Karel Nový:
MÌSTEÈKO RAÒKOV

VLADISLAVU VANÈUROVI
za staré pøátelství
a pro spoleèné vzpomínky
Kohouti po tøetí zakokrhali, den se pohnul v svém loi zároveò s enami muù nádenních, pracujících za obvodem mìsta u panských dvorù a v lesích od esté hodiny; bylo tøeba vstávati pøede vemi, abys byl vèas u svého krumpáèe a lopaty,
nebo sekery a pily. Komíny nízkých domkù starobylého mìsteèka Raòkova zamávaly edými kouøi, a pekaø Vlk, skonèiv
druhou chlebovou pec a vymísiv karásky, je ráno vonné
a køupající pøikusujeme ke kávì, vyel na dvùr; pohladil psa,
jen do nìho vrazil pøátelsky hlavou, nahlédl do stáje, podíval
se na spící vepøíky i usedl, uvolniv si zástìru, na studnièní roubení.
Miloval tuto chvíli oddechu mezi èernou a bílou prací a býval mrzut, prelo-li nebo snìilo a on se nemohl rozhlédnout
po zhasínajících hvìzdách a zadívat se, jak v dálce za pozovskými lesy schází den se svého prahu omýt se do potokù.
Pekaø odpoèíval, vdechuje celým tìlem syrový, svìí vzduch,
potom spustil okov, jen, bije o stìny, padal do hloubi, vytoèil
jej a svlail s rozkoí rty, zprahlé od plamenù pece; bylo mu,
jako by polykal vodu ivou; a pije celými ústy zahlédl v rozechvìném køiále vody svúj oblièej, vysoké, rovné èelo a modré oèi pod oboèím v øemesle ohoøelým. Vylil okov a jeho mylenky se staly lehkými, vznáely se na ptaèích køídlech. Usmíval se, mysle na to, e se mu ji brzy narodí dìdic a pøinese
si na svìt jeho podobu; pojede do Prahy a koupí tam chlapci
døevìného konì, enì na aty a zlatý prsten.

Vlk neodolal, aby nenahlédl oknem do pokoje, v nìm spala jeho manelka. Nevidìl vak nic ne lampu, odpoèívající
na stole a obklopenou stínem spánku.
Byly pryè doby, kdy Marie pracovala s ním, pøikládalá
do pece, mísila, hnìtla a krájela tìsto, válela bochníky, pletla
housky a zavíjela rohlíky slané, mastné i makové bagaòáky,
nahrazujíc stateènì sílu, na ni by bylo bývalo nutno doplácet,
nebo øemeslo tehdy jetì tolik nevynáelo.
 Otevru dveøe tak zticha, øekl si Vlk, e ani neskøípnou.
Chci vidìt, kterak spí má ena. Má ena, je dala smìr mé
práci, mým snahám a je mi u brzy porodí syna, jej nazvu
Petrem, protoe Petr znaèí tvrdého mue, a nikoli mìkké
a ustupující srdce, je sluje Josef a jím jsem já, pekaø Vlk!
 Nikoli, neotevru, øekl si pak, odcházeje od okna, mohla
by se vzbudit. Má pekaøské spaní, je slyí i mouchu letìt.
A jeho pohled se vznesl opìt k obloze, je se rychle dnila, ztrácejíc svou zlatì modrou hloubku, a tu spatøil na západním nebi
zlovìstný pruh a s nìho jako by byl spadl do velikého ticha,
v nìm leel pekaøùv dvùr, nezøetelný um vzdálených hlasù.
Pekaø se polekal a hnal se síní do krámu, aby seznal s ulice, kde hoøí. Sòav zèerstva závoru, jí zabezpeèoval dveøe
svého majetku a vyrazil pøed stavení. V tom zaúpìl, pustil elezo a vrávoral, dre se za srdce, a ke zdi, o ni se opøel.
Protìjí dùm, hostinec U koníèka, spící rozafnì jako otec
dobrodìj, najeil høbet a hned potom se odtrhl od zemì a spìl
prudce vzhùru: pekaø se za ním díval a nemohl pochopiti, co
se dìje.
 Chtìls mì pøepadnout? Tu má! køièel na nìj dùstojník,
ermuje mu avlí pøed stydnoucím oblièejem. Tu má, pse!

V oralství, s ním táhl z kasina, domníval se oficír, e pekaø, prudce vypadlý z dveøí krámu pøímo proti nìmu se závorou v ruce, chce sáhnouti na jeho dùstojnost, i tasil avli a bodl.
 Vrah! Vrah! pozvedl zoufalý hlas Vlk a tøi pekaøtí chasníci vybìhli zmatenì po tomto zavolání s kopistmi a pohrabáèi.
Zatím co se jeden ujímal mistra, pustili se druzí dva za vojákem, jen, vystøízlivìv naráz, uznal za nejvhodnìjí zmizet.
Ubíhal sekaje za sebou avlí. Dopadli ho u vrat domu, v nìm
bydlil a jej se marnì snail otevøít. Vyrazive mu avli úderem kopisti, jali se do nìho buit a neustali døíve, dokud
se neskácel. Schýlili se nad ním, táíce se jeden druhého:
 Má u dost?
A pøisvìdèive si mlèky, otevøeli dùm klíèem, jen zùstal trèeti v zámku, vhodili dùstojníkovo tìlo za dveøe do chodby
a odcházeli.
 Co jestli jsme ho zabili? optal se první.
 Zabil-li on naeho mistra, brachu! øekl na to druhý chasník a prohlíel kopist. Podívej se, jak je od krve!
 Zabil-li naeho mistra? otázal se opìt první, a druhý dìlník, ji starí chlap, stáhl si èepici do oèi  To by bylo netìstí!
Pøichází na lidi døív, ne si mohou promnout oèi.
 Hele, hoøí! ukázal druhý kopistí pøes domy k èervené záøi.
Ale je to daleko, nìkde a za Ouroènicí. Vlková, zaslechi
pokøik, jen vtrhl k dveøím po
koje, jako ílený vetøelec s noem v ruce, zakvílela úzkostí,
sletìla s postele, vøítila se do sínì, podobná v spodním prádle lítému andìlovi, a skoèila do krámu, do nìho právì dìlník Marík nesl na smrt bledého mistra. Zalomila rukama, ale
hned pomáhala sloit ranìného na prkna, na nì pokládali
karásky ke zkynutí, a jala se studenými obklady zastavovati

krev prýtící z rány. Vlk leel bledý, s oèima pøeplnìnýma strachem i lítostí, a zíral jimi na svou enu, na její slzy a kypré ruce,
jimi tiskla mokré obklady, a na její ivot vzedmutý tìhotenstvím; jeho rty se pohybovaly, leè slov nebylo slyeti; byl pøíli
sláb, aby mohl hovoøiti jinak ne oèima.
Dìlník vypravoval:
 Nevím, co se mezi nimi zbìhlo. Slyeli jsme, jak vykøikl,
vybìhli jsme a tu videm mistra leet na zdi. Oficír utíkal, kamarádi se pustili za ním.
 Pøátelé, pravila Vlková, kdy se u prken zamlkle shromádili uèòové, sluky a vrátiví se chasníci dílo mistrovo není hotovo, jdìte, abyste j e pøivedli ke konci. Oetøím si mue sama,
dokud nepøijde lékaø. Bùh mi praví, e tato rána není k smrti 
splatili jste ji øádnì, hoi? optala se dìlníkù a do oèí se jí nyní
místo slzí nahrnula krev jako ranìné tygøici,
Dva chasníci odpovìdìli ráz naráz
 Nikdy na dnení ráno nezapomene! I kdyby ila sto rokù
ta bestie!
Pomohli opatrnì pøenésti Vlka do pokoje a pak se vichni
odebrali po práci a vìnovali se jí dneska s obzvlátní horlivostí.
Do krámu se ji trousily hospodynì s koíèky a kabelami,
i dìvèata a chlapci, a zvìst o neblahé pøíhodì se poèala íøiti s hlukem po mìsteèku. Pøibìhl vousatý lékaø Roke
a prohlíeje ránu cedil nadávky na nìmeckou mrchu. Jenom
o nehet ní a u jste nikdy nepekl, øekl. Teï jen leet, leet
a obklady, aby se nedostavily horeèky.
Vlk leel a hluk pracujícího domu procházel jeho tìlem jak
vada mlýnem. Nyní vymetají pec pohrabáèi a ohoøelými koaty a chladí její spodek mokrými hadry, aby se karásky pekly shora. A Marík zapøáhá valacha, odpoèaté zvíøe bije pod-

kovami do kamení. Vrí nùe napìchované lesklými, prochladlými bochníky. Teï nepochybnì vzlétli holubi nad støechu pekaøství a vidí pod sebou Raòkov, domek vedle domku,
prameny a uzly ulic, ètverec námìstí a nejvýe gotická okna
zøíceniny minoritského klátera, otevøená mrtvì do blankytu
dne jak oèi slepcovy.
Zvonek u krámských dveøí nepøestával znít a shon práce neumlkal. Pekaøka odbíhala od mue, aby pozorovala ruch v pekárnì i v krámì; její mysl se rozptylovala a ona myslila opìt
na chvíli, kdy Vlk vstane s loe a uchopí se opìtnì otìí.
Novina, doplòována den ze dne vìtími podrobnostmi, brzy
byla tutlána, nebo vyetøování zjistilo nad vekeru pochybnost vinu dùstojníkovu, jen, jsa pro svou øíznost pøed vojáky
i civily v lásce u velitele pluku, nemìl pykati. Nemìl pykati víc,
ne pykal: jeho ebra byla hroznì potluèena a zlomená avle
s tøapcem zùstala leeti v prachu ulice na koøist kolákùm.
Nebezpeèná rána, na nehet od srdce, zavírala se zvolna a s
ní i tato neobyèejná událost. Pekaø jetì nechodil, aè ji minulo plných ètrnáct dní. Navtìvovali ho pøíbuzní a známí, litujíce ho a pobízejíce, aby el k soudu a aloval. Vlk vak nebyl
z tìch, kdo myslí na mstu více ne je tøeba a soudu se bál
jako venkovan, jím zùstával ve vem vudy.
Slabost, je ho sklièovala, minula; vstal a zaèal se procházeti opìt po svém domì. A pracoval ji zase, prozpìvuje, kdy
se mu narodil syn, jak si pøál, s jeho oèima a nosem. Tvoøil
a pekl mu veliké sladké panáky, kladl mu je do kolébky a vytrácel se potichu z pokoje, aby neruil poehnaného spánku.
Je tøeba, aby nìkdo bdìl, mají-li ostatní klidnì spát.
Pekaø Vlk bdìl u pece, plné ohnì a kouøe, bdìl za nocí, nad
nimi mával èas perumi tak zvolna, e se ti zdálo, jako by
se ani nepohyboval.

Zapomnìlo se na pøíhodu, jen obèas Vlková, kdy táhla
kolem setnina, bubnujíc a vytrubujíc, vycházela z krámu s Petøíkem na lokti, a ukazujíc na tíhlou postavu dùstojníka Högödusse, volala:
 Pohleï, Petøíku, to je ten, co chtìl zabít tvého tatínka!
Högóduss zaal pokadé rty, odvrátil tváø a pyná avle
se tøásla v jeho ruce.
Pekaøství sedìlo na dobrém místì v Straínské ulici, smìøující k námìstí. Jeho tít se zvedal jako andìlské køídlo nad
domky øemenáøù, evcù, truhláøù, krejèí a ceckáøù  na pùl
øemeslníkù, na pùl zemìdìlcù. Z jeho vrat vyjídìl vesele koník, zapøaený v pomouènìné koatinì, aby rozvezl chléb
do sousedních vsí a hospod, èekajících pøi cestách na vozky
a pøekupníky.
Petøík vybíhal z krámu a honil se s malými kamarády, pletl
se povozùm do cesty a hrával si u zedníka Mrhala na písku
s Cyrilem, s klukem otevøených, slintavých úst a nekòubou; stavìli si hromádky a plácali bochánky, moèíce na nì, aby se nerozsypávaly.
Vlková se v nedìli oblékala do hedvábí, navlékala si prsteny a s modlitební kníkou chodila do kostela na mi svatou.
Kývala usmìvavì hlavou na pozdravy, jimi j i uctívali vichni,
kdo j i potkávali. la-li s Petøíkem, lidé je zastavovali, a típajíce dítì do tváøí, øíkali: Celá maminka, nebo: Celý tatínek,
jako by mu z oka vypad! Vcházejíc v kostelní pøedsíò pokládala pekaøka za svou povinnost, døíve jetì, ne se pokropila svìcenou vodou, podìlit ebráky, kteøí se tu tísnili,
a aby byli hodnìjí politování, kormoutili huby v ohyzdné nádrky netìstí a bezútìného hoøe. Na pokraji tohoto ostrova
obnaující se bídy klekal také Pepija Pája, truchlivý plod hlu-

chonìmé dvorské dìveèky a jakéhosi hrabìcího panáka,
jen, vykonav své lechetné poslání, rychle zmizel.
 Tomu blbci nedávejte, køièeli svornì chudí, nezasluhuje si
almuny! Je mladý a zdravý, a pracuje a nedìlá nám tu ostudu!
Ale pekaøka nedala nic na pokøik a vloila peníz i do jeho
pinavých rukou, neèiníc rozdílu mezi pøetvaøeèi.
 Propije to, alovali ebráci.
Pekaøka vak u kráèela dovnitø chrámu, myslíc na to, e
i ona byla velmi chudá a e je potìením srdce rozdávati, jeli z èeho.
Petøík se díval na obraz svatého Mikuláe na hlavním oltáøi,
nesoucího hodným dìtem jablka na iroké míse. Byl to váný
staøec s vysokou, svatou èepicí a s velikou holí, zatoèenou
nahoøe v zlatý kruh, a chlapec si nepøál nic tak vroucnì, jako
míti takovou hul a hrát si s ní u Mrhalù na písku, na krásném,
sypkém písku, z nìho se dìlá malta.
Na písek k Mrhalovým chodily i dìti mlékaøky Lakové, umolousané holky, z nich Marjánka byla nejrozívenìjí. Házela
jim písek za krk, kradla jim hraèky a prala se s nimi, tlukouc
je do hlav svými èervenými pìstmi.
Pro Petøíka pøibíhala sluka Róza. Petøík køièel, kopal, nechtìl jít, ale sluka ho semkla do nás uèí a odnáela. Róza
byla venkovský divoch, kdy si j i k sobì vzala pekaøka; stýskalo se jí k slzám po pastvitích a stromech, na nì lezla
v rodné vsi s kluky, kdy s nimi pásala hubené stádo starostových krav; brzy vak si u Vlkù zvykla èistotì a poøádku a v
koutech pekaøství se ku podivu zle bránila chasníkùm, kteøí si
chtìli smlsnout na jejích zapalujících se lýtkách. Ovem, èasto byla nucena zakroèit i Vlková; èinila to ráznì smetákem

nebo pohrabáèem. Oívaje se, odcházíval rozpálený dìlník
jako koucour od masnoty, ji u poèal olizovat.
 Petøíèku! Petøíèku! Kdepak jsi? Nedohlídá se toho chlapce, mizí stále jako voda v sítì, stìovala si Vlková. Doma
nevydrí, nechá hraèek, i kdyby byly sebe draí, a ten tam.
 Bude z nìho tulák, smál se Vlk, nic jiného.   Ano, jsem
zvìdava, co z nìho bude.
 Pekaø. Co jiného? Jako øezník po volu, tak je pekaø prvním po Bohu!
 Chtìla bych mít z nìho èlovìka studovaného, pána.
 Máme dost èasu myslit na tyto vìci. Hlavní vìc, abychom
byli zdrávi a dobøe nám lo øemeslo. Nue, øekl pak pekaø,
zítra vyjedu s konìm sám. U jsem nebyl kolik nedìl za humny. Tøeba promluvit s hospodským Hnátkem a s tolika jinými
na této cestì. Synka vezmu s sebou.
Pekaøka se oblékala na pohøeb staré Kopecké. Usmála
se a øekla:
 A se kluk projede, beztoho doma poøád zlobí. Kopecká,
vdova po hostinském od Zeleného stromu, zemøela zapomenuta v stínu nízké jizby, ale její truhlu vyprovázelo pùl osady, truchlíc pro její neprospìný ivot. Lidé mìsteèka milovali
pohøby a jejich smutek byl jim vzruením, jeho se vzpomínalo
ve zbytcích dnù s tíme poitkem jak svatebních hodokvasù.
est synù porodila Kopecká svému mui a est synù pohøbila do spoleèného hrobu; zemøeli v útlém vìku úbytìmi, zdìdìnými po otci, slavném pijanovi, rváèi a svùdci dìveèek;
stiskli neboku k zpráchnivìlým plodùm jejího lùna, naházeli
na ni zemi i zvolna se rozcházeli nesouce odraz její podoby
a celou její edou minulost v hmotì svých tìl: nezemøela, její

památka zùstala tkvíti ve tøech pokoleních, jako zùstává zbouraný dùm v tìch, kdo jej obývali.
Ach, staré Kopecké bude stále vzpomínáno, tím spíe, e
koèka, která zùstala po ní, zala hladem, odmítajíc potravu.
Druhého dne ráno vzbudila Vlková synka a odnesla ho
k mui na kozlík; mladý kùò zahrabal kopyty, øíhl a vyjel ze vrat.
 Hyjé! zvolal Petøík, tøímaje vecek asten v rukou biè.
 Hyjé! opakoval pekaø, zvedaje postroje. Koník se rozklusal.
Den vyrostl ze støíbra, ale pak zezlátl, a kdy jeli nazpìt k domovu, zhoustl letní ár v tìké dusno, je pokryl mrak olovìnou poklicí. V dálce zahømìlo, blýskání a dé se pøibliovaly
ohnivým cvalem. Ji byly nad nimi a Petøík zaplakal velikým,
dìtským strachem. Vlk zabalil dítì do deky, uloil je na dno
bryèky a lehl konì, jen se rozletìl proti temnu a bleskùm.
Hospoda Oøech se krèila za tøetím vrkem, Vlk jí chtìl dostihnouti. Nebesa se zdála sestupovati a dtíti zkázu
na pozemany. První i druhý vrek byly zteèeny, zbýval poslední. Kùò nepotøeboval ran, ubíhal, e se zdál dotýkati silnice jen lehce a spíe bøichem ne kopyty. Stromy podél cest,
schýlené vìtrem, lkaly pláèem starých meluzina mizely rychle
nazad. Topol za rozcestím, poraený bleskem, leel napøíè
cesty.
V poslední chvíli teprve znamenal Vlk toto nebezpeèí a snail
se zastaviti konì. V tom se nebe znova roztrhlo a vydalo straný svit a tøesk, jen oslepil a ohluil konì a mistra. Vlkovi
se zdálo, e padá do prázdného prostoru. Byl by zùstal leet,
kdyby nebyl mìl postroje ovinuté kolem ruky. Splaený kùò,
jeho postraòky praskly, vlekl ho po zemi; tìstí, e zaboèil
se silnice do osení, v nìm se pekaø volnou rukou koneènì

zachytil a konì tak pøimìl k zastavení. Mìl rány na hlavì a nohy
mu lámala prudká bolest; jeho odìv byl rozdrásán a z vousu
stékaly bláto i krev.
Bouøe se vzdalovala, jako by mìla dosti na tom, e poznamenala. Vlk se vracel rychle, pokud mìl jetì trochu sil,
k oputìnému povozu. Chlapec ho uvidìl koatinou a bìel
mu naproti. Pøední kola bryèky byla rozbitá, i nebylo jiné rady,
ne posaditi hocha na konì a jíti podle nìho. Dé jetì lehal a zvuèel, ale ustával a pøestal docela, kdy pøitrhli k hospodì. Vlk uvázal konì u stromu a veel s chlapcem dovnitø,
pln horeèky, podoben spíe straidlu ne mistrovi, jen tu pøed
tøemi hodinami sedìl, pil a blýskal se øeèmi.
Hostinský Hnátek nesl koni seno, zatím co Hnátková vymývala Vlkovy rány.
rychlé kroky na pøedsíní, dveøe se otevøely tie a v nich
se objevil obraz neménì hrozný, ne byl Vlkùv: nebyl to mu,
ena to byla, tulaèka Rejholová se svými dvìma dìtmi
v náruèí.
 Jde mi! køikla zlým hlasem hostinská a její tváø zrudla.
Tulaèka zasténala
 Kdy ne nade mnou, aspoò nad dìtmi se smilujte.
 Ach, ty? kypìla Hnátková, ale Vlk rázem utiil její hnìv,
øka:
 Tulaèka je taky èlovìk, a má-li dìti, je èlovìkem dvojnásob. Sednìte a jezte, Rej holko.
Skrèily se v koutì, utvané bouøí, aby si odpoèinuly. Voda
s nich tekla a tvoøila kaluiny. Podìkovav a zaplativ za sebe
i za Rej holku trojnásobnì, vyel Vlk bolestným krokem. Vedl
za uzdu konì, na nìm sedìl Petøík, dre se pevnì høívy. Poplenìné plochy osení se leskly alobnì v slunci znovu vycházejícím.

Vlk my slil na svùj rozbitý vùz a z pøestálého dìsu se mu
zimnice hnala do kostí.
Tak mu zaèalo toto léto: vichøicí, bouøí, kroupami a rozbitým
vozem.
Z hubené skliznì byla mouka drahá a patná: Prosívej ji
sebe líp, znovu se dá do chuchvalcù. Chléb z ní nezvonil, znìl
temnì, zaklepal-lis naò, odfukovala se vrchní kúra, kliil se pøi
spodku a mazal se v ústech, výkals jej jako gumu. Vlk pøikoupil uherské mouky, doplatil na øemeslo, ale uèinil tak
s lehkou myslí èlovìka, který v letech poehnaných dal trochu
zlatého zrna navrch.
 Není tak zle, aby nemohlo být hùø, øíkal, kdy jeho ena
zadumanì sedala nad bìdným rozpoètem.
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 Rùièky, kùièky! Kupuje kùièky! volal Salomon Rosenheim køaplavým hlasem, chodì Straínskou ulicí. Kluci za ním
poskakovali, posmívajíce se mu. Byl-li id sám, bylo se mu
lehko posmívati; nevímal si krom svých keftíèkù nièeho. Bral
se s pytlem dùm od domu, vyvolával a kupoval. Jestlie vak
ho doprovázel jeho syn Gustav, klacek dlouhých a silných rukou, neodvaovali se kluci se svým køikem pøibliovat, nebo
Gustav nerozumìl ertùm.
 Nemám letos kùí, Rosenheime, jen trochu hadrù, jich
bych se rád zbavil, pravil pekaø.
 I ty kupuj u. Podomní id si nevybírá, koupí ve, co mu
dobøí lidé nabídnou. Kùe ovem jsou nejvdìènìjím artiklem. Letos vak je patný rok. Nekoupím-li jich u Fassatiù,
nekoupím nikde.

 Ano, patný rok, patný rok, opakoval Vlk, veda Rosenheima dál, aby s ním ujednal koupi.
Zedník Mrhal nabíjel Vlkovi pec; vy lezl ukoptìný z pekárny,
a vida státi Rosenheima s Vlkem nad kupou obnoených
odìvù, køikl odplivuje si
 ide praivej! Co tu chce, he? Tady je dùm køesana 
být zde já pánem, nevpustil bych tì dovnitø
 Opla vám tuto lásku k blinímu pán bùh na dìtech, pane
Mrhale, obrátil se Rosenheim po nìm.
Mrhal se chtìl na ida osopit; ale Vlk zabránil sráce:
 Hleïte si svého, Mrhale; køesan, nekøesan do svého
domu si mohu vzít koho chci, a vy do svého také.
 Ukøiovalo Krista to plemeno, hartusil zedník zlobnì, táhna pryè.
 Mnì je to jedno, hovoøil pekaø, køesan nebo id, jen kdy
je øádný èlovìk. Vychováváte dobøe svou rodinu, to se mi
na vás líbí.
 Vichni se mi vyvedli, pane mistøe, jen Gustav je hovado.
A umru, nevím, co si poène.
Gustav, jen zùstal v krámì, vzal na ruku Petøíka a øíkal mu
 A vyroste, bude mít velký krám, celý Raòkov bude
k tobì chodit pro housky a chléb. Rozumí? Celé mìsto bude ivit.
 Budu mít bílého konì a koèár, vezmu si tì za koèího.
Chce?
 Ruku na to, Petøíku, odpovìdìl Gustav. Nue, mohl bych
být tvým koèím u teï; vysadím tì na rameno. Hopsa! Hopsasa!
I poskakoval s ním po krámì a Petøík se smál, volaje: Jetì víc! Jetì víc!

Ulice zaznìla pokøikem dìtí a Gustav ustal v jízdì, aby
se podíval, co se dìje. Oj, radost se zmocnila srdcí obou,
nebo uzøen medvìdáøe, kterak tluka do bubínku, kráèel pøed
huòatým zvíøetem, je bruèelo i otáèelo se a vzpøimovalo
na zadních nohou. Vypadalo jako veliký dobrák, který si ádá
jen dìtské radosti. Straínská ulice praskala výskotem, pøed
vrata si stoupali sousedé a hospodynì pøináely zbytky
od obìdù, aby uctily medvìdáøe a poskytly stravy zvíøeti. Medvìd funìl, salutoval a poskakoval, milý a zábavný, a tu zaèal
pøed ním poskakovati i Mrhalùv Cyril k vìtí radosti vech.
Medvìd chrochtal, malá oèka mu svítila zlostí a poskoèiv náhle srazil chlapce zlou ranou k zemi. Medvìdáø zaèal bíti zvíøe øetìzena, vztekaje se, e je po produkci, která se tak slibnì zaèínala. Hoch leel na zemi a vyl bolestí i strachem
a rychle se odklidil, vøískaje, s ranou v oblièeji.
 Tak malý a u takový ulièník, øekli sousedé Mrhalovi, kdy
vybìhl, zvìdìv, co se stalo. Mìl byste ho èastìji pøetáhnout
øemenem. Jestlie v mládí doubek neohne, dub se ti nedá.
Tak to je.
 Pozor, je tu taky Rejholka, aby nám nic neukradla! volaly
hospodynì, ukazujíce na tulaèku, stojící s jejími dvìma fakany v zástupu, jen se stále jetì chumlal kolem medvìda.
Rejholka byla opilá, zaèala se smát a køièet na medvìda,
a kdy ji okøikovali, odstupujíce od ní, otevøela ústa k nadávkám, pøed nimi utecme co nejrychleji, nebo to jsou rozdrádìní srni.
Tulaèèini kluci Josef a Jan si poskoèili, radujíce se ze strachu, s ním sousedé natahovali nohy do domkù pøed matèinými zlými slovy.

 Nestydíte se nadávat? pravil k Rejholce pekaø, jen zùstal stát pøed krámem. Matka dvou dìtí by se mìla chovat
jinak. Styïte se!
Rej holka zmlkla a zamíøila vrávoravými kroky z mìsta
do polí, zatím co medvìdáø vlekl své zvíøe na námìstí, pøed
dùm vinárníka Fassatiho, jen byl nejvyí a proto se zdál medvìdáøovi nejvhodnìjím místem k novým produkcím.
Straínská ulice, v ní sedìlo pekaøství na dobré ránì, ubíhala od námìstí dolù s kopce, v zimì a v létì dýmala prachem
jako mlýn. Zdobilo ji nìkolik svítilen vìènì nedospalých
a socha svatého Jana Nepomuckého, kadého jara zedníkem Mrhalem peèlivì oèiovaná od ptaèího neøádu a pavuèin. Na této práci si zedník velmi zakládal; sledoval-lis jeho
poèínání, zdálo se ti, e koná posvátný obøad; dotýkal se svìtce etrnì jako lékaø nemocného a slézal pokadé s ebøíku,
chtìl-li si odplivnouti. Jako øádný køesan vìøil v posmrtný ivot a v ráj, v nìm se sejde nejen se svým otcem a dìdem,
ale i se svým patronem, jím byl právì svatý Jan.
Obèas se Vlk pøed polednem vybral a el tak, jak byl, v zástìøe a s pomouènìnou plackou na hlavì k Fassatiovým
na sklenku likéru. Sedìli proti sobì za stolem s vinárníkem,
kouøili z dýmek a plivajíce pod stùl, hovoøili: Dnes je pìkný
den. Jak bude asi zítra?
Námìstí pøed jejích oèima leelo nehybné a ticho z nìho
vstupovalo do jejich tìl i mylenek, je soukali zvolna z hlav
jak nitì ze stavu.
 Pane Fassati, pane Fassati. Øemeslo u nejde jak by
mìlo. Doplácím. Pùjde-li to tak dál, nevím, nevím.
 Hudete stár stejnou. Nebude to asi tak zlé.  Nelu, pane
vinárníku. U je to takové.

Po námìstí zvolna a tìce kráèela Koièková. Ach, pøátelé, ta Koièková! Od rána do pozdního veèera: voda, voda,
voda. Putnu za dva krejcary! Vdala se, aby nosila na høbetì
putny. Nenosila vody, jen kdy rodila. Byla jako sám nevysýchající pramen, bez nìho by bylo pùl mìsta zalo ízní a pínou. Rodila v pravidelných pøestávkách, za osm let ètyøi dìti,
za deset pìt. Její mu se duel s lopatou a krumpáèem
od pondìlka do soboty, kdy poctivì propíjel polovinu mzdy,
jí byl hoden; tak porouèel nepsaný zákon zemních dìlníkù.
V ivotì Koièkové nebylo zmìn porod nebyl nic neobvyklého, køtiny nebyly slavností. Dni jí rostly jen pro tíi puten, které
roznáela z kaen Na rybníèku, pro shon za.dvìma krejcary. Rok po porodu nosila na zádech putnu a skoro dole u zemì
 byla malá tato roznaeèka  v ilnatých rukou polonahé dítì.
Byla jetì mladá. Poøádkumilovní obèané vidìli jen sehnutou
hlavu, nikdy plný oblièej, plounající putnu na dvou nohou, kolébající se tie se strany na stranu. V kadé líci polévky, jí
se mírumilovní dennì sytili, byl dech Koièkové; nevìdìli
o tom, jako nevíme o vzduchu, jej dýcháme nebo o zkrvavìlých rukou zednického podavaèe, který házel cihly k stavbì
domu, v nìm bydlíme. Dvìma krejcary za putnu vykupovali
spánek svého svìdomí, libý poklid aludku a mylenek...
 Ale co bych si stìoval, pane Fassati. Vizme Koièkovou!
 A jak se Mrhal ohání, øekl Fassati, a Vondruka sadaø
a vec Trézal s rodinou, je u je tak èetná, e nemìla kde
leet  dobøe, e dostali stravovnu, pùjde jim to teï snáz.
A Fassati vyklepal dýmku.
Celých sto rokù ji sedìl v Raòkovì rod podivného jména
Fassati. Jejich pøedek pøiel kdysi do Èech jako pasíø, zaloil ivnost, je se rozvila pøièinìním jeho synù. Chudý italský

dìlník zemøel v Praze na svém: mìl nìkolik vnukù, kteøí
se rozeli po Èechách polovina jich ztroskotala a utonula,
ostatní mìli tìstí. Pøed sto lety se zlatník Alberto zakoupil
v Raòkovì pøímo na námìstí, zanedlouho k úasu starousedlíkù pøestavìl malý domek, hodil na nìj dvì nízká poschodí
a rozíøil krám. Shromádiv jmìní, rozlouèil se spokojenì
se svìtem. Horká krev z italských níin splynula, jak se zdálo,
úplnì s krví èeských zadumaných luk a lesù; zùstalo jen jméno.
 Nue, co pak dìlá vá Petøík? optal se Fassati Vlka, jen
se mìl k odchodu.
 Zlobí, odvìtil s úsmìvem Vlk. A co vae sleèinka Klárinka?
 Mùj mazlík, pronesl vesele vinárník, znovu si zapaluje, u
se zaèíná uèit na piano. Jde jí to, má dobrou hlavu. Bdím nad
ní jako andìl stráný, to se rozumí.
 Nìjak bylo, nìjak bude; jen abychom byli zdrávi, øekl Vlk,
zaplatil a el.
Pekaøské øemeslo Vlkovo utrpìlo mizernou ní, krom toho
se mu usadil v boku mladý konkurent a chtìl se s ním dìlit
o sousto.
 Takových u jsem vidìl, mávl Vlk rukou, ale v hloubi srdce
se chvìl o své dodávky, o své nùe, koíky a vozy, je roznáeli a rozváeli Vlkovi uèòové a chasníci.
Petøíkovo dìtství se podobalo na vlas dìtství vás vech, kteøí
jste rostli na malém mìstì; sotvae jste se probudili, myslili
jste na hry. Na jaøe jste podnikali výpravy za mìsto do luk a na
stránì, plavili jste korové lodièky po potocích, trhali broukùm
noièky a posmívali jste se obecním blbcùm, kdykoli jste je
zahlédli. Jenom obecní stráník a otec s øemenem v ruce ve

vás budili posvátný respekt. V létì se konaly výpravy do lesù
na jahody a na maliny do pasek a na podzim do polí vylévat
myi z dìr.
Nad potokem stojí slunce a tys tu ve stínu vrby, Petøíku? Sám,
jen se svým zcela malým srdcem? Utekl jsi z domova, budou
tì tam hledat. Slunce stojí nad tùní, do ní se dívá. Ale ne, to
není slunce, je to ohnivý oø, jen letí po obloze pro radost svìta. Svìt! Co je to, Petøíku, svìt? Tázal-li ses sám sebe tenkrát, odpovìdìl sis: pohádka.
I tato tùò, i tato vykotlaná vrba, i pták, jen pøeletìl s bøehu
na bøeh, i hra trávy, i popìvky vìtru. Ale proè ses pojednou
rozkøikl a bìí s pláèem zpátky cestou, jí jsi sem pøiel? Co
tì podìsilo?
Uplynulo est let a matka vedla Petøíka do koly k zápisu,
jeho chvíle se mu vryla hluboko do pamìti; brzy potom
se pekaø Vlk roznemohl a leel velmi dlouho.
 A budete zase chodit, øekl mu vousatý lékaø, musíte ít
pravidelnì jako stroj. Øíkám vám: v noci spát  to je nejdùleitìjí! To vás tak srdce zlobí. Je to srdce, ubíjené bdìním
za nocí, rychlou prací pekaøskou, árem pecí a, rozumí se,
i starou ranou, Högödussovým bodnutím.
 Tak, vzdychl Vlk, to jsem to dopracoval. Mùj otec, pane
doktore, byl silák, e mu nebylo v kraji rovnì. Kdysi hoøela
v Budkovì chalupa Dolejích, chlév byl ohroen, dobytek huèel, on tam skoèil, a co myslíte, pane doktore, e udìlal? Zpøetrhal øetìzy, jimi byl dobytek pøivázán u kamenných labù. Nebylo kdy odvazovat. A j á, syn takového siláka, e bych v tom
byl takhle?
Lékaø pokrèil rameny a kdy odeel, øekl Vlk k enì:

 Nesmysl! Je to èerná krev v tìle, ta musí ven. Dá mi pijavky a zas budu pracovat jako jsem pracoval. Zahálka by
mì zabila.
Chtìl se zvednouti, ale slabost ho pøemohla a vrhla zpìt
na loe.
Pijavice nepomohly a ena musila opìt pracovat v dílnì.
Konkurent, sedící na rohu Straínské ulice a námìstí, se nikterak nermoutil nad nemocí svého starího druha; netìstí
jednoho bývá tìstím druhého.
Vlkovo øemeslo bìelo pozpátku, od desíti k pìti, a kdy
mistr po roce opìt slezl s postele a postavil se na vysláblé
nohy, nezbývalo mu ne prodati domek a. stìhovati
se do podnájmu.
 Pùl ivota pøilo na zmar! lomila rukama Vlková.
Petøík vesele bìel podle vozu, jen pøeváel jejich nábytek, tìe se na zmìnu.
Ale Vlk se rychle vzpamatovával. Nael si místo ve mlýnì
za mìstem; pekli v nìm samoitný chléb. A pøicházeje
po noci domù spat, øíkal:
 Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hùø.
Naetøil si hrst penìz, prodal z nábytku co se dalo a opìt
se stal pánem pece a krámku; najal jej od starého Buriana,
klempíøe.
Vlk si dal dìlati malý ètyøkolák s ojí, koupil psa a nauèiv je
tahati, rozváel chléb po mìsteèku. Zdálo se nyní, e Vlkovi
vzroste z tohoto potahu nová sláva. Chléb, pøiváený obèanùm pod nos, vonìl silnìji ne z krámku, i pøibývalo kupujících, pekaø se enou nestaèil péci a rozváeti.
 Vezmu uèedníka, øíkal. A a Petr povyroste, pomùe i on.
Po letech strádání cítil se opìt jak náleí, i kul plány

 A si zachováme pár stovek, koupím konì a potom 
potom opìt koupím svùj starý domek, aby mìl syn dìdictví
a my na stará kolena spokoj most.
 Je mi stále líto studnì, ji jsme tam zøídili. ádná nemá
vodu tak dobrou jako nae. Kdykoli piju, vzpomínám a do mých
doukù kape luè, hovoøila tesknì Vlková.
3
Bìela teta a pekaøùv chlapec se vytahoval. U byl dost silem aby se mohl poutìti se psím spøeením sám. Spával
na peci, s ní ho otec èasnì ráno tahal. Na dlouhých prknech,
hlava vedle hlavy, stydnul havý chléb a vonìl jako lán ita pod
èervencovým polednem.
Skládajíce chléb do vozíku, otec s matkou jej obkládali slamou. Zatím se chlapec myl a zapøáhal psy. Jel mìstem klímaje. Za mìsteèkem vak se psi rozbìhli, Petr prozøel i bylo
mu veselo, rùové jitro se v nìm obráelo s bílými oblaky a se
zpìvem ptákù. Vraceje se do Raòkova prázden, hømìl vozík
jako okøídlený bìs a jestlie se vraceli pøes èervené vrky,
zdálo se Petrovi, e se z nich øítí do slavné bitvy s tisícem koní.
 Umí lépe øíditi potah ne já a psi ho více milují, øíkal chlubì
se otec.
Kdykoliv byl svìdkem této pekaøovy chlouby obuvník Øíha,
smával se pohrdlivì
 Nu, mùe to dotáhnout daleko  poèátek je slibný.
 Zajisté, odpovídal Vlk, pomáhá iviti stateènì. A protoe
rád ète, dáme ho na studia.
Rozváeje ráno chléb, uèil se Petøík latinským slovíèkùm,
pozdìji øeckým; s arithmetikou byl vìènì na tíru, potýkal
se s ní a s profesorem Cukráøem jako se sedmihlavou saní.

Jednoho dne prodal otec psí potah i s vozíkem, dal výpovìï z krámu a poèal péci jako dìlník. Deset køehkých, jetì
teplých housek a ètyøi tvrdé zlatníky kladl kadé soboty ráno
na rodinný stùl a odcházel spat, nevrlý z døiny a smutný
z únavy.
Staré slávy nebylo u dobyto zpìt, sedla na støechu jiných;
mìsteèko to vzalo klidnì na vìdomí jetì o mnoho døív ne
bylo lze odpustiti køesanùm.
Pravidelnì jako stroj sbíral Petr knihy a kráèel do polorozpadlé budovy obecního gymnasia.
 U abys to mìl za sebou a pomáhal nám iviti se. Cizí
chléb, jej nyní jíme, je trpký. Mám také strach, jak bude moci
otec jetì dlouho pracovat, øíkávala matka, schází kadým
dnem. Spí jen ètyøi hodiny dennì, to je málo na mladého, neøku-li na nìj, jen u upekl deset tisíc pecí, ne-li víc, a jen má
srdce velmi slabé.
Co mìl Petr odpovídat? Stáhl èelo do vrásek a vycházel
ven.
 Kdyby pronesl slovo potìchy, myslila si matka. Neslyela
j sem tak dávno slova nadìj e a bez ní tìko ít.
 Peèete, peèete? ptával se obuvník Øíha, kdy potkával
Vlka, ubírajícího se do díla. Stále peèete?  Stále peèeme,
odpovídal zestárlý pecnáø.
 Ovem, pro cizího! vysmíval se Øíha zcela nepokrytì.
Starý Vlk el za svou prací se sraenými rameny.  Hola,
hej! volal na Vlka Trézal, správce stravovny. Zdravím tì, a ty
nevidí! Kouká do zemì. Co to? Hledívals vdy tak, jako by
ti patøil svìt. Co se s tebou dìje, Josefe? Pohleï na mne.
Deset dìtí mám a nic mì neohnulo.
Vlk se pousmál, ale nebylo mu do øeèi s tímto muem.

 Nikoli, poèal odporovati Fassati.
Zatím se mìsteèko poèalo hýbati ve svém klidu.  Nebe je
prázdné, øekl pekaø, neví o nás nic.
 Mýlíte se. Kadý z nás má svou hvìzdu, je ho vidí. ijeme, jak ona chce, jak chce Bùh. My jsme jen loutkou, ve co
se dìje, dìje se podle Boí vùle; o opaku mne nikdo nepøesvìdèí. Nue, sbohem, pane Vlku, podívám se také k ohni.
 Já musím do díla, u ohnì bych nebyl nic platen. Vlk opìt
vykroèil, spustiv tìké ruce.
Proud lidí letìl proti nìmu, smìrem k Vondrukovu domku,
jen se poèal propadávati v dýmu a sykotu plamenù.
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 Není mi u tøeba domova, øekl si Gustav Rosenheim; jsem
dosti stár, abych se mohl ivit sám, a odeel do svìta hledati
si tìstí. Starý id schnul o nìho starostí, a uschnul docela
a odvezli ho v neohoblované rakvi na idovský høbitov. Gustav se vrátil, aby se ujal svého dìdictví; nebylo toho mnoho
a jetì to málo mu vykradli køesantí bliní, domnívajíce se,
e toho mladý Rosenheim nebude pohøeovati. A tak Gustavovi nezbylo kromì kostelnièení v synagoze a starého koichu, jen mu byl úzký v prsou, témìø nic. Protoe vak by mu
nebylo mono íti z pouhého kostelnictví, zaloil si sbìrnu prádla, je vozil kadý týden do Prahy, a pozdìji si ho zjednal
výrobce sodovky Holovský, aby toèil ve dnech veder ledový
nápoj z pojízdného stánku, s ním Gustav kraloval na námìstí.
To musí být, aby se narodil hloupý id. A kdy u se narodí,
je hloupý na kvadrát. Gustav není z tìch chytrých.
Mladý Rosenheim, jemu pøezdìli na Judáe, proti èemu
on zhola nic nenamítal, vedl rád sáhodlouhé politické debaty

se studenty, kteøí se shlukovali kolem nìho, aby si z nìho tropili blázny; nepozoroval ve své dobromyslnosti jejích úsmìkù, pojímal vechny jejich otázky i odpovìdi vánì, z èeho
právì vznikala nejvìtí psina. I Petr tu stával mezi ostatními
chech taje se, ale dobrota srdce, ji Gustav projevoval k potøebným, i jeho vìènì oposièní politická nálada zpùsobily, e
si z nìho pøestával dìlat dobrý den a zkamarádil se s ním
zcela poctivì.
 Tento spoleèenský poøádek nutno vymésti elezným kotìtem, køièíval Judá na plné kolo. Tento spoleèenský øád, jen
za poctivou práci èlovìka krtí a za vindléøské kefty chytrákù platí zlatem! Ano, Soudný mi otevøel oèi, krejèí Soudný!
Kdy se Soudný vrátil z Nìmecka, zaloil si v Raòkovì drobnou ivnost svého øemesla, j e lezla spí jako koza za vozem
ne aby bìela jako závodní kùò. Nemìl èasto do èeho by
píchl, ale nezdálo se, e by ho to obzvlá bolelo; rmoutilo ho,
jak jeho rodáci jsou politicky nevychovaní. Toto stádo, øíkával,
musí býti rozdìleno na vèely a trubce, i zaloil s nìkolika málo
lidmi dìlnický spolek, jen k údivu úøadù i nazdarových hospodských spoleèností v nìkolika letech vzrostl na nìco, co,
bohuel, bylo nìkdy nutno bráti zcela vánì v poèet.
 Ano, Soudný, pøitakával Petr Judáovi, to je mu, jeho
bylo tøeba mìsteèku víc ne soli. Socialista. Seznam mì s ním,
Gustave. A Gustav pln ohnì øièel:
 Jetì dnes veèer, má-li kdy. Odvádím mu tam zrovna
pøeètené noviny.
Byly prázdniny a Petr Vlk míval plaché schùzky s Lidukou
Randovou.
 Dnes nemohu, a jindy, øekl.
 Zajdi tam tedy sám, pùjèí ti knihy. Abych se ti pøiznal, já
mu také pùjèuji, co mívám od tebe. Liduka Randová, její

jméno vyslovoval Petr na hlas, kdykoli se octl o samotì,
s nejvìtí sladkostí, chodila v Praze na uèitelský ústav a na
prázdniny pøijídìla jetì celá pobláznìná z ruchu ulic velikého mìsta, rozvlátá, rozèilená. Praha jí naplòovala hlavu slavným barevným leskem, chodila ráda do divadel, na koncerty,
a nedìlní vycházky za Prahu po parníku pøipravovaly jí vzruující radosti.
Lidka rostla s Petrem témìø na jedné ulici; úèastnili se jednìch her, potom je ivot oddálil. Dosud vak se dobøe pamatovala, kterak ji tahával za cùpek a krabala-li ho, dercal ji
neetrnì do zad.
Rodièe jí zemøeli jetì v útlém dìtství, ale byla to teta, je ji
vzala na své staré ruce a pøivinula k srdci, pøekypujícímu dobrotou.
Pelíková chovala Lidku jako Panenku Marii pod skleni, aby
se nezapráila a aby ji nikdo neporouchal. Její domeèek s nízkými svìtnièkami byl jako zelená klícka uprostøed omelých
barákù raòkovských ceckáøù; mìl èistý dvorek a za ním zahrádku s pevným plotem; pod starým oøechem trávil svoje
prázdnì astný sirotek. Sázela maceky a fazole a pìstovala s tetou kvìták, cibuli a mrkev. ily ze jmìní, je zbylo
po øemenáøi, køiklavém, ale dobroduném strýci Pelíkovi.
Bùh mu tam odpla za ve dobré i zlé!
Liduka byla velmi zboná, dávala za tetu na modlení, i modlívaly se spoleènì kadý veèer pøed spaním, ale kdy ji teta
poslala do Prahy do kol, zapomínala na Bona a na prázdniny si pøiváela knihy, v nich ses nedoèetl, i kdy by s je byl
bral dvakrát zpøedu i zezadu, ani o hodné Petronile, ani o zlém
Dìtøichovi; byly to divné romány a teta se bála, aby se Lidka
nezkazila, i árlila na nì jako na zlé chlapce. Byla by ji nejradìj i dala do klátera, ale Lidka staøenu uprosila. Hrozila

se ivota v chladném tichu, chtìla choditi do taneèních hodin
mezi hochy a do veselých zábav, i tìila se, a bude samostatná a bude moci rozhodovat o svých krocích sama.
Ale jí se zdálo, e ten èas je jetì velmi daleko, velmi daleko.
Petr k ní byl poután èím dál pevnìji ohnivými city, je vak
potuchaly, jakmile se s ní seel; tehdy zíral trochu rozpaèitì
na její prùsvitné tváøe i nosík... to je tedy ona, fantom, který
se mi zjevuje, plný hvìzd a vùní.
Pøicházíval pøes zahrady k jejich plch: a stával tam, pokud
nevyla; podávala mu váhavì ruku skrze tyèky a nìnì uzardìlá pøijímala od nìho kníky básní. Uprchla-li tetì, chodili
spolu za mìstem. Milá sleèno, oslovoval,ji, milá sleèno.
Poslouchala ho ráda a smávala se potøásajíc vrkoèi. Stávalo se èasto také, e nemluvil, mysle patrnì na sto rùzných
vìcí najednou, a tehdy bzuèívala malé popìvky.
Rozveselovala ji i jeho tichá pøítomnost. Milovala ho s nesmìlým nadením, je jí èasto vhánìlo slzy do oèí; jeho obraz
pøicházel jako plamen v noci k jejím òadrùm a vstupoval jimi
jako branami k srdci, do znepokojeného amotu krve; usínala s rozevøenýma oèima, tisknout si spánky. Dívala se na jeho
patné aty a vzpomínala, kterak, kdy byl chlapcem, tahal
se se psy, s vozíkem, naplnìným bochníky chleba, prodávaje
dùm od domu. Klepával na dveøe a nabízel dìtským hlasem
boí dar. Mnozí z chudých ztratili v jeho letech u ve, èím páchne podruina, Petr vak stále jako by ji mìl kdesi v záhybech
svého odìvu a jeho èelo bylo sveøepé, poøád se proti nìèemu nastavovalo.
Svinoval cigaretu. Myslíc na jeho chudé veèeøe, pravila nìnì:

 Mìl byste se etøit, nekuøte tolik, Petøíèku. Zdrobnìlé pojmenování zaznìlo rolnièkou. Prázdniny prchly jako barevný
sen. Lidka odjela opìt do Prahy. Ale byl tu prosinec, vánoèní
svátky; napadlo snìhu, tálo a pak zhnìtl zemi mráz; císaøská
silníce ubíhala od mìsta pøes kopce k dalekým lesùm, tvrdá
na kámen. Lidka a Petr lí po ní; zastavili se na èervených
vrcích, vypjatých nad mìstem; Lidka s nich hledìla na daleké zasnìené chlumy: nedìlní odpoledne jako by je k ní bylo
pøiblíilo na dosah ruky; zatouila vejíti za nì, tráviti ivot
v zapadlé vsi se zamrzlým rybníkem, kde dni pøecházejí váhavì a v teplých baèkorách,jako dobré staøeny. Tam kdesi
ije Lidèin strýc, veselý, pøátelský èlovìk s kupou køiklavých
dìtí, je jí øíkají,tetièko. Myslila na to, e by jim obìma, Petrovi i jí, staèil k ivobytí a ke tìstí malý krám s døevìnými citrony nad vchodem a s tøaslavým zvoncem u dveøí.
Ale ovem  ona bude uèitelkou! Pravil v té chvíli
 Nechtìl bych klímat za pecí. Vesnická idyla není ne duha
na moèùvce.
 Petøe, jste takový  já vám nerozumím.
 Nu ano, takový, máte pravdu. Sám sobì nerozumím.
 Br, dala se do mne zima, otøásla se.
Èervené slunce viselo nízko nad zemí, je mlèela jako vybrakovaná truhla, obloha se sníila, mìsteèko pod ní sedìlo
podobno stádu zkøehlých husí a uprostøed klímal pasák, ubohá zøícenina gotického klátera, souchotináøské zalomení rukou støedovìkého mnicha. Petr kýchl a zasmál se:
 Hleïme rodné hnízdo! Vypadá nevinnì, jako by nebylo
chomáèem hlouposti.
Lidce se chtìlo vzíti Petra za ruku a øíci: Chováte se stále
jako osel v kvìtináøské zahradì. Co je nám do mìsteèka, co

je nám do veho? Je mi zima ne z mrazu, jeho jest plna zemì
i vzduch, ale z vaí due. Hle, je nedìle, jsme v ní sami dva.
Hodiny, v nich se vámi obíralo mé mládí, nastøádaly mi krásné city, ach, Petøe, obrate se ke mnì jasným oblièejem.
Petr se vak díval dolù. Nestáli dva na Èervených vrcích.
Byl sám a s ním jeho mladost edých lící a divnì nahrbená
jako zedøený èlovìk.
Zkoumala jeho profil a zapochybovala o pravdivosti své lásky k nìmu i o nadìji do ní skládané. Byl to skuteènì tento hoch,
jen pøicházíval k ní s plamenem na rtech? Moná, e nìkdo
jiný teprve èeká na køiovatce jejího osudu.
Petr se pohnul:
 To se to uhánìlo dolù, øekl. Psi se snad ani nedotýkali
zemì. Zavøel jsem vdy oèi, domnívaje se, e se øítím do bitevní vøavy.
Petr hovoøil o svých bývalých tahounech tónem, jakým líèíme národní hrdiny.
Lidka ho poslouchala jen zpola, myslíc s lítostí, kterak uniká
její touze: ádala, aby ji naplnil krásnými slovy jako vázu kvìtinami; chtìla, aby tato ne
dìle byla mostem do pøítích dnù, na nich ona, jak se domnívala, spoèine mladými òadry jako po èervencové koupelí
na zeleném bøehu; sladké city v jejím nitru se kácely jako papírové praporeèky za detivé slavnosti. Zvolala s lítostí
 Petøe! úsmìv mohl mnoho zachránit. Ale Petr odcházel
do dálky, byl ten tam, jen chladný stín zbyv M z nìho, z jeho
slova, ze veho. Ze zimního odpoledne nezbyl ne cár. Setmìlé ulice je obemkly nepøíjemnì. Petrolejové lucerny mìly
horeèku jako její rty; podala mu ruku. Cítil její rozèarování
s tichým pohnutím; cesty, které pøece jen vedly k sobì, odchylovaly se nyní naráz.

