Marie Pujmanová:
POD KØÍDLY

I. Svìtlé paní.
Narodila jsem se v domì èistém, kde lidé byli k sobì upøímní
a nemìli druh druhu tajemství.
Jejich srdce hledìla si zblízka do oèí, a jejich due podávaly si ruce v drunì schycený kruh. Takový mír Je sluncem
dìtskému rùstu.
Osud byl ke mnì laskavý a dal mnì, abych si proila mytus
svého svítání v nesetøesené rosné kráse. Vyrùstali jsme s bratrem Juliem v zádruze lidí, jejich jasná srdce od mládí domyslila moudrost ivota. Vìdìli, e pøítomné tìstí není, e
lidské tìstí je nepostiitelná chvíle, kdy stisknou si ruku, míjejíce se, vykropená vzpomínka s pokøtìnou nadìjí; po této
pravdì ili. Zacházeli do zahrádek svých pøedkù a donáeli
odtud símì kvìtin nejèistích, aby je zasili pod nae okna
a pøed ná práh, ne vyhlédneme do svìta, ne vybìhneme
do ivota. Co Je rodina pøed tváøí národa? Nebeský most,
kterým sklenuje budující pokolení oba bøehy doèasností lidských, duha úmluvy, postavená na oblaku duí od èervánkové legendy o tìch, kdo odeli, k úsvitnému proroctví o tìch,
kdo mají pøijíti. Moji rodièe to pochopili, a jejich láska k starým byla poboná a jejich láska k malým byla radostná.
Byl u nás kult dìtského veselí.
Zavedla jej babièka, matka matèina, vládkynì v rodinì: Babièka Anna Likarová, dcera majetníka døevaøských ohrad Antonína Bìláka, pocházela z váené mìstské rodiny, její eny
pøebývaly v Praze od nepamìtných dob. Mui, seltí nebo øemeslniètí synové nadaných hlav a vystìhovalecké odvahy, pøicházeli z venkova a pøièinìním houevnaté píle vysluhovali si
pìkné a vìnné nevìsty, ctnostné, moudré a pøísné manelky,

dokonalé hospodynì a vánivé matky z tohoto vzácného rodu.
Zamìstnání vyvolili vichni svobodná. Byli obchodníci, prùmyslníci, stavitelé, lékaøi. Vojáka nebo úøedníka babièka
v øadì svých pøedkù nepamatovala. Cítili vichni slovanskou
nechu k organisované práci, k pøedvídanému postupu, k representaci a k pøedstaveným. Vyvihli se sami; pracovali si
svobodnì v malých, neodvislých stareinách a nemìli pána
nad sebou mimo své eny.
eny se domnívaly, e jsou podrobeny svým muùm, jak
jim slíbily u oltáøe. Ale znaly se k své poslunosti pøíli dùraznì a podezøele èasto, jako by jim bylo tøeba, aby samy
sebe o ní ujistily, aby si pøemluvily jakousi nepøiznanou pochybnost. Byly starousedlé mìtky a nepøemohly zcela zdìdìnou pýchu ze souvislosti bytu a zvykù vùèi pøistìhovalcùm.
Pronáely k nim zdvoøilá slova pøízvuky neuvìdomìle povýenými, a jejich vlídnost bývala podbarvena humornou shovívavostí. Po dvacetipìtiletém manelství chovaly se ke svým
zcela pøizpùsobeným muùm malièko ochrannì, jako
k hostùm, je vyznamenaly pozváním do svého patricijského domu. A mui si váili této cti a obdivovali se láskou ponìkud nesmìlou svým pracovitým a odhodlaným chotím, jejich pozemský rozum byl bleskný a z jejich vtipných soudù
nebylo odvolání.
Manelskou jistotu tìchto paní zapøíèiòovala zajisté i jejich
svìtlá pokojná krev, na mui nezávislá. Vdávaly se nikoli
z vánivé touhy, ale z prozíravé volby laskavého pøátelství. enichové jich neokouzlili; ale manelství jich nezklamalo. Matky vedly je po starém øádu k domácím povinnostem od kolských let, nauèily je mlèky, e ivot je radostný v èinném zapírání sebe, a dívky pro péèi o své milé nemìly kdy na osobní
sny, pøepracovaly si je a pøezpívaly, netrpìly si romantiku,

a nebyly k ní ani podmínky v mateøském pokolení zdravì urostlých, mléènì bílých, èistotnì pùvabných en.
Znaly rvavé romány jen z doslechu nebo z knih. Nemìly talent k sebemuèednictví. Jejich silné, celé bytosti nechápaly
rozko z pìstovaných slz. Zármutek je unavoval do nudy,
a dálo se snad z jakéhosi vysokého sobectví, z jakési sluneèné touhy po moci, e pøebojovávaly kadé zatmìní a kadou
bolest kolem sebe úsilím a vánivì ctiádostivým. Byly útoèné ve svém mírovém díle a nespoèinuly, pokud jejich svìtlo
nezatopilo vechny svìøené due èervnovou polední záplavou. Byly svým muùm pomocnicemi dobré rady, byly svým
dìtem a vnukùm zázraènými druhy, nebo jejich pøeosobòující
se láska znala tajemství, jak se obrozovat do vìèného mládí,
a celé rodinì byly milosrdnými sestrami. Jejich nemilenecká, energická srdce íznila po lásce úèinné, a jejich rozmarné jiskry rozhoøívaly se za vichru tìkých chvil v obìtní plamen. Kadá z nich milovala mue lépe neli enicha. Milovala ho za otce svých dìtí a proto, e se spolu starali a trpìli,
a utrpením lidé srùstají; zejména ho milovala z vdìènosti za to,
e s nìho smìla snímat bolest, ulevovat mu ivot, králit mu
dny. Byly citovì bohaté a hrdé eny a radìji rozdávaly, ne
pøijímaly.
2. Nae království
Ulice, kde jsme bydlili, byla pokojná. Domy mìla staré, nikoli staroitné. Akáty s èernými pni a s kulatými hlavami vroubily chodník. Z jara se zveselily drobným listím a odhazovaly
je a pozdì na podzim. V stromových dùlcích chlapci hráli
o fazole nebo o barevné kulièky. Zastavil-li pøed domem povoz lékaøùv, lidé se loudavì skupili a dívali se. Neuvykli koèá-

rùm. Po jízdní dráze drkotávaly jen cinkavé vozy mlékaøské
a popeláøské. Lidé tady vstávali èasnì, chodili pìky a nepospíchali. Ulice nebyla iroká, ale kadý mìl v ní dost místa:
dítì, kolovrátkáø, pes.
V jarní podveèery øemeslnické eny sedaly na zápraí a háèkovaly. Pozdravovaly babièku s maminkou, kdy se s námi
vracely z procházky, a volaly za námi: Mladý pane, co dìlá
prstejèek? U nebolí? A se jí nìco pìkného zdá, sleèinko!
Staøeny z naí farnosti pamatovaly babièèinu svatbu, pradìdeèkùv pohøeb, maminèiny køtiny a hlásily se k nám dìtem
u pekaøe, kdy jsme zaly se slukou pro chléb, e nás poznávají podle podoby na maminku, kdy byla kolaèkou. Obyvatelé vymìòovali se v naí ulici málo a rodina babièèina stála
bøehem nad touto zátokou tichého ivota.
Babièèin dìd, stavitel Tvrdý, vystavìl pùl naí ètvrti. Babièèin otec, majetník døevaøské ohrady, podìloval zdejí chudé
døívím a teplem. Babièèin bratr, okresní lékaø, oetøoval tady
nemocné, a kdy se sám na smrt rozstonal, lid dal za nìho
slouiti prosebnou mi u sochy svatého Jana Nepomuckého
na blízkém námìstí. Dìdeèek byl zvolen na Novém mìstì
poslancem na øískou radu. Ulice vzpomínala, jak mu politická sbìø za bouøí v roce 18** vytloukla okna. Dìdeèek byl advokátem, zastupoval záduí naí fary, a býval na faru zván o zasvìcený svátek patronùv s obecními starími na hostinu donáel nám dìtem po kadé sladkou výsluku a po svatém
obrázku.
Hokynáøka na rohu schovávala nám støíbrný papír s èokolády, a kdykoli jsme s babièkou nakupovali v jejím krámì, nasypala Juliovi do hrsti hrozinek a mnì pøidala okureèku. Porculáník z námìstí, kterému dìdeèek vyhrál dìdictví, poslal mnì
koflík s malovanými králíèky, kdy jsem stonala spálou. Byly

jsme dìti známé na deset minut cesty a ily jsme na své vesnièce ve velkém mìstì jako dìdièná princátka v babièèinì
a dìdeèkovì øíi.
Rodinný dùm, nízký a rozloitý, byl vystavìn do ètyøúhelníku.
Nekryté pavlaèe obestupovaly dvojím patrem jeho zdi a dívaly se do dvora, do besedny malých nájemníkù, sluebných
dívek, podomních obchodníkù a potulných muzikantù.
Z jara se zdálo, e dvùr je na svìtì jen proto, aby roznáel
zvuky.
Jakmile se rozednilo, kanárek hrbaté sleèny - kterou jsme
vídali u okna vyívat na bubínku monogramy tøepotavì vzlétl
zpìvem a vyhodil proti mrazivému nebi vodotrysk trylkù, jejich tøí narazila o sklo okenní a zavolala nás ze spaní
do svìtla, do slunce, do èerstvì umytého dne. eny vyly
na pavlaèe, pøehodily pøes zábradlí pruhované peøiny, zaboøily v nì nahé lokty, nahnuly se a volaly sousedka sousedce s pavlaèe na pavlaè své starosti, posmìchy
a nenávisti; vec otevøel dveøe dílny, usedl na schùdek
a zaklepával cvoèky. A chlapci lehali káèu, jako by pracovali, oslovujíce se: Èlovìèe. V poledne pøijel, øídì si
rukama vozík, beznohý harmonikáø. Chvílemi kápl krejcar,
papírkem utlumený, na holou dlabu; harmonikáø, dìkuje
bradou vzhùru, smìrem k dárcovì pavlaèi, neustával vrzat
své melancholie. Èekal s mrzáckou trpìlivostí, a nìkterá
z prostovlasých dívek, je klapaly plechovými víky o konve
a postávaly tísnící se øadou u pumpy, se smiluje nad jeho
bezmocí, shýbne se, pøiskoèí k jeho koèárku a podá mu
shozenou almunu.
Dvùr mìl v srdci pramen dobrý, známý v okolí,
a o polednách a na veèer scházely se u naí studny skupiny nosièek vody, jako v bibli.

My dìti jsme do dvora nesmìly; ale jakmile se oteplilo, sebraly jsme své stolièky, obrázkové kníky a pulky, na kterých
jsme pletly mezi ètyømi høebíèky soukanou òùru ze íhané
bavlny, a odstìhovaly jsme se se svým hospodáøstvím aspoò
na pavlaè. Vítr nám pøemítal pod rukama obrázky, a ty, které
byly vytrhané, se rozletovaly; jak jsme se za nimi natahovaly
se svých stolièek, abychom je zachytily, kniha nám pleskla
o pavlaèní dladici, klubko se nám skutálelo s klína, strhlo
za sebou pulku, drát nám vyklouzl z prstù, projel pod zábradlím, bleskl se v slunci, sletìl s pavlaèe a cinkl o dládìní;
a my, nohy majíce zamotané do rozvinuté bavlny, vtiskly jsme
nosíky mezi møíe a dívaly jsme se za upadlým drátem dolù
do dvora, na drobné jevitì útulnì svobodného ivota.
My, Ronovi , bydlili jsme v druhém poschodí, babièka s dìdeèkem a Vladimírem, mladím bratrem maminèiným, v prvém poschodí.
Tatínek s maminkou vyli za sebe mladí a musili být skromní, klícku mìli malou; ale babièka vládla v ohromném, sloitém, nezmìøitelném bluditi, v bytì tajemnì spojeném s dìdeèkovou kanceláøí, a tato souvislost mnì byla záhadou. Prosívala jsem babièku, kdy nesla dìdeèkovi druhou snídani,
aby mne vzala sebou. Ale abychom pøely do kanceláøe nikoli nejkratí cestou, protìjími dveømi pøes schody, nýbr zadem, bytem; a opájela jsem se tou poutí jako dobrodrustvím.
Vyly jsme z jídelny do známé mnì pøedsínì s kvìtinovým
stolkem, plným fuksií, zvoneèky ovìených; napravo byly obvyklé dveøe na schody, jimi jsme dennì pøicházeli k babièce; ale my jsme se daly nalevo.
Proly jsme rozléhavì prostrannou kuchyní, kde pùlstoletá
sluebnice babièèina, nahluchlá a k dìtem neúprosná dívka
Terezie, kleèíc pøed sporákem, s pekelným rachotem prudce

a zlobnì, jako èarodìjnice, která si umínila jedù navaøit, pøihazovala chraptivého uhlí do jásavì vybuchujícího plamene;
jeho plápolavé komíhání lehalo odlesky po mìdi do duhova
vydrhnuté, po mìdi, dìdìné z pokolení do pokolení, po babièèinì pýe, po nádobí rozmìrù olbøímích je zbrojilo kolem
dokola bohatýrsky zvuènì stìny a police. Minuly jsme chladnou piírnu, vonnou jablky, slamou oatek, prstí brambor
a barevnou zavaøeninovými lahvemi, ve kterých plavé meruòky
a granátovì temné vinì se ustálily do èistotné hladkosti
za mrazivì lesklým sklem. Vìnec rùovì snìdých cibulí visel
oble, hojnì a tìce u dveøí. Babièka dveøe pøibuchla a zlobila
se na Terezii, proè nechává otevøeno, e do spíe vejde teplo. A potom jsme se ponoøily do tmy a nastalo blaenì dìsivé motání.
Potácela jsem se za babièkou, osleplá ,jak pod vodou,
bezokenní, tunelovou, nepøátelskou chodbièkou, která se podobala tajnému vchodu do pekel. Tápajíc, vrazila jsem do èehosi chladného; dráty a kovy zadrnèely otøesem; byl to Vladimírùv velociped; nebo jsem zakopla o zoban jeho lyí, pøistavených za jarmarou ke stìnì, a skácely se jako zemìtøesení, div e mi nohy nepøerazily. Umínìnì pootevírající
se dvíøka zívala nám po stranì do cesty, jako kapøí tlama,
po dechu lapající. Èielo z nich kafrovým vánkem. Za dvíøky
byl kumbálek, navrený do stropu kloboukovými krabicemi.
Nebyla bych do nìho za svìt vstoupila. Kdysi se mi v noci
zdálo, e jsem se z temného kumbálku, na jeho podlahu
nebylo vidìt, propadla; a padala jsem, letìla, øítila ílenou
závratí ne do sklepa, ale kamsi a ke støedu zemskému; ne
jsem dopadla, probudila jsem se v zahøátém pohodlíèku. Ale
krásná hrùza z babièèina kumbálku zbyla mnì ze sna
do bdìní.

Tunelová chodbièka ústila v mlèelivì svìtlou síòku, která
vstála v tesklivé vlídnosti jako podjarní malostranské námìstíèko. Síòkou jsme vstupovaly do komnat zamykaných, vzpomínkových, do bytu zemøelé prababièky.
Potaené idle onìmìly tady na podlaze bez kobercù a odcizily se druka druce k nedovolání. Kadý kus nábytku byl
ostrùvek zatonulý v moøi neobývané prázdnoty. Na pohovce
leel poltáø do pùli vyitý chladivými korály, vzoru nedokonèeného; jehla navleèená nití byla zabodnuta v jeho kraj. V lonici vìèná lampa pod obrazem èerné Madony zraòovala krvavou rankou hnìdou tmu.
Babièka milovala dìtskou radost a nechtìla, abych se já
dozvìdìla tak malièká, e v naí rodinì také umíráme.
I namluvila mnì, aby mne ochránila straidelné hrùzy
z kostelnì zamylených pokojù, e prababièka je celý rok
na letním bytì; proto e se tady netopí, proto e jsou tu staené rolety. Ale nevìøila jsem této líbezné li. Byla jsem
v prababièèinì bytì kdysi s Terezií, kdy jej smýèila pøedvánoèním úklidem; a Terezie, bába ponurá, která nejradìji
vykládala havraní zvìsti o úmrtích a pohøbech, ukázala mnì
postel, na které prababièka skonala, a povìdìla mnì, e
korálkový poltáø vyívala neboka tøi hodiny pøed smrtí.
Prohlédla jsem slitovnou báj babièèinu, ale nikdy jsem se jí
nepøiznala, e vím syrovou pravdu. Vycítila jsem nìjak, e
by to babièce bylo líto, pro mne líto; a pak, stydìla jsem
se promluvit o smrti, o èemsi ohromném k nedomylení, co
není pro dìti. Pospíchala-li jsem odumøelým bytem
k neslyným dveøím tapetovaným do kanceláøské pracovny dìdeèkovy, e mi babièka, opatrnì nesouc sklenku chvìjícího se vína, sotva staèila, neutíkala jsem ze strachu, ale
z muèivých rozpakù.

Dìdeèek po kadé hovoøil s nìjakou návtìvou a k nám
se nehlásil, jako bychom byli cizí. Babièka postavila mu sklenku s talíøem na stùl tak, jako by ho odproovala; dìdeèek
se za ní netrpìlivì ohlédl, a vyplíily jsme se z jeho pokoje,
jako dva provinilci.
Provinuly jsme se ostatní kanceláøí, haraivì suchou, mezi
pletenými idlemi, evelícími kraji listin a nevímavými lokty
píících muù; ale neli jsme vyly, vymìnila jsem domluvný
úsmìv se starým panem Hoøejníkem,
který mnì byl jediný z kanceláøe naklonìn. Kývl na mne; pokroèila jsem k nìmu v oddané dùvìøe, napjala jsem pozdviené pae a dala jsem se mu vyzvednouti k psacímu stolu,
abych s váhavou rozkoí procezovala prsty modrý písek vysouecí, který se sypal hebce a uléhal barevnou závìjí na bílý
papírový list. To u bylo mé kanceláøské právo, a pan Hoøejník na nì nikdy nezapomínal.
A potom klika cvakla a babièka mne vyvedla do bledé kamenné zimy na schody, na tøi kroky proti dveøím, jimi vstoupíme zase do pøedsínì s fuksiovým stoleèkem, jimi se za
vteøinu navrátíme tam, odkud jsme vyly, zdálo se mnì, pøed
vìky. Jak se to stalo? Jak je moná, e na toté místo je blízko i daleko? Úas mne obcházel.
Babièka mnì vysvìtlovala, e jsme obely domem dvùr; ale
já to nedovedla a snad ani nechtìla domyslit. Nesnaila jsem
se, abych se vyznala na cestách do kanceláøe. Chránila jsem
si v dui bludné kouzlo a oddávala jsem se mu celou dìtskou
láskou k tajemstvím a celou lidskou touhou po vykoupení z pozemského zákona.

3. Scházíme se
Byla nedìle, a vyli jsme s maminkou na obìd k babièce.
Vyhrnuli jsme se od nás jako povodeò, sesypali jsme se se
schodù, jako by se pytel hrachu roztrhl, a stanuli jsme pøed
bílými dveømi s mosazným zvonkem, který vypadal i v nejerednìjí dni, jako by se vnì byla uchytila sluneèní jiskra. Maminka vztáhla ruku, aby napravila synu Juliovi posunutou èapku; ale Julius sebou mrskl, vyskoèil za pákovým zvonítkem,
dosáhl ho nejvìtím vzepìtím svých krátkých sil, uchytil se ho
v krajní chvíli jako na útes zachránìný, spoèinul na nìm visutou tíhou divosky vítìzného tìla, a zvonil. To aby babièka
poznala, jací k ní pøicházejí hosté. Bylo to cosi øinèivì oslepujícího jako do vzduchu zakletý blesk, tato drádivá stálost
v zvukovém chvìní; a naslouchala jsem jí s omámeným úsmìvem. Ale velcí jsou netrpìliví. Maminka pøistoupila k Juliovi;
bez vysvìtlení ho sòala se dveøí a zvoneèek, idiotský sluebník, ustal v ílení.
Bylo slyet, kterak do pøedsínì vyletìly divé kroky, rozlícené prsty Tereziiny v neviditelném hnìvu odøetìzovaly závoru
za závorou.
Ty dìti se nazlobí, prohodila maminka, vstupujíc, smíølivou
omluvou k Terezii, a zamraèila se na Julia, aby se jí zavdìèila; ale Julius se rozesmál. Pochopil, e i maminka pøemáhá
smích; e její pøísnost je pøetváøka, a nadto neumìlá; e maminka ví, e jsme ji prohlédli a v srdci srdce e nás má, mono-li, jetì radìji za to, e se jí nebojíme. Maminka byla ná
chápavý spojenec v darebnostech, jene se k tomu neznala
z jakéhosi ostychu pøed námi i z ctiádosti, aby se vyrovnala
otci a vùbec velkým. Maminka byla útlý pohyblivý chlapec, a na
maminku si jen hrála; proto jsme ji tak velmi milovali.

Maminka nepøímo poprosila Terezii, aby nám prominula
oprávnìný zvyk. Kadý lidský èlovìk byl by odpovìdìl vlídnì,
ne-li z pøesvìdèení, to aspoò z dobrého vychování: Jen a
si zazvoní, kdy je to tìí. Máme radost, pøijdou-li nás navtívit. Ale Terezie si vyslouila tøicetileté právo na hrozivé oblièeje a nemínila s nìho ustoupit. Mlèela zarytì a souhlasila zle,
e se nazlobíme; a s jakousi mstivou ochotou se vrhla
na maminku, aby s ní servala plá. Ale maminka jí podìkovala za pomoc. Nebude se zatím svlékat. Vejde dnes
k babièce v procházkovém úboru. I popadla Terezie kartáè
a tøebae na maminèiných atech nebylo smítka, jala se ji
zuøivì opraovat, aby dokázala aspoò touto marnou slubou,
e jest otrok, který musí snáet uráky a døít se pøi tom jako
pes na nevdìèné rasy. Potom nás pøedbìhla, vytrhla hlomoznì dveøe a dala nám vstoupit do taneènì prostorné jídelny,
kam slunce svítilo irokým oknem arkýøovým jako do skleníku.
Urostlá babièka sedìla zpøíma ve vyvýeném arkýøi, jsouc
obklopena vánými vìjíøi do leskla omytých palem, a ila, jako
by vládla. Tìké vrápy dobrého plátna, splývajíce tuze od pozorných rukou po arkýøový stupeò, zatíily pomníkovì její pilný
klid; pouila volné chvíle, kdy na nás èekala s obìdem, a vyívala ubrus pro maminku, prolamujíc jej bíle v bílém, co mne
nezajímalo a co jsem povaovala za zbyteènou práci. Proti
babièce, pøed arkýøovým stupnìm, rozmlouvaje se starodávnou zdrelivostí, choulil se v pøitaené idli její dávný host
a dvoøan, svobodný strýc Rudolf, bratr dìdeèkùv. Spatøiv nás,
usmál se a vyel mamince vstøíc; babièka od ubrusu, obírného k odkládámí, nepovstala.
Ustala jen na vteøinu v ití; nachýlila k nám vítající tváø, a její
krásnou, tie plavou hlavu zastihla sprcha medové záøe, která sebìhla kosmo napjatou prouhou na vodovì zelený kobe-

rec, probouzejíc z døímoty jeho kytice vybledlých rùí, která
ozøejmila vznáející se prach, která rozebzuèela tanèící vzduch,
která oslavila vìèné víøení. A babièèiny køiálovì modré oèi,
zprùzraènìlé sluncem a láskou, svìtlo ze svìtla vykvétaly nám
vstøíc, usmívajíce se jihnoucím ètveráctvím.
Vítám vás, zaèala vesele; ale kdy uznamenala, e za maminkou se dveøe zavøely a nikdo e ji nevchází, zvánìla.
Václav stoná? otázala se maminky krátce. Z jejího bøitkého pøízvuku vak vyznìlo, e sama nevìøí své otázce.
Sebìhl na ulici, aby vhodil dopis do schránky. pospíila si
odpovìdìt maminka, stojíc pøed babièkou jako vyvolaná. Ve
tøech minutách je tady.
Ale babièku, strákyni rodového øádu, neuspokojilo kusé
vysvìtlení.
Byli jste, tuím, právì teï spolu na procházce. pravila pevnì a vìdomì. Proèpak Václav nedal dopis na potu, kdy
el s tebou?
Maminko, zapomnìl dopis na psacím stole a teprve nyní, kdy
jsme se vrátili s procházky, jej doma objevil. Babièka se odmlèela, zakalala a potom se zeptala odpoutanì, jako by jí na odpovìdi pranic nezáleelo: A komu to Václav píe, e má tak
naspìch, e psaní nemohlo poèkat ani pøes obìd? Byla bych
mu je vzala na potu, a s dìdeèkem odpoledne vyjdeme.
AIe liovskému bratrovi psal! zvolala maminka rozpustile
a rozesmála se.
Babièka zpøísnìla.
Mu a ena mají pøicházet spolu. Vzali jste se a patøíte
k sobì. Zeptala jsem se tì po Václavovi, protoe mám ráda
poøádek mezi manely. Co je na tom k smíchu?
Maminka pøekonala úsmìv a namíøila hovor jinam. Strýèku!
obrátila se k Rudolfovi, který se znova usadil pøed arkýøový stu-

peò a vzhlíel s nesmìlým obdivem k rázné babièce, zatím co
já, obracejíc pozorné oèi po její vzruující se tváøi, naslouchala
jsem chtivì, co si velcí vypravují, kdeto Julius, zmocniv se babièèiných nùek, klapal jimi a pøièiòoval se, ale zatím marnì,
aby nìkoho z dorostlých na sebe upozornil, strýèku! a maminka vykroèila a napjala se, jako by hodlala tìlocvièit, pøila,
jsem se ti ukázat, jsem dnes celá nová. Dala jsem si uít maminèin svátek. Jsou to mé první aty od krejèího.
Lstná maminka vìdìla, èím babièku, marnivou matku, upoutá, a babièka se dala chytit.
Pravda. oivila se, uka se! Vdy u jsem na tebe èekala. Dovol, strýèku, uhni se, ty enské parádì ani nerozumí
a darmo mi zaclání!
Ale neli strýc Rudolf povstal se idle, aby ustoupil horkokrevné babièce, shodila mi do rukou látky a látky hroutícího
se ubrusu, sesadila si z cesty s arkýøového stupnì míèkovì
drobného Julia, aby o nìho nezakopla, sebìhla se své sluneèné zahrádky do pokoje a obela si maminku zkoumavým
obhledem. Popotáhla na ní kabát, pøihladila jí sukòové záhyby a ustoupila, aby posoudila celek.
Otoè se! poruèila; ale hned maminku vyplísnila: Proè nestojí? Ale vdy jsem ti øekla abys stála! Co nejsi s to, abys
vteøinu setrvala tie? Po kom jen jsi zdìdila tu neposednou
krev? Neusmívej se, strýèku, vím výbornì, co si myslí; ale jsi
na omylu, ujiuji tì. Po mnì se má dcera nepovedla; já jsem
klidná jako dub. A kam bych také jinak dola se svou domácností a s divými dìtmi, jako byly moje? Dìti èlovìka otuí,
aby byl chladnokrevný. Pro Jeíe Krista! vykøikla v tu chvíli
a v nejvyím rozèilení dupla na strýce Rudolfa, ale vezmi mu
je pøece, køièela, tak mu je vezmi, proboha! Vdy
se zohaví!

A babièka, odstrèivi Rudolfa, vrhla se zároveò s maminkou na Julia, který se postavil pøed zrcadlo a pokouel
se ustøihnout si vlasy nad èelem. Polekané paní odebraly Juliovi rozhoøèenì nùky; a kdy se babièka vracela
za maminkou kolem strýce Rudolfa na zkuební místo,
do svìtla pøed zasklený arkýø:
To je vidìt svobodného èlovìka, který nemìl dìti, ohlédla
se za ním pohrdavì. Pøihlíí, jak by si kluk vypíchl oko, a prstem nehne! Nechápu nìkteré lidi, jak dovedou být klidní!
Strýc Rudolf se tie rozesmál.
Andulinka byla odjakiva dùsledná, propovìdìl kádlivým
pøízvukem; ale jeho vybledlé oèi s potrhanými cévkami zamyslily se proti svìtlu staøecky dojemnì. Vechno se mu
na babièce líbilo: i to, e si ve tøech minutách dvakrát odporovala, i to, e ho pøed námi a pøed maminkou nespravedlivì
vyplísnila.
Babièka pominula strýcovu naráku pøezíravým mlèením
a vìnovala se mamince.
Ne, øíkej si, co chce, ale ty aty ti nepadnou a nepadnou!
Nesmí s nimi být spokojena! Nejsi ani trochu marnivá, a to
je chyba. Rozhodnì je vrátí krejèímu, jetì dnes mu je polu.
Nenechám tì v nich dìlat ostudu. Ale vdy v nich má záda
úplnì køivá! Je to pøíerné. Jen se na to, strýèku, podívej. Tak
øekni, nemám-li pravdu jako vdycky.
Strýc Rudolf byl zdvoøilý, s babièkou chtìl souhlasit, ale maminku nechtìl urazit, v krejèovinì se nevyznal, popletl se v øeèi
a odpovìdìl nejistì:
Má pravdu, Andulinko, jsou to krásné aty a moc Vlastièce sluí.
Nyní zase, kodolibou oplátkou, zasmála se strýci Rudolfovi babièka.

Mínil jsem, e aty sluí Vlastièce k oblièeji. bránil se úsmìvùm obou paní. Blondýnkám sluí nejlépe tmavomodrá barva. Vak ty jsi to, Andulinko, sama dobøe
vìdìla. Tenkrát na bratrovì promoci, kde jsem se s tebou
seznámil - boe, jak ten èas letí, v bøeznu bude tomu tøicet let
- mìla jsi tmavomodré aty, tmavomodré s øadou èervených
knoflíèkù. Podnes tì vidím jako ivou, e bych tì mohl malovat. Vechen sál se za tebou ohlédl, kdy jsi vstoupila se svou
matkou, jaká jsi byla hezká.
Pozor na poklony, strýèku! zvolala bujnì maminka. Bije
hodina a vedle dìdeèek právì zaklapl knihu, slyí? U jde
na tebe!
A rozevlávi svìtelnou prouhu lehkonohým obratem, s jiskrou v sluneèných vlasech vybìhla do pøedsínì, aby tam svlékla svùj pohanìný kabát.
To je darebnice! ohlédla se za ní s pyným zalíbením babièka.
Váné stojací hodiny dohlaholily pøipomínavì dùrazným zvonem hodinu obìda, a pøesný dìdeèek objevil se za salonem
ve dveøích své knihovny. Sehnul bílou hlavu, uvolnil západ nad
podlahou, dveøní køídlo odskoèilo od jeho hbité ruky, a veselých komnat alej rozletìla se jásavým prùhledem po stìnu Vladimírova pokoje, kde zasklená skøíòka se sbírkou motýlù zajiskøila se v poledním jasu jako roztálá kalu na únorové louce. Høíbìcí vánì se ve mnì vzpjaly, a jako ílená vrhla jsem
se do rozhlaholeného prostoru, do vzduchu vonného hyacintovou blaeností, o dva kroky pøed dusajícím Juliem, dìdeèkovi vstøíc.
Nakroèil se proti nám, jako by zapustil koøeny do podlahy, a:
Pozor na vlak! houkl do naeho nárazu, zachytiv nás kadého s jedné strany. Mleli jsme se mu v rukou jako vylovení

raci; ale dìdeèek chlapík, sedlákùv syn, mlèel silácky a nedbaje naeho zuøivì nadeného pitìní, naí usmátì bezmocné vzpoury, donesl nás do jídelny na pohovku, pøevalil nás jako
oky do pruných per a vmetl nám po poltáøi do uøícených
tváøí, veselým umlèením.
Rudolfe! zavolal na strýce, jedu zítra ráno do Vídnì, pojeï se mnou!
Strýc Rudolf poposedl nevolnì.
Zajdeme si do opery, poslechnout si Mozarta, toho ty má
rád. Na støedu je hláen Don juan.
Strýc Rudolf, odkalav si, odpovìdìl uhýbavì, e tentokrát
nemá kdy.
Zase nemá kdy! Aby tì Pánbùh netrestal. Takový svobodný
pán, obchodník na odpoèinku. Já bych cestoval po Indii, mít
tolik èasu jako ty.
Strýc, svrativ èelo, pouèil dìdeèka, e on, Rudolf, má
na starosti svùj dùm.
Musí hlídat nájemníky, aby v deset hodin pøestali hrát
na klavír! nezdrela se prostoøeká babièka.
Je, tuím, právì èinovní kvartál? prohodila mírnivì maminka.
Strýc Rudolf poslal jí uznalý pohled a vysvìtlil jí vdìènì, e
èinovní kvartál sice není, ale e zavádí do bytù právì vodu,
e montéøi, kteøí u nìho v domì pracují, jsou socialisté, lidé
nebezpeèní, e je tøeba dohlíet za nimi od rána do veèera,
e uléhá vecek utrmácen a e, úhrnem øeèeno, jeho pøítomnost v domì je nezbytná.
Dìdeèek, hladì Julia po vlasech, usmíval se etrným úsmìvem do svého lesního vousu.
Dvacet osm rokù, co dojídím na øískou radu, slibujeme
si ten výlet. odpovìdìl hlasem který se vzdal.

