybírat, Albína sama vecko
obstarávala, a Oberva jen honosnì pochvaloval; ale èinila
vecko tak, jako by vybírala s krajní svìdomitostí ne pro sebe,
ale pro pána, jemu spravuje domácnost. To nejvíc bodalo
Obervu: proè se necítí víc paní, proè jemu není víc vdìèna, e
ji paní uèinil? Ach, chtìl by, aby hoøela vánivým a nesmírným
milováním, aby se v jeho objetí svíjela rozkoí a ne toliko trpnou povinností!
Bernát se nìkolikrát zastavil. Mìl øízení, na bryèce hbitì pøejel, seskoèil na trochu øeèi, jak se smál. Usedl, pochlubil se,
co nového v hospodáøství provedl, zaryl do politiky, ponadával si na kobrtáky nìmecké na hejtmanství, s kterými
se poctivì moravsky nesmluví, a u v rychlém proudu øeèi
mluvil o politice, smál se ministrùm, posuzoval poslance.
Oberva poslouchal a díval se na Albínu, je s lehkým úsmìvem sledovala bratrovo politické horlení, a páteøí mu probíhalo tiché chvìní, nezaène-li Albína do jeho vìt o své nespokojenosti, nezapláèe-li, nepostìuje-li si. Ani stínem nikdy nenaznaèila, jak nese své manelství. Vypravovala, co se staví,
jak jetì jinak se grunt pøetváøí. Bernát se hluènì smál, jak
se obervovský grunt z gruntu pøevrátí, a tleskal si do dlaní
po své slovní høíèce. Vtipkoval, kdy zaslechl Albínino vy,

a kdy Oberva v rozpacích nevìdìl, mùe-li i pøed Bernátem
Albínì tykat.
Albi má nejraèi tatínka, ukliboval se Bernát. A u rychle
odcházel a Oberva zøejmì uslyel tlumenou jeho otázku, kdy
se pøed vraty naklonil k Albínì: Jak se má? Dobøe, odpovìdìla tenkrát Albína bez chvìní a jasnì.
Kdyby jemu tak øekla, tak prostì a lidsky, jak rovná rovnému! Aby nemusel se k ní dívati z níin! Ale to mu jednou odpovìdìla, kdy v noci v horkém objetí svíral její tìlo a trhanì
zase jektal: Syna, syna chcu... pouze vyèítavì: U máte!
Jak by ho bièem byla udeøila! Tak pøes hlavu, pøes oèi! Rvavá
jeho povaha se vzbouøila, byl by teï do mdlé tmy vykøikl cosi
divokého, cosi tvrdého, ale rázem zchladl a do sebe toliko
vzduch vtáhl.
Jak na to myslil, kdy práce kolem nìho víøila horkými vlnami! Na rybnících se poøád jetì nìco pracovalo, stavba nebyla zcela hotova a na poli byli dìlníci. Pøijdou sena a jak dlouho bude trvat, ne zazvoní kosy a budou nì! Se starostenstvím bylo v létì skoro a pokoj, v obci sporù nebylo, úøady
spaly, a kdyby nebylo obèas nìjakého nezdárného pøísluníka, kterého z ciziny poslali upem do rodné obce, nebylo
by ani nepøíjemností. Ale Oberva byl rád, kdy byl tak otoèen
vírem roboty, kdy se mohl pod hoøícím sluncem vykøièet
a dosyta vyvztekat, kdy se pak vracel za veèera pøíjemnì unaven, ale smírný, uklidnìn, spokojen. Tam venku na poli, mezi
dìdinskými robami a dìvuchami, byl vední den, s prachem,
køikem, divoèením, ale jak za veèera pøestupoval do vrat, zaèínal svátek. Zvony zvonily, od Vítkovic tlumenì stroje hlomozily a vzduchem rùe vonìly ze zahrádek. Pak za letních nedìlí nastaly výlety do lesa a hospodských zahrad; kadou
nedìli byl nìjaký, jednou mìla dìlnická organisace, po dru-

hé sokolská jednota, je byla pøed nedávnem v Lipinì ustavena, po tøetí selská omladina. Oberva chodil s Albínou, pochlubit se chtìl, i jako starosta ukázat se mezi lidmi. Ze Sokola dokonce pøila deputace a prosila, aby dovolil Albínì
úèinkovat. Prý aby mìla dozor nad bufetem.
Oberva se rozzáøil a bez dlouhého váhání slíbil. Mladému
uèiteli a dìlníku Lípovi, kteøí tvoøili deputaci, ruku na slib podával a ujioval, e sám jim k výletu pøispìje. e je to pìkné,
kdy se tak mláde hýbe a na staré nezapomíná! Albína,
s poèátku pøekvapena, pøikývla hlavou, kdy vidìla, jak mu
ochotnì slibuje.
Ale kdy na výletì kolem boudy, z ní vesele vonìlo chvojí
a páchlo èerstvé døevo, kupilo se poøád mnoství lidí, rozesmátých, tancem uhøátých, se svítícíma oèima, pocítil Oberva
jakýsi neklid. Byl to vlastnì pocit velmi smíený: slepý by nevidìl, jak ena svítila na výletì! Jak se stala støedem hluèícího a rozveseleného davu! Jak její èerné oèi zrcadlily paprsky
a barvy! Usmála-li se, rùe jí od úst lítaly, jak napadlo Obervu
ze starérého vypravování o jakési svaté.
Hrdost pozvedala Obervova prsa, hrdost majetníka vzácné
a nebývalé vìci. Jako by se do dìdiny skvost koupil nevídané práce a lidé proudí se vech stran, aby jej uvidìli a jemu
se podivovali. Dívejte se, závistí blednìte! Srovnávejte
se svými dìvuchami, které sehl ár sluneèní pøi tìkém lopocení na polích, s dìvuchami nemotornými a hloupì se smìjícími! Srovnávejte s robami udøenými, starosvìtskými, s tìlem
jak deska neforemnì èapatými! Ale za chvíli hlodalo cosi jako
sobecká bolest majetníka, jemu pøíli mnoho rukou sahá
na vzácný skvost. Ruce jsou dotìrné a nemají úcty pøed
skvostem. Ten se hluènì smìje, to jistì vtipkuje, jak v dìdinì
je zvykem, e jsou slova jako palice! Ten na ruce uká a jiný

by nejradìji døevìný pult odhodil, jenom aby se dostal co nejtìsnìji k prodavaèce. Uèitel, mladý hoch s prvním knírkem,
nesmìlý blondýn plachých a roztouených oèí, hovoøí s ní
a ona se usmívá. Vlídnì, pøátelsky, jak se doma usmívat neumí. A dìlník Lípa, chlapík mudrlant, varný, urostlý, po nìm
blázní dìvuchy z celé dìdiny, je poøád u budky, poøád cosi
vykládá a neví, kdy by odeel. A dokonce i sedlák Valenta
se ene, s celou hluèící rodinou, klobouk v týle a virinku
v ústech, a hned k Albínì, smìje se, ruce podává a drí je
ve své. Na svou enu ukazuje, jakýsi prým o ní vykládá, dìti
za ui potahuje.
Oberva sedí na hrubé neohoblované desce, je voní pryskyøicí, a odpovídá roztritì lidem kolem sebe. Kývne rukou, volá
na pozdrav. Ale oèi poøád se obracejí ke chvojové výzdobì,
poøád hledají vysokou a tíhlou enu s bílou zástìrkou, v ní
vypadá mladì, vesele. Vecky paprsky z celého lesního palouku jdou k ní. Je tam poøád um, vtipy, veselí. Ani kdy se cvièí,
není budka prázdná. Potom hraje hluèná, skøípavá hudba, zelená plocha mezi stromy se zpestøí tanèícími, neklidné pestré
skvrny kmitají se ve sluneèním lomeném svìtle. Kdosi bere
Albínu do tance. Uèitel. Usmívá se nesmìle, kudrnaté vlasy mu
padají do èela. Albína má lehce naklonìnou hlavu a pøivøené
oèi. Do èerta, netiskne se trochu blízko uèitel k ní? Nesvírá pøíli tìsnì její bok? A potom Lípa ádá starostu za dovolení, aby
smìl vzít Albínu do kola. Oberva se mraèí, ale mezi zuby odpovídá, e s nejvìtí radostí. Ale nejradìji by el do kola, mezi
Lípu se postavil a vykøikl: Domù, domù! Veci domù!
A pøestaòte hrát a, blázni, pøestaòte se toèit!
Z tance odbìhla Albína do budky, èerné vlasy si upravuje,
mali pod krkem rovná! Je udýchána a Oberva vidí jasnì, jak
se jí prudce pod zástìrou prsa zvedají.

Uèitel s Lípou usedají k nìmu a mluví uctivì, e po prázdninách se dají do divadla. e by zahráli veselou vìc, aby
se diváci pobavili. Na letním bytì se kus jmenuje, velmi zábavná a prýmovná vìc. Z výtìku se uhradí tìlocvièné potøeby a e v dìdinì beztoho málokdo vidìl divadlo. Aby on
dovolil paní starostové si zahrát. Je tam úloha jako stvoøená
pro ni, nikdo druhý by ji nezahrál, jenom ona, tak je napsána,
jako by ji spisovatel vidìl a podle ní psal. To e bude v dìdinì
nìco, o èem se bude vykládat po celý rok.
Oberva poslouchá, na rty vnutil tvrdý úsmìv; ale øeè je mu
protivná a hloupá. Komediantství, bzuèí mu hlavou, jetì toho
bylo tøeba!
No, nìvim, nìvim... odpovídá s nechutí s enou se domluvim, èi má chu a èi se to pro òu hodi. ak najdìtì mladi,
dìvuch je e na zbyt -
A potom se dal do pití. Vnutili jej do slivovice a ani se hodnì nebránil.
Z výletu se lo a za tmy, s lampiony a rozviklanou muzikou,
s hluèným a nezladìným zpìvem vlasteneckých písní, je
ozvìna odráela od lesu a házela po polích. Lidský had se táhl
cestou, lutavé odlesky svìtel probíjely tmu, tóny se tøásly vzduchem.
Oberva uléhal unaven, ne opilý, ale znechucen a znepokojen. Albína se jetì odstrojovala, vlasy rozèesávala.
Mluvili ti o divadle? zaèal zvolna, zdánlivì klidnì a jako
mimochodem.
Mluvili, øekla, zhasila svìtlo a ulehla.
A ty -? zeptal se po dlouhé chvíli a èekal dychtivì, aby øekla:
Ne, ne, nechci!
Neodpovídala.

Pak lehce vzlykla, jak by se jí hlas v hrdle nalomil, a øekla
zastøenì:
U ne... ani kdybych chtìla... u to moné nebude.
Jak to, jak? nechápavì zvolal Oberva a vztyèil se na lùku.
U jsem... taková, øekla dlouze a bez pøízvuku.
Jeii, Jeii, vyjekl Oberva pøekotným a smìným hlasem. eny nevidìl, ale byl by mohl pøisahat v té chvíli: jistì
leí naznak, hlavu dozadu zvrácenou a oèi, èerné, plamenné,
propastné oèi zabodnuty do stropu.
Jak dluho, jak dluho? koktal, nevìda sám, co mluví.
Druhý mìsíc - øekla zase pomalu.
Oberva pøitiskl se k enì, ale ona jej lehce odstrèila.
A v zápìtí nato ozval se opìt pøervaný zvuk; ne pláè, ne hoøekování, pouze vzlyk, jen se vydere ze stísnìného hrdla a zardouen napìtím vùle. Ale potom i ta hráze se Albína se dala
do pláèe.
10.
KOLIKRÁT SE NAVRTÌL JAKUB Oberva hlavou nad nezvyklým pláèem za letního veèera, kdy uslyel po prvé o rozvìtvení rodu! Jaký pláè! A jaké naøíkání? Obervùv rod zapustí
koøeny, a to je pøece vìc slavná, vìc radostná! Zajásat by
mìl celý dùm, od ní, Albíny, samé poèínajíc a ke kravaøovi,
vesele zazpívat, jak se zpívá o doínkách a v masopustì, e
se jeho strom zazelenal u na samém prahu podzimku, zazelenal plnou a zákonnou haluzí a ne toliko trpìnou, vedlejí
odnoí!
Toho svého prvorozeného, nemanelského syna, Jakuba
Sráòa, uvidìl také jednou, nedlouho po tom, co si Madlena

vzala Vahalu. Vyplatil jim peníze v den svatební, podpis si
od obou vyádal, e ádných nárokù u nemají a dìlat nebudou, ale klel temnì a zlostnì si odplivoval, kdy svatební prùvod el mimo grunt s rozvøískanou tahací harmonikou
a napilými zpìváky. A pak máchl rukou, mraèil se, jak by hoøké koøeny pøekusoval, a vyel do polí.
Za nìkolik dní srazil se na cestì se Sráòkou. Pìstovala
dìcko v èervené vlòance, z ní se rùovìl tlustý oblièejík. Nemohl se vyhnout a mrzutì pohlédl na zdravé, silné dìcko,
poklidnì broukající.
To je Jakubek -, vrásky v ilnaté tváøi staré eny se stahovaly ve smìný úsmìv. Jakubek mu povidamy. Chtìli, aby
se menoval Kubièek, ale to je, jakdy køièi: Kuba! Kuba!
Dítì otevøelo veliké oèi a zadívalo se na Obervu, pøekvapeno nìkým, koho jetì nepoznalo.
Vidi, Jakubku, mluvila staøena naléhavì do rùové kulièky a prstem poukovala, to je tatinek, tvuj tatinek. Øekni: tata,
tata! Ach, to je dobry synek! V noci nìnaøika, nìbudi se a hlas
ma jak zvon. Tata, tata, øekni, Jakubku!
Ale dìcko nechápavì a zaraenì jen si prstíèkem pohrávalo.
Synek silny jak valibuk! ak vytah mamu. Madlena po nim
zeschla a zbidnìla, pøekotne zase mluvila staøena.
No, je dobøe - øekl Oberva táhle, nevìda, jak jinak by se rozlouèil.
A rùová tváøièka, tenký prstík, rozevøené oèi tøásly se mu
v mylenkách po nìkolik dní. Jeho dítì, a pøijde - a bude to
té synek, musí to být synek! - nebude zatoèeno v èervené
vlòance, ale bude v koèárku, jak se chovají mìstské dìti, bude
mít pìkné bílé prádlo, sametový kabátek, èepeèek ovroubený, peøinku s malièkami!

