Frantiek Jaromír Rube:

PAN AMANUENSIS
NA VENKU

ABSOLVOVANÝ PRÁVNÍK
Dokonáno jest! vzdychl jsem si, kdy jsem s právnickým
absolutoriem v pravici, nai alma mater Carolinum naèisto
opoutìje, ponejprv co absolvovaný právník v elezné ulici
se objevil. Dokonáno jest! vzdychl jsem si jetì jednou
a srdce mì zabolelo, a já vìdìl proè; ach, já to ji tenkrát
ve vech ilách cítil, e jsem jen proto pobonou ,,Z hlubokosti mé tìkosti skonèil, bych si mohl pohodlnìji svìtskou
V samotì kdy sedím a se souím zazpívat.
Tìmito smutnými písnìmi se obíraje, ubíral jsem se domù.
Tuze po juristicku jsem ale jíti nemusel: nebo stoje ji pøed
svým obydlím, teprv jsem pozoroval, e jsem celé Velké námìstí a skoro celou Dlouhou tøídu ji byl pøeel.
Pomalounku bral jsem se po tmavých schodech do svìtnièky, v níto jsem ze vech obyvatelù toho domu, aè ne nejblíe
u nebe, ale nejdál aspoò od zemì, dny ivota svého trávil.
Pøied do svìtnièky, hodil jsem absolutorium na postel, a zapáliv si dýmku, posadil jsem se na kufr, abych si po dvanáctileté pouti odpoèinul. A kam teï, Práile, - ptal jsem
se po dlouhém mlèení , sám sebe, kam teï? - Dvanácte let
jsi studoval, a teï sedí, a nebude-li o tebe pan tika stát,
bude teprva sedìt! Kam potom? - Tu se mi zaèalo teprva
pod lebkou rozednívat; tu jsem teprva vidìl, jak malý to jetì
slon, absolvovaný právník; tu jsem se teprva pøesvìdèil, e
nebe vude nezaèíná, kde se oèistec konèí. - Tak je to, èím
mení èlovìk, tím pro nìho na svìtì ménì místa.

Hezkou chvíli jsem tak hezky sedìl; vìda ale dobøe, e èlovìk, a zvlátì èlovìk jako já, sezením daleko nepøijde, nechal jsem sezení a zaèal jsem své explikace vázat a do kufru
ukládat. - Ji se s vámi navdy rozvedu, vzdychl jsem si, ukládaje poslední svazek, bol mi sevøel srdce, jak bych svùj chudinký ráj byl pochoval, a due má se poèala v èerné moøe
minulosti mé hloubìji potápìt. Dlouho spoèívaly zraky moje
na tìch uloených papírech, které mi z mnohé zlaté doby papírovou udìlaly, a pøece jsem se s nimi nemohl rozlouèit.
Ji se seberu,
jak se sluí na mue, kufr zavru,
klíèek vytáhnu;které ale srdce surové
jetì jeden pohled hanìt mùe ?
Tak je èlovìk, jsou-li dny ivota jeho pusté, i s metlou, která
radosti od nìho odhánìla, se nerad louèí.
Já si nemohl pomoci, já musel jetì jednou kufr otevøít .Otevru, a podívav se jetì jednou co neastný vítìz na svého svázaného nepøítele, øekl jsem: ,,Odpoèiòte v pokoji!
Amen! doloil za mými zády silný muský, mnì povìdomý hlas. Já se leknu, víko spustím ohlédnuv se, spatøím svého touebnì oèekávaného spoluáka tiku, an se na mì, mezi
dveømi stoje, potutelnì usmívá.
Jak pozoruji, jal se mùj vítaný host mluviti, tedy pøicházím
ji po pohøbu. Co kodí! Ale co to má znamenat, pøíteli Práile? Ty kouká jako pøátelé u hrobu. Styï se. Dnes dostane
absolutorium a kouká jako zakletá princezna z holubníku. Hlavu vzhùru - tak hezky jako panenka. Nyní pøiprav srdce své
a poslouchej, co ti bude Antonín tvùj ohlaovat.
Jak? Ty snad ji -

Mlè a èekej, a bude vyloíno, zakøikl mì mùj hovorný pøítel a dìlaje mi hlubokou poklonu, deklamoval dále: Antonín
tika èiní panu Antonínovi Práilovi, amanuensisovi u pana
doktora tiky svou nejponíenìjí poklonu!
Mnì bylo, jak bych z oèistce do sedmého nebe byl letìl, kdy
jsem tato milostná slova zaslechl; i padl jsem pøíteli okolo krku
a srdeènì jsem mu dìkoval. Mùj pøítel se usmál a øekl s komickou váností: Co tika slíbí, to tika splní! - Co øíkal tvùj
strýc, ptal jsem se radostnì mého protektora, kdy jsi mu
ádost svou pøednesl? - Co øíkal? Neøíkal napøed nic, òupl
si nato nìkolikrát, zvráskovatil èelo a udìlal na mì oèi, jako
by øíci chtìl: ,Antoníne, to nemùe být!- Antonín mu ale dokázal, e to mùe být. Vecka stavidla své výmluvnosti vytáhnuv, zaèal jsem mu jako Mirabeau do svìdomí høímat: ,To je
vám druhý Capagistus: s Papinianem chodí spat a s Ulpianem vstává, vecky paragrafy má v prstech, toho nejvìtího
juristu strèí do kapsy, a k tomu vemu píe jetì novely!
Bratøe, kdybys mì byl slyel, byl bys øekl: To je Cicerova
výmluvnost v tikovém fráèku sama! - Vìø, bratøe, já ti dìlal
z rétoriky tentamen rigorosum!
Co ti to ale napadlo, udìlat ze mne novelistu?
,,Já si nevìdìl jiné pomoci; novela je ta jediná slabá stránka mého strýce - a ta je silná.
Tomu nerozumím.
Hned tomu bude rozumìt, sly: Strejc miluje tetièku z celého srdce svého, tetièka miluje strejce ze ví due své, novely ale jetì více: následovnì musí strejc, nechce-li míti
v domì dlouhou chvíli, kadý mìsíc èerstvé novelky sehnat,
a kdyby je mìl sám udìlat.
A co tomu øekl tvùj laskavý strejc?

Mùj laskavý strejc se na mì podíval, jako by mì jetì jakiv nebyl vidìl, a øekl: ,e píe také novely? Hm, hm, - netoulá
se rád po hospodách? - ,Ach, mùj zlatý strejèínku, - rokuju
stateènì dále - ,to je snad jeho jediná chyba, e je dvanácte
let v Praze a e jetì neví, jak praská hospoda uvnitø vypadá. - ,já ho tedy pøijímám, aèkoli ho neznám, øekl po chvíli
strejc. ,Zejtra pojedu na statek, a se u mì asi za dvì nedìle
ohlásí a hned nìjakou novelu s sebou pøinese. - Já neopominul hned nato strejce popadnout okolo krku, pøi které pøíleitosti jsem mu tak vøelé políbeníèko vlípl, e na jeho upøímnost tak brzo nezapomene.
Ach boe, já ani nevím, jak mi je! zvolal jsem radostnì.
,,jak se ti zavdìèím, jak tvému panu strejci - an ho jetì ani
nemám èest znát! Ta èest se ti mùe hned státi, pøevzal
mùj hovorný pøítel slovo. Tetinku Rozmarinovou jsi èetl. Udìlej z tetinky advokáta, dej mu na hlavu oumìlý klobouk, na nos
støíbrné brejle, do vesty zlatou pikslu, do pravé ruky hùl, do levé
repliku, a má mého rozmarinového strejèínka celého. Anebo poèkej, jetì líp. Podívej se na mne; takový exempláø, jako
já sem, jest také mùj strejc; O nìco starí vydání, to se ví ex
hypothesi: a liíme se jedinì tím jetì, e se nás kadého jiná
filozofie drí. On miluje toti Labyrint svìta, já ráj srdce; on
pivoòky, já pivo; on Bílou paní, já pana Bílého; on Kollára, já
Mínu, a dobrá due je ti - kdybys mu øekl o rukavici, plá ti
dá; ty bude mít u nìho èasy, proti nim Galaovi èasové pravé
neèasy budou; vìø, kadý týden proije u nìho sedm zlatých
vìkù, a nebude vìdìt, který byl zlatìjí.
Vecko je to pøekrásné, øekl jsem ku pøíteli, ale ta novela -
Ta ti dìlá vrtochy? zvolal pøítel Zejtra jede beztoho na èerstvé povìtøí; vem oèi do ruky, koukej a pi, co , uvidí; napni
ui a pi, co uslyí. Vyvol nìjaké utìené oudolí, z jedné strany

ves, z druhé háj, ve vsi nech zvonit klekání, v háji kukat kukaèku; popisuj modré oèi myslivcovy dcery, konelovu zelenou vestu a kantorùv èervený nos. Pøed zámkem si vykraèuje
dùchodenský písaø a hvízdá si, z vikýøe vykukuje vrátného
schovanka a zívá. Nech se to køíem a køíem zamilovat, naházej do toho marcipánových srdcí a perníkových kominíkù,
slzí a smíchu, tance a mrzutosti, k tomu ober jetì trochu Lafontaina, Cramra, Spiessa a jak se ti spiritusi vickni vudy
jmenují; pak, aby to bylo pøece trochu poetické, nahrò do toho
slov, kterým ani sám rozumìti nebude, a neudìlej k tomu
ádného konce: tak má po strachu. Kdyby ale tvá novela
tiskem vyjít mìla, neopomeò døíve po kafírnách a hostincích
pilnì se ohlídnout, sice se jetì na svá mladá kolena doèká
kritiky. Pan Práil není a nebude novelistou. Mohl bych toho
jetì napovídat, e bys dlouhou chvílí umøel, nemohu ale, srdce nedá pro upøímnost; musím letìt sestøe koupit klobouk
a rukavièky, - dobrý bude zlatý støíbra profitu na rozlouèenou
s Prahou, pak musím jetì pana mistra krejèovského ze smrtelných ouzkostí vysvobodit, on ví, e jedu pryè, a já vím, e
mu to hroznì malé potìení dìlá, e se s ním nepøicházím
jetì rozlouèit; pak musím jetì paní tetì oznámit, e nepøijdu k veèeøi, a notabene, k mé Bábince jít a povìdít, jak mi ji
dnes alostí srdce puká, e ji zejtra snad navìky opustím. Mìj
se dobøe, Práile; veèír se uvidíme u Èerveného raka. Adió,
pane amanuensise! Poklonil se a odkvapil.
VESELÉ LOUÈENÍ
Zaplativ si na dostavníku místo, el jsem tichým soumrakem do Kopøivové ulice, a právì tlouklo osm hodin, an se mi
nad vysokými vraty èervený rak nad zeleným vìncem v celé

své slávì objevil. Vejdu do hostince, tu bylo jetì jako na Popeleèní støedu v kapse masopustního hrdiny
Wünsch guten Abend! pøivítal mì ji obstárlý krèmáø, trochu se pokloniv a èepièku na pùl kola pozvednuv.
Wünschen Sie Bier?
Bier, odpovìdìv, usadil jsem se do kouta, tak abych mohl
dobøe na dvéøe vidìt.
Lény! zvolal pan hospodský, e ho mohli za devátou zdí
slyet, a obrátiv se ke mnì s malou poklonkou, pøívìtivì øekl:
Kommt gleich!
Sotva vak to doøekl, rozlítnou se na druhém konci svìtnice dvéøe a jimi pøiletí as osmnáctileté dìvèe s havraními kudrlinkami a se strakatou zástìrkou s kapsièkama, lehounkými kroèky se ke mnì pøitoèí a z korálových rtù se jí utìenì
vyvinulo:
Schaffen Sie Krügel? pøièem se milostnì trochu zastydìla.
Krügel! byla má odpovìï.
Gleich! prohodila dívka a zmizela. Hezké dìvèe, pomyslím si a zapálím si od pøede mnou na stole hoøící svíce dýmku, kterou jsem si doma ji nabil, a poènu kouøit. Lénynka byla
tu s pivem hned, a postavivi dbánek se sklenièkou na stùl,
usadila se u dveøí.
Hezounká Lénynka vroubila punèoku, pan hospodský chodil sem a tam, jako by, kdy hodnì mrzne, na strái stál, já
kouøil a díval jsem se, co se bude díti dále.
Dlouho nepøicházel ádný, a èím více èas ubíhal, tím více
na mì pøicházely tesknosti prázdné hospody. Pou se teprv
v celé své hrùze okáe, kdy je v hospodì; kdy v prázdné
hospodì sedím, tu mi pøichází, jak - by tu due zde zemøelých
radostí straily, hledíce na oputìného hosta vyhoøelými zra-

ky ztøetìných snù, které tu byli hejøilové opustili.Pomalu
se zaèali páni hosté trousit a duchové zmizeli; pan hospodský dìlal ostøejí poklony, Lénynka vítala, div si jazejèek nepolámala, a lítala do sklepa, div e si neubìhala noky. Klobouky se zaèaly po chvíli na hrabicích ji maèkat, pro hovor
a smích nebylo ji slova slyet; já se ji do druhého dbánku
s tìkým srdcem poutìl, a jetì se ani jedinký známý oblièej zrakùm mým nezjevil. Najednou se strhne v prùjezdì køik
a rachot a moji zlatí bratøíèkové pod správou mého protektora vesmìs in dulci jubilo tu!
Zpívali:
Hola, kde je sklepnice,
e nám nenalívá;
z vyprázdnìné sklenice
smrt a ïas se dívá.
Hola, kde je sklepnice,
kde je nìco na ni?
Proè neplní sklenice,
kdy jsou tady páni?
Pivo, pivo, pivo sem!
Chceme íeò plait;
sic tu íní zahynem
a pak budem strait.
Lény! Lény! volal pan hospodský, div si plíce nevykøièel,
hluboké poklony veselé spoleènosti mezitím dìlaje.V tom
okamení pøilítla také èiperná Lénynka, s kterou po tu celou
píseò jeden nosatý pán nìco velmi moudrého rozprávìl, a jako
z krásného sna vytrená ptala se ostýchavì hrdlièím hlasem

Schaffen Sie Krügel ? To se rozumí, òákého ale rozumného; pøinese-li melírované, ponese ho zpátkyl volali veselí bratøíèkové, a podávajíce mi pravice své, oblehli stùl,
u nìho jsem sedìl. Spoleènost nae záleela ze sedmi
oudù, z tøech bývalých právníkù : mne, veselého tiky
a hubeného Konopáska, ze dvou medikù : pana Soukalíka
s knírama a pana Vendelína bez knírù, z pana Chrousta,
básníka s èervenou tváøí, a pana Louskala, gramatisty
s èerveným nosem.
Soukalík: Co je to za dìvèe? Já ji tu jetì nevidìl.
Konopásek: Nemohu slouit, nemìl jsem jetì to potìení
jaksepatøí ji vidìt.
Vendelín: Jestli mì zrak netajoval, bude to òáký rekrut.
tika: varné dìvèe, aè jsem ji jen pozadu zahlídl.
Chroust: krása je ze vech stran krásná.
Vendelín: Dobøe má, Chrouste, jako pivo, ze vech stran
mokré.
Louskal: Ó, ná Vendelín mívá krátké, ale jadrné nápady.
Vendelín: Mohutné, Louskale, mohutné!
Soukalík: Ticho! Lénynka ji pøináí pivo, mùeme si na ni
posvítit.
Chroust : Oveme, krása miluje svìtlo.
Konopásek : Rozum mhu.
Vendelín: Ne vdycky, Konopásku, ne vdycky.
tika: Aj, z naeho Vendelínka se zaèíná dìlat, jak pozoruji, pøítel osvìty.
Konopásek: Iluminac, bratøíèku, iluminac, není-li pravda,
Vendelínku.
Vendelín: Máte pravdu, páni právníci musejí mít pravdu,
a kdyby ji nemìli, tak si ji musejí udìlat - Ale, Lénynko, kdypak to pivo -

Tu jsem! zaeptala Lénynka, stavíc tøi dbánky na stùl,
a chtìla uklouznout.
Ne tak! zvolal vitoøivý tika, reterující dívku za ruku uchytiv, tak se u nás nehraje. Sem k svìtlu, a pøece vidíme, jaké
rùe na tváøích naí Hébé kvetou.
Zdráhající se ale Lénynka, odvrátivi hlavièku od slavné
spoleènosti, schovala bradièku za strakatou zástìrku, jak
se na kadé spoøádané dìvèe sluí a patøí. Ale vihlý pan
tika udìlal krátký proces, strhl Lénynce s oèí zástìrku, podíval se jí èipernì do oèí, ostal na ni hledìt a zvolal: Kýho
laka, a mì husar, Dorotko, kde ses tu vzala, - co tu dìlá?
Soukalík: Copak tøetí?
Konopásek: Nechte ho; mìsíce pøibývá.
tika: I to bych se byl spíe smrti nadál, neli e tady nai
èernookou Dorotku najdu.
Vendelín: Vidíme, kdo by si to byl pomyslil!
tika: Ale, Dorotko Soukalík: Nenadávej jí - vdy se jmenuje Lénynka.
tika: Lénynka? Aj, aj - - jakpak ji dlouho?
Lénynka: Ba, ji od rána.
tika: Od rána? - Was der Teufel? A kdopak tì tak pokøtil?
Lénynka: Ná pán; on povídal, e je Dorotka horácká, a sem
e chodí páni.
Vendelín: To má pán skoro pravdu.
Soukalík: Kdo by to v tom starém pùlsudu byl hledal? Já
myslil vdycky, e umí jen pivo køtít, a on také Dorotky.
Vtom zaklepal nìkdo na dbánek.
Lény! zaznìl hospodského hlas; Lénynka se vytrhla z ruky
svého mladého starého známého a letìla tam, kde její pøítomnosti více potøebí bylo.

tika: Le, le, holubièko má, abys nemìla na jeden den
køtiny a biømování.
Soukalík: Nìjaká dobrá dívka!
Louskal: A kdepak se seznámil pan tika s tou bìlièkou?
tika: V Jedlovicích, v minulých prázdninách o posvícení;
ona byla u muziky jakoto ne paní hospodské tím, co se u nás
øíká královnou plesu, a následovnì mojí taneènicí.
Vendelín: Taneènicí? Podívejme se, kdo by si to byl pomyslil; i to bychom se jí mìli zeptat; panno Lénynko!
Lénynka: Ráèíte porouèet pivo?
Konopásek: To je protekce; jak Vendelín hne jazykem, ji
celý svìt se ptá: chce-li pivo.
Vendelín: Ano, ano.
Lénynka: Tak neráèíte porouèet?
V endelín : Neráèíme.
tika: Ale já ráèím porouèet, abys tu ostala. Povìz pak mnì,
Dorotko, jak jsi na tu astnou mylénku pøila, anebo kdo ti
tu zlatou radu dal, abys opustila Jedlovice - a la do Prahy?
Lénynka: Paní teta.
tika: Paní teta? Aj, aj - a proèpak?
Lénynka: Abych prý dostala v Praze nìjakou polituru.
tika: Polituru? Ah, to je jiná, andílku! Ovem, v Praze je
mnoho lidí, kteøí polírují, tìch ale jetì víc - kteøí lakýrují - Mnì
se, mnì se, mnì se ale vecko zdá, e v té polituøe, kterou ty
mì chce olakýrovat, jiný piritus vìzí. Není-li pravda, Dorotko? Milá holka, ty mì neopije rohlíkem, a abys mì uèila
z kamnovce vlky vyvádìt, k tomu ses narodila tuze malá. Takoví lidé, jako já jsem, ti si nedají tak snadno na nose kanafasy malovat - Není-li pravda, nìkterý z tìch hezkých panáèkù
se zelenými vejloky, co leeli v paèkovì? Umím hádat, Dorotko ?