Strýc Rudolf chystal se nedùtklivì odvìtit, kdy mlèelivý, temnì krásný tatínek pozdraviv úsmìvem svých zamylených oèí,
ocitl se neslynì pøed arkýøem babièèiným, poklonil se jí
s výe své ztepilosti a pozdvihl její pevnou ruku ke svým útlým rtùm.
Dìkuji, maminko, výbornì, odpovìdìl babièèinì obvyklému dotazu, jak se mu daøí.
Babièka se ho zeptala jakýmsi zásobnì horlivým, pøízvukem, jaksi horlivým do zásoby, jako by si pøála, aby si postìoval, a ona aby pak mu mohla na ráz vyvrátit ten stesk
a usvìdèit ho z bezdùvodné nespokojenosti. Ale uctivì vzpøímený tatínek stál pøed ní, a kolem jeho hlavy, zdálo se, vrstvil
se jiný, jenom jeho, chladnìjí a prùzraènìjí vzduch, kolem
jeho tiché bytosti nastínila se nepostiná hranice. A nikdo
na svìtì, by to byla i vevládná babièka, neodváil se pøekroèiti tento polární kruh kolem tajemnì vlídného tatínka.
Bavil se s babièkou o dnením sluneèném dopoledni a o
palácavých a zahradních krásách Malé strany úèastnì a etrnì jako s milou a vznìtlivou nemocnou, které nedáváme
znát, e víme o její chorobì, abychom ji nezaboleli.
Julia, pìtiletého barbara, vydrádil otcùv mrav. Vzepøel
se o lenoch pohovky a zahalekal jako s paluby pøes moøe
na bøeh s úmyslnou nehorázností:
Tatínku, já se nudím! Otec na nìho namíøil tváø.
Julie nestydí se? Babièka nás pozvala, a my jsme její hosté!
Babièka poskoèila nad svým itím a zardìla se nevolí. Takhle bys mì pøec nemìl zarmucovat, Václave. Co jsi u cizích
lidí, e mnì mluví o hostech a o zvaní?
Mùj chlapeèek ví, e je u babièky doma, ae se babièka
raduje, kdy se neostýchá. povìdìla úmyslnì nahlas a ob-

rátila se k marmince: Já se tomu dítìti nedivím, je mrzuté hlady. A co dnes ta Jenka dìlá, e nejde? vzruovala se. A
po kterých ancích se kterým rozervancem zas bloudí Vladimír? Jakiv nepøijde vèas!
Boøí kostely, obhajuje nemanelské matky, reformuje svìt
a ty na tom oktavánovi ádá, aby myslil na obìd. A dìdeèek, pøísednuv k otci, zapøedl ho v politickou rozmluvu o mladoèeských chybách, nepochopitelnou, a jak se mi zdálo, zbyteènou.
Umínila jsem si, e ji pøekazím a radìji e tatínka upozorním, oè jsem jemnìjí ne Julík. Nadnesla jsem se k otci, dotkla jsem se jeho ramena a promluvila jsem dùleitì a strojenì:
Tatínku, já bych tì laskavì prosila, jakou nám bude dnes
veèer vyprávìt pohádku?
Irénko, vidí, e mluvím s dìdeèkem.
Ale oivený dìdeèek, ustav v horlení, se zasmál - velcí se nepochopitelnì èasto a bez pøíèiny smìjí:
Ne, kdy tì tak laskávì poprosila, ustupuji! Ona je ze vech
Mladoèechù nejlepí politik. Tatínku, já bych tì laskavì prosil
s Irénkou: vypravuj nám tu pohádku hned teï.
Vìnovala jsem dovtipnému dìdeèkovi uznalý pohled. Ale
zdrelivý tatínek vymýlel pohádky jenom nám dìtem pøed
usínáním. Nenávidìl pøedstavení otecké nìnosti pøed shromádìnou rodinou.
Snad se doèká veèera? øekl mi chladnì.
Julius pøitlapal k nìmu po ètyøech, opøel se obìma dlanìmi o jeho boty, zahledìl se mu zespoda pátravì do tváøe jako
jezevèík a námítl heøecky vypoèítavým ibalstvím:
Ale, tatínku, co kdyby odpoledne hoøelo, a my jsme do veèera vichni shoøeli?

Babièka zajásala nadeným podivem, vichni se za ní pochvalnì rozesmáli a tatínek prohrál pøi. Uvìdomil si, e otec
dìtí, které mají dìdeèka a babièku, není èlovìk svobodné
vùle, a vzdal se osudu.
Uprostøed lesù, hvozdù vìkovitých, zaèal, na skále nad
dravou øekou stál nedobytný hrad, a vtom hradì bydlil ukrutný
a krvelaèný král se svou jedinou dcerou, princeznou Slavìnou.
Byla hezká? zeptal se Julius.
Zaèíná brzo, kluku, prohodil dìdeèek.
Byla nejhezèí ze vech princezen a urozených pod sluncem.
Kdo ji spatøil, pøestal pracovat a jíst i spát a jenom na ni musel vzpomínat. Harfeníci chodili od zámku k zámku a zpívali
písnì o její kráse a ze vech konèin svìta sjídìli se mladí
hrdinové... 
Jaké mìla vlasy? pøeruila jsem tatínka.
Èerné jako noc, ale budete-li se stále vyptávat, zatím jí zbìlí.
Babièka, která hovoøila s maminkou, uala vìtu v pùli slova
a ozvala se dùraznì:
Jaké e mìla vlasy?
Èerné jako noc.
A tatínek ani na babièku nepohlédnuv, pokraèoval ve vypravování, nic zlého netue.
Babièku zalila krvavá záplava; zabodla jehlu tak rudce do látky, e jehla se rozskoèila s praskotem ve dví a odlomený hrot
vjel babièce do prstu; strýc Rudolf vzkøikl uleknutým politováním; z arkýøe zadulo vlavì odloené plátno, zaumìlo probuzené hedvábí, o stupeò zazvonil vojevùdcovský krok, a odhodlaná babièka, tisknouc k poranìnému prstu átek, trestavì
mlèíc, dýchala vzruenì ke dveøím.
Maminka se za ní znepokojená rozbìhla a zadrela ji.

Pøepadly tì zas. úzkosti? starala se. Nezlobí tì snad srdce?
Pus mne! vzplanula babièka, ví, e takové starosti nemám ráda a e jsem v ivotì nezastonala. Nic mi není, ale Vladimír je bezohledný kluk a Jenka je louda a nedopustím, aby
se dìti pro jejich lajdáctví rozstonaly! Pojíme bez nich! doøekla nevysvìtlitelnì náhlým rozhodnutím, rozhoøèena tak, jako by
z Vladimírovy nepøítomnosti obviòovala nìkoho z pøítomných.
Dìdeèek spoèinul na horké její tváøi zkoumavým pohledem
a hned jej odvrátil, jakoby pøesvìdèen, e jakási jeho domnìnka
se potvrdila; tatínek vypoèítával nebezpeèné práce, které netvorný král ukládal princezniným enichùm; a babièka, jaksi
velmi nespokojená, e vichni si poèínají nevinnì a nevìdomì,
vyla mlèky z pokoje, provázena maminkou.
Pøed otevíranými a zavíranými dveømi mihl se na chodbì
kdosi malinký a potichu neobratný, namáhající se za pøíli
vysokým vìákem.
Janièka! zvolaly jsem obì dìti jedním dechem a vyskoèily jsme; v pøedsíni pomísily se vítající se hlasy; a staøenka zdravouèká, èervená, kulaouèká jako brusinka, ji ode dveøí
se uklánìjíc na vechny strany s rozpaèitou obøadností, doplula, povívajíc mnohými suknìmi, v zamìstnaném chvatu
k dìdeèkovi.
Pane doktore! vyhrkla hrdá, e nese novinu. Povate! Kateøina mídová umøela! A vzhlédnuvi ke tøem muùm ponìkud provinile, pøitiskla si ruku na ústa aby zakryla, e je kolozubá, a rozesmála se.
Strýc Rudolf, který velmi nerad slyel o smrti, zpøísnìl.
Zemøela vám sestøenice, a vy se smìjete?
Jsem ráda, e jsem neumøela já povìdìla Janièka a drobným, soukromým, zchytralým smíchem zalahodila své ivé jis-

totì. Kdy zpozorovala, e strýc se tváøí, jako by ji odsuzoval,
pohlédla na nìho se strany jako vyplísnìné dítì.
Já jsem tak ráda na svìtì, dodala srdeènou omluvou, stále
se smìjíc svým tajivým, mile mnì povìdomým smíchem.
Boe, jak jsem milovala janièku, babièèinu pøítelkyni od kolních let. Celý týden jsem se tìila, a se s ní v nedìli shledám, a od té chvíle, co vstoupila, nebylo mì na svìtì èlovìka
mimo ni. Nehnula jsem se od ní. Nebyla, pravda, ani pùvabná, ani moudrá, ani vysokého cítìní; nedovedla se s námi
dorozumívat úsmìvy jako maminka, ani nám vymýlet pohádky, jako tatínek, ani nás uèila o naí slavné èeské minulosti,
jako dìdeèek, ani nám pøináela dárky jako babièka, ale
byla postavièky tak pøítulnì nizounké, ne o mnoho vyí ne
já, a mluvila tak radostné poetilosti. Ona jediná z velkých
nebyla nikdy velká a ani se o to nesnaila; byla jen nae. Pøilnula jsem k ní nejdùvìrnìjí dìtskou nìhou, jako k ochoèenému zajíèkovi, kterého mìli loni na letním bytì u zahradníkù,
nebo jako k èervené lepenkové kulièce, kterou jsem nedávno ukoøistila z oèísky vánoèního stromku. A bylo mnì líto
a divila jsem se, e velkým není Janièka takovým svátkem,
jako mnì? Neváili si jí. Vichni ji zlehèovali.
Dìdeèek vida, e nás nedopovídaná pohádka ji nezajímá,
ujal tatínka pod paí. Pøíteli, na slovíèko a odvedl si ho v soukromém hovoru. Vùbec nedbali Janièky. A strýc Rudolf, který, jak jsem ji kolikrát vycítila, byl Janièce nepøítelem a jen si
z ní tropil blázny, jal se ji po svém zvyku pøezíravì vyslýchat:
A co vás na svìtì tìí? Co tady máte, prosím vás? Janièka se ochotnì zasmála.
Myslíte proto, e jsem stará panna?
Není pravda! vykøikla jsem, jsouc uraena za ni. TY nejsi
stará panna! Terezie je stará panna, ale ty jsi Janièka!

Mám pøece Annu a tady ty dìti, ne? Mohu je vidìt, kdy chci.
A také bývám ráda sama . . .
A co, sleèinko, od boího rána robíte? Povìzte nám. Jeho
otcovský pøízvuk povzbuzoval Janièku ke sdílnosti zrádnì: posmìná nedoèkavost tetelila se v nìm. Pozorovala jsem strýce ve zlém tuení a jaksi jsem se bála o Janièku.
Tak ráno se v est hodin probudím, udìlám køíek a pomodlím se pìknì v posteli, abych se nenastudila...
Strýc u se navnadìn usmíval.
A jak dlouho se modlíte? pøeruil ji, èenichaje zábavnou
odpovìï.
Dlouho ne svìøila se mu potajemku zchytrale. Protoe já
u mám ráno hlad a za chvíli bych pøi Pánbíèkovi myslela
na kafíèko a mìla bych høích. Musila bych se potom zpovídat, e jsem byla pøi modlitbì roztritá.
Èeho jsem se ad poèátku obávala, stalo se; odporný strýc
vypoulil oèi, spráskl ruce, poskoèil na idli a hluboko, dùkladnì, s poitkem se rozesmál.
Frantiku, pojï sem! Vy také, Václave! Pojïte si poslechnout, kterak prý je sleèinka poboná!
Dìdeèek s otcem, na tìstí, hovoøili kdesi vzadu v khovnì
a strýci se neozvali.
Byla bych ho roztrhala vzteky. Mraèila jsem se, kopala jsem
do trnoe Janièèiny idle, trkala jsem ji loktem, rvala jsem ji
za rukáv, dávala jsem jí celým tìlem nejusilovnìji tajná znamení, aby neposlouchala toho hanebníka a radìji si la
se mnou hrát; Juliovi se moje hra zalíbila, a ani pochopil, oè
bìí, jal se pøed strýcovými zraky posunkovat po mnì; ale
Janièku rozjaøil strýcùv smích, jako by byl pochvalou, do uspìchané výøeènosti:

A kdy jsem pomodlená, vyskoèím honem z postele, obuju
si punèochy a boty, abych nebìhala bosa, vylezu si na pohovku, protoe ty podobizny visí moc vysoko, a políbím tatínka a maminku na dobrýtro. Øeknu jim: Dobré jitro, tatínku,
dobré jitro, maminko, vae janièka je hodná! A co mì poøád
tahá? obrátila se ke mnì netrpìlivì.
Strýc, zrudlý, slze, jeèe, nejsa mocen slova, mával jen rukama a zmítal sebou v záchvatu nezøízeného veselí jak ïáblem
posedlý.
Nemluv s ním! vyøkla jsem ze svého dìtského citu pro
spravedlnost a polykala jsem slzy. On je na tebe falený!
Janièka mne pøeslechla.
Roztrhla jsi mnì rukáv! vykøikla. A to je má nejlepí halenka! Povím to na tebe babièce! jsi oklivá holka!
A pleskla mne pøes ruce.
Zkamenìla jsem úasem. Zahledìla jsem se jí do uøícené
tváøe skoro nepøíèetnì. Takový nevdìk! A náhle jsem pocítila, kterak vechna má èernì bublající nenávist ke strýci Rudolfovi pøevrhává se, vrouc a syèíc, na mou døívìjí pøítelkyni,
na mou nynìjí nepøítelkyni; na zmiji Janièku. Sjela jsem jí
po ruce, kterou potupila mé pøátelství, a zaala jsem v ni nehty; Janièka zaúpìla; odskoèila jsem od ní jak bleskem atá,
a vypukla jsem ze vzteklé lítosti v náruivý pláè.
Mé slzy ulily její hnìv. Nesnesla dìtský al. Vymrtila se za
mnou, zahrnula mne otázkami. Neodpovídala jsem jí. Vzdorovala jsem. Chtìla jsem ji potrestat. Mlèela jsem a jen jsem
laènì a mstivì plakala, abych vystupòovala její napìtí a cenu
své odpovìdi. Strýce Rudolfa, který se mého výbuchu vùbec
nepolekal - a tuto neteènost velmi jsem mu v duchu zazlívala,
- omrzel na konec dìtský køik.

Jen si plakala, øekl. Vak má proè. To se tatínek podiví,
a ji do knihovny uslyí, a pøijde se zeptat, co se dìje, a my
mu povíme, co udìlala Janièce. Podívala se jí na ruku!
Janièce ehlo na ruce tré plamenných znamének po mých
drápech. Upøela jsem na nì oèi a zapomnìla jsem plakat pro
zdìené pøekvapení.
Ale Janièka mì nedala.
Eh, mlète, pane Rudolfe, co si myslíte? To sousedovic koèka
mì ráno pokrabala.
Sebe Janièka nedovedla ubránit lidské potmìilosti; ale
jakmile kdo napadl nás, dìti, zútoènìla. Ach, vìdìla jsem
pøece jen dobøe, proè ji miluji! A padla jsem jí ví silou obrozené lásky obìma rukama na ramena, a zavrávorala. Vlékla jsem ji pøed strýcem cudnì a naléhavì do koutka.
Jjanièko, má mì ráda? eptala jsem jí do povìdomého
mnì, nadmíru velikého ucha stydlivì, splývajíc s její flanelovou halenkou v smíru; a bylo mi blaze z pomylení, jaký má
asi strýc Rudolf vztek, e nyní u nebude moci, ze studu pøed
lechetnou Janièkou na mne alovat a mnì ukodit. A tatínek
mùj pláè nezaslechl, jaké tìstí, nic se nedoví!
Tatínek zatím poslouchal v knihovnì dìdeèka, který se usmíval jak spiklenec.
Pøíteli, øekl mu, rád bych ti dal dobrou radu, zákulisní pokyn, abych tak øekl... Mír v domì je ti nade vechno, jako mnì,
pravda? a tedy mnì nezazlí . . . A zase bude vyprávìt o nejkrásnìjí dívce na svìtì pøed - irím obecenstvem, to ti povídám, a pøítì neøekne, e její vlasy byly èerné jako noc,
má-li sám plavovlasou enu.
Tatínek se pleskl dlaní na èelo.
Tak proto. Já neastník! A cítil jsem, e hnìv se hrne jakoby na mou hlavu . . . Ale na mou dui, nechápal jsem, proè.

Na mou dui, dìdeèku, e já nikoliv schválnì. . . A tak - napadlo mnì a øekl jsem . . .
Smáli se spolu jako dva ulièníci za rohem.
Má ena, dodal dìdeèek jaksi kajícnì, jako by si vytýkal,
e se pobavil na úkor babièèin, byla hrdá ena a k árlení
se nesniovala. Jezdím do Vídnì od tøicátého druhého roku
a nikdy - ani slùvkem, ani pohledem . . .
A mnì snad nevìøí? To nestrpím!
Pomalu, hochu, jen ádné tragedie. Dej mnì domluvit
a chtìj mnì rozumìt. Já jsem její mu; ale tys mu její dcery,
její jediné dcery, chápe ten rozdíl? Jsi vzácnìjí ne já a proto
musí trpìt. Manelky z jejího bìlákovského rodu jsou moudré a mírné, ale matky, pøíteli, tìch se boj! Matky mají èinné
vánì. Jest jim rozkoí, ale co pravím, rozkoí: ivotní nutností, bojovat za dìti, a tøebas toho vùbec nebylo tøeba. Pozná
teprve, pøíteli, kdo je tvá ena, jaké je krve, a tvoji cikáni dorostou. Podiví se!
Tatínek se usmál celým svým sebevìdomím svého mládí.
Byl bys na omylu, dìdeèku. Vlasta nebude nikdy taková horkokrevná. Vím, jak si matky váí, ale téhle její - dovol, abych
to øekl - bojovné váni se usmívá jako dìtinství.
A myslí, zasmál se dìdeèek celou pøevahou své zkuenosti, e moje Andulka, kdy jí bylo dvacet ètyøi rokù, se své
pøestarostlivé matce také neusmívala? Já u tu nebudu, já
se toho nedoèkám, ale a provdá Irenku, vzpomeò si
na mne. Pak uvidí, kdo mìl pravdu. A pojïme, babièka volá.
Abys u ní nemìl zase nový vroubek.
Tak se na nì podívej, øekla babièka mamince, kdy dìdeèek s otcem jí pøicházeli vstøíc, jak se poouchle tváøí. Jistì se zas na mne umlouvali.

Jen hartus, Andulinko, ozval se dìdeèek. To jsem rád! To
u je dobøe! Já se tì bojím, jen kdy mlèí.
Babièka ho neuznala za hodna odpovìdi a nalévala polévku s obøadností, jako by pøisluhovala u oltáøe. Její rùová tváø
nad ohromnou mísou za kouøícími se parami jasnila se váným mírem, jako veliké slunce, je vychází za horou z ranních
mlh.
To Vlasta, poeptal otci dìdeèek. Ta to s babièkou umí!
Ona jediná dovede zkrotit nae enfant terrible. Usedli jsme
za stùl ve sváteèním souladu. Babièèina
nemilost k tatínkovi doznívala jen pøílinou horlivostí, s jakcou ho pobízela k jídlu. Já jsem sedìla vedle Janièky, drela
jsem se jí pod ubrusem za ruku a vìøila jsem vítìznì, e strýc
Rudolf nám nepøeje, e se máme rády. Naproti mnì, po boku
maminèinì, bylo prázdné místo. Kdykoli jsem si je uvìdomila, tajný pøípravný neklid mnou zachvíval.
Venku zbìsile zazvonilo. Vladimír vbìhl do jídelny v nápadnì svìtlém a pøíli irokém svrchníku (který jsem pocítila jaksi za znamení jinoské nezávislosti), byl utvanì hubený jak
lovecký pes, rozhlédl se ve zlostném pøekvapení, jako by
se byl právì probudil, zamraèil se na nás stranì (zdálo
se mi, e nejvíce na mne), jako bychom ho byli urazili, hodil
hlavou a beze slova zmizel.
Rozluème se s ním aspoò na hodinu, pronesl sue dìdeèek, Jde se upravovat. To není malièkost. Musí se vysvléknout do pùli tìla musí si vylít na hlavu tøi konve vody a musí
zpùsobit po pokoji potopu svìta. A toto mohamedánské umývání provádí pìtkrát dennì, prosím. Ten èlovìk je maniak èistoty.
Nedá si øíci, povìdìla beznadìjnì babièka, celou zimu
mnì lítá v tom jarníku. Srdce mì bolí, kdy na to vzpomenu.

Dnes ráno byly dva stupnì pod nulou. A si uene zánìt plic,
pak uvidí, jestli je nastuzení pøedsudek. Vyplatí se mu zásady.
Naslouchala jsem pozornì. Vechny Vladimírovy èiny,
na které si dìdeèek s babièkou stìovali, zdály se mi významné a hrdinské. Byla bych si pøála, aby nepøítomný Vladimír
zvìdìl, jak s ním souhlasím a jak se ho v duchu ujímám proti
hartusivým velkým. Ale zároveò podivno, povaovala jsem
za svou povinnost, zalhati, tento zájem o nìho.
Janièko, eptala jsem, já ti nìco povím. Já jsem ti ráda,
e Vladimír tak dlouho nejde!
Kdy mnì odpovìdìla, e proè, e je takový hodný a e to
ode mne není hezké, pøiloila jsem hlavu k choulostivì zdvienému ramínku a jen jsem se usmívala tajemným a hloupým
úsmìvem. Tìila jsem se, e se budu moci stydìt Vladimíra.
Vrátil se. Vodní chlad vál nejen z jeho vykoupaného tìla, ale
z celé jeho uzavøené bytosti. Usedl kvapnì vedle maminky
a neobraceje k ní smáèenou hlavu, oznámil jí struènì a stále
jakoby uraen, e zítra hrají v divadle Othella a ve støedu Romea a Julii a e by tedy obstaral lístky. Ale není-li ti druhá
galerie dost dobrá, prosím tì, nenu se, dodal odmítavì.
Kdy maminka si pospíila ujistit ho, e tisíckrát radìji sedí
mezi nadenými ièkami ne mezi sytými a opovrlivými abonentkami, velmi se rozhoøèil.
A nejdu na galerii naprosto proto, abych snad koketoval
s demokratickými sentimentálnostmi. Je posledního a doly
mnì prachy.
Ale zároveò se ohlédl opatrnì po dìdeèkovi, obávaje se,
zdali ho nezaslechl, aby mu nenabídl, e mu zaplatí sedadlo
v pøízemí. Potom, mlèe jako mrak, pustil se hrozivì
do suchých brambor.

Aspoò v nedìli kdyby sis popøál masa, ozvala se babièka.
Nenutil bych ho, maminko, øekl tatínek velmi tie. Vìøí-li,
e zabíjet zvíøata je høích . . .
Ale Vladimír mìl jemný sluch. Zrudl, zastydìl se za pochvalu do útrapy a vyhrkl jedním dechem vztekle, vem neoèekávanì:
Já nikterak nepopírám, e jsem pøiel pozdì, a uznávám,
e jsem beztaktní èlovìk, kdeto vy e jste vichni dokonale
vychovaní lidé, ale právì proto mi u odpuste a zapomeòte
na mne. Mohli bychom si snad zvolit zajímavìjí téma, ne je
má osoba.
Nerozumìla jsem, co je beztaktní a co je téma. Cizí slova
i smìlost, s jakou Vladimír oslovil vechen stùl, velmi se mnì
zalíbily. Jak byl záhadný! Sedìl proti mnì, pravda, na dosah
ruky; a pøece mìla jsem k jeho dui daleko jako pøes moøe.
Nedovedla jsem uhodnout, co si myslí za tím zachmuøeným
èelem, nedovedla jsem si pomyslit, co ho v ivotì tìí, jí-li
brambory bez omáèky a mluví-li o divadle, této mé tajné a nedosaitelné touze, s tak svrchovaným klidem. Ráda byla bych
k nìmu pronikla. Neodtrhovala jsem oèi od jeho dlouhých
dospìlých prstù, jimi si za jídla nervosnì zastrkoval manety, jako bych doufala, e z jeho manety vypadne mi nìjaký
klíè k jeho uzamèené bytosti. Vladimír mou zvìdavou pozornost neuznamenal, neoslovil mne a nedbal mne; ale mnì bylo,
e si mne nevímá jen na oko, aby oklamal mou ostraitost,
a zatím e hlídá kadé moje hnutí, kadé moje slovo, aby
se mi mohl v duchu nenávistnì pochechtávat. Vìøila jsem, e
jsem mu protivná; ale z pýchy nemínila jsem mu dát najevo,
e o této jeho domnìlé nechuti k sobì vím; a aby Vladimír
vidìl, e mnì po nìm také nic není a e se ho neostýchám,

kopla jsem z rozpakù do své idle, nahnula jsem se hluboko
pøes talíø, a zeptala jsem se pøes celý stùl po dìtském zpùsobu náhle a hlasitì, nezávisle na rozmluvì ostatních:
Dìdeèku, je to pravda, e za prstýnky s doutníkù se poutìjí na svobodu èernoi, co jsou otroci?
Dìdeèek uasl.
Co sis to, dítì, najednou vzpomnìla?
Bránila jsem se, e to vím, e jsem to slyela od pana Hoøejníka, e jsem si nic nevymyslila, a pøekøikujíc se, abych si
dodala pøed Vladimírem dùleitosti, jala jsem se dìdeèkovi
dlouze a zmatenì vykládat, oè lo.
4. Èernoi - Indiáni
Maminka zala vèera pøed procházkou telefonovat své pøítelkyni, mladé paní Neumanové, e ji pøijdeme odpoledne navtívit; a my jsme maminku doprovodili do kanceláøe, abychom
se tam pobavili se svým pøítelem, se starým panem Hoøejníkem. Ujal se nás, abychom na maminku nemluvili, a ukazoval
nám, co vechno nastøádal do napìchovaných zásuvek svého psacího stolu. Byla tam opsaná pera, pryové omazávky,
zpøelámané a zainkoustované zátky a elestivá spousta rudých a zlatých prstýnkù s doutníkù, které se Juliovi zalíbily
a hned by je chtìl. Oznámil to hned panu Hoøejníkovi. Ale laskavý jindy pan Hoøejník pozdvihl v nelibosti oboèí a pravil, e
jsme dìti a e z toho nemáme rozum; e nás má rád, ale to
a od nìho neádáme. A sníiv hlas, vysvìtlil nám - pokud
èas staèil, nebo maminka mnì na zklamání náhle dotelefonovala a bezohlednì si nás odvedla - e odevzdává pásky
s doutníkù jakémusi tajemnému spolku, který je posílá
do Ameriky nebo do Afriky, - ty dva zemìdíly jsem jasnì ne-

odliovala - a, nepamatuji se ji, za kolik tisíc tìchto prstýnkù
spolek vykoupí po kadé jednoho èernocha z otroctví.
Èernoi, jako vùbec národové, kteøí nejsou ve tváøi bílí jako
my, ale barevní, nadmíru mne zajímali; a protoe jsem se domnívala, e dìdeèek, který mluví dennì v kanceláøi s panem
Hoøejníkem, ví asi do podrobností o této záhadné a vèera nedomluvené vìci, zeptala jsem se ho nyní na ni.
Ale dìdeèek, kdy mnì koneènì porozumìl, dal se po svém
nechvalném zvyku místo odpovìdi do smíchu a obrátiv
se k babièce, prohodil, e pan Hoøejník je sice hodný èlovìk,
ale e stárne; a dodal o nìm cosi nìmecky, èemu jsem nemìla rozumìt. Celkem se zdálo, e dìdeèek pánì Hoøejníkovì vykupování èernochù pøíli nevìøí. U stolu se rozhovoøili
o negrech a Indiánech, které jsem si mátla, a strýc Rudolf jal
se horlit proti hanebnostem, jimi se Evropané prohøeili
na rajské nevìdomosti a dìtské dobrotì neastných divochù.
Divoi, spatøive po prvé vylodìného bìlocha, padli na bøeh
v náboenském vytrení, asnouce nad krásou jeho svìtlé tváøe, a klanìli se mu. Ale bìda! Záhy seznali neastníci osudný svùj omyl. Za nejlitìjího krveprolití, za vzkøeku padajících
bojovníkù a za posmrtných zpìvù zoufale skuèících squaw; kterým ubíjení muové, a úpìjící dcery i mraènì mlèící synové vláèeni za vlasy nebo v provazech k cizineckým korábùm
a odváeni pøes nenávratný oceán do studené zemì, kde je
oèekávaly hlad, dùtky uzlovaté a robota hovadí a kde v hromadách umírali steskem po svobodné prérii své vlasti za tohoto sputìní oklamaní a rozptýlení divoi pochopili s dìsem,
e ti, které byli pozdravili v dùvìøe za laskavé bohy, ochránce
rodùv a stád, jsou bílí ïáblové, kteøí je pøili obrat o královský
majetek; vymìnive jim zlato za sklenìné trety a koøalku, oh-

nivou vodu, je plodí svár a smrt, bílí ïáblové, kteøí je obrali
o zdìdìné øády a svobodu. I vykopali tomahawk zbylí synové
rudých kmenù a vypovìdìli odvìký boj bledým tváøím.
Zanechala jsem kompotu, a lièku v ruce, upírala jsem
na rozpovídavího se strýce vytrené oèi. V tu chvílí jsem zapomnìla, e nedávno zesmìòoval Janièku a e by byl chtìl
na mne alovat; v tu chvíli nedovedla jsem ho nenávidìt, pro
veliký obdiv. A nechápala jsem, e ostatní stolovníci se jeho
napínavým vypravováním nedali vyruit z klidu. Dìdeèek, pøichýliv k talíøku zavalitou hlavu, vìnoval se jídlu rozvánì a dùkladnì, jako vemu na svìtì, co èinil; babièka, která si strýce vùbec jako naschvál málo vímala, snaila se zapøíst maminku v jednu ze svých nudných, protoe pøíli srozumitelných
rozmluv o zítøejím nákupu; tatínek odeel barevnì modrýma
oèima do dálky a zøejmì si snul své, s divochy nesouvisící mylenky, Janièka napomínala srkajícího Julia, aby nebral ohlodané pecky znova do úst, e je jistì spolkne; a náhle, obrátivi se ke mnì:
Proè nejí? podivila se upøímnì. Vdy je to výborné.
Vladimír sedìl proti mnì velmi zpøíma, nehybný, a stahoval
nevyzpytatelnì jemné rty, plné pohrdání.
Já se ti, strýèku, divím, e ète ty Mayovy romány, prohodil sue, kdy Rudolf domluvil; a základní zvuk jeho hlasu jako
by se obrátil k mamince, aby si dala pozor, kterak je Vladimír
chytrý a kterak vechno uhodne.
Strýc se pomátl.
Proè myslí? zaèervenal se a vecek jako by se zarmoutil. A vdy tys mi Vinetoua loni sám pùjèil, Vládíèku. namítl
zkrouenì.
Vladimír se svrchovanì zachechtal.