Zakousl se do rtù, ale srdce pøemohlo barikádu:  Nebylo
mezi námi historie, není proto tøeba nic trhat. Zachovám si
vás hodnou a milou, øekl pojednou umìlým chladem.
 Rozevøela na nìj veliké oèi, plné slzí.
Ohlédli se po sobì jetì v liduprázdné ulici a zastavili se.
Zachtìlo se jim rozebìhnout se k sobì a øíci:
 Nebylo historie, ale bylo to krásné; nue, na shledanou!
Zamávla rukou jako pochroumaným køídlem. Petr zavolal:
 Dobrou noc!
- Dobrou noc, dobrou noc, opakoval si do nekoneèna.
Zaal rty, víc, víc, jetì víc, aby pøebolely srdce a smutek padajících køehkých snù; sny zùstávaly za jeho stopou na zmrzlém dládìní jako holá ptáèata. Vdala by se mi stejnì jednou
za jiného! øíkal si melancholicky a pøedstavoval si scénu, v ní
si jí tìlnatý obchodník s velikýma, vodnatýma oèima vede svìtlou, a andìlsky nevinnou k oltáøi. Trpìl velice touto pøedstavou, je bolela ze veho nejvíce.
Po vánocích Lidka zase odjela a ne svitlo jaro, spoèinuly
Petrovy oèi na Evì Taxové, bledé vadlence, ji vy provázíval
v sobotu k Bystøièce, odkud byla.
Jeho srdce hoøelo májovým ohnìm a,jeho smysly vály
po vech váncích.
Uèení pøituhovalo s blíícím se koncem ko1ního roku  ach,
s kýmpak mi to chodí, proradná!? Poèkej, pomstím se ti, právì s tvou nejlepí pøítelkyní se budu procházeti pøed tebou?
Avak bída, je doma rostla, vysuovala jeho zebra a spalujíc jeho jasné mylenky, tiskla ho k zemi jako psa, který ztratil svého pána. Otec, podatý vysilující prací i stáøím, leel; tentokráte bez nadìje, e by kdy zase vstal.
 Mìl byste jet do lázní, øíkali lékaøi.

 Do lázní! opalovala po nich Vlková a myslila tesknì na konec týdne, kdy jí nemocenská pokladna vyplatí ménì ne stála strava dvou, neøku-li tøí osob.
 Chci vodu ze své studnì, Petøe, nava jí a pøines, ádával
otec syna. Pokud jsem ji pil, ádná nemoc na mne natrvalo
nemohla. To je voda ivá, moje voda, jediný zázraèný pramen
na svìtì.
Arteriosklerosa èinila uzlu na ilách starého pecnáøe, èerná krev si jimi razila cestu jen s úsilím a zanáela morek bøemeny straných snù a vidin.
 Nebude mi souzeno, Petøe, vidìti tì muem, a to je pro
mne zlé. Ale buï si èím chce, jen buï vdy poctivým chlapem, øíkal Petøíkovi v jasných chvílích.
 Poctivý chlap  co to je? ptával se Petr. Je to ten, který
dìlá ve podle svého svìdomí a nic proti nìmu?
 Tak jest, tak jes nabral starou svou sílu otcùv hlas.
Bolestnì dlouho leel starý Vlk, ne uzrál k smrti.
Po smrti muovì si najala Vlková kuchyni a pokoj v zastrèené èásti osady, ji nazvali Chudou Prahou, i vzala si na byt
strávníky. Vzpomínala zalých krásných let svého mladého
manelství se slzami v oèích a stále nesmíøená s pøítomností,
je z ní uèinila posluhovaèku i sluku. Její postavení bylo tím
horí, e Petr, aèkoliv u vytáhl paty z gymnasia, nesnail
se najíti si místo, civìl doma zaboøen v knihách, nebo se potloukal po mìstì. Byl zapsán v Praze na vysokém uèení. Kdo
ví. Ale i kdyby byl, co z toho mùe pojít?
Ne, matka toto potloukání nechápala.
 Nemyslila j sem, e se nám takhle odmìní! vyèítala stále
v mnoném èísle, za sebe i za mue, jen zùstal s ní po vechny dny jejího ivota.

Petr se nezmohl na víc ne na rozpaèité krèení rameny.
 A má pìkné kamarády! Neøíkám nic, e chodí s dìvèaty, neberu na jemné váhy chlapecké lásky; z tohoto mraku
nebude dé; ale proè se toulá i s bratry Rejholy? A vidìla j
sem tì, jak j si stál s Mrhalovým, a to je neèistá spoleènost!
 Køivdíte mi, moná, pravil Petr. Abych vám øekl svoje rozhodnutí: Pùjdu do Prahy hledat nìjaké ivobytí.
 To je správné, øekla matka, ale rozplakala se. Naházel
do kuføíku trochu prádla a rozlouèiv se pohnutì se stárnoucí
enou, odcházel. Vrátil se za pùl roku unaven a vychudlý. Nebylo mu lze se v Praze udreti. Potloukal se prý i po venkovských mìstech, hledaje zamìstnání. Nikde vak nic nebylo,
i vracel se schliplý, s prolapanými podrákami a s rozbitými
lokty. Matka ho prudce stiskla, její oèi se naplnily svìtlem.
Dívala se na nìj dlouho a pozornì, vidìla jak se zhubl; ale
zmunìl a ona shledávala s radostí rysy nebotíka mue, i ta
rýha na èele, je vyvstávala pokadé, kdy se zamyslil, jako
starému Vlkovi bìela jako brázda pøes nezorané pole.
Nue, byl tedy opìt doma.
 Co z toho Petra bude? tázali se rodièe zaopatøených dìtí,
tváøice se velmi starostlivì, jako kdyby je v ivotì nic tak netíilo, jako jeho mlhavá budoucnost.
- Co by bylo? smáli se ti, kdo se nepøetvaøovali, a mávali
rukama; bylo to lámání hole nad jeho hlavou. Jen Judá v nìj
vìøil vírou pobláznìného èlovìka.
 Co z nìho bude? Jen a si nikdo zbyteènì hlavu neláme.
Jednou vichni uvidí. Pøekvapí nás, køièel Judá na evce
Øíhu. vec se ukleboval pod køikem Judáovým, byl rád, e
ida dopálil.
 Sháním byty pro herce, pravil Judá vykøièev se. Nevíte
o ádném?

 Na akátì pøed hospodou U koníèka, øekl Øíha a Judá
opìt zaèal køièeti.
Kus cizího svìta pøilo vdy do mìsteèka s umìleckou druinou. Vozy pøiváely velké kované bedny i koe, táhlo z nich
nepokojným vìtrem. Plni zvìdavosti stávali studenti a studentíci pøed hotelem, do nìho se herci stìhovali. Dudá byl veselý, zanechal stánek se sodovkou na dvoøe a vìnoval
se zcela Tatrovì spoleènosti, jejím význaèným èlenem byla
tentokráte krasavice Cilka Hojerová.
Cilka Hojerová!
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Otøásala se, uhýbajíc pøed Gustavovýma velkýma rukama,
je se podobaly paøátùm, jimi vak pøece se jí chtìl dotýkati
velmi nìnì. Nedal se odehnati, vytrvával v své oddanosti,
vyhledával její oèi i sedal vedle ní v pøestávkách za selými
kulisami pøipraven slouit: podat úlohu, pudr, plá, papírovou kvìtinu, sklenici vody. Judáùv oblièej jako by byl nemìl
nic kromì velkého nosu a, irokých oèí, je ji pohlcovaly.
Po pøedstaveních sedala mezi pány v restauracích; trpìl, vida
ji odcházeti domu ve spoleènosti tìch, kteøí ji mohli nazejtøí
koupit støevíce nebo klobouk.
Listopadový pátek, kdy odjídìla s hereckou spoleèností,
sahal po lidech slizkýma rukama. Gustav èekal na konci mìsteèka a vrhl se k bryèce, na ní sedìla mezi bednami, ebrovì o vzpomínku. Smála se na nìj dolù, ukazujíc bìlostné zuby.
Potom zpøísnìla, z jejích oèí èiel chlad a opovrení.
Herky míjely rasovnu, straící pøi silnici pod kopcem,
zrychlily chod, pohazovaly hlavami a frkaly; jímal je neklid
z puchu ze zvíøecích kostí a tukù, v nìm stavení trèelo jako

oko v mraku. Cesta se leskla blátem, kola bryèky stenala.
Na kopci vozka naskoèil, pobídl konì a Judá zùstal vzadu.
S kopce nad pohodnicí se mìsteèko podobalo starému èlovìku, odpoèívajícímu po celodenní døinì. Staroch moulal
skrojek cimdoby a vzpomínal mimodìk èasù, v nich byly otevøeny brány do irého svìta; dávno je tomu, co byl mlád
a dovedl plnì sytiti svùj bøich, a kdy, ráno vstávaje, vy dával
ze sebe hlas tak mocný, e byl slyán po pùlce království!
Vstupuje do dveøí svého pøíbytku pocítil id Judá velikou
osamìlost. Sám jsa chudák pøátelil se se vemi chudými,
utìoval je, ale sám sebe utìiti nedovedl. Bylo v nìm zakleto hoøe rasy, je lámalo høbet a rozkrajovalo srdce ve dví; kdyby býval byl na Rusi, byl by zajisté býval revolucionáøem, v raòkovském závìtøí se z nìho stal zbabìlec.
Mìsteèko nechávalo klidnì ít jen bázlivé chudé; on tomu
tak rozumìl.
V svých ètyøech stìnách, ozdobených fotografiemi hercù,
kázával novou morálku a míval záchvaty podnìcovat ke vzpouøe; mimo domov byl zkroceným oslem, jen zdravil poníenì
rabína, aby ten pøísný mu nemìl proè vzíti mu kostelnictví
v synagoze a dáti je pokornìjímu.
Usedl na pohovku, jí vìk u dávno odòal úctyhodnost, a sloiv hlavu do dlaní, pøemýlel o køivdì, kterou na nìm páe svìt.
Uprostøed zablácené podlahy se nadýmal uzel pinavého
prádla, je sbíral po domech a odváel do hlavního mìsta jednou v týdnu, do praských prádelen a ehlíren pro vìtí bìlost a lesk.
Judá povstal, zasyèel a kopl do uzlu. Mìl pocit, e se pro
dneek pomstil za svùj osud a své pochybné zamìstnání,

z nìho nezbývalo mnohdy ani na pøítipky; zdálo se mu, e
udeøil do najedeného bøicha kupce Pánka, jen zvolen byl
purkmistrem ne pro svou moudrost, nýbr pro váné vzezøení, jeho mu dodávala edá kozí brada. Jak nenávidìl nyní
tohoto èlovìka, aèkoliv rvu nikdy nepøeloil stébla køíem! Jato
by se v nìm byla shlukla vekerá pitomá sousedskost, tlachy
a pøetváøky, jimi se on, Judá, musil den za dnem brouzdati
jako kaluemi.
Hekaje rozvalil se na neustlané posteli a myslil na dálku,
do ní se ponoøila krasavice Cilka, Cilka Hojerová, pøední èlen
Tatrovy spoleènosti, k vùli ní se obral o mohutné kníry, aby
byl podoben aktérùm a pøiblíil se k jejímu srdci.
 Kdy by mi byli dali zahrát Hamleta! Ukázal bych celému
svìtu, jaký jsem umìlec, øíkával. Hamleta nehráli a idovi nezbývalo ne poskoèit si po jeviti, o nìm snil od útlého mládí, jako statista. Øídké publikum se smálo, uèedníci na galerii
dali se do meèení, a tu on, zapálen hnìvem, zaèal spílati; øeditel nechtìje, aby umìlecká povìst spoleènosti byla poskvrnìna, strhl neastného aka za kulisy... Ach, jaká hanba
a jaká bolest, e se dal takto strhnout a takto hanebnì prohrál!
Veel Petr Vlk. Judá rychle vstal a pøivítal hosta hlubokým
basem. Usadil ho do pohovky a poèal:  Ano, ovem! Bude
tøeba pøestavìt svìt. Já bych vìdìl, jak to zaøídit. Mával rukama a prskal; jeho dlouhý nos se zdál zobákem dravého ptáka, rozkøídloval se po kadém horkém slovì a opìt se svíral,
jako by zobal tøaskaviny.
Z tohoto neèistého hnízda, polepeného fotografiemi, byl svìt
malý a zlý, praivý jako hromada odpadkù, malicherný, svárlivý jak mìsteèko.

 Pøestavìt svìt. Dobrá. Ale nejdøíve pøece nutno zaèít
s bouráním, pravil vánì Petr Vlk. Odkud zaène a jak? Hlavou zeï neprorazí!
Pohlédli na sebe, jako by se vidìli po prvé.  Gustave, jak
jsi smìný!
 Nikoli! Pohleï, co vechno mám! Odporuje Vlkovi ukázal
Judá na fotografie: To jest mùj svìt, jiný ne tam ten
za oknem.; ten si jen ze mne dìlá sluebníka a blázna. Nad
kadým tím obrazem je sen, chvíle pohody, kus tìstí. Chtìl
bych, aby kadý byl blaený jako já. Usínám usmívaje
se a vstávám s písní. Bývám pøeplnìn tìstím, vykoupil j sem
se, jsem neasten toliko tehdy, hrom do toho! vzpomenu-li,
e jiní trpí, nenalézajíce správné cesty, a e se nám brání, abychom ji neastným ukázalí. Mezi ivotem a snem nastavìli
zeï! Soudný øíká: Jetì se veho doèkáme. Ano, ale to mùe
být tøeba a za dvacet let. Kdopak má chu èekat takto dlouho?
 Vaø èaj, Gustave, je to uiteènìjí. Líbí se mi to  posedìt,
popít èaje, pohovoøit. Po rusku a po naem.
 Oblomove, zasmál se Judá. Budi, uvaøím èaj. Ale jejich
hovor se zvedal jen s námahou, ani douky èaje nemohly jej
pobídnout. Gustavova mysl se ubírala po dlouhé, nekoneèné
silnici, a sychravý chlad se o ni opíral i prolézal ji.
- Co se ti stalo? otázal se Vlk.
 Moná, e mnoho, moná, e nic.
Od Judáe k Soudnému nebylo daleko, jen co bys kamenem dohodil. Nenavtívil-li oba, nemìl Petr svùj den za sebou.
Krejèí právì rozsvìcel a Petr, usednuv na kanape pod zachmuøený obraz Karla Marxe, vybuchl:

 Bìda, nebudeme-li bdíti u ohòù. Ale ty bdí, soudruhu,
nae srdce jsou bezpeèna.
Váný pohled krejèího se zpytavì zakolébal na Petrovi. stekl
jen:
 Buï vítán.
Pak se zaboøil do novin.
Ospalá, pøetopená atmosféra se povalovala nad nepoøádkem staromládeneckého krámku a Petrovi tu bylo jako
v závìtøí. Hledìl na bledou tváø ètoucího a øíkal si: Jaký podivuhodný klid.
V tom Soudném leelo vechno srovnáno jako v krabici;
svìt se posunuje, svìt jde dál; krejèí vidìl ve vem symptomy
pokroku, zvýené nadìje na velké a slavné ráno prostých lidí.
lítal dennì ústøední orgán strany, hltal Záø, a po veèerech,
nemìla-li organisace schùze, rozkládal Zolovy romány.
Byla v nìm jistota èlovìka, stojícího pevnì na vlastních nohou, obohaceného zkuenostmi dlouhých let; s tvrdoíjnou
moudrostí svobodného dìlníka pohlíel na vední události domoviny a mìsteèka, z nìho vyel do svìta a do nìho
se oklikou opìt navrátil.
Vyhrabal se z novin, zapálil dýmku i pronesl pohledìv
ke stropu
 Chtìl jsem ti u dávno øíci, Petøe, proè nepomýlí na zamìstnání?
Soudný byl mu struèných, pøímých slov, dobrého srdce; zdálo se, e po tìchto slovech ponìkud upadl do rozpakù; odmlèel se, zakalal a pak dodal:
 Je nám tøeba lidí na dùleitá místa  administrativa je nejdùleitìjí; jest potøebí míti soudruhy v kadé buòce státu.
 Vìdìl-li bys nìco, øekni.

Protoe krejèí otálel, nadbìhl Petr sám:
 Vezmu cokoli. Vím, e kadá práce bolí stejnì, ale tady
v mìsteèku tìko zaèít, abys neuvízl. Gustav Rychlý se stal
naèas písaøem, aby se pøiivil na studie.
Co je z nìho po deseti letech? Písaø. A èím bude ode dneka za deset let? Písaøem. Tohle mìsteèko je vivé hnízdo, to
bys mohl vìdìt! Vím, zvolal Petr, není tu pro mne místa, nevrostl j sem do mìsteèka, nevklíním se do jeho údù, aby mi
pøenechaly èást bídného sousta.
 Tak studuj! pronesl Soudný pohnìvanì.
Vlk se usmál, pokrèil rameny. Ticho rozevøelo pod nízkým
stropem muøí køídla.
 Bude stávka pekaøského dìlnictva, øekl po chvíli Soudný.
Hodíme ji na vánoce. V nejlepí èas. Pøepadneme je s poadavky, na nì jistì, jak je známe, nepøistoupí po dobrém.
 Abyste ji opìt neprohráli! Nai mistøi nepøistoupí na nic,
ani po dobrém, ani po zlém. Jsou ze staré koly a dovedou
bdít, bude-li tøeba, sedm dní a nocí za sebou. Nebude-li vìc
náleitì pøipravena, nezlomíte jejich høbety. Máte stávkový
fond?
 Nemáme, ale spoléháme na stranu, e nám vypomùe.
Máme vùli vydret tak dlouho, dokud nám nepøidají. Pracovní
pomìry jsou hrozné u tohoto stavu, noèní práce je vùbec svinstvo, je v pøítí spoleènosti musí být zapovìzeno zákony.
- Znám pøíli dobøe nae pantatínky, vyrostl j sem v tom
pytli a vím, e prohrajete, jestlie nemáte ikovnì políèeno,
hovoøil prudce Petr. U byste s tímto stavem mohli míti zkuenosti a nejíti do stávky bez fondù.
- Nìkde se zaèít musí. Zaèínáme v tomto odboru po tøetí
a do tøetice veho dobrého. Dìlníci sami chtìjí, pøípravy se dìjí

ve ví dùvìrnosti. Jestlie vyhrajeme  pova jen, e vyhraná
stávka je nejlepím agitátorem pro organisaci a pro stranu!
 Dobrá, øekl Petr. Já vám pøeji z plna srdce zdaru. Jestlie
prohrajete, je to tìká poráka právì pro organisaci a pro
stranu!
Veel koeluský dìlník Haverka, s ním trochu zimy, a hovor se pøesunul na jinou stranu:
 V koeluhovnì s nièím nehne. Je to stádo. Kdyby s je
pøesvìdèoval sebe víc, nepøesvìdèí jich. Plíce by sis døíve
vymluvil, hovoøil Haverka.
 A pøece se tam jednou vrhneme! Ví co? vzplanul nyní
Soudný, na prvního máje jim zapíchneme na komín èervenou
fángli. Myslím, e to bude dobré. A se vzteknou! Udìlali to
tak jednou soudruzi v Lipsku a za rok mìli celou fabriku.
 To udìlám! nadchl se Haverka. A visím, kdy ne! Petr byl
zatrpklý a nerozpálil se ani tímto nápadem.
 Èlovìk musí mít víru v dobrou vìc, kterou podniká, pravil
Soudný procházeje se. Pøehlííme-li posledních dvacet let, vidíme nad svìtlo jasnì, kterak se problémy zjednoduují,
s jakou rychlostí se podvrací ve staré a zpuchøelé, jak se moderní mylenky uplatòují, socialismus vzrùstá  zkrátka, mílovými kroky se pøibliuje okamik osvobození èlovìka.
 Ano, ano. Tak jest! pøikyvoval vzruenì koeluh.
Vítr udeøil do sklenìných dveøí krámku a zdál se pùsobivým
doprovodem k slovùm vìøících, ale Petr vyel do mrazu s tmavými, pochybovaènými mylenkami.
Stávka pekaøského dìlnictva nezbarvila pøíli zásvìtské dny
mìsteèka, nebo se skonèila døíve, ne se pøedpokládalo: garda starých pecnáøských pracantù, vìrná pantatínkùm jako své
bídì s chromýma nohama, uchránila pece a prázdné aludky.

Mistr Svach se vyhupoval tak klidnì jako pøedtím na kozlík
bryèky, naloené køehkým zboím, volal spánembohem, vihl
koníka a vyjídìl: ves Ouroènice civìla na konci jeho cesty
právì tak hloupì jako vèera a jako pøed esti lety, kdy do ní
vcházel po prvé s lákavými slovy jako rybáø s tuèným broukem na udici.
 A stávkuje, komu se chce, øekl mistr Smola, my tu práci
se enou a s tatíkem jetì zastaneme. Kdo nepracuje, a nejí!
Vyòal dýmku z úst a plivl prudce doprostøed krámu na znamení své dùstojnosti a síly.
V organisaèní hospodì Pod kláterem nepøinesly schùze
oèekávaného nadení a tøetí den se vraceli zatrpklí stávkující
k válùm jako zkruení plavci k neúrodným bøehùm po marné
pouti za ostrovem tìstí. Mnozí z nich nalezli na válech pracovní kníky, i sbalive si pingl odcházeli cestou, kterou pøili; nezbylo po nich nic, ne vzlyky sluek, je tiskli ve chvíli
oddychu mezi první a druhou pecí, a bylo zas ticho; okresní
hejtman vrtìl suchými palci mlýnek na bøie, ale Soudný byl
nucen v plenární schùzí stoupencù dlouho vykládat
o neúspìchu tøetí stávky.
Opìt nezhybnìl, nedìlo se nic kromì pohybu ve vyjedìných cestách. Tyté mylenky, které se pøevykovaly vèera,
byly soustem i dnes.
Antonín Soudný vrèel; poráka posypala popelem jeho pevnou stopu a prùhled do pøítích dnù se mu zakalil. Sbíral
se zvolna, shledávaje pozùstatky svých zkueností jako ústøiky pod svou singrovkou, a nové posilující èlánky víry v pronikání
k budoucí spravedlnosti mezi lidmi.
Obrátil-li se kdy po dnech svého ivota, vdy mohl klidnì
pøikývnouti: jen tak jsi mohl bìet, kamaráde, a nijak jinak: bil
ses dobøe a bude se bohdá bít jetì lépe!

ètyøicetiletý kostroun pohladil své svislé kníry, narovnal
se v køíi, odloil rozeité aty a proel se dílnou. Byla nízká,
div e se jeatou hlavou nedotýkal stropu
 Antoníne, oslovil se opìt, dobøe si vede. První jsi zanesl
sem, do zatuchlé osady, hrst zdravé pùdy a zasels mylenku
nového ivota; vzrostla a zesílila; dnes u pøese vechno není
útlým dìckem, ale muem s kladivem ve svalnaté pai! Pøijde den, kdy se pozvednou masy titìného lidu, aby shodily
jaømo starého øádu a nastolily øád nový - Volnost, rovnost, bratrství.
Antonín Soudný, pøedseda dìlnické organisace, zastavil
se v mylenkách u okna: dole se choulil neèistý dvorek,
po nìm chodily strakaté slepice, a k nìmu se svaovala holá
stráò idovského høbitova; sníh s ní slezl, lu staré vymoklé
trávy se v ní choulila jako koudelné chuchvalce. Nachýlil se,
aby lépe vidìl: zástupy s rudými korouhvemi tam proudily, slyel jejich jásot, a v dálce doznívaly výstøely; lidé zpívali: Poslední bitva vzplála!
Po prvé sloce písnì, je ho vdy zruovala, pøemnul si èelo
a zhasil vidìní.
Rozlomil kostku cukru a podal kanárovi v kleci i nachýlil
se znovu k icímu strojí.
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Petr Vlk el kolem krámku Soudného, váhal, má, nemá 
ale nestavil se. Sychravý vítr nazvedával cípy jeho starého
kabátu. Byl to den, kdy jej chudoba obrátila znova naruby
a jemu bylo stydno jako opilci pøi vystøízlivìní.
Touil èísti Dostojevského, ale kdy si rozloil Zloèin a trest,
ubíhal pøed ním, strachuje se dìsu. Tma se kladla na blátivou

cestu, ji mìøil znepokojenými kroky. V korunách stromù hvízdal duben,jako posmìvaèný pták. Kdyby byl Vlk Manul, byla
by ho, moná, potkala smírná mylenka. Leè on ubíhal.
Tøi leta zostøila v Petrovi vzpomínku, marnì se jí snail unikati.
Znovu vidìl, jak se smráká veèer, v nìm se jeho ruky zachytil dlouhý nù! Petrolejová lampa svítila a svìtnici naplòovalo ticho.
Pekaø Vlk spal zveèera, a pozdì v noci se probouzel a vybuchoval pod bolestnými záchvaty a hrùzou pøed koncem. Petr
bdìl polovinu noci. Otcovy náøky a kletby plnily jeho dui rozpálený mi kameny. Hryzl ho pocit bezmoci a zoufalství, chtìlo
se mu obìtovati ruku, aby vykoupil otce z pekla.
Èasem otupìl, stal se z nìho trpìlivý sluha, vìrné, tiché dobytèe, sedající poslunì u postele, je se s boí jistotou hloubila a propadávala v hrob.
 Co dìlá s tím noem, Petøíèku? optal se kdysi otec a jeho
oèi pojednou radostné sahaly po ostøí.  Krájím jablko, odpovìdìl Petr.
 Jak je krásný ten nù! Rozkrajovali jsme jím bochníky. Pamatuje?
Otcùv hlas byl naplnìn jasem. Vidìl zajisté svùj krám a v
nìm sebe, ètyøicátníka, v bìlostné zástìøe, kterak rozkrajuje
chleby, vonící obilím a hnoucí jetì árem pece, na pùlky
a ètvrtky, na pùlky a ètvrtky.
 Dej sem, dovedl-li bych to jetì!
Ale nebylo chleba v domácnosti, bída nenechávala nic
do zásob druhého dne. Starý Vlk se tehdy pøi plném vìdomí
rozehnal pojednou svým slavným nástrojem proti srdci. Syn
zaúpìl a vrhl se na otce. Zápasili spolu, s pìnou v ústech vy

dal otec synovi nástroj. Zbytek noci se promìnil v jezero plamenù.
Petr pøemýlel o této události a uzøel znovu, jak patnì jednal, zachrániv otce pro alostný konec. Na bezmraèném nebi
stála mrazivá luna, díval se do ní a byl by vzlykal nad bezútìnými dny, jak se na nìj zadívaly.
A tehdy nù, jej vyrval zakrvaviv se o nìj, promluvil zøetelnì
øeèí, je jest v noích od poèátku svìta  Zabij! Zabij!
Vykøikuje toto zakousl se nù do Petrovy dlanì jako jetìr,
a svìtnice, zhoøklá stonáním, promìnila se v loï bez stìnì
a s ranou v boku, a kloktajíc rychle se potápìla.
Dny s nocemi se pohlcovaly navzájem jako sny, støed klubka tvoøil svit straného ostøí, dlouhého od poèátku do konce
ivota:
Zamhouøiv oèi blíil se Petr k hlavì spícího otce: Spoèti høíchy, je píe Bùh na èelo nevinného, pøetni bolest, nad ní
se nikdo nemùe smilovat!
Ale nù vypadl Petrovi z ruky a on se zøítil na otcovu hruï.
Starý Vlk, jeho u nikdo mimo smrt nemohl upokojiti, jal
se tiiti synovu hlavu.
Bùh odestøel svou tváø a otec zemøel za pùl roku, právì dnes,
právì v tento den!
Tma se klenula nad cestou, ji Petr nyní mìøil v krutých vzpomínkách znepokojenými kroky. Cítil nespravedlivou kletbu osudu otcova a celého rodu, z nìho tatík vy el, ten drobný a poctivý dìlník Josef, na cesty svìta, aby na nich byl posléze drcen ernovem bolesti, uprostøed bídy, je je tím horí, èím více
milosrdných oèí se na ni dívá: celé mìsteèko se dívalo na jeho
marný zápas, jej dlouho vedl s chudobou a pak u jen
se smrtí, oddaluje ji dnes a zítra pøitahuje...

Josef znamená dar chleba! øíkal si Petr. Hle, osud...
 To jste vy, Petøe? uslyel ze tmy. Jak jsem se polekala!
Vzhlédl po hlase a spatøil drobnou postavu uèitelky Panelové. Její oblièej se u zcela jasnì bìlel ve tmì. Nu ano, to
jste vy, øekla opìt. Supíte, jako byste se s nìkým rval. Polekal jste mì.
 Peru se s ïáblem, není to malièkost.  Pomohu vám,
chcete?
Z jejího hlasu blesklo svìtlo a Petr mimodìk vztáhl po nìm
ruce. Pocítil vùni mlází, je stálo s obou stran silnice, a uslyel
pod svahem potok ve zpìvavém zajíkání, i bylo mu, e stanul
na pevném místì a e se mlhy, které objaly jeho srdce, roztrhly a opadávají. Vracel se s Randovou.
Bylo jí dvacet let, kdy se vraceli na své poslední prázdniny,
a po nich zaèala uèit v blízké vsi.
Bylo jí dvacet let, celý svìt jí rozkvetl pod nohama, bylo mono
jen ruce vztáhnout a trhati do umdlení úsmìvy a tìstí! Vidouc
ji kráèeti hudebními kroky, s knihou v ruce po prvé do koly,
pocítila teta s hrdostí, jak se její ivot naplnil úrodou, i dìkovala
své patronce Annì a zemøela bráníc se smrti zcela nepatrnì,
jen tak, jako by chtìla jetì øíci:
 Poèkej, kmotøièko, minutku; popøej jetì jednou se podívati na ni, na mou Liduku.
Zbytek jmìní byl vyèerpán, na pohøeb dala Liduka u
ze svého; ale zùstal jí zelený domek, zachovalý nábytek a v
nìm tichý a dobrý duch neboèin.
S poèátku ani nepociovala, e osamìla, ne pøicházely veèery, které ji plaily tichem jako netopýøími køídly, samota
se k ní tiskla jako pou k pùlnoèním pramenùm.

Cesty pøes pole j i udrovali pøi dobré chuti, posilovaly její
plíce, tuily svalstvo jejích nohou a ona se skvìla svým mládím a vonìla jako uzrávající jablko, visící s bohaté vìtve nízko
nad cestou, po ní kráèíte, poutníci!
 Kdykoli se k vám pøiblíí ïábel, zavolejte andìla. èiním
tak vdy. Zpùsobí-li mi ivot bolest a já se octnu v úzkých,
poènu myslit na krásné vìci. Pravím vám, e èlovìk neije
toliko ivotem, ohranièeným dnem, týdny a mìsíci; nejen chlebem, ale i slovem; a tedy i snem. Sny o kráse mi pomáhají ít
dobøe a lehce, bez hnìvù a bolestí, pravila nyní Petrovi.
Capkala trochu smìnì po jeho boku, dobíhajíc jeho dlouhé kroky.
 Hle, jak u jsme spolu dlouho neli! Tak to utíká.
 Pøisám bohu, nevím, co pravíte, ale je mi snáz. Máte hlas
jarní pohody. Pøijdu vám èastìji naproti.
 Ano, v té zatáèce se bojím. Za starých èasù, øíkají moje
dìti, tam pøepadávali. Ovem, já bych se bránila, mám s sebou zbraò!
 Vae dìti! Jak je dobøe, mít kolem sebe nevinné bytosti!
- Neøekl byste, jak i nejnezbednìjí z nich se mnou rády
pracují, øekla a Petr myslil na dobrodiní, plynoucí ze zamìstnání, jak uklidòuje ivot, dávajíc mu rùsti pevným smìrem.
Pøed domkem, v nìm bydlila, stiskl jí velmi vdìènì ruku.
Odkládajíc své vìci na stolek myslila na Petra, jak el prudce, jako by v sobì nesl svisty listopadové vichøice, a jak jí horce
tiskl ruku, pøeje jí dobré noci. A slyela znovu, jak se ho ptá,
kam pùjde, a jak mu øekla skoro prosebnì, a pøece velitelsky, jako dìcku se svého uèitelského stupínku.

- Nechoïte u nikam, jdìte rovnou domù! Øíkají, e se toulá
v pije. Potøeboval by asi rady a pomoci. Rady a pomoci 
komu z nás jí není tøeba, ó Boe?
Otevøela okno a zadívala se do spící ulice; flandali se jí bratøi Rejholové, s cigaretami v ústech, s rukama v kapsách; proli svìtlem lucerny, popatøili na otevøené okno, na hlavu mladistvé uèitelky, pozastavili se, hvizdli zkoumavì, a tma je opìt
sevøela.
Lidka spìnì zavøela okno a odskoèila od nìho bratøi Rejholové byli zajisté onìmi nièemy, kteøí ji chodili v noci strait
klepáním na okno! Nìkolikrát je otevøela, táíc se, kdo jest
a co si pøeje, aby vidìli, e se nebojí; pokadé vak se ze
tmy ozval jen chechtot.
Bratøi Rejholové... K èemu jsou tito zlotøilci? tázala se Lidka
Randová. Leda k tomu, aby èinili vìtí hanbu rodnému mìstu, které si pøála míti èisté a bez obecných høíchù...
Poèala se odstrojovat, a dneek, pozvolna se kývaje
se strany na stranu, stahoval za sebou oponu. Ale nestáhl ji
zcela: vidìla v kruhu svìtla oblièeje obou Rejholù, muné
i slièné, ale vyèáchlé, s napulenými rty nebo koutky úst
a chladnými, pátravými lehy oèí, dopadajícími skrze at
na tìlo.
Josef a Jan Rejholové, pravilo se, mìli mnoho otcù, a proto, kdy knìz vyplòoval èistou blánu køestního listu, vím právem napsal do patøièné rubriky: Otec neznámý. Ostatnì,
nikdo si z toho nedìlal svìdomí, nebo vinen byl sám ivot
Rejholèin, ivot ze dne na den a pro vecko. Potulovala
se s dvojèaty ebrajíc; nejlehèí èas byl podzim: ode vsi ke vsi
vláèela v pinavých plenách fakany, kteøí pøese vechno rostli, jsouce podivuhodnì zdraví a èilí. Kdysi zkvetla nadìje e
Rejholka zakotví: pøijal ji i s pøívaky invalida Rezek. Mìl flai-

net a díru v pastouce, hrával na silnicích u hospod, v nedìlích u chrámù Pánì. Pod jeho edinami zkvetlo znovu jaro:
umínil si státi se nìným manelem a dobrým otcem synù
neznámého. Ale mladá ena ho po krátkých dnech tìstí zdolala: vznikly výtrnosti a flainetáø za pomoci svých pøíbuzných
koneènì vypudil pobìhlici, proklínaje dobrotu svého srdce.
Chvályhodné nadìje Rejholèina rodného mìsta byly rozváty,
Rejholka se vrátila a Rezkùv flainet hrál od tìch dob nejsmutnìjí písnì.
Jednoho dne ráno se estiletí synové marnì pokoueli
matku probudit. Drápali se po ní a skuèeli. Kraj byl pokryt jinovatkou, lezla a na sám okraj pelechu v stohu, v nìm pøespávali. Matka mìla oèi iroko otevøené, ale byla studená
jako den venku a nebylo mono ji pøimìt k tomu, aby vstala
a dala dìtem jíst. Zùstala tam, zatím co se kluci vydali sami
na obchùzku mìstem. Teprve druhého dne jim øekli sbìhlí lidé,
e matka umøela, a u ji nespatøili. Umyli je, koupili jim nové
aty a poslali do koly. Od tìch dob zùstali mezi starými chudáky, mladými vytrníky a ochlasty v obecním domì, stojícím
na konci mìsta za porákou, ustaviènì páchnoucí krví a neøádem, jak ohromný kvasivý bolák.
Gessedlin lidské spoleènosti se tìko roste, slunce tam
nepadá, marnì bys je hledal. V svých sedmi letech byli bratøi svedeni tulaèkou, v desíti sami znásilnili estileté dìvèátko, sirotka po zedníku Pilátovi, jen spadl s novostavby
a roztøítil si hlavu. Nebyli to hoi zlého srdce, ale jsouce
obklopeni od narození výtrusy, nemohli se státi ptákzpìváky; stali se rabou svých dnù, hrobaøíky drobných zdechlin, chrobáky mìsteèka. Jejich oèi byly temné, jakoby se sytily
toliko oputìností smeti, v nich rzivìly rozbité plechy
a hnily odpadky.

Kdy vyli kolu, pøiivovali se nádenièinou, tahá ním zavazadel z nádraí, drobnými krádeemi, posléze tyli z neastných holek; berlo to pøíivnictví, je jim ménì otrlí témìø závidìli...
7
Stalo se, co velmi pobouøilo mìsteèko a zvlátì zedníka
Mrhala: neznámí pachatelé v temné noci pohanili mrzkou rukou starou sochu svatého Jana støehoucího Straínskou ulicí;
byla to potupa neslýchaná, je, ne-li zde, bude pøísnì potrestána na onom svìtì.
Kdy mìsteèko procitlo, vidìlo ustrnulé, kterak svatý Jan
má oblièej natøený povidly a nese na zádech nùi; byl zmìnìn v pøespolního trhovce. Hanba velká padla na mìsto. Pøicházely staøeny a lály rouhaèùm a naøíkaly, pøedpovídajíce
netìstí, je je pro tento èin stihne.
Kdy Vlková hlásila tuto novinu, Petr se smál, jak u dávno
ho neslyela, i øekla rozhnìvanì:
 Nerouhej se. Zlobila se na nevánost Petrovu. Pøibìhl rozzuøený faráø s kostelníkem a Mrhal se vyplhal, aby pøeøezal
popruhy nùe, je se s rachotem zøítila, nebo byla naplnìna
kameny, je div nezasáhly rozèileného knìze, vykládajícího,
e nestaèí sochu toliko umýti, e je ji nutno znovu vysvìtit; byla pohanìna, znesvìcena, a nemá proto své vnitøní ceny.
Obecní stráník Lesina koulel oèima, posílal vechny hromy
na neznámé neznabohy a pøiel posléze i èetník, jen si zapisoval do èerného notesu a pozdvihnuv nos, jal se pátrati
po zloèincích. A kde se vzala, tu se vzala hanlivá slova Raòkováci-povidláci a letìla aby pokoøovala pýchu rodáka
a jejích lokální vlastenectví. Mohls jen zatít zuby. Posmìné

epitheton bylo odùvodnìno. Znovu posvìcení byla vykonáno
s velikou slávou za pøítomnosti úøadù a kolních dítek,
a prùvod o svátku byl manifestací za silnìjí pevnost u víøe celé
osady. Svaté náboenství bylo utvrzeno, zloèinný smutek vykonal opak toho, co zamýlel.
Pùvodci rouhaèství zùstali utajeni, ale Mrhal by byl vzal jed
na to, e tu mrzkost neprovedl nikdo jiný, ne Vlk se svými
kamarády, nebo ten, kdykoli se vracel z hospody, stavìl
se pøed svìtcem a mrkal na nìj posmìnì, jistì mu v dui
spílaje a zneuctívaje ho. Byl to socan, jemu na spáse due
nezáleelo pranic; kdy umøel vùdce poutních výprav
na Svatou Horu, Vít Hrdlièka, zpíval, vzpomínaje jeho bohabojného ivota: Dej mu Pánbù jeènou slámu a ovesnou
za ebøík!
Mrhal dostal dílo u Fassatiù; opravoval zahradní zeï a nyní
se smolil v prùjezdì. etøil si tuto práci, nebo byla vdìèná;
k svaèinì dostával hlt vína se pekem nebo uzeninou, v poledne mu hospodynì Amála pøináela silnou polévku
a vydatné zbytky od rodinného obìda. Celý rok by tu byl chtìl
melouit. Není nad slubu u bohatých.
 Ani na faøe jsem se tak nemìl, myslil utíraje vousy.
Pøicházeli za ním ena nebo nejmladí syn s kastrolem,
do nìho Mrhal nahrnul poctivou polovici z toho, co dostal.
Pøemluvil Amálu a dostal k opravì jetì èást zdi nad vchodem, vyhrnul se z ní tít, a on tu trùnil na leení nad námìstím,
nadmutý spokojeností jako holub.
Dé Mrhala sehnal s leení a èekal kouøe z dýmky v prùjezdì a pøemýlel o svém nejstarím synovi, jen se velijak
a stále darebnì potloukal. Liják netrval dlouho a Mrhal se opìt
vyplhal na leení; ale dìlej co dìlej, mylenka na syna tì
neopoutí, pøilepila se tentokrát dùkladnì, není to moucha,

kterou bys mohl odehnat. Kdyby stal za nìco, mohli by melouit spolu.
Vidìl se hnát pøes námìstí Judáe, nesl balík prádla, a kartáèník Klime strkal své dlouhé pavouèí nohy do drogerie Vosáhlovy. Hadráø Baniè pøijel se psím potahem, vìènì smutný
a znavený, jako jeho ena a jeho psi, a z Kostelní ulièky vyel
hrobník Simeon, trochu pøíli sebevìdomý svým zamìstnáním, je spojuje ivé s mrtvými, ubohý ivot chvilkový s vìèným blaenstvím.
Mrhal pracoval zvolna, ale dùkladnì, ustávaje jen, aby si
zapálil dýmku stále vyhasínající. Stoje tu a pracuje ve výi nad
námìstím, cítil pod sebou celý ivot Raòkova, tichý, klidný,
odevzdaný do vùle Pánì, i prchlý a zlobný, se vivými starostmi v útrobách; nebo Raòkov, jak se sluí, a jako bylo a bude,
mìl líc a rub.
Stoupaly k nìmu kroèeje chodcù, a jak se po nich ohlíel,
aby vidìl, kdo to jde, pocioval buïto pohrdání nebo úctu.
Pozdravil hrobníka hluènì, nebo ho obèas potøeboval; hrobník mu zadal tu a tam hrobku a to byla práce dobøe placená.
Sadaø Vondruka, vychudlý zimou, majdal pod ním a Mrhala zasvìdìlo v nose nad j eho chloubou, ji projevoval mluvì o svém synovi studentovi, ebrota chcípácká. Za Vondrukou se komíhal Slepièka, mladý odranec, darmojed a darmoil. Jako mùj syn, dloublo v nìm.
Trhala a on plivl dolù, div, e nesrazil èepici s neèesancovy
hlavy.
 Sakra, øekl Slepièka, máte ale hadici.
 Pùjde! zaøval Mrhal nabíraje plnou líci malty a Slepièka
letìl nadávaje.