Lénynka se zapejøila, sklopila oèi a chtìla se pìknì porouèet, èemu ale pan tika na ádný zpùsob nechtìl rozumìt.
Lénynka: Ah, raète mì pustit, já musím nalívat; páni volají.
tika: Nech pány volat a poslouchej moudré øeèi, tak
brzo je zase slyet nebude. Není-li pravda, - ta lískovka
s bílým øemínkem a ty zelené vejloky? - Inu, jak jinak,
panenky louskají rády lískové oøíky a husièky chodí rády
po zeleném; k tomu tíhlý chlapíèek, e by ho mohl pøetípnout, - to nemùe být pro hezkou panenku krásnìjích mylenek, a jedna z nich by postaèila padesátiletý
rozum nejpobonìjí panny narub obrátit - není-li pravda, Dorotko?
Lénynka: I já nevím.
tika: e neví? Ó, ty jetìrko! Vak ty ví dobøe, co nechce vìdìt.
Lénynka: Prosím - raète mì pustit! - pán bude hubovat.
tika: A hubuje, alespoò bude nìco dìlat! - Poèkej, já ti
musím tu historii jetì dopovìdít. Lénynka: Já ji u nechci slyet! Raète mi radìji povìdít, jak se máte?
tika: Zle,milá holka, zle! Penìz dost - a ádnou íeò. Vloni jsem vypil Jetì pùl pinty najednou, a letos ji jen celou
pintu nadvakrát - A jakpak se má ty, holubinko?
Lénynka: Já? Ach - poøád mì hlava bolí.
tika: To je od tudií! - A srdéèko ne?
Lénynka: Jestli porouèíte, - také...
tika: To je láska.
Lénynka: To snad ne!
tika: To snad ano. Vendelíne, povìz jí, proè ji hlavièka zabolívá.
Vendelín: Hned, jen vemu jetì kadenc Nato udìlal ze sklenièky notný douek a poèal zpívat:

A já vdycky, proè mì
má hlavièka zabolívá,
a já vdycky, proè mì
má hlava bolí.
Konopásek: Pro vecko na svìtì, Vendelíne, udìlej as na tøi
hodiny pauzu, já ji dostávám zapálení mozku.
Vendelín: Neboj se, Konopásku, neboj, tvùj mozek se ti nezapálí.
Vtom nìkdo klepal - dìvèe se vytrhlo a odbìhlo.
Soukalík: Jdi k ípku, propadená jetìrko!
tika: A ty, Konopásku, kdepak jsi nechal Karlíka?
Konopásek: Jdi s ním! Nejmíò padesátkrát jsem mu øekl:
Má pøijít k Èervenému raku. - U jsem to slyel! byla vdy
jeho odpovìï. Za òupec nestojí, co se zamiloval.
Zamiloval? Haha! - smáli se veselí bratøíèkové.
Karlíèek se tedy zamiloval? opìtoval si pan tika.
Hleïme, hleïme !
Vendelín: Smiloval se pán Bùh nad rakem.
Soukalík: Já vdy myslíval, e by se ani zamilovat nedovedl.
Chroust: Nedovedl? Hahaha! Milý brachu!
Pøed láskou tì neochrání
ani líky, ani práva,
ani moudrost, ani sláva,
ba i ani prázdná hlava.
Kde vzal ale kdy? To je jiná otázka.
Vendelín: Bezpochyby, kde ho jiní berou, kdy se jim ho nedostává.

tika: A jeho Dulcinea?
Konopásek: Je z venku.
tika: Moná, on míval èasem poetická intervalla.
Vendelín: A zùstává také venku?
Konopásek: Ovem.
Vendelín: Ach, to je laciná láska.
tika: Zná ji, Konopásku?
Konopásek: Znám ji - hezké dìvèe, modrooká z bledé várky, jetì ale uèinìné dìcko, sotva je jí sedmnácte let.
Soukalík: To nekodí, ona si pospíí, a Karlíèek bude mít
pøece tolik rozumu, e poèká.
Konopásek: Je bohatého mlynáøe jediné dítì a jmenuje
se Julinka.
Vendelín: Julinka ? Vidíme, kdo by si to byl pomyslil!
Soukalík: A co dìlá Karlíèek?
Konopásek: Píe na papíøe se zlatou oøízkou psaníèka - trhá
je a píe zas jiná, kupuje almanachy, maluje srdéèka
s plamínkem a køidélkama a uèí se Kdyby krásná Lína moje
byla nazpamì.
Vendelín: Inu, láska není ádný kropáè.
tika: Lásko, lásko,ó, ty - Chrouste, odøíkávej dále.
Chroust:
Tóne citù naich nejsvìtìjí,
èíe zlatá jeduplné slasti,
teskných rájù, blahých pekel vlasti,
mylénko ty ze vech nejjasnìjí.
Hvìzdo jasná v pusté noci naí,
poézie v próze zemských dnù,
nejkrásnìjí z nejkrásnìjích snù,
bùe dobré, jeho milost straí.

tika: Lepí, Chrouste, lepí!
Vendelín: Nechte ho, nemate mu koncept; blázen, kdo dìlá
líp, ne umí.
tika: Tedy dál, milý Chrouste, a neteèe-li to, nahni, my jsme
ji na básnì zmála navyklí.
Mezitím se otevøely dvéøe a pøes práh vkroèil velký, asi ètyradvacetiletý bledý èemovlasý jinoch, vyòoøen podle nejnovìjího kroje.
Soukalík: Ach! My o vlku a vlk za humny. Pozdrav tì Bùh,
Karle!
Vendelín : Humillimus, celeberrime!
tika: I pìknì vítám! pánové, tuto mám èest pøedstavovati
pana Karla Dubského, nastávajícího doktora v lékaøství. Kdo
nebude moci umøíti, poli si jen pro nìho. - Pane doktore, tu
je nae slavná spoleènost, a tuto (ukazuje na mne) mám èest
pøedstavovati dva pány v jedné osobì: pana amanuensisa
mého strejce a pana novelistu mé tety.
Dubský: Vak je dobøe, pane tiko! A co ty tu dìlá, Práile?
Louèím se, byla má odpovìï.
Vendelín: Práil? Ten odpoèívá, aby mohl zejtra zahálet.
tika: Ale, Karlíèku, proèpak tak pozdì?.
Dubský: Kdo za vámi do hospody pozdì pøijde, pøijde
vdycky jetì dost brzo.
Soukalík: I podívejme se! Kdo by si to byl pomyslil, e
se z Karlíèka, co pøestal milovat humores, humorista udìlá!
Vendelín: Lénynko! Panu doktorovi za ètyry krejcary.
Dubský: Vendelíne, Vendelíne, u jsi ji zas ulovil.
Konopásek: To je jetì ta vèerejí.
Vendelín: Konopásku, pozor, a jsme dobøí.
Konopásek : Posvì si, abys nemluvil potmì.

Soukalík: Ovem, mohl by si zlámat jazyk.
Dubský: Ba!
Vendelín: Karlíèku, z tebe mluví láska.
Dubský: A z tebe íeò.
Vendelín: Kdoví, Karlíèku, kdoví; proto tì mám ale pøece
rád, ty jsi pøec hodný; nìkteøí pánové si ale myslí, e - nu
ovem, nìkteøí pánové mají mnoho v hlavì.
Dubský: A nìkteøí èasto.
Vtom pøijde Lénynka, postaví pivo na stùl, vytáhne z kapsy
nìjaký papír, obrátí své èerné oèi na pana tiku a zaène prosebnì: Pane tiko!
tika: Co chce panu tikovi?
Lénynka: Já bych prosila - neraète vìdìt, kde tu zùstává
ten, co písnièky tiskne?
tika: Vím; copak mu chce?
Lénynka: Kdy jsem jela z Jedlovic, dal mi ná Zazvonil tuhle písnièku, abych ji tu dala tisknout.
tika: Sem s ní.
Nato rozevøel papír a posadiv se do øeènické pozice zvolal
: Ticho! Nový básník se krábe na èeský Parnas.
Chroust : astnou cestu!
Konopásek: Podívejte se, má-li pod padím gramatiku.
tika: Ticho! Chrouste, pozor! ,,Ju-lin-ka. Dobøe!
,,Ju-linka - ml-ml -, ten pan Zazvonil musí bejt znamenitý
èlovìk! On píe jetì hùø neli já.
Lénynka: On je u nás ponocným.
tika : Ponocným ?
Soukalík: Zas jeden pìvec, jeho publikum døímá.
tika: Ticho! ,,Julinka ml-ml-, lak aby to èetl!
Soukalík: Dej sem tu Julinku a jdi k tomu, kdo tì èíst uèil,
aby ti vrátil sobotáles.

tika: Tobì? Ne, tobì nedám Julinku, ale Karlíèkovi ji dám,
do jeho departmán patøí Julinka. Není-li pravda? Karlíèku, tu
má a èti.
Dubský vezme list, podívá se lhostejnì naò, rozevøe ho, nahlídne blíe do nìho, lekne se, ète zbìnì a zbledne.,,Ó,
astná náhodo! zvolá, sloí papír, strèí ho hbitì do tobolky,
popadne klobouk, hodí peníze na stùl a letí ze dveøí. My zùstali jeden na druhého koukat, jako by byl kadý z jiné hvìzdy
spadl.
Soukalík: Copak se mu stalo, e se tak najednou splail?
Vendelín: Já jsem v Jiøíkovém vidìní.
Lénynka: Má písnièka!
Louskal: Je tatam.
tika: Ale kampak to letìl?
Konopásek : Bezpochyby na Vyehrad! Bude tam pustým
skalinám deklamovat svou lásku, bude z hrobù citovati v pánu
zesnulé, nadìlá z vanotù, co se v kopøivách vyehradských
prohánìjí, poslíèkù své milosti, zeptá se Vltavy, proè temnem
lká, pøijde o pùlnoci domù a bude se Bohem dokládat, e
sedìl u Tøech lip.
Vendelín: Pøejme mu tu radost.
Chvíli se jetì o tajemném zmizení pana Dubského s písnièkou mluvilo, brzo se vak rozmluva po jiném poli toèiti zaèala.
Lénynka nalívala pilnì a veselí bratøi si pøihýbali ze ví síly
své, pili, aby mohli zpívat, a zpívali, aby mohli pít. Oèi se jim
zaèínaly pomalu zavírat, srdce ale stála otevøena dokoøán,
upøímnost rostla jak topol. Druzí hosté se pomalu rozcházeli,
a jsme koneènì celý hostinec opanovali. Pùlnoc se poèala
blíit a s ní pøicházely bledé hrùzy a strachy její. Zde onde
po stolkách stojící svíèky byly zhasnuté, umírající svìtýlko

od stropu visící lampy ji jen mouralo, na naem stole hoøely
jetì hodné dva zbytky svící, které, aè jejich knoty skoro tak
dlouhé byly jako ony, pøece aspoò tolik svìtla vydávaly, e
se oblièeje vyvolených, kteøí a do konce setrvali, jetì dosti
rozeznati daly. Pan hospodský sedìl - v pozici svého raka
na títu - u kamen a spal, jak by ho do vody hodil, jeho tváøe
byly klidné a bylo na nich vidìti, e jeho poslední mylénka
nebyla íeò. Lénynka sedìla nedaleko naeho stolku a zívala.
V celé krèmì bylo jako v hrobì, jenom u naeho stolu se jetì
jevil ivot. Soukalík zpíval z útrob srdce svého:
Pro jedno kvítí
slunce nesvítí.
Vendelín mìl ji celý svìt rád. tika se hateøil s Konopáskem, miluje-li Dubský hezounkou Julinku z lásky anebo
ze zásady. Chroust hledal rýmy pod stolem a Louskal dokazoval s neslýchanou výmluvností, e to slovo pøítel nepøichází
od pøíti se; já mlèel a myslil jsem na svou novelu.
Uhodila dvanáctá.
Padla! Vzhùru! zaznìlo v celé spoleènosti. Bratøíèkové vstávali a poèali prohledávat své kapsy. 1 zaplatili jsme, co jsme
byli dluni, øekli jsme Lénynce: Dobrou noc! ona nám: Gute
Nacht! a vysypali jsme se na ulici, kdeto jsme, podave si
ruce, se rozeli.
RADOSTNÉ CESTOVÁNÍ
Na Staromìstské radnici udeøilo pùl páté, kdy jsem
na cestu ji docela pøipraven své staré hospodyni sbohem
dával.

Neraète na nic zapomenout, napomínala mne peèlivá Marta. Líp je dvakrát se podívat neli jednou se vrátit. Raète mít
s sebou nù, - kartáèek na zuby, dva átky do kapsy, peníze?
Kdo se jednou vrátí, dvoje netìstí najde.
Sbohem, matko! - Opatruj vás Bùh!
Pán Bùh raè opatrovat; astnou cestu - pravou nohou napøed!
Bylo ji hezky ero. Ulice byly ale jetì, jako kdy je vyplákne. Praha, nae stará Praha spala jetì jako po bále a s ní
spalo vecko: dobøí Fridolínové spali jetì tak dobøe jako zlí
Dìtøichové, nevìøící Tomáové jako lehkovìrní Adamové, peèlivé Marty jako nepeèlivé Marie, skromné Popelky jako nádherné Isabely. Pøibìhnu k hospodì. V prùjezdu stál nevyspalý sklepník bez èepice, ve svém èerném kanceláøském fráèku a v modrooké zástìrce - proti nìmu choulostivá sklepnice, schovávajíc pod svou merinovou zástìrkou své hedbávné ruèièky; a ti dva lidièky hledìli na sebe tak milostnì, jako
by si byli ji vecko povìdìli. Na dvoøe bylo ivo. As pìt tuèných chlapù zapøahalo tré hubených koní k dostavníku, z jehoto okének ji kudrnaté a nekudrnaté hlavy vykukovaly. Nad
nimi rovnal fici rozlièné katule.Ach - katule? Dobré znamení! To nebudou krásenky také daleko! - a nadìje mì nezklamala! Nedaleko stály dvì, jedna jetì jsoucí a jedna ji
bývalá, v tak dùleitém rokování zabrané, jako by nejménì
osud turecké øíe rozhodnouti mìly.
Je to ...ický vùz? ptám se skuteèného nádvomíka, který
vánì k tomu zapøahání dohlíel.
Je, byla jeho odpovìï. Na toto vyjádøení strèím bez irokého rozmejlení hlavu do vozu, a hledaje pro své drahé já ji
odvèíra draze zaplacené místo, spatøím jetì dvì prázdná.
Dvì? To je dobrá, myslím si to si mùe jetì vybrat.

Vklouznu tedy do prvního oddìlení a mám to potìení tøi ji
dobøe usazené pány tam nalézti.
Jeden sedìl po koních a proti nìmu na irokém sedadle
dva, a sice tak daleko od sebe, e mezi nimi jetì poøádný
èlovìk poøádnì sedìti mohl. Urovnav si své osy, zaènu
se mezi ty dva pány velebit, a byl bych si také upøímnì mezi
nì sedl, kdyby mì ze tøech stran hømící: Schon besessen!
na jiné mylénky nebylo pøivedlo. Místo jako místo, pomyslím sobì, místo po koních také místo, a kdo se veze sedì
po koních, také se veze, - stìhuji se na prázdné místo po koních, které jsem, protoe jetì besessen nebylo, také astnì obdrel. Usadím se a èekám, brzo-li se nae archa hne;
archa nae ale stála tak systematicky, jako by na hoøe Ararat
byla sedìla.Co dìlat, kdy není co k dílu, abys nezahálel?
Vystrèím hlavu z okna, sklepník stál jetì se sklepnicí v prùjezdì, nádvorník stál se zaloenýma rukama u naich koníkù
a zdál se jejich ebra poèítat, ty dvì krásenky hovoøily jetì
jak prve. Abys nezahálel, øekl jsem sám sobì v duchu, bude poslouchat. I napnu sluchy.
Jak jsem ti povídala, pravila právì ta rozumnìjí k té hezèí, øekni jí, a mi nechodí bez èepce do kuchynì, a ty kapky
a pilnì bere - ten mustr na ty noèní lajblíky - domácí kuchaøku, to petrelové semeno a ten pytel od mouky e polu, a
sem Honzík pøijede. Julii øekni, e se bude Loty Rohanfeldová vdávat, e si bude brát pana Veverku. Já myslím, e budou ty aty Julii dost - a líbit se jí budou také, a ten klobouk øekni, e mi ho paní Voprálková pomáhala smlouvat - estnáct zlatých, ani krejcar nechtìla slevit. - Ano - ty botky e
nejsou jetì hotové, e jsem tòkrát byla u evce a e jsem
se zlobila (vtom uhodila pátá hodina).Opatruj tì Pán Bùh,
vecky e pozdravuji. - Nato si daly jetì po hubièce, starí

udìlala té mladí køíek, ta jí za to políbila ruku, nádvorník jí
pomohl do vozu a ona se pìknì usadila na to místo, na nì
bych já pøed chvilkou málem by1 patnì dopadl.
Sedí dobøe? ptala se peèlivá panièka sedící ji sleèinky.
Dobøe, matinko, odpovìdìla sleèinka.
Ostaò podvázaná, a ti nenafouká do uí, zrána je zima;
pi mi brzo, to ti povídám - a nemáme darmo starosti, - a tu
má jetì nìco drobných pro pøíhodu.
Jetì by se byly jistì dlouho louèily, kdyby peèlivost matinky bedlivosti ficiho, který pøiel vybírat, nebyla musela místa
postoupit. Pan fici vybral, podìkoval a odstoupil; na jeho místo
vstoupil pan expeditor v ruském koichu, dal si od pánù pasaérù okázati lístky a èetl pøi té pøíleitosti katalog. Gut ist!
zvolal pøesvìdèiv se, e mu ádná drahá hlava nechybí. Jakube, jeï! - Wünsch glückliche Reise! - Jakub práskl do koní,
konì trhli, sklepník se sklepnicí odskoèili kadý na jinou stranu a vùz ujídìl, jako kdy hømí. Zaèátek naí cesty byl, jako
mnohý zaèátek, trochu loudavý: èím dál jsme ale jeli, tím rozmanitìjí a následovnì také zábavnìjí byla cesta nae.
Byl ji bílý den, kdy jsme do první vesnice pøijeli. Na návsi
stál slouha, podpíraje se na hlavní mylénku své metody, jíto
svým nevázaným svìøencùm na cit ouèinkoval, - a troubil; zde
a onde vykoukal z okna ospalý oblièej a èilé vesnièanky v neglié vyhánìly rohaté a nerohaté ètvernohé hospodáøství ze vrat.
Pøi té idylické vyhlídce jsme si otevøeli vecka okna, která
se otevøít dala a pøi kterých nedostatek skla otvírání zbyteèným neèinil, a vekerá spoleènost se mi tu objevila v celé své
kráse. Mnì po boku sedìl pan Holdenau, as dvacetiletý chlapíèek. Èelo jeho bylo vysoké a hladké, jak by je ulil; vlasy jeho
byly èemé a pod vkusnými oblouèky jeho oèí hrála mu oèka
jak trnky, jeho tváø byla jednobarevná, trochu pøihnìdlá, ale

tak jemné pleti, e bych ho byl, kdyby nebyl právì z dýmky
kouøil, za pøestrojenou hezkou brunetku drel. Na sobì mìl
svìtle hnìdý fráèek s pozlacenými knoflíky, v kroji jeho vestièky bylo více nìné poezie neli v mnohé sbírce básní ovìnèeného básníka ... a z male u jeho kravátku vysvítala tak astná mylénka, e se péru z obyèejného èeského brku ani popsati nedá. Na rukou mìl bílé rukavièky, na hlavì karlovarskou èepici a k tomu byl eniálnì zahalen letním plátíkem
hnìdé barvy. Já se tomu nemohl dosti vynadivit, k nejel
po potì. Byl to bezpochyby jeden z onìch astných panáèkù, jemu matinka týdnì tolik pìtek svìøí, e by nimi deset
takových panáèkù dlouhou chvíli dostat a nejménì pìt rozveselit se mohlo. Takoví lidièky mívají vùbec dlouhou chvíli, a e
i ten nejrozumnìjí z dlouhé chvíle velijaké nerozumné kousky
dovede, to i u nás víme. U pana Holdenaua se toho ale nebylo tuze co bát, on mì1 proti tomu dobré prostøedky; brzo si
rovnal poetickou vestièku, brzo romantickou mali, skrze kukátko se díval na silnici, svlékal a oblékal rukavièky, hrál si
s prstenem a konal jetì jiné dùleité vìci, které vypravovat
ani èas, ani místo nedovoluje.
Nejvìtí èást své bedlivosti obìtoval.ale své kakadì; neustále mìl v kudrlinkách co dìlati a pìstoval je s tak nelíèenou
etrností, e by si ho mohly vecky krásenky ex officio a vickni
viháci ex professione za vzor vzít. Ze veho, co dìlal, vysvítala jakási okrouhlost a uhlazenost, patrné to astné výsledky dlouhého a hlubokého bádání; a ve, co dìlal, dìlal tak
nìnì, tak nenucenì, tak vkusnì a s takovou praxí, jako by
co iv nic jiného nebyl dìlal.
Proti nìmu sedìl pan Topoleso, mu as tøicetiletý s bledým
podlouhlým, asi ètyrycetiletým oblièejem, v hnìdém kabátì
s aksamitovým límcem, koukal zasmuile a kouøil. Byl to ne-

astný tenorista, který, bae po bobkovém vìnci slávy, na divadlech hlavních a nehlavních mìst rùe svých tváøí prozpíval;
tuze velkým nepøítelem sklenièky prý také nebýval, a toto nevinné vyraení, které mnohý frakem a mnohý jenom rozumem
zaplatí, musel pan Topoleso tøemi ze svých nejvyích tónù
za platit. Nato vystoupil opìt, zpíval jak mohl, nutil se, ale ji to
nelo, a jen pro tu malièkost, e nemohl tak vysoko, jak to
krasocitné publikum chtìlo, pøiel Topoleso - aè ho dva slavní kritikové, to se ví, e jen z lásky k umìní a pravdì, dreli pøece dolù, kam nechtìl; a nyní, jak sám pravil, se ubíral ke své
sestøe na venkov pro nové rùe a odtamtud do Gräfenberku
pro nové tóny, kam se nyní pro hlas tak pilnì jezdí, jako
se druhdy do Kopidlna pro rozum a do Libánì pro fousy chodívalo.
Proti mnì sedìl pan Cvrèek, malý èernovlasý, od netovic
poïubaný, slunì odìný pán ji pøi letech.
Mezi panem Cvrèkem a panem Topolesem sedìla co Kvìtná nedìle mezi karednou støedou a Bílou sobotou nae
známá sleèinka, roztomilá blondýnka v zarùovatìlém klobouèku; - dìvèátko samý smích.
Avak nejzajímavìjí osoba v naí spoleènosti, jak pro toho,
kdo chce psát novely, pro duezpytce, tak pro èlovìka, který
nemá co dìlat, byl bez ví pochybnosti na zadním sedadle
sedící pan Nevidìl, mladý zarmoucený èlovíèek, jakým za naich èasù rozervanci øíkáme. Dle jeho bolestného pohledu
byl by ho mìl kadý spoøádaný èlovìk za absolvovaného,
na prázdniny jedoucího filozofa, který ale jetì neabsolvoval:
kdy se èlovìk na jeho eniální klobouk døíve ne na jeho absolvovaný oblièej podíval, byl by ho kadý, kdo v létì íeò
z Prahy za Oujezdskou bránu zanáel, za vídeòského harfenistu z Prahy drel; díval-li se ale èlovìk déle na nìj, zdálo

se, jako by pan Nevidìl klobouk smekal a øíci chtìl: Armer
Reisender. - Oblièej jeho byl zvadlý, oko vyhaslé; na jeho vysokém havraními kadeøemi zastínìném èele zdálo se strané
tajemství stárnouti; slovem, pan Nevidìl vypadal, jako by byl
z nìkterého pindlerovského románu utekl.
Vedle pana Nevidìla sedìl jako aludský tou podle smrtelního høíchu pan Koukal a spal; proti nìmu letitý izraelita
v èerné noèní èepièce a spal také, na druhém konci jakýsi certus quidam, jemu po boku paní Lorbeerhainová, o ní nic jiného povìdít nevím, neli e mohla sedìt po koních, e nemohla cítit tabák a e mìla na klínì pøekrásného pinèlíèka,
jemu, jak jsem se z jejích vlastních úst dozvìdìl, Finetl øíkali.
Ve voze bylo ticho jako v pythagorejské kole. Netrvalo to
ale dlouho - dostavník jel z kopce, kolo vrazilo na kámen, vùz
odlít, a z naí pythagorejské koly se udìlala idovská.
Kvìtná nedìle padla na karedou støedu, Bílá sobota
na pana Holdenaua a pan Holdenau mi dal pøi té pøíleitosti
tak upøímné políbeníèko, e jsme té upøímnosti na celý den
oba mìli dost; pan certus quidam padl na smrtelní høích, smrtelní høích na aludského toue a pan Koukal karamboloval
svou hlavou èernou èepièku svého protìjího souseda tak,
a to zaznìlo.
Paní Lorbeerhainová shánìla se ve smrtelních ouzkostech
po svém mazlíèkovi, volajíc: Finetl, gehst herl, pan Topoleso klel; blondýnka se smála; pan Cvrèek si drel nohu a volal:
Poèkej, chlape, pøijï mi pro dikreci! Mùj soused si rovnal
manety, já neøíkal nic; ubìhlík z románu si vzdychl a pan Koukal si tak klasicky zazívnul, jako by chtìl polovici naí spoleènosti zpùsobem Hladoleta do království nebeského pomoci,
pak si, protøel oèi, vykoukl ven a zaèal váným hlasem: Já
myslel, e prelo, a ono neprelo, - nìkolikrát si pøejel rukou