Prosím tedy dodateènì za prominutí. Do minulosti za sebe
neodpovídám. Èlovìk má pøece vývoj. Dávno jsem pøekonal
ty krvácké nevkusy.
Zmìøila jsem si Vladimíra zátným pohledem. Mne strýcova výmluvnost unesla epopejnou øekou, mne strýcovi divoi
dojali tragickou krásou. Byla jsem dítì, a dìti jsou posluchaèi uctiví. Pøily nedávno z mlného vlhka nebytí, a na jejich brvách visí jetì rosa, sraená z mytických par. Cosi z vánosti
bohù a zvíøat zírá z jejich zkoumajících oèí a pøerozuje tento
dovøelý, seschlý, olapaný, pomluvený svìt výkupnou silou
prvního úasu. Dítì, cizinec z jiné hvìzdy, nastupuje chùzi pod
neznámým sluncem, a jeho pou je rozkoná nepøedvídanými setkáními. Je stále uchystáno dojemnou ochotou k vdìènosti za to, co uvidí; jsouc naslouchavá úcta sama, není s to,
aby poníilo krásu èistou; a krásu zneuctìnou vysvléká
ze aèích nohavic a omývá ji od silnièního prachu v bystøinné
lázni pod vìkovitou skalou, v útlém, hbitém, právì narozeném
pramínku vody ivé.
Vladimír se strýcovu vypravování útrpnì usmál, Vladimír
nazval mùj veliký dojem krváckým nevkusem; i rozhodla jsem
se, e budu do smrti nenávidìt Vladimíra. Ale zároveò, podivno, chtìjíc, nechtìjíc, musila jsem se mu obdivovat právì
za to, zaè jsem ho nenávidìla. lápl na posvátnou mnì krásu; a tím jako by se postavil nad ni. Zaèala jsem tuit pùvab
poklebné pózy a temné opojení vzpourami. A bylo mi pøed
Vladimírem hanba, e jsem zatím jen pokorné a nadené dítì;
touila jsem po tom, být u také velká, abych se mohla také
rouhat. Umínila jsem si, a se zase pøítì nìco významného
stane, dám pozor, co tomu øekne Vladimír; podle toho teprv
zaøídím své cítìní. Radìji se budu více posmívat ne obdivo-

vat; je to dospìlejí. Aby si Vladimír o mnì nemyslil, e jsem
snad malá, hloupá holka.
5. Ctiádosti
Pøed obìdem a za obìda babièka promlouvala s rodinnými svými hosty trhanì; bud ji rozechvívalo, e nìkterý z nich
nepøicházel, nebo se toulaly její starostlivé zájmy kuchyní. Teprv
kdy své milé nasytila a kdy si je odvedla do erého úhlu
salonového, aby s ni naslouchala dìdeèkovì hudbì, byla by
mohla uít neruenou besedou nedìle; pokojné slavnosti, kterou vrcholil týden; ale my, dìti, jsme jí nedaly.
Julius chopil se obìma rukama její odvrácené hlavy, obrátil
ji mocí k sobì a opakoval ji po páté:
Babièko, pojï plakat!
Babièka la tedy plakat.
Byla to taková hra: Babièka zavøela Julia do temné komùrky mezi dvojitými dveømi, je vedly ze salonu do dìdeèkova
pokoje. Chvíli poèkala, a se Julius uvelebil a ustal pøelapovat jako kùò ve stáji; naèe jala se volat za dveømi úmyslnì
pøirozeným hlasem:
Julie. Julie, pojï se strojit! Pùjdete s Janièkou na procházku.
Ale po Juliovi ani vidu ani slechu. Udomácnil se ve svém
pelíku a bylo mu tam dobøe vítìznou netrpìlivostí na slavnou
úlohu, která jej oèekává. Nebál se potmì, na to byl pøíli malinký. Ke strachu se mu nedostávalo obraznosti. Byl mezi
dveømi tie a neozval se.
Babièka zavolala znova a kdy zase nadarmo, znepokojila se.
Lidé, zeptala se nahlas do pokoje, nepotkali jste mého
synáèka? Má na nose modøinu, obì kolena rozbitá a vdycky

mu padá levá ponoka, støepává si vlasy do oèí, a ilhá, je
karedý, umounìný a dobré íly v nìm není, ale pøec bych ho
nerada pozbyla. Nevidìli jste, lidé, mého Julia?
Otec, stoje po svém zvyku vzpøímen u klavíru, nad usmìvavì schouleným dìdeèkem, který ustal hrát, aby neruil divadlo, odpovìdìl vánì, a jen barvínkové oèi se mu usmívaly:
Nevidìli, paní, nevidìli. Rádi bychom povìdìli, ale nevíme. Nejspí se vám ten darebák zabìh do lesa a vlci ho tam
roztrhali.
Babièka spustila ukrutný náøek:
Lidé, lidé, kdybyste vìdìli, jaké mì potkalo netìstí. Ztratil
se mi Julíèek, mùj zlatý synáèek, Julíèek pacholíèek. Vlci mnì
ho vzali roztrhali snìdli nebo ho orel unes na skálu a u ho
do smrti neuhlídám. Ach e jsem ho lépe nehlídala! Kam se já,
smutná, bez nìho podìju?
tkala do obou dlaní.
Julius byl u v pìti letech mu, znal svou hodnotu a enský
pláè mu lahodil. Nechal babièku, aby se alostí namohla
do únavy a kdy si vydechla mezi dvìma vzlyky, pouil odmlky a poeptal jí dveømi nahlas:
Babièko, a pláèe taky maminka!
Maminka osvìdèila nejúsilovnìji snahu zalkat; ale ostatní,
nedbajíce utiujících posunkù babièèiných, pøehluili ji rykem,
který se velmi podobal smíchu. Zejména Vladimír, padnuv naznak do køesla, rozhodiv pae a zmítaje hlavou, zrovna vyl nenasytným tìkotem jako ílený, mnì na veliké pøekvapení. Nejprve mne zamrzelo, e nìkdo jiný, ne já, a nadto Julius, soupeø mého ivota je s to, aby pøezíravého Vladimíra vyruil
ze vzneených chmur; ale v zápìtí jsem si uvìdomila, e Vladimír svým smíchem Julia zahanbuje, i pøidala jsem se k nìmu
rozesmála jsem se ze vech nejdivoèeji, aby Vladimír vidìl,

e jsem ji odrostlá jako on, a e mne také rozveseluje to
poetilé dítì.
Julius, kterému u bylo uvnitø horko a chtìl ven, nedbal urálivého veselí velkých. Zatváøil se, jako by vìøil, e vichni pláèí, kopl do dveøí na znamení, aby mu babièka otevøela, vyrazil
do vøavy a vrhnuv se babièce v náruèí, volal milostivým hláskem:
Babièko, já jsem tady!
Vichni se kolem nìho sebìhli, vichni ho vítali, vichni oslavovali. Ale babièka, pochopitelnì rozezlená, e ji nechal vytrpìt tolik úzkostí, vykøikla:
Poèkej kluku, bude bit jak ito!
A pøehnula si ho pøes kaleno a mlátila ho, volajíc za kadé
rány:
Tu má, cikáne, tu má, zálesáku, tu má, tu má, tu má!
Julius se jí vymkl a utíkal; babièka jej honila po pokoji,
a ovem nedostihovala; Vladimír skákal nehereckým nadením ze veobecného blázince a tleskal na Julia jako na psa,
mátl ha neustálým voláním: Sem, sem! Nakonec Julius, proskoèiv otcovýma nohama, vrhl. se pod klavír a zapanáèkoval
tam jako zajíc v zelí. Babièka klesla, pøehánìjíc, Juliovi
na radost, únavu, bez dechu na pohovku, a dìdeèek, pøejev
klaviaturu od zdola vzhùru, zabouøil cirkový pochod: Julius
nadobro zvítìzil.
Otec, chytiv ha zezadu za aty jako králíka za høbetní kùi,
vytáhl ho zpod klavíru, maminka otøela mu áteèkem uøícenou tváø, a Vladimír - Boe pomoz! Vladimír, který se mu pøed
chvilenkou veøejnì byl se mnou posmíval! - proradný Vladimír, vyhodiv si ho nad hlavu, a Julius zajektal z bezdechého
pøekvapení, posadil si jej obkroèmo na ramena, zachytil rukama jeho krátké noky - pøi èem Juliùv støevíc, sesmeknuv

se, padl do klína strýci Rudolfovi - a nosil ho, kráèeje podle
taktu, za smrtelných úzkostí Janièèiných, pokojem.
Babièka provázela oèima v radostné pýe oba své stateèné chlapce. Vichni se rozjaøili, vichni vzhlíeli k trpnì povýenému Juliovi a obdivovali se mu za to, e sedí na cizích
ramenou. Ale já jsem se mraèila a bylo mnì hoøko z Juliovy
slávy. Odhodlala jsem se k nìèemu, co jsem sama nechápala.
Vbìhla jsem Vladimírovi do cesty, chytila jsem ho za kabát
a poruèila jsem mu:
Sundej toho kluka! Zatoèí se mu hlava. Nos teï zase mì!
Pus! vykøikl Vladimír skoro hrubì, obávaje se, aby pøes
moji zadrhavou umínìnost nezakopl a nepohmodil Julia. Sesadil jej opatrnì na stùl a kdy jsem se stále nepoutìla jeho
kabátu;
Pøestaò! osopil se, obrátiv ke mnì zrudlou dùraznou tváø,
jakou jsem posud na nìm neznala. Vánì. Pro holèièky se to
nesluí.
Vadimírovi od ivého bøemene uslábly pae; ale ne by
se byl pøiznal k únavì, radìji zahanbil mne. Usmála jsem
se na nìho pomalu a hloupì, odvrátila jsem od nìho hlavu
a zakryla si íji rozpaèitou rukou. Pøíliv slz ze studu stoupal mi
ke skráním, do oèí, ve tváø, otrávená krev pøeplnila mnì tepny a rozpínala mi lebku na rozskoèení. Vladimír, jeho jsem
tajnì uctívala, mne pohanìl a musila jsem se pomstít; ale byla
jsem vùèi nìmu malá a bezmocná; i pøenesla jsem vechnu
nenávist na jetì meního Julia.
Popelil se pod províjejícím se hovorem velkých, pod plujícím dýmem cigaretovým, na kùi ledního medvìda. Jednu ruku
zaal kubavým úsilím do medvìdovy srsti, druhou zapomnìl
na maminèinì støevíci, který se jí pokouel svléci; a ve vá-

ném zasnìní zíral do výe na bledoøasá víèka strýce Rudolfa,
která mu byla divná, protoe sebou za øeèi stále míhala. Ale
strýc Rudolf mluvil buï s babièkou nebo o babièce, nepamatuji se ji a Julík pro nìho nebyl na svìtì. Strýc Rudolf vímal
si nás jen tehdy, zjioval-li rodinnou podobu s babièkou. Jinak, ocitl-li se s námi dìtmi náhodou o samotì, upadal
do mlèení rozpaèitìjího, ne kdyby ho byli postavili tváøí v tváø
králi.
Polkla jsem zlobné slzy, postavila se blízko pøed Julia a zaèala jsem:
Julíku, ty sis myslil, e oni si myslí, e ses ztratil a zatím oni
dávno vìdìli, es tady za dveømi.
Ale Julius byl umoudøelý do dobroty po svém vítìzství, jako
já jsem byla zlá ve svém pokoøení. Nastavil mnì èernou hlavièku a propovìdìl zpìvavì:
Ale vdy my jsme si jen tak hráli! To ty neví?
Ty sis myslil, pokraèovala jsem u nahlas a prsty se mnì
zrovna tøásly, aby se zaryly do masa tomu protivnì rozkonému chlapeèkovi, ty sis myslil, e pro tebe pláèou a zatím se ti
smáli, jaký jsi hloupý. Schválnì vdycky èekají, a zavolá skrz
dveøe: A pláèe taky maminka, dobøe jsem si toho vimla.
Vichni si z tebe tropí aky! ala jsem ho.
Iréno!? vykøikl otec, spravedlivý èlovìk, jeho nic nepobouøilo tolik, jako dála-li se køivda malièkým, náhlým hlasem
velikých dní svého hnìvu. Ovládal se mìsíce do shovívavosti;
aIe kdy vybuchl, bylo radno prchnout: okøídlení ohòové a plamenné rudy létaly v povìtøí zatmìlém detìm popela a tìrku.
Julius uznamenav, e se ho otec ujímá, uvìdomil si teprve
nyní, e by ho vlastnì mìlo bolet srdce, politoval se opodìnì a dal se do pláèe.

Pochopila jsem, e je konec, e jsem podlehla v zápase,
e jsem zakopla o malinkého, smìného, nenávidìného Julia a upadla tváøí do loue pøed zraky kodolibého Rudolfa
a uraeèe Vladimíra, kteøí, byla jsem v tu osudnou vteøinu pøesvìdèena, se radují mé poráce a pøejí si mé zhouby; a narovnám-li høbet, má hlava vystøelí do dusnì sníených mraèen mlèení otcova, která èekají jen letmého doteku mé vzpøímující se pýchy, aby se zkíila v blesk, který mne skácí. Jsem
urèena k zatracení a nemám, èeho bych pozbyla; kdy záhubu, to radìji hned! A metám otci do tváøe:
A co bych mu to neøekla, kdy je to pravda! Smáli se ti
a smáli se ti, zatepala jsem krupobitím v Juliùv detíkový pláè,
sle tys nic nepozoroval, protoe jsi blbec! zaøvala jsem a vrhla
jsem se pìstmi proti Juliovi, který rozebìhl, opakuje mou
po prvé uitou nadávku, okouzlen neslunou novotou i zároveò hotov se za ni pomstít; ale sesmykl se o kobercový záhyb, padl èelem do trnoe pøístìnného stoleèku, na nìm
se rozkývalo, jako by se rozmýlely, mají-li padnout vytrvat, nìkolik babièèiných figurek; enský výjek zdìení a nevole rozstøelil napjaté ticho, a nejkrajnìjí bílý hoch, ten kterému øíkali
Slavkov, rozhodl se k nebezpeènému skoku jako s balkonu
a pøevalil se støemhlav na témì právì dopadnuvího Julia.
Nìkolik hutných krùpìjí èerstvé, jaksi zvlèile rudé, ivé, opravdové krve zmokvalo Juliovi vlasy nad køehouèkou íjí, jako
obìtovanou.
Couvla jsem úasem z vraedné skuteènosti, kopnuta zbabìlostí osudu, který v rozhodnou vteøinu pøebíhá ve vítìzný
tábor proti zdolanému viníkovi, aby jej obvinil i z nevinné viny
a dodupal jeho pád.
Poranila jsi bratra!! vykøikl otec dvojitým pøízvukem, hlubokým i vysokým, jako od koøene roztìpeným. Tøebae jeho

denní slova bývala prostá a barva jeho obvyklého hlasu barvínkovì klidná, úlek a hnìv nadiktovaly mu po kadé vzduté,
jakoby falené pathos; a pøíerná strojenost jeho zvolání, zejména to, e nazval Julia bratrem, mne pøesvìdèily, e Julius
umøe, e jsem ho zabila, e jsem vraednice, a nepomyslivi
na odmluvu, obranu èi lítostný projev vyrazila jsem dveømi,
prolítla chodbou, strhla zaøetìzovanou závoru, tøebae,jsem
se o to a dosud nikdy nebyla pokusila, a skácela jsem se se
schodù prùjezdem na ulici, prostovlasá na vzdunou ulici, jako
bych chtìla svou úzkost, své tìlo, celé své bìdné a provinilé
bytí dát na pospas vlhké svìesti únorové, vodnímu nebi, uslzeným vánkùm aby mne omyly, vjaly do své podjarní teskné
nekoneènosti, jen abych u nebyla, já, høínice Iréna Ronová,
která jsem zavradila bratra a propadnu mstitelskému právu
otcovu.
Ulice stála zvelièená nedìlní prázdnotou, rozpjatá do ticha.
Ticho mlèelo a èekalo na zprávu o skonu Juliovì. Rozletí
se okno - je zvykem, otevírat okna, zemøe-li èlovìk v domì otec k oknu pøistoupí a ohlásí hrobovým hlasem smrt syna
svého Julia. Co slovo, to biè mé ïáblu zapsané dui. Vzadu
potmì v bytì budoi plakat eny nad Juliovou záhubou i nad
mým zavrením. Maminka, vím, bude otce uproovat, sahajíc
bledou rukou na jeho tmavé rameno, aby mne pøese vechno pøijal na milost. Ale já se nevrátím, o své vùli se nevrátím.
I kdyby se Julius ze svého poranìní vzpamatoval, utéci sama
na ulici je takový høích, e jej lze udupat jen prùvodem nových
a jetì tìích høíchù. Babièka pøed chvílí plakala, e Julia
do smrti neuhlídá; se mnou se neshledá doopravdy. Trochu jí
to patøí za to, e èasto vyznamenávala Julia pøede mnou; ale
zároveò jsem politovala babièku. Jaký to bude hluchý, slepý,
nìmý, nesmyslný, nemoný ivot beze mne? A slzy mnì sté-

kaly po tváøi na zeïrodného domu, o který jsem se za útìku
opírala, alostné slzy, nikoli u pro mùj krvavý èin, ale pro neastnou babièku, e mne pozbude.
Jsem hodná, myslila jsem si v pláèi, rozsteskòujíc se vlastní
lechetností, se vemi cítím. Vdycky jsem byla hodná, ale
oni to neuznávali, nechápali mne, postrkovali mnou, ubliovali mnì, nikdy mì nemìli rádi. Nyní mne vyhnali, ale já jim
odpoutím. Budu chodit po ulicích, budu prodávat fialky
a naveèer, a se skrèím ke spaní na dlabu pod patník u nìkterých vrat, zachumlaná do kostkovaného átku, a dech
se mnì sráí u drkotajících úst jako dým z katanáøèiny lokomotivy, sepnu ruce ztuhlé mrazy div prsty nezlomím, a budu
se za nì za vechny modlit, i za otce, i za strýce Rudolfa, i za
Vladimíra.
A kdoví? Moná, e jednou na tìdrý veèer tøebas, a
se bude chumelit, potkám otce a maminku, spìchající z posledních nákupù, na nábøeí. Otec na mne mimochodem kývne
(nepozná mne), abych pøistoupila s oatkou. Vybere mamince kytièku fialek, aby ji rozveselil. Ale maminka, propadlá
do pøíli øasného koichu, nad jeho hebkou srstí churaví její
ubledlé líce, tesknící za mnou, jen za mnou ztracenou, pøijme
fialky a ani se neusmìje v dík. Kdysi, kdysi za astných dnù
trhala jsem je ve Stromovce se svou Irénkou. vzpomene si;
a slzy ji vhrknou do oèí.
Kolik za ty fialky, dìvèátko? zeptá se mne otec.
Já se vztyèím ve svých vyrudlých, záplatovaných hadrech,
je promáèel sníh a které rychle kornatìjí v severáku.
Nechte si peníze, pane! propovím zvuènì. Pro vai paní
jsou mé fialky zadarmo!
Maminka sebou trhne, rozhavil jí staré rány mùj povìdomý
hlas. Pohlédne mi do tváøe . . .

Ale právì kdy jsem se chystala maminku obastnit a prohlásit se jí, proti mému snìní zívla vrata jako lví tlama a pohltala je. Pani Nováková, domovnice, ustrojená, v klobouku a s
modlitební kníkou, vycházela na poehnání. Prola mimo mne
uspìchaná, a na tìstí mne nezpozorovala.
Vèera domovníkùv Pepík hrál s evcovic chlapci na dvoøe
kopanou a odrazil utací merùnu tak neastnì, e vrazila
do vrátního okénka a roztøískala je. Paní Nováková vybìhla
z prádelny s kouøícími se vlasy, vyala Pepíkovi facku; a mu
èepici s hlavy srazila, a nazvala ho blbcem. Nauèila mne osudné nadávce, kterou jsem dnes pohanìla Julia; a bìda, zaè?
Za toté hraní na astné shledání, kterým jsem se právì nyní
zajímavìla v duchu i já. Ovem byl v tom rozdíl. Já, jsouc já,
nemohla jsem si vymyslit nic hloupého. Mùj pøíbìh mìl mnohem vìtí význam ne Juliovo dìtinství, nebo za prvé bìelo
o mne, a za druhé, vdy já jsem si jej nevymyslila pro zábavu, ale z nutnosti, vdy já si nehraju, já iju, musím ít své
bloudìní svìtem. Do smrti nepøekroèím rodný práh.
Co tady dìlá? zeptala se mne v tu chvíli paní Nováková
nevrle. Ohlíela se za svým muem, ve slubì boí málo horlivým; dospával v nedìli po obìdì své domovnické noci.
Ohlédla se, jde-li hned, jak jí slíbil, a teprv zaté mne uznamenala. la domù, øekla a otevøela mi vrata do prùjezdu. Já ji
tady hlídat nebudu.
Sklonila jsem zahanbena hlavu a vela jsem v posluném
zoufalství do domu.
Paní Nováková mne pouèila, e jsme lidé nesvobodní, zhøeíme-li, dvakrát nesvobodní. Tulák a bìhoun Kain marnì
se skrýval na zemi pøed tváøí Hospodinovou; ano, bratrovrahovi nelze utéci se pøed svou vinou ani do snu. Tady byly schody, po kterých jsem se v dìsu øítila. Celý ivot, zdálo se mnì,

uplynul od té doby. Ale schody se nezmìnily, a mùj osud
se nezmìnil. Jsem doma a zavinila jsem zranìní bratra Julia.
Nebudou plakat o mne, jak jsem si na ulici vysnila. Julia budou hýèkat, protoe mu bylo ublíeno, a mne potrestají. Vdycky tak u nás bylo, jest a bude.
Vystupovala jsem po schodech váhavì, ale jsouc ji smíøena s nutností své provinilecké sudby; odevzdala jsem se jí.
la jsem si domù pro trest; a vechna moje sklíèená bytost si
náhle vydechla.
Co by bylo moná, aby schody vypadaly docela jako jindy,
kdyby Julius umøel? Je tu studené ticho, právì jako vycházíme-li odpoledne na procházku, a u babièky za dveømi nikdo
nepláèe ani nepobíhá. Nic se nezmìnilo, nic se nedìje.
Vechno jest jako døíve, jako vdycky, jako pøedtím. A co je
moná e by nás, právì nás, Ronovy, kde otec, maminka,
dìdeèek, babièka naplòují bìh svých spravedlivých dnù, nejinak ne hvìzdy postupují svou drahou, e by nás, Ronovy,
postihlo netìstí, to jest cosi nepøedvídaného a výjimeèného,
cosi ohromného z knih? Nikoli, nikoli. U nás ivot je vední
laskavým opakováním. Díky Bohu, díky Bohu, tiila jsem
se neurèitou vdìèností, jako bych usínala.
Stála jsem pøed babièèinými bílými dveømi, rozmýlejíc se,
jak bych co nejskromnìji zazvonila, a vzpomnìla jsem si
na svùj pokus o útìk, na své daleké bludné plány. Podivila
jsem se jim, jako by na mne houkl s druhého bøehu neznámou øeèí. U jsem neíznila po slzách svých milých, u se mi
nechtìlo nalezenecké slávy. Bylo by mnì pøestydìt a odhodit
z cesty tisíc paní Novákových, ale k tomu se mi nedostává
síly ani drzosti. V duchu jsem vihák, pane, dovedu se vzbouøit!
Ale mé krvi voèkovali krotké posluenství od narození. Hlídané dìti nejsou povolány k slávì.

A bylo mi útulno z vìdomí, e jsem malinká, otcova a maminèina Irénka. Trest u si nìjak se zamhouøenýma oèima
odbudu a potom porostu nadále keøíkem, jej blesky boí míjejí pro poníení jeho, ve stínu rodných lip. Asi Vladimír vynáí Julia tøeba dennì na ramenou, a mì nikdy ne, a mnì tøeba tisíckrát øekne, e se to pro holèièky nesluí, se vím
se spokojím, nièeho si nepoádám, jen nestalo-li se nic Juliovi, jen bude-li vechno jako døív.
Vztáhla jsem ruku v slibném a nadìjném odhodlání po zvonítku, kdy maminka mne pøedela a otevøela mnì, nevyzvána. Právì se vypravila, aby mne la hledat.
Pohlédla jsem na ni nìnì a dùvìrnì, jako bychom byly dorozumìny. Bylo mnì, e vìky a vìky se pøevalily pøes mùj høích
a odplavily jej, e maminka ho dávno zapomnìla, e nevidí,
ne mou kajícnost a tìstí v její zátitì.
Ale dospìlí ijí v stojatých témìø pojmech èasových. Maminèiny hodiny se za mými opoïovaly. Z jejích atù válo éterem, doktorskou vùní. Její péèe právì zanechala omytého
Julia, aby odela za starostí o mne, a její sluch, ohluený pláèem Juliovým, sopeèným mlèením otcovým i doráející úzkostí
Janièèinou, znetrpìlivìl. Nebyla s to, aby vyposlouchala skrze zvonìní svých rozbuených tepen, co evelí mé srdce tichými záchvìvy.
Dobøe, dceruko. promluvila hoøkým ertem. Byli jsme
na tebe zlí, viï? mlátili jsme tì od rána do veèera, není-li
pravda? zamykali jsme tì na hodiny do komory a trestali jsme
tì hlady, e ano? tak jsi nám ze strachu utekla. Jsi hodná
a moudrá holèièka. Máme z tebe s tatínkem radost.
Jak to bolelo. I otcùv hnìv byl snesitelnìjí ne tahle trpkost.

Mlèela jsem trapnì, ale ponìkud i povzneenì u vìdomí,
e maminka køivdí mé napravené pøítomnosti. asla jsem,
kolika zítøky je èlovìku odpykávat høíný vèerejek.
Maminka mne dovedla do temné a netopené lonice babièèiny. Lonice byla samý mramor, samé linoleum, samá
hygiena, byla nepøátelsky studenì nudná. V køesle pøed úpravním stolkem zahalen v oblak lihových, benzinových, éterových
par, obklopen enskou druinou, odpoèíval oetøený Julius.
Na temeni mìl náplast, ve tváøi dùstojnost. Díval se do zrcadla a mìl se rád. Jakmile zpozoroval, e jsem vstoupila:
Janièko! zeptal se schválnì nahlas. Mám tu náplast dobøe?
o jak bys ji, Julíèku, nemìl, kdy ti ji lepila babièka. Ale já
tu náplast nevidím.
Janièka se zaradovala, e je na svìtì jetì nìkdo prostí,
koho mùe pouèovati zase ona.
Ty hloupý, jak by ses mohl vidìt v zrcadle odzadu? - Ale
poèkej, uvidí se.
A nalíèivi proti hlavnímu zrcadlu pøíruèní zrcadélko, mìla
Julia k tomu, aby se do nìho díval. Ale Julia hnìtlo cosi nevyslyeného z pøedchozího vyjednávání. Vycítila jsem to z jeho
pøízvukù, které, pøes vechnu dùstojnou nevímavost ke mnì,
vyznívaly sklíèenì. Ustaral se a nechtìl se spatøit v zrcátku.
Nechtìl postøehnout náplast, s ní nesouhlasil která mu nebyla dost nemocná.
Já ji nevidím a nevidím! ujioval zarytì. Vidí babièko,
pravil vyèítavì, já jsém ti øíkal, abys mnì hlavu radi obvázala!
Bolí tì to? vydìsila se Janièka a skoro se opováila pohnìvati se na babièku, která se rozesmála. Nesmìj se,
Anno, pronesla nábonì a poloila si ruku na srdce obvyk-

lým pohybem, v úctì ke svému strachu, jeho si váila nad
babièku, který jí byl ivotním posláním. Vdy on mohl dostat
otøesení mozku, dodala skoro zálibnì.
Kdy Julius padal, babièka se vydìsila, a se jí srdce zastavilo a vykøikla nejinak ne Janièka. Ale kdo by jí to pøipomnìl, velmi by ji rozzlobil. Byla jako junák Vladimír, nerada
se znala k slabostem. Neuplácela osud povìreènou pokorou,
nebála se, e si zdar zakøikne a po
pøestálém nebezpeèí zavýskla si jak pohan:
Nevídáno o kluka, ale mùj Slavkov! Mám z pekla tìstí e
se ten nerozbil!
Pohlédla jsem vdìènì na babièku - bohatýrku. Ale babièka, jak u jste pozorovali na nesmìle milujícím strýci Rudolfovi, oplácela nìné city útoènou rázností.
A co ty stojí a dívá se? øekla mi pernì. Bì k Juliovi
a popros ho, aby ti odpustil, es na nìho byla falená. Stydí
se Terezie? Milé dìvèe, kdo mìl kurá veøejnì potupit, ten a
s nebojí, pøijít s prosíkem na námìstí. Jeden král stál bos a s
holou hlavou pod zamèeným papeovým hradem a èekal tøi
dny, a mu pape odpustí a otevøe mu brány. Jene jsem u
zapomnìla, jak se oba jmenovali. Zeptej se maminky, není
dlouho, co chodila do koly.
Julius uvítal babièèinu výzvu mraèným zalíbením. Zatváøiv
se dùstojnì jako soudní oficiál, nachystal se v køesle do vysoka, aby pøijal mou pokoru.
Ale já jsem mìla neohebný høbet a títila jsem se scén. Bylo
mnì hanba za babièku, jaké mi uloila strojené poslání, i za
sebe, e je mám naplnit, a utekla jsem se k mamince. Maminka mne dovedla do lonice také pro pokání. Ale etøila
mne a mlèky vyèkávala, a Terezie, která utírala ulité léky

a posbírávala potøísnìné vatièky, odejde. Naklonila jsem
k sobì obìma rukama její svìtlou hlavu a poeptala jsem jí:
Maminko, a musím?
Musí.
A maminka, vymanivi se z mých prosebných dlaní, odvrátila tváø k babièce. Vytuila jsem, e proto, aby jí poslala tajný
úsmìv, a osmìlila jsem se:
Maminko, já to neøeknu.
Maminka na mne pohlédla. Nikoli u s hoøkým posmìchem,
ani s trestající pøísností. Její plaché oèi zarmoutily se bezmocí
jemných lidí, kteøí nejsou s to, aby
poruèili a vykøikli; a tomu výmluvnému onìmìní mladé dívky, která mnì byla maminkou, jsem neodolala.
Svìsila jsem pae podle tìla, a promluvila jsem rychle
a úseènì, sobì samé neoèekávanì:
Julku, jsi rád, e stoná? já bych ti tøeba uila èabraku
na konì, kdybys chtìl.
Ale velikou! vymínil si Julius. Na Relu vraníka!
A klusali jsme spolu pøed maminkou, babièkou a Janièkou
do pøedních pokojù k svaèinì.
Byli jsme rùoví a tváøili jsme se, podle babièèina výroku,
jako dvì milostivá léta. Vìdìli jsme, e o nás babièka bude
za chvíli vykládat dìdeèkovi, a oba jsme se pynili. Byli jsme
marniví, jako státníci, vojevùdcové a králové, jako umìlci, jako
vechno lidstvo. ili jsme v dùleitém vìdomí, e jsme pozorováni a e jsme citováni. Byli jsme zatím jen zábavná zvíøátka, ale ili jsme ji, jako dospìlí, sloitostí trojího bytí: lidského, hereckého a diváckého zároveò.