Rozehøíval se pøi pøedstavách a zneklidnìl. Kdyby bylo moná pohnat èas o mìsíce, aby ten den, který se mu stal smyslem ivota, nebyl nìkdy a na vesno, ale hned, hned! Jetì
pøedtím, ne listí se stromù opadá a sníh se po polích rozloí!
Aby mìl jistotu, e splní se jeho víra, e jest poloen pevný
kámen k rozkvìtu rodovému!
K Albínì choval se a s dìtinskou etrností. Vyel ze vrat a byl z nìho starý Oberva, s ètyøhrannou hlavou a zdvienou
bradou, úseèný a urputný, netrpící odporu a lapající protivníka, mající vdy tvrdý vtip nebo drsný smích; ale kdy se vracel
domù, kdy vstupoval do vrat, odlepovalo se z jeho bytosti ve
násilnické a rvavé, padaly celé desítky ivota, hlava zmládla,
srdce se pobláznilo, jak se sám sobì vysmíval.
A nevìdìl, jak by se co nejvíce Albínì zavdìèil. Kupoval jí
dárky, zahrnoval ji atstvem, pøináel jí perky, èastìji drahé
ne vkusné, a byl by se vypravil do zámoøí, kdyby si tak vzpomnìla a odtamtud si dárek vyádala. Byl by ji nejradìji zasypal nyní, kdy zùstávala doma a nevycházela, kdy patøila
nadobro jenom jemu a ne hladovým a neèistým oèím! To proto, aby se promìnila ve vatlající a úsmìvnou enu, aby mu
za to vecko upøímnì a dìtsky podìkovala. U bylo prádla
atstva natlaèeno ve skøíních, e Albína ádala, a nic nekupuje. Neuiju toho, nevycházím ven, moli to leda seerou,
namítala, ale Oberva jí odpovídal jenom tvrdohlavým A!
a pohrdlivým mávnutím ruky. On, jen byl vdy na kadý krejcar opatrný, byl by se stal s nejklidnìjí myslí útratou pro její
úsmìvy.
Stary blazen se stal ze mì, mluvil Albínì, jak mlaïoch!
Ani za mlada sem tak nìvyvaïal? Na rukach bysem tì nosil,
zlatem chodnièky pro tebe vybijal! -

Teï jetì více ne kdy pøedtím bránil Albínì v tìí práci.
Na gruntì bylo roboty hodnì, zvlá v létì, vichni domácí
se musili poøádnì obracet, ale Oberva se mraèil, kdy uvidìl
Albínu u encù nebo ve stodole. Nìvzal sem sobì selku, aby
se plahoèila, huboval, a nìchcu mìt z eny selku! Dvì roby
se pøiptaju, vecko se obstara! Takove roky se grunt obeel
bez hospodynì, co by døela jak èeledini, a grunt stoji a budì
sta!
Albína ostatnì tìhotenství tìce snáela. Byla churavá, trpìla stálými nevolnostmi a nechutí k jídlu, mnohdy se a tøásla slabostí, kdy ráno vstávala. Tváø její podivnì zprùsvitnìla
a nabyla trpitelského pùvabu, oèi její tím více plápolaly pod
temnými brvami.
Oberva zneklidnìl, kdykoli si musila ulehnout. Zvlátì v zimì
kolem vánoèních svátkù, kdy jí bylo nejtíe, byl vecek zmaten, co chvíli k posteli pøicházel, po pièkách nemotornými
kroky se blíil, úzkostlivì se ptával, co jí má pøinést. A ona neodpovídala, nehnutì leela, zraky zabodnuty do stropu, beze
stenu, bez vzdechù. Vráska se jí vyhloubila kolem rtù. Rukama lehce mávla, kdy k ní nìkdo pøicházel, klidu si pøála, samoty, era.
Oberva nedal jináè, zapøáhl konì, pro doktora do Ostravy
zajel, aè se Albína zuby nehty bránila. Jel jako vzteklý, do koní
bièem lehal, drsným hlasem k bìhu hnal a tøásl se neklidem.
Monost její smrti vyvstala mu pøed zraky a bylo mu pøi tom
údìsnì mrazivo v prudkém letu, vysoké kopce padaly naò
a balvany drtily mu hlavu. Nesmí umøít, kdy mu má dát dítì,
i kdyby pùl gruntu mìl obìtovat!
Doktor pøijel, vyslechl, zaertoval, potìil a odejel. Prý nemoc není nic zvlátního ani nebezpeèného. Udìlal vtip o trp-

kém osudu Evinu a s povýenou moudrostí opakoval: etøit
se, etøit!
A jak odejel, zùstala zase Albína osamìlá v rozlehlé svìtnici, nyní mìstsky upravené, v hnìdé posteli pod velkým obrazem, vlahým tichem otoèená. Pøivøela oèi. To aby lépe vidìla.
Nebo v takových okamicích, kdy zemdlená leela bez hnutí,
celý její ivot se jí rozvíjel pøed oèima, v barvách nesmytých
a s pøízvukem ivotným vidìla lidi, vidìla výjevy, v rychlém sledu pøebíhaly roky, v minutovém zkrácení øeily se dìje. Pøisahat by mohla, e u jejích uí zaznívají hlasy: a jak jsou svìí,
jak pravdivé! Otec se jí zjevoval, drobný, pøikrèený, zachmuøený. Jeaté oboèí se svratilo, jak do knihy hledìl. Po pièkách chodili, aby nevyruovali. A pøece je vytrhován: hlavu
zvedá od knihy, mluví, ale jeho oèi vyèítají. A zase ète, rukou
si hlavu opírá. Taková ilnatá ruka je to, sple provázkù v kùi
propletených. A mihla se i postava prvního mue. Ne to hrozné, co bylo potom, se jí tøáslo v pøedstavách. Bylo to vecko
spíe jako mrak, jen visí pøíli vysoko nad hlavou, e jeho
dìs mizí z dohledu. Ale slova laskají, jako sladká vèelí hudba
bzuèí, jsou jako tichá píseò za veèera, omamují, uspávají. Hlava
se toèí, do zelených propastí bys vskoèil se zavøenýma oèima. A tøeba ví, e se tam rozbije! Nic jiného nevnímá, jenom lichotný, medový proud øeèi. To jak jí mluvíval za veèerù,
kdy ji drel v objetí - na klín mu hlavu poloila - a drobnou
rukou jí vlasy rozplétal. Mluvil o jiskøièkách, je z tìch vlasù
srí, o háïatech, která z nich vyskoèí, o hedvábných nitkách,
jimi je jeho ivot opoután. A pøece to nebylo nic jiného, ne
lesklá le, nauèená, tolikrát opakovaná v jiných objetích!
A pøece: støíbrné housle hrají, sladký úl umí... Jakési vìe
se zvedají, mìsta, hory, jak je zahlédne z vlaku. Zmatený vír
rozbitých pøedstav, dìs, hrùza, eï...

A èím víc se opájela i muèila pøedstavami minulých let, èím
èastìji slýchávala hlas muùv, jeho surovì rozdrtila kdesi
za tmy kola lokomotivy, èím více si stavìla pøed oèi Obervu
i jeho grunt, tím pevnìji se jí zarývala do mozku podivná mylenka, e musí trpìt, aby høích smazala. Není na svìtì høíchu,
aby nemusil být odpykán. Nehøeila-li, e v prvním manelství
slepì chytila rùovou rozko? A léta odøíkání, kdy u bratra
hoøekovala nad rozbitými vzdunými paláci, byla jí chlebem
pøíli hoøkým... Za lepí skývu, za svobodu, za zaopatøení
v stáøí, za vymanìní z tìsného kouta domácího, kde kadý znal
její trudný pøíbìh, dala se zcela starému sedlákovi. Za krajíc
se mu prodala. Hospodyní chtìla mu být a dcerou, ale tìlo
mu dala. Bez rozkoe, bez omamných køeèí. Jen jedenkrát je
v ivotì cítila. Hnusem a bolestí platila nyní za to. Ale je nutno,
aby trpìla, aby vypila kalich a na samé dno, aby nestenala,
aby pokornì a v utrpení i dítì dala hrubému ,sedlákovi, jeho
jméno nese.
A proto snáela bolesti jako jakési pokání. Vstala zase, opìt
se osvìila, domácností procházela, leckterou písemnost
vyøídila, ba i na saních k bratrovi si zajela. V ten den jí bylo
dobøe, trochu jen tesklivo, ale s vagrovou dlouho pohovoøila, na sta uiteèných rad pro tìkou hodinku pøijala, s hochy
si pohrála.
Ale kdy pøila ona chvíle, vekera síla jí selhala. Bolest byla
pøíli hrozná, pøíli lámala útroby, ne aby se dala zaklínat vynuceným klidem a prudkým sevøením rtù. Bylo nutno køièet
hrozným a vysokým hlasem, nejen aby z nìho vytrysklá nesnesitelná bolest, ale i hrozné napìtí nitra, je dusilo a k zalknutí. U nebylo lze leet a upøeným pohledem probodávat
stropní trámy, ale spíe hlavou o zeï bít. A pak dìsné mlhy
obtáèejí hlavu. Je den, je noc? Pluje po nesmírných vodách,

je zelenì se valí a její hlavu zalévají? Padá do propasti, kde
jsou rozcenìné noe na èerném dnì?
Padá, padá, noe ji rozbodávají A jakýsi shluk lidí, um, hlasy... tìlo se trhá.. krev vytéká...
muèivá úleva...
... tenouèký prazvlátní hlas...
Obervu volá kdosi, dveøe se otvírají, výkøik, jde k ní... odvádìjí jej...
Syn, syn, volá cosi do tìch temných propastí.
A Albína v té chvíli zmuèeným mozkem pochopila, e porodila Jakubu Obervovi syna.
11.
CO VYVÁDÌL OBERVA PO NAROZENÍ dítìte, bylo tak
honosné a divoké, e lidé a hlavami potøásali. Zejména ti,
kterým se dìtským poehnáním rozléhaly chalupy od kuropìní
a do pozdního veèera, dívali se na bezmeznou Obervovu
radost jako na zvrácené bláznovství.
Jetì tého veèera byl v hospodì a vpadl tam prudce,
bouchnuv divoce dveømi, jako by nesl zprávu o ohni. Musel jít
mezi lidi, musel se pochlubit, musel kadému, kdo mu
do cesty pøiel, vypravovat slavnou novinu, e má syna. A v
hospodì vem, jak se seli pod lutou petrolejovou lampou
u poøezaného zeleného stolu, platil pivo a koøalku, platil sedlákùm a chalupníkùm, platil robotníkùm a havíøùm, platil robám,
které se trousily veèer pro mue.
Pijtì dnìs veci, hlaholnì vykøikoval, víc omámen radostí
ne pivem, a ak ja mam vìc penìz e ma hospodsky piritusu! A ak grunt to unìse, i dyby cela dìdina pøila a pila
do rana bileho! Syna mam - a vitì, co to je? e vèil se zaènì