èelo a mudroval dále: Ten praský chmel je pøece jen kapitální chmel. - Jen kus Prahy s nìkolika pivováry k nám, o to
ostatní by se obec postarala
e se s ním ádný do hovoru nepoutìl, umlkl a dìlal bezpochyby svá poznamenání potichu.
Bezpochyby pan tudent ? promluvil po dlouhém mlèení
pan Cvrèek, ostøe se na mne podívav.
Jetì vèera jsem jím byl, byla má odpovìï.
To jsem si hned pomyslil. - Medik, to se rozumí
Nikoli, pane; já studoval práva.
Právník? Aj, aj! zvolal pan Cvrèek, dívaje se na mne, jako
by pøed sebou Kováøíka mìl. Tedy právník?
Ba právník! vzdychl jsem si a celá spoleènost na mne
outrpnì oèi obrátila, vyjímaje jedinou blondýnku, která po mnì
nìkolikrát po sobì tak èipernì oèkem hodila, jako by se mi
skuteènì vysmívat chtìla.
Kozel mi tu radu dal, e jsem se svým právnictvím pochlubil! Proè jsem neøekl, e jsem partikulié z Holeovic anebo
rentié z Bráníka, a mohl jsem jet dále v svatém pokoji.
Jak se raète jmenovat, pane právníku? ptal se po chvíli srdeènìjím hlasem pan Cvrèek.
Karel Dubský! byla moje odpovìï. Mìl jsem ovem øíci
pravdu, øíci ale pøed tou èipernou blondýnkou, e se jmenuju
Antonín Práil, k tomu bych se nebyl odhodlal, a kdyby se mì
soudce v té chvíli byl na to ptal.
Karel Dubský? Dubskýl To jméno je mi nìjak povìdomo!
hlaholil pan Cvrèek, nemoha si ale vzpomenout, kde by je byl
slyel, rokoval dále: Prosím vás ale, pane Dubský, co vám
to mohlo jen napadnout, v devatenáctém století studovat práva? Èi nevíte, e je právníkù vude jako hoøkých hub? Spravedlnost má ji tolik knìí a kostelníkù, e se pro nì pomalu

ani k oltáøi nebude moci dostat. Jetì dobøe, e je slepá; kdyby
otevøela oèi a vás zhlídla, zhrozila by se a odela by tam, odkud filozofie pøila. Pod jakýmpak praporcem spravedlnosti
umínil jste si bojovat?
Pod ádným! odpovìdìl jsem odhodlanì, a utìpaènou
øeèí pana Cvrèka ponìkud uraen, umínil jsem si, e mu budu
dávat odpovìdi takové, jaké otázky budu dostávat.
A proè jste tedy studoval práva?
Abych se pøesvìdèil, zdali se tudování práv v devatenáctém století vyplatí nebo ne.
A shledal jste?
e ne!
To jsem si také myslil! A co hodláte nyní zaèít?
Jdu k strejci sládkovi, aby mì pasoval ferulí za hvozdu. Doufám, e se do sládkování brzo zatuduju. Dvì nejhlavnìjí vìci:
pít a ,Dej pán Bùh tìstí, pozdravuje pan starý z Kuklíka, ty
u umím. To ostatní se, jako vecko na svìtì, èasem poddá.
To udìláte dobøe! zvolal znièehonic pan Koukal a zabral
se opìt do svého rozjímání.
Tedy chcete být sládkem? hlaholil mùj pokuitel. Co kodí! Kdy se mohou peníze vypsat, vymluvit, vymlít, vypect - proè
by se nemohly také vyvaøit? Jakpak chemii - nebo, jak ji teï
pokøtili, luèbu jste netudoval?
Luèbu? Ne, tu jsem netudoval.
To je koda, velká koda!
Jak to?
e byste, kdybyste byl luèbu tudoval, k sládkovství jetì
také hodným vinopalem býti mohl. Pøièem se tak studenì
usmál, e mi krev v srdci stydla. - Dostals, øekl jsem sám
sobì, nemluv podruhé s kocourem o myi. Aby ale na mnì
mé zahanbení tuze pozorovat nebylo, mluvil jsem lhostejnì

dále!Mohl jsem se ovem obrátit k lékaøství; teï je ale ji
pozdì.
A co byste mìl z toho, kdybyste hned byl tím panem doktorem ?
A prosím, lékaøi mají pøec neustále co dìlat -
Aby vyli, - to máte dobøe, skoèí mi do øeèi ten arcikritik.
Øeknìte mi jen, kdo teï stùnì? Na prstech vám ty pacienty
vypoèítám: tudent, kdy nechce dìlat zkouky; panièka, kdy
chce dostat nové aty; ouøedník, kdy se mu nechce do kanceláøe, a sleèinka, kdy si chce s mladým panem doktorem
známost udìlat. Tu máte ty pacienty.
To by byl svìt asten, kdyby jiných pacientù nebylo!
Inu, ovem máme jetì jiné nemoci. Mnoho lidí trpí na zatvrzení srdce; povídkáøi na vodnatelnost, básníci na souchotiny, právní pøátelé mají hryzení a nedoèkavé panenky trhání.
Jindy to bývalo ovem jinák - jindy bylo pøece hromada panských nemocí v módì; nyní musí být, najde-li se na deset mil
pán, který svá kuøátka chová, a najde-li se, tedy je jistì z minulého století.A øeknìte mi, kdo vám co dá, kdy nebudou
páni chtít stonat? Sedlák? To si poèkáte. Neli by dal gro
do lékárny a desetník lékaøi, radìji nestùnì; a vìøte, kdyby nebylo kávy, masopustù, kalupù, nìrovaèek a soudù, sedìli by
páni doktoøi jako my tu proti sobì a pøipomínali by si oné blahé chvíle, kdy jim v Karolinì troubili.A na tìch pár nemocí
máte allo- homeo- a hydropaty.
Vìøte, bude-li to tak déle trvat, budou muset lidé z outrpnosti stonat.
Dobré nebe ví, èeho bych se byl od toho dobrého èlovíèka
jetì veho dozvìdìl, kdybychom nebyli právì pøijeli na místo, kde se pøepøahovalo. Koèí vykøikl a nae archa zastavila
se pøed hospodou. Velký mu se zelenou èepièkou otevøel

vùz, vítaje nás obecným:Pìknì vítám, - pana Cvrèka ale
se zvlátním : Poníenì vítám, pane doktor! Kdy jsme vickni z vozu vylezli, porouèel se nám pan doktor velmi vlídnì, a pøistoupiv ke mnì, stiskl mi ruku a usmívaje se øekl : Buïte si
advokátem anebo sládkem - dej vám nebe jen svatou trpìlivost; budete jí mít zapotøebí Nato pospíchal pøes námìstí.
Dlouho jsem se za ním díval, jak pøed ním lidé smekali; koneènì jsem se ale také do hostince odebral.
Po snídaní jsme se hrnuli k vozu, já si pospíil napøed, abych
se dostal na zadní místo; èerná èepièka a pan Nevidìl hledìli ji odtamtud, kam jsem já zamejlel. Sedl jsem si tedy
na místo pana doktora, sleèinka na mé, a tak jsme jeli v bázni
boí dále.
Sotva jsme vyjeli, zaèalo poprchovat a v malé chvíli se jak
náleí spustilo. Naí spoleènosti nebyl ten detíèek tuze vítaný; jediný pan Koukal nepøipoutìl si tu nehodu k srdci,
a pohlídnuv s lhostejným oblièejem na.rozplakané nebe, pravil : Vdy jsem si to hned pomyslil, e zmoknem; kdy jdou
tudenti na vagace a kdy vojáci maírujou, vdycky musí pret. - Po chvíli se ale nesmírnì spustilo a vítr hnal tak, e vytluèenými okny do vozu cákati zaèalo. Èerná èepièka
se tlaèila do koutka, panièka ukrývala klebícího se Finetla;
pan Holdenau zastrkoval hedbávným átkem rozbité okno,
aby na nìj a na blondýnku,s níto výhradnì hovoøil, dé nemohl; my ostatní jsme trpìlivì snáeli, èím nás nebe navtíviti
ráèilo.
Na poledne pøijeli jsme do D ..., kde jsme pøítele s èernou
èepièkou a nai blondýnku ztratili. Pan Holdenau koukal jako
ze sna, kdy ji nìjaký pán, který tu na ni ji , èekal, z vozu vyzvedl a nahoru do hostince odvádìl; i zavrtìl si nad tím hlavou a ubíral se také nahoru; my ostatní jsme zùstali pøi zemi.

Pan hospodský pøiel, sekal poklony, ptal se nás, co budeme porouèet, a volal: Sechsmal Suppen! Dal nám òupat,
nalíval pivo a litoval nás, e se nám èas tak pokazil.
Pan Topoleso utíral ji podesáté talíø, pan Nevidìl poutìl
se s tìkým srdcem ji do druhé hromady housek, které tu
na stole leely, - a já poèítal ji podesáté vecky tabule
v oknech - a jetì nic nepøicházelo.
Dáte-li pak nám dnes pøece nìco jíst, u vech vudy , èerných viní! zahøímal koneènì pan Koukal. To ouèinkovalo a v
malé chvilce foukali jsme vickni do hovìzí polívky. Byla to
òáká polívèièka, nerozdílná sestøièka té, dle které páter Abraham a Sancta Clara své svìtoznámé porovnání uèinil; ani
oèka, ani jedinkého oèka nemìla, a proto také se to stalo, e
ani kousek hovìzího masa nevidìla.
Co jsme se s tou polívèièkou mordovali, pøibìhla paní hospodská v zelených pantoflíèkách na nás se podívat. Z jejího
pièatého nosíèku a na èele pøilepené pièky od okurky dalo
se hádat, e dostaneme k peèeni okurkový salát. Nato pøinesli maso. Ach, to byly roztomilé porcièkyl - Vítr nesmìl táhnout, kudy je nesli, sic by se s nimi nebyli shledali. Sáhnu tedy
pro tu tak nazvanou porci hovìzího masa, rozøíznu ji na dví,
napíchnu pùlku ona se mi otoèí okolo vidlièky - já ji poloím
na jazyk - ona se mi rozplyne jako mylénka - a já mìl
po radosti. Nato jsme si dali pøinést peèeni a dostali jsme
jetì okurkový salát; pan Koukal si dal jetì dát korotev,
a dostal korotvièku. Jetì ho vidím, jak pilnì zelí na talíøi rozbíral, aby ji nalezl, a jak se jí ulekl, kdy ji nalezl; ta la jistì
ze tudií na prázdniny, kdy na ni slouhova hùl spustila. Tak
jsme skonèili tabuli, pøi které jsme se mìli jako Øímané, jenom s tím rozdílem, e oni jídávali ab ovo usque ad malum, my ale a malo usque ad malum.

Zaklepáme; - paní hostinská tu. Ptáme se, co jsme dluni,
a paní hostinská pøinese èernou tabulku, na níto se hrozné
adice bìlely.
Udìlaly se ouèty, kadý vysázel, co byl povinován, paní hospodská pøepoèítala øádky, shrábla peníze a øekla: Danke
recht sehr!
Kdy jsme ji mìli odjídìt, pøiletìl pan Holdenau, a sotvae skoèil do dostavníku, vytáhl z kapsy tobolku, díval se do ní,
ptal se, jak daleko máme jetì do Husopeèe.
Jetì ètyry míle, odpovìdìl pan Topoleso, kdybychom tam
ji radìj byli . Já mám jetì as ètvrt hodiny odtamtud k sestøe
a rád bych se tam jetì za dne dostal.
Kdepak nechal mladý pán sleèinku? ptal se po chvíli pan
Nevidìl pana Holdenaua, kterýto, v hlubokých mylénkách
pohøíen, na rozplakané nebe touebnì pohlíel.
Ona jela se svým strýcem napøed, odpovìdìl pan Holdenau, kadeøe si urovnávaje.
Ani se nám neporouèela, hehe! smál se pan Koukal.
Kdo obìdval nahoøe, tomu se porouèela, øekl pan Holdenau a klesl opìt v své pøedelé snìní. Cestu jsme si krátili, jak jsme mohli; mluvili jsme o elezné dráze a o tìch zlatých èasech, které nám po ní pøijedou, o morisonských pilulkách, o Èarovném závoji a o obilních cenách na posledním
trhu.
Koneènì se vyplnilo pøece pøání pana Holdenaua, my pøijeli do Husopeèe. Byla ji hodná tma, kdy se dostavník v hospodì pod kolnou zastavil. První osoba, co se tu naim zrakùm objevila, byl nádvorník, kterýto si na nás do vozu svítil
a prohlídnuv si nás dobøe, s mudrckou lhostejností k opodál
stojícímu hospodskému øekl: Sieben Stuck!

První vyletìl z vozu pan Holdenau a první slova, která pøes
práh jeho rtù pøeletìla, byla: Kde tu zùstává paní Weisenwolfová?
Paní Weisenwolfová? tudoval pan hospodský i nádvorník, a nemohli nièeho vytudovat; ale natìstí se tu vyskytl kluk,
který se nabídl, e pana Holdenaua k Weisenwolfovùm dovede. Pan Holdenau té krásné pøíleitosti pouil, a odporuèiv
svùj filec péèi nádvorníka, pustil se do nejvìtího detì
za klukem. My se vak, sebrave kadý svých pìt vestek,
stìhovali do hostince.V prùjezdu stála sleèinka pana hospodského, hezké dìvèátko, - dívala se ale na nás, jako by nás
jetì jakiva nebyla vidìla.
Já vytáhnu zmrzlou ruku z kapsy a vyseknu jí tak èipernou
poklonu, e by se za ni kadá primadona podìkovat mohla;
sleèinka ale hodila hlavou, jako by chtìla øíci, co øíci nechtìla;
- já si pomyslil, co jsem chtìl, a el jsem za svými spoleèníky
do hostince. Tu si zjednal pan Topoleso vozík, pozval mì
na zejtøek do Kvìtinova, a kdy jsem mu slíbil, e jistì pøijdu,
rozehnal se s námi.
Veèeøe má byla krátká. Pøi veèeøi jsem si vzal pokoj, kdeto mi pan hospodský, aè mne v hostinci jaksepatøí natáhl, pøece krátkou postel vykázal, bezpochyby proto, abych se o to,
oè mì natáhl, zase skrèil.
Mohl jsem ji asi hodinu leet, tu zaslechnu silný ramot.
I vystrèím hlavu z postele - a co vidím, dvéøe se otevrou a panská, dríc v ruce rozatou svíci, uvádí skrznaskrz promoklého
pana Holdenaua do mé lonice. Panská postaví svíci na stùl;
pan Holdenau se postaví k svìtlu, rozevøe tobolku a ète: Paní
Weisenwolfová, èíslo 142. - Vdy nejsem slepý - a hluchý
jsem také nebyl. Mùe být, øekla mrzutá panská a odbìhla.

Co si o mnì pomyslí! - Co si jen pomyslí! bìdoval pan
Holdenau se zaloenýma rukama po svìtnici chodì. Zpropadený kluk! Vecky loue se mnou vymete, a kde nic, tu nic!
Panská pøinesla veèeøi, pan Holdenau se naveèeøel, svlekl
se, a zaehnav nìkolikrát svou nepoehnanou.procházku,
hodil sebou do peøin.
.
KRASOVÌDNÍ UCTÌNÍ
Druhý den byla sobota. Abych slibu panu Topolesovi uèinìnému dostál, opustil jsem ji èasnì ráno teplé lùko, - aèkoli
dost nerad; ale jaká pomoc? Slovo dìlá mue, já do Kvìtinova musel, a proto jsem se také jaksepatøí vyvihnout hledìl. Pan Topoleso je tenorista, øekl jsem sám sobì, tenorista zná vecky tóny, následovnì také dobrý tón, a vyvihnout
se, kdy èlovìk návtìvu koná, pøikazuje dobrý tón: tedy, Práile, seber se.
Aèkoli jsem do tajemství bohynì Módy nikdy zasvìcen nebyl, pøece jsem se, dav si naèas, jetì tak vyvihl, e jsem
jetì dosti po právnicku vyhlíel.Abych se v Kvìtinovì nad
snídaním potit nemusel, umínil jsem si v Husopeèi nesnídat,
a vskutku jsem na snídaní více nepomyslil, aè mi vykypìlá
smetana z kuchynì a do pokoje zavánìla.
Hodiv se ouplnì do gala a pohlédnuv jetì na pana Holdenaua, který jetì svou vèerejí procházku vyspával, bral jsem
se ke Kvìtinovu, el jsem ale jen co noha nohu mine, abych
si boty nezamazal a abych zrovna k snídaní nepøiel; nebo
mi neustále ten dobrý tón v uích huèel.
Mohlo být as pùl deváté, kdy jsem se astnì do Kvìtinova dostal.

Pøijdu k panu Topolesovi, an si právì poslední papírek pøed
zrcátkem z kadeøí vymotával.
A, pan Dubský! zvolal, jak mì zhlédl. Serviteur! Raète odpustit, e to tu vecko rozházeno, odlote a posaïte se, kam
mùete, já jsem hotov.
Jen si raète dát naèas, øekl jsem na idlici se spoutìje,
já nepøiel vanosti dìlat nepøíleitosti.
Pan Topoleso byl tak hodný, e mì uposlechl, a za tøi ètvrti
hodiny byl, jak by ze katulky byl vyskoèil, a hned jsme li,
kam jsme mìli jít.
Pøijdeme do skvostného pokoje, tu nás vítá edesátiletý pán
a o dobrou polovièku mladí panièka. My si zaèneme dìlat
poklony a pan Topoleso, který byl roli ceremonáøe pøevzal,
jal se ohlaovati: Tuto mám èest pøedstaviti pana Karla Dubského, absolvovaného právníka z Prahy. - Tu je mùj laskavý
pan vagr pan Bene a tu jeho cho, má paní sestra. Opìt
se kadý nìkolikrát pokloníme a pan Bene si zaène opakovat: Pan Karel Dubský - Dubský ? Snad raète být onen pan
Dubský, jemu letos v Teplicích pan strýc tak tìce stonal?
Nikoli, pane! odpovìdìl jsem, obávaje se ji, e mì to cizí
jméno do nìjaké nesnáze pøivádí.
Stálo by to ale za to, abyste jím byl! pousmál se pan Bene. Já podepsal poslední vùli jistého pána, v které svého
synovce za dìdice ustanovil; e by se byl pozdravil, to pochybuju, lékaøi mu dávali velmi skrovnou lhùtu.
Já jetì opakoval, e to mùj strýc nebyl, a byl jsem tomu
velmi povdìèen, kdy se hovor k jinému pøedmìtu obrátil.
Ohlíeje se po pokoji, spatøil jsem mnoho krásných obrazù;
mezi okny stálo nákladné fortepiano, u dveøí bohatì nadaná
knihovna. Nahlídnuv blíe, spatøil jsem knih velijakých vazeb,
jazykù a rozumù, mezi nimi také nìkteré èeské. Obleení Pra-

hy od védù, Maøenèin koíèek, asi pùl léta Vèely, rok Kvìtù,
první tøi Svazky Èasopisu Èeského muzeum, Koøaleèní mor
a jetì jiné, jejich nápisy ji nepamatuju.
Jste také milovník ètení? ptá se mì pan Bene vida, jak
po knihách oèima støílím.
Rád èítám, vanosti, odpovím, a je to, co chce, ze veho
se mùe èlovìk nìèemu pøiuèit.
Já jsem také toho mínìní, øekl pan Bene, a proto také
pøi kupování knìh tuze velkým vybíráèkem nejsem; já koupím
ve, co mi knihkupec zale, a tøebas to hned neèetl, pøijde
pøece èasem chvíle, kdy se do toho podívám. - Kdo rád ète,
ten také rád poslouchá, a tøebas to do jeho pole nenáleelo,
- e ne ? pousmál se pan Bene a vytáhnuv z knihovny nìjaký dlouhý rukopis, ádal mì, bych se vedle nìho na kanape
usadil; co jsem také uèinil.
Mezitím, co pan Bene svùj rukopis rovnal, pøila milostpanièka a ptala se mì pøívìtivým hláskem, co budu porouèet
k snídaní, jestli kávu nebo èokoládu.
Uctivì ruku líbám, milostpaní, dìkoval jsem, ,já jsem ji
zaopatøen. A pro tu le mì hnedle svìdomí zaèalo píchat.
Snad mi nedá pan Dubský koíèkem? To by mi bylo líto.
Já chtìl nìco øíci, co by asi jako: To bych tuze nerad! znìlo,
pan Bene mi ale celé mé potìení pokazil.Jdi jen, jdi, Fanynko, a neobtìuj pana Dubského! Vy panièky si myslíte, e
kadý pìtkrát snídá jako vy. Nech nás nyní, nech; my tu máme
nìco dùleitìjího k dílu.
Panièka odela a s ní také má blahá nadìje ke snídaní.
Zatím rozloil pan Bene své spisy a zaèal èíst navedení,
jak se z èeského lnìného semena rigajské dìlati mùe. Dobré
nebe ví, kde jsme trpìlivosti - on ke ètení a já k poslouchání nabrali. Celou hodinu èetl a já celou hodinu poslouchal, jak

by mi tajemství mudrcù egyptských vysvìtloval. Pan Bene
skonèil a já se mu upøímnì podìkoval. Mám tu jetì jedno
pojednání, pravil pan Bene, pot si z èela utíraje, jak se dá
z borových kùr dobrá koøalka táhnout - ta práce se mi podaøila - vyjde brzo také tiskem - knìhkupci ji na to èekají.
No, bude-li chtít také to èíst, budi ti nebe milostivo! vzdychl jsem si v duchu, pot si z èela utíraje, a hrùza mì zaèala
obcházet.
Mezitím si sedl pan Topoleso k fortepianu, hrál a zpíval tak
krásnì, e bych byl málem zapomenul, e jsem jetì nesnídal. Nebylo ale moná; nebo mùj apetytek se ji k takovému
apetytu vzmohl, e bych byl hory pøenáel. Pana Topolesa to
tuze netìilo, e jsem mu po kadém kousku okolo krku nepadl; a já byl tomu rád, blahou nadìjí se koje, e ho hraní brzo
omrzí, kdy se pøesvìdèí, e myje mouøenína a e slámu mlátí.
Pan Topoleso byl ale jiného smejlení; on si pøedsevzal pøece nìco ze slámy vymlátit a pustil se bez dlouhých rozpakù
do stralivé árie, kterou mì najednou znièit chtìl. Nebe, to
byla délka! Tu jsem pozoroval, jak ivot krátký a umìní dlouhé. Já vdycky myslíval, e vecky vìci, vyjímaje toliko novely,
konec mají, slye ale tuto árii, zaèal jsem z celé due o pravdivosti zásady své pochybovati. Ty sis dal, Práile, se svou
lhostejností, vzdychl jsem si. Mohls chválit a mohlo být
po komedii; podruhé bude prozøetelnìjí. - Sedìl jsem ji
jako na uhlí, an se najednou otevøely dvéøe a milostpaní pøivádìla as osmiletého lutovlasého kluèíka se slabikáøem
do pokoje.
A, ná Bertouek, zvolal pan Topoleso, ten nám nìco zahraje, odskoèil od fortepiana, vyzvedl kluèíka do vejky a dal
mu políbeníèko; kdy ho ale k fortepianu posadit chtìl, bránil

se tudentíèek ze ví síly své, a dostav se k matince, kòoural: Maminko, já bych jed.
No, co neudìlá pánovi ani kompliment, ty nezdvoøáku?
napomínala matinka svého mazlíèka.
Já bych ale jed, maminko! mazlil se lutohlávek.
Udìlá hned pánovi kompliment! køikl pan Bene.
Co je to za zpùsob?
Kluèík zaèal temovat moldánky a el mi dát pac; matinka
mu pøinesla zatím chleba s máslem a bylo zas vecko dobøe.
Bertouek nám nìco zahraje, on je hezký chlapeèek,lichotil
pan Topoleso opìt Bertoukovi.
A sním; viï, maminko, e a sním, omlouval se malý virtuos, obìma rukama krajíce se dre.
Koneènì Bertouka pøece k fortepianu dostali, on hrál jak umìl,
dohrál, byl rád a já také. Na hraní ale nebylo dosti; Bertouek byl
také deklamátor, následovnì musel také deklamovat. On deklamoval; co, to nevím; to ale vím, e jsem malého øeèníka
po skonèené robotì, zlých následkù své lhostejnosti z historie
pana Topolesa jetì si povìdom jsa, tak nesmírnì chválil, e to
mé hospodáøe velmi tìilo a e chlapeèek tu deklamaci jetì
jednou opakovati a já jetì jednou poslouchati musel.
Ach, jsou v ití naem okamení, e by èlovìk sám sebe
snìdl, a takové okamení il jsem v Kvìtinovì.
Bylo pùl dvanácté, já se zaèal poníenì porouèet. Zvali mì
k obìdu, já se ale uctivì podìkoval.Vickni mì vyprovázeli;
li jsme zahradou, kde mi k mému velkému potìení pan
Bene své jiøinky okazoval. Ta svìtle arlachová je Madame
Chéréméteffa; tu ta svìtle purpurová je Springfield Rival; tu
ta bìlounká s rùovými pièkami je Marchioness of Tavistok,
tu je Napoleon, tu Bellerophon, tu Bella Juno a tu rùovì karmazínová John Falstaff.