6. Nebezpeèí
Po chodbì jsem bìela; ale pøede dveømi do salonu jsem
se zastavila. Ocitnu se znova na místì svých vin; oilá straidla po mnì skoèila a srazila tlapami k zemi povylétlou moji
blaenost. S Juliem jsem se, pravda, smíøila; ale jak se se
mnou vypoøádá tatínek?
Rozhnìvala-li jsem babièku, uhodila mne pøes ruku, a mnì
slzy do oèí vehnala; tìlo zabolelo, srdci se ulevilo, zaplatila
jsem høínickou daò a la jsem po svých. Ale otec trestal krutìji ne ranami: bil slovem. Vysvlékl do naha nai studem zimomøivou duièku, a dtil na nás bídné popel a síru svých
prorockých hrùz. Zjevoval nám zatracenecká nebezpeèí, která nosíme ve vlastní hrudi; zpùsoboval, e jsme se sami sebe
hrozili, sami sebe nenávidìli, sami sebe odsoudili. V tom
právì záleela bolest jeho netìlesných trestù.
Pomyslela-li jsem nyní, e bude v salonì i Vladimír, e uslyí a uvidí mou duevní popravu - dech se mi zastavil a nohy
pode mnou klesaly.
Tak jdi, vyøkla za mnou babièka a vzala za kliku. Smr rozkøepèeného kvílení i dunivých chechtotù udeøila mne rozevøenými dveømi do tváøe; dìdeèek tanèe
hlavou i rukama, øádil za rozbouøeným klavírem. Strýc Rudolf, zasniv se nad koflíèky nedopité kávy, zapomnìl v zkøivených prstech kadeøavì dýmající cigaretu; a salon s køesly porùznu - jak z nich hosté vyskoèili, kdy Julius upadl - jako by
odjídìl za cáry bludného kouøe nìkam k oputìnému peklu,
odkud se èerti rozlítali.
Vstoupila jsem velmi skromnì, zastavila jsem se u babièèina kolena a obhlíela jsem bojitì. Vladimír tu nebyl. Boe,
jak èlovìk strachy zhloupne a vechno zapomene. Vdy jsem

zaslechla, jak øíkal mamince - stáli právì tady u stoleèku
a Vladimír zapaloval mamince dvornì a zajímavì cigaretu e jde dnes odpoledne do filharmonie. Ale tatínek? U vím.
Hraje-li dìdeèek bývá tatínek rád sám a nemluví. Uchýlil se asi
po svém zvyku do jídelny. Radìji se za ním neohlédnu. Sedí
tam na pohovce, odeel tesknýma oèima do dálky
a poslouchá. Snad ani nezpozoroval, e jsem vstoupila. Dìdeèku, mùj drahý dìdeèku, pohazuj hlavou, pøilapuj nohou,
tvi citlivé klapky, bij obìma hrstmi, duò a hrej, nepovstaò
od klavíru, pokud nás maminka nepole spát! Jak je uschovanì dobøe nedutající duièce, rozduje-li se po pokoji hudební
moøe. Kdyby teï tatínek na mne zavolal, jeho slovo by vyletìlo jako støípek lastury na vlnì, a vlna by je smetla beze stop
do temnozvuké tùnì. A i kdybych tatínka zaslechla, mohu dìlat, e neslyím. - Proboha, co to Juliovi napadá? Za nic
na svìtì! Janièka chtìla Juliovi ukázat, jak vypadala, kdy
byla malá holèièka, co si s babièkou hrávala, a vybrali
se spolu do jídelny za babièèiným albem s fotografiemi; Julius, ve své novì smíøené drunosti, táhl mne za ruku, abych
la také. Dupla jsem na nìho, zamraèila jsem se na nìho
za maminèinými zády významnì a pøidrela jsem se babièèina
køesla, odvracejíc se. Nevøítím se pøece do záhuby! Podivno
- trpím takové úzkosti, a nenucená babièka se právì zasmála.
Strýèku, zatím máme masopust. Není jetì popeleèní støeda.
Strýc Rudolf polekán vyjel z hudebního zadøímání, a odskoèiv k zrcadlu, zavìenému mezi okny, jal se oklepávati s potøísnìného kabátu popel. Setrval pak proti stìnì ze zahanbených rozpakù a prohlíel si babièèinu blankytnou a útlou podobiznu z mládí, vymalovanou mnì k nepoznání. Ohlédla jsem

se opatrnì za ním, snaíc se rozeznati z výrazu jeho odulé tváøe, zdali nepozoruje mùj strach a zdali se z nìho neraduje,
a zároveò vyplaena kroky, které od vedle zapratìly, pøejela
jsem koso a nenápadnì, ale zbystøeným zrakem podezøelou
jídelnu, Terezie pøistrojovala tam na stùl koflíky mléka; na pohovce, album na kolenou semknuti sedìli jen Janièka s Juliem. I arkýø odkud tatínek hledívá z okna, byl prázdný; palmové vìjíøe se nehýbaly. e by byl tatínek zael do dìdeèkova
pokoje a hledal si tam v nìkteré tlusté knize? Sly! zaharail
to vedle pøemítnutý list, èi jenom zaustl babièèin rukáv, jak
se ke mnì obrátila?
Co se tak vyjevuje, dìvenko? øekla mi konejivì, a vztáhnuvi ruku, spoèinula jí na mé hlavì ochranným pochopením.
Tatínek odeel, mé potìení. Bì svaèit.
Tatínek odeel! Tatínek tu není! Zachránìna! A spitá doèasnou svobodou, rozletìla jsem se nadlehèeným svìtem za nenávidìným jindy mlékem, jako by mnì byla køídla narostla;
ale maminka, které se zøejmì nelíbilo, e babièka nazvala
tak høíné dítì, jako jsem nedávno byla já, mé potìení, stanula na její tváøi vyèítavým pohledem a pøivolala mne, velmi
nespokojena.
Tatínek odeel, zopakovala mnì doèista jiným hlasem, ne
pøed vteøinou babièka. A ví, proè odeel?
Sklopila jsem pøed ní hlavu, a klátíc sebou, pokubávala jsem
tøásnìmi svých rukávù. Zøeøavìla jsem. Tuila jsem, proè. Mlèela jsem.
Aber lass sie, vyøkla nespokojenì babièka.
Ne, odpovìdìla maminka nahlas, aby dala na jevo, e nechce mít s babièkou spojenecká tajemství. Jen a Iréna ví,
jaké je nehodné dítì, které rozhnìvalo svého tatínka. Tatínek
odeel proto, e tì dnes u nechce ani vidìt. Vzkazuje ti, abys

mu veèer nechodila pøát dobrou noc. Pomodlí se jen s Juliem
ve svém pokoji. Pohádku ti ovem také nebude vyprávìt.
A jdi!
Byla bych maminku nadenì ráda poslechla, abych prchla
jejím oèím, které mnì zíraly jako dvé mìsícù zatmìlého svìdomí; a pøece jsem stála, jak do zemì vdupnutá a nehnula
jsem se. Chtìla jsem, aby maminka vidìla, e jsem zdrcena.
Úpìnlivì jsem si pøála, abych zaplakala - ale sluneèný nápad, e tatínek moná zaspí svùj hnìv a zítra u na mou vinu
nevzpomene, zazáøil mi do pracnì shánìných mraèen a místo slz vletìl mnì do tváøe úsmìv. Babièka ho zachytila
a z jejích oèí vyskoèily dvì vtipné jiskérky.
Moje malinká, øekla vesele dojata a pohladila mne.
Maminka se zachmuøila nelibostí. Nepohlédla vak na babièku. Chtìla, abych se domnívala, e se horí jen na mne.
Napøáhla pai:
Jdi! opakovala.
Vysmykla jsem se z pøetváølivého váhání, jako had z loòské
kùe, a zmizela jsem do jídelny.
Dìdeèek za klavírem, ztiený v podjarním soumraku, procházel se prsty po støíbøitém hájeèku evelících tónù.
Jsem u babièky, pomyslila jsem si, jsem u babièky a babièka mì nedá.
7. O hodných Mílinkách
Bylo po svaèinì. Nastala nejlepí èást nedìle, Janièkou utìené. Zùstávala u babièky a do veèera, aby si s námi hrála.
Janièka byla jediný èlovìk, který si umìl hrát. Ostatní velcí
to nedovedli. I kdy nám vìnovali pùl hodiny svého vzácného
èasu - co se stávalo zøídka kdy a jetì dìlali drahoty - do-

padla hra jen prozatímnì a vdycky strojenì. Usedne k nám
velký tøeba na koberec - snaí se, uznávám, zmenit
se a znevinìt, sestoupiti do prachu k nám, popelícím
se zvíøátkùm - a staví s námi z norimberských kostek vì,
krásnou vì, velikánskou vì, vysokánskou babylonskou vì
a do nebe! Pomíjíme jeho chválu s opovrením. Víme, ta vì
e není ani tak krásná, ani tak veliká, ty øeèi e jsou jalové, ten
èlovìk e se pøetvaøuje. Jeho mylenky se zatím potloukají
po kuchyni nebo úøadem, jeho pozornost se stìhuje
do hodinových ruèièek - nevìøíme velkým. Pøijímáme je
do spolku jen zdrelivì, jako èlovìka od øemesla chvilkového, amatéra. Nechce se nám lichocení. Humorné poklony
velkých zlehèují nae opravdové vztahy k panence, k vraníkovi, k vlaku a pokoøují nás. Velcí se vetrou líèeným zájmem v naí
dùvìru a potom, v nejneoèekávanìjí chvíli, zaskoèí nai sdílnost, aby se mohli nìkterému vánému výroku nesmyslnì
rozesmát. A náhle, ani si s námi dohráli, vzpomenou si, zdvihnou se proti vemu zákonu a øádu a bez vysvìtlení upláchnou.
Janièka nebyla taková proradná. Janièka nemìla, kam by
pospíchala, a vìnovala se nám vechna; svým èasem, svým
zájmem. Hrála si proto, e ji bavila hra; nikoli proto, e bychom ji bavili my. Byla pøíli prostá, aby rozeznala, jak jsme
ertovní èi vtipní; neobdivovala se nám nikdy, ale zato se nám
také nikdy nesmála. Byla váná hrála si s námi nedìli co nedìli nai nejmilejí hru na hodné Mílinky.
Janièka byla nae matka, já a Julius byly jsme její dvì vzorné dcery a obì jsme se jmenovaly Mílinky po Mílince Záhorecké, neteøi paní Neumanové, kterou jsme byli v sobotu odpoledne s maminkou navtívit, po mé jedenáctileté kamarádce, které jsem se tajnì obdivovala; protoe u smìla do di-

vadla, kdeto mì babièka s tatínkem posud nedovolili. Jméno této závidìné dívky zdálo se mi nejkrásnìjí na svìtì;
a Juliovi ovem po mì. Jene já jsem byla starí a jetì znamenitìjí ne mladí Mílinka. Ale nae matka, paní Hehelková, mìla i tøetí dceru, karedou Nepìchindu, a ta byla strané dítì. Její koudelové vlasy s nitìnou pìinkou jeily se jako
vrabèí hnízdo, kopala, kdy jsme ji èesali a mìla vi. Vezla-li
se koèárem, poøáde chtìla na kozlík.
My, pøièinlivé Mílinky, které jsem zastávaly paní Hehelkovou
v kadé práci a nejochotnìji v pouèném kárání, domluvily jsme
Nepìchindì, aby dala pokoj, usadily jsme ji, pøes její zuøivé
vzpouzení, do koèáru sestaveného ze ètyø idlí, a vydaly jsme
se na cestu, za které jsme Nepìchindu neustále zahanbovaly svou ctností. Nebylo s ní k sneení.
Jeli jsme po mostì. Nahýbala se pøes zábradlí, aby vidìla
velkou vodu. Kdy jsem ji napomenula, aby tak neèinila, dala
mnì ránu.
Paní Hehelková chystala se ji potrestat za to, e peèlivé sestøièce ukøivdila. Vyprosila jsem milost nepøítelkyni. Ale Nepìchinda, jako vichni naprosto zkaení lidé, prokázanou lechetností jen zezpupnìla. Nahnula se s koèáru pøes zábradlí
znovu a hloubìji, pøekotila se a spadla do øeky.
Rozbije se! vykøikla paní Hehelková upøímnì.
Utopí se! opravila jsem ji; ani vteøinu se nerozmýlejíc, vrhla
jsem se s koèáru støemhlav do dravých vln, dávajíc vanc svùj
lechetný ivot pro neastnou zatracenkyni. Julius pøiel
za mnou a pøièiòovali jsme se jako hadi po jídelnovém koberci. Zachránili jsme Nepìchindu a sloili jsme ji do náruèí
omdlelé paní Hehelkové. Vzpamatovala se z mrákot radostí
ze tøí zachránìných dcer, dìkovala mi se slzami v oèích
a spínajíc ruce uproovala mne, abych se la pøevléknout

do nejbliího hostince. Nedbala jsem ovem jejích starostí
a jen jsem peèovala o poloutonulou Nepìchindu.
Maminko! upozoròovala zatím druhá Mílinka, já jsem taky
plovala! Já jsem taky mokrá!
Køísili jsme Nepìchindu pìstmi do temene. Jak se øítila
s mostu, zapadly jí oèi v prázdnou leb; a naráejíce o porculánové skránì kloktaly nyní v její vodnatelné hlavì. Nevrátily
se jí do zblblé tváøe
Teï je Nepìchinda kostlivec! rozhodl Julius. Teï má místo oèí dùlky! Dùlky dùly, dùly dírovaté! vyvolával.
Pøestaò s tìmi karedými vìcmi, napomenula ho Janièka. Nedìs Irénku.
Ale Julius právì proto se vítìznì rozpovídal.
A Janièko, mnì se na vèerejek zdálo, e jsem byl ve spíi
a pøiel tam kostlivec, ale zároveò to byl pudl a na hlavì mìl
maminèin klobouk s ptrosím peøím a v ruce dìdeèkovu hùl
s likou, ale nic neøíkal! A potom u zaøinèel budík a probudil
jsem se.
Tos byl rád.
Já bych nebyla, zvolala jsem a pospíchala jsem, abych
se proslavila odvahou nad Julia. Já bych mìla vztek! Chtìla
bych vìdìt, co kostlivec øíkal.
On taky mluvil, opravil se hbitì Julius, jene mu nebylo
rozumìt. Skøípal zuby a øval, jako kdy skáèe budík po maminèinì noèním stolku.
Tak to byl budík a ne kostlivec, a ty sis vechno vymyslel,
protoe jsi lháø. Tobì se jakivo nic nezdá, spí jako dudek,
babièka to pøedevèírem øekla. Paní Hehelková, Nepìchinda
se probudila.
Byla jsem tak zdvoøilá Mílinka, e jsem i svou matku oslovovala paní.

Janièko! vyptával se Julius, dychtì po tom, aby objevil
v mém slovì potupu, a div e se nedal do pláèe. Janièko,
co je to dudek?
Janièka neumìla èesky dopodrobna. Mínila, e dudek je
dudák, co hraje na dudy.
Dudek je pták a nic nehraje na dudy, ale ty hraje na moldánky, Julku pøestane! rozkøikla jsem se. Podrádilo mne,
e paní Hehelková s mladí Mílinkou poøád vanily neslohové
øeèi. Mílinko, opravdu, mìla rozum. Sice se mi ta Nepìchinda taky rozpláèe. Vidí, jak je nervosní. Celá se tøese.
Nepìchindo! vzpomnìla si ménì dokonalá Mílinka, která
ráda lidi straila, tamhle letí orel!
Nepìchinda, rázem zotavená, ani se neohlédla naznaèeným smìrem; ale kousla mne do milosrdné ruky, kterou jsem
ji právì hladila, a osopila se:
Bodej tì ten orel seral!
Takto se mi podìkovala, mnì, své zachránkyni! Ztrestala
jsem ji dùstojným mlèením a pøevlékala jsem ji ze smáèených
do svých suchých atù. Nebo jsem byla tak chytrá a tak znamenitì jsem si ivot zaøizovala, e na mnì schly aty rychleji.
ne na ostatním lidstvu.
Kdy Nepìchindu oetøily, obì Mílinky vyskoèily z koèáru
a pospíily napøed najmout letní byt. Pokoj byl prázdný, bez
nábytku, ètyøi nahé stìny, nevymalovaný. Ale ne paní Hehelková s Nepìchindou dojely, Mílinky je pøekvapily a pøeèarovaly
pou na palác.
Stála jsem na idli a malovala pokoj.
Ale ty jsi rychlý øemeslník, podivil se dìdeèek mé zruènosti. Probíraje se novinami, sedìl na pohovce, mimo ná
ivot; a jeho divácká poznámka rozruila pravdivost hry.
Ohlédla jsem se za ním vyèítavì. Kdyby byl radìji ostal

ve svém pokoji a neobtìoval nás. Dnes u byl od poledne
osudný den, vechno se mi hatilo, rozmrzela jsem se. Jen
pohled na Julia, jak tu stál pod mou idlí, bezradný ve své
enské úloze, nevìda, kam se døív pøièinit, zas mne vzkøísil
do sebevìdomí. Juliova nápodoba závisela na mé èinnosti;
vymýlela jsem a vládla; on otrocky poslouchal, jen aby
se úèastnil mé stvoøitelské cti. Soupeøili jsme tajnì a já jsem
vítìzila.
la pro èalouníka. naøídila jsem mladí Mílince; ale v zápìtí jsem zaárlila i na vyplnìní svého rozkazu. Ne, poèkala,
odvolala jsem, nos u stìny, uprostøed malování, tomu by nerozumìla. Pùjdu já.
Já bych la tøeba pro truhláøe, nabídl se spìnì Julius.
Já bych se el stydìt e sem enská, opáèil kádlivý
dìdeèek.
Ne, to u nebylo k sneení! Seskoèila jsem s rachotem
se idle, uraena touto dotìrnou neváností, a nikam jsem
nela pro èalouníka, nýbr zalezla jsem do neosvìtleného
salonu, aby na mne posmìvaèný dìdeèek nevidìl
a vzdorovala jsem.
Mùj odpor neodradil bedlivou janièku. Vìdìla u, co se nyní
má stát. Nastrèila do rozkoného pokojíka lítou Nepìchindu
a ta se jala vztekle tøískat okna, kopat do nábytku, rvát koberce a zpùsobila, prostøednictvím Juliovým, boí doputìní.
Dìdeèek spráskl ruce.
Paní Hehelková, proboha, jak je to moná? Ze dvou dcer
jste si vychovala vzory a tøetí je saò? Patrnì se vám u nedostávalo síly, abyste tu nejmladí vyplácela. Mílinky, povìzte,
proè je vae sestra taková obluda?
Protoe jsme ji dostali od tety Antonie, vysvìtlil neoèekávanì Julius.

Dìdeèek k nìmu vzhlédl, udeøil se pobaven do kolena a rozesmál se bujným souhlasem.
Nejsi hloupý, kluku, vyøkl, stíraje si rozjaøenou slzièku.
8. Nepìchindin pùvod
Teta Antonie, babièèina sestøenice, byla paní rozhodná
a host obtíná. Sedíc ve svém vdovím sídle, plném ctnosti
a naftalinu, pletla od rána do veèera edivé punèochy pro slepé sirotky a mìsíce si vymýlela nad huòatými klubky a skøípìjícími dráty nejnevhodnìjí den, kdy by nás ohromila návtìvou. Stìhovali-li jsme se uprostøed pilin, zatloukaných
beden a svinutých kobercù na letní byt, nebo chystala-li
se maminka jednou za rok do plesu, pøihluèela udýchaná teta
Antonie a nedala si zabránit.
Milostivá e se strojí do bálu? oboøí se na dívku Frantiku. Inu, proè by neuila svìta, neárlí-li pán. I jen mì veï
do lonice, my jsme pøíbuzné.
Maminka, s pletenci na zádech, povstává od zrcadla, kolácky zahanbena.
Nemluv! okøikne ji teta Antonie prve, neli maminka uspìje pozdravit. Nic se neomlouvej. Povaha je povaha. Jedna
by tancovala sotva rodièe zahrabala, druhá zas pláèe i pod
závojem u oltáøe. Taková jsem byla já. Nemohu za sebe, e
jsem se vydaøila hloupá, e jsem se nebavila jako jiné, e jsem
vysedala veèery u dìtí a noci u nebotíka mue, dej mu Pán
Bùh vìènou slávu, ten se mne za nemoci nìco natrápil. Kadá nemá tìstí. Ted jsou jiné mravy. Za naich èasù dìvèata
sedala za pecí, teï se chodí i vdané ukazovat. Já, kdy mì
táhlo na ètvrt století - a ty do pìtadvacítky nemá daleko nezapírej Vlastièko, mám tì dobøe spoèítanou, jsi týden po mém

Jindøikovi - já, kdy jsem byla na sedmý rok vdaná a mìla
jsem dvì dìti, øekla jsem si, e jsem stará paní, a súètovala
jsem se ivotem. - A Vlastièko, abych nezapomnìla, dávno
jsme se nevidìli, zdali pak jste dostali mou soustrast? e jste
mnì ani nepodìkovali. Krásnou soustrast jsem vám poslala,
dojemnou. Tolik jsem Vaíèka litovala. A v Liovì má matièku? Nepøevezli jste ji do Prahy. Máte pravdu. Není teï v módì,
chodit na høbitov. A myslíte na dìti. To vám schvaluju.
S pøevozem pøevozem neboky by darmo byly výlohy. Za ty
peníze má bálové aty.
Václavova maminka si pøála, abychom ,ji pochovali na liovský høbitov vedle Václavova otce, podaøí se vysvìtlit mamince.
Tak, tak. To letos v øíjnu umøela, vid, Vlastièko?
Loni ,tetièko, namítne maminka. Právì na Václavùv svátek bylo tomu rok.
Kdy dìdeèek uslyel od rozhoøèené babièky; uraené
za maminku, která se jen smála, o tomto plesovém kázání,
prohlásil, e teta Antonie je stará èarodìjnice; a zapamatovala
jsem si jeho úsudek za výstrahu.
Teta Antonie donáela nám dìtem dùkladné, surovì rùové a jedovatì zelené cukroví, které kdysi svádìlo oèi mé chuti;
ale pøítì, jsouc pouèena výrokem dìdeèkovým, nepøijala
jsem dar z jejích podezøelých rukou. Prohlédla jsem vábící
úsmìv, který nalíèila na svou jeibabí tváø. Sloila jsem ruce
na záda, kolébajíc se. Støeila jsem se, abych se nedotkla
lstných sladkostí. Vytuila jsem, e cukroví je otrávené, jako
jablko osudné Snìhurce.
Tak vezmi si, nabízí-li ti tetièka, a pìknì podìkuj. povzbudila mne maminka.

Pochopila jsem, co dìlat. Nezjevila jsem tetì, proè se zdráhám. Vycítila jsem, e je lépe, nepoznají-li èarodìjnice, e jsme
prohlédli jejich pikle. Nevìdí-li o naí ostraitosti, nedávají tak
pozor a snáze jim unikneme. Mlèela jsem tedy; ale rukou
od zad jsem neodtrhovala.
Pojï sem! poruèila teta Antonie. Ujala mne paí, uvyklou
zacházeti s ústavními sirotky, za rameno, a promluvila mnì
z blízka do tváøe:
Ein gutes Kind gehorcht geschwind!
Vydìsila jsem se zaklínadla jemu jsem nerozumìla, a vytrhla jsem se tetinì ruce s vypìstovaným nehtem na malíèku,
s drápem, znamením ïáblovým. Odvedla jsem maminku
do kouta a poeptala jsem jí o nebezpeèí.
Maminka zøejmì souhlasila s mou opatrností. Nedala tetì
nic znát.
Irénka mi právì svìøila, e se dnes k obìdu pøíli najedla,
ale tetièce se stydìla pøiznat se, uplatila èarodìjnici úsmìvnou dvorností. Irénka dìkuje a schovám jí cukroví na zítra,
zachránila mne.
Pøísné tetì Antonii se asi zalíbilo, e jsem tak rozumná
a støídmá holèièka, která si dovede odepøít lahùdky, i donesla
mi pøítì za strakaté cukroví vyjevenou, nastrojenou pannu.
Ale koho jsme nenávidìli, dary si nás nekoupil. Teta podarovávala, jako by zatýkala; pøinesla mi Nepìchindu nikoli proto,
aby mne rozradovala, nýbr proto, abych se jí musela podìkovat; vycítili jsme to, tøebae jsme byli malincí. To pomstili
jsme se na daru za protivnou dárkyni a odsoudili jsme Nepìchindu, jeibabí mládì, aby podle svého pùvodu tropila
na svìtì jen zlo a byla lidem na obtí, na postrach a na opovrení.

9. Pøed spaním
Jindy, kdy Nepìchinda øádila, a já jsem jí hrnula øeøavé uhlí
na hlavu, radovala jsem se ze své lechetnosti; ale dnes náhle jsem se za své mílinkování zastydìla. Dìdeèkovy erty
mne upozornily, e si jen hraju; e nejsem taková, jaká bych
se ráda zdála; pøipomnìly mnì to, co bylo; objevily mnì to,
co jest; a znechutila jsem si svou pøetváøku. Tady skáèu
a zbyteènì se udýchávám a obastòuji vylhanou ctností paní
Hehelkovou, která ani moje matka není - a nade mnou v druhém poschodí, u nás tatínek sedí asi uzamèen ve svém pokoji, nechce mne vidìt a hnìvá se. Ach, strojenou zábavou
neoklame obtíené svìdomí! Vykubla jsem se Janièce, kdy
za mnou pøila do tmavého salonu starostlivì se zeptat, co
mi je, a poprosit mne, abych la zase k nim.
Dej pokoj! Já jsem radi tady! Vy si dnes vùbec nedovedete hrát!
A setrvala jsem ve svém koutku, nehybná. Vechny mé trnoucí údy i køehnoucí mylenky byly zaklety do neodbytné otázky, bzuèící jako komár, který se zastavil ve vzduchu: co teï
asi dìlá tatínek? Vedle dìdeèek pøemítl chvílemi novinový list,
elestem domácího oddechu; Janièka s Juliem, za stolem,
daleko, zdálo se mnì, klapavì rozestavovali døevìné mìsto;
plynová lampa svítila nad nimi, syèíc, jako by jela, a vezla jídelnu po nepovìdomu, nad temnotou ulic. Vnímala jsem domov, svìtelný støed duí, zátitu pod perutí babièèinou - ale
uvnitø cukavì zjitøený bod, vbodnuté vìdomí, neodèinìné viny,
neustávalo hlodati svým temným èervím bytím. Ach, jsou
na svìtì zla, od kterých nedovede ochránit ani vemohoucí
babièka! A bezútìná, zírala jsem ze tmy upøenì do lampy;
a èas v uích el a el.