rozmaha Obervùv rod! Ja sem mu poloil zaklady, ja sem
se døel, ja sem penize schraòoval a moje dìti budu mì nì!
A a by jich bylo pìt i est! Sedlaci z nich budu, ale jinaèi, jak
stì vy veci a jak sem ja, dìdiny v rukach dre budu, a druzi
budu pani, dochtoøi a panaèci!
Vykøikoval zpupnì a tvrdì, s vypjatou bradou, sklenici pozdvihuje do výe. Naè by se dnes tajil, naè by dnes zapíral,
co mu rostlo v dui? A sedláci cosi bruèeli, v koutì si dva
havíøi ukali, e se nadýmá a høínì a e u bylo vidìt jinaèí
slávu a jinaèí pády, ale nikdo mu neodporoval, ba sklínky se tím
prudèeji pøirazily a hlasy opilé, bouøící volaly: Na zdravi princa! A ije mlady Oberva! A se za nim sype poehnani! Co
rok, to prorok!
Pøes padesatku mam, na esdesaty tahnì! vypjal se Oberva a udeøil se do prsou: A slyite? Jako zvon! Co je to nìmoc? Jeden z vas enem vleze do vody a u ho mìsic fantas
lame a zima drobi, psinku ma a poruèenstvi dìla - a ja sem
se u zase dva tydòe v bainach brodil, v rybnikach døel a jak
vzkøiknu, v Dubove se kostel tøase! A ruku! Podivaj se!
Ze eleza je a kameòa!
A co teprve kdy byly køtiny! Okresního komisaøe z hejtmanství pozval, známé starosty z okolí, sedláky, naduèitele i uèitele, foøta, správce kapitulních statkù. Ozdobený koèár jel
do dubovského kostelíka jak na svatbu, èervené pentle vlály
koním ze høívy. Marnì ádala Albína, aby i køtiny byly tiché,
jako byla svatba; tehdy necouvl Oberva pøed výmluvnými plamínky èerných oèí, ale jen vzpurnì pohodil hlavou a øekl s rozhodující jistotou:
Nìlza! Prvni syn se mi køti a ja chcu, aby se o tym v irym
kraju vìdìlo! Jak musi z nìho by cosi velkeho a mocneho,

tak a u zaèatek ma slavny! Vecko ti udìlam, penize adaj,
ale trochu radosti mi popøaj!
A té radosti nechtìl mít jen trochu; ale míru vrchovatou. Sám
pan okresní hejtman poslal mu blahopøejný dopis, k nìmu
koncept psal patrnì nìjaký písaø, a Oberva radostnì ukazoval drahý ten pùlarík. A je splnìním mých nejsmìlejích pøání,
tak píe! A budì, budì, musi by!
I o jménì nebylo s poèátku shody. Bernát, kmotr, domlouval Obervovi, e musí dát synovi jméno národní a vykládal mu
iroce, jak velijací ti starosvìttí Ferdinandi, Aloisi a Maxmiliáni jsou leda svìdectvím starého otroctví. Oberva se jen
mrzutì zatváøil a kdy mu Bernát vysypal celou zásobu vhodných jmen, panských, tak jak dával naduèitel a kapitulní správce, Jaroslavù, Vladimírù, Zdeòkù a Boleslavù, zavrtìl rozhodnì
hlavou a øekl prostì:
Jakub budì!
No, Jakub - táhle odpovídá Bernát a smál Etì Abraham s Izákem a budeme mít starý zákon! Pøece, Obervo,
vakøe, musíme jít podle nové doby! Té u pøece nenosíme
starých burnusù!
Dobre to bylo meno, odpovídal klidnì, ale nesmlouvavì
Oberva, ja sem to meno nosil se cu a muj synek pøevezme
kdysi po mì, co sem ja zaèal. A ma i meno moje! A ak
mone, budì etì druhy èi tøeti, a to a je Vladimir èi Jaroslav.
Bernát pokrèil rameny, ale od køtu pøinesli Jakuba. A dlouho do noci pili páni i sedláci na obervovském gruntì na zdraví
malého Jakuba Obervy, jen poklidnì spal v kolébce vedle
matèiny postele, tmavooký, èervený, s výraznými znaky Obervova rodu.

Ale vecky pøípitky byly patrnì málo vydatné a vecka blahopøání málo zasahovala do ivotních osudù dítìte: chlapec
dlouho nebyl zdráv, proplakal i celé noci a trvalo to po køtinách nìkolik týdnù, ne aspoò ustal tenký dìtský pláè, jen
probouzel Obervu ze spánku a plnil jeho hlavu muèivou úzkostí.
Pro doktora jel, doktor tìil, e vecko jsou jenom pøechodné
bolesti. Ba i moudrou babku koøenáøku zavolal, co lidi uzdravovala a zlomené kosti napravovala, a ta jakési lektvary Albínì vnucovala a dítì mastí chtìla potøít, a Albína prudce a nervosnì ji od sebe odehnala a její vodièky oknem vylila.
Ach, co vecko by Oberva zaplatil, kdyby se hoch rozhlaholil zdravým køikem, kdyby i silou svìdèil, e vzeel z obervovského kmene! Tu na dlouhém stole by vysázel øádku rynèákù a tøeba v jetì jednu doktorovi tak moudrému, aby dítìti dal pevný koøen!
Vecko mìlo asi pøíèinu v tom, e Albína byla po porodu
dlouho nesvá, ubledlá a malátná. Zkrásnìla jetì více, mateøství dalo jí rys uzrálé plnosti a sladké ojínìnosti, její pohled
jímal jetì podmanivìji a mìla v sobì opravdu vzneenost
knìen na obrázcích, jak je znal Oberva z kalendáøù. Ale zdraví její bylo od køtin nevalné, unavila se lehce a zadýchala se pøi
námaze ponìkud vìtí.
A Oberva pyným pohledem sledoval enu, kdy dítì koupala a strojila, kdy je kojila, kdy mu zpívala písnièky na uspávanou. A zejména, kdy se dítì i matka trochu zotavily a kdy
svìtelné pruhy v létì padaly na kolébku, kde pøikryté dítì døímalo, mìl v sobì hrdost astného vítìze.
Na vysoké hoøe se octl. Jak si vecko pøál, tak mu plnily
neviditelné ruce. Po èem vztáhl pevnou dlaò, to se mu takøka
samo na dosah pøiblíilo. Má moc, má majetek, má enu, má

syna, ivot jeho má svùj smysl; jeho dílo uzrálo, jeho stromy
pøinesly ovoce. Je tøeba pevným pohledem pøièarovat osud:
tak tomu bylo, kdy pøed naduèitelem v úmrtní den své první
eny prozradil svou ízeò po moci, tak tomu bylo, kdy pøed
potulným krajanem se zpovídal z touhy po enì. A slova
se promìnila v tìlo a krev.
Rod, rod, jeho bude zakladatelem a první silnou oporou!
Rod, rod, který poroste mocí i rozumem! Rod, rod, který roznese do íra jméno Obervovo! Takové hlasy mu zpívaly v ilách, takové hlasy mu umìly v mozku, kdy vidìl kolébku
a své dítì.
Ale bude to rod, iroce rozvìtvený, aby nìkolika smìlými
a dychtivými paemi se rozpøáh po moci?
Po porodu a po nemoci bránila se Albína køeèovitì jeho
objetí.
Kdeto døíve ztrnula v trpné poddajnosti, kdy sevøely ji elezné Obervovy ruce, nyní se zoufale vymaòovala z jeho stisknutí. Úzkostnì se mu vyhýbala, kdy postøehla v jeho oèích
lutavé a zlovìstné plamínky, kdy u se rty zachvívaly vánivou ádostivostí. Chlapce dávala k sobì, jen aby mìla obranu, a jetì nebyla jista, a usne, e se najednou nepoplazí
po jejím tìle laèné, hledající ruce a tìsnì u jejího ucha e nezasvití zrychlený dech.
Oberva byl vdy po takové noci rozmrzelý a jako nevyspalý.
Nìchce mi u dat dìti? zeptal se jednou pøímo.
Máte u syna, øekla vyhýbavì a dívala se stranou, neodvaujíc se stále jetì osloviti ho tykáním.
Mam, je pravda, ale - a nedoøekl, co mu skákalo v hlavì,
e chce mít jetì syna druhého, tøetího.
Jsem pøece jetì málo zdravá, øekla tie, ale odpovìï
znìla jako výmluva.

Na takovou vìtu nebylo lze øíci nic pøesvìdèivého. A tak vyel Oberva zachmuøen a rozmrzelost si vylil na èeledínech
nebo na dìlnících v moèálech.
Na bainách se mu u rùovými palièkami rozhoøel jetel a v
druhé èásti loutl oves; ale zbývala jetì veliká plocha, aby
se vysuila a obdìlala. Takový grunt, tolik polí; tolik pastvin,
tolik dobytka!
Není høích, aby to vecko zbylo pro jednoho, kdy by se tu
obivilo silnì a grófsky pìt èi est? Pro tolik je jich chleba dost!
Na malých chalupách se lopotí osm dìtí, polí je dvacet mìøic
a nìkde s bídou deset, a osm dìtí se uiví! A jeho grunt -?
Ale potom zahlodala zase v jeho srdci sobecká láska. S poèátku se jenom zatøásla nejasná úzkost, ale hlasy eptaly zøetelnìji a zøetelnìji.
Nechce tì, es u starý a protivný?
Starý? Na hlavì jetì ani jediného sivého vlasu! Zuby jako
pilky! Starý, starý?
Ze zmatených mylenek se vyplazila drobná háïata; mìla
zelenavá oèka a drobné jazýèky, je svitìly a syèely: A co...
nechodí u do gruntu druhý, mladý, mluvný, úlisný?
A kdo je ten druhý, kdo, kdo?
Pohledy Obervovy byly kosé a podezíravé. Díval se zkoumavì do vech koutù, nevìzí-li tam nìkde stopa po zradì,
neplíí-li se kùdce k jeho gruntu, aby jej okradl o nejvzácnìjí, co mìl v ivotì.
Kdyby ho znal, postavil by se mu tváøí v tváø, vzteklé oèi proti jeho pohledùm ádostivým. Do køíku by se dali, v chlapskou bitku, kdo s koho... Ale tak jenom stíny chytat, hádat a neuhádnout, chytat a nezastihnout?
Háïata sípají: chodí, chodí, kdy jsi z domu, kdy jsi v úøadì nebo na rybníce! A kdo ví... v noci... je tma... spí...

Proklatì, vecky hromy a bijí do jeho due. A byl by to zlodìj nejvìtí, co je jich na svìtì! enu krade, enu, enu... ale
krade mu i dalí dìti, kterých mu ena u nechce dát!
To bylo, jako by høebíky vnikaly do hlavy, pomalu a jistì, velké høeby rozhavené, je utkvívaly a zraòovaly a kterých ádné kletì nevytáhnou...
Podezíravost jeho rostla po týdnech tak, e se u ani sám
ovládnout nemohl. Jistotu, jistotu! Ohlásil, e jde na pole
a pøijde k poledni, ale u se za hodinku potají vracel záhumenními cestièkami, spìnì pøebìhl dvùr a rychle vrazil
do svìtnice. Není tam nikdo, neutíkal kvapnì pøed jeho pøíchodem? Ale to jenom Albína sedìla u kolébky, ila
a prozpìvovala, hrdá a ádoucí a nedosaitelná.
Nìkolikrát i lidi zastal. Nìkdo pøiel v úøední vìci a poèkal
si na nìho. Deputace dìlnické organisace, aby dovolil taneèní
zábavu. Uèitel s úètem, aby jej podepsal jako pøedseda místní kolní rady. Tu vdy hodil nenávistný a zkoumavý pohled
po nich, jen se chtìl propáliti a do nejspodnìjích mylenek. Pøili zrovna, kdy není doma, èekali, èekali... to aby mohli
s Albínou mluvit, hanebné oèi na ní pást, na jeho enì...
Byl u tak zmuèen, e se musel eny otázat. Z hnìvu i lítosti
vytryskla jeho otázka. Dlouho nespal, pøevaloval se, peøiny
rovnal. A vedle leí bez hnutí ona, tichý dech se vlní, únavné
teplo drádí. Pøedstava leícího enského tìla, jen mu pøece
podle práva patøí a od nìho je oddalován prosebným vztaením její ruky, byla tak mocná, e a povstal. Rozeznává
v eru jen bílou skvrnu, ale vidí jasnì, e je to bílé, sladké tìlo,
teplé, ohebné, jiskrami srící. Ruce se dotýkají jejího boku,
tìlo je hladké a mìkké, a v hlavì hoøí. A ona se probouzí,
rukama jej odstrkuje a prosí: Ne, ne, ne, prosím vás... neubli-