Rozlouèiv se, ujídìl jsem k Husopeèi, kde jsem si vynahradil, co jsem v Kvìtinovì zanedbal. Pan hospodský na mne
koukal jako na muzikanta vida, e si dávám jídla od repetice;
nebylo by také divu, kdybych si byl da capo dal; mìl jsem
apetyt, jakým se jen Homérovi hrdinové honositi mohou.
NOVÁ ROMANTIKA
Posilniv se, opustil jsem Husopeè. Asi za hodinu octl jsem
se v utìené krajinì. Bylo to jedno z nejutìenìjích oudolí
vlasti naí, do nìho by, kdyby nìkde jinde (jenom ne v Èechách) leelo, i Èechové jako do zaslíbené zemì putovali,
na které se ale jen proto, e je v Èechách, ani Èech nepodívá, kdy nemusí. Vpravo byl roztomilý zelený pahorek. Na tom
roztomilém pahorku stála bílá kaplièka s èerveným pøístøekem, z pravé strany malou, z levé ale jetì mení lipkou zastínìná. Vlevo strmìla ohromná skála, zde onde nízkým jen
køoviskem porostlá; po skále srèel silný pramen, èinì pocestného pozorna, jak by té skále velký vodopád sluel, na èele
skály bylo utìené místeèko a na tom místeèku nebylo - nic.
Pøede mnou leela na pahorku vesnice, do ní dvì cesty,
jedna ouzká do vrchu, druhá iroká podle vrchu vedla. Uprostøed vísky vypínal se vysoký zámek s vysokými komíny, které se na komínky svých dokami poitých poddaných hezky
zvysoka dívaly.
Jda dále, spatøím podle strané skály nizounký pahorek,
porostlý napolo ji metlicí, z níto bìlavé kameny jako zanedbané památníky zapomenutých hrobù vykukovaly. pod návrím stál koatý strom, pod stromem sedìl mu, jeho pravice, podporujíc hlavu s èernými kadeøemi, na velkém kamenì
odpoèívala. Já jdu pomalounku blí, a kdo to byl ? - K mému

nejvìtímu potìení pan Nevidìl. Jeho tváø byla jetì bledí,
neli se mi na dostavníku býti zdála, a koukal okolo sebe tak
melancholicky, jako by byl jetì neobìdval.
,,Ó, astná náhodo! Na dostavníku nemohl jsem s ním mluviti, teï mi sám do tenat padl. Ó, astná novelo! Není-li ivot
jeho pìtidílový román - bude dvouarchová novela. Ó, Práile!
Tys asten, tys amanuensisem.
Hlavní osoba je pøece v novele hlavní vìc a také ta nejpotøebnìjí vìc; k èemu ji dìlat - tu ji mám hotovou; jenom novelu nalíèit a on mi do ní vbìhne; beztoho z nìjakého románu
utekl.
Bude to ovem trochu hubený hrdina - ale nic nedìlá: èím
hubenìjí hrdina, tím tlustí bude novela Teï se ho vyptám
na celé jeho ivobytí, popíu ho od paty a k hlavì; urovnám
to, leccos nedùleitého vynechám, leccos dùleitého pøilu,
oberu almanachy a povídky, které mi tìstí, respektive netìstí do rukou pøivede, vypikuju to s nasbíranou koøistí,
a Práil bude amanuensisem!
Nejdøív musím arci vìdìt, co as je, - nebo nìèím musí pøece
bejt. A je, èím chce; já ho udìlám myslivcem, mùe bejt rád;
kdybych chtìl, udìlám ho hajným. Teï jenom nìkolik osob
a nìjaký dìj. Osoby? Ty mám hned; sleèinka Amálie, nejkrásnìjí a nejhodnìjí panenka z celého svìta, bleïounká,
s modrýma oèkama, s èernými kudrlinkami, s labutím krèkem,
s aksamitovou ruèinkou a s malou noièkou. Do aksamitové
ruèièky dám jí jak padlý sníh bílou punèoku, do modrých oèek
potutelného Mílka, do rùových rtù dvì øady perlièek, na krèek vlasovou òùrku se zlatým køíkem, do srdéèka nevinnou
lásku, udìlám ji sedmnáct let starou a posadím ji k oknu.
K sleèince Amálii dám èernookou panskou; ta se bude jmenovat Lori; bude to hezká malièkost - tak nìco pro ukrácení

mysli. Dám jí dlouhé náunice do uí, zelené pantoflíèky
na nohy, dám jí dlouhé aty se irokým karnýrem, ováu jí
èernou zástìrku s kapsièkami; v jedné bude mít ruku
se zlatým prstýnkem, v druhé støíbrný dvacetník
se zamilovaným psaníèkem.
Ètvrtá osoba bude krásné Amálie poruèník - tyran, edesátiletý vdovec, který by se rád enil. Do tváøe mu dám èervený nos, na hlavu nìco, ale ne mnoho edivých vlasù, na krk
strakatý átek s malièkou, za branou veliký dvùr, do srdce
lásku k holubùm, do aludku myslivce hrdinu a na nohy kuøí
oka.
Pátá osoba bude sedmdesátiletá hospodynì poruèníka tyrana; tu oblíknu do koichu, dám jí na hlavu kukli, na nos brejle, do rukou tlustou knihu s mosaznými zápony, do úst mobile
perpetuum, na nohy baèkory a do aludku køeèe a tak ji posadím ke kamnùm.
Osoby jsou hotové - teï jenom jetì nìjaký poøádný dìj.
Myslivec stojí u zahrady v nových botách, kartáèuje si vlasy,
povytahuje si manety a tuduje na oblièej, který by se krásné Amálii a poruèníku tyranovi nejvíce zalíbil. Koneènì si dodá
srdce, jde a ádá o ruku své vyvolené. Poruèník tyran nechce
ani slyet a ukáe mu dveøe; a kdy tomu nechce hrdina myslivec rozumìt, sahá po své støíbrem kované panìlce; hospodynì se lekne, dostane køeèe. Amálie se dá do pláèe
a panská nedìlá nic.
Myslivec zvolá: Mìjte se dobøe! a bìí do hospody.
Hospodská se ho lekne; on bìhá po hospodì co zoufalý,
lomí rukama, trhá si vlasy, naøíká si, e je muským;rozbìhne
se proti oknu, zùstane stát, zatne pìsti, obrátí své divoké zraky k pinavému stropu a pøísahá u bran pekelných, e poruèníku tyranovi okna vytluèe; utií se, nevytluèe je. Druhý den jde

z pouhé deperace do svìta. Pøijde do Prahy, tu vykuøuje
dýmky z moøské pìny, èítá na rohách divadelní cedulky, spravuje hodinky, pøedplatí na Kvìty a Vèelu, chodí do Vrovic
na pivo a do Podola na raky, myslí na svou Amálii, kouká
se sleèinkám pod klobouky, tuduje stoletý kalendáø a stejská
si, e tìch ajnù není Jde okolo divadla, vidí tam prodávat
holuby¡ jde Celetnou ulicí, vidí tam za sklem klobouky se irokou støechou; pak jde Jezuitskou ulicí, spatøí tam za sklem
pìkné kníry a za druhým sklem pilník na kuøí oka; jde po Malé
Stranì a do oka mu padnou pod podloubím krásné baèkory,
pøi kadé té vìci pøipadne mu krásná Amálie na mysl. Jako
bludná due chodí po Praze; na srdci mu leí ten pilník a ty
baèkory. Koneènì si pomùe pøece k ajnùm, nechá si rùst
dlouhé vlasy, koupí si kníry a klobouk se irokou støechou,
zaopatøí si pilník na kuøí oka; koupí si dva páry rousných holubù, pár baèkor a jednoho Vodolékaøe s pilníkem strèí do kapsy, baèkory do uzlíèku, a tak pøipraven spìchá do ráje, z nìho jej byla pøed pùl letem poruèníkova panìlka vyhnala.
Pøijde tam; krásná Amálie jest o pùl léta starí, její panská
také, hospodynì má køeèe, poruèník má vyraení s kuøími oky,
a ádný doktor jim nemùe pomoci, aèkoli poruèník tyran svatì
slibuje, e ten, kdo mu pomùe, za odmìnu krásnou Amálii
dostane. Myslivec se oblíkne za lékaøe, jde k poruèníkovi,
ádný ho nepozná.
On je rád; vypiluje poruèníkovi kuøí oka a udìlá mu dárek
s holuby; hospodyni vyene vodou ze aludku køeèe a uèiní jí
hrozné potìení s baèkorami; za to má dostat Amálii.
Amálie ho nechce a povídá, e se nebude vdávat. Myslivec odhodí klobouk a kníry a stojí pøed svou milenkou in originali. Milenka ho zase chce. Poruèník se arci zlobí, ale nic
platno; strojí se svatba. - Poruèník se tìce roznemùe, dá si

je zavolat k posteli a prosí je, aby mu odpustili; smíøí
se s nebem, udìlá poslední vùli, a nic jim neodkáe; odebere se na pravdu, a jak ji kadý pozoruje, nedìdí mladí manelé nic ani ex testamento, ani ab intestato.
Nyní dám tìm osobám pøimìøená jména; celé novele nìjaký kapitální titul, a victoria - novus sacra tua intrat sacerdos!
Teï jenom jetì, jak toho hrdinu do novely dostat, abych
mu mohl slova od samých úst a city od samého srdce opisovat? - I dodám si zmuilosti a kráèím k nìmu - a on doèkal.
Dobrý den, drahý pøíteli! zaènu na nìj co nejzdvoøileji.
Pan Nevidìl se na mne podívá, hodí hlavou a øekne:
Dìkuju !
No, bude-li poøád tak krátce odpovídat, tedy se od nìho
dlouhou historii tak brzo nedovím! pomyslím si a rokuju dále:
Vy jste si tady dobøe usedl do chládku;slunce dnes a hrùza
palèivì svítí.
Svítí - svítí! - odpovìdìl hrdina; na krvavou pìst zatvrzelého lotra tak jasnì jako na sepjaté ruce strachem pøed smrtí
umírající baby.
Ten chlapík zaèíná mluvit rozumnì, pomyslím sobì, zaène tedy pracovat dále. - Copak je vlastnì cíl vaí pouti,
pøítelínku? ptám se po chvilce opatrnì dále.
Hledám bílou vránu s èernýma nohama, usmál se divoce
mùj bledý hrdina - pro jistý brok slepého ostrostøelce; uèím
neviòátka plakat, zatlaèuju obìencùm oèi, vykládám nebotíku dlouhé sny a hledám nový hrob pro ivého samovraha.
Milý èlovíèku,s tebou bych nechtìl pod jedním krovem zùstávat! pomyslím sobì. Ale teï se tì pøidrím - novelu mít
musím, a tys uèinìná romantika.-

Vstaòte, drahý pøíteli, pùjdeme dále! Tamto je krajina jako
ráj, tam na své tìké sny zapomenete, øekl jsem k nìmu
po chvilce; on mi ale odhodlanì odpovìdìl:
Kdo své peklo s sebou nosí, ten je i v ráji nalezne.
Vám nìco schází, mùj zlatý!
Nic mi neschází! eptal temným hlasem mùj podivný spoleèník Já mám víc, neli potøebuju; mám ivot a nelze mi
umøíti.
Tu hodím kabát s ramen, sednu si k nìmu a zaènu ho
po chvíli dále examovat:
Drahý pøíteli, vy jste nemocen. Obtìuje-li nìco srdce vae,
svìøte se, pøíteli, snad se vám ulehèí.
Byl jsem nemocen, byl! mluvil neastník pro sebe. Stonal jsem, kdy jsem mìl být zdráv, a jsem zdráv, kdy bych
mìl býti mrtev. Chvíli mlèel, pak si zhluboka vzdychl, a obrátiv k nebi zakalené zraky své, zvolal jako ílenec: Ona byla
nevinná! On je lotr, on mi krvavými drápy rozerval blaho mé, a já, blázen, já si chtìl oèi vyplakati. - Tøes se, tøes! Neastným tì uèiním v ráji tvém, k zoufalství tì pøivedu a nedám ti
umøíti. Ó, mé dlouhé dny a moje noci, moje dlouhé noci! Pøi
tìch slovech pøikryl si oblièej a vrhl sebou na zem.
To bude jistì nìjaký kousek veoblaující lásky! myslil jsem
si, útrpnì na bolesti svého spoleèníka hledì.
Ubohý èlovíèku, tak mladý a ji tak neastný! Hodnou chvíli
jsem tu mlèky sedìl, domnívaje se, e neastník snad pláèe;
chtìl jsem mu dopøát èas, aby se vyplakal, pak e mu bude
snad lehèeji.
I sedím jetì dýl - a spoleèník mùj se jetì neozývá.
,,I to by se ji musel za kopu neastných lásek vyplakat! Snad v tom nevìzí nìco jiného? - Hnu se tedy k nìmu, hýbám ním - on ale nic. Posadím ho - ruce a hlava mu klesnou:

já køièím, volám, tøu ho - on zase nic; já zdvojnásobím své
namáhání; on otevøel oèi a zas je zavøel.
Dobrotivé nebe! Mám tu zùstat? - A mi tady zemøe! Mám
utéct? To je nekøesanské, a jetì by mohli øíci, e jsem já
smrti jeho pøíèinou. I popadnu tedy rychle svùj kabát, strèím
ho svému umírajícímu hrdinovi pod hlavu a letím, jak jsem byl,
jen v bundì - do blízké osady. Sotva dechu popadaje ptám
se, kde zùstává lékaø. Tu jsou tøi; který? - Který má kdy,
øekl jsem.Oni mají vickni kdy. - Tedy kterýkoliv, jen brzo,
jen brzo. Nìjaký kluk bìel se mnou k jednomu, ten nebyl
doma, sklízel èoèku; bìíme k druhému, ten byl pøes pole
s gratulací; pøibìhneme k tøetímu, ten byl sice doma, ale
na pùdì. - Holka pro nìj honem skoèila, on pøiel; já mu povìdìl, proè jsem pøiel. On pro sebe nìco øekl, vytáhl z truhlíku
nìjaký nástroj - a ji jsme zas bìeli.
Na cestì jsme zjednali jetì pøíleitost, která pro nemocného hned pøijet mìla.
Mùj spoleèník dìlal nesmírné kroky; já se nutil, abych nezùstal pozadu; lo to s kopce - a tak jsme se brzo k cíli dostali.
Kdo popíe ale mé leknutí, kdy jsme pøili na místo, kde jsem
umírajícího opustil! Strom tam stál jetì, kámen tam leel jetì, mùj kabát ale - mùj jediný kabát a hrdina mé novely byli
tytam! I letím okolo skály - pan lékaø za mnou; koukám sem
a tam kde nic tu nic; já se vrátím, letím ke kaplièce - pan lékaø
za mnou; ohlíím se na ve strany - po panu Nevidìlovi a mém
kabátu ani památky.
Kdepak máte toho pacienta? zahømìl na mne mùj Hippokrates a podíval se na mne, jako by mì oèima probodnout
chtìl. Já mu zaènu vypravovat, jak jsem nemocného nalezl.
Hippokrates ale nechtìl ani slov a slyet a trhal sebou, jako
by ho na vidlièky bral. Já ho snanì ádal, aby se jen umírnil;

on ale vedl neustále svou: Známe takové ptáèky - a teï mi
dejte za mou cestu pìt zlatých, nebo vám okáu, zaè toho
loket, dìlat si z právního lékaøe blázna.
Já zaènu zase prosit, - nic naplat, jak bych døevìnou sochu
prosil. Posléz si dal pøece øíci, vzal zlatý støíbra a ubíral
se èapími kroky k domovu.
Ty sis dal, Práile! Ty sis dal, vzdychl jsem si, kdy jsem
se tu samotného vidìl; ten tì oatil, od hlavy a po ui. Mùj
kabát, má novela, má sluba, mé krásné sny, vecko, vecko
totam! Kdyby byl alespoò øekl, co je zaè, co byla ta ona, co
byl ten ukrutný on, jento mu dìlal dlouhé dny a dlouhé noci,
ale vecko, vecko bylo totam. Ach! Ze sedmého nebe
do propasti vìèného zármutku jest jen jeden krok!
Ubíraje se k mìsteèku, potkám objednaného vozku. I já ho
snanì ádám, aby se vrátil, a povídám mu, proè on mi dal
ale ex abrupto tak hranatou odpovìï, e na mnì horko vyvstalo. Vozka, nemoha v ouvoze obrátit, musel jet a dolù,
a já pospíil do mìsteèka, kdeto jsem na ouøadì svou záleitost udal a o pomoc ádal. Pan vrchní byl hodný pán, dal
hned na ve strany posly rozeslat, aby zlodìje stíhali. Já se podìkoval a odebral jsem se se svým netìstím do hospody.
Ach, to byly ty nejsmutnìjí chvíle mého ivota! Noc se schýlila, poslové se vrátili; vickni pøili s prázdnou ale ádný nechtìl s prázdnou odejít. Netìstí mé bylo hotové.Jakiv jsem
se s tak tìkým srdcem na lùko nekladl jako tenkráte; dlouho jsem ji leel, ale balámový sen nechtìl se spustit na mdlé
oèi; ach, on, jak svìt, jen ty rád navtìvuje, jim se tìstí usmívá, neastné vak opoutí. Já dìlal vecko, co jen kdy kdo
pro usnutí radil: desetkrát jsem pøeøíkal: Jednou jedna jest
jedna a do:Jest jeden milión - poèítal jsem, kolik básníkù
musí zhubenìt, neli jeden knìhkupec ztloustne, - ale nic na-

plat! - koda. e nemám s sebou nìjaké básnì! litoval jsem
a poèal poznávat, jak je to zlá vìc, bez knihy se pustit na cestu. Tu jsem si náhodou na jisté básnì vzpomenul, - a ji poèala víèka oèí mých se tíiti, v mysli mé se poèaly tvoøit mrákoty
a já utonul sám v sobì! Ó, jsou jetì divy v pøírodì, pro nì
ani smyslù nemáme.
MILOSRDNÝ SAMARITÁN
S tìkým srdcem vinul jsem se druhého dne z lùka svého;
a kdy mì vykrobené rukávy usmívajících se dìvèat a lesknoucí se boty usmívajících se jonákù, jeto jsem oknem pøed
hospodou státi vidìl, ujistily, e je nedìle, poèal jsem svou
ztrátu dvojnásobnì cítit.
Odtud musí, a sice èím døív, tím líp, to bylo mé první pøedsevzetí toho dne. Odtud musí, - ale jak? V bundì - bez kabátu? Ne, radìj cestovat bez hlavy jako treska, radìj bez
penìz jako mudrc: jenom ne bez kabátu! Neli pùjde, musí
mít kabát, bylo mé druhé pøedsevzetí, a jak bych si ke kabátu pomohl, první moje starost. Natìstí bydlel v obci id Árón,
který, voze do Prahy nový oves, jej za starý prodával, z Prahy staré kabáty pøiváel, které svým obèanùm zase za nové
pøepoutìl, a vdycky nìco takového rozumného zboí v zásobì mìl. - Dobøe, Áróne, z tebe si udìlám dnes pøítele
v nouzi! a hned jsem si pro nìj poslal.
Árón tu byl v okamení s celým krámem, rozloil své rozmanité zboí po stole a drel kadému kusu zvlátní chvaloøeè. Já nahlídnu blíe a spatøím nìkolik kabátù rozlièného stáøí
a kroje a mezi nimi - kdo by si to pomyslil - k nejvìtímu podivení svému - bývalý svùj kabát, jej jsem v minulém masopus-