Jak divné, snila jsem, e já jsem právì já?
iré ticho èasilo se kolem mých omámených oèí a kolem
mého unaveného srdce. Nejistota z vìcí pøítích ovìtrávala
v nebolestnou vzpomínku; cítila jsem vechny pøetrpìné dnení
aly jako zatajený, pøelý vzlyk, který jsem zmekala, kterého
ji nevydychnu, uslábla jsem blaenou malátností. Kdyby mì
nìkdo vyzval, abych pozdvihla ruku, usmála bych se; ale rukou bych nepohnula. Mám ruku tak tìkou, e jest ji úplnì
lehká; nemám ruku . . . A náhle mi zahuèel do uí nìèí hlas,
jako pøijídí-li po mostì vlak:
Ale nechte mne, vdy je lehká jako pírko.
Skoèila jsem s babièèina náruèí na zemi, rozlévala jsem rudou tmu svých oèí a prohlédla jsem do bledého svìtla, do shovívavì rozesmátého umu kolem sebe. Mìla, jsem na sobì
procházkový kabát a stála jsem ve dveøích na schody.
Kolik je hodin? Já jsem vùbec nespala. bránila
jsem se.
Nespala, dìvenko, nespala, ale teï pùjde spát.
A babièka, poznamenavi mne køíkem na dobrou noc, pøibouchla za námi dvéøe. Klopýtla jsem o schod.
Poèkejte na mne! zavolala jsem z plných plic. Bylo mnì,
e zvuky z mého promìnìného svìta, jako pavuèinami zalehlého, neproniknou a k Juliovi a Janièce. plhali nade mnou
po zmíravì ozáøených schodech jako paeráci. Vechno
se dálo jakoby potají a jako by se øídilo jinými zákony. Nevyznala jsem se v tom, co jest. Èas se mnì vymkl a tápala jsem
za jeho ztraceným rozmìrem.
Teprv doma, nad talíøem snìdené polévky, v naí lonici záclonami zataené a plstí vyloené, zapadlá v její tlumivé látky,
jako prstýnek do krabièky, pochopila jsem, e doznìla bijící
tepna dne, e je konec skokùm a køikùm, úasu, smíchu, po-

znáním, výbojùm - a hrùza z propadlé pùl hodiny mne posedla.
Proè jste mì nevzbudili, naøíkala jsem, proè jen jste mì
nechávali spát! Zaspala jsem nedìli, svou zlatou nedìli, okradli jste mì o mou nedìli!
Nenaøíkej, tìila mne Janièka, za týden bude nedìle zas.
Ale to u nebude ta, ne, to u nebude ta, lítostnila jsem.
Sedìla jsem skleslá na postelním rámu, stahujíc si s lící
na rub vláènou punèochu, a slzy mnì kapaly pomalu na nohu,
která dnes u nesmí bìhat. Budu uloena pod peøinu jako
pod náhrobek a budu spát: co je tolik jako na malou vìènost umøít. Za chvíli v pokoji zhasnou - a pøimkla jsem
se k Janièce hrùzou z obrazotvorné tmy. Tmou mùe pøijít
vechno. To je to strané.
Janièko eptala jsem jí do ramena, nebudu mít oklivé
sny?
Nebude, odpovìdìla chlácholivì.
Øekni na mou dui!
Na mou dui.
Ale tyto obecnosti nestaèily. Týrala mne vymezená pøedstava. Musila jsem se jí zbavit. Musila jsem ji vyjádøit. Pøitáhla
jsem Janièèinu hlavu a k sobì na poduku; chvíli jsem váhala: není radno malovat èerta na zeï. Ale tøásla jsem se, e
budu dnes v noci potrestána za neusmíøeného tatínka. I opováila jsem se vylovit na svìtlo to, co jsem a posud nikdy
nevyøkla:
Janièko... a ani o kostlivci ne?!
Zároveò jsem se ohlédla po Juliovi, zdali mne nezaslechl.
Stydìla jsem se ho. Dnes odpoledne jsem se mu vychloubala, e bych chtìla vìdìt, co kostlivec v jeho snu mu øíkal, a teï
. . Ovem, tehdy byl den, a teï je veèer. Naveèer èlovìk zpo-

korní. Naveèer èlovìk by na kolenou odvolal vechny své denní
pýchy a odboje a záti, na veèer èlovìk miluje i kodolibého
strýce Rudolfa, i Vladimíra, který mnì øekl, e se to pro holèièky nesluí, i èarodìjnici Antonii i Nepìchindu - na veèer
èlovìk touí usmíøit se s celým vesmírem, aby uplatil noc, aby
se vykoupil od straidel. Nelze usínati s poskvrnìným srdcem.
Proto jsem poprosila Janièku, aby la pro maminku. Aby
maminka ke mnì pøila, ale hned! Ale tak, aby to tatínek nevìdìl. e se musím maminky na nìco zeptat.
Maminka vela pruným krokem, a aby mne uetøila rozpakù, sklonila se nejprve k Juliovì posteli. Vyzvala ho tie, aby
vklouzl do upanu, e se dnes pùjde pomodlit k tatínkovi
do pracovny. Bodlo mne u srdce. Ale Julius, líný a nevdìèný
Julius, místo aby vyskoèil radostí, e se na nìho nikdo nehnìvá, leel nosem do poduky a odpovìdìl mamince
s uduenou lhostejností, a tatínek poèká, on e nyní nemùe.
Dívá se do poduky a vidí tam sny.
Maminku to zajímalo.
A jaké, povìz!
Ale maminko, pøece ty, co se mnì budou dnes v noci zdát.
Bude se mi zdát, e sbíráme ve Stromovce katany. Ví, jako
tenkrát, jak jsi mìla s tatínkem svatbu a vy jste byli u lechty
na hostinì, ale nás jste nechali venku, ale já jsem zatím hledal s Irénou katany.
Ty se pamatuje na mou svatbu?
A ty se na ni nepamatuje? podivil se Julius. Pili jste pøece víno zátky lítaly do stropu a potom jste se, poprali a házeli
jste po sobì talíøe. Vechno jste roztøískali!
Co mluví? køiovala se janièka.
A potom za námi pøila babièka, zvolala jsem, chvátajíc,
abych dostihla Julia, ani nyní, kdy jsem byla celou duí po-

noøena do kajícných úmyslù, jsem nesnesla, aby se uplatòoval jen on, a pøinesla nám pod stromy zmrzlinu z vaí hostiny
a cukroví. Indiánky a merenky!
Ale málo, køièel Julius. Vechno jste nám snìdli. Maminka
mohla smíchy ledva promluvit.
To od té doby, obrátila se k Janièce, co se s tebou byli
podívat na Jindøichovu svatbu. Dennì mi teï vypravují o svatbách.
Nemysli, e jenom tobì, odpovìdìla Janièka jaksi truchlivì. Onehdy si se mnou kupovali u Popelù makové rohlíky
a Julius vykládal celému krámu, jak se mìl na maminèinì
svatbì.
Julius se zastavil u pøede dveømi a nadmul se v huòatém
upanì.
Popelovic sleèinky se smály. Øekly, e jsem paák. Ale
maminka ho u neposlouchala. Dívala se na mne, a já jsem
èekala. Obì jsme íznily po sdílné samotì. Janièko, prosím,
jdi Juliovi otevøít dveøe. Nemùe dosáhnout na kliku, pravila
maminka s mírným úsmìvem.
Janièka toti, která pøed nikým na svìtì nièím se netajila
a za nic se neostýchala, netuila, e bývají chvíle, kdy i nejmilejí èlovìk blinímu pøekáí, a nikdy nevycítila, kdy by mìla
odejít. Upozornìní ji vak nikdy neurazilo. Vyvedla Julia ihned
horlivì ze dveøí. Byly jsme samy. Maminka usedla k mému
lùku, ujala mne za ruku a mlèela. Èekala mé svìøování.
Vzhlédla jsem v ostýchavì odhodlávající se nìze k ní.
Maminko já tì mám ráda.
Vím, Irénko.
Maminko, odváila jsem se, a tatínek se hnìvá? Maminka vydechla.

Irénko, dej dobøe pozor na to, co ti nyní povím. Tys tatínka
ani tak nerozzlobila, jako zarmoutila. Tatínek se na tebe u
nehnìvá, ale je smutný. Je tak smutný, e tì u ani nepotrestá. Øekl mi to. Zítra veèer se s tebou pomodlí zase jako jindy.
Slovem se ti nezmíní o tom, es byla na Julia nehodná.
A maminèiny oèi, uloené hluboko pod klenutými brvami,
vzpínaly se ke mnì v úzkosti, abych ji nezklamala, abych nebyla jiná, ne vìøí, e jsem. Ne, teï u mi nebylo tøeba pøetvaøovat se, jako odpoledne. Teï u mne vnìjí bezpeèí neuspokojilo. Vzdychla jsem si.
Maminko, kdy je smutný, to je jetì horí. Maminka
se vechna vyjasnila.
Nevìøím, pravila a její hlas zazvuèel, nevìøím, e bys byla
zlá. Jsi jen divoká. A ráda divoká. Ale Irénko, to tì prosím: a
se ti zachce vrhnout se na Julia, vrhni se radìji na sebe. Uhoï
se tøeba do ruky, a hodnì, a ti slzy vhrknou do oèí aby sis
pøipomnìla, jak by to bolelo toho malinkého. A tak bude také
divoká, ale jistì ti bude snáze, pøemùe-li sebe, ne kdybys
pøeprala Julia, vìø mnì! Irénko, vím ze zkuenosti. Musím
se také krotit, také se musím nìkdy uhodit, abych neuhodila
nìkoho z vás. Pøicházejí na èlovìka takové slepé chvíle, viï?
Ale my se jim nepoddáme.
Maminka mne postavila na roveò sobì! Srdce se ve mnì
dmulo pýchou, nekoneènou láskou, pøísahami do budoucnosti. Vzpøímila jsem se na posteli, vzala jsem pøeblaená, e moje
aly jsou dokonány, a vzdychla ze ví síly své upøímnosti:
Maminko, já u to nikdy neudìlám.
Irénko, opravdu ne! Prosím tì, nikdy u nás nezarmu.
A padly jsme si z lásky na dobrou noc do náruèí. Byla jsem
pøeblaená, e moje aly jsou dokonány, a vzdychla jsem si
ode dna jámy po svém odvaleném balvanu:

Maminko, to byl dnes straný den.
A potom, kdy se rozehnala i s pomodleným Juliem, zavolala jsem ji znova ode dveøí.
A maminko, a proboha tì prosím, vyøiï tatínkovi, a mnì
to odpustí. Ale jistì!? Já bych mu to øekla sama, ale já bych
nemohla. Povìz mu, e jsem dnes odproovala Julka, a to
jsem u myslela, e se zblázním.
Maminka nevyuitkovávala citových chvil. Nenapomenula
mne, a jsem tedy podruhé hodná, pak e mi nebude tøeba
odproovat. Nikoli. Sklonila jen hlavu etrným souhlasem
a usmála se za mnou, odcházejíc.
Boe, Boe, popadlo mne tìstí a zoufalé. Co si poènu,
co provedu? Není k sneení, jak ji miluji. A nyní mám tie leet. Julku, spí?
Spím! zabruèel
Julku, pojïme hádat lidi!
Byla bych mu dala hádat maminku, ale neodpovìdìl.
Julku, dobrou noc!
Mlèel.
Julku, tak dobrou noc!
Hodil sebou zlostnì na posteli a zaúpìl jakousi zmírající
prosbu.
Julku, kdybych se nìkdy vdala, ale já se nevdám, tak bych
si nevzala za mue ne tebe, ale já vím, e to nejde.
Dej pokoj!
Julku, já tì mám ráda.
e zazvoním na tatínka, e mì nenechá spát.
Vzdala jsem se tedy; ale nesnesla jsem, abych se nerozlouèila:
Julku, ale teï u doopravdy dobrou noc.

10. Zjevení
el veèer do noci, a jsem bdìla.
Julku, spí?
Ale Julius, pohnuv sebou ze spaní, pøièiòoval se nadále
mlaskavým oddychováním horlivých, uøícených dìátek. Poznala jsem potmì, e podloiv ovinutou paí bradu mraèí se ve
snu jako do roboty. Vdycky tak spával. Byl malý a usnul. Já
jsem dospìle neusínala. Vynáela jsem se proto nad nìho.
Byla jsem sama s nevìdomým oddychováním a zírala jsem
zavøenýma oèima do tmy. Zatahovala mne ve svùj nepøiznaný pohyb. Nedala jsem se oklamat. Stiskla jsem si prstem
oko, abych se pøesvìdèila, e jsem a nesním; a nové, dùraznì ohnivé oko naskoèilo mi potmì do oka. Lekla jsem se;
ale v zápìtí opakovala jsem pokus, ze zvìdavosti. Znudilo
mne to, pøehodila jsem se ke zdi a naslouchala jsem tichu.
Byla noc, a rodièe neli. Èekala jsem na nì. Nespala jsem.
Nespala jsem; ale náhle mnou otøásl vzdech, a vytøetila jsem
oèi do hedvábného svìtla. Rodièe byli vedle. Modøe ztiená
lampa snìila barevnou záøi z jejich lonice. Jak tam veli,
ani jsem je uznamenala? Nebyl vchod mimo naím pokojem. Touto záhadou ztrnuly mnì údy do mrznoucího vyèkávání. Maminka odkládala chladné prstýnky na hladké sklo. Byly
to zvuky známé a zkonejily mne. To se mi jen zdálo ve snu,
e nìkdo cizí vedle vykøikl. Zlodìji tu nejsou, a nebojím se jich.
Ale nebyla jsem si jista; mé rozespalé svaly napjaly se èíhavou pozorností; a v tu chvíli znova se ozval drsnì temný, musky hnìvivì bolestný zvuk.
Zlodìji krtí mého tatínka! blesklo mnì hlavou a byla bych
dìsy vyskoèila, kdyby maminka nebyla promluvila ze svítící
dálky vedlejího pokoje, dojemnì, ale nikoli zlekanì:

Je mnì tak zle, e ti nejsem pranic platná.
Otec se ozval teprve po chvíli, a nebyla bych poznala jeho
hlas:
Proè tak mluví? Ví, e to není pravda.
Maminka se oivila témìø do vzdoru.
Je to pravda. Trápí se, a stojím pøed tebou a nejsem ti nic
platná.
Mlèeli jsme vichni tøi. Oni dva zasvìcení, já sama s tajemstvím. Srdce mnì utíkalo do budoucnosti, pøedbíhalo se s mou
nedoèkavostí oznamujíc se dotìrnì: biju, - biju, biju - biju, biju
- biju, biju - biju. A nevyruitelný Julius pokojnì oddychoval
jako telátko v chlévì.
Nestaèila jsem, koho døív nenávidìt: rozafnì spícího Julia
èi své rozbláznìné srdce. Nakonec pro nì neuslyím, co odpoví tatínek.
Ale za tatínka odpovìdìl po tøetí onen chraptivý ston, tií,
ne po prvé: bolest jím prosvitla, jako slunce suchým listem.
I promluvila maminka slovo, nezapomenutelné slovo, které
mi bøesknì osvítilo neshlédnuté posud dálky, jako by zdí prorazil okno do krajiny:
Václave, milý Václave, neplaè!
Tatínek plakal? Tatínek plakal! Co velcí umìjí plakat? Nevidìla jsem z velkých plakat ne Janièku, kdy jsme si høáli
kdysi na Èerného Petra a nespravedlivì jsme jí namazali kníry
opálenou zátkou; tøebae vyhrála a nebyla Èerný Petr; ale
Janièka nebyla opravdu velká. V jejích alech nebylo tajemství. Ale tatínek, mùj hrdý tatínek! Nadená úzkost o jeho slávu lápla mnì na srdce. Mùj èernobrvý tatínek plakal, zaplakal barvínkovýma oèima. A bylo mnì, e bych chtìla vyskoèit, pøihlásit se mu, e nespím, pøilnout k jeho modroilé ruce
o pìti prstech, které jsme líbávali, kadý zvlá, za stydlivì

dùvìrných chvil, a vzhlédnout k nìmu, aby vìdìl, e tady jsem
a e bych ho ráda potìila, e se mu divím i nedivím, e ho
mám na smrt ráda! Plakal a podobal se nám.
A co ty, namítl otec, jsi pro ni neplakala?
Srdce jako by se ve mnì zastavilo. Pro koho, pro koho e
oba plakali? Èekala jsem, tázala jsem se, vìdìla jsem, pøedjímavou úzkostí.
Plakala jsem, uznala maminka. A to jen tak chvíle mì pøemohla. U jsem se z toho vystonala. To já jen tak, ze slabosti.
Ale ty se trápí s takovou silou a náruivostí. A se hrozím -
Vidí? zvolal otec s jakousi zlou radostí. Vidí,
e mám pravdu? Nejsou to jen dìti, moje dìti, co se mne
bojí, co utíkají pøed vlastním otcem, aèkoli se jich nikdy nedotkl. I ty se mne hrozí. A má pravdu, vichni máte pravdu. jsem
jako posedlý.
Pane Boe, pravila maminka skoro ertovnì. Teï jsem
to spravila. Václave, nehnìvej se. Tak jsem to nemínila. Popletla jsem se v øeèi z pøíliné horlivosti. Jsem hloupá.
A zaè mì odprouje? Naè se poniuje? Tím mnì nepomùe. Jsem jako prokletý. Vem, co jsou kolem mne, otrávím ivot strachy. Nedivím se Irénì, e dnes pøede mnou utekla
z domova.
Nepolekals ji jen ty, vysvìtlovala maminka, ale krev, køik,
zmatek Mùj malý Kain prchal svému zlému skutku. Neutíkala pøed tebou, utíkala pøed sebou. A to je dobré znamení.
Otec se nedal pøesvìdèit. Ona jediná z vás mì zná, pudovì, a proto se mne tak bojí. My si s Irénou rozumíme, Posedne-li nás jeden ïas! Pochopil jsem v tu chvíli, e by ze ctiádosti zabila Julia, a ona zas vycítila, e jsem s to, abych pro
spáchanou køivdu zabil zase i ze spravedlnosti ji zabil! Jsme

jeden èlovìk, a proto se chvílemi tak nenávidíme. Ona jest já,
na své netìstí.
Maminka promluvila mírnì, a uhodla jsem podle hlasu, e
s úsmìvem:
Dej Bùh, aby ji v ivotì nepotkalo horí netìstí. Kdybys
mì dal tohle ujitìní, budu bez starostí o Irénèin osud.
Usmívá se, øekl otec. To je vae vrozená Likarovská snadnost. Iréna nebude taková. Není Likarová; je Ronová. Nikdy
nebude mít pokoj. V nás poøád nìco doutná, co mùe kadou chvíli vyletìt do povìtøí. Já bych tomu øekl tìký oheò,
tak nìjak. Já u to snesu; ale to mì bolí, e jsem zatíil ivot
tomu dítìti.
Maminka odpovìdìla:
Je-li Irénka tak ohnivá, jak se obává, je na nás, abychom
jejímu plameni svým dechem dávali smìr. Kdo dovede v esti
letech na smrt nenávidìt, snad bude kdysi na ivot silnì milovat.
Ano, pravil otec, vím. Nelze nám uèinit, aby nae dìti byly
astné; nelze nám zabránit, budou-li neastné; nelze nám
ne uèit je, aby byly spravedlivé i v netìstí.
A ve tìstí! Na to bys byl zapomnìl. Smiøujeme
se s vybájenými pohromami; ale pøiznej si, vìøíme oba potichu: Proè by si osud umínil právì nae dìti, které tu vedle
pokojnì spí?
Svìdomí mne alo. Nemìla jsem vyslechnout, co jsem slyela. Zhasila jsem své svítící oèi a obrátila jsem se ke stìnì.
Bylo na èase. Maminka vela k nám. Poodhrnula záclonu;
a vzdunì, jako by se chvìla, aby stín jejího bdìní nepadl
na nae snové palouèky, nakreslila do era nad ukrytou tváøí
mou, nad zamìstnanì spící hlavièkou Juliovou køesanské
znamení.

Jak dýchá Irénka? otázal se jí otec eptem. Nehází sebou ze spaní?
Je tie, hlesla maminka s doznívající záøí; a vzpomínka
na svìtlo, na lásku, na ivot, na zjevení, na tajemství, vzpomínka na vzpomínku, zasyèevi, propadávala se sinou mitkou
do modrých èerní vod, k vlhkému srdci studny pùlnoèní.
11. Dar
Procitla jsem nazítøí s polichoceným pocitem, jako by mne
byli pochválili. Ale zaè? Co bylo? Kdo mne vyznamenal? Ach
ano, jsem po tatínkovi. Dovìdìla jsem se to kradmo dnes
v noci.
Neporozumìla jsem mnohým z obtíných slov, která byli pronesli, starostlivì pøemítajíce, otec s maminkou. Mluvili o mnì,
ale nikoli pro mne. Právì proto kadá podrobnost úasnì
mne zajímala. Kdo by si byl pomyslil, e tatínek o mnì mluví,
i nejsem-li pøítomna; a jak vánì. Má starost o to dítì, to jest
o mne. Témìø se s maminkou dohodli, e mnì oèekává tìký ivot. Nezarmoutila jsem se proto. Kolik vody uplyne, ne
budu velká. Ale oblékala jsem se toho jitra bez odmluv. Tìká sudba zavazovala mne k dùstojné správnosti v kadém
hnutí. Èistila jsem si zuby, co jsem jindy povaovala za nepohodlné zdrování, a pokusila jsem se, dnes po prvé sama
zavázat na dvì klièky tkanici na botì. Bylo to obtíné; a kdy
dívka Frantika mnì pøila na pomoc, podìkovala jsem jí
s oivenou zdvoøilostí. Ke vem jsem byla laskavá, vechny
jsem trochu pøezírala. Nebyli o pùlnoci vzhùru a nebudou tìko ivi jako já.
Bylo rané odpoledne. Nesmìli jsme bìhat ani køièet. Bledý
tatínek døímal na pohovce ve své pracovnì. Lehli jsme si tedy

na zemi pøed jeho dveøe. Pøiklonili jsme míhající se brvy k tìrbinì nad podlahou a dávali jsme pozor, a budou v otcovì
pokoji chodit nohy. Mìla jsem chu odstrèit nataeného Julia,
který vedle mne supìl napìtím, a pohádat se s ním:
Proè ty se dívá na tatínkovy nohy? Co ty ví, e tatínek
dnes v noci plakal? Nic neví. Jen já vím. Jen já ho znám. Jen
já ho mám ráda. Patøí jen mnì.
Ale v tu chvíli, na tìstí, otec k nám vyel. Chytila jsem
se majetnicky samozøejmì jeho ruky. Podivno, právì ode
dnení noci, kdy maminku pøed sebou varoval, pranic jsem
se ho nebála, tøebae bylo pondìlí po osudné nedìli. A nikdy
se ho ji neuleknu, ani rozzlobí-li se na mne; aby mu zase
nebylo líto, e postrail to dítì. Pøetékala jsem horlivými úmysly.
Nabídla jsem mu:
Tatínku chce? Pøinesu ti klobouk a hùl.
Otec se podivil.
Ale tys dnes ochotná Mílinka. Co se s tebou dìje? Vdy
neodcházím, Irénko.
Nespoutìje se jeho ruky, její ulechtilý chlad mnì lahodil,
vzhlédla jsem okouzlena noèním zjevením, k jeho hubené lechetnì pøísné tváøi. Spustil ke mnì víèka, olesnìná temnými
brvami; a jeho oèi, horská jezera, vyjasnily se na mne.
Tatínku, zvolala jsem, tys hezký!
Nemluv takové nesmysly, øekl náhle chladnì.
Byla bych mu mohla øíci, e vím, jak se o nás chvìje, nevidíme-li jeho úzkost; e je dobrotivìjí, ne si pøeje, abychom
poznali. Ale mlèela jsem. Vìdìla jsem, jak by odpovìdìl
mému výlevu. Vyplísnil by mne odcizeným zvukem, proè v noci
nespím, proè rodièùm pøedstírám z høíné zvìdavosti podvodné ticho; a moná, e za nový trest ani dnes by se se mnou

nepomodlil. Vycítila jsem, e bych si oddálila jeho netýkavou
bytost.
Milovala jsem tatínka potají, co bylo jetì pìknìjí, a vìdìla jsem, co uèiním. Mìla jsem lepenkovou kulièku èervenou, èernými èertíky posetou, kterou jsem ukoøistila z oèísky
vánoèního stromku. První dny mne kulièka vábila, e jsem ji
naveèer odvazovala potajemku s obraného stromku a ustýlala jsem jí vedle sebe do postele. Ráno se kulièka vyspala
a la zase viset na stromek. Nyní jem ji nalezla pohozenou
v matali pod Relou vraníkem, jak jsem mu brala míru na budoucí èabraku. Kulièka byla hladce oblá v sevøené pìsti. Bylo
jí koda. Právì proto jsem se rozhodla. Vzala jsem ji, nyní ji
prázdnou, bez chrastivých cukrovinek, ale nevadí, velcí nemlsají jako my, a nachystala jsem ji vedle koené mapy na otcùv
psací stùl. Potom jsem se chopila nùek a rozpáraného rukávu, který mnì maminka vìnovala na vadlenskou práci, aby
mnì pøipomnìla vèerejí slib, za nìj jsem si koupila Juliovo
odputìní. Usadila jsem na divan v otcovì pracovnì, pøistøihovala jsem Juliovi Relovi na deku a èekala jsem, jak to bude,
a tatínek vejde; co øekne pøekvapení.
A to jsou k nám hosti, prohodil otec, postøehnuv mne. Odsunul levicí køeslo a pravicí mapu, chystaje se usednouti k práci. Nedíval se a smetl rukávem darovanou kulièku. Klepla
o døevìnou podlahu. Nepohnula jsem se, abych ji zdvihla,
abych otci poslouila, jak nás k tomu vedla maminka. ila
jsem topornou jehlou a sáhovou nití bez uzlu do vrzající látky
a dávala jsem tajnì pozor, co si poène tatínek.
Tatínek se sehnul.
Irénko, mnì se zdá, e sis u mne zapomnìla hraèku. Boe,
jak jsou ti velcí nedovtipní! Polkla jsem slzy, Které mi stoupaly

hrdlem z lítosti nad nepochopeným dárkem; a vyøkla jsem
vzdornì se stydíc odmítavì:
I jen si to tam nech.
Otec ke mnì pøekvapen vzhlédl od rozloených archù. Spatøil moji zrudlou tváø, úpornì sehnutou k nedaøícímu se ití; a pochopil tuto prosebnì vyèkávající houevnatost.
Tak dìkuji, Irénko. pravil vánì, a ode dneka budu mít
kulièku celý ivot na kalamáøi.
No, ozvala jsem se ledabylo táhle, kdyby tì nìkdy omrzela, mùe mnì ji zase vrátit.
Ale zároveò, nebo jsem se ráda muèila, nebo jsem byla
po tatínkovi:
A jestli mnì ji kdy vrátí, pak poznám, es mne nikdy nemìl doopravdy rád! rozvánila jsem se v duchu.
Zatím se vak kulièka èervenala u kalamáøové paty; a vyla jsem, abych Juliovi odevzdala povinnou èabraku. Bylo zase
vechno jako jindy. Osudná nedìle doznìla. Byl mír.
12. Pou
Vtrhly velikonoce, slavnost vznikání, s puèícími pruty, s vejci
a novorozenými beránky do ivé, bílé Prahy, otevøené dokoøán jaru a hluku a vlhku a teplu a mízám a touhám.
Vnímala jsem svátky, krotkou obøadnost v rodinì, krmì památná, mísu vajíèek v cibuli obarvených, svìcený bochánek,
bílou rouku, kterou babièka bochánek ukrývala, aby neokoral, vùni chrámovou a boíhodové slunce. Bylo jaro, prs bobtnajícím snùm.
Babièka nám dala po korunì, a vydali jsem se s Janièkou
na emauzskou pou.

U se sypem s kopeèka itnou ulicí, zjihlý vzduch se tetelí
divoskými pøípravami, voní kartounem, perníkem, dusnou
sladkostí, sytì, a pískání a vøetìní nafukovacích prasátek, jedovatì zelených a molkových jitrnic a opeøených hadù svitících nás vzruuje a do úzkosti, e nohy zmekají, co ui
pøedbíhají: hlasy, prodávání lidské spìní, opojení, mnoství,
jarmark, slávu marnosti.
Boudy z popinìné plachtoviny, zezadu tajemné, obstoupily koèovnicky rozhluèenou hrází dolní ètyøúhelník sadu. Místy
rozepjali i trhový detník se svìtlejí záplatou, nìkterý stánek
je modrobíle proukovaný, letní námoønické aty; Dukové Petkovièi, cukráøi barevní, mají pulty bíle prostøené a k zemi, jak
oltáøe o Boím tìle, jiní je potáhli kvìtovanou látkou, letním
bytem a novotou; dùkladné øezy, do kterých se mohu dunatì naplno zakousnout, jsou rudé, luté, modré, vesnickým úlùm
podobnì nalíèené, a tøpytí se hrubým cukrem jako zmrzlý sníh
o vánoèní hod Boí; suèukové krápníky visí øadami na òùrách
pod støechami, mandle zebrovanì prokládají pálený cukr, mu
v bílé zástìøe ual sekyrkou tureckého medu a hodil plát na papír na váhu jako øezník maso; a v kadém úhlu stojí mìstem
cejchovaná osobní váha, její praporeèky plápolají; Julius se dal
fotografovat a v pìti minutách jeho obrázek vyvolaný, obtisknutý, vykoupaný, v koleèko vykrojený, je zasazen do zlaceného medailonku, ale jsem pøíli malá, abych se podivila tomuto bystrému zázraku; prodavaèka elízek posadila svou dceruku na stolek a kadeøí ji na èernùka pøed oèima diváctva;
jednooký èlovìk s metály vyzpìvuje hlasem táhlým a dojemným vojenské a zamilované písnièky, a Janièka pospíchá
z doslechu, abychom nevzali újmu na dui; panenky
v rùových a modrých koilích, z hrákovì tlaèeného papíru,
se mnì nelíbí; hadrové míèky poskakují na gumièkách, po-

jistné pendlíky se ji na pohledìní ohýbají, høebenùm, ne
se jich dotkne, zuby vypadávají, plechové lokomotivy, do ruky
lehké, bìí, jen kdy je prodavaèka natáhne na ukázku, a jindy
u ne, vechno je na chvíli, nakvap, z prken sbité, v barvách
vykøiknutých, pod nahým nebem, pod zraòujícím sluncem, je
bije v kov a v plech a v cetku oslepujícím tøeskotem, vesnice
ve mìstì, svobodné, rozhalekané.
Plovali jsme s Janièkou proudem, mezi kluky, bábami a vojáky, ve stanoveném stínu, plachtovými ulièkami náhle vyrostlého mìsteèka, okouzleni jako cizinou. Opájelo nás, e
se Karlovo námìstí promìnilo v divadelní svìtnici, e tudy nejezdí vozy, e se procházíme uprostøed ulice, nikoli na chodníku, e na dládìní mono bydlit.
A to vy tady v noci spíte? zeptal se Julius hraèkáøky. Kupoval vlasatou opièku, která skákala na drátku, a závidìl kramáøce její sestrojený domek. Hned by v nìm také bydlil. A sám
by si vaøil a hospodaøil.
Kramáøka, usmívajíc se vlídnì a neteènì, dala mu domluviti.
To je hodný mladý pán! øekla za odpovìï, pøijímajíc od Janièky na dlaò krejcary. A kudlu byste, mladý pane, nechtìl?
Julius se hned nadchl.
A já si koupím nabrouený nù a taky tì tím noem zabiju,
køièel Janièce, která mu bránila a vechno, co nás z pouti zajímalo, pronásledovala. Zabiju tì zabijákem!
Janièka ho vlékla od nebezpeèného zboí a domlouvala mu
z rozhoøèení hlasitì, aby se po druhé nepoutìl do øeèí se
sprostými lidmie. Trnula jsem, e kramáøka ji uslyí a se zarmoutí. Váila jsem si kramáøky. Váila jsem si jí více ne Janièky. Nebyla hloupì ustraená, jako ona, sama nám kudly

nabídla, a s úsmìvem! Byla tisíckrát zajímavìjí ne vechny
panièky v klobouku.
A ty má ráda jen nóbl idovky, co chodí k tucikovi na zmrzlinu, viï! výskla jsem, a abych se Janièce za její nelidství pomstila, vymkla jsem se jí z ruky, a protoe jsem si vzpomnìla,
e nás varovala pøed tlaèenicemi pro nakalivé nemoci, naschvál jsem se vrhla tam, kde se shluklo nejèernìjí mnoství
namaèkaných hroznem za planetami.
Mlèky oddychující a dupající lidé, kteøí se vespolek nenávidìli, druh druha utiskovali a starali se, aby nikdo neuvidìl znamenitost - hádala jsem na hvìzdu se støíbrnou vleèkou, nebo jsem si pomátla planetu s kometou - nepøáteltí lidé vøadili mne ihned, proti mé i svojí vùli, v nezadritelný postup;
a ztratila jsem se buòkou v obludném, paøícím se a bruèícím
tìle, které si uvìdomovalo jen jakýmsi mnoným povìdomím,
e ije, protoe je strkáno.
Nedoèkavý pøíboj chlapcù hodil mnou o jarmareèní svatyni,
kde se snuly vztahy duí a zjevovala se ivotní urèení; a kdy,
ohromena nárazem, maní jsem se ohlédla, usmálo
se do mých oèí, zcela blízko, nadpozemské zjevení. Dívèí tváø,
bílá a rùová, s oèima fialkovýma; jarní tváø v rozkvetlém sádku, v klobouku z mechových rùí, pod viòovì èerveným závojem. Byl to závoj tenký, jako z pavuèinek natkaný,
a nezastínil, ale prosvìtlil oèi, ústa i ple, stmelil je v barevnost,
mírnou i radostnou zároveò. Byla to dívka utìená jako naplnìný sen, a podivila jsem se jí nevìøícím úasem jen v první
chvíli; potom sem blaenì spoèinula v dokonalosti té mladé
krásy.
Pøistoupila k planetáøi, pìknì pozdravila, poprosila o planetu, podivila se veselým slovem, kterak e lacino prorokuje.