ujte mi - A její hlas zní tøesavì: odpor a úzkost a prosba
i rozkaz - vecko je v nìm.
Oberva sedí na pelesti, nohama se dotýká podlahy. Cítí, jak
mu tíseò stoupá a do hrdla; ulevilo by se mu, kdyby mohl vykøiknout a rozptýlit mraky prudkou vìtou.
A dy, mluví po chvilce chraptivým hlasem, dy si moje
ena... mam te trochu prava -
Práva - opakovala Albína trpce.
Obervovi proletìla hlavou vlna studu a vánivé hoøkosti. Ulehl
znovu, natáhl se a pak mezi zuby se otázal temnì:
Nìma druheho... mladiho, lepiho, varnìjiho... misto
mì?
Hm, vyrazila ze sebe pronikavì a pohrdavì Albína, ale neodpovìdìla u ani slovem.
Vecek rozmrzelý a zamraèený strojil Oberva ráno konì.
Práce hoøela na vech stranách a tu jetì si vzpomenou
od soudu, aby el svìdèit proti jakému chacharovi, co kupce
vykraï; posílal kletby na vecky, na smìné panstvo, co èlovìka povaují své èeledíny, na vagabunda, který by zasluhoval dávno oprátku, aby nebyl svìtu na obtí.
A hnìval se jetì více, kdy po výslechu seznal, e lo o vìc
malichernou, o které nemohl øíci nic významného a která by
se vyøídila bez jeho svìdectví stejnì hladce.
Usedl v hospodì, konì nechal ve dvoøe. Pojedl a dal
se do vína. Hospoda byla prázdná. Vysoká, nastrojená sklepnice pøinesla mu sklenici a usedla vedle nìho.
Obervovi to bylo nepøíjemné. Chtìl být sám. Jak se dívá
na nìho ta naèesaná kelnerka, jak se jí oèka tøepetají!
Sklepnice pøisedla blíe, a se nepøirozenì vyzvednutými
òadry v køiklavì svìtlé bluze dotýkala jeho ramene; dívá se mu

do vína, usmívá se drze a vyzývavì, mìøí jej znaleckým pohledem.
To ste mìl jisto, pantáto, jakési netìstí, e se tak zoufale
díváte! smála sec a nachylovala se ti do tváøe:
E, co by! mávl Oberva rukou a dopil víno jedním doukem.
Sklepnice neèekala výzvy, vzala sklenici a pøinesla znovu;
narudlé víno zasvítilo v sklenici zlatými jiskrami. Postavila
se pøed Obervu, natøásla se v bocích, a se jí senìrovaná
a vypjatá hruï házela.
Jak hrom do duba hledíte, mluvila mu tìsnì do tváøe, a
pøece takoví starí pánové mají nejrozpustilejí oèi. Ukate,
e i vy máte, a bradu mu pozvedla masitou rukou, prohýbajíc se prunì jako koèka.
Oberva se dlouze napil. Bylo mu teplo, tváøe mu zrudly a oèi
zvlhly.
Platim, øekl drsnì a vytáhl penìenku.
Sklepnice jediným pohledem postøehla, jak v penìence
se zamodraly bankovky, a oèi jí laènì zasvítily. Celým tìlem
se spolehla na Obervu, a se irokým výstøihem dotýkala jeho
tváøe a ebronila mazlivým, dìtským hlasem:
Ale to pøece nejde, pantáto, abyste u el. Èi vám nae víno
nemakuje? Takové víno... paní ho teluje a od Gracu a veèer,
jak se tu spoleènost sejde, pochvaluje víno kde kdo. Moc fajnová spoleènost k nám chodí, beamtøi, kupci, ininýøi -
Bez objednávky víno pøinesla a pøisedla zcela tìsnì k nìmu.
Tlaèila jej koleny a rozpustile jej poplacávala po rukou.
Èi se mne bojíte, pantáto? smála se. Neuhryzu, ale mám
zuby hodnì ostré, a ukázala bílý chrup.
Víno, dusné teplo hospody, blízkost horkého tìla, pach laciné voòavky uspávaly Obervu. Necudné posunky dìvèete, je
se sklánìlo k nìmu tak, a se mu hluboce bluza rozvírala, ostøe

jej drádily. U se nemraèil, kdy se mu dívèice posadila na klín
a hrabala v kapsách, kdy mu hladila bradu a temné vlasy.
Na tváøe lehla mu rozko pøíjemné ospalosti.
A to stì, sleèinko, sama? zeptal se mimochodem.
Ale co vás napadá! smála se sklepnice. Dvì sme a odpoledne pøijde i paní, kdy je hostù hodnì. Mám hned za sálem cimerku, pojïte se podívat -
A vede Obervu za ruku, dveøe zlehka pøivírá, klopýtají ve tmì
po schodech a u jsou v neveliké, tmavé jizbièce, s pohovkou a rozestlaným lùkem, trochu páchnoucí stuchlinou a ostrými parfumy.
Dìvèe stojí pøed Obervou, smìje se zkoumavì, prsty má
na knoflíku bluzky, jde k pohovce a poøád se dívá jehlièkovými oèima na Obervu, jako by ho k sobì pøitahovala.
Oberva se jí dotýká v pase, ona se uhýbá, tím tìsnìji
se na mik pøissává, se smíchem jej kolem krku bere a zase
odskakuje, a se jí prsy tøesou, na oko se brání a tím více táhne.
Ale ste vy høíník, pantáto... za bílého dne a k poledni...
a ste takový ohnivý... no, dejte tu ruku pryè, to nejde... co si
o mnì eigentlich myslíte... ale to bych musela zavolat kamarádku, aby la za mne na chvilku do vemy, kdyby kdo pøiel... Máry, Máry... ostøe zavolala a zapínala si rozepjaté knoflíèky u bluzy.
V druhých dveøích se objevila rozcuchaná drobná holèice,
neumytá a s modrými kruhy pod oèima, ve pinavé bluzce,
z ní vyhlédala neménì pinavá koile.
Jdìte za mne na chvilku - øekla první a drze zamrkala oèima.
Druhá se zasmála a skøehotavým hlasem, s pøesládlou mazlivostí pravila:

Ale to, starý pane, na mì té nesmíte zapomenout. Já vím,
na papírku vám nesejde -
V tom okamiku, obklopen dvìma lákajícími enami, Oberva náhle vystøízlivìl; prudkým pøeletem postavila se mu pøed
oèi Albína, bílá, èistá, vzneená, nedotknutelná. Hrdá, uhýbá
se, prosí, a se jí neublíí! A vdy o enské tìlo bídy není!
Za papírek, za papírek! Sama je vinna, sama pøivádí èlovìka
mezi lundry, co se na krk lepí!
Ale pøelet vzdorné mylenky trval nevypoèítatelný zlomek
vteøiny. Bezdìènì sklouzl pohledem na pinavý kus koile,
jen se dral z rozedrané bluzy druhé sklepnice. Neèistota jej
pøíli tvrdì udeøila, právì alostnou protivou èistoty její, vzdálené a nepøístupné, a pøece eny jeho.
Neni tøeba, øekl chraptivì a vrátil se do nálevny. První sklepnice za ním se lísala a obtáèela jej lichotnostmi a dotìrnými,
ale Oberva ráznì dopil, rychle vyhodil peníze, zbytek nepoèítanì vtlaèil do penìenky a el pro konì.
Cítil stud, jakého u dávno nezail. Byl to takový pocit, jako
by spadl a po hrdlo do bláta, je mu vnikalo do úst. Vyèítavý
hlas mu naléhavì buil do hlavy: Nemravo, sprostý nemravo!
Proè se dnes ten hlas po prvé ozývá?
Nikdy ho dosud neslyel, po ádném objetí.
Sklepnice stála na prahu, rukou kývala a mazlivì provolávala:
Pøijïte brzy zas! Po druhé... po druhe!
Ani se neohlédl a teprve a za Ostravou pøepoèítával peníze, kolik dostal vráceno.
Vidìl, e mu v penìence chybí nìkolik bankovek.
Vypadly v hospodì, cestou? Èi snad mu je ukradla ta naèesaná ochechule?
Zamraèil se, zaklel a vztekle vihl bièem.

12.
JETÌ ODPOLEDNE EL OBERVA k rybníkùm, kde
se právì urovnávaly hráze a nasypávala cesta.
Dìlníci vysekávali koøeny a hmodili se s velikým paøezem
starého dubu, jen byl skácen; paøez se drel køeèovitì zemì
mocnými koøeny a bránil se vemu napìtí lidských svalù, je
ho vytlaèovaly ze zemì sochory a klíny.
Ïabel sam na nim sedi, hromoval jeden dìlník, robota
takova proklata, pøi kere èlovìk duu vypusti!
E, dybys raèi hlupì nìmluvil! odsekl zamraèený Oberva.
Vecko se na svìtì musi zlomi! Enem tøeba trochu vìc pøitlaèit! Ale to - jak je chlopska robota, u kady stuka a Panaboha vzyva!
A tak se enem podivajtì, hospodaøu-! ukazoval robotník,
vecko smy pøesekali, ïury vykopali, u je na vrku na hrazi
a enem se skuli dolu do brazdy! A poøaï se dri zloøeèeny
peò!
To sem ja sam, te takovy peò, co nìpopusti! - pøirovnal
se v náhlé pøedstavì Oberva k dubu. A i doma musí vyhrát!
Zlomí se i bílá Albína! Vecko se musí zlomit!
Ta mylenka jej rozpálila.
Eh, uhni, posmìnì odstrèil Oberva dìlníka a sám pøiskoèil k paøezu. Divaj se, to se musi tak podebra! A vy potlaètì
- poøadnì - set sak -
Ale nedopovìdìl zaklení. Sochor, o nìj se opøel ví silou,
a mu na èele íla nabìhla, najednou praskl a Oberva prudce dopadl s navýené hráze do mìkké hlíny pole.
Nìkolik okamikù leel omámem a pak vstával s prudkou
bolestí ve støevech, jako by v nìm také nìco prasklo.

V prvním okamiku mìl dojem, e se mu rozpùlily vnitønosti
a z nich e trèí pøelomený kus døeva.
Zatím povolil i paøez a Oberva se zasmál:
Bab se peò nìbal - ale jak pøiel chlop, povolil naraz!
Ale nebylo mu do smíchu, prudký otøes neustával a bolest
ryla stále drásavì.
el pozvolna domù, ale nevrátil se hned do svìtnice, usedl
u koní na hrubé lùko, kde pøespávat pohunek, a polohlasitì
klel.
Vecko musi uhnu! zasípìl. Musi, musi! Opøe se tøeba!
A èi ni po dobrym? Zlomi, zlomi! No - trochu sem se pøesilil ale za dìò za dva nìbudu ani vìdì o nièim!
Díval se do dusného, zeøeného kouta a vyplivoval vztekle
slova. Stojí to tam nìkdo, kdo mu odporuje a komu tøeba vecko poøádnì vysvìtlit?
Kdy si veèer sedal k jídlu, zatínal zuby. Podivná horkost
najednou ho zcela zaplavila a vlna nevolnosti stoupala do krku.
Vonná, kouøící se polévka vhánìla mu do chøípí pocit pøíliné
mastnoty.
A to jisto z toho ostravského vína! Popil si trochu v hospodì
a vínu byl nezvyklý. A kdo ví, jaké to víno bylo, hospodtí vindlují, a bùh brání, jedy sypají a divné a jinaèí svinstvo z apatyk,
jenom aby se zdálo víno hodnì lahodné a hodnì silné. Opít
ho chtìla, nalízaná kelnerka, aby si ho do jizbeèky mohla odvést, pomilovat se s ním, nìznahaòba úlisná, majchlovná,
a vykrást desítku za desítkou, ona i ten druhý støapáè pinavý! Jisto mu dala vína s trutinami karedými!
Eh, byl to blázen, za kelnerkou lézt! Horí ne mlaïoch; co
chodí ráz za mìsíc do Ostravy. Minuta, dvì - a byla by
se smála jetì víc! Eh, ïábel vem ukradené desítky, vak dnes

èi zejtra se poøádnì spálí, a padne na nepravého a a ji andár odvede, kam patøí!
Ale nebylo lépe ani ráno, kdy se malátnì, mdlobnì probouzel po tìké noci. Jen tak v polosnu víèka pøivíral, ale jinak vecko dobøe slyel, jak dítì ze sna zaplakalo a jak vozy
rachotily cestou.
To je pøec hloupé! opakoval si sám, kdy nerozhodnì drel
v ruce hrníèek kávy, je se mu zdála podivnì kalná a horká.
Nic v ní chuti nebylo, aè pøidával kousek cukru za kouskem,
a nakonec zùstala protivnì sladká a hustá brynda. A chléb
jak z rozdrcené slámy - mìl tiplavou, mazlavou chu, e sousto rostlo v ústech.
Albína dívala se pøekvapena, kdy odloil lièku po nìkolika soustech a zatìkal unavenì i pøesycenì po jídle.
Proè nejíte? ptala se. Nejste snad nemocen?
K smíchu: nemocen, on, Jakub Oberva! Neleel v ivotì,
jak kdysi za dávných èasù; to byl jetì svobodný a chytli
se v hospodì za pásy pro jakous dìvuchu a horkokrevný
galán udeøil ho pøíli pøekotnì kusem døeva po hlavì. Ale jináè? Nemoc na nìho? Snìdl, co se dalo a ve dnech tìké
lopoty il døív i nepoøádnì - a tìlo poøád jak dubové!
Zasmál se haraivì: Co by... nìmocny!
Pøed oèima mu zatìkal v bleskovém pøeletu vèerejek, rybník, hráz, dub, zlomený sochor.
Smìné nápady!
Paøez e by mohl ublíit jemu, Obervovi?
Vyel radìji do polí. Bylo chladno a ostrý vítr mu hlavu prolehá.
Ale cesta nepomohla. Tìká bolest v hlavì a støevech neustávala. Na mezi pøepaden byl podivnými køeèemi, je mu rozøezávaly vnitønosti a probodávaly jej padesaterými noi, køe-