tì z dùleitých pøíèin dal uèit hebrejsky. Aèkoli byl o pùl léta
starí, vypadal pøec líp, neli kdy jsem ho na studie poslal.
Bez rozmejlenÍ vyvolil jsem tedy svého starého pøítele.Stará
víra nejpevnìjí, staré pivo nejøíznìjí, starý pøítel nejvìrnìjí.
Árón mi pomohl starého pøítele obléknout, a kdy spatøil, e
mi pøiléhal, jako by byl na mne dìlán, pousmál se, a uèiniv mi
poklonu, øekl : Guten Morgen, Herr Baron!
Árón byl poctivá due a rád se smluvil. Za frak chtìl patnáct zlatých na støíbøe; já mu podal patnáct na ajnech, a mùj
frak byl zas mým, jako pøed pùlrokem. Kabát dìlá mue; bez
kabátu chodil jsem jako zmoklá slepice z místa na místo a v
celé mé hlavì nebylo poctivé mylenky; jakmile jsem ale kabát mìl, nový ivot mé íly probíhal a s chutí jsem opustil mìsteèko. Nyní jsem zaèal pøemejleti, od èeho budu iv, a mi
malý zbyteèek mé mohovitosti vyjde? ,;Má se sebe prodávat, abys mìl do sebe co dát? - Prodávat? A jak prodávat?
Jako Francouz zaèít s bundou? Nebo jako panìl s koilí? Ne, to neuèiním, a kdybych mìl prosit.
Kráèeje pilnì octnul jsem se asi za hodinu ve vesnici, které
Radostín øíkají. Na zaèátku vsi stálo krásné stavení s malou zahrádkou. - Jakpak, pomyslím si,;kdybys takhle tam na milosrdné srdce jemnostpána zaklepal ? - Nìco mùe padnout.
Komu patøí to stavení, strejèku ? ptám se okolojdoucího
rolníka.
To s tou èervenou støechou?
Ano, - to!
To patøí naemu panu inspektorovi Kaparidesovi. Máte-li
ale u nìj co øídit, tedy si obejdìte døíve jeho hospodyni, sice
nepoøídíte nic.
Já byl rád, e jsem se to dozvìdìl, a dìlal jsem hned pøípravy k vykonání svého pøedsevzetí. Abych hospodyòku hned

prvním krokem pøes práh nesplail, oèistil jsem si o trávník
boty tak, e bych v nich do leckterého bálu byl mohl jít; svlekl
jsem bundu a dal ji do átku. Abych ale milostpána, není-li
pøítel dýmek, z kapsy vykukující trubkou nepodìsil, schoval
jsem dýmku se vím pøísluenstvím a s bundou za plot, a abych
docela jako panenka pøed milostpána pøedstoupil, dýchal
jsem hodnou chvíli na pilíø; prozøetelnosti nikdy nezbývá. Abych ale se svou ádostí hned v první instancí, to jest od paní
nebo panny hospodyòky, odmrtìn nebyl, usrovnal jsem si
tváøe tak, aby na nich, dokavad toho zapotøebí nebude, ani té
nejmení zmínky o mé prázdné kapse nebylo. Tak pøipraven
pustil jsem se do domu.
Dvéøe byly otevøeny; to mi dodalo jetì víc chuti; zmuile pøekroèím práh a zaènu si jen pro forma na kartáèi podevy èistit,
obrátím se, a pøede mnou stojí na hospodyòku jetì skoro trochu mladá hospodyòka, vyòoøená, jako by se celému svìtu
zalíbit chtìla, a dává mi tu prastarou, snad ji ode vech vzácných, urozených jemnost- a milostpanièek otøepanou otázku:
Co jste nám pøinesl?, pøièem se na mne tak prakticky podívala, jako by ze mne aspoò dva krocany vykoukat chtìla Koukej - jen koukej! A kdybys mìla oèi co Argus, tady nic nevykouká, a kdybys mìla tolik ruk, co jich Briareus mìl, tady nebude nic brát. Jsa pøitom do role své tuze dobøe zatudován,
nedal jsem se její otázkou v konceptu másti. I sehnal jsem hbitì svou zdvoøilost dohromady, udìlal podle nejnovìjí módy
starou poklonu a ptám se, je-li jemnostpán doma?
Co mu chcete? byla druhá otázka drahocenné hospodyòky.
Mám s ním nìco dùleitého jednati.
,,Jemnostpán je doma; jdìte tady okolo kuchynì nahoru
a zaklepejte na ty popelavé dvéøe.

To ví lak, co to mají páni ve svých domech za módu! Chceli èlovìk k nìmu jenom na slovíèko, musí jít skrz kuchyni anebo aspoò okolo kuchynì. Proè? - Sub judice lis est. Pøijdu
k vykázaným dveøím, zastavím se, odøíkám si jetì jednou vytudovaný kompliment, urovnám si kabát, vlasy a zaklepám.
- Herein! zahømìlo to v pokoji tak silnì, a mì u srdce píchlo. Otevru tedy co nejopatrnìji dvéøe, a na mne hledí as padesátiletý pán, hovì si v novém upanu na skvostném lehátku. Já pøekroèím nizounký práh, uèiním co nejponíenìjí suplikant svou nejhlubí poklonu a zùstanu jako publikán u dveøí
stát.
Was wünschen Sie? zeptá se jemnostpán hlasem, jako
by se mnou protokol zavádìl, - a zvedne se.
To byla voda na mùj mlejn. Já pøikroèím trochu blíe a zaènu
po malém, ale dùtklivém úvodu, v nìmto jsem kromì toho,
e jsem tudent, nìco o obtìování z mé a nìco o odputìní
z jeho strany dùmyslnì povìdìl, vypravoval stralivou historii
svého netìstí; házím slovy milostivý pane! a moje netìstí! jako hrudami a dìlám oblièeje, které by ani v oèistci tomu
nejbídnìjímu høíníku nesluely. Pán poslouchal, jako by ani
pánem nebyl, a nespustil ze mne døíve zrakù svých, a jsem
byl s celou historií hotov.
No? - A co dále? ptá se laskavý pán hlasem o nìco mírnìjím ne poprvé.
Co nyní, Práile? pomyslím si. Jaká pomoc, on nechce
rozumìt, ty musí chtìj nechtìj s barvou ven.
Opìt se ukloním, a jako bych jemnostpána za kmotra prosil, zaènu ostýchavì a zkrouenì, e bych jeho laskavost
o nìjaké viatikum prosil.
Pán mi porozumìl a já byl rád. On pøeel nìkolikrát pokoj,
vytáhl z kapsy støíbrnou pikslu, òupnul si, zamyslil se, jako by

tudoval, mnoho-li mi asi dáti má, hodil hlavou, postavil se pøede mne a øekl:
Tedy tudent?
Ano, milostivý pane, neastný tudent, odpovìdìl jsem
a zaènu naò vystrkovat své absolutorium.
Nechte, nechte, já vám ji vìøím, øekl pan inpektor, el
k psacímu stolku, vytáhl uplátko, ze uplátka nìco vzal, strèil to do kapsy a kynul mi, abych el za ním.
Kraj svìta za tebou pùjdu, mui zlatý, pomyslil jsem si.
Ó, Èechové jsou národ dobrý,
neastný jen v nouzi lká,
nech se k Èechovi obrátí,
on mu rychle pomoc dá.
S tìmito a jim podobnými mylénkami se obíraje, dostal
jsem se za panem inpektorem a do zahrádky, kteráto
se od domu a k silnici táhla. Na konci zahrádky u dvíøek zùstal pan inpektor stát, vytáhl z kapsy klíèek, otevøel dvéøe,
vyel na silnici a na mne kynul, abych el za ním. Nato kousek popoel, zùstal stát; já, konaje co nejponíenìjí jeho stín
vecko co on, zùstanu také stát; on se podívá na mne, já
na nìj; on pozvedne ruku a ukáe prstem na tabulku, která
pøed námi stojící sloup králila, a kývne na mne, abych èetl.
Já se ochotnì pøiblíím, pozvednu zrakù svých a ètu:
Hier ist das Betteln verboten.
Zde jest ebrota .. .
Ve mnì hrklo jako ve starých hodinách. Dál jsem nemohl
èísti; pøed oèima se mi dìlaly mitky, ruce mi klesly a já tak
zdøevìnìl, e bych byl nepozoroval, kdyby byl nìkdo takovou
tabulku na mne pøibil. Hezkou chvilku jsem pøed tím svým
nadìlením jako zkormoucený paragraf pøed znamením vykøik-

nutí stál, a jetì jsem nebyl v stavu ze svého limbu se probrati. Po chvilce teprva jsem se vzpamatoval, a ohlíeje
se po svém dobrodinci, spatøil jsem ho, an k domovu pospíchal. - Nechtìl na mé díky èekat - a kráèel tak spokojenì
ke své hospodyòce, jako by byl v tìch pìti minutách, co
z domu byl, deset milosrdných skutkù udìlal. Co teï poèít? I vytáhl jsem opìt svou bundu a dýmku ze skreje, a obrátiv
se hrdì zády k pilíøi, na nìj jsem byl pøed pùlhodinou pilnì
dýchal, putoval jsem dále.
Lidé li právì z ranní, a tím zpùsobem dostal jsem a do nejblií vesnice nìkolik hovorných spoleèníkù, od nich jsem
se jetì velicos o panu inpektorovi dovìdìl.
Slunéèko zlaté vystupovalo vej a vej, a já poøád jetì pilnì kráèel, a byl stín tak krátký, e jsem si pohodlnì na hlavu
lápnouti mohl, z èeho jsem usoudil, e ji daleko do poledne nebude, a to bylo také proto, proè jsem se bez dlouhého
rozmejlení zrovna do nejblií vsi pustil. Uprostøed návsi stál
kostelíèek se pièatou vìí, kolem nìho høbitov, ovrhnutou zdí
obehnán, pøes ní mladé lipky a èerné køíky vykukovaly.Dnes
nedìle a tys jetì ani v kostele nebyl, káral jsem sám sebe,
vida nìkolik vystrojených dìvèat do kostela pospíchat Pùjde také, øekl jsem k sobì a el jsem.
Kostelíèek byl malý, krásný ale a èistý tak, e by mohl mnohému velkému.kostelu za vzor slouit. Bylo právì kázání; jak
jsem pozoroval, byla øeè o milosrdném Samaritánovi. Oblièeje vech, vyjímaje toliko nìkolik pøítomných nepøítomných
starých, nìkolik sedících neposedících mladých a jetì nìkolik neposlouchajících posluchaèù byly obráceny
na kázajícího duchovního otce, kterýto právì své kázání následujícími slovy konèil:Jdìte a uèiòte to samé, jestlie dle
slov mých jednati budete, dostanete se po této pouti do lùna

Abrahámova; pakli ale dle slov mých jednati nebudete, budou podílem vaím mrákoty vìèné. Amen.
Dej to nebeský pán Bùh! vzdychli si pozorní posluchaèi;
váný kmet si utøel s èela pot a ohlaoval nìkolik astných,
kteøí do stavu svatého manelstva vstoupiti mínili, a nìkolik
jetì astnìjích, kteøí odpoèívali v Pánu, - a lid se jen za ty
astnìjí modlil.
Sluby boí se skonèily.
Bylo poledne, nìco lidského se u mne zaèalo ozývat, váèek. byl hubený. - kdy je málo drobných, pøestává muzika Co jsem mìl dìlat? - Vzal jsem v hospodì zavdìk tudentskou veèeøí a kráèel jsem hezky lehounce dále.
Mohly být as tøi hodiny, kdy jsem k velké, na táhlém vrku
leící vsi pøicházel; cesta vedla pøes potùèek, kterýto, zastínìn èervenými vrbami, podle paty táhlého vrku ourodnými
polmi se vinul.
Povìsil jsem si kabát na vrbu u potùèku, sedl jsem si a lkal
jsem, pøipomínaje si Prahu. el okolo jeden id, podíval
se na mne, øekl: Guten Tag! a el svou cestou dále; el okolo
jeden sedlák, podíval se na mne, neøekl nic a el svou cestou také dále; i vykraèoval si kolem obstaroní pán, na hlavì
mu sedìl klobouk na tøi facky, v oblièeji mu sedìl neapolitánský nos, v suché ruce mìl tlustou paòhelku, na tìle fráèek
z èasù prince Eugena, jeden os mu el hat, druhý èehy, nad
jeho uzounkým límcem váný copánek a la Rochus Pumpemikl jako rafika na sluneèních hodinách se pynil; - podíval
se na mne, zavrtìl hlavou, neøekl nic a pokraèoval ve svém
vykraèování si dále. Kdyby snad byla Praha tenkrát okolo jela,
byla by se na mne podívala a byla by jela také dále - ach, mùj
dìdeèek mìl dobøe, øíkaje:Není hùø, jako kdy je zle! Ó, vy
jste dnes na kázání nebyli!

Odpoèinuv si, ubíral jsem se dále. Asi sto krokù od potoku
stála hruka, pod ní leel øádnì oacený mu ji pøi letech
velmi nepohodlnì, ale spal pøece. Podívám se naò a øeknu:
Ty sis, chudáku, také patnì ustlal, a jdu dále. Práile, Práile, ty jsi vytýkal zatvrzelost lidem, kteøí na kázání nebyli; tys
byl, a èiní toté.
Vrátím se, prohlídnu si poloení spícího, natrhám hrachu z nejbliího pole, vloím mu to pod hlavu a jdu, sám s sebou jak
náleí spokojen, svou cestou. Sotva jsem uel dvacet krokù,
slyím ukrutný hlas: Stùjte! já se obrátím a tu vidím, jak
se na mne obr co hora øítí, pøibìhne ke mnì, popadne mì
za límec u fraku a zahømí na mne: Kdo vám dovolil trhat hrách?
Já ho zaènu prosit; nic naplat, on vedl poøád svou: Kdo
vám dovolil trhat hrách? - Zaplate nebo pùjdete se mnou.
Na mne zaèaly jít strachy, penìz jsem nemìl, na prosbu nic
nedal a na outìk nebylo ani pomylení; jak jsem se mu jen
trochu hnul, postavil se pøede mne, okázal mi svalovitou pìst
a zahøímal : Vy mi nevìøíte! Kdy vidìl, e se ze mne nic
vystraiti nedá, popadl mì za ruku a já musel chtìj neb nechtìj s ním.
Pøijdeme do vsi, celá ves se sbìhla a vyprovázela mì a
k zámku. Pøijdeme na kanceláø; pan správec byl doma, nechtìl ale mého alobníka vyslechnout, vytýkaje mu, e ani
v nedìli nedá pokoje; kdy ale mùj alobník podotkl, e potrhaný hrách ten nejlepí z celého okolí jest a e vzácnému pánu
toho hrachu, a ho vymlátí, na pøesvìdèenou asi vìrtel pole,
byl pan správec hned celý jiný a na mne se hned jaksepatøí
podíval. A dobøe! zvolal, toho panáèka znám; - nepozdravil
u vrbièek. Byl to onen tøetí pán, co kolem mne u potoka el.
Vomastku, jdìte pro pana France; on bude hrát u bednáøe
v karty.

Vomastek odeel. Já zaènu na pana správce s prosbou,
aby mì nezdroval, e je má cesta dùleitá a e by i malé
zamekání zlé následky míti mohlo. Nic naplat; pan správec
mì ani slyet nechtìl, a chodì po kanceláøi asi pìtkrát si
opakoval s jakousi libostí: Dobøe, nepozdravil u vrbièek.
alobník pøijde s panem Francem, asi pìtatøicetiletým, poctivì vypadajícím èlovíèkem; pan Franc se mi ukloní a alobník zùstane u dveøí stát.
Pane Franc, vzít péro a papír! øekl váným hlasem pan
správce; sednout si a psát, co mu budu diktovat.
Pan Franc se podivil, sedl si, urovnal si papír a namoèil péro.
Pan správec si sedl a udìlal ouøední oblièej. Dobré nebe, to
byly oèi! Pøísnìji nemohl ani Rhadamantus koukat, kdy bídné høíníky k vìèné dlouhé chvíli odsuzoval. Nadiktovav panu
Franci k protokolu hlavu, zaèal mì examovat: ,,Jakpak
se jmenuje on, audiat?
Já: Pane správèe, jetì nejsem ádný on.
Správce: Vdy jsem si to hned pomyslil - Jakpak se tedy
jmenuje mladý pán?
Já: Antonín Práil.
Správce: Psát, pane Franc: Antonín Práil; vak my mu vypráíme. - A odkudpak ?
Já: Z Prahy.
Správec: Psát, pane Franc: Z Prahy. Praský ptáèek tedy,
tím líp, - cizopanský; nemá-li své vìci, dá se na up. - A copak jsme zaè?
Já : Absolvovaný právník.
Správec: Absolvovaný právník? Co je to za zvíøe?
Pan Franc: To øíkají teï tak juristùm, vzácný pane.

Správec: Mlèel on a drel hubu, a na nìj dojde; jeho se jetì
ádný neptal. Jurista - v takovém kabátì, slyel on, audiat,
raète mi pak pøece povìdít, co to je absolvovaný právník?
Já: To je èlovìk, který na zpozdilé otázky ádné odpovìdi
nedává.
Správec: Odpovìdi nedává? Budeme tedy vidìt, jste-li
právník nebo ne. Pan Franc, hvízdnout na vrátného, on sedí
u kany.
Pan Franc: Ale, vzácný pane, neraète horlit, ten èlovìk není
tak hloupý, jak se zdá.
Správec: Mlèet, kdy já mluvím; - vak já dobøe vím, co mám
dìlat. - Nepozdravil u vrbièek.
Já: Pane správèe, já nedoufám, e byste se ráèil zapomenout a nìjaké bezpráví na mnì si dovolit; já znám zákony
a vím, kde svá práva hájit.
Správec : Láryfáry, pøed takovými straáky neuteèeme.
Pan Franc: Vzácný pane, raète se moderýrovat, ten èlovíèek nám mùe udìlat ostudu beim Kreisamt a kaòka je hotová; juristé, ti mají rozum s fousama.
Pøiel strejèek Vomastek s vrátným a pan správec pokraèoval ve výslechu dále: Nue, mladý pane, jak to bylo stranu
toho hrachu?
Pan Franc na mne mrkl, abych øekl, e nevím. Quod fecisti
nega, pomyslím si, a poène na uraeného hráti, ptám se:
Stranu jakého hrachu?
Správec: Co jste tuhle naemu poøádnému sousedu potrhal.
Já: Já? Potrhal hrách? - Pane správèe, ji jsem øekl, e
potrhal. Já: Já? Potrhal hrách? - Pane správèe, ji jsem øekl,
e ze sebe dlouho blázna dìlat nenechám, a kdybych nemìl
èest pro místo, na nìm stojím, byl bych ji dávno jinou zaèal.

Správec: Vomastku, co tomu øíkáte?
Vomastek: Na vlastní oèi jsem to vidìl, vzácný pane, jak mi
hrách trhal; on mi to není v stavu zapøít do oèí.
Správec: No, co tomu øíkáte, vy mladý pane kazisvìte?
Já: Co tomu øíkám? e budu svého alobníka alovat u hrdelního práva a mého soudce u krajského ouøadu. Je to nìjaký zpùsob, je to nìjaký øád, vypadnout na pocestného, který ádnému neublíil, jako zákeøník, nakládat s ním hùø ne
s lotrem, táhnout ho na ouøad, by z nìho nìkolik zlatých vystrail; je to poøádek? - Raète nyní, pane správèe, dle libosti
nakládat.
Správec: Vomastku, co tomu teï øíkáte?
Vomastek: Vzácný pane, já bych mu - jen na nìj raète pustit
hrùzu; on se musí pøiznat.
Vzácný pán na mne pustil hrùzu, a já se pøece nepøiznal.
Dlouho jsme se jetì hateøili; pan Franc se potajmo
smál, pan správec horlivostí celý zesinal; alobník mi okazoval po stranì svou pìst, já ale stál pøece na svém.
Apropó, kdepak má pas? ptal se mì po chvilce pan
správec, vítìznì se mi do oèí dívaje, jako by si myslil: teï
ho máme.
Já: Pas? Já nemám ádného zapotøebí.
Správec: Nemá zapotøebí? Dobøe, teï ho máme; nemá pas.
Já: Prosím, pane správèe, na tøi hodiny ve své vlasti nebudu snad pas brát?
Správec: Houby ve své vlasti, to u nás neplatí; u nás musí
být vecko èerné na bílém. Psát, pane Franc: Nemá pas.
Nyní vynahradí on panáèek tuhle sousedovi kodu, sice - ji
ví, co si myslím! Pas nemá.Já: Já platit nebudu nic, a pas nepotøebuju, já jsem poctivý
èlovìk -