A jetì padesát procent vydìlám! chlubil se. Tøebae promluvila potichu, její hlas znìl plnì, byl hluboký i jemný, jako
vodní tóny harfy bublající. Kadému touila zpùsobiti radost,
ano chtìlo se jí v lásce pohladit vechen svìt. Zajistila po planetì i dvìma vytáhlým chlapcùm, kteøí pøihlíeli nìmì, se zarytostí v potmìilých tváøích, a nedùvìøovali jí.
Planetáø chystal se provésti své èáry. Planetáø je èlovìk,
který si poèíná a hovoøí v obecném ivotì jako ostatní lidé,
ale jakmile pøistoupí k obøadu, se iroké slavnostnosti, pøese vechnu netrpìlivost èekajících, nesleví. Promìnil se nyní
z pohotového vtipu do soustøedìné vánosti. Zvánìl odmítavì. Zpøísnìl. Ukázal obecenstvu obálku, aby se pøesvìdèilo
e je vskutku nepopsaná a bez obsahu. Chlapci pøikývli souèasným souhlasem øasami, e ano. Èekali, ruce v kapsách,
pøelapujíce. Planetáø vládl nad vzduchoprázdnou baòkou
s bílým andìlem a èerným èertem, kteøí zosobòovali ctnosti
a neøesti lidského pokolení. Jal se pøednáet:
Tito malí potápìèi pohrouí se do hlubin vaeho tajuplného osudu jako vae galantní mylenky na dno vaeho aramantního srdce . . .
A mladá dívka, pøitisknuvi ke rtùm átek, ohnula se jak
ve vìtru proutek nepotlaèitelnou veselostí. Pøijala nakvap popsanou nyní obálku s planetou, zavlála jako vìjíøi dlouze obrvenými víèky, a, nadarmo se pøemáhajíc:
Josefe, proboha, pojïme! zaprosila kohosi za sebou v zástupu, obávajíc se patrnì, aby jí planetáø nevynadal za nevhodné veselí.
Kdyby se takto byla zasmála Janièka, byla by urazila mùj
obøadný smysl a rozezlila mne; ale mladá dívka nepochopitelnì rozjaøená, jen mne okouzlila. Byla bych jí povolila u
vechno na svìtì: padla jsem pod její moc. Podlezla jsem

planetáøùv oltáøík, nevrátila jsem se k Janièce, nadbìhla jsem
utìené dívce pod barevným závojem. Obela jsem ji opatrnì a lstivì u vìdomí své viny a dala jsem se, sladce se ostýchajíc, za obìma smìlejími chlapci od planet, kteøí, v nadìji
na dalí tìdrosti zblízka ji doprovázeli.
Nadzdvihla dvìma prsty sukni, která jí pøekáela, a kráèela, obalena hedvábím zeleným jako mech, barvy nejvlhèího
mechu v stoletém lese jedlovém. V ohbí lokte zachytila otep
medových prutù døínových; svítily zdaleka. Podobala se mladému jaru, jarní písnièce, je zvoní do kraje. Kráèela po boku
mladého pána (kterého jsem si døíve nepovimla); obracela
k nìmu do rùova vyjasnìný profil. Chovala se k mladému
pánovi pùvabnì; byl zajisté její enich a daroval jí z lásky ty
kvìtiny. Nestaèoval jí, maje ruce plné balíèkù, kterých mu naloila, a zùstával o pùl kroku, jako sluha; do nesvinutého detníku ukryl pomlázku pestrými hadøíky ovìenou, jako by
se stydìl za vnucené dìtinství; a zpola nadený a zpola omrzelý pospíchal za svou bystrou milou, kterou, zdálo se, rozveselovala jeho uctivá a nìmá netrpìlivost. Postávala tu a onde,
nahlíela do bud, usmívala se bez posmìchu. Kadá barva ji
zavolala; byla zvìdavá jako umìlec, nic pìkného nebo podivného nevynechala.
A prosím vás, to z drtin vyrábíte ty balonky? zeptala se míèkové báby; a dotkla se jich vlídnou dlaní v plavé jelení rukavièce. .
I pocítila jsem k ní vdìènost a nesnesitelnou za to, e je
tak vzneená, a pøece nejmením nepohrdá, za to, e pøila,
aby kadou vìc, na kterou pohlédne, povýila, za to, e má
èervený závoj, za to, e rozdává tìstí pouhou svou pøítomností, za to, e jest. Posedla mne svými kouzly; a zatouila
jsem, potvati léta, pøemoci èas, vyrùst, být velká jako ona

abych mohla, jak ona, projít s døínovou kyticí v náruèí, po boku
mladého pána, poutí, zajímajíc se o vechno; chtìlo se mnì
hovoøit jejími slovy, myslit jejími mylenkami, íti jejím ivotem,
pøeosobnit se v ni. Byla nevìsta která se mi zjevila na svatbì
strýce Jindøicha, byla krása, byla láska, byla Mladá dívka.
Byla obtíena líbezností, jako rùový stromek tisíci poupaty;
a se vechna sklánìla pod svým rozkvétajícím bøemenem,
zdálo se. Podala jeden balonek chlapci od planet a velmi
se zardìla. Ale tys u velký? dodala plae, jako by ho odproovala za to, e je tak milá, jako by ho chtìla ujistit, e to
není její vinou a e se nechlubí.
Dejte! dovolil zachmuøen.
Pøidal se k chlapcùm i tøetí, idáèek jako lika s hlavou
na slunci mìdìnou, pøipojily se loudavé holèièky stydlavé, jedna v tureckém áteèku, druhá v rohatém èepeèku, ta tøetí prostovlasá. Dítì se pøidrelo dítìte v stádné drunosti, vypozorovaly, e se dìje cosi nevídaného, a jejich prùvod vzrùstal.
Paní byla na pohledìní slièná a tedy i jasné due, pochopily
dìtskou logikou. Domlouvaly se k ní v nìmé prosebnosti rozpaèitì truchlivými, nebo, jak se mi zdálo, posmìnými úsmìvy.
Nedávala, jako by laskavost prokazovala, dávala jako by
dobrodiní pøijímala. Prosila dìti, aby si vybraly: co se jim líbí.
Ale dìtem se chtìlo veho a neustálily se na nièem a stydìly
se a neodváily se nebo snad ani nedovedly vymyslit touhu.
Musila jim napovídat pøání. Dìvèátka, potrhávajíce rameny,
kolébajíce se, sklánìjíce k hrudi bradièky, ostýchala
se do smíchu a byla nejukrytìjí, neøekla, zalézala jako hlemýï do skoøápky; chlapci, èepice na oèích, mlèeli jak mraky. Po musku se tváøili, jako by pohrdali vím a po nièem e
jim nic neí. Jen rezavý idovský hoík si prstem poruèil trubku

a biè. Nerozmýlel se a uhodl po kadé, co uèinit. el jako
pøedzpìvovatel v dìtském procesí nejprvnìjí, setrvávaje
neústupnì po boku sleèninì, pøes nepøátelské pohledy mladého pána.
Mladý pán, který, cítila jsem, naprosto nebyl naden celou
výtrností, ani se pøímo opováil odporovat své poetilé milé,
napomenul holèièku v opentleném èepci, která pøijala náramek z rùovì zadýchaných perlièek a nepodìkovala.
Jak øíká?
Holèièka ani nevzhlédla a prohlíela pozornì a podrobnì
svùj perk. Tenkými prsty probírala se navlékanými korálky
jako rùencovými zrny. Vechny dìti byly v ochranì sleèninì,
a ona na nì nedá dopustit. Mezi dìtmi a mladým pánem byl
tajný boj, ale ony mìly vrch. Vìdìly to. a kodolibì se jim zalíbilo v pocitu té uschovanosti.
Ale já jsem se mladého pána obávala a vyhýbala jsem
se mu z provinilé úzkosti v dìtské chumelenici. On byl rozumný èlovìk; èila jsem, e spojenec rodièù a Janièek, slovem
tìch, kteøí brání naim nejopojnìjím výpravám do ivota.
Lekala jsem se, e pozná, e nemám dovoleno chodit sama
po ulici, dìsila jsem se, e øekne: Tahle holèièka se asi ztratila? a e mì dovede k Janièce. Ani si mne Mladá dívka
povimla, ani mne podarovala.
Touila jsem po její pozornosti horce a nadarmo a plíila
jsem se z povzdáleèí za dìtským prùvodem nejposlednìjí,
e mì nemohla uvidìt. Ustupovala jsem jako vylouèená. Holèièky, ouchajíce se, pochychtávaly se mým ponokám. Ocitla
jsem se mezi dìtmi svobodnými a slavnými, mezi takovými,
jakým jsem se dennì obdivovala z naí zamøíované pavlaèe, mezi samými domovníkù Pepíky ze dvora. Chlapci lehají káèu, metají do jamek u stromù fazole a kulièky, nesou pøed

knìzem korouhve nachové a støíbrem proívané s obrazy svatých patronù èeských v prùvodu na Vzkøíení, a chodí, kdy
u je tma, otcùm pro pivo; dìvèátka jdou v bílých krobených
atech, s vìneèky na hlavách a s koíèky kvìtin v rukou, postýlajíce cestu pivoòkovými lístky, o Boím tìle na procesí
za druièky. Bìhají bosi ulicí, jako my po plsti v lonici, a i za to
jsme plísnìni, a vechno, co jest nám zakázáno, smìjí. Nosí
na zádech nebo v náruèí batolátka, zastupují matku, úèastòují
se èinnì ivota lidského, ivota náboenského, starostí velkých. Vzhlíela jsem k nim, lidem cennìjím, s úctou. Byla bych
se s nimi pøátelila; ony mnou vak pohrdaly, dìlnickým pohrdáním. Pro mé anglické kadeøe, pro mùj námoønický límec,
pro mùj snazí ivot, pro vechno, èím jsem se od nich liila,
mnou opovrhovaly.
Chtìlo se mi provést nìco neoèekávaného, hrdinství, kterým bych vechny pøedstihla, kterým bych se pøed Mladou
dívkou proslavila a pøinutila ji k pozornosti, ale neumìla jsem
nic vymyslit.
Dovedla dìti k cukráøi, taliánskému kouzelníkovi. Ovinuly
pohyblivým prstenem Taliánùv stùl a pøihlíely podivnému tvoøení. Na stroji bystrém, na plechové misce, která se otáèela
takovou rychlostí, e se mi chvílemi zdálo, e stojí, èlovìk snìdý
jako smùla, obleèený do bílého plátna, napøádal kolem høídele cosi na podiv vzduného, tøpytnì bílého a líbezného ve vìnec, ve vìneèek snový z pìny, svìtla a mlhy navíjený. Podobalo se to prachovému peøí, chmýøí z pampeliek, pápìøí z andìlských køídel. Uvilo se hnízdeèko bez dna a jako z vatového
snìhu, jakým bývají poházeny vánoèní stromky v obuvnických
výkladech.
Talián vyvlékl cukrový vìnec s høídele a vadlenskými nùkami rozstøihoval jej na porce pro dìti. Bylo mnì líto té krásy.

Mladá dívka v mechovém hedvábí rozdìlovala dìtem pøedený cukr.
Mladá dívka, moje dívka bílá, rùová a èerná, do viòových
pavuèinek, do tajemství krásy zamotaná, barevná paní mé touhy, mne spatøila. Pohlédla na mne oèima jako studánky zpod
pøedlouhých brv; a zdálo se mnì, e jinak ne na ostatní dìti.
Jako bychom se byly domluvily, jako bych jí byla ostýchavì
svìøila, e jsem za ní putovala v nìmém uctívání. Ona zajisté
vìdìla, kterak se jí v dui ukláním, dìkujíc za kadý pohyb,
plný tajemného smyslu, který èiní. Ona byla bytost pod sluncem nejkrásnìjí a proto vechno na svìtì vìdìla.
A zároveò, podivno, cítila jsem køeèovitì v kadém svalu,
kterak hloupý úsmìv, tý váhavý, ádostivý a ze studu a posmìný úsmìv, který se mi na dìtech tolik nelíbil, stoupá mnì
do oèí na ústa a roziøuje, zardívá, zesmìòuje a tupí vechnu moji bezmocnou tváø.
Blíila se ke mnì; i bylo mi smrtelno ze zakleté sdílnosti,
z nerozlitého srdce, z nevyjádøitelnosti èlovìka,
z posmìchu vlastní tváøe.
Mladý pán byl krutý. Dotkl se ramene nevìstina.
Vdy ta neebrá!
Já jsem se usmívala zoufalým úsmìvem.
Nedbala knìna veteèného obèana, pohladila mne fialkovýma oèima, usmála se na mne rùovýma rtama, vyzaøujíc slitování. Promluvila hlubokým i tichým hlasem jezerním:
Ale vdy ona je také dítì.
A podala mi dárek, pøadénko cukru, peøíèko andìlské. Nebyla nemilosrdná jako malíøi Posledních soúdù, nevìøila, e
by se bohatcùm zavíraly brány nebeské, nevyhnala dìvèátko
s lesklými knoflíky ze svého království malièkých.

Kolem kluci a holky, chroupajíce cukr v zamylení, jako by
naslouchali, kterak se jim na jazyku línì rozplývá, nedali se vyruit. Netuili, kterak jsem byla vyznamenaná.
Ale v tu chvíli - ach, vìdìla jsem u z neblahé nedìle, kdy
babièèina skácená figurka poranila Julia, e osud podporuje
silné a utiskuje slabé - v tu chvíli, kdy se sféry rozezpívaly, pokroèil ke mnì vrávoravým krokem bledý èlovìk vzhledu posupného pro pramen slepených vlasù, který se mu svezl
do oèí, a napøáhnuv mnì proti tváøi rukáv:
Tady maj pani, mnì se zdá, tu zabìhnutou ovci, houkl.
A zároveò s druhé strany Janièka bez dechu, brunátná, lesklá, rysù od spìchu jako zpøeházených, strhla si mne, pøedbouøkovì mlèíc, hrubou silou za ruku a ne jsem se rozmyslila, ani jsem se ohlédla, ani jsem se rozlouèila, odvlékla mne
od mé dívky, od mé krásy, od mé záøe - jarní píseò doznìla.
Julius mnul si promáèenou rukavièkou upinìné oèi.
Ztratila se nám sestøièka! zaèal strojovì naøíkavým
zvukem; ale náhle mi vzhlédl do tváøe, zarazil se a zamraèil
se na mne. Rozpomnìl se, e mì zatím nali, a rozzlobilo ho,
e pro vyhojený al pozbyl na zajímavosti.
Janièka, drtíc mnì ruku, a jsem trnula, e mi porouchá mou
vzácnou koøist, cukrové pøadénko od mé nejmilejí dívky, letìla se mnou jarmareènou vøavou vzhùru k itné ulici jako
smyslù zbavená, jako by smeèka vech netìstí, která by byla
mohla mne ztracenou postihnout, hnala se nám posud v patách.
Co bych si poèala, jak bych se zodpovídala, bìdovala, babièka mi tì svìøila! A bude s babièkou, køièela, uteè si
tøeba na nábøeí a spadni tam do Vltavy, slyí? utop se, zab
se, polámej si nohy, vypíchej si oèi, sle si tøeba s tøetího po-

schodí, já budu ráda, jsi oklivá holka, mnì to bude jedno, jen
kdy pøi tom nebudu já! A není pravda! oboøila se náhle
na èlovìka, který jí ubíhal po boku, pohazuje pìstí jako koulí,
a pøednáel rozpotácenými slovy jakousi nadenou chválu
svých slueb. Nic jste ji nehledal! Nic jste mi nepomáhal! Tady
ten chlapeèek vám povìdìl, e se ta holèièka ztratila, zrovna
minutu pøedtím, ne jsem ji zahlédla.
Èlovìk se zakymácel a naklonil se k Janièce.
Já mám - zásluhy...
Opici máte! Jste opilý chlap! Mluví z vás koøalka!
Ona, tak mírná jindy, k lidem bázlivá! Nepoznávala jsem ji.
Zuøila jak v záchvatu. Jako by posud válèila s osudem a se
vemi jeho úskoky o ztracené dítì - proto se tak zatvrdila.
Èlovìk jí plaètivì domlouval:
A to mají srdce mateøské? Za dceruku by jim bylo líto esáku?
Není moje, abyste vìdìl! Bìte si hledat její rodièe, kdy
chcete! Vak pán u by se s vámi vypoøádal!
Èlovìk se pokusil humorem
Daj mi dva upy pro tígro! domlouval se, nastavuje jí pod
samé oèi dlaò i potutelný úsmìv a neustávaje s ní vrávoravì
udrovat krok.
Janièka se proti nìmu hroznì zastavila, malinká, majíc klobouk, okrálený peøím, z rozèilení posunutý v týl, a dupla si
odhodlanì nokou i detníkem:
e na vás zavolám stráníka!
Èlovìk k ní pøevalil pomalé, krví nabìhlé oko; vteøinu se zdálo, e zvedá tlapu, aby ji srazil k zemi; ale náhle dal celé pai
uatým pohybem pøiklesnout k boku a zaèal se repetivì zastavovat, jako by sám sobì domlouval.

Já u si - to svoje - právo vydobudu, mumlal nezøetelnou
samomluvou a zùstal pozadu.
A já, v tichu, které se kolem nás rozprostøelo, vybuchla jsem
v pláè.
Neboj se, domlouvala mi Janièka, pospíchajíc itnou ulicí
uhøátá do kopce, nic nám neudìlá. Nemùe bìet. Je opilý.
Ach, kdyby byla tuila, ach, kdyby byla vìdìla! Ale neodpovìdìla jsem jí, nebránila jsem se jejímu pokoøujícímu podezøení, pøíli jsem jí pohrdala, jejím supícím nosem, jejím vyjeveným kloboukem, jejím shonem za mnou, jejími výèitkami,
jejími výhrukami, její hanebnou hádkou o dva krejcary. Co je
mnì po opilém, co je mnì po ivotì, co je mnì po vem! Já
u se nièeho na svìtì nebojím, já u se na nic na svìtì netìím, mne u nikdo pod sluncem nerozveselí, já u se do smrti
neusmìju, kdy jsem pozbyla své Dívky pod èerveným závojem. Tak se to skonèilo, tak se to skonèilo. A vechno kolem
se zmìnilo. Kdy jsem tudy pøed hodinou sbíhala, mladé slunce vyzvánìlo do mého oèekávání; a nyní zeeøelé jarní nebe
níilo se teskným dosvítáním k mému zajateckému návratu,
a první váhavá krùpìj, jako nìmá slza, zastudila mou køeèovitì zaatou pìst, v ní jsem svírala pøadénko cukrové, ten
svatý ostatek, aby se vlhkostí nerozplynul. Za námi z pouti,
z druhého bøehu, z nenávratna vrzala malá pomalá harmonika poklebnou hudbu mé pochované radosti; a odmrtìný
èlovìk, kráèeje s rukama odpaenýma, jako po palubì kymácející se lodi, uprostøed prázdnící se ulice, odkud lidé pospíchali, aby zachránili boíhodové aty pøed detìm, zastavil se chvílemi, jako by se rozpomnìl, a hodil po Janièce karedým slovem jako kamenem.

13. Smutné pøekvapení
Kdy jsme se vraceli domù, Julius vrazil v èepici do jídelny.
Babièko, já jsem vidìl oralého!
A z chlapského nadení práskl za sebou dveømi. Dìdeèek,
jindy usmìvavì shovívavý dìdeèek, vyskoèil se idle.
Chovej se slunì! Nevidí, e babièce není dobøe? A nemùe pozdravení dát? Opravdu, Vlasto, ty dìti jsou hrozné.
Maminka, stojíc od nás odvrácena pøed pohovkou, sehnula
se, aby vydímala mokré plátno nad umyvadlem, pøistaveným na idli, a odkryla zaté promìnìnou tváø babièèinu, nevednì výraznou, oddanì krásnou, která, vysoko podloena
podukami, usmívala se jakýmsi umìlým úsmìvem, nad uvolnìným ivùtkem, který se zdvíhal a dýchal.
A co tì popadlo, zasmála se dìdeèkovi; ale její trhaný hlas,
pøese vechnu chtìnou kádlivost, zaznìl z pohovky nezvykle mírnì. Mùj hoíèek pøece za to nemùe, e dnes babièku
zlobilo srdce, viï, malinký? A potom se píe v knihách, obrátila se zase k dìdeèkovi, nedbajíc, e maminka,
s náèinkem v ruce, èeká, potom se píe v knihách: munì
snáel svùj osud a podobnì. To není pravda! Mui pro kadou hloupost ztratí hlavu popadala dech v nepøirozenì stupòujícím se rozjaøení. Ale mnì mluvení vùbec nevadí, Frantiku, ujiuji tì .... Tak, dìkuji, Vlasto, u je dobøe . . . A puste
ke mnì mého synáèka! náhle rozhodila pae, jako by pøetrhávala pouta.
Maminka se ohlédla na dìdeèka domlouvající se tváøí, jako
by ho prosila, aby ji podporoval v tom, oè se pokusí.
Kdybys dovolila . . . Vím, e to nic není . . . Ale tak, pro
tatínkovo uklidnìní . . . Snad bychom pøece mohli poslat pro
toho Neumana . . . Uèinila krok ke dveøím.

Ale ano, u jsem, ti øekla: polete si. Obìma je vám doktora silnì tøeba, jste jeden nervosnìjí ne druhý. Ale já se s ním
nesejdu; za to vám ruèím. Já nebudu koketovat se stonáním,
kdy jsem zdráva jako ryba, já zatím pùjdu na procházku . . .
A babièka, schytivi si umínìným hmatem at, vztyèila
se s pohovky; ale náhle, jako by jí nohy podal, dosedla,
se zvelièenýma oèima. Svìsila pae, a vechna povolila,
vechna pokornì spoèinula, usmívajíc se vzduným, divnì
mladým, vytrestaným úsmìvem. Dìdeèek, mávnuv rukou,
jako by chtìl øíci, e dávno vìdìl, e s babièkou není øeè, a e
se vzdává vech pokusù o její nápravu, protoe by byly marné, zlostnì se odvrátil, nechtìje vidìt, co babièka svými nerozumy jetì natropí; a ruce v kapsách, jal se krouit po pokoji,
odsuzovaènì mlèe.
A co ty dnes mlèí jako zaøezaná? Pojï také k babièce!
Co tys tam vidìla pìkného, dìvenko?
Stála jsem u dveøí, svírajíc pìst se svým pokladem, cukrovým pøadénkem, a pohnula jsem, ze vzdorných rozpakù, nezpùsobnì levým bokem; ale nepostoupila jsem ani o krok.
Nic! odpovìdìla jsem zarytì, odvracejíc se od vybledle
modrých oèí babièèiných, které mne laskaly, a upøela jsem
vyzývavý pohled na Janièku, brzo-li zaène alovat? Abych jí
ukázala, e se ji nebojím, e mi bude její ostouzení lhostejné,
ano, e jsem hotova mlèky pynì trpìt za svou pronásledovanou lásku.
Ale Janièka zapomnìla na mne i na mùj útìk. Pøisála se oddanýma, vystraenýma oèima k tváøi babièèinì
Moje milá Anno! Nesmí umøít! zavatlala; a ne ji
babièka mohla zabránit, sjela po její ruce, dnes nápadnì
bílé, a políbila ji. Co bychom si bez tebe poèali? To by bylo
strané!

Dìdeèek stál nasupen, podpíraje si rukou bradu. Nemluvte nesmysly! rozkøikl se a vzpøímil se, jako by byl ranou probuzen ze sna. Hlas mu pøeskoèil. Koukejte, a jste s dìtmi
z pokoje, zabruèel v rozpacích a obrátil se k oknu.
Janièka nás popadla za ruce a rozpeláila se s námi provinile ke dveøím.
Vak tobì by káva i beze mne chutnala! zavolala za ní babièka vesele svým vzrueným, jakoby polehávaným hlasem;
a maminèin neustálený úsmìv tlukoucí køídly na uboze pøemáhajícím se líèku, zasnoubený zaplíchání máchaného plátna, zvuku nemocnièního, vyprovodily nás tesknì ze dveøí.
14. Mám tajemství
A posud nikdy se nestalo, e bychom ve svátek se byli vraceli pøed veèerem k nám do druhého poschodí; po kadé jsme
si s Janièkou prohráli odpoledne v babièèinì bytì. Stoupala
jsem s tìkým srdcem po schodech a vnímala jsem ponurou
neobvyklost vyinutého ivota. Udály se u nás doma dìje,
zatím, co jsme byli na pouti! Vudypøítomná babièka pøestala chodit a stùnì; a maminka, která se v poledne smála, je
nyní smutná. Ale tento truchlivý pøevrat málo mne dojímal. Mìla
jsem svou alost, svou nemoc, smrtelné tesknice! Navrátila
jsem se z jiního pobøeí na rodnou náves s kachním rybníèkem; a náhle jsem poznala, e cizina mnì byla domovem,
a domov e je mnì cizinou. Pøestala jsem být babièèina
a maminèina Irénka. Byla jsem nyní jen dìvèátko, které dostalo cukrové pøadénko od Mladé dívky v èerveném závoji.
Byla jsem jen krvácející cosi, co vrostlo v její bytost, a co odtud nevìdomá ruka vyrvala. Byla jsem neastna, ani jsem
si byla vìdoma viny; a nechápala jsem, proè mne za mé ne-

tìstí jetì nenávidí? Janièka mi pøed chvíli pøála, abych
se utopila ve Vltavì a sletìla s tøetího poschodí, a dìdeèek
mì právì vyhodil ze dveøí. Jsem obklíèena nepøáteli; ale toto
vìdomí mne posilovalo v alu jakousi zlou, zocelující útìchou.
Byla jsem hrda, e jsem tak ubohá a tak sama na svìtì; zazdila jsem svou lásku do vzdoru k nedobytí. Ani slùvka jim nepovím o Ní, abych je potrestala!
Co se ti stalo na ruce? zvolala Janièka a pøiskoèila, aby
mne vysvobodila z kabátu, z nìho jsem se soukala jako z pytle, trhajíc tìlem, nebo jsem byla jednoruká, nemohla jsem si
pomáhat pravou, houevnatì sevøenou pìstí, v ní jsem si
chránila tajemství. Uskøípla sis prst ve dveøích? hádala
s pøekotnou vynalézavostí, má snad zadøenou tøísku? Nepíchla ses o drát Juliovy opice? Zajisté byl rezavý! Hned
se jde umýti Iréno! Dostane otravu krve!
Ale místo mé ruky drela u jen rukáv mého kabátu, z nìho
jsem se vyrvala, a vrhla jsem se do jídelny, kde, vìdìla jsem,
se s nikým nesetkám, je-li maminka u babièky, a zatìkala
jsem tu z kouta do kouta tvanou zvìøí, v chvatu slídíc, kam
bych ukryla cukrové pøadénko, aby je nepøátelé nevypátrali,
aby mne nevyslýchali, odkud je mám, a aby mne o nì neobrali, pøedstírajíce, e pro mé zdraví, abych si nepokazila aludek - ale vpravdì by tak uèinili jen ze árlivosti na Ni, z hnìvu,
e Ona je mnì z nich ze vech nejmilejí - a køikla bych jim to
nahlas do tváøe! - ano, ze záti k nám obìma pronásledovaným. Kam, Pane Boe, kam? Proletìla jsem jídelnou; neobjevila jsem v ní úkryt. Janièka je mi v patách; slyím
ji za dveømi; bude mnì prohlíet domnìle zranìnou ruku; jsem
v nebezpeèí; ale pøese vechny útrapy, jak jest divì zajímavé
mít tajemství a chvìt se o nì! A vtom se mi z vedlejího tatínkova pokoje od psacího stolu pekelnì zabarevnila lepenko-

vá kulièka, èervená, èernými èertíky posetá, kterou jsem tatínkovi darovala z kajícných citù, a kterou on podle svého slibu vìrnì podrel na kalamáøi; skoèila jsem bez rozmýlení
k ní - roztrhla jsem ji ve dvì dutinky, které bývaly naplnìny,
kdy jetì visela na vánoèním stromku, cukrovinkami,
a zavøela jsem do ní cukrové pøadénko, peøíèko andìlské,
zachránìné. Kdy mì Janièka dohnala, kdy padla na mou
podezøelou pravici a násilím mnì rozevøela pìst v dlaò, nespatøila v ní ne krotkou kulièku, která nebyla ani jedlá, e by
mne snad otrávila, ani ostrá, e by mne snad poranila, a tedy
ji nezajímala.
Tatínek ji u nechce, vyhrkla jsem urputnì, odvracejíc
od Janièky rozhoøelou tváø. e prý mu pøekáí, kdy namáèí
pero v kalamáøi. Øekl mi to dneska ráno! Tys tu jetì nebyla!
doráela jsem na ni poloútoènì a poloprosebnì, touíc po odpovìdi, jsouc znepokojena, e mlèí, jako by mnì nevìøila.
Stála zabrána v pochybnosti.
Snad by bylo dobøe, promluvila, rozmýlejíc se, kdyby sis
ruku pøec jen umyla v lihu. I kdy krábnutí není vidìt. Z opatrnosti. Pojï se mnou!
Zatøepala jsem nohama, e nezpozorovala mùj zrádný
skutek, a pøedbìhla jsem ji do dìtského pokoje, kde jsem
kulièku zahrabala se svým tajemstvím na dno panenèí skøínì
mezi Nepìchindiny aty a prádlo, kam mimo mne nikdo nepøicházel.
Cukrové pøadénko bylo v bezpeèí. Pronásledování ustalo. Janièka mnì odpustila útìk mlèky, ani jsem ji odprosila:
prodluovaný hnìv pøíli by namáhal pokojnou její povahu,
a chovala se ke mnì zas jako jindy. Nebyla jsem jí za to vdìèna. Zalíbilo se mnì, ít tvanou muèednicí, a ona mnì hrdinství pokazila. Nyní mé lásce nebylo ji tøeba obìtí. Nyní mnì

nezbývalo, ne tesknit za Mladou dívku marným roztouením.
Postavila jsem se k oknu. Prelo s haraivou naléhavostí.
Èielo syrovou mokrotou a do pokoje, a do oèí, a do due,
jako by se nahá, hubená, choulící se procházela bez detníku, bez pøístøeí irou nedìlní ulicí v chladu vod. Julius si rozestavil po stole vechnu svou pou a volal na mne, e toho
nemám tolik jako on. Nedala jsem se strhnout k soupeøení.
Neodpovìdìla jsem mu. Pøestìhovala jsem vyplakané oèi
do potopového soumraku tam venku a vtrnula jsem ví svou
bytostí v jakési bolestné blaenství.
Vypravovala jsem si v tichých mylenkách, jaké by to bylo,
kdyby mne Janièka nebyla nalezla a kdyby se byla beze mne
vrátila domù.
Nevlékla bych se ji za dìtskou druinou jak malomocná;
nýbr smìle bych pokroèila, odstrèila bych rezavého kluka,
a já bych teï la místo nìho po jejím boku, stále, vdy já mám
také právo, vdy já jsem také dítì. Na mladého pána, který
by ode mne odvracel tváø a stydìl by se mne za to, e Mladé
Dívce zrazoval, aby mne podarovala, vyplázla bych jazyk, ale
chytøe: tak, aby vechny dìti to uvidìly a podivily se mé odvaze, ale ona aby to nezpozorovala; nebo jsouc dokonalost
sama, mìla by asi slitování i s èlovìkem tak zloèinným, jako
byl její enich, a neschvalovala by mou pomstu. A potom,
za chvíli, kdyby si mne nevímala víc neli vech Pepíkù ze dvora, vím, co bych uèinila. Rozplakala bych se. Ze lsti. Aby
se o mne polekala. Aby mne politovala. Sklonila by se ke mnì
s výe své urostlosti kvìtinovou svoji tváø na tíhlé íji a stírala
by mnì slzy krajkovým kapesníèkem, do nìho se tak pìknì
zasmála, kdy utíkala od pøednáejícího planetáøe. To by koukaly posmìvaèné holèièky, ta jedna v tureckém áteèku, ta

druhá v rohatém èepeèku, ta tøetí prostovlasá, které mnou
vechny tøi opovrhovaly, to by poslouchaly, jaká jsem teï nade
vechny dìti váená!
Co tì zarmoutilo, mé potìení? Nìkdo ti ublíil? Nìco tì
bolí? A ona má takovou alost. Srdce jí v tìle tluèe jak udìenému ptáèkovi. Neboj se, dìvèátko, povìz mnì, co je ti, jistì
se ti uleví.
Já bych jí poeptala, e jsem se ztratila. A horce bych se zardìla. Nebo by to byla le. Ale radìji bych zemøela, ne bych
se jí pøiznala, e jsem za Ní utekla. A abych zakryla svùj blaený stud:
Já se jmenuji Iréna Ronová, zopakovala bych jedním dechem, jak mne maminka nauèila, e mám øíkat, kdybych
se ztratila, a mùj tatínek se jmenuje Václav Ron a je sekretáøem u zemského výboru a bydlíme v X...ské ulici èíslo sedm,
ve druhém poschodí. To je nae adresa.
Ale tys to pìknì povìdìla! Toho pana sekretáøe od zemského výboru a tu adresu. To jsou tuze tìká slova k zapamatování. Jakiva jsem nevidìla tak chytré dítì, obrátila by
se k enichovi.
Ale je zbyteèné, odpovìdìl by, abys to øíkala pøed ní. Podívej se, jak tì ústa dokoøán poslouchá. Darmo ji uèí domýlivosti.
Já bych mladého pána neuznala za hodna pohledu.
A sleèno, pøihlásila bych se honem, z obavy, aby nezamluvili, za èím jsem vekerým úsilím tajnì smìøovala, ale já vám
musím nìco povìdìt. Dneska mì nemùete dovést
do druhého poschodí, protoe u nás dnes nikdo není. Protoe dneska je svátek, a to jsme vichni u babièky. To byste mì
musela dovést k babièce do prvního poschodí.
Kluci by zaryèeli.