Rozváným krokem ubírala se pøes námìstí vdova Vlková
s nákupem, pohrbená u, ale pøece jetì silná, ne staøena
jetì, dosud tvrdá ena práce, vzdorující stateènì tíi, kterou
na ni poloil neradostný ivot.
 Hle, myslel Mrhal, toèe za ní oèi, ani dnes by jetì nebyla
patnou partií tato hospodynì muovi øemeslníkovi. Tohle u
jsou ovem zbytky bývalé krásy; ale i tak  vìru, nebyla by to
zlá partie. Co vak s jejím klukem, z nìho chtìla míti doktora? Kdo by si ho pøibral? Leda blázen!
Pøed slavností svatojanskou strhl Mrhal leení a sloil opìt
na dvoøe pøed svými okny. Fassatiùv tít záøil novostí, vykøikuje slávu svému obnoviteli.
 To je práce, co, pane Fassati? Takhle vám to po mnì nikdo neudìlá, chlubil se Mrhal.
A starý pan Fassati se smál.
 Co? Vy se smìjete? Øeknìte tedy. kdo postaví práci, která
by byla solidnìjí ne moje? Dìlával jsem v Praze a nikdo
se mi nevyrovnal. A pamatujete se, jak jsem postavil starému Vlkovi pec? Paneèku, byla jako hrad, celý týden ji rozkopávali, kdy mu prodali barák a Spálený chtìl z pekárny mít
lonici, koda té pece, pane vinárníku, bývala by pekla do skonání svìta.
 A koda Vlkových rukou. Nikdo nepeèe lepího chleba
po nìm, pravil Fassati.
- To je má øeè. Jáøku, èím dál, tím hùø. Mladí lidé nejsou jak
jsme my bývali. Hleïme mladého Vlka. Kdyby mìl aspoò stý
díl pracovitosti, kterou mìl pekaø, neklackoval by se a jeho
máma by mìla na stará kolena postaráno. Velicos by
se dalo pro mladého Vlka sehnat, má pøece koly. A mi nikdo netvrdí, e by se lidé u nás neuivili. I Judá se uiví,
i vichni ostatní. Jen chtít.

 Svìt se mìní, Mrhale, ano. Pracovitých lidí ubývá a hlavnì také poctivosti. Uvidíte, e dojde na má slova. Bùh to takhle nenechá.
 Ba ne, nenechá. Kostely se na pøíklad prázdní. Místo
na mi svatou chodí mladí lidé jenom na korso házet po sobì
oèima a odpoledne do hospod hrát bilijár. Bilijár! smál
se zedník; kdopak to jakiv za naich let slyel!
 Poctivosti ubývá se zboností. Místo zboností se ujímá
socanské buøièství, dìlníci pomalu budou chtít jen jíst; bez
práce, to se rozumí.
 To k nám pøinesl Soudný? Chráním se toho èlovìka jako
ïábla, aèkoliv, pravda, není takto ádný vyvrhel, iví se jen
svým øemeslem a neije nijak draho.
 Nue, dosti øeèí. Nepøili bychom daleko, kdybychom takto
rozmlouvali, ual Fassati, klopì peníze za práci. Mrhal nastavil dlaò, ale døíve ne ji zavøel, tøikrát na nì plivl, nebo byly to
první letoního jara, poèinek, jen musí býti poehnán. A skuteènì, rok sliboval úrodu a dobré ivobytí: Po tøiceti letech
se vrátil ze svìta Larin se zahospodaøeným jmìním, koupil
parcelu za Raòkovem a chystal se postaviti vilu. Nádeníci
kopali základy a Mrhal se hlásil u stavitele Nohy o práci; i jeho
syn byl pøijat a pracoval s otcem. Ale nebyl to ádný zedník,
nièema to byl, nebýti otce, stavitel by ho byl u tøetí den poslal
zase ke vem èertùm.
Návrat Larinùv nebyl pro Raòkov malou událostí; jako chudý kluk vytáhl do boje a vracel se nyní v koiích a vilu mùe
stavìti jen opravdový boháè. Co kde dìlal, nikdo dost dobøe
nevìdìl; soudilo se, e objevil v Americe zlatá loiska, jiní tvrdili, e v Africe pomáhal Anglièanùm proti Burùm, v jejich slubách pøed tím byl, je vak potom zradil za bohatou odmìnu.
Z toho ze veho vak bylo pravda jen to, e se vrátil se jmìním.

Stal se hned støedem zájmu rodákù, spolek Vlastislav hned
také uspoøádal na jeho poèest malou slavnost, pøi ní ho jmenoval èestným èlenem za zásluhy, kterých v svìtì dobyl, proslaviv tak jméno Èech a Raòkova; tenkráte také Larin vìnoval pro chudé vìtí sumu, co vak bylo pøíèinou, e øada lidí,
na nì se nedostalo, vyslovovala se trpce o boháèi, jen velkého svého bohatství jistì nedosáhl ádnou poctivou prací.
Øíkalo se to ovem potichu, ale nìkteøí sedli a napsali anonymní dopisy, aby se dovìdìl, co se o nìm uká, a hlas lidu
je arci hlasem boí pravdy.
 Dobrá, øíkal Larin trhaje psaní, máte-li vy pravdu, já mám
své peníze. Mrzí-li vás to, mohu já øíci, e mì to tìí. Potom
vypudil velmi energicky funkcionáøe dobroèinného spolku Vánoèní ryba, jen se k nìmu vetøel s nejuctivìjími poklonami;
zavøev kapsu, hledìl si jen své stavby.
Vila rostla jako z vody, zedníci pracovali v akordu, Larin
se stavitelem Nohou pobíhali od rána do veèera po staveniti.
Larin chvátal, aby u sedìl ve svém a mohl íti zpùsobem,
jakým vidìl íti bohatce ve Francii a Anglii. Uil svìta a chtìl
nyní sedìt v tichu a samotì, chtìl ít sám, aby uil vzpomínek
a penìz, je pøedtím dravì shánìl po stezkách zemì, a u
jako dohliitel práce na koloniálních tratích, a u jako vùdce
loveckých výprav do afrických pralesù nebo vlastník rybáøských èlunù.
Byl u suchý staøec, nezbývalo tedy mnoho èasu k odpoèinku, jeho chtìl uíti tam, kam ho, jak se domníval, táhl hlas
krve, promlouvající orosenými obrazy z dob raného jeho ivota.
 koda, e neije tatík, øekla Vlková k synovi, bývávali spolu
za dobré. Larin chodíval za jeho sestrou, za nebokou tetou

Fanynkou. Otec by k nìmu byl jistì doel a on by mu poradil,
co s tebou. Ale snad bys i sám mohl k nìmu jít, prohlásit
se a smluvit se s ním. Je to èlovìk zkuený, a kdo mùe vìdìt, nepomohl-li by ti nejen radou, ale i skutkem?
 Mýlíte se, odvìtil Petr klidnì, tento nazobaný krkavec nedovede raditi ne sám sobì. Nikdy mì neuvidí ani pozdravovat, nato státi pokornì pøed svýma oèima.
Mrhalùv syn, roztìkaný bloumal, nevydìlával mnoho, jeho
mzda sotva staèila tak na ivobytí; ale starý byl rád, e ho má
na oèích. Chodil s dcerou mlékaøky Lakové, s Marií, a starý
nemìl nic proti tomu, a si chodí. Marie j e trochu rozkøièená
holka, ale pøi jejich øemesle to jinak nejde; a to právì je dobøe, e je energická, aspoò z kluka nìco vykøee. Marjána jezdila sama s koòským potahem po dvorech a po vsích, skupovávala mléko, je stará Laková, vdova, rozváela, ale
z mlékaøství mnoho nemìly,-protoe bylo hojnì dìtí, je vecko spotøebovaly; Cyril dostane stovku z baráku, mùe si koupit jetì jednoho konì a vùz a jezdit na druhou stranu.
 Co s ním, Mrhale, køièela Marie, kdy je takový nekòuba.
Pøece si ho neuváu takhle na høbet.
 No, no, chlácholil Mrhal, vak on se okouká. Má dobré
srdce, za to ruèím, a to je hlavní.
 Starého kozla je mi platné, kdy ho kadý mùe vzít u huby.
Kam ho ráno postavím, tam veèer stojí. Pìknì jste ho vychovali, dejte mi pokoj. Já vím, vy byste se ho u rádi zbavili.
Cyril trochu oivl pod nevymáchanými ústy Marjáninými
a snail se i etøiti, ale tu byl Larinem vyhozen z práce; nebyly platny ani náøky, ani prosby starého. Tehdy øekla Marie:
 Zkusíme, pùjde-li to s tebou i bez tìch penìz. Jestli se vak
nebude ohánìt, potáhne a dost. A Cyril se ohánìl jak nej-

lépe dovedl, ale hnìv na Larina nepøestával douti jeho srdcem.
Rejholové, potkávajíce povoz, s ním nyní jezdil místo Marjány, smáli se mu a házeli po nìm slovy, páchnoucími jako
koòský trus.
 Nabaila jsem se tì, øekla Marie. Zítra u nemusí jezdit.
Ostatnì, co bych dìlala já? Ná obchod neuiví tolik lidí. Kdy
by ti dal táta peníze, abychom si otevøeli krám, snad by to lo.
 Nemá se lidem bránit ve tìstí, pravila uèitelka Randová,
kdy se jednou srazila se starým Mrhalem. Proè nedáte tìch
pár stovek svému synovi, pane mistøe? Celá ulice o tom mluví. Budete to mít jednou na svìdomí.
 Má-li ho ráda, a si ho vezme i bez tìch stovek. Nemám
jich nazbyt; nemám jich tolik, kolik mám dìtí.
 Vichni, jak tu bydlíte, máte tvrdé hlavy. èím vám tak ztvrdly? zeptala se Randová Mrhala a on odpovìdìl
 Tím naím hovadským ivotem, sleèinko, a el po svém.
 Peníze, øíkala Marie, peníze. Uznejte sám, e bez penìz
u nás nic nejde. Nabízí se mi èlovìk, který jich má dost. Uznejte
sám, e je mi tìko odmítnout, leda bych byla blázen!
Cyril øíkal, zatínaje pìsti:
 Uvidí Larin, zaè je toho loket! Jetì se nezadusil v svých
penìzích?
Chodil zmámen svou slabostí a hnìvem. Chodil svou Straínskou ulicí nahoru a dolù, nahoru a dolù. Chodil svou Straínskou ulicí a øíkal si:
Je tøeba penìz, penìz, penìz, vem kde vem. Peníze jsou
moje tìstí a moje budoucnost. Peníze jsou Marjána a peníze jsou mlékaøský krámek... Larine!

Celý svìt se mu scvrkl na pytlík s penìzi. Chodil vychrtlý
a jeho oèi mìly matný lesk. Zdávalo se mu o penìzích a o
èerveném oblièeji Marjáninì. Pøináel jí zlatý kov a ona
se v nìm hrabala a jedla jej dokonce plnými ústy, tlachajíc:
Peníze, to ivot a ve. Jez, Cyrile, se mnou, nebo nyní jsi
mùj!
Nad tìmito sny, z nich se budil s bolestí v køíi, planul pøísvit èerveného nebe; bývalo to jako za poáru.
Zvedal se s loe uprostøed sourozencù a obracel oblièej v tu
stranu, kde bylo vilové stavenitì, po nìm bìhá a øve bohatec Larin.
Chodil svou ulicí nahoru, dolù, ale obèas zael k staveniti,
pozoroval z povzdáleèí Larina, mocného penìzi a obávaného zlostnými skøeky.
Vila rostla den ze dne a dnes u zedníci poloili rovnost
i scházeli se odevad, aby pili ze sudu, jej dal Larin na poèest
tohoto dne vyvaliti. Vypive svou dávku, hrnuli se rozjaøeni
Straínskou ulicí a dobírali si Cyrila, toho budiknièemu
a hòupa, který je jen k tomu, aby se nechal serat od much.
Hnìv stoupal z Cyrilova srdce k hlavì jako smrduté výpary.
Neøíkal vak nic, mysle toliko na to, e se nebudou posmívat,
a uvidí, kterak si otevøel krámek a vyjel z domu, sedì
na kozlíku nové bryèky.
- Ne, ne! Já nejsem hlupák, za jakého vy mì máte!
Za jakého mì má celý svìt! Uvidíte!
Nahrbil se celý, jak silnì zaal pìsti v kapsách kalhot.
 Mrzí mì svìt, øíkával potkávaje Petra Vlka. Neumìl jsem
se narodit. Nemám ani floka, zatím co jinde je penìz dost,
nevìdí co s nimi. Chtìl bych být bohatým.
 Bohatství není ve, zubil se Petr, nabízeje mu cigaretu. 
Já bych se toti chtìl enit; ale to ví, mluv s Marjánou, kdy

poaduje prachy? Peníze, peníze! Neví o nìjakém obchodì, kde by se daly trhnout? Mám ovem nìco za lubem, ne
to je zatracenì tìká vìc.
Marjána nosila mléko také Fassatiovým a tu se støetla v kuchyní s dcerou Klárou, vymydlenou a voòavou.
 Bude se vdávat, øekla hospodynì Amála, píchajíc tlustým
bílým ukazováèkem do pevného bøicha Marjánina, Mrhalového si vezme.
 A naprí a uschne, sleèinko, smála se Marjána, nalévajíc mléka do hrncù. Podívejte se, jakou dávám míru, abyste
zase neøekla, e vás idím.
 Nu, pochutná si Mr halù, pravila opìt hospodynì, o to nic,
jsi holka jako vítr a èert. Pochutná si, co? Na smetanì, rozumí se. A hospodynì se smála, a se jí tøáslo vyvalené bøicho,
podobné polokouli.
 Dala jsem mu na rozmylenou, já nejsem dnení. Buïto
peníze anebo  táhni! Za jednoho deset.
A chytla baòky a valila se dolù po schodech jako hromobití.
Klára se smála, sleèna Klára, otcùv mazlíèek: Jak jste to
øekla s tou smetanou, Amálko?
 Nu, e ta holka bude rodit draèiata! Ale s Mrhalovým?
Ne. Ten by mohl stát s Judáem u sodovky na rynku a nikoli
mít obchod.
Jarní ráno zotvíralo okna, ale Klára Fassatiova jetì vyspávala za sevøenými záclonami; hluk starého domu j i neruil,
spíe ukolebával; rodinný hluk jest jako matèin prs, pod ním
jsou sny nejpokojnìjí: Klárko, dceruko, spinkej!
Mìsteèko si protíralo oèi, protahovalo údy i zdálo se, e
se tìí na hluènou radost, je vtrhne do bran na bílém koni jako

vítìz: bude to krásná dívka, zlaènìlá samotou, èi aek, páchnoucí stokami velkomìsta? Mìsteèko nevìdìlo.
Obchodník Goldmann vyplul na chodník ze dveøí svého galanterního krámku s pìnovkou, v císaøských licousích, dávno
zbìlelých ivotní moudrostí; na druhé stranì námìstí, u masných krámkù, kdákaly prodavaèky, opozdilí koláci bìeli plni
velikého strachu po nerovném dládìní a s praskotem, podobným støelné ránì, svinula se roleta, obnaiví ústa domu,
na jeho èele svítila zlatá písmena:
LÉKÁRNA U MATKY BOÍ.
A potom zas u jen slunce zvonilo o dlabu, kdákot vedních klepen a pohled sochy svatého Floriána beznadìjnì letìl pøes bezové rotí ze zákoutí piaristického kostela; nezbylo nic ne Goldmann, jeho chytøe se jeící licousy a mìkké
obláèky z pìnovky.
Radnièní hodiny odlouply kùru ze dne, tloukly devátou; rázem desáté Klára procitla. I ona se, jako vichni obyvatelé
tohoto Hospodinova pelechu, protáhla úpíc a pak zívla. Pokusila se vstáti. Nepovedlo se to.
Ozvalo se zaklepání.
Nic.
 Klárko, dceruko, vstávej! Byl to hlas otcùv.
 Ale ano, u jsem vzhùru! Dobré jitro!
Ráz, dva: peøina se pøehnula pøes pelest, tøi: záclony se rozletìly, okno prozøelo a otvírajíc se propustilo proud chladného vzduchu, tìkého vùní staré zahrady, do ní zøelo neúnavnì plných sto let.
 Byl první máj, byl lásky èas, zazpívala a vyklonila se z okna.

 Sestøièka u vstala, hleïme! Tak èasnì! Kláøin bratr valil
vinný sud ze sklepa; stál dole pod oknem v zástìøe, opøel ruce
v boky a smál se nahoru pln jízlivosti
 Kdepak jsi byla vèera, holubièko? Jeho hlas byl sladký.
Chrstla dolù smích jako deovou vláhu. Ani za nejlepí pohody nezavádìla øeèi s tímto èlovìkem, jen promrhav svùj
podíl, stal se rodinì obtíí. Kdyby byl probil peníze v cizinì,
prokøioval zemì s popìvkem na rtech! Ale on vysedal
ve vesnických hospodách, hýøil s køupany a nádeníky; nehledal a nepoznal prostøedí svého rodu a tak neuil, leda silnièních pøíkopù, plných bláta a neøádu.
 Viktore, Viktore, hanbo mého títu, naøíkal starý.
Co naplat, tento chlap patného vkusu a nevybraných slov
byl jeho nejstarím synem. Jaký pøíklad ivota! tìstí, e tu
byl jetì Rudolf, jen se staral o vinárnu. Matka odela u
dávno na høbitov k svatému Petru, do honosné hrobky Fassatiù; Klára poèala právì tehdy choditi do koly, byla matèiným
miláèkem; potom, kdy ji vedl otec, nebylo nad ní rozmazlenìjího dítìte. V jejích dvaadvaceti letech ji tatík jetì
brával na klín, jako by jetì byla malá, nezkuená dívka.
 Dcerunko, Klárinko, vstávej! Dlouho obcházel potichu její
dveøe a koneènì se odváil zaklepat. Vstávej a pojï vaøit, u
je èas.
Z pokoje bylo vidìti lesy. Za støechami nízkých domù, za zelenými poli táhl se modrý pruh jako èerstvì rozlitý inkoust. Klára
odskoèila od okna a zadívala se do dálky; pak vzdychla,
omyla se a bylo jí opìt veselo. Vzpomnìla na inenýra Schovánka, na jeho bledé oèi; vèerejí veselý veèer se pøeinul
a zapadl.

Tichá chodba pøijala její krok jako hrobka, ale døevìné schody zaskøípaly. Zapálila si cigaretu.
Námìstí bylo siré, i Goldmann se ztratil, zhltnuv kupce.
Vechna okna byla zotvírána, vycházely z nich hlasy jako slabý kouø, støedem ulic se valilo ticho bílou koulí, v slunci
se rozplývající. Potom se rozstøikli první koláci, zdravili
do vech krámù, z budovy soudu vyel advokát, z hejtmanství
èetník, blbý Pepij a Páj a kráèel vánì, táhna za sebou vidle;
i on zdravil u vech vrbièek, domnívaje se, e vichni lidé jsou
pány, jen on psem, jemu dal Bùh lidský èumák z nepochopitelného vrtochu; ovem, i za to díky! Pepij a byl velmi zboný;
v tomto citu pøedèil snad, je-li dovoleno srovnávat, i kolního
inspektora: byla to jediná,jeho dobrá vlastnost, je vak ho,
díky za to, chránila pøed temnicí, kdy zapomenul na Boha
a dopoutìl se protizákonných skuteèkù.
Pepija Pája nalehl na vrata Fassatiových.
 Chtìli jste ten hnùj!  øekl, setkav se v prùjezdì s nejstarím.
 Èunì, jdi mi z cesty, sice ti udìlám z nohou placky, odvìtil
usmìvavì Viktor a kopl do sudu proti Pepijovi, e Pepija stìí
odskoèil.
Pepija byl zvyklý takovýmto pozdravùm.  Tak co bude, milostpane?
 Co by bylo?
Stáli proti sobì a smáli se èím dál hlasitìji a Pepij a ze sebe
vyráel u jen skøeky, vecek se ohýbaje; vtom dostal ránu
do zátylí a ocitl se na dvoøe. Viktor mìl sílu, to je pravda.
 Zapomnìl jsem øíci, køièel, kdy se vzpamatoval, pøijedou
sem herci!
Klára sedìla v kuchyni.

 Vida, zase herci! Zase zábava, Amálko, slyíte? Pøijedou herci! Poøád se u nás nìco dìje, èlovìk ani nestaèí sledovat. Kolikrát j ste, Amálko, byla v divadle?
 Já jsem vidìla spoleèností! vzdychla stará hospodynì,
kuchaøka a sluka zároveò. Jednou, kdy jsem byla mladá,
hrál tu takový hezký èlovìk, e jsme se vechny do nìho zbláznily. Achich, mnoho vody uplynulo od tìch dob!
 Øeknìte, Amálko, chtìla jste taky nìkdy hrát?  Vak j
sem hrála.
 Já vím, øekla Klára rozmrzele a mávla rukou; jednou v hospodì U koruny. To nic není. Ale tak  být hereèkou, pudrovat
se, hrát milenky a jezdit svìtem! Toulat se a býti pokadé jiným èlovìkem, ne vlastnì jsem.
 Takové mylenky! Copak jsou herci, ta koèovná sebranka? Nechtìjí nic dìlat, jen se válet, bohu krást èas. I ta poslední spoleènost ujela, ani co komu zaplatila, ani staré Vlkové ne! A to u je co øíci!
 Co mìli dìlat, kdy nemìli návtìv? U nás je mizerná tace.
 Ale aspoò Vlkové mìli zaplatit! øekla Amála, nakvaenì,
musí vydrovat studenta. Nu, nevím, bude-li z nìho doktor a odmìní-li se jí kluk za vechnu tu její starost...
Pøes námìstí drnèel selský vùz, zastavil pøed koøalnou, koèí
vylezl vypít ètvrák samoitné.
Nebylo kde se zachytit pohledem.
Tøísknuv sklenìnými dveømi, vytrhl z vinárny Petr Vlk, zanechávaje za sebou pruh kouøe. Zastavil se na kraji chodníku
a stál tam dlouho nepohnutì jako koèka nad kanálem. Potom obrátiv se, zmizel opìt ve vinném obchodì. Selský vùz,
Petr, malá Koíèková, shrbená pod putnou vody, to bylo ve,
co Klára uzøela ze dne.

A Petr Vlk uvízl v Kláøinì hlavì.
Podivný vítr vdy na ni zavál, kdy ho potkala; snímal nedbale svùj oumìlý klobouk a jeho rty byly pøi tom trochu tvrdí, ne se sluelo. Ona pohazovala hlavou, odpovídajíc mu
jako známému, na jeho mínìní nám záleí co nejménì.
Petr Vlk! Mládím vzdoroval, ale Klára by byla vzala jed, e
se zaèas pøidá k osvìdèeným darmolapùm, kteøí dávno zanechali studií a nenauèive se v ivotì nièemu potøebnému, tyli
z nastøádaného medu svých tatíkù øemeslníkù. Zlodìji boího
èasu neèinili sice kruh vzájemnì se ochraòujících, ale bylo jich
pøece dosti, take by byli mohli provést lecjakou vandu, kdyby si byli kdy uvìdomili svùj vzneený úkol trubcù. Petr Vlk vak
nemohl nikdy pomýleti na klid starých let jal:o tito pøátelé.
Klára, odstupujíc od okna, myslila na Petra Vlka a na øeèi,
je o nìm slýchala; pøes to pøese vechno nebyl bez zajímavosti jeho oblièej, jeho vzpurné èelo a, jeho ivot zraòovaný
ípy kromobyèejné chudoby.
Rafije ukazovaly nìkolik minut pøes dvanáct. Hospodynì
øekla:
 U má zvonit poledne. Èernohlávek se zase asi oral. Má
s ním souení ta ubohá ena, poøád aby ho hlídala a na konec jí uteèe a dojde svého. Pìkný kostelník!
Vtom zvon zaznìl; nejprve vyslal nìkolik zvukù v nestejných
intervalech, ale pak se støíbrné vlny rozebìhly a zpívaly na poèest jasného dne a jediného Boha, jen bdìl nad tímto slzavým údolím od vìènosti.
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Ve vínì bývá pravda. Nebylo vak tøeba pojímati pøíli vánì, co vykøikoval do ulice Pepija Pája, dre se Koíkáøova

rohu, aby nepadl. Stráník Lesina sklapl køiklounovy èelisti
a odtáhl ho do komory obecního úøadu. Po køiku zbyl ve vzduchu èmoud, zapáchlo,jím korso, je se právì zaèínalo budit
k ivotu. Zjistilo se, e Pája je opilý vínem, je mu dal Viktor
Fassati. Ovem, hospodynì Amála nebyla za svého mládí
neviòátko, to bylo známo, a o dobré vùli k darebáctví u nejstarího také nikdo nepochyboval.
Raòkov byl paøenitìm výmyslù; kde se vzaly, tu se vzaly
a letìly rychlostí elektrické jiskry. Ne doly ze støedu mìsta
na jeho konec, byly mnohonásobnì pøestylisovány. Tak
se dìlo nejen tlachùm, ale i pravdám pravdoucím.
Vycházejíc ze svého pokoje na obvyklou veèerní promenádu, zastavila se Klára ve vinárnì a setkala se tam s Petrem.
Usmála se na nìj:
 Pane, øekla, buïte ochotný k dámì, zapalte jí cigaretu.
Byl o hlavu vyí ne ona a jak se na nìj dívala vzhùru, zdálo se jí, e se jeho rty ironicky svinují.
 Vím o vás ve, øekla, nemyslete si. Celý ivotopis.
 Ano, vidíme si vichni do talíøe; nìkdy to zrovna nepovzbuzuje chu.
 Máte pravdu. Ale co dìlat?  Nic. Dívat se dál.
Veel mladí bratr, vinárník. Bylo vidìt, e není nejlepí mysli.
Také hned øekl Kláøe:
 Nikam ani nechoï; ten blbec nás zase pomluvil!
 Který? otázala se Klára, myslíc rozpaèitì na starího bratra Viktora
 Pepija Pája. Viktor ho opil a on øval, jak svinsky ijeme!
Fuj! Taková ostuda. Kdyby na tom bylo aspoò zbla pravdy
 Nue, to zrovna pùjdu, pravila umínìnì Klára, otoèila
se k zrcadlu a setøela si pøebyteèný pudr s tváøe. Budu interesantnìjí, smála se.

 Pepija je jen takový nestyda, jakým ho chce mìsto mít,
a mùe ubrat jen hlupákùm; je z tìch uboákù, kteøí nepøidávají, nemajíce z èeho, protoe nikdy nic nedostali a proto není
mono se na nì zlobit.
Vinárník nic nenamítl, ale stále dál kryl èelo mrakem, jsa
dohøát.
 Je pravda, e je potomkem nìjakého hrabìte? otázala
se Klára.
 Nevypadá tak? Jak mono pochybovat!
 Nashledanou, øekla a vyplula; s ní odvál oblak fialkové voòavky.
Veèerní korso pøi nejlepí vùli vech nebylo tím, èím je chtìli
mít: odleskem ivota, podávaného ústùm po lékaøských lièkách, klidného, mírného, odevzdaného v ruce Pánì; ale paní
lékárníková se chtìla více lesknouti ne paní okresní hejtmanová, nejvyí bod smetanového kraloupu a dcera zazobaného uzenáøe ejnohy chtìla pøetrumfnout dceru vlastníka
velkostatku, Vilemínu Urbanovou. Míjely se s falenou úctou,
s vylhaným obdivem, a minuve se, pokrývaly se patnì tajenými úsmìky a jízlivostmi. Paní doktorová Kejøová byla soupeøkou paní profesorovì ùstkovì a paní lesní Bradaèové.
Paní Lichtová, cho koøaleèníka a obchodníka s obilím závodila s paní Koákovou a paní Koáková s paní Goldschmiedovou. Pøebíjely se navzájem jako v kartách devítky desítkami a králové esy.
Mìlo skryté kouzlo toto veèerní závodìní v toaletách, v kráse, v mladosti, u mnohých u marnì konservované. Paní lékárníkovì zajisté u ani nesluela panenská vatlavost, jí
chtìla stále uvádìt v údiv své ctitele; ti znali pøíli, jak si její
sluky ulevují nad udatnou vládou, jí drela dùm i se svým
ctihodným manelem nemilosrdnì v hrsti. A paní Lichtové

nebylo tøeba se naparovat tak, jak èinila: její køivé zuby se tím
nevyrovnávaly a její manel nebyl ménì nevìrný.
V malém mìstì se prádlo pere venku, sousedka vedle sousedky: znaly své tìlesné vady, vìdìly o vech zákmitech svých
duí. Avak na této veèerní promenádì jako by to byli jiní lidé
nejen pøed jinými, ale i sami pøed sebou.
eny milují hru. Nech tedy ije, a jest jakákoliv.
Mezi touto mìanskou honorací kmitaly se jako mezi vztyèenými ohony trojbarevných koèek zjevy ménì významné
a mláde obojího pohlaví; oktaváni chodili se vzpøímenou páteøí, oèi zrajících sleèen se pøese vecku zdrelivost roztékaly
tìdrostí a òadra závratnými sliby. Zrajícími dívkami byly ony,
které mìly toliko jakés takés známosti; byly by jimi ovem
zprudka pohrdly, kdyby byl pøiel nìkdo, z koho by se byla
tøeba jenom nejtiím eptem ozvala nápovìï monosti
a ochoty zabezpeèiti je v manelství. Chodily, milostnost sama,
øehtaly se, pohazujíce hlavami, jalo èiní høíbata, nezkrocená
dosud udidly; pøes nevinnost, jí nikdo neohrooval, tváøila
se mnohá z nich, jako by mìla bùhví jakou minulost, v ní plameny lehaly velmi vysoko: tato pøetváøka mìla pro nì sladký
pùvab.
Dùstojníci chodili pospolu, mluvili nìmecky; zùstávalo záhadou, o èem stále hovoøili. Dreli se v hejnu jako ptáci jednoho hnízda, kteøí dosud neztratili pøíbuzenského povìdomí;
chodili, gestikulujíce a obracejíce se jak loutky, avle bøinèely, ostruhy bøinèely, oficíøi se naparovali, blýskali vypulenými
zadnicemi, byli neodolatelní. Velitel regimentu chodil pøed nimi
tak dùleitì, e se zdálo, jako by ustaviènì pøekraèoval hranice øíe za zpìvu: Zachovej nám, Hospodine, císaøe a nai,
zem.

Pepijùv øev vzbudil zájem, korso se rozchumelilo, a, kdy
se mezi nì vsunul oblièej Kláøin, napjaly se vechny oblièeje
a chtìly vykøesat z tohoto køemene co nejvíce jisker. Ale ona
se procházela klidnì s Pucholdem, úøedníkem mìstské spoøitelny, kamarádem inenýra Schovánka, a zdravila usmìvavì, jako vdy pøedtím, a odpovídala na pozdravy, je byly jaksi delí a významnìjí, zvlátì u nezkuených studentù.
Puchold se náruivì rád seznamoval s lidmi, vrhal se na nì
s vání; se stejnou vání sbíral v mládí kvìtiny do herbáøe a nyní
staré potovní známky; aby mohl korespondovat se zahranièními filatelisty, uèil se esperantu; dìlal si také sbírku z pohlednic
a byl èlenem hádankáøského krouku v Praze. Nejradìji psával do dívèích památníku své vlastní vere: Moje druko milená, jste jak rùe, jako mana  napadaná èasnì zrána, napsal
do listù srdce Antonie Tiché. Tyto vere se dostaly do úst studentùm, kteøí ho pak jimi tloukli pøes ui jako smìnými vanci:
Jste jak rùe, jako mana, nakládaná brzy zrána!
S poèátku rudl vztekem, ale pak u nereagoval, ba zdálo
se, e se pokládá za èlovìka populárního.
 Ach, hleïme, Maøka Kumtová má zase nového milence! Kde je jen sbírál øekl.
Zcela neznámý mladý mu, se skøipcem, v rukavicích, to
se rozumí, a s holí s kostìným zobákem, el s Kumtovou
v dùleitém rozhovoru; proøízla s ním dvakrát promenádu, tak,
na ukázku, a zahnuli za roh do ulice. la nadmutá, pyná. Prosím vás, jako bychom j i neznali!
A to byl druhý kámen, jen padl do jednotvárného rytmu veèera.
Vlk sedìl ve vinárnì. Døepìl tu a kybicoval. Místnost byla
plna kouøe; vycházel ze skupin hráèù jako posvátný dým
z obìtních kamenù.

 Jetì jednu, pane Fassati, a zèerstva! Doma mì èekají
s veèeøí. Starý Rube, tmavý v tváøi jako pøezralá meruòka,
shodil bøichem plechový popelník s kraje stolu.
Rube byl známý jedlík a piják a neohroený køikloun
na veøejných schùzích. Jeho blahobyt zkvetl z potu uèedníkù,
jich zamìstnával nad zákonnou míru, na co marnì ukazoval jediný Soudný, il hamburaèky pro mìstské dìlníky a cajkové odìvy pro zemìdìlce. Prodával lacino, vyssávaj e
do dna slabé pae patnáctiletých hochù. Obstarával kadým
rokem pro chudé koláèky vánoèní nadílky, je mu svìøoval
katolický spolek en a dívek tìdroveèerní ryba. Rube se tím
chlubil jako vlasteneckou zásluhou; a opravdu, tyto objednávky mu ani valnì nevynáely.
Na promenádu vplul inenýr Arnot Schovánek. Chvátal.
Mìøil u Bystøièky terén, zmekal vlak, i musil jít pìky. Spìchal ke Kláøe. Myslil stále na ní, na vèerejí veèer, po celý den
se pøed ním kmital její oblièej, zubil se na nìj ze strí a pletl
se mu do záznamù.
Pln milostné vroucnosti stiskl Kláøe ruku, ale ona nepohnula ani rysem, jako by se nic mezi nimi nebylo událo: zdùstojnìla, zchladla, její rty nebyly nièí, lesk jejích oèí pod irokým
sklopeným kloboukem byl jenom její. Schovánek nìco zakoktal a pak se snail vtipkovat. Nevìnovala mu ani tolik pozornosti jako Pucholdovu svislému nosu, zírajícímu melancholicky na vystouplý spodní ret.
Inenýr odeel rozèarován a uraen, vymluviv se na nutné
kanceláøské práce. Byl dojat i roztrpèen. Vrazil nahnìvanì
do dveøí hostince U koruny, a pil sklenici za sklenici; div e
neplakal, jak ho hryzla bolest. Zahrozil holí smìrem k námìstí
a brkal postranní ulièkou k svému bytu na Karlovì. Rozsvítil.
Z pohovky se zdála jetì vanout vùnì Kláøina tìla; vèera tam

sedìla a on kleèel u jejích nohou; zdálo se mu, e nikdy tak
snadno nevyhrál krásnou bitvu, a hle, dnes! Poloil hlavu
na stùl, stále se mu jetì chtìlo vzlykat. Ozvalo se zaklepání.
Inenýr vyskoèil, el k oknu a spatøiv známou postavu, otevøel.
 Pane inenýre...
 Dej mi pokoj, Rejhole, utrhl se Schovánek. Vidí pøece,
e chci spát.
 Osmnáctiletá, pane inenýre, dýchla postava do okna.
Právì teï pøijela, Bruneta.
 Má ji sebou? otázal se Schovánek, naklánìje se z okna
a polevuje rázem v své mrzutosti.
-,U kaplièky, pravil mu v ulici.
- Dobrá, øekl inenýr u pevnì rozhodnut a zavøel okno.
Na zlost tobì, zahrozil holí smìrem k námìstí, kdy vycházel
do noci.
,U kaplièky bylo místo zcela odlehlé. Ve dne si tam hrávaly
dìti dìlníkù, v noci tamtudy nepøela due, leda hladová koèka, pátrající po myích. Bylo to na konci mìsta, za továrni zdí,
za ploty zahrad, pod tratí. Na poèátku minulého století se u této
studánky stal zázrak. Objevila s: v ní tváø Panny Marie; zboní lidé vystavìli pøíbytek pro tento obraz Matky Boí a knìí
tam vodili oveèky. Prùbìhem èasu se vak zázrak opotøeboval, pozbyl pøitalivosti a koneènì upadl témìø úplnì
v zapomenutí, ivoøil jen v usínajícím vìdomí nejstarích rodákù.
Za zády kaplièky dunìly vlaky, pøed její tváøí ila v sykotu
páry a v rachotu strojù továrna na usnì. Ostrý pach koí a silná
vùnì tøísla naplòovaly okolí, vyhánìjíce z nìho ptaèí rodiny.

,U kaplièky, na místì posvìceném, konávaly se za pozdních veèerù tajné obøady muù. Nedìly se pravidelnì, nýbr
podle toho, jak sem kdy vítr zavál nìjakou enu. Mìsteèko,
vedené mravnými lidmi, zruilo pøed lety v zájmu lidskosti ivnost bývalého taj nìho policisty Hynka Kropáèka; ten zemøel
brzy potom a zanechal dvì dcery; ty se pøestìhovaly do Vídnì,
kde se provdaly za oficíry; mìly sluná vìna. Zruením veøejného domu pøila o ivobytí jeho obstaroná dìvèata; tøi
se odebrala za.pozdním tìstím jinam, ètvrtá, domácího pùvodu, zùstala a na stará kolena metla ulice. Manelky hýøivých muù si oddechly, zmizela jejich bolest, matky se pøestaly
obávat o své syny  vùbec se tehdy zdálo, e ivot je zase
hodný, zubil se jako sousedùv pes, vrtì pøátelsky ohonem:
Pejsku Voøechu, milý pacholíèku! Nebylo zpronevìr manelùv, ani mileneckých prorad. Stezky srdcí se zdály ubíhati
nìnì jako rýhy po dìtských sáòkách v èerstvì napadaném
snìhu.
Avak høíné mylenky ily pøes to v køehkých nádobách dál,
nevyplenìny; náhodný zájezd dívky neøestného øemesla rozvíøil vdy mnoho chtíèù. Ctnosti kvetly z nouze. Nedostanou-li
psi masa, hryou kosti. Tyto kosti se ohryzovaly,U kaplièky.
Chudé holky z kraje slouily v Praze i ve Vídni, dobývaly si
v svìtì perný chléb i klamný úsmìv tìstí. Nevracely se rády
do hornatiny, mizely pod trusem dnù v dálce; ale mnohé z nich,
rozlomive pouta, jimi byly spjaty jejich pudy, ocitaly se pod
kladkou zákona o spoleèenském poøádku, je je pøenáela
zpátky do hnízd, z nich vylétly. Byly dopravovány s cejchem
na èele domù, odkud je ihned zase poctiví otcové vybíjeli.
Zákonu bylo uèinìno zadost, dìvèata se vracela na místa
svých pokleskù jako vrah k silnici, na které zabil. Nemìla

penìz a bylo tøeba jeti vlakem. Raòkov, zlá tace pro herce,
byla trnitým zastavením pro høínici.
Bratøi Josef a Jan Rejholové mìli u zrak, a ne-li zrak, alespoò nosy; ty rozpoznaly bezpeènì zápach øemesla Maøí Magdaler. Hlídali zahradní zeï kasáren, vìtøili v pøílivech èekárny
tøetí tøídy. Shodli-li se v úsudku, podnikli ihned útok, a zatím
co se Josef plíil s koøistí v eru okapù, zpravoval Jan
po mìstì své zákazníky, rozechvívaje jejich chøípí. Rázem deváté se tísnila øada postav u zadku fabriky. Josef vybíral peníze. Tajemný, úzkostlivì skrývaný obøad byl pøeruován sbíráním sil eny; nad nimi jezdily vlaky, pruh svìtla se vznesl z kadého vlaku na odpoèívající zdi továrny, kaplièka oila v temnu
bíle øada muù jako by se nekrátila. èekali svornì a trpìlivì
i zatetelili se, kdykoliv k nim dolétl tlumený vzdech.
Tutlaná atrakce se konèila úplným vyèerpáním eny. Ti,
na které nedolo, musili znovu váit cestu nazejtøí, a ena, kdy
napøed jetì nasytila vylajdané bratry Josefa a Jana, kteøí
se na ni vrhali jako býci, odjídìla vybrakovaná a rozdrcená.
Lístek na dráhu platila dráe ne jiní  ovem bratøí pøece také
chtìli ít, a ivot je boj; oni bojovali, jak nejlépe dovedli.
Skrývajíce se pøed svìtlem, táhli bratøi opìt èerstvou koøist.
Tenkráte neodolal ani Puchold, úøedník spoøitelny raòkovské,
a i on, kromì jiných, onemocnìl. Bydlil s matkou a bylo mu
tìko se léèiti; hùøe ovem bylo s manely, rodinné skandály
pøekraèovaly prahy domù, z mnoha oken se lila zlá slova.
 Kdybychom mìli více svobody! úpìli postiení ustupujíce
s trpkostí pøed alkoholickými nápoji v hospodách; inenýr
Schovánek se jim smál smíchem èlovìka, kterého netìstí
z rozmaru pøeskoèilo. Puchold tajil svou nemoc neléèe ji; chodil s pøistøienými køídly a jeho oèi pøijaly výraz trpitele, obìtu-

jícího se jaksi pro veobecné dobro. Stenal ze spaní, probouzel se døíve ne zapoèali kohouti s køiklavými pozdravy, a vídal
pøed sebou temnou, neznámou po stavu, ji chtìl v záchvatu
nìné vdìènosti líbati na rty; chovala se k nìmu jako koèka
ke psu a odstrkovala ho, øíkajíc: Nedìlejte hlouposti, nemám
na nì kdy. Neprodávala se víc, ne jak byla povinována.
Májové dni se na úøedníka Pucholda øítily jako hoøící trámy.
Nad polem zpíval skøivan a cvrèci hráli v mezi, po ní kráèel. Bílý oblak lezl po obloze, podoben obrovskému pavouku.
Mám, nemám? ptal se Puchold sám sebe:
Sedl si na teplou mez do sedmikrás a mateøídouky a vytáhl revolver. Díval se na nìj úzkostlivì, pak se lekl, zamøel
oèi, vstrèil zbraò zase do kapsy a rychle se vzdaloval. Mez
ubíhala k mlýnské cestì. Na stávku bod lesem sedìl Vlk
a díval se na vodu pod sebou, jak se bije a pìní. Obrátil klidnì zrak na Pucholda, stanuvího nedaleko. Pozdravili se.
Odpolední slunce prokládalo ole zlatými stíny, les prudce
vonìl, tøepetali se v nìm kosi a lesní holubi. Vlkovi bylo zøejmì veselo, pohazoval rozèepýøenou hlavou a klátil nohama.
Takto vypadá tedy èlovìk ztracený! Puchold se podíval závistivì a pocítil pojednou potøebu promluvit s ním. Pøiblioval
se, nutì se do úsmìvu; dopadlo to tak, e Vlk vykulil oèi.
 Máme pìkné poèasí, není-li pravda, pane Vlku?
Ach tak? øekl Vlk i rozhlédl se. Ano  zrovna jako bývá èasto v máji.
Puchold neobjevil tedy nic zvlátního, ale on nechtìl objevovat. Chtìl se jen k nìkomu utéci, pocítit teplý.pohled, uslyet stateèné slovo, o nì by se opøel. Usedl vedle Vlka. Jak
rád by mu byl øekl: Chtìl jsem se zastøelit  vlastnì jetì chci!
Ano. jetì chci! Hleïte revolver, jen stisknout! Uèiním tak,

nehodíte-li mi spasné slovo jako lodní vìnec! Nevidíte mou
tváø, seranou bolestí. Slova mu pobíhala zmatenì v ústech
jako pøekvapené myi, ale nemohla z nich, jako nemohou ony
z pasti.
 Sbohem, øekl Vlk zvedaje se.
 Probùh, seïte! vzkøikl Puchold bolestnì.
 Proè? Jsem u tohoto kouta syt, pùjdu dál. Teprve nyní si
viml zplenìného oblièeje Pucholdova.
 Co je vám? zeptal se poplaenì, a tu vyrazil Puchold:
 Ach, já se zabiju, docela urèitì se zabiju! Zdálo se, jak
se naklonil, e po tìch slovech vyvrhne své vnitønosti.  Moje
ubohá matka!  Velké slzy kanuly mu z oèí.
 Vy se chcete zabít? Zbabìlèe! zahulákal Vlk pøekvapen
a vrhl se k nìmu, jako by mu chtìl zasadit ránu. Puchold se lekl
a rázem pøestal plakat. Tu se Vlk rozøehtal:
 Ukate puls, pøíteli. Tak. Ano. Trochu horeèky. Potøeboval
byste, abych vás shodil do potoka. Vy a zabít se! Kdopak by
u nás sbíral známky? Puchold a sebevrada! bouøil.  Kdo
by psal vere do památníkù? Myslil,jste na to, èlovìèe? A vùbec: proè byste se chtìl zabít?
Puchold se vyjevil:
 Ticho, prosil, mohl by to nìkdo slyet! U neplakal, pøes
to stále sedìl zlomenì; jeho ruce, poloené na starém bøevnu, byly velmi zestárlé, chvìly se, nos jako by mu byl jetì
více vystoupil a zcela osamìl, nebo brada zplihla kamsi dolù.
 Máte pravdu, mohl by to nìkdo uslyet, zmìkl Vlk, hned
vak dodal: By la by to ostuda, mluvit o sebevradì a neprovést ji, e? Chtìl jste se snad obìsit?
 Ne... mám revolver.  Sem s ním!
Puchold poslunì vytáhl malou, lesklou zbraò a provinile ji
podal Vlkovi, jen ji s úsmìvem vstrèil do kabátu.

 A teï hlavu vzhùru, pane, a øeknìte, proè jste to chtìl udìlat? Pro milenku?
Vlk se dovìdìl. Øekl:
 Przybyszewski radí sejít se svìta obìením. Uslyíme
hudbu a pocítíme pohlavní rozko; co je asi pøíjemné. V naem pøípadì: provaz je nejlacinìjím prostøedkem. Já vak
vám øíkám, jdìte se léèit, vy vole!
Puchold zbyteènì vztáhl ruce: Vlk odcházel. Splav dunìl,
les hoøel v sluneèní záøi a z nìho vyproudil zpìv dívèích hrdel.
Ve vìncích panenské zelenì mlýn Sirých mlèel, jarní svátek
mával s nìho praporem. Chasa se smála s tarasu zahrady,
vykalávajíc prach mlýnice a alandy, nasbíraný za týden.
Za mlýnem bouchla rána, jako bys tleskl do dlaní, a za ní druhá. Václavíèek, mlynáøský uèeò, odlepil se od chasy a ubíhal
pøitahován støelbou jak jehla magnetem.
Vlk, skrytý olí, trefoval se tùnì. Václavíèek ho uvidìl právì,
kdy vystupoval ze skrytu a klidným obloukem posílal na dno
vody malý pøedmìt, lesknouti se jako jetìrka. Kdy zael,
vskoèil mlynáøský uèeò bez mekání do potoka, vylovil nejvzácnìjí koøist svého mladého ivota; po lítostivém oívání
prodal ji jetì tého dne stárkovi, vìru za babku!
Petr el po proudu potoka, prozpìvuj e si; pøied v doubravu, trhl se stranou do pøíkré stránì, s ní pøehlédl irou rozlohu lesù. Jarní modøiny nesmìlou lutí rozorávaly zeleò borovic a smrkù. Za pùl hodiny, setøepav s pat psa, zaklepal
na dveøe hájovny. Lohovka ivoøila pod jedlemi, ani taková,
ani onaká, na pùl hájovna, na pùl slepièí pelech. Kdy vkroèil,
obklopilo ho hejno dìtí; od plotny zdravila hajná.
 Jsem dnes tak pinavá, upejpala se jako mladice. Èinila
to po kadé, kdykoliv pøiel; vdycky byla v èervené spodnici

a v kazajce, která bývala kdysi bílá; u posad s králíky, u praseèích chlívkù a ve smeèce dìtí by vak i andìl páchl.
 Ráèeji se posadit; Frantiek právì teï odeel, ale hned
pøijde.
Okna byla zavøená, dohoøívající slunce se do nich vzpíralo.
 Poèkám na nìj venku, øekl Petr.
Klid vál smírnì od stavení; za lukami v dálce bìela vesele
silnice s mladými stromky a telegrafními Tyèemi. Vlk se na ni
díval a zatouil natrhat kvítí za klobouk a vykroèit po ní rychlým, pruným krokem, ale tu ji vidìl oknem Frantika, vlekl
putýnku s vodou. Hájovna nemìla studny, nosili vodu z potoka
pod zahradou.
 Hrome, nemùe svou vzácnou návtìvu ohlásit! køièel
Frantík. Hnedle bys mne nebyl zastihl. Ale poèkej, jetì zaloím králíkùm. Pùjdeme do Mloèína. Doufám, e má peníze?
Pøijde také tatík, je v Loutí.
 Pilník a vratidlo, volala za nimi hajná s prahu, hlavnì tatínek!
Dvì dìti je vyprovázely kus cesty.
Mloèín byla hospoda pod Loutím, vesnici se zámeèkem, v jeho slubì byl hajný.
 Div se v té díøe neudusím, pravil Frantiek, kdy se dìti
odlouèily.
Vyli z luèní pìiny na silnici. Vlk se náhle napøímil, zamával kloboukem
 Silnice svìta, buïte pozdraveny!
Frantiek stren Vlkem zaal pìsti a zahulákal vecek rudý
 Neznámé krásy na cestách! My vám vzkazujeme.
Nedokøikl. Svìsil lebku a mraèil se.