èemi tak trhavými, a musel usednout do trávy a pøikrèit
se jako malé dítì, kdy èíhá za rohem. A bolest trochu pominula, el domù tìce, se zaatými rty, s pokleslými rameny
a trochu na stranu sraen.
Synek jeho v kolébce nokama hrabal a ruèky vyzdvihoval
vyráeje ze sebe broukavé výkøiky.
Nemoc s Obervy na okamik spadla, ke kolébce pøisedl
a prstem dítìti na noky poukoval.
A to ty, okaèu, na svìt se diva! A dobøe je ti tak, pokøikuje zvesela! Uka ruèièky! Uka! No tak: hoi, hoi, koany,
pojedìmy do mamy -
Dítì se smìje a nokama hází.
V takových chvílích, kdy se Oberva díval na svoje dítì, urputnì napjatý výraz jeho oblièeje ustupoval a jakési vlídné
dojatosti; oèi svìtleji zazáøily, øeè zjihla a zvláènìla.
Nìvi ani, Albi, pravil táhle enì, jaku mam rados, e u
je synek aspoò trochu zdravy, e ma barvu a jasny hlas. Nic
mì nìtìilo, dy v noci tak alostnì naøikal -
Albína pokyvuje hlavou a Oberva nad kolébkou nachýlen
zase si s dítìtem pohrává:
Od mamy do taty, je tam Pambu bohaty -
Slabiky vyráí, dìtskými prstíèky zlehka potleskává a pak
klepe na dlaò:
Tu tu ïobala kuøièka, temu dala, temu nic -
Ale v téme okamiku opìt ona hrozná bolest projela útrobami, strané noe zaryly se do støev, e se prudce zhroutil
na idli a ostøe zaal zuby s tlumeným zasyèením.
Albína vyskoèila a poloila mu ruku na hlavu:
Co se vám stalo...? Proboha, zblednul jste... bolí vás co?

To nic neni, vyráel ze sebe tìce. To pøejdì... Takova
smìnos.., V aludku mi cosi lei... jaka hruza, za dva za tøi
dni budu høebiky kusa -
Pokouel se usmát, ale tváø se mu bolestí zkøivila v úklebnou masku, a se dítì rozplakalo.
Dám zapøáhnout, pro doktora bylo by potøebí poslat - nabízela se Albína.
Ani krok, odmítal urèitì, skoro a drsnì. Dyby se mìlo
pro kade tlaèeni aludku hned k dochtorovi posila, nenastaèil by jezdi! Takove vìci se spravja bez dochtora, èlovìka by leda zbyteènì poplail. Pelyòku se navaøi, naloene
oøechy te mamy, mediciny lepí jak v apatyce -
Zahradou se vlekl, mezi starými stromy, postøíkanými rudou
a lutou záplavou podzimního umírání; vítr klátil vìtvemi a rozhazoval celé hrsti krvácejícího listí do trávy.
Cítil se sláb a unaven. A, do èerta, èím to? Vdy nelopotí,
vecky polní práce jsou porobeny a letos ani tolik nedìlal jako
jiná léta, letos jenom dohlíel a pomáhal. A jiné roky boe mùj,
nakládal sám, sváel, do stodol rovnal... a síly mìl a nazbyt!
Nesrazil ho to k zemi pøece jenom ten dub, jemu se vysmíval? Vdy potom, kdy dopadl na zem a sochor povolil, ucítil
po prvé to strané øezání ve vnitønostech!
Dub, kousek døeva posekaného?
Chystalo se k obìdu, v kuchyni zacinkaly talíøe a lièky, bìlavá pára se vyvalila oknem. Ucítil ji a daleko na zahradì,
udeøila jej ohavnou vlnou oklivosti, a se mu hlava zatoèila.
Fuj, tolik mastnoty! Vezme si vody s chlebem, voïanky zasmaené si dá navaøit, na maso se nepodívá... Eh, k smíchu
je to: Oberva, nejbohatí sedlák z Lipiny, starosta - a ije jako
almuník, co chodí po ptaní od èísla k èíslu, voïankou se krmí
a suchým chlebem!

Ale poøád vzdorný stud drel tìlo. Za mlhavého veèera byla
schùze obecního výboru, v nevelké svìtnici bylo plno kouøe,
mluvilo se, køièelo. U tøi hodiny se projednávaly obecní vìci
a výborníci, kteøí povaovali obecní schùze za jedinou pøíleitost vypovídat se a do íøe své bliní prosvìtlit, zastavovali
se do nekoneèna u kadé malichernosti. Právì dìlnický zástupce prudce horlil proti nedostateèné kanalisaci, kdy Oberva byl zachvácen tak horkým úderem nevolnosti, tak nesnesitelným pocitem oklivosti, e kvapnì musil vyjít.
Sotva vyel, ve svìtnici zamrazilo dusné ticho. Kouø z dýmek a doutníkù nesl se v prudkých oblacích.
Vimli stì sobì, pravil po chvíli jeden vyborník, jak se burmister zkøivil? Neni to s nim dnìs v poøadku, ulty je jak sira
a oèi jak zamhlene -
Jaksi biduje, biduje. pokyvoval hlavou jiný.
A tak naraz! Co ten èlovìk mìl dycky ivota v sobì!
Oberva se vrátil. Nucenì se usmíval irokými ústy a tìce
si usedl na døívìjí místo.
Eh, mam s aludkem doeru, vymlouval se, èlovìk se ani
nenada, spolkne cosi a u to køivi -
Ale sledoval jednání u nepozornì, rty svíral, pot si s èela
utíral a øeè jeho byla roztìkána. Vichni vidìli, e kvapí a e
by nejradìji odeel bez váhání, kdyby ho nezadrovala hrdost úøadu; povídavá rozvláènost schùze pozbyla tím náleitého ovzduí a jednání u nezajímalo.
Ze schùze se lo obyèejnì do hospody a tam se pobývalo
do pozdního veèera; nejedna vìc se teprve tam øeila, prodebatovala a pøipravovala. Oberva el s ostatními, ale
na cestì se zastavil a øekl zvolna, pøikrceným hlasem:
Mam dnìska eèe velijake vyøidy. U mi na hospodu pokdy nìbyva.

Vrátil se s hlavou ponìkud mezi rameny sraenou, a za ním
se dívali sedláci a robotníci, nechápavì potøásajíce hlavami.
A pak zase hrozná noc, køeèe, je pùlily tìlo, horeèky, v nich
hlava umdlévala, pískovitá suchost jazyka. Nad sebou v mátohách vidìl nìkolikrát Albíninu hlavu - byla to, nebyla? - hlas
slyel, ale co hovoøil?
Ráno se probouzelo pomalu, kalné, eré, jak neumyté dìcko komediantské.
Odpoèívat, zhnilaèit? Po páté, jak byl zvyklý, vstával a èeledíny probouzel. Neobelo se to bez pøitlumeného rámusení
a dùrazných nadávek, nechybìlo ani ostré vybídnutí pìstí. Ale
za chvíli kolena se tøásla a èelo se orosilo. Bylo by dobøe jetì hodinku se natáhnout. Eh co, na to je èasu dost, a bude
nìkdy výminkáøem a z dlouhé chvíle Pánubohu do nebe hledìt!
Kdy se rozsvìtlilo, kázal zapøáhnout a vypravil se pøece
k lékaøi. Ale jel po havých kolejích. Jíti si pro rozsudek, který
zvrátí jeho ivotní poøádek! Trochu mu bránil jakýsi pyný stud,
trochu se v nìm tøásla pøedtucha, e uslyí nìco nepøíjemného a e to nezastraí vtipem ani drsným výkøikem. Albína prosila ho u naléhavì, skoro a s rozkazujícím pøízvukem, a vìdìl, nepùjde-li sám, e za chvíli zarachotí na dvoøe bryèka
s doktorem, a pøedstava ta byla mu jetì trapnìjí a nepøíjemnìjí.
Èekárna byla plná. Nasládlé ovzduí jodoformu, a velijakých jiných drog, onen pøíznaèný opar vech lékaøských ordinací a èekáren, nezvykle rozruovalo. Nikdo nemluvil: v koutì
sedìl mladík s ovázanou hlavou, u okna chlácholila dìlnická
matka, sípající dítì, na lavici sedìl starý mu s opøenou bradou, ke kamnùm se tísnil vyzáblý studentík. Z vedlejího ordi-

naèního pokoje nesl se hluèný, hádavý hlas lékaøùv, jen
se vyptával ostøe, prudce zdvieným pøízvukem.
Na Obervu dolo pozdì.
Vstoupil s nechutí a se sevøenými rty do ordinaèního pokoje.
Naedlý u lékaø ohnutého nosu a jeatého oboèí, mající výraz vyetøujícího soudce a povìstný stejnì svou drsnou otevøeností jako léèebnými úspìchy, zatváøil se mrzutì.
Co je vám? optal se úseènì.
A Oberva vypravoval tìkým jazykem, jak za dva dni zeslábl a jak mu strané pily rozøezávají vnitønosti. Zajíkal se, slova
opakoval, o patném vínu nìco mumlal... nebo e by snad
dubový paøez, co se zlomil - e vstává jako opilý, s olovìnýma nohama.
Doktor poslouchal a zabodl edivé oèi do Obervovy tváøe.
Odstrojte se, poruèil prostì.
Oberva tìce oddychoval, kdy lékaø zkouel puls a prohlíel
jazyk. Vykøikl bolestí, kdy se ruce doktorovy dotkly znenadání napjatého bøicha.
Doktor dlouho vyetøoval, zjioval ohnisko bolesti, vyptával se na pøíznaky, zapisoval jméno i stav, jako mimochodem
zvìdìl i rodinné pomìry, e je enat, e má dítì.
Ustal v zapisování a postavil se pøed Obervu s posunkem,
který byl rozkazem.
Milý pane starosto  øekl urèitì, okamitì vsednìte na svou
bryèku a jeïte domù. Poraníte se a vy jetì byste chtìl dìlat
výlety? A leet a klid!
Páteøí Obervovou prolehla horká vlna.
A to jako - jako e sem nìmocny? zajíkl se
Tak zdráv dnes nejste, abyste el na silácké zápasy! øekl
lékaø drsnì. Zatracená selská nátura! Poøád rýt a poøád døet

- a na sebe myslí naposledy! Navtívím vás zítra sám, beztak
mám cestu k vaí stranì -
Pøedepsal léky, udìlal neurèitý vtip na poèasí a u vpoutìl
druhého pacienta, s ním se hned u dveøí vadil pro patný obvaz.
Léky na chvíli pomohly, nechutenství se zmírnilo, spánek byl
klidnìjí a ranní probuzení mé oklivé, ale ve vnitønostech stále
se kroutily plameny, je trhaly a spalovaly. Pøes to se chystal
Oberva ráno vstávat.
Nevstávejte, prosila ho Albína, objala ho kolem krku a tie
hladila po zroseném èele.
To nìlza, nìlza, houevnatì odpovídal Dìdina by øekla:
Aha, s Obervu to idì s kopca, u nohu z gruntu nìvystrèi. Naduèitel nìbyl ece s potu, podivam se k nìmu, pøece sobì
z ruky nìdam vyrva uøad -
Ale povstat nemohl, hrozná bolest projela mu tìlem pøi prudím pohybu. Zaal zlostnì zuby, syèivì vtáhl do sebe vzduch
a tvrdé ruce se køeèovitì sevøely.
Albinko, vyráel ze sebe pøikrcenì, je to k smichu, jak paru
dni zradi èlovìka. Dub, paøet posekaný! Sám bysem se vysmjal,
dyby mi kdo pøed pul rokem co takoveho vykladal -
Dýchal zrychlenì a skøípl zuby.
Ale nìmysli se, vyrazil vztekle, e budu nìmocny. Ja nìbudu nemocny, bo ja to nìchcu. A obervovsky rod ma silne
koøeny -
Usedla u lùka, podivnì zaraena a pøekvapena, jako by
se nad její hlavou valilo nìco straného, èemu jetì rozumìt
nemohla. S poèátku i jí se zdála nemoc Obervova malicherností, ale nyní se zatøepetal èerný pták pøed oèima.
V okamiku se vzpamatovala, lehce se usmála, po vlasech
ho hladila a vypravovala veselé pøíbìhy z domácnosti, jak