Netrefí sama domù! Babièèin mazlíèek! Potøebovala by zvonec na krk! Aby se neztratila! Bylo by jí koda!
Nejvíc by se poklebovali ti dva vytáhlí od planet, co tak dlouho mlèeli a jen se potmìile tváøili. A nic bych se pro nì netrápila. I jen a by si køièeli! Hrubstvím by si odvrátili její srdce,
a ona by pak nemìla z dìtí ráda
ne mne.
Má pravdu, a ujala by mne za ruku, jsi hodná holèièka,
Irénko, e pamatuje na babièku. Babièka s maminkou jsou
jistì u plny úzkosti o tebe. X...ská sedm jsi øekla? To jdeme, Josefe?
Ale mladý pán by se odvrátil k nejbliímu stánku, tváøe se,
jako by si prohlíel marcipánové husary, a vzdoroval by.
Jen jdi, odpovìdìl by na oko chladnì, ale v srdci by zuøil
bezmocnou árlivostí, já tu na tebe poèkám. A nahoru k nim
do bytu s ní nemusí, zavolal by za Ní, odevzdej ji domovníkovi, slyí? to úplnì staèí.
Ale Ona by si mne ji vedla a ani by se za ním neohlédla.
Kráèíme spolu itnou ulicí, samy dvì, samy dvì, kytice døínù nad jejím loktem se chvìje, jak jde. Domy jsou jiné, ne
v obvyklý den, okna se lesknou jak uaslé oèi, Praha je slavná, svìt nekoneèný. Vyptává se na maminku, na tatínka, mámli sestru nebo bratøíèka; odpovídám tak tichounce, e mì neslyí. Nemohu nahlas, nemohu mluvit, nemohu myslet, rdím
se a zmírám, v jezerním hlase té èisté dívky s oèima jako studánky jsem utonula. Nejsem ne láska. Má èervený závoj. Jdu
s Ní.
Dovedla by mne a k babièèiným bílým dveøím; ale jak bych
vyskoèila za pákovým zvonítkem, lekla by se jeho vykøiknutí,
kvapnì by se ke mnì shýbla, na èelo mne políbila, vtiskla by
mnì do rukou svou jarní kytici a z plaché skromnosti by pr-

chala pøed díky velkých; ale já bych ji chytila za umnou sukni
- ruplo by hedvábí, ale nevadí, Ona by nebyla taková falená,
jako tenkrát v nedìli Janièka, e by na mne chtìla alovat pro
natrené aty - a zadrela bych Ji. Zatím by se do pøedsínì
krupobitím vysypaly kolikeré nedoèkavé kroky, plno rozechvìných a navzájem si pøekáejících hmatù a prstù odøetìzovalo
by závoru za závorou a babièka, maminka, tatínek, dìdeèek,
strýc Rudolf, Janièka obklopili by nás blaeným vítáním, výkøiky, slzami, úsmìvy. Uvedli by Ji, pøes její ustupující zdráhání, do salonu.
Vladimír, který by se byl málo znepokojoval o mùj osud,
a který by zatím byl pøi èerné kávì ledabyle pokuøoval cigaretu, spatøiv neznámou hos, vyskoèil by polekán se idle; zamruèel by nìco nesrozumitelného, zlomil by svou hubenou
délku v hlubokou poklonu a prchal by podél stìny
s bezmocnou tváøí ke dveøím, jako kdysi k veèeru, kdy neoèekávanì vela s maminkou k babièce paní Neumanová.
Janièka by se za ním rozbìhla, pøesvìdèit se za kliku, zdali
dveøe na studenou chodbu dobøe zavøel.
Aby se sleèna nenastudila, starala by se a nabídla by se,
e by sleènì tøeba doskoèila pro babièèin pléd, aby si ho
sleèna pøehodila pøes ramena, e je sleèna zajisté uhøátá.
Kadý by Mladé dívce prokazoval po svém pøátelství. Strýc
Rudolf by ji povìdìl, e jest podobna babièce, kdy byla babièka mladá. Julius by na Ni køièel, e jí dovolí, aby se dvakrát za sebou pohoupala na Relovi vraníkovi, a táhl by ji
za ruku, aby la hned. Tatínek, tichý, jako by stál na útesu nad
vlnícím se moøem obecného zmatku, usmívaje se barvínkovì
dojemnýma oèima, políbil by jí mlèky ruku, kterou Ona by,
polekána, odtrhla, zardívajíc se, jako kdy velikému chlapci
nabídla dìtinský míèek; a v tu chvíli babièka by se jí zeptala

kvapnì nahlas - jak mluvívá, je-li s nìèím nespokojena, ani
chápu proè, a chce-li své rozladìní zakrýt - odkud e má ten
pìkný èervený závoj? e prý by babièka koupila mamince
také takový.
Dìdeèek, moná by si pøipravil malou øeè.
Váená a milá sleèno! Dojat hlubokou vdìèností za vá
pøátelský skutek . . . .
Ale hlas by se mu zbortil a umlkl by, sklonil by, polykaje pohnutí, bílý svùj vous ke vzpøímené hrudi, jako loni na své edesáté narozeniny, kdy dìkoval èernì obleèeným pánùm,
kteøí mu pøijeli blahopøát.
A kdy by povstala na odchod, maminka by ji podrela ruku
a zahledìla by se na Ni svýma výmluvnýma oèima.
Nezdruji vás, promluvila by, pro dneek. Protoe doufám, e vás u nás èasto uvítám a na déle.
A Ona, louèíc se, by slíbila. Jakou bych jí vìøila nezlomnou
vìrou, e zase pøijde! Nebo vechny princezny a vechny
vzneené dívky, jako Ona, plní slib. A jakmile by se za ní zavøely dveøe, vichni, jasní ve tváøi odrazem její sluneèné líbeznosti, jali by se ji o pøekot chválit. Jakou bych rozkvétala pýchou, naslouchajíc jim! To já jsem ji objevila; já jsem ji k nám
pøivedla; pro mne k nám zase pøijde; je má. Ach koda, pøekoda, e to vechno není pravda! e se jim nemohu pochlubit Její královskou laskavostí!
A náhle mnì bylo, e v sobì neudrím vechnu rozpínavou
lásku, e by se mi srdce roztrhlo. Zatouila jsem a zbìsile
mluvit, zpívat, vykøikovat úas svých citù, rozdávat obìma rukama z pokladù své obohacené due, povìdìt nìkomu ivému, kdo je právì vedle mne teï hned, o své Mladé dívce,
abych nebesedovala tak sama samotinká se svou vzpomínkou jak o pohøbu; a kdy mì janièka zavolala k veèerní polév-

ce (jako by polévka byla nejvìtí událost dneního svátku!),
nedala jsem se odradit jejím nechápavým klidem a rozletìla
jsem se za ní sdílet se, sdílet se!
Poslouchej, zaèala jsem, usmívajíc se drze, abych zakryla, e se ostýchám, a ledabyle, aby Janièka nepoznala, jak
se ucházím o zvìdavost jejího srdce, zatím co mnì zavazovala kolem krku ubrousek, vechna soustøedìná k starosti,
abych si nepokapala zástìrku. ví, proè jsem ti dnes odpoledne utekla?
Protoe jsi neposluná holka. Julie, prosím tì, u zase mi
bude vyplivovat nudle? e to na tebe jdu povìdìt mamince!
Sklonila jsem hlavu k talíøi, vyjedla jsem polévku proti svému zvyku bez vzpouzení a na dno a slova jsem neøekla. Co
se lze dorozumìt s Janièkami, které se nejtajemnìjí naráce nepodiví, nad ádnou záhadou se nerozpakují a na kadou otázku hned dovedou odpovìdìt? A la jsem se mlèky
uloit ke spaní. Neèekala jsem, jako jindy, a mne Janièka
pole. Naschvál jsem pøedela jejímu rozkazu, abych jednala
ze své vùle a nemusila ji poslouchat. Chtìla jsem zapomenout, e jest Janièka na svìtì. Do smrti na ni nepromluvím.
Ale bylo k zlosti, e Janièka nepochopila mou trpnou vzpouru
a e se mou nìmou urákou nepocítila zahanbena.
Vidí, Julie, pochválila si, jaká je Irénka hodná! Jak si
pospíila! Vezmi si z ní pøíklad a u a jsi také v posteli!
A pohladila mne uznale; ale já jsem se jí vysmykla pod paí
a udìlala jsem za jejími zády dlouhý nos, co Julia rozjaøilo,
take se nadením rozdusal bos a v poletující koili po pokoji, Janièce na rozhoøèení, stále opakuje mìj uliènický posunek; ale mne tento úspìch dnes netìil. Obrátila jsem
se ke zdi, stáhla jsem si pokrývku pøes ui, pøimkla jsem ha-

vá víèka na oèi slzami zleptané a snaila jsem se namluvit
svému èíhajícímu svìdomí, e tatínek, a vejde, aby se s námi
pomodlil, se bude domnívat, e spím, a e mne uetøí otázky,
které jsem se obávala.
Ale tatínek se nedal uprosit mou nehybností. Zaslechla jsem,
kterak jeho krok zapratìl na kobereèku pøed postelí; jeho
ruka dotkla se lehce mého odvráceného a zabaleného ramene a jako blesk projela mnou od lemu pokrývky po koneèky
zestydlých nohou odsouzenecká jistota; teï, teï se zeptá,
nevím-li kam se podìla kulièka s jeho kalamáøe, zatím co
nebyl doma!
Irénko, promluvil do mého zdìení nìjak obzvlátì dnes
mìkce, maminka tì líbá a vzkazuje ti køíek na dobrou noc.
Aby se ti nìco pìkného zdálo, a ona e dnes pøespí u babièky.
Pøehodila jsem se k nìmu s boku na bok a vytøetila jsem
na nìho nevìøící oèi; proila jsem dnes u tolik poklebných
zklamání, e se mnì mihlo hlavou, není-li jeho nìha jen úskok,
kterým se chce pøesvìdèit, e bdím, aby se mne zeptal
po ztracené kulièce? Ale kdy se mi objevila jeho váná tváø,
osvìtlená prùzraènýma oèima pod temnými brvami, které
se sklánìly ke mnì s pozornou úèastí, zastínilo mne vìdomí
jeho pøísné bytosti. Zachytila jsem se ho v kajícné dùvìøe obìma rukama kolem krku, jako bych ho prosila, aby mne ochránil pøed sebou i pøede mnou; a poeptala jsem mu:
Tatínku mnì je smutno.
Ano slyel jsem od babièky, jaká prý jsi byla odpoledne
vechna vystraená. Ale u se upokoj Irénko, teï právì odeel od babièky pan doktor Neuman a slíbil, e se nám babièka uzdraví. Maminka vás sebere a vydáte se s babièkou brzy

na venkov. Budete chodit na jahody a na høíbky a budete bìhat bosi. To bude hezké, viï! Hned bych s vámi také jel.
Drela jsem tatínka posud kolem krku. Ale ji jen ze setrvaènosti, z bezradných rozpakù. Co poèít s jeho útìchami, co
øíci? Ani s ním, se svým tichým a jemným tatínkem, se nedomluvím. Ani jemu nemohu svìøit, e mìla èervený závoj a e
øekla, e jsem také dítì. A náhle mne rozlítostnil trapný soucit
s tatínkem. e se zmýlil, on vzneený, on ze vech lidí nejmoudøejí e si dal namluvit od ubohé babièky, jako bych truchlila
pro její nemoc, na kterou jsem si za odpoledne sotva vzpomnìla. Stydìla jsem se za tatínkùv podvedený hlas, který
se dojímal mým domnìle soustrastným srdcem, stydìla jsem
se i za své livé mlèení, kterým jsem pøijímala jeho nezaslouenou dobrotu; a abych pøeruila tento zahanbující stav,
promluvila jsem s povrchu své unavené bolesti neteènì:
Tatínku, já u bych se pomodlila. Já jsem u stranì ospalá.
Stalo se mi v ivotì po prvé, e se mi nechtìlo bdìlého dne,
e jsem zatouila po mrákotné noci, o jsem se tìila, e usnu,
e nebudu, e se na chvíli zbavím svého vystìhovaného srdce, které se rozléhalo prázdnotou. Pozbyla jsem babièky, která stonala: protoe mnì byla její nemoc lhostejná. Pozbyla
jsem maminky, která byla smutná: protoe jsem ji nepolitovala. Pozbyla jsem dìdeèka, který nás vyhodil ze dveøí: protoe
jsem mu to neodpustila. Pozbyla jsem Janièky, která mi neporozumìla: protoe jsem se jí za to mstila. Pozbyla jsem
tatínka: protoe jsem mu vzala darovanou kulièku. Vechny
své nejblií jsem obìtovala jí Nepøítomné, vem svým rodným jsem ubliovala ve jménu jí Bezejmenné. Ale nekála jsem
se z toho, ne, nelitovala jsem svých vin. Dnes po prvé v ivotì
odváila jsem se ulehnouti do tmy s neusmíøeným srdcem

a nic jsem se nebála. Zapomnìla jsem na kostlivce a na oklivé sny pro nekoneèný stesk, pro marnou touhu, pro neastnou lásku, pro krásu bolesti.
Usnula jsem skoro blaenì v nadìji, e snad se zítra rozstonám od alu, e budu v horeèce vykøikovat vìci, o kterých
ani nebudu vìdìt, jako loni, kdy jsem mìla spálu, e z mého
blouznìní se dovìdí o Ní a aby mne uzdravili, e se rozbìhnou po Praze vypátrat dívku v èerveném závoji.
Pøivedli mnì Ji k smrtelné posteli. Jsem tak slabá, e nemohu pozdvihnout pøetìkých víèek nad plachýma oèima, které se ostýchají svìtelné záplavy, je se z Ní line naí lonicí;
ale cítím, e mne políbila, a usmívám se, usmívám se . . .
Usmívá se do sluníèka, .zaeptal hlas do mého sna;
a podle svìího zapratìní krobené látky jsem poznala, e
maminka upjatá v naehlenou halenku, se vzpøímila od mé
postele. Rozevøela jsem pomalu oèi: a vojsko sluneèních záøí
mnì vtrhlo do srdce. Je krásnì, je jasnì, pøespala jsem muka
a záti, miluji celý svìt, je nový den! A zas se ke mnì sklonilo
lichotné maminèino líèko, a zastínila mne její ranì uèesaná
hlava.
Jak ses do rùova vyspala, a líbala mne znova a znova.
Aspoò ty es mi zdráva, moje malinká, moje malinká.
Vyskoèila jsem naráz z postele. Ne, nesmím stonat! Zarmoutila bych tím maminku. Náhle jsem pochopila, èeho je
tøeba. Jako by mnì maminka byla poradila, tøebae jsem se jí
nezeptala a tøebae mi o tom slùvko neøekla. Jak to bylo prosté! Musím být hodná, abych si tìstí zaslouila!
Maminko, zeptala jsem se ivì, tatínek je doma?
I ty má ranná vlatovièko, vdy je pùl desáté! Dávno je
u Výboru. A sbohem, dìti, musím zas k babièce . . . Julius
se za ní rozbìhl ke dveøím.

Maminko, volal dozvukem jakési pøedelé rozmluvy, kterou jsem zaspala, a chytal ji za aty, a budou na letním bytì
taky íaly?
Ale maminka, která se íal tak bála, e po kadé zaèala
køièet, nala-li nìjakou na svých kvìtinách, stáhla jen alostivou tváø, Juliovi na rozpustilé potìení, vykubla se mu títivì
a zmizela ze dveøí. Sláva, chvíle mi pøejel
Poslouchej, poeptala jsem Juliovi, bì se jetì zeptat
maminky, budou-li tam taky housenky.
Zastavil se, nechápaje mou náhlou úèast, a obrátil ke mnì
zpytavé oèi: ale dupla jsem na nìho i vyklusal horlivì a vdìènì, e jsem mu poradila nový hnus, za maminkou do pøedsínì. Shýbla psem se nakvap k panenèí jarmaøe, nahmatala
jsem na dnì kulièku, vybrala jsem z ní cukrové pøadénko a zahrabala jsem je, nyní jen nahé, znova mezi Nepìchindino prádlo, kdy Julius se vrátil.
Maminka u byla pryè! ohlásil mnì; ale já jsem se mu dala
do smíchu.
Ty hloupý kluku!
A ani jsem se ohlédla po jeho udivené tváøi, pøebìhla jsem
lasièí hbitostí s pekelnì barevnou kulièkou, která mne pálila
v hrsti, do tatínkovy pracovny, kde jsem ji sloila, to centové
bøímì svého svìdomí, znovu na kalamáø; a due se ve mnì
vzpøímila, zhluboka vydechla a výskla si. Teï jsem napravila
svou zradu na tatínkovi! Teï jsem èistá! Ted mám právo
na tìstí!
Od toho jitra uvìøila jsme horoucí vìrou nezdùvodnìnou, ne
láskou, a právì proto k nepodvrácení - e se s Ní shledám.

15. ivot je krutý
Já, která jsem se posud ze vech sil vzpouzela procházkám, je mne nudívaly, stála jsem nyní, za minutu obleèená,
ruku na klice jak vrátný u dveøí a alovala jsem mamince
na Julia, e se loudá, e je pozdì a e se neprojdeme. Chválila si mne; pospíchala jsem tedy dvojnásob, nebo jsem v nitru
doufala, e za ctnostné chování dojdu odmìny; ale zároveò,
kdykoli jsme vycházeli ze vrat, naschvál jsem si øekla tvrdì:
Naè se tìí, hloupá? Jistì ji dnes nepotká. To proto, abych
si nezakøikla tìstí.
Èíhala jsem pak v ulicích bøidlicovì lhostejných na obì dvì
strany po barevném úsmìvu, po rùovém klobouku. Mnoho
dívek nosilo toho jara rùové klobouky. Poznala jsem ji z dálky, kterak mnì pøichází, pro slunce nezøetelná, vstøíc; dech
se mi zkrátil, ruce ustydly; pøiblíila se; ale nikdy to nebyla Ona.
A po takovém výstøelu uèinilo se kolem mne prázdné ticho
uprostøed lidského proudìní, hrèení vozù a klapotu kopyt
po dládìní, vypraném jarními deti a velmi ozvuèném; vechna jsem uslábla od zklamání. Zaèala jsem poplakávat, e mne
bolí nohy, jala jsem se úpìnlivì prosit, abychom se obrátili
domù; a ádné chlácholení nebo plísnìní nepøemohlo neklid,
který náhle vystøídal mou únavu. Kmitavá bìI dubnového dne
roztøásala mi krev v nedoèkavé chvìní a svist elektrických vozù
tval mi splaené mylenky do úprku; kdoví, co se doma velikého dìje, zatím co tam nejsem! Jistì jsem ji zmekala!
Pøedstihla jsem na schodech Julia s maminkou, vybìhla
jsem dvì patra jedním dechem, vyjekla jsem:
Kdo u nás byl? snaíc se, abych vyhlíela lhostejnìji. Starala jsem se, aby mne mimo Frantiku nikdo nezaslechl.
A Frantika, dívka váhavá, kterou nic na svìtì nevzruilo:

Pota, mlékaø, sklenáøi, paní Neumamová . . .  vypoèítávala. Byla bych ji udeøila za ten nevyruitený klid, s jakým mi
zalapávala puèící nadìji! Ale ne, nemínila jsem se vzdát tìstí.
Nepøilo-li k nám dopoledne - boe, den není u konce - snad
vejde odpoledne.
Dejte mnì bílou zástìru a pentli do vlasù! Ale ne tu èernou, dupala jsem, já chci bledìmodrou, jako v nedìli!
To dítì je marnivé, prohodil kdysi nelibì dotèen tatínek.
A nervosní, dodala maminka. Neviml sis, jak sebou trhne, kdykoli v pøedsíni zazvoní? Dobøe, e v sobotu odjídíme.
Nejvyí èas, aby se dostala na venkov.
Nechci na venkov! Chci celé léto zùstat v Praze! A u jsem
zas cedila nudle, jak øíkala babièka. Maminka zpozorovala,
e tatínka pøechází trpìlivost s mými rozmary. Aby mne utiila, hodila mnì od icího stolku, na kolenou majíc rozloeny
svoje letní aty k pøeívání, svazek pomaèkaných rùí, je právì
spárala. astný nápad mne osvítil. Vyprosila jsem si
na mamince jetì napodobenou japonskou vázu, kterou nenávidìla, ale mnì se zdála krásná; a okrálila jsem touto
pestrou koøistí stoleèek v panenèím koutku.
Vysedávala jsem tu pak hodiny, nehrajíc si, nehybná z obavy, abych si nepomaèkala bílou zástìru, jen chvílemi si sahajíc na vlasy, abych se pøesvìdèila, zdali blankytná stuha, vznáející se jak motýl, nesplihla, a oèekávala jsem slavnostnì pøipravená kadou vteøinu, e osud vejde: a stále nadarmo.
Co je moná, volám-li ji vemi hlasy, aby mì neuslyela?
Co je moná, vzpomínám-li na Ni ve dne v noci, aby také
nevzpomínala? A vzpomíná-li, aby mì nevyhledala? Není bezmocná, jako já. Velcí mohou mnoho. Ona, mladá královna,
která oblaila národ dìtí, mùe vechno. Vypátrá potajmu,

za zády svého enicha, kde bydlíme. Miluje zajisté pøekvapení, jako já, a vejde neohláena.
Ne, paní Ronová, máte takovou milou holèièku, e jsem
se musela pøijít na ni podívat. Odpuste, ale nemohla jsem
se pøemoci . . . My se máme s vaí dcerukou rády!! A hleïme, pøistoupí okouzlena, jaký má krásnì zaøízený pokojíèek...
Tak uplynulo nìkolik dní støídou vysilujícího napìtí i útìných
snù, a nadeel pátek, poslední lhùta.
Byla pøedèasnì dusné odpoledne dubnové. ár tìký jako
syté tìlo leel na pustém dvoøe a tlaèil protìjí zeï. Civìla
okny bez záclon jako vytøetìnýma oèima do naeho polovystìhovaného bytu. Podobal se prázdnému mozku, v nìm
straí utkvìlá mylenka. Frantika, v zástìøe pøenáejíc náruè bot nebo pod paí svazky prádla, probíhala dìtským pokojem, jako rafije po ciferníku mého oèekávání: kdykoli vela, po kadé mi znovu pøipomnìla, e èas uel, a zase nadarmo uel. V pøedsíni maminka, kleèíc nad zavazadlem,
ukládala v nì knihy; vnímala jsem dveømi mátonì, kterak
dopadají na dno truhly zvuky hluchými, jakoby hrouda po hroudì zasypávala mou nebohou nadìji.
Ale náhle výkøik zvonku rozal ve dví øetìz mého mrákotného zajetí. Vyskoèila jsem, jako bohatýrskou rukou osvobozená; a vtom ji maminka zavolala na mne pøízvukem, který mnì
zacinkal sliby:
Irénko, pojï se podívat, jakou máme návtévu!
Na chvíli uèinilo se ve mnì a ticho úasem z dosaeného
tìstí; a bylo mnì, e omdlím vdìèností. Potom jsem se vrhla
do pøedsínì - a zastavila jsem se, jako by mne doprostøed
prsou udeøil.

Nepøila to køehká krasavice, zazávojovaná, umíc hedvábím; ale pøede dveømi, zabíraje celou jejich íøku rozloitostí
svých siláckých ramen, dosahuje ryavou hlavou témìø
do stropu, stál divý mu s vousem mocným jak baantí chvost,
s oboèím hustým jak pralesní mech, v huòatém pláti jak v zvíøecí koi, puku pøes rameno. Usmál se na mne a øada zubù
hrozivì bílých jak iroèina nové sekyry objevila se mu mezi
dunatýma rtoma tak èerstvì rudýma, jako by se byl právì
nahltal syrového masa. Pokroèil ke mnì a zavanulo od nìho
ivoèiným pachem peøí, mokvajícího krví, jako ze zvìøináøského krámu. Couvla jsem hnusem a vyzývavì jsem se postavila proti nìmu vedle maminky. Ale maminka, mne zradila.
Co u nezná strýce Jindøicha? Vdy jsi mu byla na svatbì. To je enich té nevìsty, která se ti tolik líbila. Podej mu
pìknì ruku.
Jak jsem ho nenávidìla! Nenávidìla jsem ho ze ví síly své
zrazené lásky. Nenávidìla jsem ho tak, jako.by on byl svou
nezvanou návtìvou zabránil mé Mladé dívce, aby pøila.
Nepodám! opáèila jsem. Ale mùj pohled, zarytý do podlahy, zavadil náhodou o lovcovu ruku; a sjela jsem zdìením.
Dva ptáci, svázaní za drápky, tíhli z jeho prstù k zemi, hlavièkami dolù.
To jsou sluky, zadunìl na mne strýc Jindøich hlasem sebevìdomého statkáøe, uvyklého halekat po rozloze svých gruntù. es jakiva nevidìla sluky? Takové mìstské dítì, øekl
s dobráckým opovrením.
Sáhni si na nì; nekousnou tì.
Ale já jsem ustoupila pøísnì. Promluvila jsem k nìmu z údivu veho mláïátèího, dùvìøivého, nevinného a bezmocného,

co ve mnì vyplail, èemu ve mnì ublíil, soudcovskou otázkou:
Tys je zabil?!
Co jsem øezník? Støelil jsem je! To ti byl tah, obrátil
se k mamince, rozko! Pøál bych ti proít . . .
A nestaraje se o mé rozhoøèení, které nepochopilo jeho
myslivecké rozdíly, odloil sluky, povìsil ruènici a neustávaje
se chvástat, veel za maminkou do jídelny mílovým krokem
svých chlapských bot, a se zdi otøásaly.
Ohlédla jsem se ostraitì, abych se pøesvìdèila, e jsem
vskutku sama. Potom jsem pøistoupila pomalu na hrotech støevícù a tajíc dech, jaksi provinile k okenní øímse, na které odpoèívaly sluky - a ztrnula jsem od nehtù zledovìlých nohou
po chmýøí v zátylí. Krajní sluka se na mne dívala. Mìla na krku
smrtelnou ránu, èernající se mezi potøísnìným peøím a k roztøítìné kiosti - a pøece se dívala. Dívala se na mne modøe
zadechnutým okem, uloeným podle ídlovitého zobáku,
s bìdnou utìpaèností, jako stará, nepøejíèná sleèna; stále;
a nezamrkala. To byla ta hrùza, e nezamrkala. Cítila jsem,
e mnì závidí, protoe hýbám oèima, kdeto jí u nelze, a e
se mi za to mstí stranou podívanou na ten její neúprosný klid.
Ale tøebae jsem se jí bála, tøebae jsem vìdìla, e je mi
nepøítelem, nemohla jsem od ní zrakù odtrhnout. Vábila mne
pøíerným tajemstvím.
Venku se zatím zdvihl vítr, zatoèil prach do vírù, vznesl jej
z dládìní, rozkøepèil vzduch a zhasil slunce, jako by svíci pøevrhl. Obloha.houstnoucí do zsinalých edí valem se níila
k vzruené zemi, je, vzdouvána tancem prachu, naopak, zdálo se, stoupá, aby se srazily v jediné sputìní; a v tom bleskné rydlo mi zleptalo zrak a budova hromù se na mne øítila tisícikamenným rachotem..

Pán Bùh s námi! køiovala se za mnou maminka, je vybìhla zpozavírat okna babièka s Juliem si pìknì vyli!
Dvùr zmizel, i protìjí zeï. Nebylo ne povìtøí; svìt za oponou prachu, mraèen, par a lijících se vod zdál se nekoneèný;
zbìsile stíhající se blesky, luté jak síra pekelná a zsinalé jak
smrt, promítaly se znamením hnìvu jakoby z krajin záhrobních.
O plech pøed oknem klepaly drobnou jízlivou palbou odskakující kroupy.
Na naí stranì nepotluèe, zahlaholil strýc Jindøich, objeviv
se ve dveøích z jídelny. Neèas se ene od jihu k západu, a my
jsme v Hoøejicích na sever. A nemám-li vdycky pravdu, uhodil se pìstí do prsou. Hned ráno na tahu jsem prorokoval
ve Venorech svému hostiteli, e se mu dnes zajíci utopí! Ale
on, kdepak, vysmál se mnì. Prý desítku za mrak . . .
A obr doprovodil hromové vozy dodunívající v nebeských
podjezdech vítìzoslavným chechtotem, jako by on byl ivly
rozpoutal.
Cítila jsem se jeho pøítomností tak pøilápnutá, plevou
do zemì vdupnutá, e vechna svìest k nenávisti ve mnì
pohynula. Ne, ji jsem se nebouøila proti strýci Jindøichovi. Pochopila jsem pøevratem, z nìho fièelo mrazy jak z bílého dvora pod naimi okny, plného ledových krup, e je v ivotì syrová nevyzpytatelná síla, která pøekácí jaro v zimu, neznámo
proè, která hubí nevinné sluky, neznámo proè, která rozvádí
Irénky a Mladé dívky, neznámo proè; a marno jí odmlouvat;
nutno se podrobit. Nìjak jsem vyspìla do alostného rozumu. Rozlouèila jsem se se strýèkem zpùsobnì, ani bylo tøeba, aby mne maminka nabádala, a krokem zmìnìným, chùzí
volnou, jak chodí velcí, kterých nic pod sluncem nepøekvapuje a kteøí nic neoèekávají od ivota, vela jsem do dìtského
pokoje.