 Kamaráde, mumlal po chvíli, já tu nevydrím, poplavu. Pùjdu moná s komedianty. Táboøili tu pøed týdnem, øíkám ti, to
je ivot!  Ano, a ije tuláctví!
Pøedveèer v lukách pod lesy znìl houslemi. Poznali se s Vlkem ve kole a pøilnuli k sobì kamarádstvím, udrovaným vánivými spory o literaturu, o køesanství, o velké problémy ivota. V pøestávkách bojù se dostavovaly dni dojemné shody,
plné ohnì jinoské milostnosti.
Frantiek Hars studoval práva. Nemaje penìz na Prahu, uèil
se doma. Uèil se  neuèil, jak to bývá; kdy se hajný znovu
oenil, bylo mu ètrnáct let, i dali ho, aby byl nové enì s oèí,
do budìjovického internátu. Chlapec hladovìl po volnosti,
po svìtì, i prchl v osmnácti letech domù. Mìl prudkou hlavu
a bolestné oèi, tìce snáel ivot studenta proletáøe.
Zapadla-li snìhem Harsova cesta domù, dlouhá pøes dvì
hodiny, spávali spolu v úzké jizbì na jednom lùku právì tak
svornì, jako jedli èasto spolu z jedné chudé mísy.
Nyní li rychle silnicí vzhùru a srdce jim vichøila. Veèer houslil, mìli plno rosy ve vlasech.
 Píu nìco, øekl Hars, zastavil se a díval se do hvìzd. Stál
pod nimi bledý, s èernou høívou, spadající na vlasy, bez límce,
vzrostlý a silný jako horal.
 Píu nìco, opakoval. Je to divoké. Nemá to formu, a to je
hrozné, kubu to.
Z nozder mu lehal oheò. Ubíhal. Vlk mu stìí staèil.
 Franto, ty ses minul na samotì s rozumem. Musíme tì
dát znovu do internátu, øekl Petr a hluènì se rozesmál.
Hars drsnì zaklel a propaloval Vlka oèima. Silnice doráela na rozlehlé stavení Mloèína. Hospoda sedìla pod katany,
dosud holými, jako obrovská kvoèna se lutým okem v èele.

Pøed hospodou stál koník, zapøaený v hokynáøské bryèce,
hlavu mìl u kolen, klímal.
 Pivo, enkýøi, bouchl Hars do stolu.
 No, no. Snad není tak nakvap, uplivl hostinský.
 Co by nebylo! Nahnuv se k Vlkovi eptal: Ví, píu drama.
ukli si a napili se.
 Bude to drama, pokraèoval, je se, abych tak øekl, pokusí
rozlutit otázku: Jest bùh èi nikoli? ivot, láska, vechno je
podruné, nad vekerým pohybem na této planetì se lhostejnì valí osud, podno boha. Takové nìjaké to bude, filosofická báseò.
 Nechtìl bych ji èíst, povzdychl Petr po odstavcích mlèení.
Hars se rozhnìval.
 Ovem, nenapíu ji pro povrchní lajdáky!
 Jsem-li nástrojem boha èi ne, je mi jedno. A abych
se pøiznal  jak tì znám, myslím, e by ti lépe svìdèilo skládat nìco pro èítanky.
Frantiek soptil dopálen.
 Ano, didaktická prósa, povídky pro mláde. Vtom veel
hajný a Vlk se zvedl, aby ho pøivítal.  To je pøekvapení! chrochtal starý, mìl se
k Petrovi jako pøíbuzný a tiskl mu silnì ruku. koda, musím
jetì odskoèit, v Chudlazích má nìkdo políèeno, èert aby tu
paká vzal!
Sedl a jeho oèi se poloily se zalíbením na syna.  Nepotìkali jste se zase?
 Tuhle s Vlkem! Skoro, øekl syn, pøemáhaje hnìv.
 Copak! mávl hajný rukou a dobromyslnì se usmál.  To
je z lásky. Ale, myslím, doma?

 Dìlám dobrotu. Nechám matku mluvit a myslím si své.
Doufejme, e to jetì chvíli vydrím.
Hajný se obalil kotouèem dýmu, mlèel, pak odkvapil, rychle
dopiv.
 Psal ti Skála z Lomu?
 e se ptá teprve teï, Frantiku Xaverský? Ovem Frantiek udeøil na stùl a teprve za chvíli vyrazil:
 Chlap líná! Mnì nepole øádky. Vykrákám mu, a se s ním
v Praze sejdu. Vlach prý tam chodí jako velký pán. Inu, má
ambice. Povídám, bude universitním profesorem.
 Má pravdu. S gestem nejdál dojde.  Já jsem Král Václav.
 A já Král Jan!
Vedla u stolu se krejèí z Tøemèína drel kolem krku s øezníkem z Vìtrova
 Královská milosti, my jsme pøíbuzní.
 Jste mým vnukem, Králi Václave. Dáme si jetì jednu!
 Chochocho! Královsky se napijeme! Pøitrousilo se nìkolik náhodných chodcù; pili, nemìøíce hodin. Krèma hømìla jako
vodopád, bývalo to zøídka v roce, hostinský se vyvihl na prázdný stùl u dveøí, kouøil z dýmky o dlouhé troubeli a pøiivoval
se mlèky na královské zábavì  to byl jeho úkol u pøíleitosti
hluèných schùzek; funkci nalévaèe pøevzala ena, je si nedala nikým umazovat èárky.
Hajný se pøipachtil pozdìji ne se nadál. Natrefil tikány, pohádal se s nimi, ale oheò jim nerozmetal; sepsul je spíe
ze zlosti, e ho zdreli od truòku; popil si rád se synem a v
takových hodinách si rozumìli, zatím co jindy se míjeli beze
slova. Bylo v hájovnì tolik chudoby jako kopøiv na spáleniti;
pálila, sotvae promnul ráno oèi, a uprostøed kopøiv ena-

matka, macecha; cizí, nepøátelská tomuto èlovìku, jen má
jeho ústa, jeho hlas, vzruené pohyby jeho dávno mrtvého
mládí.  Paní matka j e zdráva? Zapomnìl j sem se zeptat.
 Dìkuji, zdráva. Vlk odbíhal od otázky provinile.
 Nu, u nás taky  vecko zdrávo, smál se hajný, ukazuje
tesáky. Èím je nás víc, tím Lépe.
 Snad nás jetì nepøibude? napjal se syn a otec pokrèil
rameny a zchmuøil se jako stoletý dub. V trojici nastalo nepøíjemné ticho.
 Co bylo s oky? zeptal se rychle Vlk, ale hajný neodpovìdìl.
 Potøeboval byste naprat holí! vybuchl Frantiek. Pøivedete nás vechny na mizinu! Hrom do toho! Hajný se skrèil jetì víc, zasyèel a plil pod stùl.  Kdybyste mìl statek, èert to
vem. Ale taková ebrota! Sestra slouí, nestaèí posílat zlatníky, a já...
 Mlè nebo ti dám po hubì, jako e jsem tvùj táta!
Vlk nebyl v své kùi. Nepøiel sem pøece pro tohle. Hospoda se naplnila a ozývala se zpìvem.
 Jetì duplák, øval Král Václav.
 Dva dupláky, bouøil Král Jan, øezník z Vìtrova a jeho pøevislé zatýlí blýskalo v kouøi jako rudý obojek. Co taková královská výsost. Já nìco váím! Já propil tu èeskou korunu!
Pijte chlapi, a zmodráte a eny vás doma nepoznají! Ramtá
ramtadrá...
Hospodská samota kloktala jak horské vøídlo. Po pùlnoci
vyvrhla vrávorající postavy. Lidé se pod velikostí mìsíèní oblohy scvrkli na drobné stíny. Rozstøíkli se v rùzné smìry. Otec
se synem a Vlk mìøili mlèky zrosená luka k hájovnì, spící pod
jedlovou klenbou spánkem spravedlivých. Potok zpíval. Jinak
bylo ticho jako bývá v prsou, naplnìných sladkými nadìjemi.

Frantiek vyprovázel ráno Petra pøes vlhké lesy. Husté závoje vùnì byly napjaty od stromu k stromu. Cesta rychle ubíhala pøese vechny zastávky a okliky. Stanuli pod mlýnem
a Petr si vzpomnìl:  Vèera jsem, mocná, zachránil èlovìka.
 Pøed smrtí?
Hars byl váný.
 Ano, pøed sebevradou. A Vlk se zasmál. Chtìl se zastøelit. Poruèil j sem mu, poslechl; dal mi revolver.
 Ve jménu èeho jsi ho zachránil? tázal se Hars s velkým
zájmem.
 Tak  ivot potøebuje hlupákù. Ve jménu hlouposti, øeknìme.
Frantiek jako by se byl po této odpovìdi schoulil pøed zimou. Pak vytáhl oboèí
 Jsme nìjaké  pøiskøípnuté pokolení! vyrazil ze sebe, podal rychle Petrovi ruku a vracel se.
Petr se díval za ním. Vidìl, jak svìsil tìce hlavu.
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 Posaï se, milý Gustave, zapal si cigaretu a nadávej
na svìt. Pád tì Myím zatracovat vechno ivé i mrtvé. V kletbách je tvoje síla, nic lepího ti osud nemohl dát. Jak ti závidím
Gustav se posadil ve Vlkovì jizbì, ale nic kloudného neøekl; byl silný jen doma, vude jinde byl jako rozviklaný kùl, hotov se usmívat nebo zádumèivì pøitakávat. Sedìl a kouøil,
posléze poloil na stùl dopis Od sleèny Kláry, øekl. Petr
se podivil. Psaní bylo rùové, dýchalo voòavkou, jí byla zahalena ve vinárnì.
 Povstaò, Gusto, v své velikosti, zvolal Petr a Rosenheim
se poslunì zdvihl.  Odpus, e teprve dnes tì zøím celého.

Aj, vidím, es nikoliv jen sodovkáøem, nikoliv jen sbìratelem
pinavých podvlékaèek raòkovské honorace nebo kostelníkem, ale i èernovlasým Amorem, pokorným sluebníkem nejsladí mocnosti! ó, sladký posle, buï sbohem!
V rozpacích se id vykolébal ze dveøí; nepamatoval se, e
by se byl Vlk kdy k nìmu choval tak roztomile a pøece ironicky; aèkoliv se Gustav nemohl cítiti dotèen, pøece byl mrzut.
Petr roztrhl obálku. Klára ho zvala na schùzku. Pohodil hlavou, celkem vak mu dopis lichotil a úderem ètvrté byl na urèeném místì. Za Jezerním hájem se edala Marjánovská
cesta mezi topoly; pøekraèovali jejich stíny.
 Jsem jako dítì, vidím hraèku a nemohu bez ní ít, hovoøila. Hraèky jsou pro mne tím, èím pro jiného peníze, pøipravují
radosti, rozmnoují pocity tìstí. Smála se, oèi j í planuly, pøibliovala je k jeho oblièeji.
Cítil prudkost jejího dechu. V dolíku mu sevøela krk mìkkýma rukama. Díval se na ni pozornì; rty se jí chvìly a pod vrstvou pudru jí zbrunátnìla ple.
 Ach, boe  co je toto za projev? ptal se. Ruce jí spadly,
zadívala se na nìj hnìvivì. Pohodila hlavou, ale pak se zastavila a dala se do smíchu
 Øeknìte, co je tedy láska? Zajisté, e pozdviení srdcí!
Zajisté, e oheò, jím vzplaneme jako posvátná vatra! Ne, kamaráde?
eny ly s mezí; byly sehnuté pod náklady trávy, kráèely zvolna, kolébavì jako pøetíení soumaøi, a v prachu cesty zbývaly
po nich hluboké ápy bosých nohou.
Zadíval se na tyto stopy dvorských dìlnic i øekl:  Svìt ije
prací.
Vzpomnìl jejich zatuchlých kumbálù vedle chlévù, v nich
pøespávají robotnice panstva, dìvky správcù a utahané man-

elky deputátníkù, volákù a koòákù, hrubé matky tupých rodù,
a øekl opìt
 Svìt ije nespravedlností Je to kupa neøesti. Bude tøeba
vechno snést na jednu hromadu a zapálit.
 koda jen, e ten poár neuvidím. Nestrate! Toho
se snad lekne vae maminka nebo teta, ale  je to vechno
hloupost! Svìt nezmìníme. Jest, jako byl vdy, a bude takový, kupa neøesti a nespravedlnosti. S tím se tøeba smíøit. ádný
tlach, ádná hlava neprorazí tuto zeï. Láska je vechno; je
vodou, která ene mlýn svìta. Práce je jenom nutným zlem.
Lidé, kteøí hlásají a píí vzneená hesla o práci, jsou buïto
sentimentální hlupáci nebo cyniètí pokrytci.
Den rozhánìl rùové beránky a ocet je volal v stádo. Petr
se na nì díval a bylo mu pojednou, e cosi ztratil. Ohlédl
se mimodìk: nebylo tam nic kromì ticha.
Klára si sedla na mez, Petr k ní. ivot máme jen jeden, pokraèovala Klára; je to dar; a ve, co pohltíme svými smysly, je
dobrá jeho koøist. Jsem ena, je nechce trpìt. ivot má hltat.
Natrhejme tolik tìstí, co mùeme... Ale já se, Petøe, nesmírnì nudím! Její hlas se zastøel. Sedìla opìt, opínajíc kolena;
její profil zvroucnìl.
Zvonily veèerní zvony. Pod jejich støíbrným hlasem houstly
vlny era a v nich se zvolna ztrácelo mìsteèko. Dívali se na nì.
Vlak dýmal v nádraí, pískl a jel.
Nad nezøetelným shlukem støech se vzpínala zbylá kostra
gotických oken minoritského klátera, pamìtník ikových
vojsk. zachytávaly
Topoly umìly, v jejich hrotech se zachytávaly tøpyty prvých
hvìzd.
Loudali se k domovùm.

 Podejte mi ruku. Tak. Jsme se tedy pøece o kousek blí,
øekla Klára zcela vesele a její smích se rozrazil o kvetoucí
vìtve jabloní, pravila.
 Zdá se mi, e se jetì sejdeme, Petr byl tichý.
Sleèna Zabranská la sama, jako vdy, po silnici na procházku. Nesla nos vzhùru a myslela na vechny klepy, které
kdy slyela. Zaradovala se, kdy uzøela tuto dvojici. Vymìnili
pozdravy i zastavili se. Nos Zabranské se snesl s bohorovné
výe a ústa zesládla; sleèna modistka byla v této chvíli nejnevinnìjím tvorem mìsteèka. Shodila masku ihned, jakmile
opìt pokroèila, i ohlíela se dlouho a pila vzduch, jen táhl
za nimi; byl zcela jistì podezøelý.
Na mostì, sklenutém pøes tra, se zadívali na sebe.
 Vypadáte jako paliè. Èi myslíte, e je to vzezøení tragické?
Petr neodpovìdìl.
li, nevímajíce si jeden druhého, tlustá èára jako oj plula
mezi nimi.
 Zítra opìt, øekla Klára pøi rozchodu. Petr zavrtìl hlavou.
 Nue, chlapèe, pøijïte kdykoli. Pøijïte, budete-li potøebovat útìchy, zasmála se Klára a ho dila hlavou jako dobøe
krmený panský koník.
Jakýsi dùstojník lehl po ní okem, jda kolem ní, i obrátil
se na podpatku a pospíchal za ní. Vlk zachytil tuto kohoutí hru
a chtìlo se mu bìet za dùstojníkem a srazit se s ním.
 Proè? otázal se sám sebe, kdy opadla vlna zlobného
záchvatu. èi snad árlím? Nikoli, nemám práva, nechci mít
práva.
A pøece, proè jeho srdce nyní trnulo pøi pomylení, e by ji
mohl uzøít v náruèí jiného? Zajisté prola ji mnoha výhnìmi.
Vidím hraèku a chci ji mít! Ne øíká-li to opojenì?

 Kamaráde, dej mi retku, nastavil ruku Cyril Mrhal, jen
se náhle odlepil od zdi domu. Dìkuji ti. Tys pøece jen stále
dobrej spoluák. Jiný se mnì títìjí, jako bych byl provedl nìco
zlýho. Ale a jsem Franta, e etì provedu.
 I mlè, hlupáku, sykl Petr, napodobuje jeho mluvu, co bys
proved?! Oení se  to bude vechno.
 Jo, ale a potom, døív ne. Mám nìco za lubem, ale to je
tìká vìc. Potøebuju prachy, a to ví, z práce bych si je nezachoval. Ba ne, z práce se dneska u nebohatne. Copak myslí, na pøíklad, e tadyhle Fuchs se stal boháèem ze døiny?
Nebo Goldmann? Celý den lo vidí procházet se pøed krámem. A co Larin. Ani v Africe, nebo kde byl, neprí peníze
s nebe. Vùbec já toho starýho darebáka podezøívám, e ty
svý prachy nìkde ukrad nebo uloupil. Moh taky, to se ví, nìkoho zabít; co bysme tady vìdìli? Houby.
 Nevìdìl jsem o tobì, Cyrile, e jsi vanil. Larin je moná
darebák, o to se s tebou nechci pøít; darebák je pøece kadý,
kdo vycucal tak nebo onak z práce jiných lidí prachy; ale e
by vradil?
Cyril mávl rukou a uklíbl se. Heleï, tady jdou Rejholové.
Pudu s nima. Co mám dìlat? Mají zas asi nìco v pácu, mùe
bejt legrace. Sbohem!
Petr nemyslil na Cyrilùv vást. Jda domù vzpomínal na Harse  on, èistý èlovìk, dobude svìta! A ty? Kam vítr, tam plá!
S kamennou hlavou leel mezi matèinými nájemníky. Spali,
pískali nosem i pochrapovali. Myslel na Harse, stál tu pøed
ním, slyel ho mluvit
 ivot, láska  ve je podruné, nad vím pohybem na této
planetì se lhostejnì valí osud.

 Nesmysl, odporoval mu, není osudu kromì onoho, který
si èlovìk spøádá sám. Nevytvoøil sis novou dráhu, prchnuv
z budìjovického internátu? Existuje ovem øada náhod, je
zasahují do naeho ivota...
Hars odeel a byl tu Skála z Lomu s krásným, èistým èelem, s nadenýma oèima. Sedìl vedle lùka, mlèel, jen jeho
oèi hovoøily
 Za tisíci øekami, bratøi, jest údolí vìèného jara: proè otálíme? optal se a zmizel.
 Kláro! zavolal plným hlasem Petr, a se spolunocleháø Jarolím probudil:
 Co je?  Kdy se nikdo neozval, upadl zase do spánku.
Petr si vyèaroval Kláøin profil, zíral naò iroce, hltaje kadý
jeho záchvìv; kolem lùka vál oblak voòavky, topoly umìly,
v dálce se modraly raòkovské lesy, pak poèaly truchlit zvony,
a byl tu znovu Skála a promluvil:
 Je tøeba vyrazit pøede dnem. Myslím, e je právì èas!
A Vlk mu odpovídal:
 U jsem byl ve svìtì, kamaráde, ale nenael jsem cesty
k tvému údolí. Pùjdu ovem zase, nyní vak nemohu, mám
na prsou balvany.
Usnul koneènì, ale bylo to, jako by bdìl. el pod rozkvetlými jabloòovými stromy, o nì se rozráel veselý smích. A potom pøecházel s Klárou potok, nesl ji po kamenech nahou,
byla jak plamen, pálila ho do rukou. Skála stál na bøehu, jeho
èisté èelo bylo zryto brázdami
- S tímto bøemenem nedojde, pøíteli, zvolal na nìj a Petr
klouzl.
Probudil se. Byl u den.

Skála, jemu pøidali,z Lomu, il v dálce, ve vsi nad øekou,
sám syn uprostøed ètyø sester; byl pánem svého èasu: bloumal
po skalnatých bøezích nebo døepìl mezi plavci v hospodách.
Matka se kormoutila nad jeho neèinností, ale otec, mu slavné
tradice tìdrých dlaní, chránil ho svým srdcem. Skálùv mladý
ivot se podobal jednotvárností svých dnù ivotu Vlkovu
i Harsovu jako kulièky rùence; louskala je jedna ruka.
 Zdá se mí, e se jetì sejdeme! slyel znovu hlas Kláøin;
nebylo pochyby, byl to hlas zkuené lidské psice, ohlíející
se po hrotu svého ohonu. A se Petr otøásl, jak mu nyní zaznìl a vecek se vzruil.
Ïábel stál u nìho. Andìlíèku, mùj stráníèku, kde jsi?
Stál na køiovatce za Raòkovem. Cesta napravo a cesta nalevo: pravá k marjánovské aleji, levá k Samechovu.
Dejme se, nohy, na cestu levou, pojïme tie a v obzoru
se zvedne oblak a za ním pùjde Lidka! Ïábel zùstal na køiovatce krèe rameny, ale Petr se po nìm neohlíel a spìl
k Samechovu, za lesem si lehl nad cestu na stráò. Bílý oblak
se neukázal, ale ona pøila. Pevným krokem, jím chodí jen
lidé poøádní a jistí sami sebou. Zdravil a ona mu kynula pøátelsky a s ní jako by mu byly kynuly i kvetoucí keøe se vech
mezí, co jich tu leelo od Samechova. Její tìlo, kdy
se pøiblíila, zavonìlo zdravím, a on pocítil stísnìnost. Sklonil
se hluboko tiskna její ruku.
 Ètu Machara. Na lyceu nám ho zakazovali, nevím proè.
Je tak pøímý, tak lidský.
 Líbí se mi, jak nemilosrdnì buí do naich prasat, øekl.
Ach literatura! Podívejte se do naí knihovny, kdo a které knihy
ète. Jsou to studenti a dìlníci. Trocha dìlníkù ète vìdecké
knihy. Úøedníci a ivnostníci nic. Pokud se týèe profesorù, ti,
zdá se, utkvìli na ètení úkolù svých ákù.

 Zhrdáte pauálnì lidmi, a to je zlé.  Nenávidím toliko 
snad!
 Co je horí.
 Vùbec, pravil Petr, ivot je bøemeno. Nevím, proè jsem
se narodil. Snad abych tuto pravdu konstatoval tisící. A pøes
to, ano, miluji toto bøemeno. ivota bído, pøec tì mám rád!
 Chcete citovat Fráòu rámka?
 Hle, kterak opakuji chtì nechtì, co ji dávno bylo øeèeno!
 Perete se sám se sebou... pamatujete se na prvé nae
setkání? Pøemýlela jsem o vás. Nezazlíte mi otázku? Je
i dnení setkání náhodné?
 Pøicházím k vám, k nikomu jinému. Zaváhala a pak øekla
ponìkud vzruena:  Nue, øeknu vám: láska vás vysvobodí!
Jeho oèi se v té chvíli podobaly oknùm pojednou se rozevøevím.
 Èistá láska, doloila.
Jeho oèi byly stále okny rozletìný mi dokoøán.  Co povídáte: èistá láska! mávl rukou. Okna se tie zavøela. Bylo ticho,
nad loukou, plnou lutých a bílých kvìtù zpíval skøivan svou
píseò. Na celé zemi leel svìtlý dotek boí ruku.
 Mimo lásku není pro hoøe svìta léku.  Citujete také nìkoho? optal se Petr.
 Moná. A bylo by v tom nìco patného? Hlavní vìc, vím-li
to. A já to vím!
Nemohl odvìtiti; cítil pravdu jejich slov.
Západ zrudl èervánky a dìlníci se vraceli z práce, míjeli
v hlouècích tuto dvojici; ji vonnou a jasnou, jeho chmurného,
unaveného; vtiskl si klobouk do hlavy a mlèel, vleka se vedle
ní.
 Jste kladná bytost. Taková, která nachází úsmìvy vude,
kam se obrátí. Máte v sobì ivou sílu a já mrtvý pramen.

Nazejtøí se Petr opìt svezl se stránì proti ní, øka:
 Láska vysvobodí moná svìt, ale mne ne. Byl jsem jí schopen vèera, ale dnes u ne. Jsou due, které rostou jen pro
nenávist. Miluji svìt, ale tato láska se mi rozplývá v lidech,
které potkávám a s nimi je mi souzeno ít. Svìt  co je to?
Veliký, nesmírný pojem a nakonec jen cesta, po ní jdeme,
a nyní jen my dva sami, pod tímto útrkem nebe.
Díval se na její orosenou tváø a na její jasné oèi, jimi jako
by na nìj hledìla neznámá krásná zemì. Cítila jeho pohled
na své tváøi a zardìla se vzruením.
Jednoho dne jí dal èísti své vere: nahmatala pod edivými
a zlými slovy básní jeho tìké srdce. Sklonila se nad nimi
znovu, kdy byla sama doma a ètla bez dechu; vyètla z nich
jeho vyznání a byla dojata jejich koncem. Øíkala si: Toulá
se a trpí! A bylo jí líto jeho mladého ivota.
Petr neèekal na stráni za lesem ani vèera, ani dnes, a teprve kdy vyla veèer na námìstí, vidìla ho kmitnouti se korsem a zmizet v èítárnì.
Vstoupila za ním do neveliké a nízké místnosti v prvém poschodí budovy mìstského úøadu. Petrolejová lampa dtila
od stropu mìkký prach lutého svìtla na noviny a revue, které rozkládalo
pøed sebou nìkolik hochù, Nebeský, Mach a Roubíèek,
septimánský krasavec, chrlící ze sebe pøi kadé pøíleitosti
citáty z Tolstého a Chelèického.
Veliké a teplé oèi Lidèiny rozpaèitì a polekanì spoèinuly
na Petrovì oblièeji.
Vyli na námìstí, je bylo ozáøeno nìkolika málo bledými
svítilnami a zdálo se velikou kaluinou, na pokrajích tie plýchající. Piaristický kostel zabodával barokní vì do zhaslého
nebe. Beze slov táhli kolem nízkých domkù vzhùru na Karlov,

ke kostelu svatého Mikuláe a ke høbitovní zahradì, z ní zavonìly kosatce a cyprie. Cesta spadala podél høbitovní zdi
do úvozu, v nìm je sevøela tma.
 Jako hoch jsem si sem chodíval pro hrùzu. A dnes? Proè
jste mne vyhledala?
Chtìla k nìmu hovoøit pevnými slovy, ale nyní jich nenalézala, nyní nenalézala ani v sobì, ani kolem sebe nic, èím by
mohla podepøíti postavu, poklesávající podle jejího kroku
ve tmì úvalu; cesta byla plná výmolù, bylo to tak trochu symbolické pro jejich rychlé pøátelství, které chtìlo vrùsti do korun
a do kvìtù.
Petr cítil její bezradnost a stal se sentimentálním.
 Kdy bych vás miloval, trpìli bychom oba. Nemiluji nikoho,
jen snad k matce cítím úctu ze etrnosti k její bídì a osiøelosti.
Ne jaká to úcta, jestlie jsem jí na krku? Kdyby si maminka
rozumìla, vyhnala by mne a já bych odeel z tohoto zemìpásu nì kam do kolonií.
 Chtìl-li byste, øekla Lidka velmi vøele, la bych s vámi!
V kasárnách troubili veèerku. Kolem nich pøeletìl voják,
dlouho jetì bylo slyet jeho skoky. Z temna zamrkalo svìtlo
v rasovnì, psi se tam zuøivì roztìkali.
A nyní jala oba spoleèná touha po dalekém svìtì, po modru neznámých hor a jezer, vzali se dìtsky za ruce, sedli
do trávy a rozvatlali se: Potáhnou dnem i nocí, volni a radostni
svým mládím.
Noc se nad nimi rozsvìtlovala hvìzdami.
Bude se tøeba ohlédnout po zamìstnání. Dá se na práci,
na loï, aby se mohli pøepraviti do Ameriky. Ale proè ne do Indoèíny? Proè ne na Tahiti? Urobí si chýi z palmových listù,
ptáci se budou sletovat pøed jejich práh a pøi západu slunce

budou vzpomínat na krásy starého svìta, kterými proli a usínajíce uprostøed kvìtù a vùnì, budou myslit na radostné probuzení. Zemì vìèného jara, nepatrný zbytek pozemského
ráje, který jest uzavøen navdy nesmírnými vodami oceánu.
Èarovný sen plynul pøed jejich oèima a jejich srdce buila
prudkým rytmem.
Zavanulo hlubokou nocí, kdy procitli z opojení a uzøeli trosky snu u svých nohou.
Duhový most, jej zbudovala chvíle, prolomil se pøed nimi,
stáli opìt na chladném bøehu, øíkajíce si  Není moná, není
moná!
Høbitovní zeï, nedávno opravená, bìlala se ve tmách zpáteèní cesty. Stydìli se za své pøenáhlení a rozcházeli se. Raòkov, uzavøený v noc, pøijal je jako neznámé mìsto troseèníky.
Cítili nerovnou dlabu ostøe v chodidlech a omítla cizoty spadávala na nì s domù rodákùv.
 I za marný sen díky, øekl Petr a ona stiskla rty.
Kytice polních kvìtin svítila z vázy na jejím stolku odøíkavì
a potìila j i svou èistotou a pokornou odevzdaností. K té kytici
se utekla s mladým hoøem.
Kdesi vysoko nad ní, nad jejím zeleným domkem, táhla prudce noc s bojovnými prapory temnoty, jediné, která v ivotì vítìzí.
Na který bøeh byly odplaveny její jistota a pokojná víra v rosná rána?
Souostroví vìèné blaenosti, mládí a ivné krásy, jsi-li, proè
tì èlovìk nedochází?
Proè se obrazí v chvìjících se parách jen tvoje fata morgana?
Slyela jetì do pozdního spánku tìkot psù z rasovny.

Na køiovatce cesty k Samechovu a k Ouroènici stál køí a za
ním se chvìla osika, statný, tíhlý strom. Míjejíc osiku vzpomnìla si vdycky Jidáe, rezavého zlosyna z bible, který ukonèil svùj ivot na tomto døevì. Ode vdy byl ivot a sen, ivot
a zrada. A láska a Bùh a Kristus, andìl a ïábel a svìtlo a tma.
 Jdu za svìtlem, chci jiti za svìtlem øíkala si umínìnì.
Utrhla kopretinu a rvala její bílé jazýèky
 Jaký bude mùj ivot? Svìtlý èi tmavý? Svìtlý  svìtlý.
Její unavené oèi se novì rodily. Svítilo slunce a po modrém
nebi plul rùový oblak.
 Tahiti, øekla opìt a bílé jazýèky kopretinových terèù zùstávaly za její stopou: Ano? Ne?
Podél cesty kvetly bílé lomikameny a modré zvonky. Z lesnaté stránì vonìl vemeník. Natrhala ho pøehrli a voníc
k nìmu, myslila na kolu, je jí zasvítila vstøíc s vrku, ze zelenì
starých selských zahrad.
 Byla jsem celá u vyjevení, kdy j sem vás vidìla s tím Vlkovým, pravila klempíøka Burianová Randové, vracející
se Straínskou ulicí k veèeru domù.  Ani svým oèím jsem
nechtìla vìøit. Znám toho chlapce dobøe, dejte si na nìj pozor! Ach, jak dobøe ho znám. Chovala jsem ho, kdy byl jetì
takovýhle, ukázala. Neposlouila byste si, celé mìsto by o vás
mluvilo. Je to pøece lajdák jako Mrhalù a jetì høínìjí. A proè
vlastnì neleze dál za Fassatiovou? e u by se ho byla nasytila? Sleèna Zabranská mi to øíkala.
Uèitelka se zalekla pøívalu slov, ale pak nakrobila tváø a z
oèí jí skoèily jiskry hnìvu:
 Budu chodit, s kým budu chtít, paní Burianová.
 Neboka tetièka by tomu jistì bránila, kdyby chudák ila,
odvìtila dobrácky Burianová. Vìøte mi, ctila jsem ji upøímnì,
byla tak pøíkladná.

 Zajisté, mohla by být vzorem pøemnohým a nìkterým enám obzvlá. Její velikou ctností na pøíklad bylo také, e se nestarala o to, do èeho jí nic nebylo. Sbohem, paní Burianová.
A mladá uèitelka odcházela.
 ába zelená, sykla Buriánka. A kterak se za dobrou radu
jetì nafoukla. Hleïme, ona se jeí, furiantka!
Zatím co klempíø Burian usýchal nad správkami starého nádobí jako zralý lusk, íøila se jeho ena Róza v bedrech i zadku a rozkvétala v tváøích sametovým nachem. Mladý mistr pochrchlával nad lihovými kahany a ona nejradìji, podpírajíc
se o boky, chytala lelky pøed krámem.
Její tøi dìti skotaèily po mìstì, dvouleté se molousalo se slepicemi v písku na dvorku; dvì teta právì minula nejmladímu
a Buriánová opìt cítila tíi nového plodu v hlubinì svého tìla.
Stála pøed krámem, pila vzduch, do nìho vydechávaly prùjezdy svou kyselost.
Ulicí hnal tele øezník Vomáèka. Napøímil se, maje minouti
Burianku i pozdravil hluènì
 Co dìlá starý? køikl. Nu, ádné zle, jak vidím, panièka
zdráva!
V jeho oèích se jiskøilo. Aby se pochlubil svou muskou silou, zkroutil bojácnému zvíøeti ohon a smýkl jím o ètyøi metry
dopøedu. Mistrová se rozøehtala.
Bylo jí najednou veselo, tak, z øezníkova poèinu, z idiotských
poskokù telete, z pohody dne, ze zahálky. Vela do krámku,
vyøídila Vomáèkovo pozdravení a znovu zaloila ruce, dívajíc
se na ulici. Po druhé stranì se inul tichými, chvátavými kroky písaø Rychlý, za ním se loudali bratøi Rejholové; mìli ruce
v kapsách, cigaretu v ústech a èinili dojem lidí plnì si vìdomých ceny svého ivota.

Burianová zavìtøila. Kdyby se byla mohla postaviti jako lovecký pes, bývala by tak ráda uèinila.
Za sebevìdomou stopou bratøí Rejholù táhl pruh neèistoty,
její zápach podrádil její chøípì. Pøeli a Burianová
se zasnila; ulice byla tichá, jen slunce lezlo po rozbitých chodnících; a pøed Buriankou plynul èas jejího mládí; pøed dvaceti
lety pøila za sluku do domácnosti Vlka pekaøe; byla tak mladá, tak mladá! Kynula z rohlíkù, jich pøed tím neznala. Kdy
Vlkovi pøili o barák, pøela do Kubáskova hostince, kde myla
od rána do veèera nádobí a drhla zaplivanou podlahu.
Pøicházeli páni od úøadu, pili své pivo, ètli své noviny a vracejíce se veèer k svým manelkám, ilhali po Andiných òadrech a lýtkách. Byli mlsní jako kocouøi, dotýkali se jí, kdykoliv
se jim octla na dosah ruky; a pøijídìli sedláci a plácali ji
po zadnici a smáli se i smáli se hluènì, aby ukázali sílu svého ivota. Jako obtíné bohatství pøenáela pøes plameny své
panenství, jedinou výsluku chudého domova. Kdy klempíøi
Burianovi, dennímu hostu Kubáskovy hospody, zemøel tatík,
odvedl si ji od výparù drtìk a smradu pivních splaek
do krámku, v nìm se, dav výpovìï z místa, zaøídil koneènì
pro sebe. Pøivedl Annu z hluku do ticha, jemu dlouho nemohla
pøivyknouti.
Burian se Anny neptal po citech, vyslovil prostì své pøání,
znìlo jako rozkaz; vzdáti se této partie mohla jen pitomá holka a Anna mìla vech pìt pohromadì. Z dìveèky se stala
pøes noc paní, rovnou své zamìstnavatelce a enám tìch,
pøed nimi se dosud musila dret v úctì a je musila hlasitì
zdravit. Proto byla Burianovi za toto tìstí vdìèna, ale, Burian byl mu suchý, bez áru, nechtìl nic kromì svého obìda
a veèeøe. Lehal záhy na loe a usínal, zatím co ona se pøevalovala z boku na bok. I vycházela pak, a tu pøicházeli mui,

jim se po léta odpírala; ertovali s ní a ona se smála hluènì
jejich pepøeným slovùm a jenom na oko uhýbala pøed jejich
nestoudnými doteky.
Burian stravoval své plíce nad kahany a plechem starých
hrncù, nerozèiluje se nad tlachy mìsteèka, jeho byl èástí jako
jeho otec a dìd:
 Dejte mi pokoj, odbýval kadého, kdo mu chtìl naznaèit,
co vìdìl dávno celý Raòkov; nechci o nièem nic vìdìt! Starám se jen o to, aby ch mìl eo spravovat, abychom mìli co
jíst. Øeèi mnì neiví.
Den spadl veèerem a Burianová zevlovala.
Mladí dìlníci pøecházeli kolem se slukami a vadlenami,
usmívajíce se na sebe. Soudný kráèel zamylenì do výborové schùze, vdovec Øíha se mihl, a Burianová myslila na jeho
osiøelé srdce. Rozsvìceli svìtla a Øíha hledìl do oken pod
záclonky pln zvìdavosti; zamíøil ke klempíøce, jeho nos
se zavlnil, oèi se zálibnì pøivøely.
 To jsem se nasmál, paní Burianová! Jejkote! K Judáovi
pøila taková coura, pøived ji ke mnì na míru, abych jí uil støevíce; mìla u jen semajdané lupky.
 Jaké jsou dneska ty enské nestydy, pane Øího, ani idù
se netítí! Mistrová se zajíkla a ovál jejího oblièeje se omastil
jako posvícenský mazanec.
 To se rozumí, enská a enská je rozdíl.
- Svatá pravda. Ale nikdy tak nebývalo. Oni, idi, víte, køesanskou krev  fuj! A se mi zvedá aludek! A víte, e Vlkùv
chodí s Randovou? Ano, s uèitelkou Randovou. Vidìla jsem
je chodit spolu a nic za to nedám, e... víte... kdo má èas, aby
hlídal její barák v noci, chachacha!
 To jsou novinky, smál se Øíha, omakávaje svýma malýma
oèima rozvlnìné klempíøèino poprsí.  Tak tedy Randová tak-

hle? Kdo by to býval øekl? To se ví, e sama, docela sama,
bez dozoru. A e mnì to nikdy nenapadlo?
 A Judá tedy má  jak jste to nazval? To jsem na ni zvìdava! Co pak to bude zaè? To jsem zvìdava!
 Nu ano: Cilka Hojerová si vzpomnìla. Judáovi se zachvìly ruce, kdy mu podal listono
dopis, na jeho rubu stálo písmem co mono nejnìnìjím:
C. Hojerová, bývalý èlen Tatrovy umìlecké spoleènosti, t. è.
v Roudnici, hotel...
Dopis dýchal velikým pøátelstvím a touhou uzøít Judáe, èlovìka umìlecké due, zlatého srdce, vzácného porozumìní.
Svìt ji zklamal a umìní... co pak je umìní to, co se pìstuje
v dneních venkovských spoleènostech? Kolegové a kolegynì jsou zrádci a intrikáøi. Øeditel proteuje svoje lidi, ty, kteøí
mu lichotí a donáejí. Zhnusil se jí ten ivot. la k divadlu z idealismu, obìtovala ve, co mìla  Judá to nejlépe ví!
Byl pohnut, slzy se mu draly do oèí, kdy jí odpisoval, e nemùe nic lepího udìlat ne pøijet do Raòkova, do jeho vøelé
náruèe: Budu vám títem. Pøijela a vrhla se na jeho hruï
s pláèem. Kouzlo pøíchodu se velmi poválivì ztenèilo, kdy
se ukázalo, e Cilka je tìhotná. Judáovo srdce se vak
nezatvrdilo a bylo mu zcela dobøe, kdy v jeho jizbì odloila
plaid a øekla, zastavivi proud slzí:
 Diví se, miláèku, ale  vdy je to tvoje! Vím to zcela
urèitì!
Dudá vzpomnìl na horkou chvíli listopadové noci, v ní
se mu poddala spíc z útrpnosti ne z vánì. Krev mu vstoupila do hlavy a ramena mu klesla. Ale vzmuil se záhy.
 Dobrá, øekl, pøináeje salám a chléb. Hleï, koupil jsem
i víno, aby to bylo slavnostní. A udìlej si pohodlí. Tu je tvùj domov, sem svìt na tebe nesáhne, sem jeho slina nevstøikne.

 Jsi tak dobrý! Dìkuji ti. Nevìøil bys, co j sem vytrpìla.
Ach, jsem znavena!
Burianová se smála a se ohýbala  e je s outìkem?
 Poèítám, e v osmém mìsíci, odpovìdìl Øíha. Chtìl jsem
vzít míru vem tøem. Povídám: Vdy u jsem byl taky enatý,
já bych to trefil!
Øíha odcházel. Kráèel dál pøi zdi, nakukuje pod záclonky.
Burianová hledìla za ním poøehtávajíc se.
 Ty, mui! Ty nikdy nic neví! Dudá se oenil.
 A se oenil, kdy se mu líbilo. Mnì to práce neubere ani
nepøidá.
 To se rozumí! Ale na divoko, aby s vìdìl a, cheche, hned
rodina! Co øíká? Já myslila, e jsi nìco tento...
Mu neøíkal nic. Cítil velikou únavu v køíi, na prsou ho tíilo
a chtìlo se mu spát. Dìti u taky spaly, Burianová zùstala bdít
sama; civìla polosvleèená u okna, vedoucího na dvùr.
Rozlehl se smích kádlené sluky, pak se ozvaly housle,
táhle, nyvì, smutnì. Zmlkly a pak zaèaly znova, letní píseò,
je lehla na srdce jako ruka roztoueného milovníka a k ní
se zdvihl zpìv mladých hrdel:
Jetelíèku v lese,
boe, rozpomeò se!
Jaké je to mi a milování,
kdy mne holka nechce!
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Píseò prýtila z hostince starého Hnátka; tato putyka, do ní
se Hnátek pøestìhoval, pustiv Oøech, stála na konci ulice
jako praivá bába, poslední útìcha opilcù. ivoøila ze slávy,
jí se pokryla pøed ètvrt stoletím s mladou hostinskou v èele.

U spali vìtinou za zdí u svatého Mikuláe, kdo tam bdívali
a poutìli ilou pøebytkùm svých energií a kape; i enkýøka,
silná jako chlap, je milovala, pila i rvala se jako forman, byla
mrtva.
Jetelíèku v lese, boe rozpomeò se!
Jednooký výrostek Trezal stál uprostøed nálevny pod petrolejkou, a kývaje se strany na stranu i trhaje sebou, hrál píseò
za písní.
 Dej u pokoj, nebo se uøveme! køièel Hars, ale Trezal neslyel, jsa zabrán do hry.
 Jen hraj, a si rozmaèká prsty! Co stojí tahle barabizna,
jetì to neslyela. A slyela u moc, viïte Hnátku! Petr se smál
vysokým, nepøíjemným hlasem. Umolousaný hostinský kývl,
vzdychl a pøihnul si z Harsovy sklenice.
 Ba, slyela. Co zaila, to u nikdy nepøedhoní, holeèku.
Já to dobøe pamatuj u, tak dobøe, jako vaeho otce, kdy pøiel k nám na Oøech, rozbitý bouøí, s malým klukem v náruèí.
To jste byl vy. Boe, to u jsou leta! Vak i moje ena je dávno
nebokou.
 Tak u to dopijte, takáøi, a se máte jednou dobøe. Vypadáte, jako byste louskal váby, drgrele! køièel na nìj Hars
a Hnátek dopil Harsovu sklenici naráz.
Frantiek s Petrem zase jednou po èase zasedli za pinavý stùl opovrhované hospody, aby se porvali, ale byl tu Trezal,
lajdavý parasit s hudební duí, a oni s ním pili a pili mnoho;
jejich køik znìl do polomrtvého mìsta. Pøili bratøí Rejholové
a vec Øíha, sedìl tu advokátní solicitátor Habada, odpovìdný
redaktor nezávislého ètrnáctideníku Hlasy z Podchlumí,
do nich psal katecheta Kejø feuilletony z cest po Svaté zemi
a profesor Snùpek pøíleitostné básnì na den císaøských na-

rozenin; vydavatelem a hlavním redaktorem byl pan lékárník
Dlabal, jen vyrábìl politické úvodníky, jakési ètrnáctidenní
výtaky z politických úvodníkù Národních listù. Odpovìdný
redaktor pak mìl na starosti rubriku zahranièní, shánìní insertù a expedici.
Habada tøískl na stùl:
 Víno sem, Hnátku, nebo vás dám do novin a budete mít
ostudu!
 I mlè, obludo, osopil se Hnátek, vdy neumí ani psát.
Redachtore, redachtore! A smál se liácky pod zplihlé, plesnivé kníry.
Po pùlnoci usnul Habada mezi bratry Rejholy pod politým
stolem a Trezal mu hrál:
Dobrou noc, má milá, dobøe spi.
Posléze se pøikolíbal i inenýr Schovánek. Sedìl zamraèen,
pije rychle likér za likérem a obèas støíleje od svého stolu divoké ípy po Vlkovi, jen, jak se zdálo, vùbec neznamenal jeho
pøítomnosti.
 Co jste tak veselý, he? køikl na Vlka pojednou.
 Kdo se to ptá? optal se Hars.  S kým mám tu èest?
 Vás se to netýká, pane, zachrèel Schovánek a uèinil pohrdlivé gesto. Vás neznám. Ale s tím, abych tak øekl, vìèným
studentem, mám si vyrovnat jistý vroubek.
A povstal rudý vztekem a s chutí bít se.
 Nic ve zlém, pøátelé, zaøièel Hnátek, stavì se pøed Schovánka, jen ho vak prudce odstrèil, a vletìl na nálevní pult.
 Nue, skvitnìme si jej, øekl Vlk a skoèil na stùl a se stolu
pøed inenýra.
Stáli proti sobì jako dva berani.
 Leze mi do zelí a to nemohu trpìt.

 Já? Pøisámbohu, ani prstem jsem se nedotkl, udeøil se Vlk
v prsa.
 Nevìøím ti, darebáku, zajeèel Schovánek.  Darebáku!
zpøíèil se Vlk.
 Bij! zaøval Hars a Petr udeøil pìstí Schovánka mezi oèi,
a se zakolísal.
 Jetì! pobídl Hars, a prudká rána dopadla po druhé na inenýrovu lebku.
Køik, jen se zvedl jako houf krkavcù, tøískal na okna a padal do ulice.
Roztrhli rváèe a Trezal, pobledlý rozèilením, vyvzpomnìl tklivou melodii, je pobouøené ovzduí zvolna poèala tiiti, kladouc se na nì jako náplas. Kraválem se vzbudil také Habada a bue znovu do desky stolu, porouèel opojnou tekutinu
za tekutinou, a pøipíjeje na pøátelství celého svìta, rozléval ji.
Pak se znovu skácel a spal pod stolem, chrochtaje jako vepø.
Za hospodou se ukázal pruh edého svítání. Potom nastal
den a Vlk byl sám. Zmocnilo se ho hoøe opilcù.
 Neèistý! opakoval Harsovy nadávky s velikou nenávistí.
Mìl pocit, e se bije kameny.
A tu, hle, jsou dveøe Kláøiny! Jak se k nim dostal? Pøed desíti lety poslal po nìm kdosi malé Kláøe koíèek jahod, dostal
za posilku pìtník.
Jako tehdy i dneska se chvìl, kdy klepal na dveøe. Ale dnes
mìl holé ruce, nenesly daru. Dnes tu byly, aby se nastavily!
Klepal, nikdo se neozýval. Zabuil tedy jako na brány.  Kdo
je?
Øekl své jméno.
 Ach! Nedìlejte rámus! Tie! ozval se Kláøin poplaený
hlas.