hoík je èiperný a na ve sahá, kolik slov u ze sebe vyráí
a jak na koníky pokøikuje. A Oberva leel, zakalenýma oèima
se díval na protáhlý, ubledlý oblièej své eny, je se mu zdála
v té chvíli vábivìjí ne kdykoli jindy. Je to smìné pro chlopa
starého, ale pravda je to: je takový malý, malý - kdosi nad ním
zpívá, kolébá ho K veèeru se pøihnal doktor, hluènì zaklepal a strkaje pøed
sebe svého desetiletého hoíka, volal ve dveøích:
Co pacient, co pacient?
Kdy zahlédl v posteli Obervu, s kalnýma oèima, s mocnými
odstávajícími lícními kostmi, na okamik sebou trhl, ale pak
hømotnì spustil:
Vy si hovíte, pane starosto! To chválím, to chválím! Odpoèinete si, pøeèkáte plískanice a zase hurá do ivota! Beztak
pro sedláka je tenhle èas nejkrásnìjí: sklepy plné, stodoly
plné, v komínì uzené -
Ale na tváø Obervovu usedlo nìco, co se u tam nekmitlo
po léta, po dlouhá léta, úsmìv jeho byl spíe bolestný ne
sdílný.
Eh co, pravil temnì, já nìbudu lee. Enem co se mi aludek spravi, co sobì paru dni odpoèinu, uviditì, jaky ze mì
budì kavalir!
Vak vy, seltí hlaváèi, ertem se hnìval doktor, na doktory hodnì nedríte. Z vás si jistì ádný doktor paláce nevystaví. Kadý má zdraví jak ze eleza, ije dlouho jak Metusalém a vysmívá se, e by pro nìho nemuselo být doktorù! A vy
jste té takový!
Kdy Albína odvedla doktorova hocha, aby mu ukázala kravièky a koníèky, jak mermomocí ebronil, prohlíel doktor
Obervu, vyptával se ho na bolesti - a tu se náhle zachvìla
v hrudí hranatého sedláka svíravá úzkost, co je, co je... Zaal

zuby a kalné oèi se sou støedily na rty doktorovy. Propálit je
chtìly, vyrvat z nich veselou odpovìï.
Rozptýlil se, kdy na síni uslyel obecního posla, jak odevzdává Albínì potu.
Ale doktor mávl jen rukou a pravil, kdy vidìl Obervùv neklid:
Pokoje si nedáte, myslíte, e svìt v dìdinì a na gruntì
se bez vás toèit nebude! Hoïte na èas to starostenství
s pánembohem prvnímu radnímu!
To nìurobim, to urobi nìmou, øekl Oberva ostøe, horeènì, v dìdinì by oèi otvirali, e u burmistrovi umiraèek blinka. A ak ja eèe dojdu do schuze, jine vìci sobì vyøidim
doma... a dy ja nìsem ani nìmocny!
A kdy doktor odcházel, s hádavým smíchem Obervovi ruku
tiskl, ale Albínì øekl stranou, ne do povozu vsedl:
Buïte pøipravena na nejhorí, paní Obervová. Je to vánìjí, ne jsem si myslil. Na operaci se nedá vùbec pomýlet
-
Albína vytøetila oèi a prudce uchopila lékaøe za rukáv.
Nu, jaké tajnosti? øekl lékáø drsnì, jako by se tím tonem
omlouval. Bohuel, èlovìk je nejuboejí tvor na svìtì. Prásk
- a je s celou lidskou slávou na hromadì. Naè bych vám tajil?
Má zánìt pobøinice - prudký zánìt - z úrazu a velmi váný.
Ztracený? sjelo jen zmatenì Albínì se rtù.
Kdo ví - ale hned pokrèil rameny a øekl jen vyhýbavì:
No ale -

13.
POZDNÍ PODZIM SE NAPOSLEDY rozhoøel. Krajem zavály prudké vìtry nezvykle teplé, rozumìly se a roztanèily. To
se rozpustilé dìti naposledy povztekají, ne se dostanou
do zatuchlých zimních jizeb. Prolétly dìdinou, rozkypìle zapískaly v lomenicích, tøásly støechami, ohýbaly orvanými stromy.
Obloha se prohloubila slavnou, radostnou modøí, slunce
støíklo zardìlou zátopou. Polosmyté barvy, do mlhy a edi
ponoøené, ostøe se osvìily. Lipina vystoupla z kaluin, bláta,
sychravého mení. Nìkolik selských gruntù, posledních zbytkù selské dìdiny, pohlcované prùmyslovým ruchem, nastavilo sluneènímu útoku tìká vrata a vysoké títy, chalupy domkáøù a vítkovických robotníkù se zvolna narovnávaly
z pøikrèeného sevøení. A slunce, naposledy volající píseò ivota, naposledy marnotratnì rozhazující barvy a ávy, roziøovalo obzory do vech stran, na sever, kde v pozadí dýmaly
vysoké èervené komíny a rachotila píseò strojù, k východu,
kde se prokmitávaly chalupy tìínských dìdin, k západu, kde
temnì stála podlouhlá hradba lesù.
Plno svìtla bylo v jizbì, kde leel Oberva. Byla to jizba nová, pøistavìná, kterou Oberva v stavitelské
horlivosti rozíøil obytné místnosti gruntu. Pro Albínu chtìl mít
pùvodnì tu svìtnici, aby tam mohla být s dítìtem, kdyby cítila
pøílinou stísnìnost velké jizby, z ní se udìlal jakýsi parádní
pokoj, pøiblíený pohodlí a novodobému zaøízení pøíbytkù
mìstských; ale stala se mu ta jizba útoèitìm, kdy udeøila
do nìho, do dubu, náhlá sekyra.
Boe nejsladí, pìt dní leí a jako by to byla vìènost! Hodnì, hodnì dní, hroznì dní, e to ani spoèítat nelze! Vìènost

na rozpálených rotech, jak kdysi pálili jakéhos svìtce, vìènost v krvavých mlhách, z nich se zmatenì probouzely vytøetìné oèi. Vìènost v propastech, které nemìly dna.
Jak je to dávno, co hrozil a mohl udeøit? Dni èi roky? A co je
svìt, co je vecko?
Mùe obervovský kmen jen tak naráz se rozbít, ohnivým toporem se rozmlátit?
A je to on, Oberva, silný sedlák, co mìl tvrdé srdce?
Je prázdno u loe, je prázdno ve svìtnici. Albínu chytal, kdy
odcházela od postele, buï k dítìti èi do kuchynì, mraèil
se a nevolnì bruèel nesouvislá, vyèítavá slova.
Nìchoï, nìchoï... drtil mezi zuby a jeho oèi, lehce mhou
potaené, byly iroce rozevøeny.
Pøijdu hned... øekla Albína, ale Oberva jí nepoutìl a pøinutil, aby usedla na pelest.
Nìchoï ... nìchoï... skoro a prosil, ja se na tebe chcu
divat a musim se diva.
Albína se lehce usmála a hladila jej po vlasech. Jetì jste
se na mne dost nenadíval, jetì mne neznáte? øekla mìkce.
A Oberva drel ruku její ve své, celou ji pøikryl svou chlapskou, huòatou prackou, drel a køeèovitì tiskl, a bolest pùsobil.
Albi, øekni, tìce mluvil po chvíli, dech lapaje, byla si
s dochtorem, mluvila si s nim...?
Albína zneklidnìla, oèní øasy se jí zatøásly a úsmìv ztuhl.
Otázka pøila pøíli náhle, nebyla na ni pøipravena, nepromyslila si napøed odpovìï.
A jisto mluvil ... e, e - oddychoval tìce.
e je dobøe odpoèívat, øekla bezbarvì a pomalu nabývala
rovnováhy. e se nic dùleitého nezameká a e sil nabudete, a si poøádnì odpoèinete.

Oh, køivil Oberva tváø a tìce polykal sliny. Ja a kuryrovani - cely ivot sem il bez dochtora. A dy sem u rozøezany
a spaleny, lazar hotovy, hlava se tøase, dy se na lou enem
chcu posadi. Boe - trnast dni - to byl krma - e? Galgany,
co se v hospodì mlatili, moh sem ze enku pozvyhazova - 
Vidíte... øekla Albína, pár dní leíte a naøíkáte. Co to je pìt
dní? Nebyl jste nikdy nemocný a tìko zvykáte. I tomu se musí
èlovìk uèit a pøivykat, tak jak já se uèím na vaem gruntì -
Leel malátný, ubitý naznak, nemluvil, rozevøenýma oèima
jen Albínu hladil, pobonì, pobonì. Podivné mátohy skákaly pøed oèi. Nebo pravda byla taková:
Odela... a hle, vecko se poèíná hýbat, z koutù rostou stíny a jsou zkøivené, klátivé, ohyzdné, hlavaté, drápy jejich sahají k nìmu a na postel a kmitají se pøed tváøí. Svìtlo svítí,
luté pruhy padají na podlahu, ale v eru koutù se rodí pøíery, tenké i bøichaté, ale vechny s ostrými drápy; na ostøenými
rohy a svìtélkujícíma oèima.
Vyjekoval ze sna, chraptivì stenal, pøikrcenì volal
o pomoc.
A Albína spìnì k nìmu utíkala, sotvae zaslechla první zachroptìní. Stíny utíkaly, jak jen bosé její nohy zaustìly po podlaze, pokornì se krèily do kouta a lesk jejich oèí hasl, jak jen
teplo jejího tìla se sklánìlo nad jeho hlavou.
Ale ijí poøád, èíhají ke skoku pøipravené, zlé, výsmìné
a rdousivé stíny.
Noc, noc, to je horí nad vecko pomylení, bolest nad bolesti. Stìny se dlouí, do úasných dálek protahují, e u z jizby
jest obrovský chrám, zvedající se a do oblak, a na jeho chladné dlabì leí cosi smìnì nepatrného, ubohý lidský hadr,
polapané tìlo, on, Jakub Oberva, bohatý sedlák, starosta,
pyný èlovìk, rvavý èlovìk, silný èlovìk. Chacha, silný, silný...

! A ruky pozvednout nemùe, aby podepøel nesmírné klenby,
je se zvedají nad ním a hrozí, e se sesypou a na práek ho
rozsypou... Chacha, bohatý... ! Cinkají rýnské a ustí papírky,
v porkase má jich pìknou hromádku, tøi v kladní kníky má,
kus Lipiny by si koupil; chajdeèky pokøivené a zahrádky stìsnané. Chacha, rvavý... ! A vyhodit nemùe pøíery, které
na nìho èíhají v koutech, aby se na nìho vrhly a hroznì dusily!
A potom se stìny zase dìsnì úí... skrèily se, jako by to byl
poslední barák u vody, poskoèily a k jeho loi, e jich mohl
rukou volnì dosáhnout, staly se klecí, v ní byl uzavøen, e dýchat nemohl. Rozpøáhl se malátnou rukou a stìny udeøeny roztáhly se a hned smìnì pøibíhaly...
A jetì nìco. V noci, je házela do svìtnice popelavé pøísvity, chodí podivné kroky po chodbì, po dvoøe a po zahradì. Tiché, oupavé, zvídavé. Ale Oberva je slyí, zøetelnì je
slyí. V zahradì se nesou po trávì, je lehce pod jejich tíí
ustí, na chodbì tøesou se na kamenných dladièkách Kdo to chodí? Chodí jistì, neklamnì kdosi! Nepøítel, zákodník! Zlodìj, mordýø!
Neobchází to duch jeho první eny? Po zahradì, po dvoøe?
Nenávistnými pohledy jej probodávala i v posledních hodinách
svého ivota... a to pøila zase, aby se vysmívala? Aby mu
vyèítala, e se kdysi na peníze zlakomil, e chtìl grunt?
Anebo - a to bylo pomylení dìsnìjí a tvrdìji udeøilo - nejde to nìkdo za Albínou? Nechce mu ji vyrvat? Nechodí kdo
úlisný, mluvný? Ten mladý uèitel, co mu na výletì oèi svítily?
Ten øeèný Lípa? Háïata se zase svíjejí a høebíky vnikají
do mozku...
Eh; jak je to vecko hloupé! Zababony divné a jinaèí!

Kdo by chodil v noci, v podzimním jíní, po trávì? Poøád a poøád, a do ranního úsvitu! Takové nekoneèné hodiny!
A pøece nelze se mýlit. Ty kroky jsou zøejmé, urèité. Opatrné, zlodìjské.
Je Albína doma? Odela od nìho, k synkovi prý musí zajít,
hlad má... ale neèeká jí kdo, aby se umlouvali za jeho høbetem o nìm, kdy nemùe tìlem hýbat? V noci... vecko spí...
! to by se dobøe umlouvalo... V zahradì pod stromy! Tráva
ustí... Hoho - ale Oberva nespí. Oberva má oèi otevøené,
vidí jak rys, uslyí kadý ustot, uslyí, jak se umlouváte. A do
sta pìrunuv, dy eèe není Oberva mrtvý, není, není!
Zastenal, dusivì, zachroptìl... a rázem se otevøely dveøe,
Albína pøibìhla, bílá, se sputìnými vlasy. Naklání se nad ním
a sladká oblost jejího tìla vane mu do tváøe. Ruka se Obervovi
tøese, nemùe jináè, aspoò pohladit musí teplé tìlo. Nebyla
na zahradì, vedle byla v jizbì, u synka byla, u jeho synka, co
má zachovat jeho rod. Nikdo se s ní neumlouval, nikdo jí neuchvátí!
Chytil ji za ruku, køeèovitì, a to bolelo.
K tobì, k tobì, chroptìl a zuby mu jektaly.
Vzhlédla nechápavì, ale on opakoval zmatenì: K tobì,
k tobì.
Vyla, zavolala sluku, aby pomohla pøenést postel.
Musí jít k ní, dozadu k ní. Jizbièka mení, polovièní - straidlùm uteèe, nebudou z koutù tak dychtivì drápy natahovat.
Zahradu pøehlídne i dvùr, a by se zlodìj za noci kraï. Zlodìj,
co by chtìl okrást grunt, ale co horího, co by mu bral Albínu.
Kdy jej chtìli stìhovat, zavzdoroval.
Mì pøenaat? chrèivì se smál. Enem kryku mi podajtì
a uviditì, èi eèe dojdu z jizby do jizby! A na pøenaani èasu
dos a dos!