Správec: Poctivý èlovìk? Nechce platit, nemá peníze; potlouká se v nedìli, a poctivý èlovìk!
Kdy se ze mne nic vystrait nedalo, kázal mì pan správec
odvésti do atlavy. Pan Franc chtìl jetì nìjaké slovíèko
za mne ztratit, ale nic naplat.
Odmrtìn jest, zvolal rozhorlený správec; nepozdravil u vrbièek! A já byl odveden do atlavy.
Není jiné pomoci, pøenocovat zde ji musíte, øekl pan Franc,
do atlavy mì uvádìje. A se ná starý prospí, pak si nechá
øíci; já mu dnes u veèeøe trochu strachu naenu a zejtra vás
pustí. Vy, Johanes, pravil k vrátnému, mùete po chvíli pána
vzít do svìtnice, starý sem beztoho dnes nepøijde. Po veèeøi
sem pøijdu, hodíme si estadvacet. Mìjte se zatím dobøe! Johanes, a nejste hrubiánem.
Mé krásné sny, mé zlaté sny se mi krásnì vyjevily. To jsou ty
ráje, o nich jsem tak sníval, to ty doby blahé, co mì na venku
oèekávaly. Má novela, má sluba, vecko totam. Povìsiv
nadìji svou na høebík, sedl jsem si na lavici a díval jsem se,
kde se vynacházím. Obydlí moje bylo dlouhé a ouzké jako
sklípek, do nìho umounìným okénkem churavé svìtlo dost
bídnì padalo. Zdi byly zaèazené, poseté nápisy a hieroglyfy
rozlièné velikosti a druhu, o rozlièné obraznosti, krasochuti
a délce dlouhé chvíle svých tvoøitelù svìdèíce, do Almanachu
pro kvetoucí svìt bylo by se z nich ale málo dalo vybrat; podle zdi stály lavice, u okna stolek, idylicky poøezaný; stolek ten
byl zaraen do zdi a stál, jako èeská kritika, na jediné noze.
Johanes byl lechetný mu; nebo mì dlouho v té muèírnì
sedìt nenechal, an mì, jak mu pan Franc pøikázal, do své
svìtnice vzal, kterou se do atlavy muselo jít. Johanes byl také
hovoøivý èlovìk, a proto jsem se také od nìho velijakých vìcí
zadarmo dovìdìl. Na pana správce si velmi stejskal

a povídal, e u nìho jen to platí, co platí, e je starý mládenec
a e nemiluje na svìtì nic jiného ne peníze a obrázky. Pan
Franc byl, jak vrátný povídal, docela jiný èlovìk, velmi hodný,
ale také starý mládenec, za mladých let byl prý pan Franc
nìkolikrát v lásce neasten, a sice jen proto, e neumìl tancovat. Kdy patnáctý koíèek dostal, umínil si, e se musí
nauèit tancovat; kdy mu ale mládek z pivovaru jen mu po tøi
nedìle na valeèkách v tanci lekce dával, vecky vlohy k tanci
zhola odepøel, rozlouèil se pan Franc s poslední svou nadìjí,
zazpíval si Vale, lásko oemetná, adió, lebe wohl, poznal,
e není láska ta nejsladí slast na svìtì, øekl si, e to nikde
psáno není, aby se èlovìk oenit musel, zapøel sám sebe,
povìsil enidlo na høebík a umínil si blaho své obìtovat obecnému;a dostál také slovu.
Od té chvíle stal se pan Franc duí vech veselých spoleèností; nebylo svatby, aby nebyl býval drubou, nebylo posvícení, aby nebyl tanèírmistrem; kde bylo veselo, tam byl jistì
také pan Franc; kde on nebyl, nebylo nic; rád si zahrál v karty,
rád si také èasem pøihnul, ale jen kdy se mu chtìlo pít - pít
se mu ale chtìlo, kdy jen chtìl, a musela bejt vybraná chvilka,
kdy nechtìl.
Mezi samým povídáním pøiblíil se veèer; vrátný poslal vrátnou pro svíèku a vypravoval své historie potmì jasnì dost.
Najednou strhne se pod okny ramot, vrátný se zamlèí, hluk
se blíí, dvéøe se rozlítnou a asi ètyøi jonáci vlekou pátého
do svìtnice.
Tu vám vedem zlodìje! volali jednohlasnì jonáci, vytáhl
mlynáøovic stárkovi v hospodì z kapsy fajfku; tu si ho teï jen
schovejte, vyplacen byl u v hospodì.
Jonáci se smáli a odeli.Vrátný se ujal svého nového hosta, jak se na vrátného sluí a patøí, strèil ho do atlavy a zavøel

za ním dvéøe a dal na petlici. Vrátná pøinesla svíèku a rozkøesala;vrátný pøeøízl svíèku nadví, zapálil obì pùlky, jednu dal
mnì, vzal na sebe kabát, ádal mne, abych el zas do atlavy, sám e musí jít hledat pana France; já se odebral do atlavy a pan Johanes za mnou zamknul.
Já zastrèím svíèku do kuliny na stole a ohlíím se po svém
spoleèníku; on sedìl na lavici, oblièej celý zkrvácený obìma
rukama si pøikrývaje. Já se naò podívám ostøeji, a kdo to byl?
- Pan Nevidìl a natìstí jetì v mém kabátì.
Já tu na nìj spustím, aby mi hned kabát svlekl; on mì ale
nechtìl znát; kdy ale vidìl, e nechci rozumìt ertu, padl pøede mnou na kolena a pro vecko na svìtì mì prosil, abych
ho nepøivádìl k zoufalství, e mi kabát hned dá, abych to jen
ádnému neøíkal, e je beztoho ji dost neastný.
Sem døív s kabátem! øekl jsem a díval jsem se mu do oèí
tak ostøe, jako bych ani v atlavì nebyl.
Pan Nevidìl zaèal svlékat kabát a bylo vidìt, e se s ním
nerad louèil; pak si sedl bez kabátu na své staré místo, hlavu
k prsoum skloniv.
Kdy jsem ho tak ztejraného vidìl, bylo mi ho pøece líto; pøedházky jsem mu u dìlati nemohl, a maje svùj nový kabát na sobì,
hodil jsem naò svùj starý frak, mysle opìt na svou novelu.
Tisíceré díky vzdával mi pan Nevidìl a sliboval svatì, e mi
to vecko vynahradí.
Poèkej, mùj bledý hrdino, teï mi ji neuteèe! Pod stromem jsi nechtìl s barvou ven, teï bude muset!
I sednu vedle nìho, a byl bych se ho ji vyptávat zaèal, kdyby se ve vrátného svìtnici nìkolik muských hlasù nebylo
ozvalo. Nato zachrastí u naich dveøí petlice, dvéøe se otevrou a pan Franc, vrátný a ten samý èlovìk, jemuto jsem
z Vomastkova hrachu podhlavnièku udìlal, veli pøes práh.

Kterýpak je to, pane Franc, co jste mu chtìl dát zde nocleh, e mi tak dobøe u vrbièek ustlal? ptal se v dobrém rozmaru ná nový host, z jednoho na druhého z nás uvìznìných
pohlíeje.
Pan Franc okázal na mne a ten srdeèný mu mi stiskl obì
ruce tak upøímnì, e bych se byl málem rozkøikl.
Pojïte, pojïte, zlatý pøítelínku, z té umpy, tu by vám dali
tuze dlouhou postel, já vám dám vysokou. Nebojte se nic, u
je vecko v poøádku. Není-li pravda, pane Franc ?
Vecko! pøisvìdèil pan Franc.
Vomastek slíbil panu správci ètvrtci hrachu, aby vás zavøel;
já mu poslal k tomu hrachu husu, aby vás pustil, - a tu to máte.
Tedy pojïme. U mne se nemáte èeho bát; kdo se na vás karedì podívá, toho dám hodit pod kola; není-li pravda, pane
Franc?
Co je ono o to! usmál se pan Franc. ,,O koláè a o vykoupání je ve mlejnì hej! Zvlátì ve mlejnì pana Jaroe!
Já se rozlouèil a el jsem za mlynáøem; pan Franc nás jetì kousek vyprovodil a litoval, e z naí estadvacítky nic nebylo.
I víte-li co, pane Franc, øekl mlynáø, pojïte vy s námi.
Po veèeøi si hodíme ve tøech.
Pan Franc se vymlouval, e nemùe odejít; slíbil ale svatì,
e po veèeøi jistì pøijde.
Mlýn leel malý kousek za vsí. Bylo to velké, a jak jsem
za era pozoroval, nákladné stavení. Teï jsme doma, øekl
pan mlynáø, do svìtnice mì uvádìje. Svìtnice byla velká, uprostøed stál ubrusem jak padlý sníh pokrytý stùl, na nìm hoøela
v mosazném svícnu litá svíce a pøi ní sedìlo dìvèátko ètoucí
v ouhledné kníce.

Tu vám pøivádím vzácného hosta! øekl pan mlynáø, po svìtnici se ohlíeje. - Kdepak jste vickni?
Dívka pozvedne oèka z knihy, podívá se na mne; oèka se jí
zajiskøejí a ona radostnì zvolá: I pìknì vítám, pane Dubský!
Ve mnì se zatajil dech - spatøil jsem blondýnku z dostavníku.
Pan Dubský? zvolal pan mlynáø a mìøil mì s podivením
od paty a k hlavì.
Ano, ano, pan Karel Dubský, doloila povýeným hlasem
blondýnka a odbìhla døíve, neli jsem se jí za pøivítání podìkovat mohl.
I tedy mi buïte dvojnásobnì vítán, zvolal radostnì mlynáø,
synu pøítele mého, pøièem mì tak upøímnì k srdci pøivinul,
e ve mnì vecka ebra chrastila. To nás tìí, e jste drel
slovo. No, jen kdy jste ji tady. My jsme vás ji vèera èekali.
Pøitom otevøel u druhého pokoje dvéøe a volal : Pojïte pak
sem, panímámo, máme tu vzácného hosta.
Skromná matinka vyjde z pokoje, vítá mì a pan mlynáø mì
pøedstavuje radostnì praví : Vidíte, panímámo? Nepovídal
jsem vám, e co syn mého pøítele slíbí, také splní?
Lízinka mìla tedy pøece pravdu, jala se mírným hlasem
paní mlynáøka mluviti a èervánky potìitelného pøekvapení
pøelítly klidné tváøe její. A copak dìlá matinka, pane Dubský?
Raète odpustit, zaènu se omlouvati, to bude nedorozumìní; - já se nejmenuju Karel -
I mlète, vy ètveráèku! skoèil mi mlynáø do øeèi. Karel
se jmenujete po panu kmotrovi; vdy vím, kdo vás drel na rukou, a kdy jste byl malièký, øíkávali jsme vám Karlíèku.
Prosím ale - já se nejmenuju ani Karel, ani Dubský; jméno
mé jest Antonín Práil.

I vy ibale, smál se mlynáø; vak nám ji neupláchnete,
zapírání vám nic nepomùe, Lízinka vás ji prozradila; tu ji
máte.
Já se ohlídnu a vidím, jak blondýnka hezounké dìvèátko
do svìtnice uvádí pravíc: Vidí, Julinko, e jsem tì nevyvedla?
Julinka se na mne podívá, a jako by nadìji svou zklamanou vidìla; sklopila oèka a rùièky jejích tváøí se promìnily
v lilie.
Julinko, copak nezná ji pana Dubského ? domlouval mlynáø zaleknuté dívce, jejíto jednání podivné se mu býti zdálo.
Toho pána nemám èest znát, zaeptala Julinka, a vítajíc
mì, uklonila hlavinku milostnou.
To je hezké, pousmál se mlynáø. teï nezná pana Dubského!
Jak jsem ji pravil, pøejal jsem opìt slovo, jméno mé je
Antonín Práil a pøevzal jsem jen proto na dostavníku jméno
pøítele svého, abych se ousmìkùm dotíravého spolucestovníka uhnul.
Pan Karel Dubský je tedy vá pøítel? tázal se mlynáø.
Ano, Karel Dubský, kandidát lékaøského doktorátu, syn
po losenickém direktoru.
Ano, ano, ten samý! svìdèil mlynáø. To nedìlá nic, jste
také ná.
Nato mne vickni obsypali a vyptávali se jeden pøes druhého,
co pøítel Dubský dìlá, jak se má a kdy opustí Prahu; povídali mi,
e ho dle jeho psaní ji vèerejího dne èekali a e se obávají,
kdy nepøijel, aby ho nìjaká nehoda nebyla potkala.
Já vypravoval, co jsem vìdìl, a kdy jsem øekl, e se mnou
z Prahy vyjeti chtìl a e snad ji na cestì je, prokvetly zase
tváøinky Julinèiny.

Pøi veèeøi sedìl jsem proti Julii. Spanilá to byla dívèinka; vlásky mìla èerné jak havran, oèka modré jak chrpa, líce bleïounké a tak jemné pleti, jako by z liliového kvìtu setkány byly; kolem korálových rtù jí hrál lehounký úsmìch, za nìjto se al ranìného srdéèka darmo ukrýval, z modrého oèka jí svítala dobrota srdce a tváønost její byla obraz nevinnosti svaté.
Podle ní sedìla èiperná Lízinka, co usmívající se rùièka
podle nyjící lilie.
Pøi veèeøi jsme mluvili nejvíce o Dubském. Mlynáø vypravoval o jeho otci a paní mlynáøka o jeho máti, pøièem jsem
se také dovìdìl, e si pøítel Dubský s Julinkou v Komárovì,
kde u tety na návtìvì byla, známost udìlal.
Já popisoval svou cestu, a kdy jsem o zmoknutí pana Holdenaua povídal, smála se Lízinka, e svého rytíøe tak aprílem
astnì vyvedla.
Po veèeøi pøiel pan Franc; já musel chtìj neb nechtìj v karty
hrát. Pan Franc hrál, jako by na estadvacítku dvanácte kol
byl tudoval, a já i ná hospodáø jsme pochodili zle. Mlynáøi
to ovem nekodilo, mnì to ale potrhalo finance tak, e mi
jen jediný dvacetník v kapse zùstal.
Pan Franc slíbil, e pøijde druhého dne na revan a e pøivede jetì zahradníka s sebou. - Dal nám dobrou noc a odeel.
Druhého dne po snídaní zaèal jsem se porouèet, smrtelní
strachy maje pøed estadvacítkou pana France; mlynáøovic
mne ale nechtìli pustit.
Po celé dopoledne vyráel jsem se v Jaroovì mlejnì velmi dobøe; srdeènost mých pøelaskavých hostitelù, pøívìtivost
ulechtilé Julinky a Lízinèina veselohra bez konce èinily mi
ze mlejna ráj, v kterém bych byl milerád trval, kdyby jen té estadvacítky pana France nebylo bývalo.

Po obìdì jsem opustil Jaroùv mlejn navzdor vemu domlouvání, abych jetì aspoò do zejtøka ostal; ba ani upomínání Lízinky, jíto jsem slíbil, e jí pøi uvíjení nití pøedýnko dret
budu, nepomohlo mne tam déle udret.Kdy vidìli, e se udret nedám, chtìl mne hospodáø dát
vyvézt; já se podìkoval, boje se spropitného jako pana France. Jda, nevìda ani kam, dohoním èlovìka, který jako ouøední posel vyhlíel. Kam vae cesta, pøíteli? ptám se ho.
Do Motolic, byla jeho odpovìï.
Do Motolic, opakuju si a pod lebkou se mi zaèalo trochu
eøit. Neznáte tam nìjakého pana paèka?
paèka? Kupce?
Ano, ano, kupce!
Jakpak bych toho neznal! Vdy od nìho vecko kupuju
a teï se musím také u nìho stavit.
Ó, pøeastný Práile! pomyslím si. Pomoc je nablízku,
tvùj otec pomohl kolikrát z ouzkosti, on tì nyní zajisté z nesnáze vytrhne.
Pùjdem tedy spolu, øeknu na to, já jdu také ke kupci paèkovi.
To je dobøe, bude nám cesta líp ubejva
Co budete u pana paèka dìlat?
Jdu tam naemu panu správci pro barvy.
A naè je potøebuje pan správce?
I dá se snad malovat - Vèera veèer chytli v hospodì zlodìje, jak stárkovi fajfku z kapsy vytáhl, a dali ho do atlavy, kde
pøes noc zùstal; kdy ho vzal pan správce ráno na examen, tu
povídal milý zlodìj, e je malíø. Sotvae to pan správce zaslechl, hned se do nìho zamiloval a vzal ho k sobì. Zejtra prý
bude pana správce malovat, a proto musím dnes pro barvy.

Za dvì hodiny jsme byli v Motolicích. Já jdu k panu paèkovi a pøedstavím se mu co syn jeho dobrodince; on mì vlídnì pøijal, chtìl se mnou srdce rozdìlit, na mého otce ale si
ivou mocí nemohl ji upamatovat. Politovav ho, e se mu
nebe k tak dlouhé vlídnosti tak krátkou pamì dalo, opustil
jsem Motolice a nastoupil srdce plné luèi a celý svìt v aludku
maje, smutnou zpáteèní cestu ku Praze.
SMUTNÉ POSVÍCENÍ
Bylo ji hezky ero, kdy jsem se do místa dostal, které
jsem Jedlovice jmenovati zaslechl.
Jak jsem pozoroval, nacházel jsem se v nìjakém mìsteèku; nebo stavení, která jsem spatøil, zdála se mi býti na mìsto
tuze chalupami a na pouhou ves tuze domy. Cesta se táhla
do kopeèka, vpravo i vlevo u cesty stály domky, a muselo být
ji hezky pozdì, nebo kam jsem se podíval, vude svítili.
Aèkoli jsem veteèný jakiv nebyl, pøece jsem tak svìdomitì
zapøíti se nemohl, abych se aspoò do nìkterých oken nebyl
podíval. Tu spatøím rázného hospodáøe uprostøed rodiny asi
dvanácti spokojených tváøí, obrácených k velké, uprostøed
stolu stojící míse, kolem níto asi tucet malých a velkých lícemi ozbrojených ruk pøevýbornou exercírku drelo. Ó, blaený, kterýto uprostøed svých ve svém svoje poívá! Tamto
zase u stolu stojící dvì dívèiny s nakrobenými rukávy, v zelených nìrovaèkách s portièkami, kadá drela koláè v ruce
a smály se tak od srdce, e jsem jim to a závidìl. Ó, astný èlovìk, jemu dvìma pánùm najednou vesele slouiti lze!
Podívaje se do tøetích oken, spatøil jsem tam selou ji babièku, spravovala právì na hrnku stojící kahánek, dríc kluèí-

ka, který sedì na stole s nìjakou èepicí si hrál. Mezitím mi
vak neustále pøes cestu pøebíhali vyòoøené holèice a hoi.
Tak jsem se a do srdce té osady dostal; velké námìstí toho
místa bylo trochu malé, a kdy jsem nevydládìné dládìní,
na nìmto jsem stál, ty zelené nìrovaèky, které jsem okny
vidìl, tìkot psù, který jsem ze vech stran slyel, a marné
hledání nìjaké vìe nebo vysokého komína spoèítal, vypadlo
z toho, e jsem pøece jen byl ve vsi.
A kdy jsem pak ty spokojené oblièeje, ty nakrobené rukávy, tu oputìnou babièku a to èilé pøes cestu pøebíhání vystrojených dìvèat rozváil, hádal jsem hned, e se v té osadì
buïto posvícení dret, anebo òáký jiný velký svátek svìtit musí,
- a já uhodl.
Co teï? Mám tady zùstat a nespat, anebo jít dále a také
nespat? - Hlava uznala jíti dále; záleelo ale jen na tom, co
tomu nohy øeknou, nohy ale o jití dále ani slyet nechtìly. Co
je hlavì, ta mùe lehce daleké cíle vykazovat, kdy se nese;
ale nohy, ty ubohé nohy! Vyslechnìme také druhou stranu.
Jen kvùli nohám ustanovil jsem nejíti dále.
Teï ale, kde je hospoda? Pøede mnou leely, jako nìkdy
pøed Herkulesem, dvì cesty, vedoucí, jak obyèejnì, jedna
vpravo a druhá vlevo. Nejlíp jest se dret pravé cesty, praví
mravokárci, øekl jsem k sobì, a byl bych se ji tou pravou
pustil, kdyby mì nebyl jakýsi tajný magnet, jakési neznámé
tuení nalevo netáhlo.Mùe bejt, e právì ta levá je ta pravá
k hospodì, pomyslil jsem si a pustil jsem se vlevo. Tenkrát
mì má nadìje nezklamala; nebo v malé chvíli stála pøede
mnou hospoda v celé slávì své. Okna byla otevøena a z nich
se valila pára jako z ruské láznì. Muzika byla právì dohrála
a bosí, pro cimbál jetì nedospìlí viháci dotancovávali pod
okny.

Hospoda byla, jak by nabil. S velkým namáháním, sterou
alost v srdci a jediný dvacetník jen v kapse maje, propracoval jsem se do krèmy, kde mi nìkolik hodných sousedù místo
bez proení udìlalo a ochotný pan hospodský pivo bez porouèení nalil.
Døíve ne jsem pivo okusil, prohlídl jsem si své okolí.
V jednom koutì sedìlo pùl tuctu celých pánù muzikantù;
na prvním místì hubený houslista, který se tak upøímnì rozhánìl, jako by svým sousedùm nejménì Galaovy èasy vyhráti chtìl; dva foukali do mosazu, dva do døeva; v koutì sedìl basista, který svou basièku tak flegmaticky okolo krku
drel, jako by ani nevìdìl, e to, co muziku tvrdí, v rukou má.
Na stole leely kusy velijakých hudebních nástrojù a mezi nimi
dva talíøe na sobì - cimbál toti, výminka, bez které ádné
posvícení. U tohoto stolu stál rozmaírovaný chlapík bez kabátu, propocený, jen z nìho teklo, a zpíval: Zahrajte mi mou,
lito-lito-lito-lito-litomìøickou!
Kde má pána? ptal se ho hubený houslista.
Pána? Jozífku, - pojï sem!
Co chce, bratøíèku? zvolal té rozveselený Jozífek..
Dej si zahrát lito-lito-lito-lito-litomìøickou! Páni muzikanti
nechtìjí dnes na dluh hrát.
Jozífek sáhl do kapsy, hodil do cimbálu dvougroák, uhodil
si na stùl, zadupal, zavýskal a vzkøikl: Teï hrajte, nebo vám
tu basu rozbiju! A ji po krèmì znìlo: Bìtuko, pojï do kola;
ná Josef dal do cimbálu plnou hrst penìz - asi dva groe!
a vecko se hrnulo do kola.
Aèkoli páni muzikanti za kadý kousek celý gro dostali,
byly ty jejich kousky pøece a hrùza jarmareèní práce a tak
krátké, e kadý jen ze zaèátku a konce pozùstával.

U velkých èervených kamen sedìla konzistoø rozumných
matrón, které byly pro rùenec jetì trochu mladé, pro polku
ale ji trochu staré, pro kritiku tak akorát; e nemlèely, to se ex
definitione rozumí.
Za pecí sedìla nadìjná mláde v nových spodkách; veselí to
hoi, a patrnì jim na tváøích èísti se mohlo, e byli rádi, e jsou
na svìtì a e je posvícení. Èasem si ale pro ukrácení chvíle
tak do oèí bijící dùkazy své ochotnosti dávali, e je pan hospodský vlídným: Pùjdu-li na vás, tedy vás poletí polovièka dolù!
na jiné mylénky pøivádìti musel, pøièem jim vdycky nìco okazoval, co bylo více karabáèi ne nìèemu jinému podobno.
Jako by ual, bylo po radosti, hoi sedìli, majíce ruce v kapsách, jako pìna a nehýbali se døíve, a pan hospodský zmizel a oni nìkterému bosému kolegovi, který se mermomocí
mezi nì nahoru dostat chtìl, ochotnì dolù pomoci za dobré
uznali, co se nikdy tak soukromì nestalo, aby o tom alespoò pùl krèmy nebylo zvìdìlo.
Hrození mírumilovných strejèkù bylo házení hrachu na zeï,
moudré napomínání rozumných matrón bylo olej do ohnì. Jen
pan hospodský vìdìl, co pro to, a hoi to vìdìli také, jen
tenkrát bylo ticho, kdy on mluvil, a jen tenkrát, kdy jim karabáè okazoval, - nedokazovali.
U stolu, co jsem já sedìl, sedìly honorace osady, pan rychtáø, konel a pøísedící, pak kováø, vinopal, zahradník a jetì
jiní homines majorum gentium, bez titulu. Mluvilo se o velkém
Bonapartovi, o loòském posvícení, o obleení Maastrichtu;
vinopal vypravoval, jak pøiel v Praze o èepici, kdy ten velký
vítr byl, a pan konel popisoval, jaké èasy mìl, kdy jednou
do Prahy fùru penice pøivezl, a jak ho ena pøivítala, kdy
se jí domù jen s bièem navrátil. Já poslouchal pilnì a moji sousedé byli tomu rádi.