Nalehl na kliku a byl uprostøed pokoje.  Jak to vypadáte?
Nezabil jste nikoho?  Dva. Sebe a...
 Tie! Nejsem pøece za horama, øekla pøísnì, ale pak
se usmála, rozevøevi náruèí. Svìtnice se nad ním zavøela,
jeho nebe i peklo. Vìdìl, kdy opìt sbíral smysly, e má tváø
mokrou slzami. Smála se mu, brala jeho hlavu do loktù i tiskla
na òadra a on v nich sténal, cítì veliký smutek; celé mládí
se v nìm propadalo hoøem a oputìností.
Vydìeným zrakem zíral na zalé kvìty na stropì a bylo mu,
jako by vidìl po prvé proud slunce, jen se øítil dovnitø.
Ve starém domì bylo ticho a Petr si pøál hluku, v nìm by
skryl tisíc vyèítavých hlasù, proudících ze dna havých útrob.
 Pst! sykla Klára, kdy pojednou vyskoèil rovnou na podlahu.
 Kdy jsme se dali do boje, Kláro, musíme dobojovat, køikl jako by u nyní chtìl zachycovat bøitké rány jazykù mìsteèka.
 U je, jak se zdá, dobojováno, øekla Klára. Pøivøela oèi
a odvrátila se od nìho.
 Sleèno Kláro!
 Slyím. Ale prosím vás, odejdìte! Ach boe, nekøiète, zvolala, aèkoliv Petr byl u zcela tichý. Pod námi je otec, stùnì!
Buïte etrný! Zalomila rukama, jata dceøinou láskou.
 Sleèno Kláro, øekl Petr tie, ale ona mu zavøela ústa.
Jdìte pryè, rychle  proboha, co se to stalo? Dìkuji vám,
øekl Petr.
Stiskla mu mezi dveømi ruku lhostejnými prsty. Byl pln vùnì
a tepla jejích poduek a èehosi, co jako by chutnalo krví.
Mnul si oèi; bylo mu stále jako by trèel v palèivém snu. Scházel opatrnì po skøípajících schodech jako zlodìj, srdce mu
stoupalo do úst. Vyel, ani ho, jak se domníval, kdo vidìl.

Klára se rychle strojila. V kuchyni sedìla Amála jako kvoèna na rozhrábnutém hnízdì, její velké a unavené oèí pøebíhaly
zvolna z koutka do koutka:
 Sleèinka mìla nìjakou ranou návtìvu, øekla mrzutì.
Klára uhnula provinile
 Ach, to jen tak! Pøinesl mi rùe, nu, prudký hoch. Vak
jsem se zlobila! A optala se chvatnì: Jak je tatínkovi?
 Bude líp, dej pánbùh. Mìl trochu fantas, ale poznal mne.
Usnul k ránu. Ani oka jsem nezamhouøila. Ach, já vím vecko,
mávla po chvíli omrzele rukou. I to vím, e se Vlkùv pral
s panem inenýrem. Proè, to ovem nevím. Dnes v noci
u Hnátkù. Taková putyka, fuj! Øíkala to Marjána Svaková.
 Tak? vyjekla Klára a stiskla silnì rty. Obloha byla zlatì
rozklenutá, ale tady v starém domì táhl den za sebou roztøítìné, tmavé perutì.
Zvonili poledne a starý Fassati pracoval k smrti. Pøed týdnem jetì budil dcerunku Klárinku, áral se v domácnosti a v
dýmce, bruèel na nejstarího, náhle vak ulehl a poèal
se ztráceti v peøinách jako popelavá skvrna holuba v bílých
oblacích.
Zesýchal se rychle, strom, vytrený náhle ze zemì. Spal
nebo blouznil, ale míval i jasné chvíle a tehdy pøehlíel celý
svùj minulý ivot jako hospodáø lán zralé penice; vlnil
se v mírném vanutí pøedveèerního vìtru, bohatý a dlouhý, velmi dlouhý; obcházel jej, a byl s ním otec i dìd, vìrná strá rodu
Fassatiùv; zezadu pak, kde splývalo pole s nebem, dívaly
se na nìj pøetiché oèi jeho eny, rozehující se svìtla vìènosti.
Hospodáø vztáhl v roztouení ruce. Tu se lekl: Hle, koukol
v penici!

 Milosrdný boe! Viktor!  Viktore, hanbo mého títu?
A zmizelo obilí, hvìzdy, strání duchové, a vydechla tma ze ví
své hloubi.
Øítil se do ní jako do propasti. Zachytil se
 To jste vy, Amálko?  Amála, milostpane.
 Vzpomínejte na mne v dobrém...
Spal.
Byl lutý, krùpìj potu mu stála uprostøed èela
jako deová kapka. Klára se jí nevimla. Udìlala nad ním
køíek a sepjala ruce eptajíc modlitbu; ne její mysl se odtrhla a ona myslila na dobrodruné probuzení, na mladou váeò
Vlkovu. Byl opilý, ten chlapec. A dìkoval, zaè?
Klára sedìla se sepjatýma rukama v klínì a cítila, kterak
pod nimi kypí a se vzdouvá její pohlaví jako vlna èerné krve,
jako by hrozná houba rostla ze dna jejích vnitønosti, jako obrovský polyp.
 Viktore... dechl otec, nepohnuv rty.
Klára zavolala tie nejstarího. Viktor schýlil se nad umírajícím. Nic.
Viktor byl vybrakovaný, smutný jak hrob. Klekl u postele
a choulil se v zimnici; dopadaly na nìj tìké rány.
 Jdi u a netøes postelí!
 Ach, ty! obrátil na Kláru krutì oèi Viktor. Nejsem prvorozený? Snad mì nebude odhánìt, kdy mì volal?
 Nezaslouil sis býti jeho synem, øekla Klára. Vztyèil se jakoby utknut a napøáhl ruku. Klára se propadla do pohovky,
její oèi zùstaly trèet kdesi mezi ní a bratrem. Spustiv ruku pøiblíil svùj hranatý oblièej k jejímu a syèel:
 Myslí, e nevím! Jsem blb èi co? A teï pøichází jako
andìl a chce nám dávat rozhøeení?

 Viktore! zaúpìla.
Vykulil oèi; byly u bez hrùzy. Dopadl na pelest a zakryl si
oblièej.
Tehdy otec kytl, ale nepohnul sebou.
 Sestro, vydechl pojednou Viktor, odpusme si. Pøed otcem.
Jeho hlas vycházel z propasti, je se v nìm rozevøela.
Mlèení, je na to Klára poloila, mìlo hrot jako íp; zabodl
se a chvìl se v ránì. Avak její srdce se poèalo ubírati
za støelou. Vzala bratrovy ruce, zaaté v pelesti, a stiskla je
nìkolikráte, ryjíc do nich nehty.
Sloupkové hodiny, nad nimi bdìl otec po ètyøicet let, aby
se nezastavily, zahrèely v ten ráz, zmlkly, a celý dùm se pohnul v základech a vydal zvuk velikého ticha, je proniklo údy
a zamrazilo v páteøi.
Smrt sáhla po Fassatiových a vyrvavi jejich koøen, odlétala s chechtotem.
Klára vykøikla hrùzou a Rudolf se vøítil do dveøí. Rázem tøetí
hodiny zaznìl umíráèek.
Umøel bohatý, nebo hlas zvonu byl váný jako krok hodnostáøùv pøi církevní slavnosti.
Dobré role, dùm, dobré role dùm, Kriste, smiluj se...
Obracejíce se po zvuku, øíkali lidé
 Kdopak to bude? Kdo jinej ne starej Fassati, pravila Batáøka. ala trávu pod panskou kovárnou s vdovou Hrabánkovou. Ustaly obì v práci a pokøiovaly se.
 Bùh mu odpus vechny høíchy, napøímila se vdova, tak
von teda u taky natáh baèkory. Musíme tam holt vichni,
tetièko.

 Ba, tak. Ale a my umøem, jáøku, takle nám vyzvánìt nebudou. Jako mýmu starýmu: Nic nemìl, nic nemìl. Èernohlávek se nepøetrhne. To je ta spravedlnost na svìtì!
 A není to jedno? Jen kdy se potom vichni sejdem. A u
aby to bylo.
 Vy huso, co vám tu schází? Na smrt máme vdycky dost
èasu!
A schýlily se znova k vancùm pro dobytek.
V starém domì na námìstí nastal shon. Najednou bylo vude plno, pøibíhali sousedé a známí, jejich oblièeje praskaly
smutkem jako bomby, které po sobì zanechávají dýmný zápach. Pøihnal se knìz a vyèítal, proè e lidé tak málo myslí
na smrt, je je jediné skrze jeho ruce bránou k opravdovému
ivotu, ale cítì bohatou odmìnu, ustrnul se i mazal ustydlá ji
chodidla vinárníkova.
Umrlec leel s usmíøenou tváøí dosud v peøinách a citlivým
návtìvníkùm se zdálo, e se vznáí vzhùr u, blíe k nebesùm.
Byl hubený a lehký. Myèkám, které ho k veèeru snáely s oblak
opìt k zemi, zdál se obilním snopem, vysueným sluncem vlídných ní. A jak ho drhly, vzpomínaly ty to chudé eny svých
ivých muù: Tato úzká, lutá prsa! Oj, nai mají dosud pevné
hrudi jako podeve. A toto bøicho, jak obrácená miska! Bøicha naich muù jsou tvrdá a bývají plna vzpoury! Z nich vyvìrají jejich mylenky a v nich ústí smysl naich dnù, pro nìj pracujeme a proò myjeme i toto tìlo. A hle! Uschlé pohlaví: Ano,
za nì, za tento uvadlý list prodala nae pramáti vìènost; jak
je smìné; jak je nicotné; a pøece ono je klíèem ivota, støedem veho dìní a støedem svìta.
Chudé eny vzdychly.
 Kdyby tak, tíko, èlovìk nemìl bøicho, pravila Botièková.

 A kdyby byl bez tohohle, vzdychla tíka, ukazujíc.
 Jo, to teprve by byl andìlem!
 Co èlovìk zkusí, ne je svatý, viïte? protáhla tíka a vysmrkala se hluènì do spodnièky. Pokraèovaly v práci. Tato
stehna, jako hùlky!
Nai muové mají stehna svalnatá, plná, drsná, tìká jako
kameny, kterými se zavírají kvasící vinné sudy, kterými uzavírají nás, stokrát a tisíckrát nás, které jsme høíné, Kriste pane!
Odpus nám nae víny, jako i my odpoutíme naim vinníkùm...
Tøetího dne byl sòat s katafalku Jeronym Fassati, zabednìn a taen párem èerných chocholatých koní, pomalu, s nejvìtí váností k své hrobce, jí støehla tíhlá pinie, strom zemì,
z ní pøili Fassatiové. Hudba hrála.
Mìsteèko kráèelo dùstojnì za rakví.
Dobré role, dùm, Kriste, smiluj se!
Znìl zvon, jej pobízel Èernohlávek.
Klára se potácela uprostøed bratøí od zdìné krychle, z ní
na ni zaválo studeným puchem zetlelého tìla matèina a ji
se nyní snaili rychle opìt zaklopiti poloopilí nádeníci. Potácela se, bratøi ji podepøeli, aby nepadla. Tíha ivota se poloila
na její ramena, uvyklá dosud nositi jen svìtlo a radosti. Zastesklo se jí prudce po soucitném pohledu, i vzhlédla do mnoství oèima, v nich u vyschly slzy, touíc uzøíti tváø posledního
milence. Ale Vlk nebyl v zástupu; u bran høbitovních stál jen
èernì odìný Schovánek; pøiel, aby jí stiskl ruku. Byl bledý
a mezi oèima mu sedìla modrá skvrna. Bratr Rudolf ho vtiskl
do koèáru a pøinutil ho pak, aby el s nimi na smuteèní hostinu.
 Pøála bych si, vìru, sleèinko, aby z téhle smuteèní povstala svatební, pitla hospodynì Amála v kuchyni Kláøe do ucha.

Byla to neprozøetelnost, jak seznala z prudkého pohledu Kláøina, i omlouvala se, tváøíc se opìt bolestnì jako u hrobu. Co
vak to bylo platno: øeèená slova nemùe odemluvit.
 Nemluvím s vámi, Amálko. Uráíte mùj smutek. Nejsem
u taková, jako jste mne znala! A svého otce, svého otce jsem
mìla radi ne jsem sama tuila. Teï to teprve vím!
 Nemyslila j sem nic ve zlém, naopak. Ostatnì, co dìlat,
smrt nièím nevykoupíme, je tøeba i za nejvìtí truchloty myslit
na ivot, jinak bychom pøece zahynuli...
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 Ach, Gustave! Tys to vechno zpùsobil! naøíkala Cilka.
Moje umìní, moje vechno, proè jsem od mládí ila, moje
kariéra! Kde je to ve?
Dudá leel uprostøed svìtnice na zemi na pinavém prádle, Cilèiny náøky se ho dotýkaly bolestnì, cítil se neastným
a strach pohánìl jeho srdce.
 Co si poènu? eptal si beznadìjnì. Co si poènu, já tøikrát
prokletý?
Cilka sténala zatínajíc zuby:
 Ó, ach! Nikdy jsem nechtìla mít tyhle bolesti. Nenávidím
je jako smrt.
Noc stála nehybná a nìmá nad lidskými doupaty jako straidelná loï.
 Gustave! øièela Cilka, utínajíc prsty do postranic.
Leel s provinilýma oèima, obèas vztáhl ruce smìrem k ní
a ptal se zoufale, co by mìl dìlat. Potom vstal, povytáhl knot
v lampì a oblékal se.
 Uvaøím èaj s rumem, pravil. Zahøeje se, bude ti líp.
 Vdy jsem celá zpocená, zahoøekovala. Nechci, nic nechci!

 Nue, èerná káva na laèný aludek ti nemùe ukodit...
 Já  umøu! køikla v tom Cilka velikým hlasem a vztýèila
se na loi tak prudce, e zapraskalo ve vech svých èástech
a Dudá polekán, neumyt a bez klobouku vyrazil do ulic.
Porodní babièka bydlila na námìstí; stanul u jejích dveøí
po nìkolika mohutných skocích a div, e neutrhl drátìné dradlo starého zvonku; podìený jeho zvuk pronikl celým domem, byl by vzbudil i mrtvého.
Dudá úpìl, stìí mluvil.
Ale dìvèe, nikoli chlapec, jak si v hloubi srdce pøál, narodilo se a odpoledne, ve chvíli, kdy se rozhlaholily zvony na oslavu poslední cesty Jeronyma Fassatiho.
Zatím co Cilka spala, nahýbal se Dudá bezradnì nad robátko. Bylo celé èervené, slizké a malé, tak malounké a køehké, e se je bál vzíti do rukou, aby mu neublíil.
 Bude mít tìstí øekla bába odcházejíc. Zvonily hrany, to je
dobré znamení, to je, jako by abka dostala do vínku dukát.
Dudá se nemohl vzpamatovat. Proíval dny stálého kvapu
a starostí; pøipadalo mu zatìko vìøit, e je to on sám a nikdo
jiný. Mnul si èelo, aby si uvìdomil, e mu skuteènì nastal nový
ivot, z èista jasna, jako kdy hrom udeøí  pøiel, lehl si
na postel, poèal se tam rozvalovat, hekat i lomit rukama a breèet, hlavnì breèet. A uèinil tlustou èáru pøes celou minulost
idovu, zarazil na jejím konci hùl jako inenýr pøi vymìøování
nové silnice: je nutno se uhnouti právì na tomto místì o celých devadesát stupòù. A do kopce?
Co naplat! Kdy do kopce, tak do kopce. Nohy, alou!
Smrt Fassatiova a narození dcerky neznámého pùvodu
spadly do mìlkého klína Raòkova jako dvì pøezrálé hruky.
Pøiel Soudný i stiskl idovi pravici, podíval se na dítì, posadil se na chvíli, pronesl pár slov a mìl se opìt k odchodu.

 Zachoval ses dobøe, soudruhu, øekl, jako mu. Tak tì ctím.
koda, e to není chlapec, il bych mu atièky.
Dudá byl zøejmì potìen a zavøev za Soudným dveøe, podíval se s pýchou po dítìti a Cildì; pak vyòal z kufru svoji koili, prohlédl ji proti oknu, aby vidìl, kde je chatrná a poèal ji
trhati na pleny.
Pøisedl na postel a øekl:
 Povijan jsem u koupil a koèárek dostanu od Pavlátù; je
to volnomylenkáøská rodina a u ho nepotøebuje. Jen co
vstane, Cilko, pak pojede vecko jako na koleèkách. Ví,
takový chlap, jako je Soudný, èlovìka pozvedne...
Dívala se na nìj oèima, v nich se chvìl ranìný úsmìv.
 Ví co? zakomíhal se Dudá nad dìckem i odváil se je
vzít po prvé na lokty. Ví co? opakoval; kdy osud nedovolil,
abychom se vìnovali umìní my, musí se stát umìlkyní ona!
 Za mne, za mne! vzepjala se vzruená Cilka.  Za tebe!
A dodal tieji: Za mne také, pøisámbohu.
Petr Vlk vstoupil s kvìtinami, choval se nemotornì a tonul
v rozpacích, kdy pøál rodièce zdraví.
 Ani se mi nepochlubil se svým tìstím, pravil sedaje.
Byl jsem kdesi za vrchy, v jiném svìtì. Jaktìivo jsem
se neoctl jetì v takovém chumlu. Vechno najednou  tak to
dopadlo, ráz na ráz. Uvaøím èaj, Vlku, jen se poøádnì posaï.
A kvìtiny do dbánu; aby nepovadly. Hle, jaký jsi pøítel!
Pamatuj i se na vás, paní, vidìl j sem vás na jeviti. Mohl
bych vám øíci i kus.
 Ach, moje jevitì, pronesla Cilka. Jako bych u deset let
na nìm nebyla!
 Paní! øekl Judá a dal se do smíchu. K èertu, ani na vdavky
nebylo pomylení. Ale je tøeba na nì myslet, e ano? podivil
se.

 Ale kde? V kostele èi na úøadì? zeptala se Cilka s ivou
úèastí. On je id a já katolièka. A co bude s dítìtem?
 Petøe, raï, já tomu nerozumím. Já vaøím èaj.
 Nechte to bìet. Kdyby ti chtìli vzít kostelnictví v synagoze, obrátil se Petr po Judáovi, pak byste ovem li do synagogy. Je to jedno.
 Tys také idovský kostelník? smála se Cilka, hledíc na Judáovy ruce, nalévající líh do samovaru. Ani ses nepochlubil.
 To jsou malièkosti.
 Devìt øemesel, desátá bída. Nebude to tak? usmála
se Cilka.
Øíkám ti, vás uivím vdycky. ádné starosti. Teï je nejdùleitìjí, jak nazveme dítì! Co radí, Petøe? A Judá zapáliv líh
v kahanu vztýèil hlavu a ke. stropu, plnému much.
 Nejlepí jméno jest Eva. Je prosté jako list stromu, z nìho prababièka jedla plod lásky. Je nejentìjí.
Judá byl naden.
 Myslila jsem, víte, nìjaké takové  Dagmar, Viola.
 Nech tedy sluje Dagmar Eva! køikl id.
 Poèkat, u to mám! Julie? Vdycky jsem si myslila, e to
bude vrchol mé slávy, a mi dají v Národním zahrát v Romeu
a Julii. Pojï sem, moje Julie, smála se, tisknout k ústùm rùový oblièej íèek novorozenìte.
Bylo to jako slavný køest.
Ó, Julie Dagmar Evo! øièel Judá. Dìcko se vzbudilo a plakalo.
 Chce pøevinout, øekl Judá, stavìje pøed Vlka kouøící koflík. Pøevinu je, uvidí, jak u j sem zapracován.
 Nechce pøevinout; má hlad, chce pít.

Dìcko se pøissálo s velkým úsilím, i sloilo pak sladce ruèièky podél tìla, dumlalo velký prs, boøíc do nìho celou tváøièku.
V rozcuchaném, z rubu na rub pøeházeném idovì pelechu
bylo v této chvíli slavnì jak za jarního rána v lukách pod lesem, v nìm se cukrují ptáci.
 Vichni jsme neèistí, myslil Vlk, jediné zvíøata a dìti j sou
bez poskvrny.
Kdy vyel, potkal Burianku. Tváøila se mile a pøátelsky, jako
stará dobrá známá, s ní jsme se po leta nevidìli.
 Ach, mladý pán! hekala. Nu, copak stále dìláme? A co
matinka, matinka? Boe, já si tak èasto vzpomínám, jak jsem
bývala u vás. A u Judáù mají dítì, dceruku. Pøilo poehnání shùry, øíkají, zasmála se falenì.
 Ano, Judá je pomilováníhodný mu, ovem, lidské mrchy by ho nejradìji roznesly.
 A co dìlá sleèna Klára? otázala se rychle Burianka.
 Pohøbila otce, jak známo, odvìtil sue a el dál, nechávaje Burianku stát s otevøenými ústy.
A pøece tato otázka mu naklonila hlavu: kamkoli se podívá, vude tì udeøí Klára do hlavy. Nezapomínal, ale podivná
bolest, jí cítil, poèala sama sebe polykat; mizela horká vùnì
krve, ale na srdci, kam vnikl omamný ár prvého poznání, zùstala jizva, kterou ivote, nièím nepøikryje a nezahladí.
Sotvae zmlkl um hlasù nad Fassatiovým hrobem, zazvuèely vyprávìním podrobností o pøípadu Judáovì. Nebyla to
událost vední. K idovi se trousily návtìvy sousedek, vzdálených pøíbuzných, i tìch, kdo mu svìøovali prádlo; jako by
byl obecní pastvinou, na ní se mùe napást kdejaká svinì.
Koneènì rozzuøen uzamkl dveøe na dva západy.

Ostatnì nastaly dni veder a Judá byl nucen zamìstnávati
se pilnì sodovkou. Rozváel dopoledne láhve po hostincích,
odpoledne stával s povozným stánkem na rozích ulic, ústících
do námìstí, obklopován ustaviènì houfem dìtí i zahaleèù,
kteøí si z nìho rádi tropili erty.
Ne se Cilka ráno probudila, u tu byl Gustav s nákupem,
pøináel zeleninu, brambory i hovìzí kosti do polévky, aby byla
silná. A pak se chutì zapøáhal do vozíku. Nalézal nyní v sobì
tolik energie, jako by mu nalili nové ávy do il. Táhna za sebou po nerovném dládìní skøípající vozík, kul plány, kterak si
zaøídí novou ivnost, u jedenadvacátou v ivotì; jedenadvacátou, poslední, ale výnosnou.
Nechtìl odkládati nic na zítøek, pøikroèil ihned k provádìní
 Kupuj u kùe, králièí, zajeèí kùe! Platím nejvyí ceny.!
Prodal koich po otci, aby mìl kapitál do zaèátkù. Pøeplácel králièinky, aby jméno nového kupce velo ve známost
u lidu, pozdìji vak si hrdlil s kluky i hospodynìmi o krejcar,
o dva, zapøisahaje se, e prodìlává. Nosil kùièky na rameni,
edé, èerné i strakaté, jako koichy vzácné zvìøe, a shazuje
je doma na podlahu, øíkal:
 Cihlu k cihle nutno dávat, aby byl dùm. Zaøídím si obchod
s kùemi jako mùj otec, povede se nám dobøe. Døíve jsem
nemìl pro koho ít, dnes je vìc jiná, mám cíl.
 Kdyby jenom tak nesmrdìly, ohrnovala nos Cilka.
 Dnes jsou to smradlavé kùe, zítra vak z nich budou peníze. Peníze nesmrdí, odpovídal Gustav. Mùj otec z tohohle
smradu uivil osmièlennou rodinu. A jak! Byl u nás blahobyt.
 Ach, moje jevitì! øíkala Cilka zamilovanì, kdy k nim opìt
pøiel Vlk na veèerní besedu.
 Recituj nìco, ebronil Judá.

 Nemám nápovìdy, smála se Cilka; ale smutek tesknil pod
jejím smíchem. Pak sklonila hlavu a mlèela.
Rozsvítila lampu, aby se tma nevìsila na dui; nìjaký oblièej se pøitiskl na sklo okna. Zahledìli se tam, oblièej se pøilepoval, a se rozplynul v kulatou, masnou skvrnu, z ní hledìly jen dvì oèi, laèné, chamtivé.
Dudá vyletìl pln hnìvu, ale Vlk ho strhl zpátky.
 Která svinì, klel id.
 Burianová, klebil se Petr.
Odlepila se, v miku vak se na skle rozplynul druhý oblièej.
 A toto je vec tíha, klebil se Petr poznovu. Tentokráte
se Judá nedal zadret, vyrazil na práh a stal se roztreným
pytlem nadávek; rozsypávaly se úzkou ulicí jako krupobití.
 Jsem jako tlustá Lída, váím dva metráky. Mìli bychom
vybírat vstupné. Nechtìl byste být im, presariem? Lístek za korunu. Zbohatli bychom. Schýlila hlavu do dlaní.
 Leze to kolem poøád jako hmyz. Jak tu mùete ít? ptala
se Vlka.
 Tak, jako se ije mezi hmyzem. Co dìlat? Nevíme si rady.
Poraïte!
Zavrtìla hlavou a její oèi odletìly do dálky. Dudá se vrátil
uprskán, ale nedozloben. Syèel jetì, leè zmlkl, jakmile jeho
pohled zabloudil k posteli, na ní spoèíval malý oblièej Julie;
byl tak milý a sladký, e se mu srdce zachvìlo, a on cítil, jak
toto stvoøení poèíná míti rád opravdovou, otcovskou, pynou
láskou, pro ni by byl ochoten podstoupiti sebe krutìjí zápas.
 Psal jsi mi, e na mne nestøíkne ádná pinavá slina, pravila Cilda tie. Doufejme, e tu bude dobøe, a se zvìdavost
nasytí.

 Èlovìk se musí bránit. Bìda slabým! Pøisahám, e vás
uhájím. Pøisahám, e budu silný! A Dudá myslil na králièí
a zajeèí kùe, v nich je skryto tìstí pøítích dnù.
Cilèiny oèi opìt odletìly.
Otcova smrt pùsobila Kláøe Fassatiové hoøe, je nikdo nemohl zmenit. Dni míjely jejich dùm zvolna a kadý byl shrbený jako umdlený staøec. ila obklopena samotou, kláterním
tichem, je dává rùsti modlitbám a pokání. Býti silnou v pohrdì veho, co milovala! Viktor ji nalezl v pøedsíni plazící se pøed
Kristem; pozdvihl ji jako dìcko, oèistil její kolena a zahledìv
se na ni po prvé èistým, bratrským pohledem, pravil:
 Vidím, jak trpí. etøi se, vdy otci u nièím nepomùe.
Vím, nikdo tì nebude mít tak rád jako on, ale jak jsi zeslábla!
I já se hryu. Mìli jsme ít za nìho dobøe. I já si vyèítám! Modlí-li se, modli se i za mne. Já nemohu. Já u jsem asi ztracen.
Chtìl se obrátit k odchodu, Klára vak zadrela jeho loket
 Spoj se se mnou k cestì vykoupení. Ve dvou nám to pùjde snáze.
Sedìli dlouho v pokoji vedle sebe.
Vyhledávali se èastìji. Jestlie se døíve potkávali jako nepøáteltí cizinci, svazoval nyní spoleèný al èím dál tìsnìji jejich due. Nacházeli mnoho spoleèných rysù. Kdy byla pøeètena Fassatiova závì, seznali, e nejsou zdaleka tak zámoní, jak se vdycky domnívali. Rudolfovi pøipadl dùm, Kláøe nìkolik tisícovek vedle starého nábytku: to bylo ve. Viktor
dostal dýmku a tìký koich, hospodynì Amála zbyteènou
vete, oslazenou dvìma stovkami.
Rudolf byt rozumný mu, bylo se lze nadáti, e ve pùjde
v obvyklém poøádku dál.

Jednoho dne zavedl pøed Amálou s Klárou a Viktorem øeè,
z ní bylo dost zøejmo, e sice zùstává ve pøi starém, ne
po èase bude nutno pøece pomýlet na jisté zmìny; bude
potøebí rozíøit závod a tak velicos. Snad by byl èas pøemýlet také na Kláøiny vdavky, a pokud se týká Viktora, záleí jenom na nìm; Rudolf mu vypomùe radou i jinak, o tom netøeba pochybovat.
Cítili svrchovanou vánost jeho slov, ale Klára byla dotèena.
 Nikdy, pravila. Nerostla jsem proto, abych se prodala.
 Nemá panství, abys mohla ít z dùchodu. Bude-li uvaovat o vìci, jak se sluí, dojde k tomu, e vdavky jsou jak
obyèej nì jediným východitìm i z tvé situace. Odjede
do Prahy, bude chodit do divadel, na koncerty, pøijde na jiné
mylenky. Ale, jak pravím, s nièím nespìchám. Mluvil jsem
se Schovánkem. Pokud mohu soudit, myslí stále na tebe
a není to partie patná, dodal povýiv hlas. A vy, Amálo, doufám, u nás doslouíte.
Amála se hrdì napøimila a setøela slzu, vedraví se pohnutím do oka.
V staré zahradì bylo ticho. Prelo celé dopoledne, potom
se vak vyèasilo, sad byl pln vláhy, lesknoucí se barevnì
na stromech i v trávì. Klára utrhla rùi a zatkla si ji na prsa.
Praha! To slovo ji lákalo, vyslovila je nìkolikrát po sobì; pod
ním se zjevovaly krásné ulice, naplnìné výkladními skøínìmi
a umivým hlukem... A Schovánek stál pøed ní a ona øekla:
Arnote. Tys mùj milý? Tys mùj mu? Ale stín jí neodpovídal.
Od Minaøíkù zaznìlo piano a zvuky houslí: Vìrné nae milování. Klára se trpce pousmála: Ano, je nám známo, pan Orlíèek miluje paní geometrovou. Lyrické intermezzo bývá nejsladí... Je nám známo. Ve je nám známo. Ach mìsteèko!

Kdybych se pøed tebou uzamkla na sto západù, vetøe
se ke mnì, naplní kadou mou póru. Zamhouøím oèi, abych
tì nevidìla, ale cítím tì, pobíhá po mnì a svìdí. Nelze ti
utéci, nelze se skrýti pøed tebou; jsi vudy pøítomno jako bùh!
Pøes plot nahlédla hlava sousedky Hanibalové:  Vae slepice nám pìknì zøídily záhony, sleèinko! jeèela. Polete si
sem pro nì, nebo je pobiju!
Jindy by se byla Klára pohrdlivì usmála a pokrèila rameny.
Dnes, ovem, slepice ne Fassatiových, ale Rudolfovy byly
vìc, vzbuzující zájem
 Hned pro nì dojdu, paní Hanibalová. Dìkuji vám za upozornìní a lituji, e vám zpùsobily kodu. Folete si sem dìti,
natrhám jim rybízu.
 Není tøeba, není tøeba. Já vám je tam, potvory, pøehodím,
abyste nemusila obcházet, zesládla rázem Hanibalèina neèesaná hlava a zmizela...
Ach, sleèno Kláro! Krasavice okresního hnízda, kterak jste
bývala pyná a velkomyslná, a jak se vám dneska chce ticha
a pokorného ivota! Uzrála ve vás leta  jdìte, abyste vydala plod.
Sbohem, sleèno Kláro!
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Hars vykládal prudce, tmavé vlasy mu poletovaly, jako by
hnány vichrem
 Nikdo z nás nepostaví díla, nebude-li íti mimo svìt. Je
tøeba se odøíci veho, co nás rozptyluje. Kadé rozptýlení jest
uhnutí z cesty.
- Chybìjí ti jetì poustevnická brada a opánky, pronesl
vánì Skála. Vlk se smál.

Byli po dlouhém èase opìt pospolu; zdálo se, e se navrátilo kus jejich zelené minulosti. Vlk se jetì smál. Skála se dal
do hvízdání a Hars gestikuloval, odbíhal a opìt se vracel, vzruenì, jako by se chtìl po kadé na oba pøátelé vrhnouti
a sraziti je k zemi; milovali ho takto vzníceného, s tvrdou lebkou, z ní vyskakovaly plameny.
 ijete patnì, jste slaboi, vìdomì neèistí lidé! Skála blýskl vesele oèima:
 Pamatuje se, Frantiku, na onu povídku, v ní jsi obhajoval padlou dívku? Mìla dìcko, otec ji vyhnal ze stavení,
trpìla  tys j i nazval svìticí! Chtìla íti no svém. Nech nás
také íti po naem! Chachacha!
Hars chrlil pøívaly zlých slov, zlobil se.
 Ach, neèistí, øekl pak dojatì, co nevidíte, e trpím za vás?
Chtìl bych vás míti lepími, ne jste.
 Doèká se pìkných vìcí!
 Jen strpení, bratøe. Vecko pøijde.
Nad nimi letìl jen um borovic, znìlo to jako hudba vzdáleného splavu.
Vyli z lesa na kopec. Pod ním leel malinký mìstys, protìkaný øekou, je obráela slávu sluneèného dne. Seli dolù,
pískli na pøevozníka, posedìli s ním na bøehu, minuve nástrahy hospod a zase vzhùru silnicí do kopce, hulákali, smáli
se, klebili se do ètyø svìtových stran. Hornatý kraj
s naklonìnými dlanìmi políèek leskl se pøed nimi; z dálky
se sunul, zvolna se prodíraje stránìmi, øíèní proud.
 Hle, vlas! zvolal unesen Skála a zaclonil zrak.
 Èerta starého, co mi po ní! øekl Vlk a kráèel dál. Pokud
vím, jsou tyto bøehy arcibiskupovy.
 Ach, co je vlas? Já nevím! hømìl Hars. Já nevím!  Znám
ovem zvyk urèité krajinì, lidem, prostøedí, cítím se tam doma,

vede-li se mi tam dobøe; mám-li vak bídu, touím pryè. Proè?
Protoe celou svou bytostí chci ít, a ne hynout. To pøirozené. Ale jsa vzdálen, vzpomínám a chtìl bych zpìt. To té pøirozené.
 Pojem vlasti by tedy byl, myslím, zèásti hmotný, zèásti vyí, srostlý s naí duí, zafilosofoval Skála, stále se rozhlíeje.
Nemohu si pomoci, pøátelé, ale tento kraj jest krásný!
 Neuivil by ses v nìm, kdybys mìl dobýva chleba prací
rukou svých. Tvùj otec ovem má lomy  to je jiné, mùe si to
chválit, chudáci se drou na tebe.
 Domnívá se, Frantiku, e by se stejnì nedøeli, kdy bych
nesedìl tatínkovi na krku?
 V budoucnosti musí kadý stejnì pracovat, trubci budou
vyhubeni.
 Výbornì! Vùbec bude velmi plodné, jestlie promluvíme
o pøítích reformách, je zavedeme po revoluci. Nue, pánové, co soudíte o èervené mre? e je právì tak vzdálena jako
nae srdce hrdinství, není-li pravda? ptal se patheticky Vlk.
 Nech ije revoluce! køikl Skála, a se to rozlehlo stránìmi.
 Smolné víchy do vesnic  je to stádo, neèistí lidé! Zhyneme neøestmi, nevzchopíme-li se a nenastolíme-li pravého
boha lásky.
Hars pøicházel do svého ivlu:
 Bùh je podstata veho.
 Národ, který má boha, je nutnì dynastický. A pøítí spoleènost musí íti v svobodných komunách. Ne bùh, ale ivot
sám  to prav á podstata! ivot je náboenstvím budoucnosti, odporoval Vlk.

 A ije revoluce! zpíval Skála svou. Koneènì se rozmrzel:
Málem bych ochraptìl. Jsem zvìdav, padlo-li aspoò jednou
mé zrno na pùdu úrodnou.
 Asi ano: na èetnickou stanici, zaøehtal se Hars pojednou
uprostøed sporu s Vlkem.
 Kdyby vyel èetník proti nám, øeknìme: Øvali jsme evoluce! Vývoj øíe! Hurá!
 A potom bychom zapìli hymnu, øekl Skála.
 Úasné, potøásl Hars høívou, jak jsme bezcharakterní!
 Má-li zanedbanou páteø u z kolébky, bylo by v dvaceti
letech hloupou námahou shazovat hrb. Nesme své kasy oddanì do hrobu, kamaráde, radil Skála. Ostatnì nám u dvacet minulo, nebuïme poetilejí, ne jsme.
Leeli na stráni, slunce rylo svou poslední brázdu, svìt utonul v ohni.
 Kamarádi, bratøi! Kdosi el v plamenech západu a zpíval.
Naslouchali.
 A jednoho dne vyrazíme dobývat svìta, pak! Skála se napøímil, jeho oèi byly plny náhlé íznì.
 Pocváláme na emících, èi pojedeme vlakem? otázal
se Vlk.
Hars pohodil hlavou
 Kamarádi, bratøi  bídáci!
 Nue, pøátelé, zahovoøil znovu Skála, seli jsme se, abychom si neøekli, co jsme si chtìli øíci, a pøece  slyeli jsme
píseò neznámého, díky za to. Rozejdeme se, abychom
se shledali, moná, za jiných okolností.
 Obohaceni zkuenostmi plodného svého ivota, pøátelé,
zadeklamoval Vlk, ale Hars div se na nìj nevrhl; jeho oèi byly
divoké, zaúpìl, chytil se za hlavu a ubíhal dolù.

 Frantiku  Franto! - Minul ses s rozumem? Hars ubíhal.
Sedìli mlèky, dívajíce se za kamarádem, zcela ji drobným
v stínech pøedveèera.
 Pøemýlím èasto o nás, pravil tie Skála,. Jsme takoví
nìjací... a hledal marnì výraz.
 Zajisté, kývl Vlk, takoví nìjací... Ale on jest pøedurèený.
 Je v nìm bolest pokolení  tak nìjak.  Cosi, ech  jako
svátost.
 Celkem vak dobøe, e je pryè. Bez nìho si, zdá se, spíe rozumíme.
 Stojí mezi námi neèistými.
Ale cítili mezeru, zaválo z ní oputìnì, jejich ruce se ji marné snaily zakrýti.
Lokálka stanula a vyrazila znovu, nabravi tìce dechu.
Vlk vyel z nádraí sám.
Hars byl zatím ji dole s kopcù a hnal se silnicí k domovu
jako èertovo spøeení. Bouøe burácela nad ním, marnì se jí
snail uniknout. Vdy se tak s ním dìlo, pøicházelo to z èista
jasna, hlava mu odletìla a srdce se utrhlo. Chtìlo se mu cynicky smát a sentimentálnì breèet zároveò. Supìl ubíhaje,
pot se mu øinul s èela. Vítr citù, hoøký jako luè, poèal se tiit;
pohlédl k nebi. Skvìlo se èisté, mléèná dráha po nìm vinula
svùj odvìèný pruh s miliony svìtel. Pocítil se pod nesmírností
oblohy malým jak èerv, ale bolest uplývala; bylo mu, jako by
byl náhle vyskoèil z podzimní povodnì na tvrdou zem a zachránil se; èerný proud ho jetì ohluoval, ale pak znìl èím
dále slabìji.

Chopil se vìtve stromu a odpoèíval. Ohlédl se. Kdyby tu znova byli oni oba! Nechtìl se pøece takto louèit! Jak je ten ivot
podivný.
Hars vìènì trpìl. Pøíli citù se shlukovalo na jeho srdce, a tu
prchal, cítì se neastným; ivot ho bolel jako skalpovaná hlava. Nìmé hoøe Harsova rodu, bièovaného pokolení
za pokolením lechtici, køiovaného bídou, plakávalo v nìm
a on se marnì vzpínal, jako býk, uchopený za rohy. Bolest,
láska, nenávist slévaly se v jeden plamen, nad ním se opékal.
Znali ho tak a milovali; touil je pøivinouti na svou irokou
hruï, obejmout je, a by kosti chrupaly. Ale co ve stálo mezi
tímto objetím! Spí. bys horu pøenesl, spíe bys narazil èelem, e by odletìlo jako míè. Pøátelství rostlo v hádkách a pod
ranami. èím prudí úder, tím upøímnìjí.
Hledìl na svìtlou èáru silnice, neobjeví-li se tam tmavý bod.
Bylo mu, e se s nimi neshledá u nikdy v ivotì, i stali se mu
drahými, myslil na nì s velikou nìností.
 Kamarádi! vzkøikl. Ticho sevøelo jeho hlas.
Cítil se provinilým a odvrátil se od svého stínu, jej promítaly hvìzdy na bìlavý prach cesty k domovu.
Maje hrst penìz, uvízl Vlk v hospodì za osadou. Svìsiv hlavu nad sklenicí piva, myslil na oba kamarády. Vichni touíme po tìstí; co nám brání, e za ním nejdeme? Ovem, hovoøíme o nìm a sníme, nevìdouce, kde sídlí a v èem spoèívá. Cosi jako sladký fantom zjevuje se nám za tisíci øekami.
Je to klam. Není tìstí mimo nás, mimo mládí, mimo nae
dny.
Poádal o nocleh. Zavedli ho do komory, v ní páchlo plísní.
Otevøel okno, proud hvìzd jím vplul dovnitø. Leel pod jejich
pøívalem, bylo mu lehce. Vzpomnìl na Kláru. Leela vedle

nìho, ale on jí nevidìl do tváøe; jen její silné nohy se vzpínaly
proti nìmu a zrùovìlá, tuhá prsa krouila jako dva mìsíce.
Vzpomnìl na tichou uèitelku Randovou, a tu jako by byl vánek hvìzdného veèera ovál jeho èelo. A vztáhl po obou ruce,
jak tu ly nyní pøed ním.
Tøi dni mimo hnízdo byly veselé jak tøi vlajky na omelé budovì. Ale spìchal po nich domù rád. Bzuèelo mu v hlavì jako
v jarním úlu.
Nebýti doma podnájemníkù, byl by zahradil dveøe svìtnice
a ponoøil se do práce! Do jaké práce?
Avak pokoj nebyl vyvìtrán.
Tak tomu bylo vdycky, chtìl-li zaèíti: upomínka vìøitelova,
nemoc nìkterého z nocleníkù, nebo i nevyvìtraný pokoj.
A uslyel znovu matèinu vyèítavou otázku
 Hochu, kde jsi zase byl? Strachovala jsem se. Zdá se mi,
e tì u ani nemám.
Její oèi byly teskné. Zasluhovala by si na stará kolena lehèího ivota, myslil, hledì na ni, a po prvé vidìl, kterak od smrti
otcovy zestárla, nahrbila se, tváøe se jí scvrkly a byly edé jako
popel.
 Ano, mìl bych u také nìco dìlat, øekl.
 Koneènì snad u to sám uzná. Mluví se u o tom. Strýèek Vojtìch tu byl vèera, ptal se po tobì a taky  vrtìl hlavou,
abych se tak vyjádøila.
 Ale dluh nepøinesl? vybuchl Petr zrudnuv. Proè jste mu
neøekla, aby se staral o své blbce? Matka se jetì více shrbila nad nádobí v døezu a øekla po chvíli omlouvavì:
 Nu, nu, nebuï hned tak hr; nemyslil to právì zle. Pravda,
táta a ty  hned nakvaeni!

Mouchy bzuèely nad stolem a pod nimi sedìl Petr stísnìnì
jako zbabìlec; nevìdìl, co dìlat s rukama, bylo mu trapnì
jako áèkovi, který patnì napsal úlohu.
Pøed jeho oèima se na pinavém ubrusu poloilo jeho mìsteèko. Díval se na nì s ptaèí perspektivy. Ubohé a selé,
z prùjezdù k nìmu stoupal zápach. A vidìl prùvod sousedù,
jeden se sunul za druhým a na konci byl on sám: domníval
se vdy, e bude lékaøem této spoleènosti. Chacha? Nyní tu
kráèel, choule se v selý at  pøíivník!
Smutek jím zachvìl.
Tak tomu bývalo èasto. Ale jako vdy  mávl na konec rukou, zapálil cigaretu a nebylo radno rmoutiti se více, ne zrovna chvíle ádala. Na nièem nezáleí pøece tolik, jako na tom,
nedat se pøitisknouti zcela ke zdi!
Právì nyní  hola na palubu! Avak paluba se potácela.
 Chce být uiteèným èlenem spoleènosti? tázal se sám
sebe, i zhrozil se znovu toho truchlivého ivota. Uiteèné jest
býti právì parasitem, rozkladným èinitelem! To jediné, co
má smysl v této dobì!
A kolísající se loï u nebyla lodí, ale malou kolébkou a kuèeravý obèánek v ní dumlal spokojenì palec. Ovem! Vechno je tak známé, zbyteèná vìc strachovat se.
A klidnì pøekroèil práh.
Sotvae vak shlédl pranou ulici s umounìnými dìtmi,
se psy a staøenami, obrátil se a doma se spìnì zaboøil
do papírù. Nebyla to báseò, ani zaèátek románu: Základy
dnení spoleènosti mìl název novináøský èlánek. Podtitul znìl:
Ná cíl  porevoluèní pøestavba.
Papíry se vrstvily.

Pøed veèerem uèinil koneènì poslední teèku, narovnal
se v zádech a hodil do plotny popsané archy, zváiv je v rukou
trochu bolestnì.
Veèeøeli. Syn pozoroval malé pohyby matèiny; vidìl, jak jí
zeilnatìly ruce, jak se zaèínají chvìt. Odloila átek pøed jídlem i hlava její byla jaksi mení. Po krátkém èase nacházel
tolik drobných zmìn.
 Na vèerejek v noci pøiel nebotík tatík: neøíkal nic, hledìl na mne, zakýval starostlivì hlavou, a kdy zmizel, vzbudila jsem se. Tak, jako by se tu po nìm jetì tøásla záøe.
Syn mlèel, pojídaje dál chudou veèeøi.
 Kdy si vzpomenu, vzlykla, jak nerad odcházel! Poøád jako
by mìl jetì nìco na srdci  nezúètoval.
Bylo ticho, jen mouchy bzuèely. Pod Petrem se poèala znovu kolébati podlaha.
 A stále hledìl ke dveøím, pokraèovala matka, a zase
na mne, jako by se ptal, kde j si, kdy se vrátí, vrátí-li se jetì.
A ty ses nevracel.
Bylo to po mnoha letech po prvé, co tu zase veèer sedìl,
krotký, pozorný. Zdálo se e nabírá k èemusi dechu.
abák se chystal ke skoku z kaluiny? Bylo zaklepáno
na dveøe a vela Trezalka.
 Jaká vzácná návtìva, øekla Vlková, ani oèím nevìøím.
 Ano, jsem to já, usmála se skromnì paní Trezalová, ena
správce stravovny. la jsem kolem a tak se stavím na minutu.
Nesu radostnou novinu. Nevíte-li snad, e se nám bude vdávat dcera Rùa? Bere si ji hodný èlovìk, mám radost, ale,
prosím vás, pøece jen mì bolí srdce, protoe ji ztratím.
A Vlková kývala.
 Èím jest více dìtí, tím je matèino srdce vìtí a bolestnìjí.