Posadil se na pelesti, o rukoje hole se tìce opøel
a rozpøáhl se ke kroku. Bolest pøervala mu tìlo, noha
se bezdeènì poinula, ale ihned se zakolísal a s pøidueným
chroptìním sklesl na podlahu.
Nonono... uklíbal se, u sem i krokum odvyk, u mì budìtì muset uèi, jak se chodi, tak jak male dìcko, tak jak
naiho Jakubka.
A v posteli u, zatopen tichým svìtlem a vlahým teplem rozehøátých kamen, mumlal sobì jetì:
Berly mi kup, berly... tak jak ebrakovi... u sem pokalièeny -
S poèátku aspoò stíny tolik drápù nenatahovaly a fialovými
pohledy nesvítily. Svìtnièka byla jasná, èistá, teple zasnìná
a straidla utíkají z takových svìtlých jizeb. A potom Albína
mohla být u nìho poøád, poøád. Tak chtìl, tak porouèel, a
zuøivì tøetì oèi.
Ale za hodinu kroky se zase ozvaly. A chodily poøád, u netoliko chodbou a zahradou, ale i velkou jizbou. Tam se kdosi
skrývá, tam èeká, pøechází a zase ui u dveøí nastrkuje, spí-li
on, Oberva. A usne, vyjde Albína a øekne tomu druhému, tomu
zdravému a jisto mladému, e má mue na smrt nemocného.
Aby poèkal, aby poèkal.
A on èeká, on chodí, celou noc chodí po zahradì. Den propálil ranní mlhy, Oberva kalné oèi otvírá... je svìtlo, ahá, u je
den, ale byla dlouhá, stralivá noc... a on chodil... Mezi stromy chodil, potom se kradl k okenním rámùm, tváø pøitiskl
na sklo a díval se z temné propasti zahrady. Jeho oèi svítily
z rozevøené tlamy noci. Aha, zlodìji galgánský, pøiels? Lotøe podskoèný, celou noc mrzne v zahradì a èíhá na minutu
zdøímnutí? Poèkej, vak se pøece podaøí, e zapomene
na svou lièí opatrnost a ukáe se... a potom... pìrun ti bij
do tvé høíné due!

A ty té chodí mezi stromy a krade se pomalu k oknùm?
Oho, u tam neleí ubohá pokøivená robka v odøené vlòance,
co mìla zlé oèi, vyschlá a nenávistná, neleí na døevìné lávce, aby dlouho vydrela! Jakub Oberva je v bílých peøinách,
kousek od nìho v kolébce oddychuje jeho syn a vedle dýchá
ena... Bílá, velká, moudrá. Nade vecky eny v dìdinì a okolí.
A kdo ji chce brát a krást?
Zase zmatené pøeludy se trhají, svìtlo pøíli støílí do tìkých
víèek. Oberva otvírá kalné oèi a nemùe vydreti tolik svìtla.
Miká unavenì a hlavu obrací. Slunce svítí - a èi je to u vesno a není pøed zimou? Slunko, to je dochtor nejlepí, nejzázraènìjí boí dar! I jemu kosti prohøeje, i jemu hlavu prosvìtlí!
U hlavy se mu cosi kouøí z hrníèku. Teplé páry jej omamují,
probouzejí hlad a dusnou oklivost zároveò. Nemùe jíst, tìlo
nepøijímá. Je to hrozné pøec, e on, Oberva, co iví tolik krkù,
musí být hladem, e má ivot horí ne ebrák, co si vyptá
kus chleba za dveømi! A ví pøec, e jíst musí, aby se hodnì
brzo nesmál ten druhý, co chodí celou noc...
Albína si k nìmu usedá, átkem mu tváø otírá, rukama èelo
hladí.
Spíte? mluví mu do oèí. Takový krásný den. Nechtìl byste
okno otevøít?
Oberva jen hlavou kývá. Svìí, ostrý proud èeøí mdlý vzduch
svìtnice.
Hrnek zacinkne, to jak Albína lièkou míchá a tìsnì u rtù
zavane teplá pára.
Hlavu mu mírnì nadzvedá a podává nápoj.
Musí vypít, aspoò kapku, aby il, aby il!
Ale na jazyku cítí jenom nìco blátivì odporného, po èem
se tìlo tøese a aludek zvedá.

Eh, je to jako otrávené! Jako by v tom byla trutina pøimíchána!
Odmítl lièku, sklesl do peøin, pøivøel oèi. Protivná mastnota
tkví jetì na ponebí. A rázem se pøedstavy køiují pøed oèima: mladá ena otrávila mue, slyel o tom, navaøila mu jedu,
laskala ho a dala mu vypít, aby se ho zbavila. Ale Albína - ?
Zamrazení probìhlo páteøí.
Jake to je? otevøel oèi. Vypij te, abys mi povìdìla -
Albína beze slov nabrala dvì èi tøi lièky. Oberovi je volnìji.
Dýchá klidnìji a jeho zarostlá prsa pravidelnì se pohybují.
V kolébce zaplakalo dítì. Albína pøiskoèila k nìmu, tie mu
zpívala kolébajíc, a znovu usnulo.
Oberva natoèil hlavu k nìmu. Vidí bílou kulièku z peøinek,
zardìlou spánkem, s temnými vlásky, je se vzdornì tlaèí
do èela, s bradièkou lehce vystouplou, vidí synka ne sice silného, ale zdravého, pravidelného.
Teplá vlna ovívá tváø Obervovu. Je mu pøíjemnì mdle a vlaho. Albína sedí u nìho a dívá se do slunce; svìtlý pás padá jí
na hlavu a prohlubuje stín vlasù i hlubokých oèí.
Eèe jedneho syna chcu, aspoò eèe jedneho... mluvil
Oberva trhanì. To mi nìsmi odepøe, Albi, nìsmi... dy ja
ani nìvim, jak to se mnu budì... nìsmi odepøe, nìsmi -
Albína se dívá stále do okna a oèi její mají skelný lesk; sedí
nehybnì, ruce má sepjaty.
Vecko bude, vecko, praví po chvíli tie s milosrdným slitováním, jak se pøikývne dítìti ke kadému adonìní.
adny jiny nìsmi, slyi, adny jiny... drtil mezi zuby
a chroptil, nìsmi lhat, druhemu nìpatøi... a ten, co v noci
chodi -
Kdo chodí?
Chodi, chodi -

Ale to vás fantas mámí... Kdo by v noci chodil? Psi by ho
poøádnì pøivítali!
Oberva mlèí, oèi pøivírá. Na psy si nevzpomnìl - pravda psi jsou vìrní stráci. Albína jest u nìho tìsnì, ruku mu pod
hlavu podstrèila. A nemocný tiskne a zoufale tu ruku a druhá
hladovì bloudí po její zástìøe, po pase, po bluzce. Trhl, knoflíèek odletìl, bílá íje zasvítila. Zarostlá ruka sedlákova hladí
znovu a znovu sametovou v bìlost, hmatá tìkavì a zase celou plnou plochou dlanì vnímá mìkkou, prunou lahodu masa.
Oèi vytøetil a skoro se dusí. Nikdy nebyla tak ádoucí, tak
bílá a vzácná, jako v svìtle podzimního slunce, kdy se jí dotýkají jeho horké prsty.
Tiskl jí hlavu k sobì. Bránila se a vytrhovala, a se pohnìval.
Pro druheho, e...? øekl ostøe.
Jakého druhého? zvolala:
Za noci chodi, po zahradì chodi, do oken hledi, na tebe
èeka... mumlal pøekotnì.
Ne, odpovìdìla prostì a u se nebránila, kdy se trupem
seinula na jeho hlavu a kdy se její obnaená hruï dotkla zpocených jeho vlasù. Cítila zmatené, hltavé dotyky rukou, jak klouzají po jejích prsou a svírají je, slyela chroptivé zvuky pod sebou, ale vecko se to propadalo kamsi do nedozírných hloubek. A snad to nebylo ani její tìlo, které hledal v malátném
vznìtu nemocný mu... jistì vak necítila nic muského, nic
pohlavního v tìch bloudících rukou, nebo ty doteky byly jen
hmotné, neivé.
Ale Oberva oddychuje tìce vìdìl v tom okamiku, e si
nesmí nikým dát urvat to sladké a teplé tìlo. Nikdo jiný u
nikdy se nesmí dotýkat dychtivou rukou jeho eny. Nesmí hoøet tak horoucími vlnami, vidìt nejvìtí zázrak ivota.

14.
BERNÁT SEDÍ U OBERVOVY POSTELE a hovoøí. Pøiel
hned po ránu, ale jako by ani nesedìl u loe èlovìka, jen byl
náhle rozdrcen. Slepý leda by nepostøehl dìsných rýh, jak je
lipinský starosta poznamenán neomylným pluhem zmaru, ale
Bernát chvílemi jen úkosem pøeletí kostnatou hlavu Obervovu, je se temnì stínuje z bílých peøin, a vypravuje rychle, pouèujícím a trochu honosným pøízvukem, jak hovoøíval za nejplnìjího zdraví Obervova. Vypravuje jak obyèejnì o politice,
vzpomíná na èlánky z novin a hned se pøekotnì ptá, slyel-li,
jak ostravtí Nìmèíci a idáci se nadutì brání èeským kolám, e prý dìti nádeníkù a evcù nepotøebují kol.
A Oberva leí, mlèí, tìká víèka má pøivøena. Jak má hlavu
vboøenu do mìkké bìli narovnaných poltáøù, zvedá se tvrdì
jeho vysunutá brada a silný nos pøíli vyzývavì vyènívá. Ruce,
je sebou tie chvìjí na posteli, jsou porostly spletí silných,
provazovitých, namodralých il. Oddychuje tìce a zhluboka,
tak jak by se namáhavì dech sbíral v klenutých, huòatých prsou, stále rozloitých a medvìdích.
A povídal sem sobì, vagøe Obervo, padají ivé a lehce
vytváøené vìty Bernátovy do dusného vzduchu svìtnièky, e
u je to na ostudu, jak s námi kadý písaøíèek orá a jak enom
pokornì ustupujem. Pøily na obec pøed mìsícem jakési nìmecké partesy, jak by Moratín byl u na prajské stranì. Napsal sem: Nepøijímá se, a lo to pryè. A za týden hejtman
cedulièku posílá a k sobì pozývá. Prý jaký je to poøádek, e
nìmecké listiny zpátky posílám. Esli nevím, e nìmecky mluví
císaø pán a ministøi. e je to první øeè ve státì. A já na to, e
nìmecky neumím. A to prý by bylo pìkné, zase on, e sem

byl na vojnì a nìmecky sem tam slýchal, a e u to dávno
pozoroval, jaký sem bitý Slovan.
Ale Oberva neposlouchá. Olovìná tí leí stále na jeho víèkách a chrèivé chvìní píská v jeho dechu. Oèí neotvírá, nedává ani slovem najevo, e jeho pøedstavami probíhají aloby
horlivého moratínského starosty a vagra.
V koutì na idli sedí Albína a kolébá dítì. Je ubledlá a zhubenìlá, lesk jejích oèí má horeènou palèivost a povadlé rty
se tìsnì svírají. Její pohled se seinul do neurèita, a jak je
nachýlena nad kolébkou, zdá se strojem, jen jednotvárnì,
pravidelnì se pohybuje.
Bernát umlkl, zvedá se a po pièkách jde k Albínì.
Nespí celé noci, e? praví jí pomalu a éptem.
Albína beze slova máchla rukou, tak jako by to ani za øeè
nestálo, a nepøestává kolébat.
Zbídnìlas, mluví k ní dále pøitlumenì, ty dlouhé noci je ti
na oèích vidìt, a sem se polekal, dy sem do dveøí vstoupil. Dìvucho, má jedno zdraví!
Ale odpovìdí je zase jenom ledabylé zamávnutí.
Povstala, ale v tom okamiku se iroce rozevøely Obervovy
oèi, velké a zamlené, je se nechápavì dívaly blouznivými
otázkami kole sebe.
Bolí poøád etì? ptá se Bernát.
Oèi Obervovy zlomenì tìkají a z úst se dere pouze malátná slabika:
Zle -
Ale co by zle, mluví pøekotnì Bernát, slunko svítí jako
na vesno. U dávno nebyl takový pìkný èas.
Obervova víèka se zase pøimykají. Je ticho, ve vzduchu, prosáklém tìkým pachem lékù i potu, nesou se tvrdì skøípavé
nárazy kolébky o podlahu.