Abych si nìjakou vánost získal, mluvil jsem o ouøadech vùbec, zvlátì ale o krajském ouøadì a slavné gubernì.
To dobøe ouèinkovalo. Moji sousedé mi udìlali hned vìtí
místo, nabízeli mi dìvèata k tanci a volali na hospodského,
má-li nìco pro pána k veèeøi.
Pan hospodský pokrèil rameny, e mi nemùe nièím poslouit, - poslední peèeni e snìdli muzikanti, leda by dal nìjakou ohøát.
Já byl rád, e k veèeøi nic nedostanu, dìkoval jsem a namítal, e jsem ji po veèeøi.
Hoi dávali dìvèatùm pít; dìvèata pila, jako by kadá z nich
nevìstou byla, a smála se tak od srdce, jako by to posvícení
asi rok trvat mìlo. Nejménì ducha v celé hospodì mìl jsem
já a toho byl jen mùj oputìný dvacetník pøíèinou; chtìje ale,
aby mé tajemství tajemstvím zùstalo, zaèal jsem hrát na pána,
ale jen lacinì; svùj strakatý kapesní átek jsem hodil nedbale
na stùl, èervený pytlík s tabákem jsem povìsil na knoflík, vytáhl jsem dvacetník, poslal jsem si pro dva balíèky tabáku,
dal jsem klukovi dva krejcary od cesty, který mnì za to ruku
políbit chtìl, èemu jsem ale já na ádný zpùsob nepøipustil;
nato jsem dal sousedùm ze svého tabáku cpát, mluvil jsem
o èekající na mne pøíleitosti a jetì o jiných vìcech, dle kterých bylo lze souditi, e dvacetník, s kterým jsem se byl tìce
rozlouèil, nebyl mùj poslední.
Srdce plesu byl asi edesátiletý mu s lysou hlavou a v
hnìdém kabátì; kolem nìho se vickni jako planety kolem
slunce toèili. Hudba pøestala hrát a mùj neobyèejný hnìdokabátník se tu vrhl do kola, plnou sklenici do vejky dre,
a zpíval:
Já mám chaloupku na vrku, bez doku, otrhanou.

Dej si pokoj, starej, dej si pokoj!
Má bradu pièatou
a hlavu plechatou -
prohodil vitoøivý pan hospodský, s prázdnými sklenicemi
kolem nìho pospíchaje.
Asi! rozkøikl se rozveselený dìdeèek, a zpíval dále:
A já se vopiju,
já si ji poiju
hra-hra-hra-hra-hra-hra-hrachovinou.
Totì nìjaký varný hoch, pomyslím si; musím se na nìj
trochu líp podívat, snad by se dalo z nìho nìco pro mou novelu upotøebit.
varný to byl mu, se svým váným nosem a zardìlou tváøí
vyhlíel jako v piritusu zachovalý nìkterý z onìch slavných
øeckých mudrcù. Kabát mìl rozepnutý; kdyby se byl do nìho
zapnul, byl by do nìho jetì dobøe arondovaného hospodského aneb dva básníky do nájmu vzít mohl. e ten kabát pro
nìj dìlán nebyl, bylo zdaleka vidìt; nebo kadý knoflík svìdèil, e byl, kdy
kdy ne pro nìjakého milost-, aspoò jistì pro nìjakého jemnostpána pøiíván, a e ná øecký mudrc jetì mením pánem byl, to si kadý hned na prstech vypoèítal, kdo jen nìkolikrát s pány tøenì jedl. K tomu si vylapoval v botách, jejichto
volnost tak málo obmezena byla, e by do nich z kamen najisto skákat mohl. Vdycky jsem si myslíval, e se to ve volných
botách dobøe chodí; tu jsem ale na rozviklané chùzi veselého
hnìdokabátníka patrnì vidìl, e se to v tuze volných botách
tuze dobøe chodit nemusí.

Co je to za èlovìka?. ptám se pana rychtáøe.
To je ná ponocný! Nezdá se - ale je; on vám udìlá písnièku, jen to kmitne. Poèkejte, já vám ho zavolám.- He! - Vojtìe, pojïte pak sem také trochu!
Co dobrého? ptal se pøicházející Vojtìch, slunì se pøed
rychtáøem pokloniv.
Kdopak za vás ponocuje?
Honzík krejèovic, pantáto, a tøebas ádný neponocoval, nebylo by tak zle, dnes nám ves ádný neukradne, a kdyby, jen
kdy nám nechá posvícení.
Vojtìe, zazpívejte òákou; dostanete pít
Pít? I to hned!
Rychtáø naøídil, aby bylo ticho, a ponocný spustil. píseò jeho
byla dlouhá a já si jenom následující slohy pamatoval :
Dvanáctá kdy z vìe bije,
mnohý manel jetì pije;
enu, dítky blaí spánek,
on vak volá: ,Jetì dbánek!
jdi spat radìj s Bohem!
Kdy pan tchán se louèí s svìtem,
trhá to ji panem zetìm;
po pokoji vesel skáèe,
u hrobeèku trochu pláèe:
,Døímej s Pánem Bohem!
Panenka, kdy mìsíc svítí,
nemá chodit trhat kvítí;
vìzte, na mìsíèní záøi
zvadnou rùe v dívèí tváøi;
spìte radìj s Bohem!

Vy, jonáci, poslouchejte,
po nocích se netoulejte;
máte-li v svém lùku hlavy,
nevezmou vás do atlavy;
spìte radìj s Bohem!
A vy, páni, zdrávi buïte,
poddané své øádnì suïte,
budeme se modlit za vás
dennì Otèe ná a Zdrávas!
Spìte s Pánem Bohem!
Proèe milujme ctnost stále,
ctìme Boha, vlast a krále;
nebude nás tlaèit kámen,
a budeme spáti - amen budeme spát s Bohem!
Dobøe, Vojtìe, umíte to! zvolali veselí sousedé, nechte
si nalejt.
Copak to není jetì nic, pravil s jakousi dùvìrou v sebe
Vojtìch, ale ta píseò, co jsem udìlal na neboku Julinku pana
správce, - ta dìlá jiné oèi!
A kdy jste ji dìlal ?
Inu víte, jak jsme tenkrát toho nemocného pána za soumraku pøivezli - co tu nahoøe umøel - dej mu Pán Bùh radost
vìènou, - jak toho svého koèího pro pana inpektora do tìch
lakovitejch - ech, teï mi to nepøipadne - poslal. ádný k nìmu
nechtìl jít; hospodáø poslal pro mne; já nechal poklasného
Josefa za sebe ponocovat a el jsem k nemocnému. Pøijdu
k nìmu, on leel na posteli a byl ji v pánu. Pan správce pøi-

el, vecko zapeèetil a mnì naøídil, abych u nìho celou noc
hlídal. Já hlídal, mìl jsem ale dlouhou chvíli, tu mi napadne
dìlat písnièku na Julinku; inkoust a péro byly v pokoji, nemìl
jsem ale ádný papír a v celé hospodì vecko spalo. Já
se ohlíím po nìjakém papíru a natìstí jsem nael za postelí
mého nebotíka arch papíru; byl trochu zmaèkaný a na jedné
stranì òákou èmáraninou popsaný; to ale nic nekodilo, já
se pustil do psaní, a neli se zaèalo rozbøeskovat, byla písnièka hotova
A kde ji máte?
Ó, ta se ji tiskne! Dorotka ji vzala s sebou do Prahy. Jen
to mì mrzí, e jsem si ji neopsal, - ona ale také tak najednou
odjela. - Abych to dopovìdìl. Ráno pøijel pan inpektor, dìlal
nìco na kanceláøi, poruèil nebotíka pochovat a dával mi osm
groù za hlídání. Jenom na velkou pøímluvu pana správce
dostal jsem tento kabát a boty co na sobì mám.
Nyní jsem vìdìl, co to bylo za píseò, co Karla Dubského pøi
naem louèení u Èerveného raka pobláznila.
Pøiblíila se pùlnoc, na mne lo ukrutné spaní. Kam jít spat?
Zùstat dole? - To nebylo moná. Jít do pokoje, kde Vojtìch
svou píseò koval, - nebyly peníze.Moji spoleèníci zaèali podøimovat, já zaplatil pivo a vykradl
se ven.
Bledý mìsíc, tento neúnavný provazeè naí zemì, vykukoval z roztrhaných mrakù jako bídný høíník na svou v mrákotách tonoucí donu a osvìcoval svým støíbrným svìtlem slámou posetý, pøed mýma oèima rozprostøený dvùr. Uprostøed
dvora byla lou, na ní mrtvé ticho panovalo, za louí strmìl
do pusté noci zamylený holubník, za holubníkem stála napøíè iroká stodola, do ní pan hospodský, jako kadý dobrý
hospodáø, dobré i zlé, koukol i penici sváel - penici pro

Prahu a koukol pro penici. Napravo se táhly stáje s otevøeným vikýøem, k nìmu se veliký ebøík vypínal; nalevo stála
kolna, pod ní nìkolik vozù, za ní plot a za plotem zahrada,
v ní se nìco jako stavení èernalo.
Kam se teï se svou døímotou obrátí? ptal jsem se sebe
samého; vtom mi pøipadne ono slavné: Zkouejte vecko
a to nejlepí podrte! a já pøikroèil hned ke zkouce. Ponìvad se mi ji jednou potìstilo, e jsem levou cestou k pravému cíli pøiel, pustil jsem se také tentokráte levou.
I jdu, jak jsem si byl umínil, vlevo; pøijdu k plotu a k svému
nejvìtímu potìení se pøesvìdèím, e to, co jsem za stavení
mìl, vskutku také stavení bylo. Byla to skromná chýka, jaké
si zamilovaní Dámonové a milostné Kloinky ve svých rajských
snech pøávají; následovnì také dosti velká pro mne a mou
døímotu.
Abych v koichu do rybníka nevlezl, seenu v èerstvosti
vecko své poètáøství, které jsem z niích kol jetì byl uchránil, postavím vecky své hospodáøské, zemì- a dìjepisné vìdomosti na nohy, pustím své obraznosti uzdu, otevru obì oèi
a podrobím tu skrovnou chýku pøísné zkouce.
Vyel facit - a co to bylo? - Suárna! Dobrý vynález, pomyslím sobì - suárna - a se u v ní vodnatelné mylénky,
zmáèené tacle, zmoklé slepice anebo slivky suí! - A je jak
chce, dnes bude noclehovat v suárnì; lehne si za kamna
a dá si ruku pod hlavu, tam tì ani lidská zloba, ani tvé netìstí hledati nebude. Sychraví vìtérkové, kteøí mì neustále
na tu okoliènost, e mám jen jeden kabát na sobì, pozorna
èinili, nafoukali mi do hlavy také to blahé zdání, e mì
v suárnì za kamny milostný chládek oèekává; já vak, vìda
dobøe, e kdo rohatého polknouti chce, dlouho na nìj koukati
nesmí - jednou ranou gordický uzel svých rozpakù rozraziti

jsem si umínil. Dodám si tedy zmuilosti, pomyslím si: Kdo
za kamny zmrzne, zadarmo ho pochovají - a vrhnu se na plot
Jakmile jsem se ale plotu dotkl, vyletìl na mnì jako
na òákého kluka velký èerný pes a tìkal, jako by z celého
svìta hlídaèe svolati chtìl, aby se li podívat, e nìkdo na plot
sáhl; a ji bylo slyeti vzdychat pod dvounohým dupotem porosenou pùdu a do noci pusté zahømìlo strané: Poèkej!
Poèkej! Já ale nepoèkal, nýbr hezky zèerstva se uklízel,
abych se s tím novým Stentorem do ádného dlouhého hovoru nedostal, vìda dobøe, e hlídaèi velmi patnì humaniora studují, by by se i sebelíp v øeènictví znali. Hlídaè se pøisypal
a k plotu a vyrazil ze sebe nìkolik jádrných prùpovìdí tak ráznì, e by se jich i rytíø bez strachu a bez ouhony byl zhrozil.
Z noclehu v suárnì nebylo nic, - z toho jsem si ale málo
dìlal; byla tu jetì hùra s otevøeným vikýøem a se ebøíkem,
a na té hùøe bezpochyby seno a v tom senì vonná mateøídouka.
Na hùru, Práile! øekl jsem sám k sobì, a ji jsem v mylénkách na tom mateøídoukou posetém senì sladce døímal
a snil idylické sny, o nichto se ani Theokritovi, ani Gessnerovi, ani Langrovi v jejich nejskvìlejích dobách nezdálo. - ,,Ó,
totì krásná mylénka! zvolal jsem, a ji jsem byl na cestì.
Èím více ale jsem se k tomu osudnému ebøíku blíil,
po nìmto jsem do svého nového ráje lézti mìl, tím více se mi
má krásná mylénka zaèínala nelíbit, a kdy jsem ji u nìho
stál, nelíbila se mi, pranic; nebo jakmile jsem zrakù svých
k vikýøi pozvedl, tanulo mi na mysli nìkolik smutných historií,
v nich vikýø a ebøík nemilé role hrály a které se, i kdy to
nejlíp lo, aspoò s malou arvátkou konèily.
Nahoru to pùjde, ale dolù! - Nadìlí-li ti nebe nìjakého spoleèníka, ten se tì upøímnì ujme a bez velkých oklik tì pole,

odkud jsi pøiel, tak ochotnì, e pro samý pospìch na vecky
své idylické sny zapomene; a kdo ti potom za tvé letìní pøeèká-li je - co dá?
Na hospodáøe a jeho druinu èekat nesmí; ti hoi vyplácejí rádi hotovými, pøièem skoro vdycky líp na tom bývá ten,
co sází, ne ten, kdo dostává. Sto chutí jsem na tu hùru mìl:
obávaje se ale, e bych si snad na pyného andìla zahráti
musel, nechal jsem si jich devadesát devìt zajít a el jsem
s tou poslední, toti se stou, své tìstí dále hledat.
I pøijdu pod kolnu; tu mi padne do oka vùz, já nahlídnu do koatiny - v koatinì sláma!
Dobøe, tu ji ustláno! Dvìma kroky byl jsem v koatinì.
Urovnám si slámu, svléknu kabát a lehnu; pøikrývaje
se kabátem pozoruju, e mi nìco v náprsní kapse vadí. Já
sáhnu do kapsy, ona to tobolka. I to bude nìco po panu
Nevidìlovi! øekl jsem k sobì a chtìl jsem ji z vozu lézti,
abych se podíval, co as v tobolce bude; pøekonán ale døímotou, odloil jsem si tu radost na ráno, a pøemítaje na mysli, co
by v ní as býti mohlo, v bázni boí jsem usnul.
DOBRÉ JITRO
Dlouho, dlouho jsem spal a zdálo se mi, e jedu. Najednou
se vytrhnu ze spaní, protru si oèi, a co vidím? Den ji bílý, vùz
stojí mezi vozy pod kolnou, já na voze a tøi mlynáøtí mi pomáhají vzhùru.
Kýho laka to tam na tom voze máte ? slyím ptáti se povìdomý hlas.
Matìj pøivezl nìjakého èlovìka z Jedlovic, pane otèe! odpovìdìl jeden mlynáøský.
Tak pak mu pomozte z vozu!

Mlynáøtí mi pomohou na nohy, já se vztyèím a ohlédnu se,
kde jsem. Zima mì rozrazila, kdy jsem vidìl, e se zas
ve mlejnì nacházím, jej jsem minulého dne s tìkým srdcem
byl opustil - a pan mlynáø tady.
I pozdrav vás ruka pánì, pane Práile! volal ten dobrosrdeèný mu k vozu pospíchaje. I to bych se byl spíe smrti nadál! Polezte, polezte pak dolù, pøíteli zlatý, a vás obejmu;
dnes nám pøicházíte právì vhod.- Hnìte pak se, vy loudalové, oni tu stojí a kouká jeden na druhého! - Pomozte pak pøece pánovi! - Vdy pak vidíte, e je celý pøekøehlý, nebo vás
vecky ke vem vudy -
Hoi mì popadli a v okamení jsem odpoèíval v náruèí pana
mlynáøe.
Dobøe, e vás tu mám, øekl pan mlynáø do svìtnice mì
uvádìje. Vy ètveráèku! Ted vás tak hned brzo nepustím. Maminko, hle, koho vám pøivádím!
Paní mlynáøka, která právì nìjaké tìsto válela, podívá
se a jako radostnì pøekvapená zvolá: I propánakrále, pan
Práil! Pìknì vítám, - to nás tìí!
Já tu zaènu v nejhlubí pokoøe: Jemnostpaní, raète odpustit, a enu se k políbení ruky.
I to by jetì scházelo! zvolala paní mlynáøka, ruku za sebe
schovávajíc. Vida, vida, pan Práil chce pøece ze mne udìlat jemnostpaní. - No, to budou mít nai radost, a pøijdou z kostela! Nechte toho, panímámo, øekl mlynáø, nechte
a podívejte se do kuchynì. A nyní, pøítelínku, si udìlejte pohodlí jako doma a pak nám povíte, jak jste se s mým Matìjem seel.
Paní mlynáøka odbìhla do kuchynì a pan mlynáø mi pomáhal z kabátu. - Tak, mùj zlatý, jen jako doma! nabízel mnì

opìt, kdy jsem druhou zkøehlou ruku z rukávu vytáhl; kluk
zatím kabát vykartáèuje, neli se ohøejete.
Já si udìlal pohodlí jako doma a za ètvrt hodiny jsem sedìl
jako mladý baron pøed pùlpinetním hrnkem kávy s na prst tlustým kraloupem.
e ale ti nai lidièky z toho kostelíèka jetì nejdou! Ji by
tu mìli bejt! pravila paní mlynáøka k oknu pøistoupivi.
Pan faráø je bezpochyby pozval k snídaní, namítl pan mlynáø. - Ale mnì se zdá, e jsou ji tady. Slyím neustále nìjaký smích na dvoøe.
To je tady Lízinka u jistì.
 lakovité dìvèe! To se má neustále èemu smát
Vak kdyby tady nebyla - ta nae holka by se celý rok ani
nezasmála.
e je zase tady? - To není pravda! ozval se za dveømi jasný hlásek. Dvéøe se otevrou a nae blondýnka vlítne
do pokoje.
Vdy jsem si to hned myslil! pousmál se pan mlynáø - kde
je smích, e nebude Lízinka daleko. I poníená sluebnice,
zaèala lichotivým hláskem èernooká Lízinka ke mnì se blííc;
e pak pøece pan Práil cestu k nám nael! Kdy jsme tu
byly oputìné samy, to pospíchal odtud; e ale tu pøítelíèek,
to se nechal pán zase vynajít. No, budi! Nás to tìí - tak i tak!
Já se divím té øeèi a zaènu se omlouvat, e nevím, co sleèinka tím pøítelínkem míní.
Pan Práil neví o pøítelínkovi? Známe se! Jak jsem povídala - oba dva pánové se navedli.
Já vìru, sleèinko, nevím, z èeho mì ráèíte vinit.
Ne ? Tedy se to dovíte hned.
Já chtìl nìco øíci, slova mi ale uvázla na jazyku; pøítel Dubský se svou milostnou Julinkou stáli pøede mnou.

Práile, kdepak jsi se tu zase vzal ? zvolal mùj pøítel vecek pøekvapen, radostnì mi rukou potøásaje.
Já myslil, e jsi u dávno pøes hory a doly.
Buïte nám vítán, zaeptala bleïounká Julinka, vèera jsme
na pana Práila èasto vzpomínali. Sleèinko, já neustále;
proto jsem se také zase vrátil.
To jste dobøe udìlal, øekl pan mlynáø,ale s tím sleèinkováním si dejte svatý pokoj: naposledy byste nám udìlal z naich dìvèat samé sleèny, a pak s nimi dokonce ádný neobstojí. Není-li pravda, Lízinko?
,,0veme, pøisvìdèila s usmìvavou váností blondýnka,
a my máme jetì jiné pøíèiny na pana Práila se hnìvat; pan
Práil nám slíbil, e bude dret pøadýnko, a budeme svíjet,
a drel tak své slovo jako nae pøadýnka, která by, kdyby
se nad námi pan Franc nebyl ustrnul, doposavade
na klubkách nebyla. - Nedret slovo, to je høích k neodputìní.
Viï, Julie?
Já jsem ji panu Práilovi odpustila, odpovìdìla Julie s lehýnkým úsmìvem.
I jdìte k ípku, zpropadené vitorky, rozhorlil se ertovnì
pan mlynáø, hnìvejte se na nìj nebo nehnìvejte, nechte ale
døíve, a se nasnídá, vdy mu snídanì vystydne.
Lízinka mi pohrozila a lehkými kroèky odbìhla k oknu; pøítel Dubský s Julinkou, dùvìrnì si do oèí hledíce, polohlasitì
rozmlouvali.
Dnes nemùete jet, kdy k nám pan Práil pøiel, namítala Julinka.
Dnes ne, Julinko! odvece mùj pøítel, a snivì jí do modrého
oèka hledì, si lehýnce vzdychl: Zejtra ale, zejtra.
Zejtra? opakovala táhlým hláskem Julinka.