 Avak mohu øíci, utøela slzu Trezalka, Evena mám nejradi!
Petr naslouchal obìma starým enám pokornì, jak nasloucháváme hlasùm zemì a teplého ivota.
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Podzim se tlaèil k mìsteèku. Za Trezalovou stravovnou u
byla pole a jimi kráèela ze iroka øíská silnice, zdobená
vestkovými a hrukovými stromy. Táhli se sem drobní ulièníci, aby orvali vìtve o plody, ale sadaø Vondruka je prohánìl
s øemenem v ruce; bìda darebovi, kterého dopadl; neznal
slitování. Mìl tøi boudy, v jedné sedìl sám, v druhé, prostøední, povaloval se blbý Pepija Pája, jej sadaø najal za laciný
peníz, v tøetí pak hlídal syn Emanuel.
Silnice se vinula za obzor a Emanuel, neuèil-li se, díval
se po ní a øíkal si:
 Jetì rok, uteèe to, a budu po tobì, sestro bílá, chodit
s vysoko vztýèeným èelem, volný jak oblak. Chodil poslední
rok do gymnasia; el na nì pozdì,
teprve kdy se otec trochu pozvedl z poáru, jen znièil jejich domek; miloval nástroje, chtìl býti zámeèníkem. Matka
vak rozhodla o jeho osudu jinak.
Nejstarí a nejvìtí sedal v posledních lavicích, zkuený, pøezrálý a vecek mrzat. Nebylo v tøídì kamarádù pro jeho vìk,
lavice ho maèkala, tísnil ho pomìr k profesorùm a svírala ho
chudoba, do ní byl obleèen. Se záplatovanými lokty a koleny
vyjímal se v prùvodu jako krejèovský tovary. Zùstával dìlníkem mezi áky, kteøí se tlaèili èím dál vý, nad své drobné
tatíky a upachtìné matky. Jeho pøítelem se stal Petr Vlk; hledíval na nìj vecek vzruen, cítil v nìm starí dui bratra dìl-

níka; Vlk chodil touto silnicí, Emanuel na nìj èekával a vyprovázel ho k mìsteèku.
 Jetì rok a pak jsem volný, rozbìhnu se, kam budu chtít,
Moná, e i na regulaci pùjdu, abych si vydìlal peníze a mohl
v Praze lépe ít.
Aleje byly napolo sebrané, blíil se s kvapem studený podzimek, a Emanuel pokalával.
 Nastydl j si se v boudì, jsou u chladné noci; mìl by ses
vyhøát v posteli; lehni si, uvaøím ti èaj, naléhala matka. A mnoho, zdá se, kouøí.
Emanuel mávl rukou, ale za dveømi, odcházej e, plivl do kapesníku, aby vidìl, neobjeví-li se krev jako pøedevèírem. Neukázala se a on znovu mávl rukou, tentokrát zcela ledabyle.
Potkal Evena a li spolu do alejí. Do boudy za nimi pøiel
Vlk. U se smrákalo, vestky vonìly z nùí a strhané listí páchlo z talut. Smutek prázdných polí tiskl se k boudì, v ní leeli;
dívali se na pruh silnice a pøes Raòkov k lesùm, do edé dálky.
 Nevím, kde mám pøezimovat, hovoøil Trezal. Tady, v Èechách, bych nerad zùstal. Nebyl jsem jetì na Moravì, rád
bych vìdìl, jaká jsou tam hnízda. Kdybych sehnal do spolku
nìkoho, kdo má koncesi, jel bych s ním vude.
 astný èlovìèe, vzdychl Vlk. Emanuel vzdychl rovnì, ale
neøekl nic. Bylo chvíli ticho, odkudsi jen drobnì drnèel vùz.
astný èlovìèe, opakoval Petr.
V eru na silnici se objevil komediantský povoz, taený malým konìm; nìkolik postav klusalo kolem, tíhlá, èernovlasá
holka se zadívala do boudy, zachechtala se a táhla opìt
za vozem, jen se rychlé tratil v rostoucím soumraku.
 Jako touha. èerné oèi, bílé zuby  objeví se ti a pryè, øekl
Vondruka.

Trezal se zasmál:
 Takových jsem mohl mít, kdybych býval chtìl.
 Netlachej, jelene, køikl Petr a Even se pøestal smát.
 Netlachám, abys vìdìl. Taky jsem el jednou celý týden
s komedianty, hrával jsem jim pøi produkci. Chtìli mì sezdat
s dcerou, ale já jsem odeel, ani jsem se rozlouèil. A øekl bych
ti, Petøe, kdybys chtìl, kde bys v zimì mohl najít práci. V Mostì
bys mohl pracovat. Horníci si vydìlají dost penìz, a ty bys,
kdy má koly, mohl tam dobýt brzy dobrého postavení.
Emanuel se vzruenì zadíval na Vlka, ale ten byl klidný; kouøil cigaretu.
 Ano, tam jsou jiní lidé. Jezdím tam k nim a hraj u jim. Chtìli
si mì tam vùbec nechat. Ale já nevydrím na místì, rád jezdím a rád pøijídím do mìst, v nich jsem jetì nikdy nebyl:
 Na severu jsou anarchisti! øekl zbonì Emanuel.
Zvedl se vítr a zatanèil s listím pøed boudou. Tmou jel vlak,
huèel a svìtelný pruh z oken se protáhl a zmizel; vlak vjel
do nádraí.
 Anarchisti. Myslil jsem, bùhví, co to není za divné lidi, nahánìli mi husí kùi. Teï u se jich nebojím. Jsou to lidé jako
my.
 el bych mezi nì od hodiny, pravil na to Emanuel a jeho
oèi se leskly ve tmì boudy a jeho vlasy jistì e byly vztýèeny
jako høebíky. Ty, Petøe, pøiel bych tam za tebou. Hoch
se rozkalal suchým, dlouhým kalem.
Petr neøíkal nic, pohnul sebou teprve, kdy Vondruka nemohl popadnouti dechu
 Sakra, ty má psí kael! Dej si pozor. Mìl bys jít k doktorovi.
 Èerta platné. Kalu u dávno plíce. Vechno nenávidím.
Chtìl bych se pomstít!

 Pomstít! smál se Trezal. Proè? A na kom? Pojednou zarazil uprostøed smíchu a pravil: Tak to je, kdy je èlovìk chudý. Cítí vecky bolesti na sobì a nenávidí, zvlátì má-li hlad!
Petr opustil boudu. Trezal, jeho housle rád poslouchal, ale
jeho tlachání mu lo jedním uchem tam a druhým ven, zasel
do nìho sémì, které u nyní, cestou od boudy, poèalo klíèit:
Most, Duchcov, Lom  práce v podzemí  práce v dolech
a propagaèní èinnost pro generální stávku.
Vstupuje do Raòkova potkal nìkolik známých, kteøí vak ho
míjeli velmi rychle, pøedstírajíce spìch. Podél zdi se inul tie
stín vdovce Øíhy, jen nakukoval pod záclonky osvìtlených
oken. Jako by se byla vechna pøetváøka a poouchlost ztìlesnila v jeho suché postavièce, v evcovì figuøe, který, cítì
se v svém pìtaètyøicátém roce opìt svobodným, lepil
se na kadou spodnièku jako chrobák na ovèí trus.
Zastavil Petra pochechtávaje se:
 Socani vás budou kandidovat na radnici. Slyel jsem to,
èestné slovo. Myslím, e budete jednou starostou Raòkova;
mìl bych z toho, vìøte mi, takovou radost jako vae matinka.
Doøekl usmívaje se vlídnì, ale oèi mu svítily marnì tajenou
kodolibostí. Snad chtìl sáhnout po klobouku, porouèet se,
ale v tom se octl mimo chodník a marnì se snail zachytit rovnováhu; padl jak iroký, tak dlouhý. Teprve za chvilku se zdvihl;
cítil, jak mu tváø hoøí palèivou bolestí.
 Sedí dobøe, váený? To je purkmistrovská! slyel Vlka,
ale nemìl chuti mu odpovìdìt. Sebral zèerstva klobouk
a zmizel.
Trezal koneènì rovnì odeel od Emanuela a sadaøùv hoch
zùstal sám a chystal se pøenocovat na slámì pod chatrnou
dekou.
Pøikryl se po ui, ale nemohl usnout.

Noc byla tichá, jen chvílemi zavanul vítr, a hoch slyel komediantova konì okusovat trávu. Byl sám s kalem, jen ho moøil
a vtiskoval mu smutné mylenky. Vstal, aby se rozptýlil. Sedl
si pøed boudu.
Nebe se vyjasnilo, veliké podzimní hvìzdy se chvìly ve výi,
a stranou silnice hoøel komediantùv oheò. Zadíval se naò,
zdálo se mu, e netryská od zemì, ale e vyvìrá èervený,
natahující se a opìt se skrèující, z èehosi mezi zemí a nebem
a kolem nìho e tanèí pruné dìvèe kouzelný tanec mládí.
 Kdyby tu byl se mnou Petr, vypravili bychom se k ohni
a potìili se moná s nimi. Já sám vak jsem zvíøe stydlavé
a bojácné. Umru moná, ani jsem poznal plamen a utrhl kvìt.
ó, já jsem tak ádostivý ivota a tak chtivý krásy! Moje srdce
je vypráhlé izní, bolí mì víc ne plíce.
Emanuel se stal melancholickým. Díval se k ohni, a kdy
oheò dohoøel, hledìl do svitu hvìzd. Silnice vycházela pøímo
z hvìzdného nebe a doráela na nìj, na jeho vetchý kabát
a na jeho slamìnou boudu, páchnoucí zavlhlou slamou, i cítil
pod dotekem vìènosti, e je ménì ne zrno píseèné a ménì
ne brouk, jen umírá zalezlý v skulinì zemì.
 Chtìl bych èin, který by mì proslavil, kterým bych se zachytil jako pták drápkem na okraji stre zapomenutí, do ní
se vechno mimo hvìzdy a svìt øítí kadým dnem, kadým
dnem!
Pøiel otec na obhlídku a podivil se, vida ho státi jako
na strái, a odcházeje, políbil ho po dlouhých letech zase jednou na èelo, trochu kvapnì, protoe byl pøíli dojat svou náhlou otcovskou láskou. Mizel v nezøetelných stínech aleje ustaraný, shrbený ji stáøím, únavou ze ivota.
Emanuel se díval za ním, jak se ztrácí a pocítil svùj smutek
se zdvojenou tíhou.

 Ach, chtìl bych prospìti lidstvu, chtìl bych obejmout zemìkouli! Ale moje náruè je tak nepatrná, e neobejmu ani
matku, abych v ní rozsvítil hrst vlahé radosti.
Usnul pak spánkem, který pøerývaly muøí sny a kael; stìí
popadal dech i musil nìkolikrát vyjíti. Ráno ho bolela hlava
a cítil kadý úd jinak, jako by ho byl dé rozklíil.
Neteèný a tupý prosedìl své hodiny ve kamnách.
 Odjedu na sever do dolù, budeme s Petrem pracovat
v anarchistické federaci, vykonáme èin, abych jím prospìl dìlníkùm a vem, kdo trpí chudobou. Udìláme atentát  nìco
velikého, co by otøáslo svìdomím vech tyranù, zatopíme doly,
aby se zastavila vechna práce v mìstech a propukla vzpoura
vykoøisovaných  vech nás, vech nás? Nue, pak nech
umru!
Byl tichý, teplý èas, on vak se tøásl zimou, a v den, kdy dotrhávali poslední stromy, ulehl.
Tenkrát odjídìl Even na své cesty v lakýrkách u hodnì
pochroumaných a v propoceném tvrïasu. Jel vesele do boje
s hnìdou etuí, v ní choval cikánovy stradivárky, pøi jejich zpìvu se lidem chtìlo do tance.
Emanuel proleel týden. Rodièe èasnì vyjídìli na trh s ovocem a on zùstával sám; nenávidìl tuto samotu, zlobil
se na strop i peøiny, v nich se potil a je páchly také vlhkostí
koutu, v nìm stála postel. Chtìl se uèit, ale písmena se mu
vdycky rozskákala pøed oèima, i nechával veho a tupì
se díval ke kamnùm, do prázdna, je se v nìm obráelo.
Za týden se mu ulevilo, i povstal a vlekl se do budovy gymnasia s knihami ledabyle zastrèenými v podpaí, a sedì
v lavici a zíraje k tabuli myslil, kterak provede nìco velikého.

 Atentát èi co? Nìco, co zatøese svìtem a do jeho hlubin,
a do základù.
 Nìco velikého! Co?
Za to, e trpí. Za to, e nenávidí. Za to, e miluje.  Nue,
Vondruko?
Slyel svoje,jméno i povstal. Nedáváte pozor. Sednìte si.
A profesor Cukráø si uèinil drobnou poznámku do malého
èerného notýsku a pak vyvolal jiné jméno. Vondruka se posadil.
Sedìl u okna, zadíval se jím na kalná nebesa a myslil:
 Nìco velikého, co pøekvapí svìt!
A tu ho pøepadl kael a rdousil, zdálo se, e z nìho vyrazí
ducha.
 Vondruko, Vondruko, hrozil profesor Cukráø prstem, vecek náhle ustaraný a zjihlý. Abyste neøekl, krtnu vám tu poznámku. Ale mìl byste jít k panu doktorovi.
 Mnì je to jedno, pravil Vondruka.
 Co je vám jedno? zdìsil se profesor. Neøekl u nic, sedl
si a jeho èelo bylo krabaté.  Inu, kdy je to takové, tedy vám
poznámeèku necháme.
Venku byl kalný den. Vondruka hledìl do nìho mysle:
 To uvidíte, bestie, kdo vás to obrátil vzhùru nohama!
Vechny hoøkosti svìta obklopily jeho srdce, a ono se zatínalo v pìs jako nenávistná ruka. Odcházel ze koly pomalým, klátivým krokem. Mylenka na èin se mu zaírala
do mozku jako èerv. Odboèil se své kadodenní pøímé cesty
do ulice s krámkem Soudného a vpadl dovnitø, neohlíeje
se tentokráte, vidí-li ho nìkdo strkati hlavu do díry neoficielnì
studentùm zapovìdìné.
 Pùjète mi, soudruhu Antoníne, dìjiny ruské revoluce.

 Nae strana jich dosud nevydala. Doufejme vak, e tak uèiní. Potøebovali bychom jich jako soli. Rusové! Ne, my nejsme
Rusové. Jejich inteligence jde do továren jen pinto, aby nauèila
dìlníky èíst. Vyuèí se truhláøství, a pak spravuje v carském zámku podlahy a chystá podkop. nemáme dìjin ruské revoluce.
A kdybychom mìli, zdá se mi, e by nám nebyly nic platny. Nae
inteligence, pokud je v øadách socialistických, nemyslí na provádìní zásad socialistických v ivotì, ulpí jen v teorii. Opravdovým socialistickým ivlem v naem národì jsou a zùstanou u
asi jenom dìlníci, bohuel i bohudíky! Ale ovem i teoretikù je
tøeba a nadto nepotøebuje strana nic tak, jako míti soudruha v kadém údu státu. Øíkám to Vlkovi pøi kadé pøíleitosti, avak on
jako by byl hluchý mrzí se na mìsteèko, na spoleènost pro svou
zahálku, nevida, e i on sám je vinen.
Kupodivu, jak tentokrát Soudný mluvil mnoho.  Tu je cosi,
pravil Vondruka a vytáhl z krejèovy knihovny Rutenbergova
Gapona a jeho smrt. Pùjète mi to, soudruhu!
Vondrukovy hubené prsty se chvìly na listech tenké knihy.
 Pùjèím. A pamatuj si, e se u nás tyká.
 Ano, vím, soudruhu, vzdychl Vondruka. Ale já, víte, nejsem sociální demokrat. Vlk mi pùjèil Kropotkinovy,Buøièovy
øeèi, konfiskované... Já jsem anarchista...
 Dobrá, dobrá, chlapèe. Vlk také není tak zcela ná. Ale
sejdeme se, a vás opustí romantika mládí! Veel Judá s balíkem pøeètených novin pod padím, hodil je na pohovku
a stisknuv obìma ruku zase odeel.
 Stateèný èlovìk, pronesl Soudný za ním. Bez pøedsudkù
a s velikou láskou v srdci k lidem a k naí vìci.
 Chtìl bych být také stateèným, abych mohl pomoci lidstvu, øekl chmurnì Vondruka a stisknuv,Gapona mezi uèebné knihy odeel.

 Vypadá trochu patnì ten Vondruka, pomyslil Soudný,
sedaje opìt ku práci.
Kdo oèekával, e se pøedseda organisace nevzpamatuje
z rány, ji utrpìl zlomením stávky pekaøských dìlníkù, mýlil se.
Naprostý nezdar ho s poèátku drtil, avak nyní byl zase u
zcela na nohou a s vìtím úsilím ne kdy pøedtím staral
se o svou organisaci, o poøádek v ni a o disciplinu èlenù, jich
pøibývalo. Zorganisoval kolportá èasopisù a zaloil stávkový fond.
Nejvìtím jeho úspìchem bylo zaloení odborové organisace v továrnì na usnì; byla pro ni získána øada dìlníkù, kteøí pøili do továrny s panských dvorù a domnívali se dotud, e
jsou taným dobytkem kadého, v èí sluby se nabídnou. Ti
rozeznávali lidi dvojího druhu: jedni mìli peníze a chléb, tìch
bylo málo, druzí pak, a k tìm náleeli oni a tìch bylo mnoho,
nemìli nic, jen dvì nohy, po nich chodili, a ruce, jimi pracovali; a k tomuto málu mìl jetì kadý enu, která tak snadno
a èasto rodila, jako králice.
Nemìli pro nic smysl mimo práci ve fabrice; v sobotu veèer
chodili do hospod pít pivo a hrát v karty, v nedìli li na ranní
a odpoledne spali, aby se posílili na nový týden døiny u kotlù,
u stroje a u valch. Jejich tìla byla proniknuta zápachem z koí
a tøísla skrz naskrz, jako jejich due oddaností k fabrikantovi, jen
jim dával práci a ivil jejich rodiny. Vlastník továrny chodil zøídka
mezi nì, nebylo tøeba, aby se staral o chod dílen a oddìlení, byl
tu øeditel a ten mìl vude svoje lidi, kteøí rozdìlovali práci a dohlíeli, jak se kdo pøièiòuje; vechny tyto pøedstavené bylo tøeba
ctít, pøede vemi se klanìt s vlídným úsmìvem.
Tìko se dobýval Soudný k jejich srdci a marná byla jeho
práce po celá leta. Obcházíval tuto fabriku jako hladový vlk

uzavøený dvorec, ale byl odehnán po kadé, kdykoli
se zakousl do vrat.
Vlastník továrny byl cizinec. Jeho dìd, vypravovali, pøiel
do Raòkova s holí a s pytlem na zádech; kupoval kùe; usadil se tu a jeho obchod zkvetl. Syn zaloil dnení továrnu, ji
vnuk roziøoval. Celý rod vak, aèkoli tu sedìl drahný èas,
zùstal cizí, ba jetì stále patøili do Vídnì nebo kam; jejich vyí
úøedníci rovnì byli Nìmci.
Malý ten nìmecký panský ostrùvek il si v Raòkovì tichým,
ale skvìlým ivotem; do jejich svìta nemìl nikdo pøístupu, kromì dùstojníkù, kteøí byli také svìtem pro sebe a jejich dni
se míjely s dny raòkovskými jako dvì rovnobìky.
Továrna se roziøovala o nový trakt s moderními stroji a s
pøevysokým komínem. Na zmodernisovanou práci pøili dìlníci z Prahy i z jiných konèin království a s nimi vstoupil
do Hochmannovy øíe nový ivel, vìdomý svých sil a ceny své
práce, a co nezmohlo desítiletí, bylo nyní v nich: základ organisace, je trochu se rozhlédi, sunula do kadého kouta a do
kadé díry svá obratná chapadla.
Oveme bylo stále tøeba si poèínat opatrnì. Na vrabce nesmí s bubnem. Hochmannovy hlupáky musils dlouho s úsmìvem obcházet, ne uvìøili bezelstnosti tvé tváøe a dali se lapit. Nejprve zaloili vèelku, pokladnièku na týdenní úspory
na vánoce. To byt vhodný poèin k dalí práci: stal se lákadlem
i pro eny dìlníkù. A brzy pøivedl Soudný toto sdruení v souèinnost se svou politickou organisací, do ní byl kooptován
èlen výboru,vèelky a je pak rychle na se brala ráz odborové
organisace. Na jejím razítku byly dvì spojené ruce, a èlenové
si s jistým váháním poèínali øíkat,soudruhu, zrovna jako
ti,socani. Stali se jimi, ani o tom vìdìli, a to byl mistrný kousek Antonína Soudného.

 Antoníne, oslovil se, dobøe si vede. Protáhl se, pustil rozeitý kabát a nehnuv se, zahledìl se oknem na idovský høbitov, pestrý podzimkem. Zasmál se, vidìl v duchu, kterak tam
pochodují zástupy s rudými prapory a slyel jejich píseò
Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod... Sedl znovu
k ití a myslil, e má dnes schùzi výboru a zítra e musí pùjèovat knihy v Rovnosti a pozítøí  co je pozítøí? A v nedìli se vypraví do Týnitì, kde je pøádelna, aby tam obhlédl terén a zapoèal s prací pro stranu po vzoru zdejí vèelky; potom dojde na sklárny na bøezích Sázavy a pak  boe, co je práce!
A kostroun zbonì vzhlédl k obrazu Karla Marce, i zdálo
se mu, e se ve vousech socialistického apotola pohnul
úsmìv, milý, pobízivý, spokojený, radostný.
Soused Hruka, pomahaè u kupce Sobotky, vtrhl dveømi
a ádal, aby se ujal jeho výrostka, jen byl nespravedlivì spohlavkován mistrem Øeøábkem, u nìho se uèil uzenáøství.
 Dám se k vám do strany, pomùete-li, aby Øeøábek byl
pokutován. Hocha jsem vzal a douèí se u Fialy.
Soudný si byl vìdom postavení, jakého se domohl svým ivotem a prací. Obraceli se na nìj vickni zraòovaní chudí a on
pomáhal, radil, bojoval za nì proti. køivdám a pro spravedlnost, a pøece vdy, dìkovali-li mu, tváøil se, jako by ne on pomáhal, ale kdosi jiný, jen se nazývá strana; ne on sám, nýbr veliké tìleso, jeho vùle on byl prostým vykonavatelem.
 Vyøídím vá dík soudruhùm, øíkával.
Lidé nosili k nìmu své strasti, jako nosí k lékaøùm své zlámané údy.
il chudì a støídmì, jak je tøeba íti èlovìku spravedlivému,
rozsevaèi nové víry a nových nadìjí.
 A dobudeme mìst, budeme chodit do selských pelechù. Tam je tmy, soudruzi! Vak ji také rozplaíme!

Nebyl od pøírody nadán výmluvností, mluvíval krátce, struènì, ale jeho suchý hlas mìl pøesvìdèivost:
 V jednotì je nae síla! Spojme se! Dìlný lid je pákou svìta! Spojme se, pohneme jím!
Jeho loe bylo tvrdé jako lùko vojákovo, zøídka pøevlékané; padal na nì vdy a pozdì v noci a leel èasto jetì dlouho s otevøenýma oèima, a tu k nìmu pøicházíval jas pøítího
krásného svìta, za nìj se bil, oslòoval ho a jeho srdce vzruenì bilo.
Nebude ani chudých, ani bohatých, nebude alù, nebude
smutkù, jen radost ze ivota bude lehat z duí blaených! Èlovìk hrdý a vzneený svou dokonalostí stane nad svìtem jako
nad kvetoucí zahradou, èlovìk èistý a silný, pán zemì a strojù,
které budou pracovat za nìj!
V takových hodinách ticha, které prosakovalo celým domem
jako voda moøskou houbu, vìøil, e jeho ivot nezanikne s jeho
suchým tìlem, e potrvá dál, aby se pak radoval s plesajícími.
 Proè se neoení, soudruhu Antoníne? tázali se ho a ertovali o jeho staromládenectví.
Mával rukou zhurta, a padl-li neomalený vtip o enách, èervenával se jako jinoch.
Znali tuto jeho slabou stránku a kádlívali ho, aby vidìli jeho
mládenecké rdìní a mohli se mu smát. Nezbývalo mu mnohdy na obìdy a tehdy si vaøíval èernou kávu, k ní pøikusoval
chléb. Nue, tehdy také chválil osud, e mu k srdci a k boku
nepøipoutal enu, která by trpìla, nemajíc co dáti do hrnce,
a èin Judáùv, jen na svá bedra naloil enu s dìckem, zdál
se mu hrdinstvím, je rostlo tím vý, èím více bylo v obecném
posmìchu.
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Julie, dítì Cilèino, mìlo se náleitì k svìtu, jak se sluí
na zdravé mládì. Ale Cilka schla jako by z ní s mateøským
mlékem odcházely mízy ivota.
Obèas k nim zapadal Vlk a Soudný. Dítì se rozvalovalo
na peøince, vonìlo mlékem, prskalo, smálo se a breèelo; breèelo-li pøíli, bral je Judá a øíkal:
 Má hlad. Pøevinu je, dej mu pít, Cilko!
Nebo plakalo-li, bylo to zajisté z hladu, z èeho jiného?
 Dítì, to je radost, øíkával Soudný, dej mi je, soudruhu, pochovat, i houpal je a promlouval k nìmu nìnými slovy. Odejdu bez potomka, øíkával, a to není správné.
 Nu  oveme, oveme. Ne pravda je také, e kadý
není pro manelství, jako kadý není otcem, i kdy potomek
tu je a hlásí se o svá práva. Co je manelù, kteøí necítí povinností k svým manelkám a rodinám. Jen se rozhlédni kolem
sebe!
 Dívám se a vidím, odpovídal Soudný. Ale ijeme pøece
v státì se patným spoleèenským øádem. Lidská spoleènost
je mizernì vychovaná. V pøítím svìtì bude otectví opravdovou pýchou a matka bude ctìna, jako tomu bývalo u starých
kmenù, budou se pøed ní sklánìt jako pøed udrovatelkou
a rozmnoovatelkou posvátných ohòù.
 Ano, i já vìøím, e tomu tak bude. Ale my, Antoníne, se toho
nedoèkáme. Jetì do nedávna jsem byl pøesvìdèen, e...
Hlava mu zapadla do ramenou a jeho ruce zatápaly.
 Vìøím dnes jen tomu, co mám: je toho málo a je toho
mnoho; záleí na tom, za jaký konec se to vezme.

Soudný pokyvoval hlavou a jeho zrak letìl na nízkou a blátivou ulici, její støed se podobal odpadové stoce; jestlie po ní
jel selský povoz s mladými koni, støíkalo bláto a na støechu
domkù, je se podobaly navlas svým obyvatelùm, prohýbaly
se jako oni a jejich okna, vìènì zavøená, byla jako jejich zrak,
edý starostmi a døinou.
Pobíhali tu staøí psi, neèistá rasa pudlíkù vìènì hladových
a byl-li mìsíc v úplòku, sráeli se v smeèku a vyli, rozespalí
lidé vybíhali a zahánìli je kamením a klacky. Jako obyvatelé
této vìènì mokré ulice i oni tvoøili obec pro sebe, Chudou
Prahu, bìda psu, který sem zabloudil z jiného rayonu: vrhali
se naò spojenými silami a tvali ho jako zlodìje.
Stalo se, e staøenka Rejzlová, nesoucí dbánek mléka
na veèeøi svým vnukùm, byla touto smeèkou povalena.
Od tìch èas napadala na nohu.
Hned vedle Rejzlových, rodiny provazníkovy, bydlel hodináø
Breburda, vídals jeho hlavu za oknem, el-lis kolem, vznáela se tam hubená a bledá jako pára nad hrncem; vycházíval
zøídka pøed práh, il s dcerou ivotem samotáøe, znalo se jen
jeho jméno a jeho hlas, který se nesmìle klonil pøed zákazníkem. Nekouøil ani nepil, pøes to trpìl záduchou, která ho èasto vyhánìla na dvùr, aby tam mohl popadnouti ztracený dech.
Neprodával nového zboí; spravoval pouze porouchané stroje cylindrovek a budíèkù; nemìl mnoho práce, jeho zrak nebyl proto opotøebován; ovem podle toho i jeho výdìlky byly
skromné, rovnaly se kozím bobkùm; èerti vìdí, jak ili. Míval
kdysi také pole, ale kdy mu zemøela ena, odprodal je a z
celého ceckáøského hospodáøství ponechal si jen kozu pro
ni jeho dcera ofie nosívala trávu tajnì atou na mezích vojenského cvièitì.

Tyto dvì rodiny byly tiché jako traviny v závìtøí a ztrácely
se také v ostatních, které hlukem naplòovaly své nízké pøíbytky, svoje veèery a nedìle. Bydleli tu lidé ze Schönthalovy palírny a lidé pracující u dvora Johanisova, jemu, neznámo proè,
se pøezdívalo Jeíek; a kamnáø Lichot a jeho ena také nebyli tií tvoøi; po blátivé ulici mezi psy pobíhalo mnoho dìtí,
vìènì umolousaných a rozdrbaných, veèer pak tu il vesele
výèep U Bura, zapadali sem vojáci, zpívali i rvávali se.
Za nízkými okny domkù v zimì se tlaèil zelený mech s papírovými jeslièkami, v létì tam dávali hrnce se zbytky kávy a polévek, a u kadých dveøí v dìravé halenì stála bída, zubíc
se na kolemjdoucí: Bydlí tu moji lidé! Jejich ivot odvracela
od svìtla a promìòovala jej na øadu dní, bìících za sebou
beze vzruchu a bez radosti, s trýznivou jednotvárností.
V Chudé Praze pouze Judá tøepetal køídly, aby vzletìl nad
bláto a nad kaluiny, které zanechávali po sobì vojáci vracející se od Bura, kdy se konèil jejich pøesèas.
Hledì do této ulice Judáovým oknem, cítil Antonín Soudný
vechnu její neèistotu, slabost vech ivotù na ní pøissátých
a nebylo mu do øeèi. Bolela ho bída vech nás, malièkých lidí,
kteøí pøece, zrozeni byve za stejných podmínek, mají míti stejné právo na tìstí a na nepøeberné bohatství, je chová matka zemì ve svém lùnì.
Rozprelo se tichým, drobným detìm a smrákalo se.
Soudný se rychle rozlouèil a vyel; myslil na to, e je tøeba
choditi dùm od domu a neustávati v probouzení:
 Vstávejte, chudí, vykøikujte svou bídu a domáhejte se spravedlnosti! Chudí celého svìta, povstaòte jako jeden mu
a hømìte své kletby k nebi!
Zatím co Judá shánìl ivobytí po mìstì  nyní nastávala
eò králièích a zajeèích koí, Cilka se doma obírala dítìtem.

Kupodivu, jak s poèátku marnì shledávala city, nic se v ní
neozývalo, hledìla na své mateøské povinnosti jako na past,
do ní byla polapena její svoboda. Nyní vak, èím dále tím více
se v ní probouzela vánivá láska k tomu malému bezbrannému tvoru, jen tak dravì se sápal po zøídlu svého ivota, skrytém v jejím prsu. Dìátko bylo milé, sladké a nevinné. Hledívala na nì, kdy spalo, a slzy jí vstupovaly do oèí:
 Jaký ivot tì èeká, Julie? Osude, rci mi! Osud stál nad
dìckem, ale nedával odpovìdi.
 A mne dítì nebude potøebovat, myslívala, pùjdu pryè s ním
 za svým umìním! Jak vánivì se budu uèiti svým úlohám!
Jak budu nyní proívat své role! Proniknu, dostanu
se do Prahy? A vidìla prudce ozáøenou rampu Národního divadla a vidìla se na ní, jak se klaní bouøi potlesku nadených
divákù, strených krásou jejího hlasu a svrchovanou mocí jejích pohybù...
Dìcko spalo oddechujíc tie a ona se nad nì klonila a eptala mu
 Neboj se, já tì vysvobodím. A vidìla se s ním na ranních
procházkách Petøínem a Nebozízkem: uèí se úlohám a pøed
ní v bílých ateèkách poskakuje andìlíèek, Julie; mine skupinu studentù, cítí v týle, jak se po nich ohlíejí a slyí je praviti:
Hleïte, to je Hojerová  ach, to je Ho-je-ro-vá!
Pýcha jí prochvìla páteøí. Shlíela se v zrcadle a nalézala
se zcela sliènou.
V tìchto kouzelných pøedstavách, v nich nebylo usmoleného Judáe, letìlo jí odpoledne. A pøec více ne snít bylo
tøeba pøipravovati pokrm.
Judá pøibíhal upachtìný a sedal nad prázdný m stolem i funìl nespokojeností.
 Zase leí v mokru! øíkal nadzvedaje dítì.

 Není moná, odpovídala, právì teï jsem ji pøevinula.
Judá morousil. Cítil na sobì tíhu bøemene. Døíve bylo radostné a lehlé, ale teï se stávalo den ze dne tìím, i zaøezávalo se mu do ramenou jako popruhy vysoko naloené nùe;
ale kdy nasytil hladový aludek, bývalo mu lehce, i zkouel
zaertovat a mìl znovu chu bìhat po kùích a shánìt pinavé prádlo, protoe plný aludek èiní èlovìka stateèným.
 A pùjde domù, nezapomeò koupit rýový pudr, øekla,
Julinka je trochy ivá. A on dobìhl ihned, sám nazdvihoval
noièky dítìte, aby Cilka mohla zpruzená místa pokrýt bílým
prachem; dojata jeho úzkostlivou pozorností, mìkla a touila
mu øíci laskavé slovo; ale snaha marnì bojovala s ústy; byl
vak vdìèen i za mlèení, v nì upadla v takových zjihlých vteøinách.
Umiòoval si, e tíhu svých dnù a mrzutého pobíhání po mìanských domech shodí po kadé pøed prahem, aby mohl vejíti
do dveøí jasný a pøátelský, stále odhodlaný slouit enì, ji
mu bùh neoèekávanì vloil do náruèí.
Leè zapomínal na svá dobrá pøedsevzetí; zapomínají tak
vichni, které ivot prohání metlou. Jest jich mnoho, jest jich
mnoho!
Judá morousil znovu.
Kdy odeel Soudný a snesl se veèer, zvedl se Judá, aby
zatopil k veèeøi. Cilka mlèela, sedíc na postranici postele
a patøíc, jak Judá velkýma, neohrabanýma rukama típá tøísky
kleèe na podlaze. Rozdìlal oheò a v èervených paprscích
ohnì vynikala jeho neholená, podlouhlá tváø s velikým nosem
prastaré bludné rasy. Zavøela rychle oèi, ale idova tváø tkvìla ve tmì pod víèky nepohnutì jako portret, malovaný cihlovými barvami; odvracela se od nìho, ale on stále stál pøed ní
jako osud.

Judá snesl lampu s krovce na stùl a rozsvítil, zatáhl záclony v oknì, pøeel nìkolikrát svìtnicí, pak pøivøel dveøe, vedoucí na ulici a pustil se do skládání kusù prádla, které zítra
èasnì ráno odveze do Prahy. Sledovala sluchem Judáovo
poèínání. Ach, jak je ivot nudný, protivný. Odvracela se ode
vech známek ivota, jak tu pravidelnì veèer zaèínal. Vìèné
pøepoèítávání páchnoucího prádla, vìèné sèítání zvíøecích
koíkù, je se schovávaly pod postel, aby byly prodány, a
se naplní jich poèet, jen pak vydá peníze do zamýleného
podniku, do velikého podniku, z nìho budou íti lehèeji, ba
dobøe.
Uhýbala pøed zápachem z koí, ale nemohla se uhnouti,
a pøed ní stále hoøel idùv oblièej barvami èím dál rudìjími.
Bylo jí jako by se byla octla za møíemi. Tu byla páchnoucí
pelunka a tam  tam v dálce byl svìt veselý a jasný!
A Cilka pojednou zapochybovala, e je pro ni nìjaké východisko; tento kout, do nìho se vrhla v zoufalství nad útìkem a v oputìnosti a kde nalezla spásu, zdál se jí celou, z ní
dveøe vedou jen do ulice plné kaluin, psího neøádu a je je
slepá.
 Co je ti zase? optal se Judá.
Neøekla nic, jen hlava jí klesala jako kámen. Díval se na ni
chvíli, jako by ji chtìl prozkoumat ledví, ale pak ji pohladil
po skráních a vzal teple za ruku. Sedl si vedle ní, ale ne na dlouho; dítì se ozvalo a on je el tiit. Lampa lila po svìtnici klidný lutý kruh. Vzal dítì do tohoto kruhu a hýèkal je na kolenou.
Pak bylo opìt ticho, na okenní sklo bubnoval dé; poslouchajíc teskné, evelivé zvuky lijáku, vzpomnìla na své kamarády a kamarádky, na místa, v nich se probíjejí, na hospody,
v nich jedí svou skromnou veèeøi, mají-li na ni. A vzpomnìla
na svùj nìkdejí ivot a na mue, kteøí se domáhali jejího

úsmìvu a objetí, za nì jí pak kupovali botky, klobouky a bluzy, jimi vábila nové pøíznivce a bylo jí tìce.
Ó, umìní, které neiví, umìní, které dává hladovìti a které zaprodává dui i tìlo!
Zdálo se jí, e se k ní z dálky hrne potlesk øídkého obecenstva...
To bylo, co ona nazývala slávou!
Dnes se po prvé zadívala na její rub. Boe, kterak se podobá ulici, tekoucí pod tìmito okny!
 Cilko, ty pláèe? Dítì moje!
Dudá se nad ní sklonil a tu ona zas jednou vztáhla ruce,
zavìsila se na jeho íji a poloila hlavu na jeho silnou a tvrdou
hruï. Pocítila, e nikde jinde nebuí pro ni srdce ne tu, e
nikde, kromì na této hrudi, není pro ni bezpeèí.
Dudá ji sevøel s radostnou vání, pojednou probuzenou.
Nazejtøí byla sobota. Dudá se z Prahy vracel odpoledním
vlakem; sotva shodil zavazadla, u se pøevlékal do kostela;
byl sabath, idovská nedìle a Dudá se musil pøièiniti. Byl-li
v Praze, pøispala si Cilda, vstávala a pøed polednem, jak
byla zvyklá, nebo pøicházívala a pøed pùlnocí do svých náhodných a chvilkových pokojíkù; pak také: co dìlat pøed obìdem? Spávala ráda a líhávala ráda jetì po spánku s pøivøenýma oèima.
Na pøivøená víèka v posteli pod podukami lehce jen uká
ivot a mùe i vidìt a cítit svìt i snovat duhová pøadena.
Snívala o lásce, o polibcích a o tìstí, je ji moná potká,
postaví ji na nejkrásnìjí jevitì v zemi, za ním se rozlétla u
pøed desíti lety z domova, jen se za ní navdy zavøel, se slzami a prokletím.
Pøespávala si ráda i v sobotu, a jako by se vracely dávné
chvíle snù do její hlavy, brala dítì k sobì a vyprávìla mu o své

mladosti. Dítì se spokojenì provalovalo a usínalo, usmívajíc
se.
Dudá ji vozíval letní kvìtiny; ale dnes jí pøivezl místo kvìtin
na aty a ábì hraèky do vanièky ke koupání.
 Kdes vzal tolik penìz? ptala se ho.
 Øíkám ti, ádný strach. Neumìl jsem v tom chodit  teï
vak! Ano, ukái ti, e stojím za víc ne se moná domnívá!
Bylo to øeèeno hrdì a ona, jak se postavila vedle nìho, aby
vidìla v zrcadle, bude-li jí sluet barva látky, pocítila, e stojí
pevnou nohou na tvrdé pùdì.
 Dìkuji ti, Gustave. Nemám u strach. Dudá se v tu chvíli
vzpøímil a témìø vzkøikl:
 Ano, ukái tobì i jim, co dovedu, kdy mám rád a kdy
chci! A dodal: A se zmohu, odstìhujeme se jinam, kde nás
neznají a kde po nás nebudou plivat.
 Ach ne, ne, øekla Cilka. Ach ne  Julie není tvoje dítì!
Vudy, kam bys nás odstìhoval, by i na kraj svìta, mohou
po nás plivat. A dala se do pláèe.
 Mýlí se, øekl klidnì. Je to moje dítì, vrostla mi do srdce.
Je moje tisíckrát! A vzal její hlavu do konejivých rukou.
V tu chvíli se zvedl na ulici pod okny chomáè hlasù a letìl
jak listí ve vichøici.
 Vrada! Vrada! Vrada!
Jedním skokem byl Dudá pøede dveømi svého krámku.
Zabili! Larina zabili! køièeli lidé pádíce ulicí. A Judá zapomnìl naráz na své kostelní povinnosti a dal se do ztøetìného klusu s nimi. Odboèil pak k Vlkovým, zabuil na jejich okno
volaje:
 Vrada! Zabili Larina!
Vlková zaúpìla a Petr pravil, chystaje se s Judáem k vile:

 Kdo by si byl pomyslil, e si pøijde do roditì pro ohavnou
smrt?
 Divné jsou cesty Pánì, pronáela Vlková, zbledlá úderem krvavé zvìsti. Ach, e se vám chce dívat se! Nela bych
i kdyby mi platili. Hrùza! A kdy Petr s Judáem zmizeli, vzpomínala, jak je tomu u dávno, co byl Larin mlád jako Petr
a chodil, oumìlý mládenec, za muovou sestrou, za nebokou Fanynkou, a jak jí psával jetì z dálky, kam vytáhl za tìstím, zamilovaná psaní s ujitìním, e si pro ni pøijede a
se zmùe, a uetøí penìz na cestu obìma. Ale jak leta mizela, psaní øidla a na konec se Larin odmlèel, ztrativ se zcela
v dalekém, irokém, nekoneèném svìtì. Fanynka pøestala
èekat a vdala se. Její manelství bylo tìké. Je-li opravdu
nìjaké jiné manelství ne tìké? Zemøela vysílena porody
a strhána prací. Øadu let u odpoèívá... a hle, Larin pøijel
ze svìta s kufrem penìz a ani se na ni nezeptal. A nyní ho tedy
zabili... Jak hrozné, Boe mùj! Boe milý, podivné jsou cesty
Tvoje, kterými nás vodí. Ké bys vodil vdycky jen dobrými
mého Petra, syna mého jediného!
A Petrova matka sepjala tvrdé své ruce k modlitbì.
Pøevykovalo-li mìsteèko jetì vèera znavenì své obvyklé, malé a vední mylenky, dnes se vecko vzruilo, pobouøilo, vzedmulo i podobalo se vydrádìnému roji vèel.
Listono Ptáèek, jen nesl cizokrajnou potovní zásilku
do Larinovy vily, nalezl jejího vlastníka zavradìného. Neznámý vrah ho pøepadl v lonici a utloukl obukem, jen leel vedle
mrtvoly, vychladlé moná u nìkolik dní. Vrah hledal koøist, to
bylo jisté nebo v pracovnì Larinovì vechno zpøeházel
a zobracel z rubu na rub.
Vydìený Ptáèek vzbouøil Raòkov, jen se nyní hrnul k vile
v zástupech, s oèima na vrchu hlavy. Pøili èetníci, vilu zavøeli,

v koèáøe pøijela komise a lidu nezbývalo ne hledìti do vily
okny. Stál kolem v hustých øadách, zbledlý hrùzou, je se zdála
køièeti okny i zavøenými dveømi, a zvìdavý k prasknutí.
Obecní stráník Lesina vyrazil po chvíli s èetníkem z vily
a zamíøili do mìsta. Cíl jejich cesty byl blií ne se domnívali:
bratøi Rejholové táhli sem rovnì, slyíce novinu, která i je pøivedla z míry; byli sebráni na konci ulice, nevinní jako beránci;
u vìdomí své neviny dali se zatknouti klidnì a odvésti do komory mìstského úøadu. Sedli si tam klidnì na dlouhou lavici
a touili po cigaretách, je jim stráníci poøádku odebrali i s
nìkolika groi, je jim zùstaly na dnì kapes.
 Jetì aby nám tohle hodili na krk, øekl Jan.
 To by tak scházelo, odplivl vztekle Josef. Jaká by to byla
na svìtì spravedlnost?
 Jestli se nás chtìjí zbavit... pokrèil Jan rameny a vstal, aby
se podíval vysokým møíovým okénkem na dvùr. Sotva e
se vytáhl, zarachotil klíè v zámku a doprostøed komory vletìl
neznámý mu, bosý a odraný jako listopadový keø.
 Pìknì vítáme, uklonil se ironicky Josef a Jan dodal:
 Vrahu!
 Co se dìje? tázal se neznámý. Tohle se mi v ivotì jetì
nestalo, aby se mne nikdo na nic neptal a zavøel mne. Co
kdybych tu mìl vagra a el k nìmu na návtìvu?
 Vrahu, øekl znovu Jan a tu se neznámý jal bíti v prsa i zaklínati se, e o nièem neví.
I Pepiju Páju vstrèili mezi nì a on breèel a proklínal, e tak
uèinili ze msty, aby si nemohl vydìlati za pomoc pøi odnáení
mrtvoly.
 Lidé jsou svinì, hovoøil dopálen, nedopøejí ti ani smrdutého vance.

Rejholové se smáli, podpichujíce bezmocný vztek obecního blbouna.
Larin u leel týden v prozatímním hrobì, ale jeho vrah dosud nebyl dopaden. Temná komora chovala øadu tulákù a obejdù, ale opìt je propoutìla na svìtlo, protoe nikdo z nich to
nebyl, a pokud se týèe Rejholù a Páji, ti bili proputìni s omluvami, nebo oni mohli zabít ménì ne kdo jiný.
Nalezlo se mnoho Larinových pøíbuzných, kteøí mìli odvahu
tvrdit na okresním hejtmanství, e jsou jedinými pøímými dìdici pozùstalosti Larinovy; vypukly spory mezi rodinami a soud
mìl práci; jakkoliv se vak pøíkøe rozcházeli ve vech vìcech,
v jedné byli svorni: toti, e Larin musí leet v hrobce, a tak
o ní pracoval starý Mrhal se synem.
 Víko dám dìlat z mramoru, øíkal jeden pøíbuzný Larinùv,
zatím co druhý vykládal, e bude z pískovce, jej mono snadno dopraviti z nedalekých lomù.
Syn pracoval s ním, mlèelivý jako vdy, neobratný medvìd
a hlupák.
Práce v hrobce byla dobøe placena. áral ses v kostech,
bez dozoru, vyzdívala jámu smrti s duplákem piva no nìkolik
nedìl. Nad hlavou umí stromy, jinak je ticho; jen ruch lopaty
nebo líce se ozývá. Tu je kus lebky, tu hnát; skládá je
na hromádku, jí pak nabere hrobník lopatou a zakope u zdi
pod zetlelé vìnce, ztrouchnivìlá prkna a zvadlé kytice, pod
skla z lampièek a støepy z kvìtináèù.
Pracuje mezi mrtvými a pociuje svùj ivot dvojnásob.
Hrobky jsou dobrá vìc. Jsou to hradby proti útokùm zemì
na mrtvá tìla.
Kdyby byl Mrhal bohatý také by si vystavìl hrobka; ta uchová tìlo o dvacet let déle ne obyèejný hrob, tìsná díra plná
èervu, krtkù, dravého ivota.

 Ale co! Na konec se vichni stejnì sejdeme, myslil Mrhal
smrkaje.
Poloil lopatu a díval se vzhùru do vìtví stromù, je se vztahovaly po sluneèním jasu. A tehdy se syn, ani ustal v rachotì, otázal:
 Kdo myslíte, otèe, e to udìlal? Otec pokrèil rameny
 To je jejich vìc. Co je mi do toho, já se postarám jenom,
aby byli s mou prací spokojeni. Vraha a hledají èetníci.
 Nabral si asi penìz plnou tlamu, pravil na to syn. A skryl je
asi nìkde  i pod kamenem mohou leet tisícovky. Je to prosté: vleze tam oknem, dá mu nìkolikrát klackem po palici,
vrazí do stolku, vybere tisícovky a schová. A se zapomene, vyndá a jsi boháè.
 I ku, hlupáku!
 No ne? zachechtal se syn Smál se, ale jeho èelo bylo plno
vrásek. Kde se na jednou vzaly u kluka takové mylenky?
myslil starý a zapomnìl táhnout z dýmky.
 Takových pøípadù bylo moc, øekl jetì Cyril a pracoval klidnì dál.
 Jo  ale na kadý se pøilo.
 Na tenhleten ne. Ten je udìlán chytøe. ádný hlupák to
neudìlal, to vám povídám.
 A u ani slova! køikl nyní starý. Podìsil se èehosi, nevìdìl
sám èeho, a napiv se zhluboka z dupláku, setøel pot a znova
uchopil lopatu.
Mlèeli pracujíce. Starý myslil na synovy vrásky, i ustal opìt
v práci:
 Ano, povídá, ano... bylo to udìláno chytøe, nikde ani lápoty.
 Moná, pravil zvolna syn, e tu noc zrovna prelo a e dé
vecko smyl. Snad si na ten dé ten èlovìk poèkal.