Pohledìní na stolek darmo okrálený zamrazilo mne do srdce.
Kulièku jsem tatínkovi vrátila, a skoro týden jsem byla
od rána do veèera naschvál hodná, a Ona pøec nepøila. Teï
se smráká, a zítra ráno mne odvezou na letní byt. Je konec,
a já to vím.
Jako bych to chtìla sama sobì potvrdit, pøistoupila jsem
k Nepìchindinì jarmaøe, otevøela jsem ji dokoøán, vyhrábla
jsem na svìtlo to, co zbylo ze veho, cukrový smotek, zèernalý od prachu, a jedním hltem jsem spolkla ten svatý ostatek.
Chutnal neèistì, jako ve vlaku vyválený.
Potom jsem sloila na idli tíhu svých kostí a celého svého
zbyteèného bytí, spustila jsem ruce do klína, jako po dokonané práci, která byla nad mé síly, zavøela jsem oèi a propadávala jsem se se vemi byvími, nezuitými, povrenými city,
mylenkami, vzpomínkami, touhami, chtìními v bezednou
nudu nynìjího ivota prázdného a nesmyslného - kdy jsem
ucítila, skrze pøimknutá víèka, spoèinouti na sobì zakalený
pohled støelené sluky.
Jsi iva, vyèítal mnì. Jsi iva a já jsem mrtva. A bylo mnì,
e sluka ve svém klidu bezmìrnì pohrdá mým zmítáním
a mými aly, Vyskoèila jsem, abych utekla té zlé pøedstavì,
vyrazila jsem z dìtského pokoje a vykøikla jsem:
Frantiko, chcete? Já vám pomohu nosit prádlo!
16. Dálky
Babièka postála uprostøed osiøelého nádraíèka, je tanulo
ostrovem na jezerním tichu luk. Zaclonila si rukou tváø proti
chýlícímu se slunci; a hlavu vepøedenou do jeho zamylenì

snujícího se svìtla, které jako by bzuèelo v telegrafních drátech píseò záøijové nedìle, upírala oèi do nedozírna jihoèeské dálavy, kudy míjel, èernì se smruje, neklidný vlak. Kolejnice, je obnail, slzíce místy, jak do nich slunce bilo, tvrdými
tøpyty, mìøily po zemi jeho cestu, zatím co cáry jeho trhaného
dechu, rozeplouvajíce se jasem podzimním k bìlostnì zapìnìnému blankytu, kreslily po nìm podobenství lidského spìchu, a mizely.
Vhodili jsme s Juliem oblásek do automatu a zacloumali
jsme klikou, a po vem nástupiti zarachotilo. Ale cukrátko
nevypadlo, a babièka se neohlédla. To vykroèila jsem za ní
ráznì po hrotitém tìrku na násep. Nestrpím, aby se tváøila,
jako bych nebyla na svìtì!
Babièko, pojï!
Babièko, zavolal nejradostnìjím hláskem Julius, který mìl
ve zvyku, ohlaovat dávno známé pravdy s takovou vítìzoslávou, jako by on je byl právì objevil, babièko, dìdeèek odjel
do Vídnì!
Odjel, synáèku.
Julius, pøekvapen jejím neteèným hlasem, který jakoby pøeel mimo nìho za jejím upøeným pohledem, zastavil se zpytavì
proti babièce; ale v tu chvíli mu do oka zavýskly makovì rudé
plovací aty, je nesla pøes ruku maminka, zahýbajíc k nám
po pìince kolem jásavých sluneènic pøednostovy zahrádky;
i mrskl sebou a seè mu nohy a plíce staèily, rozbìhl se jí oznámit, co právì uvidìl.
Maminko, babièka pláèe!
Babièka tìkou, mìkkou, vzdávající se chùzí, kterou ponenáhlu vymìnila za svùj vojevùdcovský krok, pokroèila, malièko rozpaèitá, k mamince. Usmála se slzami.

To nic, øekla a hledala svùj bývalý uliènický zvuk. Vlasto,
hloupnu, bùhví. Ne, prosím tì, nevímej si mne. Jsem sama
sobì protivná.
Brouzdali jsme se elestivými travami, druh za druhem. Svìt
pøed námi a nad námi a kolem nás klenul se tichý a prùzraèný
jak nesmírná èíe, naplnìná plavým vínem, jeho pára chvílemi pryskne vzdunou bublinou.
Nezdá se ti, promluvila babièka za maminkou ze svého
zamylení, e nám dìdeèek letos zestárl? Tak jsem
se na nìho zadívala, jak stál proti mì ve vlaku, a mìl takovou
seschlou hlavièku. A my ho poutíme samotného do takové
dálky. Mezi cizí lidi . . .
Maminka, naopak, právì dnes si pomyslila, jak to dìdeèkovi sluí. Vybìhl s branou do zahrady, pøeskoèil dva schody pod vrátky a kloboukem za ní zamával na terasu. Stále ho
vidí! Jinoch by to svinìji nedovedl.
Babièka oila.
Ach, je poøád takový mladý blázen! Takový dvorný. A je to
k smíchu. Povimla sis rùového rhododendronu, co mám
v lonici na stole? Donesl mi jej vèera ze zámeckého skleníku. Dvì hodiny v slunci proò el; má rozum? Vyèinila jsem
mu. Jen se smál. Zdali prý si vzpomínám, co bylo dnes pøed
dvaceti devíti lety? Ale kde já a data! Byl mne po prvé navtívit u rodièù, ve starém domì nad øekou, v ohradì. On má
úasnou pamì . . .
Sestoupili jsme mraènì modrým borem, z nìho slunce mámilo vùni pryskyøic, do konèiny pøeslièkových pralesù, kde bylo
siro jako pøed stvoøením èlovìka; a rybník Noøitì, oko kraje,
rozechvìné støíbøitým úasem ze svìtel a oblak a vánkù, pohledìlo nám do tváøe.

Voj staletých uzlovatých dubù se zbojnicky vztyèenými hlavami, øinèe raeným listím, støeil hráz.
Maminka vyplula irými rozmachy, prostovlasá, proti lesùm
a nebi, v prostor vod. My dìti s babièkou jsme zùstaly
v nekryté chyce, která uprostøed mìla nádrku. Babièka
sestoupila s Juliem, který jektavì jásal, v náruèí, pozornì
se schùdkù; a pozdvihnuvi ke mnì uprostøed pleskání Juliových hnátkù orosenou tváø:
Ty se dnes bojí vody? vysmála se mnì.
Paprsek rudého slunce, je zapadalo, rozdrásal hladinu;
a náhle jsem poznala závratným pøekvapením, e babièka
nestojí v basénku s døevìným duem, kde se dennì ploucháváme, nýbr e vyrùstá - ó, propastná hrùzo!  z nezmìrnì
zející rány nebeské, do hlubin zakrvácené; a usmívajíc
se s úsmìvem, zrùovìlým v odrazu èervánkù do záhadné
mnì krásy, pohublou jemnou paí vábila mne k sobì
do bezedna, do nebezpeèí. Odsunula jsem bosou nohu
od kluzkého kraje nádrky.
Babièko, já za tebou nepùjdu.
A nedbajíc jejího údivu, jejich domluv, kádlení; plísnìní
a Juliova posmìchu, nakvap jsem se jala oblékat. Na cestì
domù jsem hledìla, abych nela vedle babièky. Bála jsem
se jí jakýmsi zatmìním vech vrozených pojmù. Odcizila
se mnì. Spolèila se s dálkou nedozírnou, s výinou
v bezednu, se záhadou nebe, s tajemstvím vod, s hádankou
svìta. Ne, babièka mnì ji nepatøila. A pádila jsem pod zsinalou oblohou, je tuhla nade mnou doznìlým zvonem,
po mlatu sklizených polí, kde cvrèkové hudli zmar, syrovým
vlhkým vzduchem, do nìho zemì vonìla jako èerstvý hrob,
v nepokoji, v divém stesku, e mì nestaèili svolávat.

Noc nato babièku schvátily srdeèní køeèe. Umdlévala a zase
se probírala a volala po mui a po synovi. Zkruila ji pøedsmrtná tucha. Touila se s nimi rozehnat. Pøikázala mamince, aby
je zpravila nejrychlejí zprávou. Vladimír pøibyl o polednách;
dìdeèka èekala v nedoèkavé jistotì veèerním vlakem. Nepøijel. Ohlédla se po svých bledých dìtech, které stály kolem
loe jako spiklí provinilci, pátravýma, tuícíma oèima. Pøipomnìli jí, e je dnes na øíské radì, jak jí zajisté dìdeèek povìdìl, velmi dùleitá schùze, na kterou si chystal, jak ví, velikou øeè. Je tedy nasnadì, vysvìtlit si, proè pøijede a ráno.
Ale babièka znala dìdeèka; a nejisté hlasy jejích dìtí strádaly. Zaútoèila na nì podezøením ji vìdoucím; domáhala
se pravdy právem èlovìka, který nemá èasu nazbyt. Zastydìli se témìø za svou zbonou pøetváøku. Tøebae vìdìli, e
ji zahubí, podali jí telegram. Dìdeèka ranila mrtvice, an øeènil
na øíské radì, z rozhorlení. Leí v bezvìdomí. Stav jeho není
beznadìjný. Tatínek je zpraven. Odpovìdìl obratem. Jest
na cestì z Prahy do Vídnì. Podepsán byl dìdeèkùv pøítelposlanec.
S babièkou se stalo nìco podivného. Nevykøikla, nezaplakala, ani si vztáhla ruku k rozbouøenému srdci: jen velice zbìlela ve tváøi; tvrdým jasem, ne vzdávající se bledostí. Ohlédla
se po mamince, je hlavu opøenu o pelest, tkala.
Podej mnì kapky, øekla, a hodinky. A poli mnì Terezii,
a mi pomùe s oblekem. Vladimíre, má s sebou jízdní øád?
Vlak vyjídí, myslím, pøed dvanáctou. Abych na tebe neèekala.
Maminka se vymrtila zdìením.
Nedovolím! vykøikla náruivì uprostøed vzlykù, jedu já!
Nikam nepojede! U dìtí zùstane! Zbláznily by se tu bez
tebe.

Maminko, to je sebevrada!
A dej mi pokoj, rozzlobila se babièka, já mám teï na smrt
zrovna kdy!
17. Hrùza
Listopadové jitro, pøízraènìjí noci, nahlédlo do okna strhanou tváøí, je sinala v prochladu mlh, a vplouilo se z nehostinného dvora do zadýchaného pøítmí naí lonice. Vztyèila
jsem se na lùku: pøede dveømi, po nahých dladicích, mrazivì zaznìly kroky.
Nevela, nevbìhla, ale vpadla do pokoje maminka, vlasy
rozervané, místo oèí dvé havých skvrn; bledý tatínek, objeviv
se v eru za ní, ujal ji jemnì za rameno; ale ona zlým kubnutím odhodila jeho ruku a ohlédla se jako tvaná.
Dìti, dìti, teï se musíme mít teprv rádi, babièka
s dìdeèkem nám umøeli!
Její pøízvuky utkvìly v zhutnìlém tichu. A potom, kdy jsme
pojali nedomyslitelné, zdvihli jsme, kadý ze své postele, hlasitý náøek.
Tatínek, nevímaje si nás, odvedl maminku, je se bránila,
mluvila posmìným cizím hlasem náruivá slova, chvílemi skoro a veselá, co bylo nejstranìjí, do vedlejího pokoje,
a zavøel za sebou obì køídla dveøí. Zùstali jsme sami
se záhadou, jí vzlyky neotøásly a slzy neodplavovaly. Nìkdy,
kdy mne pláè unavil do tuposti, napadalo mnì, e se to nestalo, e to není pravda, e jsem si vechno jen vymyslila; ale
staèilo mnì pohlédnout na Juliùv kabátek (povìený
na okenní kliku) na který mnì náhodou padlo oko, kdy maminka vela a promluvila, aby mùj al, vzpomínkou zjitøený,
vybuchl novou silou. Stupòovala jsem jej do køeèe; zalíbilo

se mi v nìm témìø; opájela jsem se jím; a unáela mne bezuzdá touha po nìkom z dorostlých, aby pøiel a polekal
se o mùj rozum, bránil mi, utìoval mne. Umlkla jsem mezi
dvìma vzlyky, èíhajíc, co se dìje ve vedlejím pokoji, napjatá, aby mnì nic neulo, v temné høíné nadìji, e zachytím
ston, slovo, rozryvnìjí pøedelých: z minulého údìsu rozrùstala se ve mnì chapadly netvorná chtivost po nových a otøesnìjích hrùzách. Ale nic se vedle nehýbalo; a moje bolest,
protoe nebylo, kdo by mnì v ní bránil, mizela. Pøehodila jsem
se s boku na bok a rozhodovala jsem se, co bude vhodnìjí
za tak truchlivých okolností; zùstat leet, èi vstát? Ale zároveò
jsem ji vstávala, co kdyby maminku bolela hlava? Mohla
bych jí namáèet náèinky! Tak se mi zalíbilo, jak se uplatním,
e jsem zapomnìla, e jsem smutná. Vyskoèila jsem chutì
pro støevíce na chodbu a støetla jsem se s pøicházející Terezií.
Postavila se ve dveøích a zaloila ruce v bok.
Ani dnes nemùe zùstat tie? e se nestydí. Vak jsem
neboce staré paní odjakiva øíkala, e ona je dítì bez srdce.
Neboce vyslovila s chutí, jako by ona byla ten výraz objevila. Pohlédla jsem na ni jak utknutá. Jak, umøela mnì babièka, a ona si mne za to vùbec neváí? Takto mne uráí?
Odplíila jsem se do koutka a rozplakala jsem se pohanìnými
slzami. Ne ji pro babièku, ne ji pro dìdeèka, ale proto, e
jsem malinká, a e mne velcí vylouèili ze spoleèenství bolesti.
Paní! a Terezie se drala k rodièùm, sestøièka se dává
ptát, do jakých atù máme nebotíka pána pøistrojit?
Maminka se z námahou vztyèila.

Opovate se! vykøikla, jak jsem ji nikdy nezaslechla vykøiknout. Nikdo nesmíte . . .! jenom já . . .! Ráda mu poslouím . . . 
Tatínek stanul pøed Terezií, jako by ji chtìl udeøit.
Vyøiïte sestøièce, promluvil jí tie a zblízka do tváøe, e si
øíká milosrdná sestra. e ji tedy prosím, aby se tak chovala.
Nedám trýznit svou enu. Pamatujte si to!
A dveøe znovu zapadly. Terezie vyla pobouøena, v zubech
drtíc kletby. Tøásla jsem se pøed jejím hnìvem. Neodpustí uráku, kterou byla pohanìna v naí rodinì. A protoe se na tatínka
neodváí, pomstí se mnì. Vrátí se. Ujme mne za ruku
a povede mne. Vím, kam. Po schodech dolù, jak jsme chodívali. K bílým dveøím. Èerná jeptika nám otevøe. Terezie ji ctí.
Hluboko se jí pokloní. Øekne:
Sestøièko, tady to dítì by rádo dalo sbohem dìdeèkovi
a babièce.
A já se nebudu moci bránit, e le, e jsem to pøání nevyøkla, sice by mne zase obvinila, e jsem dítì bez srdce.
Jeptika nás mlèky pøedejde.
Pùjdeme bytem, bytem kdysi milovaným, který bzuèíval sluneèní záøí a radostnou pílí jak úl. Ztichlo babièèino království.
V arkýøi ádný z palmových vìjíøù se nepohne. Váné stojací
hodiny nadarmo zahlaholí pøipomínavì dùrazným zvonem
dobu obìda. Nebude, komu se rozletìt vstøíc loubím zeeøelých pokojù, kde zavání nahnilým mechem a uschlým vøesem,
dovezeným z venkova.
Pøejdeme chodbu k lonici.
Plameny ètyø svìc ohnou se prùvanem rozevíraných dveøí.
Nevzhlédnu od prahu. Uhodnu je podle mlèení, kterým zatíili
komnatu. Zkamením. Terezie se postaví za mne, abych neprchla. A ticho bude takové, e v nìm uslyím skanout vos-

kovou slzu. Za mými zády kostlivì zachøestí rùenec. Dotyk
jeptièin promrazí mne aty na míchu.
Nepùjde poehnat køíkem dìdeèka a babièku?
Odsouzená, rozejdu se jako stroj; a hlavu odvrácenou, nakreslím køíek do vzduchu. Malé, bdìlé oèi Tereziiny, mikající jako vìèné svìtlo pod Boími mukami, budou hlídat mé
poèínání.
Prosím, sestøièko, pokroèí ke mnì, abych ji uslyela, to
by mìla neboka stará paní radost, kdyby se vzbudila
a vidìla, jak se jí to nevdìèné dítì bojí.
I vzchopím se, a tøebae budu vìdìt, e zeílím, omdlím,
umru - pohlédnu na nì . . .
Ne, nedovedla jsem dobájit. Mé mylenky byly jediný úprk
a jediný dìs. tvala mne záhada mých pøevrácených citù. Jak
se to stalo, jak se to jen stalo? Milovala jsem kdysi bohatýrskou babièku a veselého dìdeèka. Vítali mne s úsmìvnou
láskou do svého sluneèného bytu. Bývalo mnì s nimi bezpeèno jako pod srdcem mateøským. Ale nyní, cítila jsem, ztuhli
v odmítavou vzneenost a jsou mnì nepøáteli. Marnì jsem si
pøipomínala milovaný míèek, napodobující jablko, kterým mne
babièka kdysi oblaila, marnì jsem si oivovala dìdeèkùv
hlas, kdy na nás houkl: Pozor na vlak! a svalnatou prunost
jeho paí, které nás rozbìhnuté zachytily a vznesly vysoko
do vzduchu, do vzduchu vonného hyacintovou blaeností! Ne,
nejpùvabnìjí vzpomínky mnì nepomáhaly ze znetvoøené pøítomnosti. Byla jsem estiletá, a v tìch letech je pravda jen to,
co právì jest.
Toho dne na noc, kdy jsem usnula, ocitla jsem se v povìdomé chýce u rybníka Noøitì. Byl podveèer dìdeèkova
odjezdu do Vídnì; ale podloený jakýmsi novým, nezjeveným
mnì smyslem; v tom právì záleela hrùza toho snu. Na hrázi

chøestily stoleté duby, voda, vyhasínající do mdlých bìlí, leskla se leskem leklé ryby, vynesou-li ji vlny na povrch; a babièka,
která zároveò byla støelená sluka (vìdìla jsem to, ale nesmìla
jsem jí to dát najevo), úsmìvem zrádným jako tøpyty na vlnách
lákala mne do zejícího vesmíru. Tentokrát jsem se neodváila
øíci:
Babièko, já za tebou nepùjdu.
Vìdìla jsem, jakmile bych to vyøkla, e bych byla ztracena.
Moje záchrana závisela na tom, aby babièka sluka nepoznala, e za ní nechci. Posunula jsem bosou nohu pøes kluzký
okraj nádrky, aby se babièka domnívala, e u u k ní sestupuji; a ujiovala jsem ji strojeným jásotem, jak se tìím
do vody! Ale ona se nedala uplatit, mlèela vìdoucím mlèením a stále jen se usmívala tím dvojakým, lidsky vábivým i po
ptaèímu utìpaèným úsmìvem. Cítila jsem, e se zle baví mou
úzkostí, ji prohlédla, a e naschvál, z úskoku, nechává mne
mluvit a pøetvaøovat se, aby mùj patnì tajený strach
se stupòoval, aby mne zmátl, abych se podøekla, aby mne
usvìdèila ze zrady a pomstila se mnì; a èím jistìji jsem vìdìla, e le mì nespasí, tím drzeji jsem lhala z upøímností svého zoufalství.
Babièko, tys milá! Ne, babièko, èím se to stalo? Nikdy jsi
nebyla tak hezká, jako dnes. Babièko, já tì mám ráda! A vtom
ona uliènickým hmatem - jakým kdysi vytrhovala dìdeèkovi
koflík èerné kávy, nalil-li sobì pøespoèetný - zmocnila se mé
bosé nohy a pozvolna, s nelidskou potmìilostí, tváøíc se, jako
by jen ertovala, aby mne oklamala, abych se nebránila, táhla mne za nohu k sobì...
Vyjekla jsem a výkøik mne probudil. Ze sna do ivota, z muky
do muky. ivot u nebyl mírná samozøejmost, o ní jsem nepøemýlela, které jsem se ani neradovala, tak bývala bezpeè-

ná; ivot byl nyní darovaná náhoda, kterou psem si zamilovala ztroskotaneckou láskou. Ano, ivot teï nebyl, ne záhada
zániku a hrùza ze smrti. Pláè mnou zmítal. Èeho se uchytím,
jak se zachráním? Nechci-li umøít, je tøeba ít! Ale kdo mnì
poví, jak?
18 Láska
Janièka s Frantikou otevøely okno, vyzdvihly nás k nìmu
a podrely nás.
Nebe se èasilo pomnìnkovým mírem, pod námi zeloutlé
akáty evelily s duí sluneèní, je se chvìla v tklivì vonném
vzduchu. Zvony vyzvánìly, a ulicí od kostela blíil se smuteèní
prùvod. Frantika vytáhla z kapsy dùkladný, èistý átek
a poloila jej pøed sebe na okenní rám.
Takoví statní páni, promluvila, byla radost se na nì podívat. Kdo by to byl øekl. Oba najednou.
To jeho nemoc ji znièila! zatkala Janièka. Ve dne v noci
mu slouila, nedbala na sebe, jenom se tøásla o nìho...
Jetì ji vidím, chudinku, jak se pynila, kdy si ho pøed mìsícem pøivezla z Vídnì do Prahy. Takový byl hovorný. Na nás
na vechny se usmíval, kadému dal dobré slovo. Jenom na tu
levou ruku e byl chybný.
Ale ona ji tehdy byla jako stín! Lekla jsem se jí. To u nebyla moje Anna.
Obìtovala mu ivot a tím ho zabila. Vak by tu starý pán
podnes byl, kdyby ho paní nebyla pøedela. A dobøe mu Pán
Bùh udìlal, e ho také vzal k sobì. Nebyl by tu mohl bez ní
být.
To byla láska, vzdychla si janièka, to byla pravá láska manelská.

Ohlédla jsem se jí zblízka do zaslzené tváøe. Podivila jsem
se tomu, co jsem uslyela, a líbilo se mnì to. Nikdo mnì to
posud nepovìïìl v zmatku pøed pohøbem. Babièka
s dìdeèkem umøeli, protoe se mìli rádi. Bylo to od nich pøíli odváné, a nebyla bych je chtìla napodobit. Ale vìdomí,
e umøeli právì tak, tiilo mùj dìs. Lidé je za to ctí a nikdo
se jich nebojí. V mých snech, pravda, vedou si jako pøíery
a zajisté i dnes v noci pøijdou se mnì vysmívat a muèit mne.
Ale pomyslím-li na nì právì teï, ve dne, kdy je vidìt bílý
vzduch, jsou dìdeèek a babièka duièky, za nì jsme
o Vech svatých pálívali svíèky, vznáejí se venku pøed oknem a nemohou mnì ublíit: nemají tìla. Ach, kdyby jen ty
zvony nezvonily, a kdybych nemusela spatøovati to, naè hledím! A pøece jsem se vychylovala z okna, a mne Janièka
napomínala, a dívala jsem se dychtivì.
Napøed posouvaly se pøed kroky ministrantù vytyèené svítilny,
kalnì luté ve dne, a mezi nimi køí. Knìz se modlil prùèelný pøed
pomalým, tìce postøíbøeným vozem, ovìeným vìnci; byla bych
chtìla spoèítat, kolik jich je; jiøinky byly barevné; tatínek, hlavu obnaenou, vedl maminku, je vláèela za sebou smuteèní látky. Jak
jsem na ni pohlíela s výe, byla taková drobná, e se ve mnì srdce
hnulo lítostivou láskou, a byla bych ji chtìla nìjak chrániti. Vladimír, násilím vzpøímen a zíraje pøed sebe krutou tváøí, provázel strýce Rudolfa, ulechtile bledého, mnohem pìknìjího ne jindy. Mihlo
se mi nevìøícím úasem, jak je moná, e cosi tak velikého
a nepochopitelného, a èem píí jen v knihách, potkalo nás, právì
nás, Ronovy, kteøí jsme sedávali u nedìlních obìdù a jídali kompot? Mylenky se mnì mátly, a lidé li, a lidé li.
Iréno! zvolal Julius a napjal se nebezpeènì pøes okenní
rám, tamhle je porculáník z námìstí, co ti poslal koflík s králíky,
kdy jsi mìla spálu!

Podívala jsem se s velikým zájmem, kam ukazoval; a poté
jsem se tváøila, jako bych ho nebyla zaslechla. Kdo by si vímal malých, hloupých dìtí, které nièemu nerozumìjí, je-li úèasten tak velikých událostí, jako já. Byla jsem si vìdoma svého
významu. Dole se valí zástupy lidstva za rakvemi dìdeèka
a babièky, kteøí mnì zemøeli oba najednou. Vichni se zajisté
upozoròují, e jsem v oknì a e mám èernobílé smuteèní aty,
vichni si vypravují, jaké mne potkalo netìstí, a litují mne.
Mílinka Záhorecká, moje velká pøítelkynì, která ji chodí
do divadla a ví, co se patøí, poslala mi dnes dopoledne potou soustrastný dopis a Frantika mi jej pøeèetla. Mám vìru
proè, chovati se dùstojnì. elela jsem skoro, kdy poslední
z koèárù zahnul z naí ulice. Musila jsem od okna, a má úloha truchlící pozùstalé pøed veøejností byla dohrána.
Za soumraku vrátila se maje drahá, bledá maminka, na smrt
vysílená. Spustila se v závoji na idli u dveøí. Tøi èerní mui,
v pøítmí nezvykle velicí, odkládali klobouky s florem a nemluvili.
Pøedsíò zavlhla syrovou svìestí, pøedmìstím, venkovem, èímsi nahým a sirým, vydaným na pospas povìtøí.
Vlastièko, promluvil tatínek nezvyklým oslovením (jindy ji
jmenoval Vlastou), nepùjde s námi do pokoje?
Maminka se zdvihla, jako by ji tomu kdosi byl nauèil, a la
za strýcem Rudolfem a Vladimírem, nechápajíc proè je toho
tøeba. Kdy vidìla, e ostatní usedají za stùl, usedla také.
Janièka jí snímala závoj a kabát. Nebránila jí. Zírala proti stìnì necitnýma oèima, sinì podkrouenýma. Povznesla ruku
k bolestnému èelu.
Tak si myslím, zaèala jednotvárnì, ae jsem èetla knihu,
kterou jsem mìla ráda. A teï mnì ji nìkdo zavøel. A já
se nemohu rozpomenout, na které stranì jsem pøestala . . .

Tøebae vichni posud mlèeli, nyní jako by se odmlèeli. Pili
èaj; ale mnì bylo, e tak èiní jen proto, aby maminka nepoznala, e se jim zdá, e promluvila podivnì. Rozatá lampa,
srdce komnaty, pøedla nad bílým ubrusem své laskavé mylenky, a byt byl mírný, svìdomí èistého, jako jindy. A pøece
nebylo domova. Maminka, tøebae sedìla s námi, nedlela
mezi námi. Vichni jsme to cítili; a siré srdce svíralo se mnì
jako v pøedtue nového netìstí. Co jestli i ona, ona vzduná, ona nezemsky krásná, ona láskou a alem promuèená...?
Naí rodinì je tak u patrnì souzeno. Jsme slavní a neastní.
Ne, radìji se neodváím domyslit . . .
Pane Rudolfe, øekla náhle Janièka, kterou odmlky po kadé vydraïovaly, aby pronesla cosi nevhodného, a já vám
mám takovou radost!!
Strýc Rudolf pohlédl na ni s neteèným údivem. Janièka
se nedala vyruit.
Slyíte, jak tikají? a vytáhla ze záòadøí ocelové hodinky.
Anna je dostala od kmotry k biømování, a od té doby se nezastavily. Kadý veèer je natahovala. Ani jednou nebyly
u správky. Moje drahá Anna. Den pøed smrti naøídila Vlastièce, aby mnì je dala. Tak na mne pamatovala.
A vidìla jste, øekl strýc Rudolf, dav se strhnout k dìtinskému soupeøení, co mám po Frantikovi?
Jak se naklonil, aby Janièce ukázal pøívìsný medailonek
s babièèinou blankytnou a útlou podobiznou z mládí namalovanou mnì k nepoznání, vypadlo mu z náprsní kapsy pouzdro, a z nìho mìkce a neslynì sesulo se ke koberci pøadénko plavých støíbøitých enských vlasù. Tatínek se pro nì hbitì
sehnul.
Dìkuji, Vaíèku, zablekotal strýc Rudolf, odvraceje od nìho
tváø, provinile, takovým porobeným pøízvukem e jsem se za

nìho lítostí zastydìla a rychle jsem se za dívala do protìjího
kouta, aby nikdo nepoznal, e jsem vidìla, co, cítila jsem nejasnì, nemìla jsem spatøiti; a zaté setkala jsem
se s neklidnýma oèima Vladimírovýma, který byl zardìlý jak
dívka. Zprudka vstal, aby pøerval rozpaky z trapné chvíle,
a pokroèil k mamince.
Sbohem, Vlasto. Jdu.
Ale uznamenav, e ho maminka nevnímá, postál pøed ní bezradný. Nasupil brvy a pohladil maminku neobratnì po tváøi.
Ujala se jeho ruky a pøetápala ji zkoumavými prsty, jako by
byla slepá.
Vladimíre, pravila jednotvárným hlasem, tak sis nepøedstavoval svùj vstup na universitu, vid.
Vladimír se vecek zachvìl, od hlavy a k patì, jako kdy
se vichr dubem proene; ale koøeny mìl dobré; a stál.
Co já, øekl. Kadeø mu pøepadla do èela, zaryl se pohledem
do zemì. Ale ty . . .  náhle vyjekl vzbouøeným zalkáním, napjal jinoské hrdlo, hlas mu pøeskoèil, polekal se toho, zahodil obì maminèiny ruce, odstrèil Julia - který, pojídaje bábovku, pøiblíil se k nìmu a se zkoumavou pozorností hledìl mu
zespoda do tváøe - a dvìma skoky vysokých nohou vybìhl
z pokoje. V tu chvíli Janièka zavzlykla a prve, ne jí kdo mohl
zabránit, padla pøed maminkou, je úlekem povstala, prudce
na kolena.
Vlastièko! zalkala, pøilnuvi k øasám jejího roucha lítostivou tváøí, a objala jí úpìnlivì nohy, nehnìvá se na mne, e
jsem neumøela radi já?
Maminka ji hladila po vlasech.
Co to øíká, mluvila, pozdvihujíc ji násilím k sobì. Copak
neví, e tì máme vichni rádi? e jsi nae milá Janièka?

Janièce se to líbilo. Dala si otírat slzy, jako dívenka, které
bylo ukøivdìno, dala se dovést maminkou a tatínkem
k pohovce. Tiila se. Byla ráda, e je váená.
Vlastièko, kytla jako ze sna, pøevlékni si botky, ty má
jistì mokré nohy, venku bylo vlhko, ty se jistì nastudí!
Tu se stalo cosi neoèekávaného. Chvìní pøebìhlo semknutýma rtoma maminèinýma, její ohromné oèi se promìnily, její
tváø zlidtìla, a ona, která byla blahosklonnost sama, která
mne nedovedla zarmoutit, která se slitovala nad moji mukou,
se usmála. I Julius to bleskem postøehl; a protoe maminka,
usmìje-li se úsmìvem, boe, na koho by se to usmála, ne
na Julia? rozbìhl se jí do náruèí.
Maminko, volal, já jsem tady.
Pøilnula pevnì k jeho líèku, které hnulo krví ivota, a líbala
je a plakala, plakala, nebo se v ní probudila vzpomínka na babièèiny hry. Po prvé za tøi dny zas plakala a tak se navrátila
mezi nás. Vlastnì byla moje povinnost, abych Julia nenávidìla za to, e mne pøedeel; ale pøes nejlepí vùli jsem nemìla kdy; mé city letìly; vzala jsem tatínka kolem krku
a eptala jsem mu nahlas do ucha:
Tatínku. poèkej, já ti musím nìco øíci: e maminka neumøe?
A tu ona líbezná, která mne zaslechla, nebo byla maminka, napjala pai a strhla mne k sobì na prsa. Irénko, øekla,
a tiskla mne, a bolelo, já ti slibuji, e ne.
Její oèi byly blízko mé tváøe, její náruè byla bezpeèná, a ona
byla víra, pravda, láska, pøislíbení ivota. Miluji a nebojím se.
Èeho bych se bála, mám-li maminku? A já maminku nedám.