Hrob svého dobrého strýce musím navtívit, pokraèoval
Dubský - a pøijedu zas.
A budete zase od nás pospíchat, doloila jako káravì Julinka.
Pak ji nikdy více! ujioval Dubský.
Copak to tam zas máte za epty u toho okna? øekl pan
mlynáø.
Pan Dubský nám chce odjet do Jedlovic, a sice kdy ne
dnes, tedy zítra jistì, odpovìdìla Lízinka.
Mlynáø: Pan Dubský nepojede ani dnes, ani zejtra; pojïte
pak, pane Dubský, mezi nás, a vy tam u okna ticho, sice vás
poleme do kuchynì.
Dubský: Jakpak se ti daøila cesta, pøíteli?
Já: Tak velijak, brzo tuze dobøe, brzo tuze nanic.
Dubský: Dobøe ale vypadá, venkovské povìtøí ti svìdèí.
Já: To bych nemyslil.
Mlynáø: I jdìte k ípku! Vdy máte tváøe jako melounek.
Já: A jak se tobì daøilo?
Dubský: Teï - teï se mi daøí dobøe.
Mlynáø: Prosím vás, jen se na to pana Dubského neptejte,
on si bere vecko tak k srdci, jako by na tom spasení záleelo. Co je totam, je totam - ztrátu mít a rmoutit se nad tím víc
ne potøeba, je dvojí koda! A vdy není jetì vecko ztraceno.
Dubský : Vecko jetì ne - ale Mlynáø: I jdìte k ípku s tím vaím ale! Pana strýce vám
ovem nenahradí více ádný; jaká pomoc, stala se vùle boí;
co se ale toho ostatního týèe, nad tím se nermute, vy jste.ná
a ostanete ná, jak se vám dlouho líbit bude. Máte-li Volovský dvùr, nebo nemáte - na to my se neptáme, dosti na tom,
e se známe. Vá otec - dej mu Bùh slávu vìènou, vak on ji

má - byl poøádný pán; - slavný to byl mu; my byli spolu ivi
jako bratøí;- koda, e ta moudrá hlava ji odpoèívá.
Dubský: Kdyby on byl naivì Mlynáø: Bylo by ovem pro vás i pro mnohého líp; ale jaká
pomoc, stala se vùle Pánì. Máte ale jetì peèlivou dobrou
paní matinku - koda, e tak daleko nyní ostává; nae panímáma nemùe na ni zapomenout.
Mezitím se Dubský zamyslil, a chodì dlouho se zaloenýma
rukama po pokoji, temnì pøed sebe øíkal: Kdyby jen byl otec
jetì iv!
Nebìdujte, nebìdujte! tìil starec zamyleného jinocha.
Co Bùh èiní, dobøe èiní. Vám vzal otce a mnì nedal syna,
o kterého jsem jej prosíval; buïte vy mým synem a já vám
budu otcem! Pøitom vzal mého pøítele za ruce, dùvìrnì se mu
do oèí díval - a padli si do náruèí.
Já chci splatit dluh, mluvil ohnivì starec dále, jímto vaemu otci povinován jsem. Pojï ke mnì i ty, Julinko moje!
Julinka se s dìtinnou dùvìrou k otci pøitulí; on ji vroucnì
k srdci pøivine a hebounkou tváø jí hladì, praví pohnutým hlasem: Julinko, tys dobré, posluné dìvèe, tys mì nehnìvala
nikdy. Já se jen proto modlíval, aby mi pán Bùh prodlouil vìku,
abych tì mohl nìkdy spatøit astnou; jen pro tebe jsem se staral, a Bùh mi poehnával. Tys mìla svobodnou vùli vyvolit si
tìstí své, srdci tvému porouèet jsem nechtìl nikdy - tys volila
a já volení tvoje schvaluju. - Julinko, buï vdy, jak jsi bývala,
buï jako tvá dobrá matka, a bude astná; já vím, do jakých
rukou tì dávám!
Pøi tìch slovech zaskvìly se slze starci v oèích. Pøivinul oueji dívku k srdci, ona obrátila nevinná oèka k nìmu a on ji
políbil v jasné èelo. Pøijmìte ji, pane Dubský, z rukou mých:
starý otec odevzdává své jediné dítì synu pøítele svého;

do vaich rukou skládám dui ivota svého, moje a manelky
mé jediné potìení, nadìji a podporu naeho stáøí.
Otèe! zalkal Dubský a klesl, pøekonán city nejblaenìjími, starci do náruèí.
Julinka se uchýlila k matce, kteráto slzíc opodál stála,
a ukryla rumìnce slzami nejsvìtìjího blaha porosených lící
na peèlivých prsou jejích.
Buïte, jako vá dobrý otec byl, pravil pohnutý starec, jinocha vøele políbiv,- a já zavru pokojnì oèi, a na mne pán Bùh
vzpomene! Jinoch se vyvine z objetí starcova, a ji kleèel milostný párek u nohou dobré matinky, kteráto je slzíc ehnala.
Rajská to byla scéna; popisovati ji byla by práce marná;ani
tìtec mistra malíøe, ani slova nadeného básníka nestaèí
k obrazu takovému, v nìmto se jeví spanilost a nádhera èlovìèenstva nezkaleného.
Dobrá máti pozvedla milé snoubence a èernooká Lízinka
políbila spanilou sestøenici svou jakoto nevìstu.
Dlouho panovalo ticho ve svìtnici, ticho svaté, ticho z krajù
blaejích, a ádný se neosmìlil slovem ho pøeruit.
Dubský sedìl podle starého otce, v jeho rukou pravice jeho
spoèívala; Julinka sedìla u matinky, majíc blahou hlavinku
na ramenu jejím poloenu; Lízinka mìla v rukou rámek a z èerných oèek jí kapaly slzièky co perle na rùe, které doívala.
Dlouho bychom byli snad jetì ty blahé doby mlèky svìtili,
kdyby nebyl do svìtnice pøiel mlynáøùv vozka, který, tobolku v ruce dre, chraplavým hlasem zaèal: Pane otèe, tuhle
kníku jsem nael v koatinì v slámì; snad ji tam ten pán vytrousil, co se mnou pøijel.

Já si vzpomenu na své vèerejí ulehnutí, sáhnu do náprsní
kapsy - kapsa prázdná. Sem s ní, pøíteli! zvolám, má sice
není, já ji ale vytrousil.
Vozka mi podá tobolku, já ji hned ukazuju panu mlynáøi a pravím: Bezpochyby památka po panu Nevidìlovi.
Dubský nahlídne blíe, uchopí tobolku a zvolá jako u vytrení: Dobré nebe, totì má tobolka! - My zùstaneme naò hledìt, on tobolku rychle otevøe, vyndá z ní papír, rozhrne ho, pøelítne ho plamennými zraky, popadne dobrého asnoucího starce okolo krku a zvolá radostí celý bez sebe: ,,Otèe, drahý otèe,
poslední vùle mého dobrého strýce je tady!
My se vickni shrneme, nahlííme do papíru a vidíme, e to
vskutku poslední vùle, v níto Karlovi Dubskému Volovský
dvùr se vím, jak leí a stojí, odkázán byl; za dìdice ostatního
jmìní po nebotíkovi byl ustanoven pan Kaparides. Jaká radost nás vecky pojala, nelze popsati, vecky tváøe byly vyjasnìny a kadé srdce ehnalo památku nebotíka volovského pána.
Jak ale pøila ta tobolka do koatiny? ptal se po chvíli mlynáø, kdy se byli pobouøení citové ponìkud utiili.
Tu pøiel na mne øad, abych mluvil, a já svìdomitì vypravoval historii svého ztraceného a opìt nalezeného kabátu,
od toho okamení, kdy byl podukou pana Nevidìla, a k té
dobì, kdy jsem z nìho v Jedlovicích na voze svrchnici udìlat chtìl; co temnou pou poslední vùle ponìkud vysvìtlilo.
Zpropadený malíø! zvolal pan mlynáø, k Dubskému se obraceje, e on to byl, co do vás v té Mravencové ulièce vrazil
a v tom okamení vám tobolku vytáhl!
Jak se to vecko podobá, tedy to jiný sotva byl, odvece
Dubský, leda bych ji byl vytrousil a on ji nael, o èem ale
velice pochybuju.

Èím jsem více na tu poslední vùli myslil, tím se mi zdála celá
ta vìc zajímavìjí, a proto jsem pøítele Dubského poádal,
aby mi zaèátek té historie o té poslední vùli zjevil, co on také
ochotnì uèinil.
Jak tu panu otci povìdomo, jal se vypravovat, nebyl mùj
volovský strejc mé matce, své jediné sestøe, nikdy laskavì
naklonìn.
Vím, vím, pøisvìdèil mlynáø, on chtìl tenkrát, aby si vae
paní matinka suchohorského pána vzala, jehoto sestru on
sobì tenkrát pøedcházel. Vae paní matka k tomu ale nechtìla svolit; a kdy nebylo z jedné svatby nic, nebylo také z druhé
nic. Vae máti se pak jetì proti vùli vaeho strýce za vaeho
otce provdala a vá strýc zùstal tuím svobodným.
Zùstal, doloil Dubský, neoenil se, a aèkoli se po smrti
mého otce s matkou mou zase smíøil, zapomenout jí to pøece
nikdy nemohl, e jej, jak øíkával, o spokojenost ivota pøipravila.
e pak na to za tolik let nezapomenul! øekl mlynáø.
Snad by byl zapomenul, odpovìdìl Dubský, kdyby
se k nìmu jeho bratranec, inpektor Kaparides, nebyl pøilichotil, kterýto, jak jsem slyel, zá proti mé matce jitøil
a matku mou i mne od nìho vzdaloval.
Inpektor Kaparides? tázal jsem se, snad ne ten z Radostína?
Bohuel, ten! odpovìdìl Dubský.
Podobno je mu to! doloil jsem.
Mùj strýc býval skoro vdycky churavý, vypravoval Dubský
dále, zvlátì ale v posledních letech. Kdy se tu poslednì
tìce roznemohl a lékaøi o jeho uzdravení pochybovati zaèali, vzal ho pan Kaparides k sobì. Strýcovi bylo lépe. Lékaøi
mu radili, aby jel do Teplice, a on aèkoli mu to pan Kapari-

des zrazoval, uposlechl pøece rady lékaøské a vydal
se na cestu. Jeda do Teplice zajel do Prahy, aby
se s nìkterými výteènými lékaøi poradil. Natìstí byl pohostinnu u svého starého známého, doktora Slavíka, který také
pøítelem mého otce byl. Pøila øeè na mou matku a na mne;
doktor Slavík strejci domlouval, aby se od nás nevzdaloval, on si dal øíci, vzkázal pro mne, slíbil mi, e na mne bude pamatovat, a odjídìje, dal mi dvì stì zlatých. - As tøi nedìle
po jeho odjezdu obdrel jsem z Teplice psaní, v nìm mi strejc
psal, e se nemoc jeho dennì horí, e ji poslední vùli udìlal
a v ní e na mne nezapomnìl; k èemu pøipojil, abych bez
odkladu matce psal, aby pro nìj do Teplice pøijela. Ona jej
ale v Teplici víc nezastihla; pøed dvìma dny prý odejel. Matka
se ani nestavila a jela rovnou cestou do Radostína; pøijede
tam, a tu se doví, e je strejc ji v Pánu, e ani domù nedojel,
- e ho v Jedlovicích smrt pøekvapila. Vecky jeho spisy
se pøehledaly, nala se po nìm poslední vùle, kterou byl pøed
odjezdem do Teplice vyhotovil, a v té byl inpektor Kaparides za jediného dìdice ustanoven; - domnìlé poslední vùle,
o které mi z Teplice psal, nemohli jsme se navzdor vemu
namáhání dopídit - Kdy jsem mìl z Prahy odjídìt, selo
se nás nìkolik známých, jak jsem ji vypravoval a jak tuto
pøítel ví, do hostince U Èerveného raka. Kdy jsme sedìli,
pøinesla sklepnice píseò a ádala jednoho z naincù o radu,
kde by ji mohla dát tisknout; e byla píseò o Julince, dodali
moji pøátelé píseò mnì. Já se na ni podívám; obrátím papír
a kdo popíe moje uasnutí, kdy jsem poslední vùli svého
strýce spatøil!
Pak jsme mìli jednání tvému rozumìt! øekl jsem.
Na mou dui! zvolal pan mlynáø, poslední vùli prohlíeje.
Na druhé stranì je píseò! Jakpak ta sem pøila?

To já nevím, øekl mùj pøítel a pokrèil ramenama.
Kdy jsem ale já o hlídce jedlovického ponocného, co jsem
byl slyel, povìdìl, soudili jsme vickni, e Dubského strýc
právì poslední vùli v rukou mìl, kdy jej smrt pøekvapila, tím
zpùsobem e mohla pøijít za postel, kde ji ponocný nael.
Radostí celý bez sebe, vypravoval Dubský dále, schovám poslední vùli do tobolky, vyletím z hostince, strèím tobolku do kabátu a spìchám domù. - Kdy Mravenèí ulièkou letím, vrazí do mne nìkdo tak e jsem odletìl, nedbaje ale
na uhození, letím dále. Pøijdu domù, sáhnu po tobolce, - tobolka tatam! Já stál, jako by mne omráèil; vzpamatuju se,
letím z domu, pøehledám Mravenèí ulièku, pøehledám celou
cestu, kterou jsem el; po tobolce ani památky. Celou noc
jsem nemohl nato ani oka zamhouøit. Sotvae se zaèalo rozbøeskovat, bloudil jsem zase po ulicích a nic jsem více nenael. Jdu k Èervenému raku, vyptávám se sklepnice, a dozvím
se jen, co jsem ji vìdìl, e ten papír od jedlovického ponocného dostala
Proto tedy jste do Jedlovic tak pospíchal! zvolal mlynáø. Pojedeme tam - vickni tam pojedeme
Já dal tobolku ohlásit, pokraèoval Dubský, mysle, e jsem
ji pøece snad ztratil a e ji tedy -
I vytáhl vám ji ten, co do vás vrazil, skoèil mu mlynáø do øeèi,
a o tom musíme s panem Nevidìlem promluvit.
Já èekal celý den; kdy se ale nikdo nepøihlásil, odevzdal
jsem pátrání po tobolce jednomu ze svých pøátel a opustil
jsem Prahu.
A nepomyslil jste si, usmál se mlynáø, e tobolka sama
za vámi sem pøijde. - Dobøe to bylo tak - teï jste pøece pánem Volovic.
Nebude-li jen pan Kaparides dìlat okliky, namítl Dubský.

Jaképak mùe dìlat okliky? - Tu to máte èerné na bílém. Není-li pravda, pane Práile? Vy tomu rozumíte.
Také bych myslil, øekl nato Dubský, e nemùe proti této
poslední vùli nic mít; spis i podpis jest vlastnoruèní strejce
mého a jetì k tomu tøi svìdkové, kteøí tuím jistì hodnovìrní
jsou, Václav Cvrèek, lékaø z -ic, Karel Bene, majitel Kvìtinova, Ondøej Lang, dritel hostince v Teplici, - a datum je také
v poøádku.
I to se scházejí samí známí, pomyslil jsem si a sáhl jsem
po spisu; a naleznuv vecko v poøádku, mohl jsem pøítele ujistit, e jeho poslední vùle, co pozdnìjí, onu, co pro pana Kaparidesa urèena byla, zneplatòuje.
Sotvae jsem své právnické zboí vyloil, pøiletí do svìtnice
sluka celá udìená a sotva ducha popadajíc volá: Pane
otèe, zámeètí mlatcové a sedláci s cepy, s vidlemi
a podávkami obstupují mlejn; pan Franc a pan správec celý
rozzlobený jsou s nimi.
A co tu chtìjí? zvolal mlynáø, ze idlice vyskoèiv.
Jdou sem chytit nìjakého zlodìje.
My se vickni leknem a s podivením hledíme jeden
na druhého.
V mém domì zlodìje? zvolá mlynáø a spìchá ke dveøùm.
Dvéøe se rozlítnou a pan správec celý rozèepejøený, v èele
nìkolika ozbrojených muù, vtrhne do svìtnice, jako nìjaký
ílenec volaje: Kde je, kde je? Puste mì na nìj, a ho znièím!
Vzácný pane, øekl mlynáø; neraète zapomínat, kde jste.
Takové chování si mùj dùm jetì od vás nezaslouil.
A zaslouil nebo nezaslouil, durdil se správec, hned mi
lotra vydejte, hned, hned ho chci mít! Jakéhopak lotra? tázal se mlynáø s podivením.

Vak vy dobøe víte jakého, odpovìdìl správec prudce,
tady - tady ve mlejnì je - já ho musím mít, sice vás strèím
vecky do atlavy!
Hoho, pane správèe, to má èas! zvolal mlynáø. Zatím si
ale takové prostopánosti ve svém domì zapovídám,
a nebudete-li vy moudøeji uívat svého práva, pouiju já svého, rozumíte mi! Mùj dùm je poctivý dùm a já jsem poctivý
mu!
Pøechovavaè zlodìjù jste, vyjel si opìt správec; zlodìje
pøechováváte, kterého dnes v noci vá Matìj v slámì zaobaleného do mlejna pøivezl.
Vickni se podívají na mne a já ostal, jako by mì opaøil.
Teï toho ale mám dost, pane správèe! pustil se do nìho
mlynáø. Nyní mluvte, co tu chcete, sice svolám chasu. Co byl
ve voze, ten stojí tady. Pøitom okázal na mne.
Do toho mi není nic, øekl správec; malíøe chci, lotra, lupièe, co mi s penìzi a a hodinkami v noci utekl.
Vy hledáte svého malíøe? dí nato mlynáø. Ten vás okradl?
- I to dobøe udìlal! Vy jste dobøe vìdìl, e je zlodìj, a sám
jste ho ze atlavy pustil a jetì k sobì vzal; - dobøe se vám
stalo - a vy se jetì tìte; zlodìj, velký zlodìj to byl.
Pan správec ale vedl neustále svou, a bylo by to snad
k horímu jetì pøilo, kdyby nebyl pan Franc zprávu pøinesl,
e lidé, kteøí èasnì ráno z Milodìje vyli, v hospodì povídají,
e malíøe vzácného pána ji u Milodìje potkali.
Vzácný pán byl pøi té novinì hned celý bez sebe; nohy
se zaèaly pod ním tøást a ozbrojenci jeho ho museli odvést.
Kam dal rozum? Malíø! - a malíø se neumìl na barvy ani
podívat. Dovìdí-li se to v mìstì, ostuda beim Kreisamt hotová.Tak, tak, kdy chybí uèený, chybí hodnì! øekl pan Franc
a el za nimi.

Druhý den dal pan mlynáø zapøáhnout a jel s Dubským
k panu Kaparidesovi, a vecko astnì poøídive, teprva tøetího dne odpoledne se vrátili; nato jsme je1i vickni
do Jedlovic, kdeto jsem se líp ne o tom posvícení mìl.
DOKONÈENÍ
Byly to zlaté èasy ve mlejnì pana Jaroe! Hosté si podávali dvéøe, svátkové ruce, a kdy i máteø Dubského pøijela; nemìlo vyraení konce.Ale jako vecky vìci pod sluncem, dolo také mé posvícení posléz svého konce.
Lhùta má se schýlila a já musel do Prahy. Dubský mì zaopatøil penìzi a pan otec mì dal a do Husopeèe vyvézt.
V Husopeèi jsem navtívil hospodu, kdeto jsem od dceruky
pana hospodského tak chladnì pøijat byl. Pøijdu do hostince;
pan hospodský chodí velkými kroky po svìtnici, neustále volaje: Blázen to byl, kluk to byl; já bych za ten kandál ani tøi
sta zlatých dvacetníkù nevzal; co si jen ti páni pomyslí! Já bych
se pral, e jsem ho do horoucí skály nìkam nezahnal, jak první
krok pøes mùj práh udìlal!
Já se ptám svého souseda, co se panu hospodskému stalo, a on mi zaèal eptat: Dnes v noci mìli zde páni nìjaké
vyraení; a do jedné hodiny prý tancovali. Na tom bále byl
také jakýsi pan Holdenau, který tu skoro dvì nedìle nahoøe
ostával, aèkoli tu na nìj pøíleitost, co pro nìj jeho mamá poslala, ji od pøedvèerejka èekala. Pan Holdenau povídal, e
nepojede a po bále, a také nejel. Bál se skonèil o jedné hodinì a páni hosté li spát. K ránu strhne se nahoøe hrozný køik
- páni, panièky, èeládka se sbìhnou a vidí dvéøe u pokoje sleèinky pana hospodského otevøené, sleèinka sedí na kanapi,
v oblièeji èerò co uhel a bez sebe, u ní stojí pan Holdeau,

v oblièeji èerný co zlý duch, v levé ruce dre èernì polejvané
umyvadlo, v pravé poèernìnou mizetku. To si mùete pomyslit, co to byl za rámus.
A v které peci pak se poèernil? ptám se prostosrdeèného
souseda a on vypravoval dále:
S panem Holdenauem spal v tom samém pokoji nìjaký
mladý pán, který prý pozdìji také do bálu pøiel; ten prý si
nìjakým èernidlem líèil frak a zapomnìl to èernidlo z umyvadla
vylít. Pan Holdenau po bále dobøe usnul, a kdy ho asi o ètvrt
na ètyry vzbudili a øekli, e má ji koèí zapøaíno, skoèil honem z postele, hbitì se umyl, ani pozoroval èím, naházel
na sebe aty a pospíil do pokoje, chtìje se rozlouèit se svou
taneènicí, kteráto po celý bál na jiného se ani podívat nechtìla. Sleèinka na nìj ji èekala. Pan Holdenau otevøe dvéøe,
strèí do pokoje hlavu, sleèinka spatøí èerný oblièej, myslí, e
to zlý duch, dá se do hrozného køiku a omdlí: pan Holdenau
se lekne, letí do svého pokoje, pøinese umyvadlo a poleje
oblièej své ze vech nejmilejí; kdy spatøí, e ji polil èernidlem, popadne hbitì na stolku leící mizetku a zaène vyvolenku svou otírat; ale bylo ji pozdì; lid se sbìhl a komedie
byla hotova. Pan Holdenau se musel stìhovat hned a sleèinka
stùnì.
S tìkým srdcem ubíral jsem se k naí milé Praze, a èím
jsem k ní blíe pøicházel, tím oueji mi bylo okolo srdce; lhùta
má byla ji skoro celá vyprela, a má novela nebyla jetì ani
zaèatá. S hlavou k zemi sklopenou kráèel jsem silnicí, na nic
jiného nemysle ne na tu neastnou novelu a mimo ízeò
èasem nic jiného necítì neli strach, jak to as dopadne, a
se svému novému pánovi bez novely pøedstavím.

Asi ètyry míle pøed Prahou dohonil mì koèár; kdy ke mnì
pøijel, dal pán, kterýto samojediný v nìm sedìl, zastavit
a nabídl se mi, chci-li, e mì sveze, které nabídnutí já
s radostí pøijal.
Pán byl hovorný, a jistì bych se s ním byl dobøe zabavoval,
kdyby jen nebylo té neastné novely bývalo. Mezi øeèí zeptal
se mì také na pøíèinu mé zasmuilosti a já mu svìøil upøímnì
celou historii své nezaèaté novely a své smrtelné strachy pøed
pøítím dnem. Pán se èasem pousmál a tìil mì, abych
se nestrachoval, e to vecko dobøe vypadne.
Pøijedeme do Prahy, koèár zùstane pøed domem pana
Kapara tiky stát. Já se leknu - mùj dobrodinec se usmìje,
podá mi ruku a øekne srdeènì: Nelekejte se, pane Práile,
zejtøejího dne, pøijïte dnes ke mnì k veèeøi; strejèek mladého tiky vás i bez novely uvítá. - Byl to pan Kapar tika .