 Larin, osel! Nemìl ani psa.
 To bylo právì dobøe. Ostatnì, psa mùe otrávit, no ne?
A já, abyste, otèe, vìdìl, si myslím, e ten, co to udìlal, chodí
mezi námi.
Kdepak! Tohle udìlal nìkdo cizí. Kdopak z nás raòkovských! Ani pomylení! Mìl to ale promyleno, pacholek! øekl
starý.
- Na takovou vìc vdycky musí být rozum. Larin byl chytrý,
ale on ho jetì pøechytral. A to je co øíct. Dej sem prachy, cos
vydøel z lidu, èlovìèe my taky chceme ít.
 Kdo my? trhl se Mrhal.
 No, pøece on, ten  chytrý. A po chvíli øekl Cyril:
 To vám øíkám, prachy jsou pod kamenem.
 Pod kterým, otázal se starý, nemysle na svou otázku. A tehdy syn vylezl z hrobu a ukázal zamazanou pravicí k starému
pomníku:
 Tuhle pod tím. Chcete je vidìt? Deset tisíc.  Dej mi pokoj, zaøval straným hlasem starý a zavrávoral; nechci o nièem slyet, nechci nic vidìt. Mlè! Mlè! Jestli cekne, rozseknu ti palici!
Jeho oèi jako by nepøestávaly vylézat z dùlkù. Usedl na kraj
hrobky, kubaje sebou v tìkém vzlykotu. Syn zùstal stát, usmíval se jako blbec, jako nìkdo, kdo nemùe pochopit.
A tu Mrhal pøestal plakat:
 Dej je sem! Honem! A tì nikdo nevidí? Boe mùj, Boe
mùj! To je vìènost! Hni sebou! Poslechne pøece?!
Cyril odsunul starý pomník a vyòal malované papíry:
 Tu jsou. Ale nejsou vae!
Otec vyrval je synovi, vskoèil s nimi do hrobky a vzdychaje
jal se je zazdívati.

 Jsou jeho, øekl, a s nimi spí. A ty... já nevím! Moná, e tì
zabiju! Honem, jde hrobník, a nás nevidí zahálet! Boe mùj!
Boe mùj!
Dýmka mu vypadla z úst a on vrávoral na dnì hrobky jak
opilec.
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Prùtr mraèen vtrhla do kraje jako nepøátelské vojsko; pole
it a penic, rozdrásaná ïábelskýma rukama, zùstala leeti
mrtva, aleje lip a topolù zporáeny a spousty vod, svalive
se do koryta potoka, naplnily jej vysoko, a spláchl mlýny s hrázemi rybníkù, plných divokých kachen a lysek, pinavými zuby
rozerval vesnice, hovící si skromnì na jeho bøezích, pobral
dobytek i lidi, zardousil je a poloil na dno mezi balvany, roztøítìné ole a pod polní náøadí.
Krajina zela k vyèitìnému a opìt se usmívajícímu nebi
jako veliká rána a sténala krutou alobou. Vèera páni, dnes
ebráci chodili vymletými stránìmi a poli, vytahovali obìti
blesku a povodnì, mrtvoly lidí a zvìøe i alné trosky domácností.
Radikovský mlynáø byl v Raòkovì na úøadì, a kdy se vrátil,
nalezl jen místo, kde stávala kolébka jeho synka; opodál pod
skálou bylo vraeno mlýnské kolo. To bylo ve, s èím se shledal. A odkudsi se pøiplazil pes, tøel se mu o nohy a stále jetì se chvìl hrùzou.
Mlynáø se potácel po svém gruntu jako tìce ranìný, pak
usedl a díval se tupì kamsi dolù, kam spìchal kalný proud
a kde se snad jetì hnala hrozná vlna, drtíc dál ve, co bylo
v cestì. Dal ruce do klína., jeho tváø se podobala odraným
stráním kolem nìho.

Veliký kníecí rybník Smíøenec, pravili, zpùsobil krutou dravost této záplavy, nebo jeho hráz neodolala mnoství vod;
ubyla desítiletí opravována, i praskla a za ní hráze rybníkù
dolejích.
Podnikatelské firmy zamnuly ruce, uslyeve o katastrofì,
i sedly a psaly nabídky. Po vojsku pøili do znièeného kraje
trhani, aby jej znovu pozvedli. Nejdøíve se opravovala potrhaná tra a pøervaná silnice; pak pøeel zástup temných postav
na Smíøenec.
Mrtvý rybník oil ruchem krumpáèù, motyk, lopat, skøípotem
koleèek.
Pod zámeckými duby zbudovali z prken kanceláøe a kantinu, základy budoucího díla.
Vlk s Harsem chodili dlouho po lukách pod Loutím a debatovali.
V pondìlí v èasných hodinách ranních se postavili do øady
mezi ostatní hledající práci pøed pøijímací kanceláø. Nemyli
vak pracovních kníek a inenýr krèil rameny. Potom vak,
kdy se nehýbali, mávl rukou a øekl:
 Budi. Zkuste, jak chutná zemì.
Usmál se trochu kyna hlavou za odcházejícími. Zaøadili je
do party, podìlili motykami a zavedli na terén.
S poèátku práce ubývalo rychle, ale pak, v srpnovém áru,
jako bys den ukrajoval jen po tenkých skývách a hodiny
se vlekly. Ochabovali, zatím co vedle nich znìl stejnì vesele
jako dopoledne pád motyk nových druhù.
Dìlníci v nich vìtøili cizí ivel, pomrkávali po nich a mìli zøejmì radost, kdy vidìli, jak tìce se Hars u napíná a jak si
Vlk plije bezmocnì na ruce. Dlanì jim nabíhaly a høbet bolel.
Kdy zaznìlo padla, pocítili úlevu a v jejich duích se ozval
hrdý pocit vykonané práce.

Nasadili na rty hvizd a li.
Bahenní zápach s potem pronikl jejich odìv.
 Zemì prozatím nechutná, co? øekl Hars.  Práce nám,
bohuel, nikdy nevonìla.
 Uvidíme, co z toho pojde!  Vidìls, jak nás oèichávali?
Frantiek se zasmál trochu neprozøetelnì
 Boí dobyteèek! Hned vak dodal: Ale my pøece jsme
krev z jejich krve, není-li pravda?
Stiskli si ruce a Hars odboèil se silnice do stínu obory, za ní
leela Lohovka.
Týden se zlomil a spìl ke dni sobotnímu, k estému stupni,
na nìm leela hromádka mincí  mzda.
 Jako ptáka k letu, ku práci tì stvoøil Bùh! øièel Hars, bije
do dubového koøání ve staré hrázi.
 Má obì ruce chromé, synáèku. Pus! odstrèil ho Brejla,
nádeník z Øasnice, a trhl za koøeny tak mocnì, e mu zùstaly
v rukou. Ani se nezapotácel.
 tìnata, práce není hraèka! Nu tak! Vychovávali vás
na pány, a tohle je  miláèkové, kdybyste radi neuírali z naeho koláèe.
Nepokládali za vhodné odpovídat.
 To máte zrovna tak, jako bych já se krabal za písaøe
do kanceláøe. Vyrazili by se mnou dveøe, klebil se Koøízek.
 ak ty práci taky neporazí, ohlédl se po nìm Brejla. Kam
tì ráno postaví, tam tì veèer najde. Mouchy, seerte mì!
 Vdy má chalupu! Já být na jeho místì! øekl jiný.
Nad skupinou nahoøe na hrázi se zastavil trhan Jirka. Dnes
u nedìlal, sedìl od rána v kantinì a popíjel:
 Jáøku, dochtoøi! zakymácel se.

 Nezdruj a táhni za roh, obludo! rozkøikl se naò parák,
ale Jirka neslyel.
 Dochtoøi, vykalete se na to! To je otroèina. Kdo to jakiv
slyel, takhle døít lidi!
 Nemoh sis tu opici nechat na zítøek? smáli se na nìj nahoru. Dochtoøi! Vak, tady jsou, podívej, tvoji bratøi!
Jirka se chraplavì zasmál. Podobal se spí marnému stínu ne dìlníku. Stáhl si irák do oblièeje a komíhal se dál,
za roh.
K výplatì chodili po partách a kantina se naplnila hluèným
ivotem; trhani obsadili stoly a hltali koøalku i pivo jako hltá
pùda vysmahlá árem dé.
 Radost z práce! pravil ironicky Vlk, zíraje po nabìhlých
oblièejích pijanù.
Hars povytáhl oboèí a cosi jako vzdech trhlo mu rty.
 Radost  asi. A to je svìt, za nìj se budeme bít!
 Pøedevím! odtuil Vlk s dùrazem.  Jak?
 Nevím. Cítím jen, e pøese vechno patøím do tohoto pytle. Jsem rád, e j sem se zaøadil.
 Vyøadí nás, uvidí.  Nedáme-li se?
 Ale to není úèel.
 Slibný zaèátek. Je tøeba studovat dui dìlníka døíve, ne
o ní zaène debatovat, jak jsme a dosud èinili.
 Já ovem dostuduji práva.
 Bude-li studovat jako dosud?
 Uetøím si penìz, abych mohl být v Praze.
Vlkovo tìlo pálilo, jako by bylo poseto drobnými ranami
a jeho ruce byly tìké jak centy. Nevzdychal. Byl den Pánì,
odpoèíval po vyèerpávajícím zápase a mìl po prvé pocit pl-

ných dnù; bìely za ním jako est obdìlaných brázd, est
brázd, je vydají úrodu.
Matka vìela hlavu, podnájemníci se pohrdlivì usmívali
a trousili øeèi kolem Petrova rybníka; zajímala je pojednou
hloubka Smíøence, jeho rozloha, mzdové pomìry.
 Nedìlal bych takovou práci, èlovìk smrdí bahnem, pravil
zámeèník Karas. Svinoval si kníry pod pásku a vykraèoval si
ve sváteèní vestì po pokoji.
 Já nadávám sice na svou truhlaøinu, øekl Strnad, ale kdy
to vezmeme kolem dokola, je to øemeslo lepí ne jiné.
 Kdo nadává, rád má. Hlavní je, e je èlovìk nezávislý.
 Ale co, práce jako práce. Kdy uváíme, leta studovat
a pak ivoøit nìkde v kanceláøi nebo na hejtmanství. Má svoje názory, peníze nemají pro nìho cenu, jen poøád: svoboda,
svoboda! Já myslím, e se neztratí, snail se ho zastat krejèí
Pùhonný.
 To tak, peníze e nemají cenu? Kdy je nikdy nemìl, namítl zámeèník a truhláø pøitakal:
 Necítil jejich váha, kdy je nikdy nevydìlal. Teï, myslím,
pozná, e jsou vechno.
Matka chystala obìd. Poklièky na hrncích odstávaly, jak
voda pod nimi vøela.
 Kdyby otec vìdìl, kam jsi to dopracoval, spráskl by ruce.
My slil, bùh ví co z tebe nebude, øekla; její hlas vak nevyèítal,
chvìl se jen zklamáním.
 Chtìl mít ze mne èlovìka, to je ve. Doufám, e jím budu.
Nyní jsem rád, e nebudu zadarmo jíst.  Mohl jsi být
v nemocenské pokladnì a mohls jít na mìstský úøad. Vechno u jsem ti obstarala.  Maminko, maminko!
 Celé mìsto o jiném nepovídá ne o tom. Taková hanba,
rozèilila se matka.

 Ach, co mi po tom! Nejdùleitìjí je, a tu se Petr zaèal
smát, e  pøece jen pojedete se mnou do Ameriky!
Matka se div nepokøiovala; nù, jím tøela èesnek, jí vypadl
z ruky a ona se zadívala na syna celá ustrnulá. Potom
se k nìmu pøiblíila a poloivi mu ruku na hlavu otázala
se velmi upøímnì:
 Prosím tì, Petøe, øekni, co jsi vlastnì zaè? Usmál
se a pokrèil rameny.
Pohled jeho nevinných modrých oèí jí pøipomnìl mrtvého
mue; zmìkla.
 Nechce mì tam snad ivit touto prací?
 Povídám vám jen, e u jsem se pøestal bát ivota. Jako
bych býval poøád chodil kolem nìho a strachoval se, e mì
kousne. Nyní  a kousne, já kousnu taky! U se biju. Vìøte,
e to dobøe dopadne.
Bylo to øeèeno vánì a matka umlkla. Bylo ticho v kuchyni,
jen voda kloktala.
Karas el na námìstí projít se jetì pøed obìdem. Usmíval
se samolibì, vìdom si své muné síly a krásy nových letních
atù, v nìm jako by la sama srpnová nedìle: práce byla
za ním, práce byla pøed ním, el mezi sobotou a pondìlím,
sebevìdomý, jistý, klidný. A pøijde jeho èas, oení se, zaøídí
si dílnu a bude mít rodinu. Zatím nutno jetì pracovat, etøit,
dnes vak je nedìle, den Pánì, nemysleme na nic, co bylo
nebo bude.
Jeho hùlka s kovaným bodcem bila sebevìdomì do nerovného dládìní.
Dávno tomu, co odzvonilo na velkou, dosud vak se ve vzduchu míhaly støíbrné tóny zvonù a domy mìly vzneenou tváønost, jako by si byly vzaly èistì vyehlené náprsenky. Karas
se na nì usmíval a ony se usmívaly na nìho, od Fartajnù

vyla sluka, zahledìla se na nìj blouznivýma oèima. Pohodil hlavou, mysle: Kdy bych kývl prstem, pobìí. Ale já nekývnu, protoe jsem Karas a protoe jetì nepøiel mùj èas. Ale
pøece se obrátil za dìvèetem a zamrzelo ho, e u se po nìm
neohlédlo.
 Ne, já bych pøece jenom nepracoval v bahnì; bahno smrdí, øekl po obìdì, utíraje si kapesníkem kníry, a Strnad pøisvìdèil:
 Není nad øemeslo. Øíkejme, co chceme, øemeslo má zlaté dno.
Naèe Pùhonný znovu pravil:
 Já øíkám, e se neztratí, je to svùj èlovìk.  Uèený, to se rozumí; taky se uèil na práva, to nic, ale  tohle nemìl dìlat; to
si, já myslím, ukodil, pravil Strnad a blýskl po sobì okem
do kalného zrcadla, visícího na protìjí stìnì, a upravil si kravatu.
 Ano, to je to právì, ukodil si; jinak vechna èest, a truhláø
si zapálil cigaretu a vdechl labunicky kouø.
 A já vám øíkám, e jste malomìáci! vyhrkl Pùhonný, zrudnuv náhlou zlostí. Kdybyste byli, jak by se sluelo, dìlníky, dìlnického názoru, nemohli byste takto rozliovat práci. Kadá
práce je stejnì cenná, a kdyby byl svìt spravedlivý, stejnì by
ji odmìòoval.
Rozèilená slova pronikla dveømi. Matka dojídajíc ukázala
tie na dveøe pokoje:
 Slyí, Petøe? Mluví o tobì. Tvoji soudruzi.  Ano, moji
soudruzi, moji bratøí dìlníci. Dìlníci! Pocítil, jak toto slovo má
závaný význam, pocítil je ivì a s radostí jako nikdy pøed tím.
 On je socialista! Chce jím být nejen v mylenkách, abych
tak øekl, vykládal Pùhonný pozbývaje rychle zlosti a krotì svùj

hlas, ale i v praxi, i ivotem a proto se nestal pánem. Tak já
ho chápu a myslím, e taky mám pravdu.
Karas i Strnad se ulekli náhlého výbuchu krejèího, neodváili se namítat, naopak pøisvìdèili:
 To jest jiná vìc. To je potom, kdy je to takhle, opravdu
jiná vìc.
A dali nohy køíem.
 Cosi se v mìstì povídá o tobì a o Kláøe Fassatiových,
øekla matka po chvíli a Petr se vzruil:
 Povídá! A se povídá! Je to dávno a je to le. A kdyby
nebyla, je to dávno za námi. Zdálo se mu v té chvíli, e onen
den leí velmi daleko. Kláru nepotkal od té doby, hoøkost pominula, cítil, jak se nyní hodiny sunou závratnou rychlostí a zasypávají stopy minulého ivoøeni.
Stál za branami první mladosti, je se tloukla tmou, je byla
tak neveselá, a pøed ním leelo volné prostranství, na nì poèínalo svítit slunce...
Co bylo, bylo hodno k zapomenutí.
Odpoledne Petr nalezl Judáe s rozcuchanou hlavou,
se stopami probdìné noci; moural oèima a mìl zchliplé ui.
Pøecházel po bytì, z nìho zmizely fotografie, a nalapoval
zlehka, aby nezbudil dìcko; spalo polorozvinuté v nohách
postele, rùové, krásné.
 Slyel jsem, e pracuje. Pracuj, prorazí zeï pøedsudkù
jako já. Pøibývá nás.
Petr se rozhlédl místo otázky a Dudá odpovìdìl:
 Vidí, stùnì nám dìcko, ale ona la na procházku! Nu,
pravda, není tøeba dvou. Byl tu doktor, nic zvlátního, nic, jak
povídám.
Jeho ruce byly mdlé, vesloval jimi jaksi jen mimo slova.

 Myslím, e její tøeba vzduchu, pravil Petr.
 Tak, tak. Ale, kamaráde, také, ovem  kadá ena, myslím si, není, by i u porodila, matkou. Mnohé jako kukaèky
snesou vejce, ale nevysedí, nemohou vysedìt.
 Vidím, e jsi mrzut. Kùe snad také zlobí, ne?
Veliký id mávl rukou
- Kùe, øekl, ale má vlastní. A vybuchl: Vím to, nasadila mi
kukaèèí vejce. Vím, co ty a vickni  Nu! Jen aby byla malá
zdráva. Dnes v noci, abych se ti pøiznal, jsem se modlil
za zdraví toho dìcka. Nael jsem Boha, Petøe! Rozkøikl se,
jeho hlas se zachvìl.
 Je podivné, jak jsi silný a slabý zároveò, øekl Vlk a sklonil
se nad dìcko.
Tváøièky, mìlo rozpálené, pod víèky se mu kubaly oèi. Vzal
jeho ruèku a hledal tepnu. Nikdy pøed tím nemel útlejí vìci
v rukou.
Dìcko prohlédlo a rozplakalo se. Dudá je vzal do náruèe,
pøecházel s ním.
Dítì plakalo. Kdy se po chvíli zkonejilo, hovoøil Dudá
 Matka potøebuje vzduchu. S jevitì padla sem! Chacha!
Do díry. Ovem, kadá ena není urèena k mateøství. A
se projde, a nás i opustí, kukaèka, viï, dìátko?
Cila pøila, usmívajíc se rozpaèitì.
 Ach, mùj mu mi dìlá tìkou hlavu. Øekl by kdo o nìm,
e, se dovede hnìvat? Povate, po prvé jsem si vyla! Hnìvá se jetì, Gustave?
Pøilo s ní trochu letní záøe a vùnì luk, mìla vlhké, teplé oèi
 Ták co? Není líp? otázala se.  Dudá zavrtìl hlavou.
 Uka tedy! Snaila se mu vydrati dítì. Pozdvihl je vzhùru;
nedal je.

 Sobèe! pohodila hlavou; její oèi tratily lesk; sedla na truhlu
a z jejího oblièeje se stal bludný kruh.
V polích byl mír, ukala køepelka a vùnì z obilí a mateøídouky
chlácholila jeho srdce. Noc se níila, teplý vítr vál tie a ukolébával zemi.
Petr vyrazil na cestu, nad ní ènìla Larinova vila s temnými
okny, je se zdála se zírat na kolemjdoucí jak oèi umrlcovy.
Z rovných i oblých kontur vily, jak se zaøezávaly do svìtlého
nebe, køièel stále høích, pøecházel po nich jako èerný kocour
a kòoural a strail: Pøejdi rychle, chodèe, sahá na tebe smrt,
straná, divoká, pinavá! Zloèin, jen nebyl pomtìn!
Ale chodec se zastavil, dýchal hrùzu, je vycházela z oputìného stavení a ze zahrady, zarostlé pøíivnickým plevelem.
Nedovøená zahradní dvíøka vrzla a vyel z nich stín èlovìka.
Petr zatajil dech, husí kùe mu rostla po høbetì. A ne
se mohl uhnout, vrazil ten èlovìk do nìho, srazili se oblièeji.
 Cyrile, jsi slepý! zvolal Petr a odskoèil.
Cyril stanul a vzdychl tøesavým, tìkým zastenáním.
 Co je, Cyrile? køikl na nìj Petr, setøepávaje strach.
Cyril stál rozkroèen, s oèima iroko rozevøenýma, je svítily
v jeho sírovì luté tváøi divným slepým árem.
 Ano, u tì poznávám, vykoktal koneènì, a jeho ruce sahaly po Petrovi. A j si to ty!
 Co dìlá ve vile, èlovìèe? Cyril se pitomì usmál, øka
 Tak. Nic. Chtìl jsem tam  spát jsem tam chtìl, abys vìdìl. Vùbec, co je ti do toho, co jsem tam chtìl dìlat? Odprejskni a nech mì jít svou cestou.
Petr uhnul bez odpovìdi a Cyril el, supì, jako pod surovým nákladem, k mìstu, je drobnì svìtélkovalo.

 Raskolnikov? otázal se Petr hledì za ním. e by on, Cyril...
Hukot se ozval v Petrovì hlavì: Jdi a udej! Uka prstem
a køikni: Raskolnikov! Vrah! Spoutejte ho a uvìznìte!
Rozbìhl se za Cyrilem a stihl ho jetì pøed Raòkovem.
 Co za mnou bìí? obrátil se proti nìmu Cyril. Zachytil
se patníku a dre se ho køeèovitì, otázal se zkrouenì: Co
mi chce?
Petr zaváhal. Díval se do Cyrilových oèí a bylo mu stranì.
Nevidìl nikdy takovéhoto pohledu. Byl to pohled zvíøete, pøitaeného lasem.
- Jdi pryè, Petøe, prosil Cyril. Jdi svou cestou a nech mne.
Co je ti do mne?
- Ano, co je mi do tebe, eptl rozèilený Petr. Nejsem ani
detektiv ani soudce.
 Ne, ne, nemysli si! mumlal Cyril, nic jsem neudìlal, nic.
Tøásl se na celém tìle. Nepodezøívej nevinnýho èlovìka. Pøisahám ti, el jsem se tam jenom vyspat. Ale zmocnila se mne
hrùza  jetì teï mnou lomcuje.
Tu si Petr poèal vyèítat, e podezøíval ze zloèinu èlovìka neastného, i poloil ruku na Cyrilovo rámì, hovoøe hlasem co
mono nejteplejím:
 Netøes se pøece, bláhový. Jdi se vyspat domù, má snad
horeèku. Podezøíval jsem tì, ale u ne, ne. Jsem toho dalek.
Vidí pøece, e se na tebe usmívám. Jdi, jdi u. Pøipadá mi
teï jako malý chlapec.
 Podezøení je hrozná vìc. Tys je mìl? optal se Cyril, jemu
zøejmì se ulevilo. Dosud vak se drel patníku.
 U nemám, pøisámbohu.

 Ví, jsem bázlivec. el jsem tam, abych abych se nauèil
kurái. Tak to je. A jetì nìkam musím, abych zahnal strach.
Nesmìj se mi, to není k smíchu!
 Jak se nesmát, kdy jsi najednou tak ertovný! plácl ho
po plecích Petr. Smál se radostí z toho, jak se vìc obrátila,
jak se Raskolnikov rázem obrátil v Cyrila  strapytle a rádoby
rytíøe.
 Jetì  jetì musím o pùlnoci na høbitov, Petøe. Nyní
se Cyril také dal do smíchu. Co myslí, provedu to?
 Nevím, nepokousají-li tì tam nebotíci. A veli spolu
do mìsta.
Petr se snail ertovat, ale nedaøilo se mu to; v jeho dui
uvízlo cosi nepøíjemného, co ho nutilo, aby se díval na Cyrilovu tváø zkoumavì a nedùvìøivì.
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Po nedìli pøilo Petrovi pondìlí kyselé, jako nedozralé jablko; kousne do nìho a ústa se ti sevøou. Hars vypøáhl, Peti
byl v partì sám. Otøískávali slabiny staré hráze, odstraòovali
nános, za nimi se posouvali zedníci a betonáøi. iroká, temná plocha Smíøence se hemila lidmi jako mravenci, znìla
ruchem nástrojù a hovorem. Vzadu pøi ústí øíèky pracovali bratránci s berany, rytmické dopady tìkých beranních hlav
do dna splývaly s rytmem písnì:
Slouila dìveèka, buch!
u polesnýho, buch!
nechtìla jísti, buch!
chleba èernýho, buch!
Hoj, vlezla na pùdu, buch!

vystrèila krám, buch!
pane polesnej, buch!
já s váma nemám  buch!
Petr byl obrácen zády k tomuto hemení, ale vnímal vecky
zvuky a cítil tento ruch mnoství  prostupoval jím, posiluje jeho
mdlé ruce s horkými mozoly. Cítil se èlánkem ivého øetìzu,
údem velikého pracujícího tìlesa, posluným bojovníkem v zápolící armádì.
Brejla stál nad ním odpoèívaje. Petr cítil, jak se mu jeho veliké modré oèi s úsmìkem zakously do temene, jak si ho
utìpaènì mìøí, sleduje jeho nemotorné snaení, aby postaèil, aby ho postupující netiskli.
 Má jetì bílou kùi, studente, øekl studenì, musí se ti
celá svlíknout jako s hada. A jetì dlouho potom nebude ná!
 Tak! Jetì dlouho potom zachechtal se vousatý Vosrník
z vápenice, jen sem chodil za prací dvì hodiny cesty; øíkal,
e si doma ani nezahøeje nohy a u musí vstávat.
 A kde zùstal par kolega? U se na to vykalal, co? Jen
èuchnul k prachu a vodtáh. Myslel, e mu budou peèeny Ráci
lítat do huby. To tak bývá.
Vlk se cítil trochu osamìlým, ale bránil se, mìl vtip, nikomu
nezùstával odpovìï dluen.
 A budu parákem, Brejlo, dám vám udìlat dvojité koleèko a upozorním inenýra na vae neobyèejné zásluhy o podnik. Dìláte za dva. Ze sta takových pracantù firma by zbohatla, pan éf by mohl být místo dvou celé ètyøi mìsíce v Karlových Varech.
 Síla je síla, chlapeèku, a ty se hrabe jako staøec. No, parákem to bys moh být, to jo, porouèet, na to ses uèil! Ale jaká
to spravedlnost, kdy v sobotu bere stejnì s námi, vdy

se na tebe vichni døeme. Mìl by s nám doplácet. Prosíme
tì, buï hezky zticha, neodmlouvej!
 Døeme se vichni, hlupáci, pro podnikatele. A co dìláte
rybník pro mne? Já jsem jistì hloupìjí ne vy starí, ale to,
myslím, vichni víte, e nedìláme pro sebe, ale pro kníete
pána. èi my se budeme dívat na tu krásu z oken zámku? Èi
my se tu budeme plavit po loïce a chytat ryby? A budeme-li
chytat, bude to zase jenom pro panství, pro kníete pána. Kdo
to nevidí, je slepý.
Rachota lezla kupøedu pomalu jak hlemýï.
Pondìlí, proè jsi tak daleko od soboty?
Hars pøiel v polovinì týdne, bral motyku do ruky se zøejmým odporem, klel a hned se chytil s Brejlou, øka:
 Udìlal bych tì drábem, due otrocká, pustil bys ducha
za mùj úsmìv!
Pracoval tu také Mrhal se synem; chodili spolu ráno do práce, v poledne hryzali suchý chléb a zapíjeli pivem, veèer se pak
spoleènì zase vraceli k domovu. Starý Mrhal, kupodivu, byl
stínem loòského; uprostøed ostatních samotaøil, zarytý
do svých mylenek, zápasil s bahnem, s koleèky a lopatami
neúnavnì, bez oddechu, zatím co jeho Cyril hledìl, jak by
se dal ukrátiti èas.
 Ztratil jste òák humor, otèe, øíkali mu, kdo ho znali, a bylo
jich tu mnoho.
 Kdybyste byli v mé kùi, taky by vám nebylo do pás, odpovídal jim a zas dost.
- Vdy má barák, èlovìèe, tak jaké zle?
V poledních pøestávkách po hubeném obìdì sedal, kouøe
dýmku a plivaje, pod hrází, jeho ui byly hluché k rozmluvám,
je krouily kolem nìho a k hrubým vtipùm, které padaly, ko-

øeníce tento ivot a tuto døinu. Jeho oèi se zahryzávaly vdycky do nìèeho v dálce nad páchnoucím rybníkem, a jestlie sjely, padly zase jenom na Cyrila a tu z jeho zamlklých bledých
rtù, ojedìných pièkou dýmky, vycházel dech podobný stonu.
Cyril se vyhýbal Petrovi, jak mohl, a potkal-li se s ním, odvracel tváø a neodpovìdìl ani na Petrùv pozdrav.
Poèalo preti drobným, vytrvalým detìm a jejich bojovnost
byla pokropena; náøadí obtìkalo vlhkem, nohy klouzaly
po hladkém jílu.
Petr pøicházel domù rozbit, ale jeho mysl byla svìí; smál
se tlachùm mìsteèka, je se k nìmu obèas vznáely skrze
ústa matèina. V sobotu kráèíval domu se zlatníky, je matka
ukládala do tajné zásuvky ve stolku; tento sbil byl jediný pøedmìt rodinný, jen pamatoval nìkolik generací Vlkù a lepí
èasy.
Poslední mìsíc prázdnin padal s chomáèi lutého listí na síto
èasu a Hars vázal pingl: Sbohem, kamaráde, sbohem døino
na rybníce, sbohem, rodný pelechu, v nìm je mi jako nahému v trní. Jetì oslavíme rozchod, jetì si zazpíváme, pak
jen rukou pokyneme, zamáváme kloboukem!  Sbohem!
Pingl se houpal na holi. Ráno, jím el, nebylo èisté; záøijové mlhy svíraly obzor; ale Harsovi jakoby záøilo slunce, kráèel
neohlédnuv se, høíva mu vlála jako klusajícímu høíbìti.
Sbohem, co jsem mìl rád a co jsem nenávidìl! Kráèel radostnì, ne pøece se za prvním kopcem zastavil: srdce zabuilo prudèeji, oèi se rozmikaly, a cesta, po ní nosíval mladé hoøe, záøila nyní velikou krásou.
Postál chvíli, pøemnul èelo. Potom vyrazil znovu a poèal zpívati. Ale hlas mu pøeskoèil a on zmlkl. Potøásl høívou a zaal
rty.

V dálce, v dálce hoøelo slunce a v jeho záøi svítily hroty velikého mìsta a zlaté oèi nového ivota. Frantiku! Buï stateèný! Jsi mlád a jsi dobrý jako novorozenì, jako andìl. Ale jsi
chudý. Vìz, e chudý musí býti trojnásob silný a stateèný, aby
nepodlehl v boji, jej bojuje!
Jdi a bojuj s vìøícíma oèima  jinak padne a bude pohøben za ohradou jako psí mrcha!
Záøijové dny se rodily s oèima vlhkýma steskem, ale práce
ubíhala rychleji; ptactvo táhlo v klínových zástupech pøes rybník a bralo s sebou Petrovy mylenky. Vlkovi se mnohdy chtìlo
pustit krumpáè, dát ruce do kapes a jít...
Do Ameriky! Do Ameriky!
køièeli dìlníci u berana refrain bratránèí odrhovaèky.
Záøí zahynulo v mlhavém alu, øíjen se obracel blátem a s
vìtví staletých dubù skanul na hráz listopad.
Ve svátek vech svatých raòkovský høbitov zaplál svìtly
Matka Petrova také nesla svítku na hrob a dala slouiti mi
za svého mue, jen odeel vìdomì neusmíøen s bohem.
Vichni starousedlí mìli tu své mrtvé, a jak zaíhali nad hroby svìtla, znovu táhl minulý jejich ivot. Celá pokolení raòkovských oívala, mrtvý a zalý svìt se vzbudil, rozmlouval
se svými potomky a se zbylými staøíky a staøenkami; bylo to
jako by se veliký sbor duchù vznáel mezi holými stromy.
V polovinì øíjna uèinily sníh a mráz konec práci. Pøilípnut
k zemi, ve smrdutých hnízdech hubenìl zbytek trhanù, kteøí nemìli kam odejít; ili z milosti a nemilosti partafírovy, na úèet
pøítího jara.
Vrchní inenýr tu a tam navtívil oputìné kanceláøe.
Pod ledovým kraloupem vypadal rybník jak obrovské zrcadlo; za slunných polední se v nìm odráely èerné skvrny

vran, poletujících s bøehu na bøeh, v nich sídleli ledòáèci, plachý párek pøelíbezných ptákù.
Petrovi nastal starý lajdavý ivot. Potuloval se po studených
stezkách za mìstem, brouzdal se v panské oboøe a potloukal se Budkovem, z nìho vyel otcùv rod. Strýcové ho zvali
do svých chalup, sedal s nimi na lavicích pod pecemi, málomluvný cizinec.
Odcházeje vzpomínal otcova mládí, jak je malovával svìími barvami, se záøí v oèích. Svaitá luka, na nich otec, jsa
chlapcem, pásaval, byla hluboko pod snìhem; cesta, kudy
vyel v svých jedenácti letech za øemeslem do svìta, rovnì;
ve minulé bylo hluboko, hluboko, ze starého ivota nezbývalo nic, i ráz kraje se zajisté zcela zmìnil, jen bída zùstávala
stejná pod dokovými støechami.
Odcházel tísnìn mylenkami o marnosti veho. Té zimy zemøel Vondruka a vichni áci ústavu mu li na pohøeb.
 Ach, kdo mohl vìdìt, e ten hoch j e chorý, pravil utíraje
poslzený nos profesor Cukráø k dùstojné tváøi katechetovì.
 Ano, ani rodièe nikdy nepøili, aby nás upozornili, pane
kolego. Zajisté.
 Ano, ano... kývaly hlavy v rozpaèitém souhlase.
Sláva úèasti byla slabou útìchou Vondrukových; stáli v pohøební parádì jako cizí návtìvníci a kdy pøili domù, usedli
unavenì a bez slz v nevyhøaté svìtnici a ucítive dvoj násob
prázdnotu vylévali ze srdcí beznadìjnost nad svým starým
a neastným ivotem.
 Bylo by nejlépe, kdybych umøela. Pro co mám dále ít?
ádná radost u mì neoblaí.
 Tak, tak. Není u tu nic, na èem bychom lpìli. Jediné svìtlo nám zhaslo, zahoøekoval Vondruka.

Pøevlékl se vak a el do komory pøebírat jablka, která zítra
doveze na trh.
 Chtìli z nìho mít pána! øekla Trezalka vrátiví se za záduní me. Kdyby mu bývali dali øemeslo, mohl tu být. Inu, to
se rozumí: rodièe chtìjí vdycky mít syna nóbl  co by to bylo
za rodièe!
 Souchotiny, jak pravil mistr Trezal, to je nemoc chudých.
Vak nikdy ve svém ivotì ani nenajedl.
A o masopustì, v den pøed Kláøinou svatbou s inenýrem
Schovánkem, obìsil se starý Mrhal.
Nalezli visatce na køíi pøed osikou na rozcestí. Snìilo
po celou noc, sníh zavál rysy zoufalství v tváøi Mrhalovì, nevypadal jako straidlo, jen jako zbloudilec, jen stanul
na rozcestí, nemoha se vybrat ani v tu ani v onu stranu. Homolovitá snìná èepice na jeho hlavì byla jako èapka clownova.
Dovìdìvi se o nìm, pøibìhla jeho rodina s náøkem, jen
Cyril nehnut rtem. Odøízl klidným tahem zavíráku otce a chtìl
jeho mrtvolu odnésti domù, ale v tom mu zabránili; kdy pøila komise, tá, která byla v Larinovì vile, øekl Cyril pánùm:
 Zbláznil se, jinak by nebyl takovou hloupost provedl. Zbláznil se z tý vrady, bral si to moc k srdci.
 Myslil si snad, e ho z ní podezøíváme? ptal se èetník.
Cyril pokrèil rameny a nikdo se ho u nevyptával. Kláru si
hned po svatbì odvezl Schovánek do mìsta, v nìm nyní byl
trvale zamìstnán. Svatba nebyla hluèná. Brzy na to se oenil
i bratr Rudolf s dívkou, s ní se seznámil z novin a o ní
se nevìdìlo nic, kromì toho, e vládne pøimìøeným vìnem.
Viktor zùstal Rudolfovi k ruce; bylo mu to dopøáno, nebo slíbil, e se zøekne pití; v èistém odìvu slouil veèer hostùm a ve
dne vypomáhal v hospodáøství.

Duha uspoøádaného ivota se rozklenula opìt nad starým
domem, v nìm jako edá my pobíhala Amála starajíc
se o hospodáøství.
 Ach, starý pán, vzdýchávala, nemohl-li se tìchto radostí
doèkati?
Probouzelo se zvolna jaro.
Skøivan zpíval pod nebem, sníh slézal se strání a s polí, jimi se poèínali brodit opìt raòkovtí ceckáøi, a oivovala døina na kníecím rybníku; bratránci, kteøí pøedevèírem jetì byli
zkøehlí jako støechýle, dnes u roztáli, protahovali si vyzáblé
údy sluneèním teplem a vyklepávali pøebytky hmyzu do kaluin; nejradìji by si byli bývali svlékli zimní kùi jako hadi, aby
se zbavili nejen blech a ví, ale i sebe samých, svého tuláctví, kruného osudu, jemu propadli ztrative krom lidské tváøe vechno, co lze ztratit.
Uèitelka Randová si nesla domù hrst podlétek a petrklíèi
a dala je tomu, kdo na ni èekával pøed branami Raòkova, úøedníku Pucholdovi; jeho chøípì se dojatì zachvìly nad vonným
darem a srdce se mu rozbuilo pøívalem lásky.
Pøed idovým krámkem se batolila rùová Julie; svìtlé kudrny jí splývaly po skráních. Hrála si s hrníèkem a z Burianových oken, otevøených na dvùr, køièel nový potomek.
Obchodník Goldmann vyplouval na chodník ze svého galanterního krámku s pìnovkou v císaøských licousích, dávno zbìlených moudrostí ivota, u masných krámkù kdákaly klepny
a pohled sochy svatého Floriana dnes jako vèera beznadìjnì letìl pøes bezové rotí ze zákoutí pianistického kostela.
Pod Flusárnou plynul drobný èerný pramen, koneèník mìsta,
a kdykoli spìl mìsíc k úplòku, naò z rasovny vyli v nesmírném
stesku, který staøenám znìl jako výstraný signál blíícího

se netìstí. Trezal znovu spøádal své sny v oknì stravovny
a Soudný myslel na bratrství svìta pod nizouèkým stropem
svého krámku. ivot bìel po svých stezkách pod gotickou
ruinou minoritského klátera stejnì jako loni a jako pøedloni.
Odeli-li mnozí, jíní zase pøebyli, a den mìl stejnì své dvì
kùrky a svou støídku. Èas, nebýti radnièních hodin, které jej
rozsekávaly, byl by se zdál nepohnutý jako zakotvená loï
s vymøelou posádkou... Za starým idovským høbitovem rozkvetla tøeòová stráò..
A se plounající putnou kráèela tìce pøes hrbolaté námìstí
malá Koièková...
Na Smiøenci trhali skálu, na ni narazili pod základy hráze
staré. Ozvala se rána a druhá  a Vlk se tie skácel: útrek
uly narazil na jeho prsa.
Strhl se poplach, lidé se sbíhali, vrchní inenýr klonì se nad
jeho tìlem, sloeným velikánem Brejlou na suché listí pod
strom, luskl prsty a zahuèel:
 To je malér. Zrovna jeho si to musilo vybrat. Rychle vùz
a do nemocnice.
 Nekryl se jak se patøí, øíkali bratránci, poutìjíce se znovu
do díla. Hlupák.
Náhoda ho vyøadila. Nepatøil mezi nás. Jako by to pánbù
vìdìl, mysleli dìlníci.
Brejla vlezl s ranìným do vozu a kdy konì stanuli pøed lutou budovou, odnesl ho rovnou na operaèní sál.
 Zemøe? ptal se lékaøù.
Pokrèili rameny a øíkali, nevzruenì obracejíce po velikém
dìlníku oèi:
 Jak to mùeme, èlovìèe, vìdìt?
Brejla se vrátil k rybníku, poruèil si v kantinì ètvrák samoitné a stíraje pinavýma rukama slzy, hovoøil:

 Nejlepí kamarád! Vichni jste banda, ale on? e to netrefilo mne?
- Inu, osud, bratøe, osud! plácal mu na ramena jeden trhan
a usmíval se. Osud je mrcha, bratøe! Tak to má. Dnes on,
zítra já, pozejtøí ty  taky se doèká. Co je ivot? Pøemejlel si
nìkdy vo tom, ty vole? ivot je vechno, a dy to veme z jiný
stránky, ivot není nic.
Brejla sedìl tie na sudì a kdy trhan dopovìdìl, pravil znovu:
- Nejlepí kamarád! A co esli umøe?
 Dej mi ètvrák, napiju se na jeho zdraví.  Holoto! trhl sebou Brejla a plivl.
 Nedá? Taky dobøe. Abys vìdìl, dám si sám. Paní partafírová!
 U ste pil dost, u nemuu. A zejtra, váený. Jste vy ale
starý koøala!
 Ale dy já chci na zdraví toho... jak se menoval? Milostpani!
 A zejtra!
 Dy já mám takovou náladu, milostpaní partafírová!
 U sem øekla. Heleïte, leze vám ve po pupku. Táhnìte
i s ní k èertu!
Brejla vstal.
 Já to platim, a se nachlastá. A ádnou vodu. Tuhletu, samoitnou!
 Na zdááár! zvolal bratránek, svítì radostnì oèima a pozdvihuje k ústùm koøalku. A ijou dìti naejch rodièù!
Dopil hltavì, utøel bradu, kytl, vzal smutného dìlníka za bradu a pravil:

 Ví, ty si vo tom nikdy nepøemejlel: ivot je vechno. Ale
dy to veme z jiný stránky, ivot je, abych tak øek, velký hovno. Nic jineho. A èím víc se v nìm hrabe, tím víc smrdí.
I vyel z kantiny a bylo ho jetì chvíli slyet, jak se chechtá.
 Svatá pravda, vzdychla mìchatá partafírová Hlásková
a utøela zástìrou pobryndaný pult. Nìkdy to ty chlapi tak øeknou dobøe, e se a otøese. Ach, jo, ty muj smutku, bejvá to
s tím ivotem takový. Co já taky se nastarám, nadøu, napoèítám a dy se sleze rok s rokem, co z toho ze veho mám.
 Prachy! utrhl se Brejla.
 Bodej! prachy! vyjela partafírová. Copak peníze sou
vechno? To se ví, budu mít peníze, ale pak budu stará, neuiju jich; umøu, zbydou po mnì a utratí je nìkdo jinej. Tøeba je
rozhází mùj syn s lehkejma holkama!
 Tak teda, pravil dìlník, táhnìte vocaï uívat jich, dokaváï
máte kdy!
 Podivejme se, zaloila ruce v bok partafírka, to je mi rada!
Na to bych bez vás nepøipadla. Vodejdu vodtaï a pøíde sem
jiná vydìlávat. To bych byla blázen!
 Je to tak, plivl hoøce Brejla: sme vichni votroci penìz,
hrom do tý bídy! Ale já vám tu øikám, e ten kluk, co ho to
dneska típlo, byl jinej. Kalal na peníze.
 To vichni trhani, hrkla partafírová. Èerta stareho  jinej!
Ba jo, von byl svobodnej. Nevím, jak bych vám to jináè øek.
Zkrátka, nepatøil do nás, vùbec nepatøil do tohohle svinskýho
svìta, a proto ho to vzalo. Rozumíte? Dejte mi etì ètvrák.
Brejla pak u tie pil zalévaje al.
 Táhnìte taky, øekla za hodinu partafírová. Nemyslete, e
tu budu nad váma stát a do veèera. Mám etì jinou práci.
Nu tak, bude to?

Brejla zaplatil a el, táhna tìce opilé hnáty za sebou. Zastavil se na hrázi nad rybníkem a poèal øváti do pracujícího
mnoství:
 Hoøí! Hoøí!
Dìlníci z prvních øad pozvedli k nìmu oblièej a vystihe situaci odpovìdìli se smíchem
 Hoøí, v tvej kotrbì!
 Pacholci kníecí! Proè se sejete v tom hnoji, svinì v otrocký, he?
Kdy nepøestával nadávat, zvedlo se nìkolik trhanù s parákem, chytili ho za límec, dali mu pár na hlavu a smýkli jím
na druhou stranu hráze; svalil se s ní dolù do kamení.
Posadil se a stíral si rukávem bláto s oblièeje.
Nakládal tu do koleèka písek Cyril Mrhal, lenivì a s nechutí.
 Ty ti dali hoøí, èlovìèe, hned tak na to nezapomene.
Ale dobøe ti tak, proè si vùl.
 Zejtra si vemu kníku, pudu vodtaï, zastenal Brejla, a vyplivl hlínu, je se mu nabrala do úst. Sedìl tu u vystøízlivìlý
a hladil si rány, je utril.
 Dobøe ti tak! opakoval Cyril. I jemu, Vlkovi  hlavnì jemu,
hlavnì jemu! Sotva se z toho vylíe, øádnì ho to sebralo.
 Kuuj, køikl Brejla. A plivl opovrlivì: Pudu pryè a hned.
Kdo by tu byl mezi váma, vy paká. Á pro koho vlastnì se mám
døít? Pro kníete?
 Má pravdu. Já taky, pustil v té chvíli lopatu Cyril. Já, kerej
mám penìz dost, abych z nich moh ít jako pán? Dybys el
se mnou a proved, co ti øeknu, dal bych ti dobrou odmìnu...
ale ne, já ti to nemuu øíct.
Brejla ho neposlouchal:
 Pudu pryè, hovoøil, nezvedaje se vak. Høbet a ruce ho
bolely.

 Tak co, el bys se mnou? otázal se po chvíli Cyril.
 Pro co?
- Dy ti to øikám zøetelnì, ne? Pro ty prachy.  Pro jaký
prachy? podivil se Brejla.
 No, na høbitov, vyhrkl Cyril.
 Chce si ze mnì støílet èi co? Myslí, e sem vám tu pro
blázny? Di si tam sám!
 Ví, Brejlo, já se sám bojim.
 Èeho by ses bál? Mrtví sou mrtví, ty sou rádi, e u spìji.
Jen si tam jdi, neboj se a vokraï je, vo co chce. Ale sám!
Ne se mnou. Mnì na tuhle práci nedostane. Øek jsem ti to,
co? A teï vode mnì, ty hyjeno vobecná!
Cyril vyvalil oèi a skoèil k své práci.
 Padla! hømìlo na druhé stranì rybníku.
Lee na mezi za zahradami èekal Cyril, a mìsteèko usne.
Ale u dávno spalo a on jetì dlouho se pøevaloval. S pole
páchla vojtìka a v rasovnì psi vyli na mìsíèní záøi.
Èas uplynul, na vradu u nikdo nemyslil, snad ani pøíbuzní,
kteøí se cítili pokozeni zmenením dìdického podílu, i bylo
mono Cyrilovi provésti plán. Koneènì se zvedl, pøeel úvoz
i pøelezl høbitovní zeï a ubíral se mezi hroby k Lavinovì hrobce. Pohnul s velikou námahou patnì pøipevnìnou deskou
a vstoupil dovnitø. Vlhká tma a zápach hniloby ho objaly, e
se a otøásl oklivostí a hrùza vstupovala v jeho srdce. Mimodìk zamhouøil oèi a stanul nepohnut.
 Deset tisíc, øekl si pak, jektaje zuby. Teï, anebo nikdy!
I jal se pøemáhati zdìené smysly. Zavírákem, jím pøeøízl otcùv osudný provaz, narazil prudce na zdivo v místì, je vídal
tak zøetelnì v svých mylenkách.
Zdivo nepovolilo, i poèal do nìho bíti se slepou zuøivostí.