Ale ja - co ja - mumlal zmatenì.
Albína se postavila mezi bratra a mue. Podávala Bernátovi bochník chleba a nù a vybízela, aby si ukrojil.
Brzy odeel s ertováním, e v zimì bude muset zase Oberva oplácet návtìvy, e si u beztoho dlouho nevyjel a cestu
do Moratína nadobro zapomene... A zase na saních, jaké to
bylo pìkné Albína ho vyprovázela, ale hned se vrátila. Oberva leel stejnì nehnutý, bez øeèi, s pøivøenýma oèima, s vysunutou bradou.
Oèi rozevøel teprve, kdy byl sám a Albína s dítìtem vyla
do kuchynì. Rozvíral je obtínì, bodavé kameny s nich shazoval, pokynem slábnoucí vùle jim rozkazoval, aby poslouchaly.
Èervená kola skákala po podlaze, drobný prach se tøásl
v sluneèním pruhu.
Kdosi byl pøed okamikem v jizbì. Kdo, kdo? Aha, Bernát,
mluvný moratínský starosta, Albínin bratr. Nechtìl mu ji odvést? Neukal jí cosi? Byl vdycky takový chytrý, takový vymýlivý. A to jisto jí namlouval, aby odela. Co s chlopem nemocným, co ani tìlem nevládne? Co leí - est dní - èi rok?
Jsou jiní, boe, taková síla je mladých, natahovat budou ruku,
jak blázni poskakovat, sladké øeèi mluvit, kolem ní se toèit.
Kdo by se netoèil, kdo by po ní ruky nenatáh! A komu
se podaøí jí hlavu zavrátit? Komu, komu?
Zlostnì skøípal zuby a hlavu pøevracel. Èi má vìènì leet?
U nevstane? Obrazy se kmitly zmateným pøeletem, ale blýskly se mu jenom... to je pohøební prùvod, pøi nìm muzika hluènì hraje a sedláci v èerných atech pomlouvají nebotíka. To
nic, to nic! Ale ona by zùstala sama, nikdo by jí nebránil, ani
on, Oberva, na posteli, kterého se poøád bojí tajemný zlodìj,

co zahradou za noci pøechází, co èíhá a èíhá... Byla by sama,
vábná a ádoucí, jak sladké jablko, co jediné uzrálo na tìpku;
bohatá, svobodná...
A s jeho synem... Málokdy vyplouval drobný Jakubek Oberva na povrch jeho pøedstav. Ten se neztratí, toho nikdo neukradne, ten u bude mít dost síly, aby se ubránil a tlaèit
se nedal. Má obervovskou krev, bude zaèátkem nového rodu.
Ale Albína bude mu ukradena, pøestane být Obarvova. Chtivé, nestydaté drápy se po ní natahují. Odevad, odevad...
Tisknou ji... do sta pìrunùv, stiskají ji tak jak svoji vìc.. dotýkají se jí, bluzku jí trhají, bílé tìlo její hladnì obhlídají... a vdy
to není vá majetek, není to vae ena... druzí se budou z ní
tìit, rozko mít z ní, z ní, Obervovy eny... zlodìji, nìznahaòby karedé, gyzdi...
Vytøetìné oèi vidìly v koutì svítivou bìlost obnaeného tìla
a drzé ruce, je se smìle natahovaly po planoucím terèi. Ach,
udeøit, udeøit! Mít sekyrku a useknout høíné, zlodìjské ruce
u samého ramene! Rozbít, rozbít, a by se mu na zemi u nohou
tøepetaly rozmlácené prsty zbujníkùv proklatých ...
Oèi tìkaly a hledaly...
Kovový lesk udeøil. Nù na idli, jak jej odloil Bernát, kdy
si chleba krájel. Bezdìènì natáhla se mdlá ruka. Chladí...
na ostøí paprsky hrají... svìtelná òùrka, je protíná vzduch...
Oberva se nenávistnì usmívá. Je to potmìilý úsmìv, a
se spodní èelist ostøe vyzvedne a povadlá kùe na lících zkøiví. Pøijïte, zbuji, co máte kurá na nemocného èlovìka... pøijïte... vak se vám odzpívá a budete pamatovat, co jetì Oberva umí...
Noem hrál si, ostøí zkouel a pak jej zastrèil pod sebe
do prohlubiny mezi slamník a pelest. Byl jist, bát se nemusí.
Bude se bránit, jetì jednou si Albíny dobude. Po prvé øekla:

Vezmu si vás, pane starosto. Po druhé promluví: ádnému
jinému patøit nebudu...
Prosedìla u nìho celé odpoledne. Vykládala
o hospodáøství, chlácholila hocha, jen se vzpíral, rukama tøepal a krajkami na peøinách pokubával. Oberva jenom slabikou tu a tam chraptivì odpovídal, ale rty se zkøivily v úsmìv.
Smál se, protoe byl jist.
Hle, polekali se, nepøili po celé odpoledne, co u nìho Albína pobyla a mluvila. Ale kdy se zaèalo stmívat, v koutech
se rozplemeòovaly stíny, bachratá straidla oèima zasvítila
a zbujnické ruce se ukázaly. Albína... boe, je u nìho Albína...?
Je, na pelesti sedí, na nìho se dívá a na èele se jí tøepetá trochu rùového svìtla, jak je zapadající slunko do jizby hodilo.
Naklání se nad ním... má èerné vlasy a oèi jak svíèky rozaté... bílý krk... dvì jablka na tìpku se zdvíhají... cítí je, cítí...
a u zas ta ruka zlodìjská... tu druhá, tøetí... a u je jich deset... táhnìte, ztrate se, proklatci... ale u není z vás strach,
není... není... pro ádného jiného není ena, pro ádného...
Køeèovitý posunek, hledání mezi slamníkem a pelestí... svìtelná òùrka blýskla... a dopad do èehosi mìkkého, mìkkého...
Zlomek vteøiny, ale Albína postøehla blýskavý prouek noe,
jak se mohla rozpøáhnout ochablá Obervova dlaò, trhla sebou, pozdì vak, ne aby se úder rozmáchl do prázdna... Byla
zasaena ne plnì, jen jakoby se strany a odrazem. Vykøikla
pronikavì, ne ani tak bolestí, jako hrozným údìsem, vyskoèila zmatenì - Nù zacinkal o podlahu.
Obervovy oèi se znetvoøily hrùzou. Plno straidel hrozných,
skákajících, oheò vyplivujících... v celé jizbì zbìsilý, nesmyslný tanec - a ze støedu svítí ona, Albína, obìma rukama se za
prsa drí, a mezi prsty jí protéká úzký, èervený pramínek -

15.
LAMPA POKLIDNÌ HÁE LUTAVÉ pruhy do pùlnoèního
ticha. Lehce zauká okenní rám, kdy vítr jím zatøese, a to
se vdy slabounce zachvìjí svìtelné odlesky na podlaze.
Oberva leí naznak, s tìlem ponìkud na stranu zhrouceným,
s ústy otevøenými; dýchá tìce trhaným, sípavým pískotem.
U loe sedí sluka, ta døíèská a pokorná roba, co pøila
po Madlenì. Má pøivøené oèi, polo podøimuje, ale je to jenom
neklidné ztrnutí, z nìho se kadou chvíli mùe probrat. A také
kdykoli sípavý hlas v Obervovì krku ostøeji zapískne, rozvírá
unavené, mdlé oèi, jejich hnìï je pouhou dvojicí bezvýrazných skvrn, nevzruenì se upøe do lící Obervových a zase
upadá v polosen a polovìdomí.
Svìtlo podtrhuje vypiaté lícní kosti a velká ústa, v døímotì
jetì více rozíøená. Není v té tváøi ani zloby ani veliké lásky,
je v ní zvyk roboty, pokorné poslechnutí rozkazu, vìdomí poddanosti, tak jak s ní rostl ten pocit od dìtských dní.
Nic jí nepøekvapí, nic jí nezvrátí z tupé pravidelnosti. Neudivilo jí, kdy jí hospodynì pøed chvilkou kvapnì vyburcovala
a pøikázala, aby noc prosedìla u hospodáøe. Neudivilo jí, e
hospodyni svítily oèi a celá byla v hrùze. Ale to spala - èi to
byla pravda?
Pravda, slyela - aha, hospodyò vykøikla, tak jak jí jetì nikdy neslyela. Do kuchynì vrazila a hned do pøístìnku. Krev
jí kapala z bluzky. Vodu chtìla, omývala se. A najednou se jí
udìlalo mdlo, tak tak e ji zachytila a ke stolu posadila. Poøádnou chvilku byla bez sebe a hned, jak oèi otevøela, pøikazuje: Nikoho nevolat, ádnému ani muk, potichu musíte být!
To je jasné, komu by vykládala? Èi je to co divného, e hos-

podyò spadla na nù, jak chtìla chleba krájet? Tak to povídala. Ale divné, o ivot by byla lehko pøila, tak o malý koutíèek, kdyby se nù svez a dále zajel. Stávají se divné pády...
z rozatého prsu jí krev kape... na podlaze plno krve, do ruèníkù
krev vsakuje, ona bledne a modrá a poøád stejnì: Nikoho
nevolat, ani slovíèkem nesmíte prozradit, co se mi stalo
a jakou neikovnost jsem vyvedla!
Nepoví - a na co by povídala? Poslední dívka, co o hospodyni
vykládá a na slubì poøádného vlásku nenechá. A èi ji to tak
obchodí? A se vyrovná hospodyò, jak má s kým jaké trápení, ale èi je to její vìc?
Nepoví - a nestará se o to. Ví, e s hospodáøem je zle a e
mu pomoci není. Takové umírání u vidìla jedenráz, její nebotík tatík té mìl pøed dávným èasem takovou smrt. Zná,
dobøe zná, co to znaèí, kdy tak líce propadnou a nos vystoupí, kdy v krku neustává syèet a bublat Nemocný sebou pohnul a temnì zachroptìl. Dìvucha rozevøela oèi a klidnì se dívala.
Ruce Obervovy se mocnì zachvívaly, mnohem prudèeji ne
jindy, jako by horké prameny probíhaly pod svraskalou koí.
Sluka se zneklidnila. Únavná neteènost padala s jejich oèí
a lhostejných rysù. Vzpøímila se na idli, hlavu zvedla k nemocnému.
Leel úplnì zlomen, s køeèovitì zavøenýma oèima. Chroptìní jeho ztrácelo pravidelný, jednotvárný zvuk: chvilemi jak
bys døevem o døevo vozil, chvilemi jak by nepokojná elma
zabruèela.
Dìs udeøil tìkopádnou hlavu dìvuchy. Osudná hodina u
udeøila!
Vyskoèila zmatenì, na podiv prudce pøelítla svìtnici... úder
dveøí... kroky po chodbì a koktavé volání:

Jeíi, Jeíi!
A v zápìtí na to pøikrcený výkøik jako na poplach:
Hospodyò - hospodyò -
To ve, hluk, úder dveøí, køik zasáhlo Obervu.
Kalné oèi jeho se pootevøely. Mlhavé závoje byly pøed nimi,
z nich jen vytryskovaly èervené a luté svìtelné kotouèe, ale
jasné praménky se úily víc a více v jediné okénko...
Tlama dveøí zela do iroka, dìsná, èerná...
Co to, co to? Zvuky a umy, huèení, huèení...
Nesmírné kolíbání, jakoby se srdce vznáelo a do oblak
a zase jako by padalo do straných propastí Blýskání, blýskání... nejvíce je ho u rozevøené tlamy dveøí Tma praská... svìtelným okénkem nìkdo prochází...
Na prahu stojí Albína, bílá, bílá. Hoíka, jen se probouzí,
má na rukou...
Zjevení, zjevení?
Kdo to prochází èervenými a palèivými plameny, èí jsou to
oèi, plápolající jako svìtla rozatá, èí je to dítì, je se krèí k matèiným ramenùm?
Kdo je ta ena, bílá, bílá, ovázaná tuhými plenami, a to
nepøirozenì a oklivì pozvedá její hruï?
Bílé tìlo plá, roste do stralivých výek, stìny ustupují, do oblak stoupá, hvìzdy proráí... bílé tìlo, svítící jako slunko.
Hrozný výkøik jetì slyí, slábne, slábne... na vlnách se potápí
a potápí...
To køièí ten, co mu chtìl zlodìjské ruce ochromit...? Zasáh
ho, zasáh...
A èí to dìtský pláè stená z hlubin?
A èí to ústa se dotýkají jeho rukou, horká, horká?
Jaké to vody jej zatopují?
Hukot... hukot... a blýskání...