Tìké víko truhly, na nìm stál, skøípìlo a prohýbalo se.
Omítka povolila, ale cihlu, za ní byly peníze skryty, nemohl
vytáhnouti. Pot se s nìho lil a prsty krvácely.
Tu to nejní, øekl, zmejlil sem se. Je to na druhé stranì. A tøesoucími se, krvácejícími prsty hledal úkryt v druhé stìnì.
 Proklatì, mìl sem si vzít kladivo! Deset tisíc je deset tisíc.
A vrátil se k prvé cihle. Povolila, vyòal ji, ale penìz za ní nebylo. Vyòal druhou a koneènì za tøetí nahmatal poklad. Málo
se staral o stopy, je v hrobce zanechal. Vstrèil papíry za koili a vylezl. Bylo u krátce pøed svítáním, veliký krvavý mìsíc
umíral za vzdálenými lesy. Zasunul kámen s posledním zbytkem sil, pøelezl zeï a zamíøil poli k staré cihelnì. Byl znaven,
pøes to vak se usmíval, mysle, kterak se lidé podiví, a uvidí,
e si otevøel krámek a vyjel z domu sedì na kozlíku nové bryèky.
- Ne, ne, øíkal si, já nejsem hlupák, za jakého mì máte.
Za jakého mì má celý svìt. U sem vás jednou pøechytral
a teï vás pøechytrám po druhý. I Mariánu.
A vytáhl bankovky a znovu a znovu je pøepoèítával a pøiblioval k oèím, aby se pøesvìdèil, e se mu nezdá libý sen.
 Ty mùj milý Larine, politoval, ubohý Larine! Hehe!
Pod døevìnou støechou oputìné cihelny za marjánovskou
cestou spali na starém senì spánkem spravedlivých bratøí
Rejholové a uprostøed nich holka, pihovitá a rezavá. Dreli
se navzájem kolem krku; v nohách stála láhev od koøalky
a válely se konservové krabièky.
Cyril nad nimi stanul, nevìda, má-li odejít vyspat se jinam,
èi je probudit.

 Co bych odcházel, mám-li peníze? S penìzi si mùe
vechno dovolit, pomyslil si a zasmál se hluènì. Rejholové
opatrnì otevøeli oèi. Josef zaklel a chrstl po Cyrilovi hrst pinavých slov, kdeto Jan se posadil a ptal se zhurta, co ráèí.
 Táhni nebo!  chystal se Jan vstát, vida, e se Cyril smìje.
 To vìøim, takhle spát! S køehotinkou!  Táhni, dokud má
zdravý hnáty!
 ak bych to zaplatil, nadmul se Cyril.
 Èim? zavrèel posmìnì Josef.
 Uka tedy, øekl Jan a Cyril ukázal tisícikorunu. . Tì bùh.
Nejni falená?
 Èuchni, jak voní. Fajn, co?
A oba bratøi si prohlíeli u vytrení tisícikorunu, ji v svém
ivotì jetì takto zblízka nevidìli.
 Dojdi pro víno na nádraí, budeme pít. A kup tam pletenec buøtù. A kup tøi flandy, kadému jednu, porouèel pynì
Cyril.
 A co tady ta? ukázal Jan na holku, spící dosud pevným
spánkem. Kolik za ní dá?
 Já vás nevokradu, buïte bez starosti. Jan obrátil tisícovku a pravil:
 Je vod vápna. Kdes jí loh, èovìèe?
 Z dìdictví, srkl Cyril, zouvaje si boty s opuchlých nohou.
To ví, táta zedník. Jak by nebyla vod vápna.
Jan sebral láhev a el zvolna poli klátivým, ospalým krokem k mìstu, k nádraní restauraci, ji otvírali u k prvým vlakùm.
 Nezapomeò na cigarety, køièel jetì Cyril za ním, portky.
Ne abys mi s tím vzal roha!

Den vstával velikou záøí a rosný chlad z travin a obilí tíhl pod
rozbitou støechu.
 Mám ji zbudu? tázal se Cyril Josefa, uléhaje na Janovo
místo.
 No, jak jinak.
Potom se Jan vrátil s lahvemi a Cyril pil chvatnými douky,
a se zajíkal; pak se skácel a spal.
 Br, otøásla se holka, má ruce celý vod krve, koukejte.
 Je to divný s tìma jeho prachy, øekl Josef moulaje sousto.
 A s tou krví, pravila holka. Asi se pral. A smrdí, jako by byl
pøiel z krchova. Fuj!
 Cyrile! houkl mu Jan do uí. Cyril se ani nepohnul.
 Cyrile!
Ale on chrápal.
A tu Janova ruka lehce a hbitì vjela Cyrilovi do záòadøí a vytáhla devìt lístkù, devìt tisíc.
 Dej sem! køikl Josef a skoèil po penìzích.  Mnì jednu,
mnì jednu! pitìla holka.
 Dost èasu, sevøel tøesoucí se ruce Jan a div, e Josefa
neudeøil. Sedni si!
 Zrádèe! syèel Josef. To si bratr?!
 Musíme vechno uváit, øekl Jan pokrývaje se bledostí.
Dej jí po tlamì, a nepití, krysa!
- Mlè, nebo ! napøáhl Josef a holka se bázlivì schoulila.
Lehla si na bøicho a cítila, jak jí srdce bìí prudkým cvalem
jako splaený kùò; opanovávala se, ale pak ji znovu zalila
hlavu krev, i zvedla se syèíc:
 Zabte ho! Zabte!
Byl to sykot hada, jen v ráji svedl první lidi k høíchu, a Josef
ihned poslechl: odpjal pásek, udìlal z nìho smyèku, dìvèe

nazvedlo Cyrilovu hlavu, i táhli ho rychle ke stromu. Cyril vypoulil oèi, jal se bíti rukama i nohama a chroptìl, modraje
v tváøi.
 Honzo, pomoz pøece! sípal Josef.
 Nechá nás døít; holomek, cedila holka skrze zuby. Rezavé
vlasy se jí rozpletly a záøily kolem hlavy jako aureola svìtice.
 S tímhle já nechci nic mít, prohlásil tvrdì Jan. Jeho hlas
zaznìl jako skøípot ledu. Povìste ho na svý konto. Tu sou prachy, dodal jetì a hodil papíry na senný pelech.
Josef s dìvèetem pustili øemen, z nìho se chroptì vyprostil
Cyril. Posadil se a zíral vyjevenì, nechápaje, co se s ním dìlo.
V uích mu znìlo a pøed oèima tancovaly modré a rudé kruhy.
 To byl pás, øekl Jan, jen se uklidòoval. Ale po druhé u
lidem, ty mizero, neukazuj velký peníze, zblázní se a zabijou
tì.
Cyril tìce lapal vzduch.
 To byl pás, koktal blbì, ohmatávaje si olovìnýma rukama krk.
Dìvèe si zastøelo tváø a Josef tøikrát plivl pøed sebe, jako
èiní povìrèivé báby, zaehnávajíce èertovy prsty
ve vzduchovém víru.
 Fuj  to byl pás. Myslel sem u, e je to moje poslední.
U spát nepudu.
Bylo ticho, slunce stálo nad ity, je byla rosou zedlá; na vìtvi
starého vestkového stromu, jen stál samojediný u cihelny,
dotýkaje se její chatrné støechy, nad listy jitrocele, støíbøitého
podbìle a nad pralesem kopøiv zpívala pìnice svou nevinnou píseò.
 Tu má svý prachy, ukázal Jan. Vypadly ti.

A ty, obrátil se na dìvèe, koukej mazat. Honem! Cyril
se vzpamatoval zcela. Schoval veliké peníze opìt za òadra,
a mávaje drobnými, okøikl Jana:
 Nech ji, mnì se líbí. Zaplatím jí i vám, holomci!
Tady je dikrece.
 Dy myslí, blýskl Jan oèima.
 Dy se mu líbí, vzpamatoval se u také Josef a hoøce
se usmíval, bera od Cyrila nìkolik pìtek. Proti gustu...
Pokrèili rameny a odcházeli.
Josef kráèel za Janem, maje ruce hluboko v kapsách a s
hlavou svìenou.
 Ty, hleï, øeklo dìvèe a sedlo si k Cyrilovi, utrhal si mi vecky knoflíèky u bluzy. Ty si ale!
 Jakej? optal se Cyril.
 Divokej... Koupí mi novou, dy si takovej boháè?
 Divokej? Ba ne. To se mejlí. Docela krotkej.
 Napij se. Je tu jetì víno, nedopils, øekla holka
a upravovala si rozpletené vlasy.
 Nejni tu nikdo?
 Nejni. A kdyby byl, co na tom, ty hloupej! zasmála se.
 Neslyí kroky? optal se a vypoulil oèi. Zatajil dech poslouchaje.
 Neblázni, Cyrile!
Vzal ji prudce za ruku prose:
 Bude svìdèit, e sem tu byl s tebou  celou noc, rozumí?
Jeho hlas mìl zimnici.
 Ty si zabil? zdìsila se pojednou holka jeho hlasu a jeho
tváøe.
A tu Cyril, posadiv se na bobek, pøiblíil k jejím oèím zakrvácené prsty i vypravil tìce ze sebe:

 Tìmahle rukama, vidí? A udeøiv ji krutì pìstí do hlavy:
Takhle!
ena zasípìla, pøevrátila se naznak. Jal se ji rdousit.
 Poví to na mne, co?
Vrtìla hlavou, zarývajíc zoufale nehty do jeho rukou, i pustil ji.
Bála se pohnout. Tetelila se hrùzou, je z nìho la a tekla jí
do il.
 Umeju se a pudeme, øekl.
Kývla, neodvaujíc se nic namítat nebo se ptát.  Pryè, rozumí? Mám deset tisíc korun. Vemu si tì za enu a ty  ty
mnì zachrání, pøídou-li pro mnì? Viï?!
Holce odletovaly od oèí slzy, jak prudce kývala. Pudeme daleko? dodala si koneènì odvahy k otázce.
 Mám deset tisíc. Pudeme a na kraj svìta..., ale ne po silnicích, ví... Di napøed tady, ukázal na mez.
Vzdychla zhluboka jako ten, komu poloili na plece dubové
døevo køíe, a dala se váhavým krokem po mezi.
Kráèel za ní, ohlíeje se a sahaje si pod koili.
el za ní jako zlodìj a jako vrah; nebo kadé øemeslo
a kadý èin zanechává stopy v naich údech, v oblièeji a oèích,
a zatìkává vechny nae pohyby i mylenky.
Dotkli se obzoru a pak je zhltla zelená vlnící se pole.
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 Moderní romantik? podivil se Puchold. Neøekl bych.
Vechno jiné, jen to ne. Jaký pak romantik, a dokonce moderní? Vùbec, býti moderní, vyluèuje jakoukoli romantiku.
 Zajisté, stála na svém uèitelka Randová. Dnes u není
romantiky, leè v práci, jí vydìláváme chléb!

 To by tedy bylo nìco úplnì romanticky nového?
Ne, není to tak problematické. Èinil na mne vdycky dojem
èlovìka, který je v slepé ulièce. Nevìda kudy kam, poèal bíti
hlavou o zeï. To ve.
 Neznáte ho, nerozumíte tedy. Ale kdy u jdeme kolem,
nemohli bychom se zastavit?
 Prosím, øekl trochu smutnì Puchold. Já ovem poèkám
tady, do nemocnice mnì nedostanete. Vybìhla do prvního poschodí, trochu se jí chvìlo srdce, kdy zmaèkla kliku jeho pokoje.
 Nesmí s nikým mluvit, pravila jeptika s tváøí oroseného
poupìte. Není mono. Právì také spí. Ale u je mu snáz. Mìl
to oklivé.
Mladá uèitelka vidìla jeho tváø, bílou jako jeho prostìradla,
do èela se mu svezl chomáè vlasù, a nyní otevøel oèi. Pokynula mu.
 Sestøièko, kdo je to? otázal se slabým hlasem.
 Vidíte, sleèno, pravila sestra, nepoznává vás. Nikoho nepoznává. Zná jen mne.
Tahiti, blaené ostrovy! vzpomnìla Randová, ocitnuvi
se na chodbì. Zdá se, dodala v mylenkách, e se jim blíí.
I bylo jí líto toho hocha a drobného snu, jej spoleènì snili
a spoleènì ztratili v prudké chvíli pod høbitovní zdí.
 Dám vám dnes desátý úkol z esperanta. Je to velmi dùleitá úloha a pøísnì vás z ní vyzkouím, øekl Puchold, kdy
se vrátila, ryje hùlkou v písku nemocnièní cesty.
 Tak? pronesla chladnì Cilka, mrzíc se, e se neptá
po stavu ranìného pøítele.
Postøehl nevrlý tón a snail se vìc napraviti. Boe, aby si
nemyslila, e árlí.  Ó, kdo by byl øekl, e je to s Vlkem tak

váné! spráskl ruce, jevì pozdní úèast.  Bylo by ho vìru koda.
Mlèela, vzdalujíc se od Pucholda v mylenkách na sto honù,
a on ertoval:
 Teï se mi zdá, vìru  moderní romantik. Moná, e se dobýval zespod k výce, ji minul kdysi z nerozumné lehkomyslnosti. Pokud j sem ho znal, byl na svùj vìk rozumovì znaènì
vyspìlý. Moná, e vìdìl, co chce, a to je hlavní: znát svùj cíl
a vìdìt, jak za ním jít, a si øíká kdo chce co chce.
Nevìdìl pøesnì, co mluví.
 Já ovem, pokraèoval, bera do tipce svùj svislý nos, nepotøeboval jsem dlouho uvaovat a probíjet se. Mít svoje jisté
pokud moná nejdøíve  není, rozumí se, nejsnadnìjí, ale já...
Neposlouchajíc ho, øekla Cilka:
 Chtìla bych ho oetøovat. Proè nevykládáte? optala
se po chvíli, patøíc na mrak, plující nad jeho nosem.
- Spí by ho mohla oetøovat paní Klára, uklíbl se. Ale
dnes by to lo, zdá se, tìko. Byli spolu kdysi velmi  hledal
vhodné slovo  dùvìrní, køikl, kdy je koneènì nael. To víte,
viïte?
Mávla rukou:
 Na minulost nikdo nemá práva; jen ti, jich se týèe;
a moná, e ani ti ne.
Puchold zesmutnìl, rozpomenuv se pod tìmito slovy
na svou bolest, je ho pøivedla na pokraj zoufalství a jí tak
nesnadno v skrytu vyléèil.
 Ach, minulost! pravil bolestnì.
 Jakou vy máte minulost, optala se Cilka, mohl byste mi ji
prozradit?
 S radostí, øekl, zardívaje se jako hráè, pøistiený pøi falených mylenkách  já nemám, kromì esperanta a sbírky po-

tovních známek, ádné. Divíte se? Byl jsem vdycky té zásady, e mu má vstupovat v stav manelský èistý.
 A co ty básnì na vìjíøích? zasmála se upøímnì Randová
a Puchold se po druhé pokryl mladickým rumìncem.
Minulost? Ne, té nikdo v Raòkovì nezapomínal. Vlekla se za
kadým jako ocas za psem, vecky tvé dni se lepily na tebe
jako záplaty na kabát ebrákùv.
 Nenadìlal matce mnoho radosti, øíkali hovoøíce nyní o Vlkovi. Pamatuji se, jak do hospody U bílého koníèka chodil
jeho otec; a on tam kdysi hodil kámen oknem. To byl jetì
takovýhle capart. Nu, a co se nepamatuje na to, jak musili
vytahovat ze studny koèku? Jistì to jiný neudìlal ne on  celé
mìsto by bylo dostalo horkou nemoc, pravil druhý soused.
 Nu, a teï umírá.
- Jo, jo. Je to s ním bledé...
Za týden bylo mu lépe. Hovoøilo se:
 Má koèièí náturu po matce. Ta se také ze veho vylízala.
 e by teï mohl zaèít jiný ivot?
Vlk se pomalu sbíral. Rána u tak nepálila a horeèky povolily. Budil se ráno s èistýma oèima, které se zalíbením putovaly za sestøièkou po jizbì. Cítila je na èele i v záíjí; tváøila
se pøísnì, napomínajíc ho tak, aby byl klidny a nechal vechno spáti, vechno, co se netýká jeho rány a zdraví.
Pøiel lékaø.
 Vyhráno, pøíteli! zvolal. Ale byla to s vámi práce!
Byl mladý, svìí a plá na nìm umìl jako køídla velikého
ptáka.
 Pane doktore, pravil, víte, práce u nemocných by nemìly
konat eny!
 Jeptika není ena. To neutrum, øekl lékaø a zasmál se.

Vlk se na nìho tie zubil, na jeho iroké kotìné brýle v oholené tváøi, na jeho èistou ple a viml si, e má jedno oko
modré a druhé zelené.
Lékaø si sedl na jeho postel, dal nohu pøes nohu, pokýval
se, chtìl snad nìco jetì hovoøit, ale vysunul jen svùj silný
spodní ret a opìt se zvedl a odkvapil, pruh jen tu po nìm zùstal jako po zamávání bílých ptaèích køídel a pach nemocnièní z chorých rukou, které tiskne na pulsu a z lékù, které pøedpisuje.
Sestøièka pøinesla svaèinu.
 Zas je tam krásný den, pravila.
 Jsem rád, e odtud vidím zøíceniny klátera a nic víc.
 Opravdu, jen hrot je vidìt, øekla jeptika. Jetì jsem si
nevimla.
 Ale to pøece staèí zplna rodným synùm. Nosila k jeho ústùm líce mléka.
 Já jsem Kristus, syn boí, pravil pojednou a ona leknutím
pustila líci, e padla a zazvonila.
 Pøiel jsem po druhé na svìt, abych jej vykoupil....v srdci
mám ránu, ranila jsi mne, Magdaleno!
Blouznil. Pobíhala zmatená, nebo Magdalena bylo køestní
jméno sestry Veroniky. Potom, místo aby mu obnovila obklady, klekla u jeho loe a poèala se hlasitì modliti.
Byla tu teprve rok a její srdce pukávalo bezradnou lítostí u loí
plných strázní.
 Panno Maria, pomoz! pronáela úzkostlivì, dívajíc
se na zarostlou tváø ranìného Petra. A zdìsila se poznovu:
Skuteènì vídávala u tento oblièej s plavými vlasy, se irokými
oboèními oblouky, s tìmito rty a s tímto mladým kruhem vousù! Byla to tváø jejího enicha, mladého syna boího, kdy

dospìl v mue a kráèel do poutì postiti se ètyøicet dnù
a ètyøicet nocí.
 Panno Maria! eptala vroucnì. Stiskla knoflíèek a pøily
dvì starí sestry.
Odpoledne navtívila syna matka. Byl opìt klidný a hladil ji,
plaèící, po vrásèitých tváøích rukou, na ní byly tvrdé stopy rybnièní roboty.
 ádný strach, maminko, hovoøil mladý lékaø, u jsme vám
ho vynesli z propasti.
A matka se usmívala ze slz.
Sestra Veronika shledávala shodné rysy v oblièejích syna
a matky; mìl její èelo a nos a pohled, jen vycházel z dálky,
z veliké dálky. Vzpomnìla i své matky a øekla si:
 Kadá matka jest muèednice.
Sedìl u, kdy vpluli dveømi do tichého pøístavu jizby èíslo
13 Hars a Skála.
 Ve je dobré, co se dìje, øekl Vlk, dìlám teï protiklerikální propagandu mezi jeptikami. Veronika se mi obzvlá
líbí a setrvám-li tu jetì mìsíc, bude zcela na mé stranì.
 Zamiloval jsem se do idovky, má krám a,jetì peníze navrchu. Bylo to stranì lákavé, ale u jsem z toho venku. Bìhal-li jsem døíve za ní jako èokl, bìhá ona dnes za mnou
k mému malému potìení. Sestry mi lajnu a tatík se smìje.
Ale já u opravdu teï zaènu z jiného konce. U jsme
se s Harsem umluvili.
 Chodím na pøednáky profesora Vysokého, øekl Hars, to
jest má láska. Otevøel mi okna, dívám se jimi do hor. Ne jsem
odejel sem, poøádal politickou schùzi. Øíkám vám, to je revolucionáø! ádnými pumami, ádným podkopem  politické
svobody dobudeme duchem!

Poèal pobíhat po pokoji.
 Mnì zajímá, jak øíká, e pøekonal Marxe, pravil Skála. Nic
víc.
 Zná u Marxe, lenochu? Hars se chystal k ránì jako býk.
 Znudil mne dokonale, vece Skála, kdeto Bakunin je zábavný.
 Vzpomínám si na Vysokého rád, zahovoøil Petr a jeho hlas
byl bledý jako barva jeho oblièeje. Pamatujete se, jak jsme
leeli na bøie na zamèené galerii Na potì? a ani nedýchali, naslouchajíce mu? Sál byl plný tìch, kteøí ho deset rokù
pøed tím, kdy jsme byli jetì kùzlata, tvali jako zrádce národa kamením a býkovci... nai starí bratøi a otcové a strýcové!
Nebýt povozníka Blocha, který ho v krytém koèáøe odvezl rychle za mìsto, nevíme, byl-li by vyvázl!
 Psi! plivl Hars neetrnì na skvoucí podlahu.  Pøed vchodem tehdy vartovali profesor Cukráø s katechetou. U se ani
nepamatuji, kdo si to odnesl karcerem, vzpomnìl také Skála. Prchli jsme tehdy jetì pøed koncem schùze s galerie dvorem a dívali jsme se na oba picly ze stínu koleje.
 Zaèal nehluènì a suchým hlasem, ale pak myslím, e nám
bylo jako bychom se dívali do ohnì; lehaly z nìho plameny.
Vela jeptika s teplomìrem a oni se odmlèeli. Klopila cudnì hlavu a opìt zticha odela. Nemocnièní hodiny bily pátou
a pøátelé se chystali k odchodu.
 Na shledanou, tiskli mu ruce.
 Zde? optal se hoøe v tváøích.
 V Praze, øekli. U jsme se umluvili, jetì ti to dáme písemnì, abys nám nemohl od toho utéci. Nechá nádenièiny,
povedeme spoleènou domácnost, zaøídíme komunu.
 Máte plán? otázal se Petr.

 Vùbec není tøeba, mávl rukou Hars. Tøeba jen si øíci, e
se budeme iviti tam a ne tady. Uvidíme, co ze veho bude,
tøásl svou krásnou høívou.
 Hlavní vìc, abys byl zdráv do podzimu, to jediná starost.
Pøièiòuj se.
Dveøe zapadly. V obdélníku, jej tvoøilo okno, plul bílý oblak
a nyní k nìmu vzlétli holubi bystrým tahem, køídla jich se blýskala v slunci; zmizeli za obloukem trosek.
Petrovi bylo veselo, cítil se lehkým i snail se povstáti, ale
v prsou se vzbudila bolest a srazila ho zpìt na poltáø.
 Sestøièko! zvolal, ale nebylo jí tu. Pøipadal si jako bezmocné dítì; zastesklo se mu po ní, cítil, jak je bez ní slabý
a malý a e proò znamená sílu a ivot. Stiskl knoflík.
 Co si pøejete? tázala se, chvatnì vstupujíc.  Abyste tu
byla, dechl.
Usmála se i sedla do jeho nohou.
 Úèel enina ivota jest milovat mue a rodit s ním dìti,
øekl.
Slyela èasto pronáeti tato slova. Øíkávali jí je pacienti proto, aby se popásli na jejích rozpacích. Neutkvívala v její dui
zasvìcené lásce nadzemské. Nyní vak zaznìla z jeho úst
s vøelou opravdovostí, jí se polekala.
Bohatá, selská dcerka, vychovaná v katolickém pensionátì a rozèarovaná pak první láskou, odela do samot, aby zapomnìla na svìt. Ale èas modliteb a rozjímání uplynul i poslali
ji sem do nemocnice slouit ubohým. Zvykala si tìce, uèíc
se milosrdenství. Potlaèovala v sobì èasto marnì odpor
k otevøeným ranám, k tuberkulosním chrchlùm i k nahým lidským údùm, je bylo tøeba bráti do jemných bílých rukou,
i bývala proto èasto plísnìna pøedstavenými.

 ivot v bohu jest nejsprávnìjí, odpovìdìla.
 Pøál bych si, abyste o tom nikdy nezapochybovala. Já budu
mít dìti. V tomto ohledu jsem Tolstojovec. Jdìte a mnote se,
øekl Kristus ke svým uèedníkùm. Vae církev odvrátila svou
tváø od tìchto slov  jako od vìtiny Kristova uèení.
 Rouháte se. Nemìl byste takto mluviti pøede mnou, nezasluhuji si toho, pravila témìø plaèky.
 Týrám-li vás, ustanu. Nebo chci, abyste se na mne vdy
jen usmívala a abyste, a odejdu odtud, mìla, na mne vzpomínku jako na pøítele, jemu jste pomáhala zachránit ivot.
Pøetøela èelo, jako by chtìla setøíti s nìho nepatøièné mylenky.
 Nejsem proti Kristu. Ne. Vìøím s ním, e vichni jsme dítky boí a e vichni máme spìt k radosti  ovem e snad tu,
na zemi, která jediná ze veho jest positivní. Zajisté proto jsem
proti církvi, která nás k této zemi obrací zády, sama se jí dríc
hrabivýma rukama.
 Dosti, øekla. Ostatnì  èiní-li vám to dobøe, mluvte; neposlouchám vás. Bránila klid svého srdce a èistotu své due,
jak bylo pøikázáno.
 Nue, nedotknu se ji tìchto vìcí. Snad nemám pravdu
já, ale vy. tìstí patrnì nesídlí v pochodu rozumu, ale ve víøe
skryté v koutku srdce. Promiòte, øeknu-li jetì, co øíci musím:
koda vaí krve, e z ní nevzejde kvìt.
 Poádám sestru Angolu, ozvala se po chvíli tichým hlasem, aby mne vystøídala na tomto pokoji. Srdce jí mocnì bilo
do nìrovaných òader.
... a neuveï nás v pokuení,
opakovala s dùrazem nìkolikrát v ten veèer a snaila se zapuditi obraz vyhublé bílé tváøe Vlkovy, zarostlé vousem mla-

dého poustevníka, která se jí drala do mysle, usilovnì zdvihané k bohu.
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Protahujíce se, spìli dnové k létu. Mohl ji chodit a vídal
v èasných hodinách pochopy, vynáející prosté hnìdé rakve
zemøelých a pozdìji èerný sbor jeptiek, pospíchajících
na ranní mí svatou; zdálo se, e jsou vechny stejnì velké,
nezahlédls oblièejù, jejich chùze byla stejná, nerozeznávals
jich; nebyly to eny, bylo to neutrum, èerná, smutná, rychle
se pohybující plocha, ne nepodobná vesnickému pohøebnímu prùvodu. Kráèely rychle, nemajíce nic spoleèném ani
s modrým nebem ani se zelení polí a zahrad, jimi byla nemocnice oddìlena od mìsta.
il trochu jako v kriminále a tìil se, a mu dovolí lékaø sejít
a procházet se. Odpoledne hltal knihy a veèer pøicházela
matka i vzpomínávali otce. Nikdy pøedtím si nebyli tak blízko
jako za tìchto rozhovorù v nemocnici.
Matka byla svolna, aby se pustil do Prahy; vydrí bez jeho
pomoci. A zakotví, vak na ni nezapomene. I poèala se tìiti
na nový ivot svého syna, jen se, jak se jí zdálo, nyní u zcela
umoudøil.
Stará, klidná jeptika Angela, je ho nyní oetøovala, nenadìlala mnoho øeèí; ale i Veronika zacházela optat se po zdraví.
Byla plachá, varovala se zbyteèných slov.
Dnes sem pøila v èervnový den s kyticí rùí. Podìkoval jí.
Hovoøila:
 Vzpomínala jsem na domov, na nai zahrádku. Nae ves
je v rovných polích, nevidíte lesù ani hor, jen oblaka pøi západu tvoøí hrady nad rùovými vodami. Sedávala jsem pod okny

a poslouchala, jak chlapci hrají na harmoniku a zpívají. Kvetou tam u nás nyní rùe.
 Domov? Co je to?
 Takové teplouèké hnízdo. Jste tam jako v peøí.
 Neznám tohoto domova, øekl. Èi snad je domovem kout
u pece, kam padají v noci oharky a ve dne se smetá prach?
Èi je dnes domovem jizba plná podnájemníkù?
Jeho smích, jen následoval po tìchto slovech, nebyl veselý.
 Nemám domova. Bolívalo mne to kdysi, sestro Veroniko.
Obrátila po nìm oèi a jemu se zdálo, e po prvé prozøela;
byly tak èiré v udivení. Pravil jetì
 Chudí nemají domova ani vlasti  bohudíky; proto oni jediní mají jedno nad to: ízeò po svobodì. Pøisámbùh, e jí
dobudou. To jediné království bratøí, o nìm snil Kristus mezi
zástupem nejbídnìjích.
Po odstavci mlèení, do nìho padaly otevøeným oknem hlasy zrajících polí, povstala økouc:
 Nejsem Veronika  jmenuj i se Maøí. Není to darmo. Padám ve svých mylenkách do høíchù; svìt mne volá a já ji
nemohu zabránit pøístupu jeho hlasu.
Pøiel Judá, rozervaný a smutný. Po stisku ruky sedl a pravil,
div nezaplakal:
 Vyenu enu. Chodí mi za jinými. Dítì si ponechám a nedám je, nikdy nedám!
Petr spráskl ruce, ale neøíkal nic. Cítil jen, jak se cizí osud
sune kolem nìho; nebylo to vak nic ne plachý stín.
id posedìl mlèelivý a neastný a opìt odeel. Odcházel,
maje slzy v oèích.

V tichu a pokoji pøibývalo Petrovi valem sil, i vycházel u
do zahrady a posléze se louèil. Obrátil se po budovì.
Sbohem!
Byl svátek svatého Petra a Pavla, mladí lidé se chystali
na pouti do okolních osad. Zapoèal se sluncem a skonèil
se èernými prapory. Spadly s úøedních budov se zvìstí, e
následník trùnu a jeho ena byli v Bosnì zastøeleni.
Ani chápaly dosah události, poèaly eny naøíkat, ale muové v hospodách øíkali, tlukouce do stolù:
 Sakra, proè tam lez, moh to vìdìt, e Srbové nejsou Èei
 s tìma je, paneèku, tìká hraèka! Uvidíme, dojde jetì
na starého! Popovídave si v hospodách a odcházejíce
po svých pivech domù, na kutì k svým enám, vystøízlivìli
neblahými pøedtuchami: Co z toho pojde?!
Na nebi se chvìly hvìzdy.
Padl arcivévoda, ale ani jediná hvìzda se dnes nechvìla
víc ne vèera.
Jediná se nevymkla ze své dráhy na dùkaz smutku. Bùh
se díval z vesmíru stejnì lhostejnì na hemení lidské havìti
jako pøed sto a pøed tisíci lety.
 Není pochyby, e se blíí válka, zatváøil se státnicky Soudný
a Judá se tøepl do hlavy:
 Kdy si to taky nemyslím!
 Kdo by do ní el? Generálové! Lid u není stádem, které
by se dalo hnát na jatka, myslil Petr.
 To není, to je pravda; dnes u není rok estaedesátý. A
si páni s námi nehrajou, uvidí! vznítil se nyní Judá
a zaermoval rukama. A dají lidu zbranì! A jenom nám dají
zbranì! Vypráskáme je. Lid u je uvìdomìlý.
 Nevím, nevím, vrtìl hlavou suchý krejèí a jeho tváø zesivìla od tìkých mylenek.

 Jen a to zkosí, hømìl Judá a jal se procházeti dílnou
Soudného, zøejmì rozbolestnìn vzpomínkou na Cilku, nevìrnou konkubinu...
Vední události praskaly neslynì jako mýdlové bubliny pod
údery ruchu, jen nastal v kasárnách, v státních úøadech a vude. Domácí pluk kvapnì odtáhl a do vyprázdnìných budov
povoláni byli reservisté. Ulice tichého mìsteèka se naplnily
tøeskem a hospody poèaly ít horeèným tempem.
Ze svého bytu pøes námìstí chodil do úøadu okresní hejtman
jako by jezdil na tøíleté brunì. Na nádraí byl zatèen podezøelý cizinec a u pøedsedy národnìsocialistické mládee vykonána prohlídka.
Vzduch se naplnil dusnými výpary, zdálo se, e je cítit prach
a krev, a knìí s kazatelen kázali zdìeným enám o pomstì,
ji nachystal Hospodin národu vrahù, ijícímu za Drinou.
Byla nedìle, svátek svaté Anny. Otevøeným oknem odkudsi z ulice zalehl výkøik:
 Válka!
Byla to ena? Byl to mu, kdo toto vykøikl?
Bylo to srdce, do nìho vrazili nù!
Dùm chudiny, v nìm bydlili Vlkovi, se zapotácel, eny poèaly køièet a plakat a hrnuly se na ulici. Vude bylo u plno
tváøí, mìsteèko se promìnilo v kotel, v nìm poèalo vøít.
 Válka! sepjala ruce Vlkova matka. Jeíi Kriste! bìdovala stará ena. Co s námi bude! Bùh se nemohl déle dívat
na nepravosti! Vichni jsme se prohøeili, vichni budeme
potrestáni!
Nebude válka! Nestrachujte se, pravil syn. Bude nìco jiného! Úètování!

 Ty mi taky odejde! Matka zvýila svùj hlas a on ji pak
chlácholil vecek dojat. Odcházeje cítil, jak tìce a s brutální
tíhou se mu zavìsil na íji její osud.
Èetl èernolutou vyhláku. Lidé se pøed ní tlaèili, lapali si
na paty i vráeli do sebe.
Vyhláky byly na kadém nároí.
 Válka! øíkal si Petr. Ne! Vichni chudí jsme bratøí!
A napadla ho slova, je slyel loni na veliké schùzi pracujícího lidu:
 Nebude válek! Ni mue, ni haléøe na militarismus! Nebude králù ani papeù!
Na námìstí uprostøed hustého zástupu hrála vojenská hudba rakouskou hymnu. Lidé mìli obnaené hlavy.
Zahnul do ulice, v ní narazil na Soudného.
V kostrounovì oblièeji byly vechny bìdy èlovìka, kterým
mrtili o zem a kterému lápli na krk.
 Nechoï tam! pravil Petr.  Kam tedy mám jít?
Vlk pokrèil rameny.
 Sláva císaøi! houkl jim do ucha vdovec Øípa. Soudný zaal pìst.
Øíha se odsunul opatrnì, klebil se a støíhal uima.  Co,
vy nekøièíte?! pravil jetì.
Odvrátili se od nìho se zlostí a s opovrením. Pociovali
hoøce svou slabost. Jejich mylenky se zastavily a pod nohama jim ujídìla tmavá, patnì dládìná ulice. Kanály páchly
a pøed hostinci a nálevnami mávaly zástupy neznámých vyjevených muù prudce rukama.
 To bude ètrnáctidenní procházka! Tam a zpátky, slyeli
tlustého pána se irokým zlatým øetìzem na vestì.

 Co? Procházka! Èerta starého, prskal mu v odpovìï malý
muík s kocouøím knírem. Budeme rádi, kdy tu budem za pùl
roku.
 A Rus do toho, èlovìèe, to bude sekec! smál se kdosi
a plácal si po stehnách. To ti splaskne pupek, bratøe!
 Pst! okøikovali ho.
Nebylo bojovné nálady, ale také nikde vzdoru. V hospodách
zpívali:
Etì sem nevyrost,
mám bejt voják, hurá!
Mám bejt voják.
U na mne dávají,
u na mne dávají
modrej kabát,
hurá!
Modrej kabát.
 Co soudí, pravil Petr hnìvivì, mìly by se vyhodit eleznièní mosty!
 To je tvá mylenka? optal se vzruenì Soudný. Tvá mylenka?
 Moje! Je pøece na dlani.
 Ano, dnes. Proè nebyla na dlani pøed mìsícem? Jací jsme
zpozdilí! Ale i dnes je dost èasu. Opatøím dynamit. Vechny
síly nutno udret v zemi. Opatøím revolvery, zabijeme hlídky,
vyházíme do povìtøí celé trati, zrevolucionujeme armády.
 Nekøiè, proboha! Ano, nìco vykonáme, nìco musíme vykonat.
 Mlèím u. Pøijï veèer ke mnì, vypracujeme plány.
A Soudný odcházel dlouhými kroky.

Vojenská trubka jeèela. Automobil jel úprkem s vojenskými
hodnostáøi, lidé uskakovali ze støedu ulice na chodník.
Uprostøed mnoství byl Petr nyní sám; zaplavila ho touha
po èinu, dula v srdci i v hlavì prudkým vìtrem.
Chodil ulicemi svého rodného hnízda jako ve snách. Ruch
a hluk, jen znìl kolem nìho, a rozèilení, které se odráelo
ve vech oèích, nemìly pøístupu k jeho srdci. Ve je v sázce!
øíkal si: ivot, domov, vlast. Národ!
 Není domova a není vlasti! Kdo to øíkal? Kdo! Kdo to lhal?
Proboha jetì vèerejí den?
A veel k Judáovùm unaven chùzí a mylenkami, je
se øítily jeho myslí.
 Je tøeba nìco udìlat. el bys také? Do tøetice veho dobrého.
 Co je?
 Pùjdeme vyhodit tra, abychom zadreli transporty. Soudný
si od toho mnoho slibuje.
 Co je to za nesmysl? Dopadnou tì a zabijí! køikl Judá.
 Doufejme, e a po èinu. Je tøeba zarazit po~ chod mylenek, jak jej urèili vojentí páni. Mylenky lidí se musí zarazit
na váleèném pochodu, aby se obrátily v pochod revoluèní.
 Ano, pravda... poèal podléhat Judá. Nenadálým èinem
je tøeba zburcovat posluné otroky a øíci jim: ne válka  ale
svoboda! Máte bodáky v rukou, máte v rukou ve? Ne proti
Srbùm a Rusùm, nýbr proti vládcùm naich zemí! Ale proboha, proboha! Nezdaøí-li se nám tento èin, chytí-li nás? Zastøelí nás a já mám dìcko! Co by si poèalo?
 Rozmysli si tedy. Buï anebo! V osm hodin veèer, chceli se zúèastnit  jak by bylo tvou povinností  je schùzka
u Soudného.
A tu øekl Judá vecek bledý:

 Pøijdu! Tu jest pravice.
Krejèí Soudný posadil Petra pøed sebe:
 Zapoènu nejvìtí dílo svého ivota. Zítra svolám organisaci, rozdìlím zbranì, které dnes uloupíme ve vojenském
skladiti. Strhám eleznièní mosty a pøeøeeme telegrafní dráty, pøevedeme posádku a zaloíme ko-mu-nu!
Jeho oèi planuly.
 Zde je plán, vechno pøesnì vypracováno, a Soudný podával Petrovi seit v èerných deskách. Nadarmo jsem nestudoval dìjiny francouzské revoluce! Èti!
A Petr, jak se díval do jeho planoucích oèí, vidìl zdìenì,
e to s ním není v poøádku.
 Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod! zanotoval
Soudný a ukazuje oknem do tmavého dvorku, pravil: Vidí?
U táhnou s prapory! Sem, ke mnì.
Otevøel okno a poèal volat: A ije komuna! Jeho hlas pøeletìl pinavý dvorek a padl do tmy mezi pomníky starého idovského høbitova. Nazdar, soudruzi, zvolal, pøicházíte
v poslední chvíli!
- Ubohý pøíteli, øekl Petr rozechvìn, nikdo tu není. A snail
se ho odvrátiti od okna.
 Ach, ty Brute! osopil se na nìj krejèí. Váhá? Bojí se jít
s námi? Krev padni na malomyslné a zrádce!
 Klame tì vidìní, soudruhu, øekl co moná nejvlídnìji Petr.
Soudný vyhlédl znovu z okna a po jeho tváøi sjel blesk
velikého podivu, i zøítil se na idli, v prsou mu pracovalo
jako v pekle. Zùstal sedìti poraen a rozdrcen, a kdy
po chvíli povstal, dal se do hlasitého smíchu. Uchopil
Marxùv obraz a rozbil jej na padr, døíve ne mu mohl v tom
Vlk zabrániti.

 Celý mùj ivot se roztøítil, soudruzi! køièel, nepøestávaje
se smáti nepøíèetným smíchem. A Petr vyrazil podìený
na ulici.
 Zde jsem, hlásil se pøede dveømi Judá. Jdu pozdì, uspával jsem dítì. Co tedy mám dìlat?
 Je po vem. Ne, ne milý Judái, nejsme pokolení èinu, je
to marné.
 Vykonám ve, co øeknete.
 Nue, z plánù není nic  necháme ve jít svým tempem
do zkázy. Není ti tøeba nic vykonat kromì milosrdenství. Jdi
a oetøuj Soudného, je chorý. Já a tu se Petr zalknul hoøkostí
 já jdu domù. Sbohem.
Judá si oddechl, jako by se s nìho svalila hromada cihel.
Dlouhá, teskná linie vojákù, jetì neozbrojených, vyla z kasáren a spìla mìstem do stodol u jatek. Tito neveselí lidé neli
za svým osudem vojenským krokem a pøece um nohou znìl
mocnì jako hukot vod z prorvané hráze, je bere ve. Zaav
pìsti, uhnul Petr vojákùm a pak køièel, dávaje se unáeti hnìvem:
 Otroci!
Neslyeli ho anebo mu nerozumìli.
Hospody ily prudkým tempem a v ulicích øvaly opilé hlasy
sentimentální píseò.
Noc pøela a nastal den horí prvého.
Soudného, jen poèal zuøiti pøed kostelem, plným vydìeného lidu, odvezli na mìstský úøad; kdy se uklidnil, dopravili
ho do nemocnice.
Ulicemi nepøestávaly prouditi zástupy muù s èernými kuføíky. Vechny stodoly i stavení, která vyprázdnily vojenské úøady, byly jich plny a u nebylo pøítích dìlníkù války ani kam dát;

i táboøili na námìstí, v ulicích i za mìstem; odevud bylo cítit
pot, zápach z jídel i alkoholu, trubky jeèely a pokøiky a povely
tøaskaly vzduchem elektrickými ranami. Dny letìly jak stádo
furií. Tekly beèky piva a koøalky, vojáci nepøestávali prouditi
na nádraí s pukami, ozdobenými kvìty. Ein, zwei, drei  ein,
zwei, drei  ein, zwei, drei  
 Vrátíme se brzy, øíkali mui mávajíce kapesníky z oken vlaku. Nashledanou!
Nashledanou, matky a eny, dìti, milenky! Starý usmolený
domove, chalupo na spadnutí, dílno evcovská, perlíku na kovadlinì, idle za stolem! Nashledanou! Netøesku na dokách,
borový lesíku na skalce, která nám svítila do okna, pìino v lukách, v nich jsme si hráli v dìtství a v nich jsme se milovali
s nejkrásnìjími dìvèaty   proè nám leíte právì nyní tak
tìce na srdcích? Jako bychom vás u nemìli nikdy spatøit!
Hej, vy vichni, s nimi jsme se kdy setkali! Vy vichni, nashledanou!
Ramtata! ramtata! ramtata! bijí kola vlakù, a modrým vojákùm se chce zpívat: Kdy pak já se podívám, podívám k tìm
raòkovským zahradám...
Hej, vy tam vpøedu, kamarádi! Obrate tu lokomotivu.
Chachacha! Obrate lokomotivu! Òák se to s námi divnì rozjídí, jako by nás vezl neastný osud!
Bratøi Rejholové obcházeli ve dne planoucí kuchynì a v noci
pøihánìli ke stodolám a kolám houfy dìvek sbìhlých sem
z polí a kopcù.
 Hledám Krista, svého enicha. Nevidìli jste ho? Není mezi
vámi? smála se opilá holka s nìnou tváøí.
 Tu,je, koho hledá, ukázal na sebe rezavý cuksfíra. Copak mì nepoznává?
 Ne, to není on, lidé, to není on.

 Na mou dui, kamarádi, pravil cuksfíra, tahle holka byla
vèera jetì pannou.
Øehtali se kolem nìho a pravili:
 Povídejte tyhle pohádky nìkomu jinému, èlovìèe. Jsme
tu ovem jen tøi dny, ale u známe, e ani jediná  ani jediná,
chachacha.
 Nevidìli jste mého Krista? opakovala. Vyla jsem ho vèera
hledat.
 Kdo to má bejt? optal se hloupý voják.
 Nu kdo, ty troubo! napaøil se cuksfíra, naèe pronesl sprostou výzvu a plácnuv enu po zadnici odcházel ohlíeje se.
 A ije mùj Kristus! pozvedla holka nápoj k ústùm. A ho
najdu, budu mu tøít nohy vonnými mastmi. Nebo já jsem Magdalena, která vyla na køiovatku svìta pro  chachacha!
 Hej rup, Marjáno, brnkni na to pijáno! zazpívali jí do uí.
A znovu se tu objevil rezatý cuksfíra a køikl na ni jako
na rekruta:
 Pojï! Proè jsi nela hned?
Táhla pak s pochodovou setninou na nádraí, vyspala
se v èekárnì a tíhla znovu do ulic. Potkala Petra a ptala se:
Co mám dìlat? Poslechla jsem volání svìta, a co teï?
Zdìsil se jejích zválených atù, propadlých oèí a zplenìných
úst, z nich páchlo, a uzøel ve; koktal cosi, koneènì pokrèil
rameny a rychle odcházel, jako zbabìlec od zlého èinu.
 Do vech plánù a hodnot zadul vichr! Letí papírové! øíkal
si zdìenì po tisící. Nic nemá cenu krom konì a vojáka.
I sokolovna byla plna modrého vojenského tøesku:,Pøelom,
pøeskoè, nepodlez, pøeèetl si heslo s jejího títu.
Chtìlo se mu zakrýti tváø hanbou a studem:

 Otroci! Otrocký národ! Nebude lépe, zhltne-li jej váleèný
bìs?
Ale hlas, který se vtom vyrval ze støedu jeho tìkého srdce,
vykøikl zoufale:
 Ne! Nikdy!
Petr se chytil za hlavu: ztratil ji èi mu opravdu sedí na ramenou docela normálnì?
I vracel se rychle, aby vyhledal Magdalenu. Ale nenalezl jí.
Zemì se pod ní propadla. Uzøel ji a tøetího dne, kdy ji vylovili
z rybníka u Baby. Poslali pro umrlèí káru a nyní ji táhli do márnice zadem, po lukách, plných neøádu, jej zùstavil po sobì
trén, táboøící tu zbyteènì dlouho, témìø celý týden.
 Napøesrok tu bude plno ampionù, hovoøil obecní blbec
Pepija Pája, naléhaje vzadu na káru.  Abysme si teda na nì
poèkali, zasmál se brebtavý opilec Vaòha, jen vedl oj.
 Povídají, e jsou ampiony lepí ne høíbky.
 Vono se povídá leccos. Rozumí? Jako teï vo tý vojnì.
 Dybys neèvaòhal a táh, abysme to radi mìli s krbu, houkl Pepija.
 Vojna! e by se moh pánbu na to dívat?
 Kdepak války! Ty musejí bejt, øekl na to Pepija Pája. Sakra, ta holka je tìká, kdo by to øek? A vyplivnuv velikým obloukem bago, zahuhòal: No co, kamaráde, já ti povím: lidi, ta
holota, dy chce, a se pomlátí. Já proti tomu nic nemám.
Hlasy vojenských trubek stoupaly z mìsta rovnì k nebi, podobné veselým raketám, a za ruinou gotického klátera zapadalo slunce do krve, která poèala téci proudem èím dále
irím.
(Záøí 1925)

