Karel Schulz:

PENÍZ
Z NOCLEHÁRNY

Per amica silentia lunae
Zjevení lze potkati na vech cestách, hledal je tedy na cestách bídy. Lidé bez pøístøeí, nevìstky a ebráci potkávali ho
za svých dlouhých nocí, mlèelivì, ale s úzkostí pozorujícího
jejich utrpení a kráèejícího stále v jejich stopách. Dokonce
se nìkdy domníval, e jest jim ji blízko.
Byl kdysi dítìtem, které se prohánìlo po høitích, bálo se plakat, kdy bylo samo, chodilo do koly, kde vycpaná sova
na luté skøíni snila v teplém eru pøírodopisného kabinetu
a kde na tabuli rozepsaná rovnice mluvila jen o vìcech
nekoneèných. Øeíval poèetní úkoly; pøíli tìké pro jeho pochopení, a byl tak mlád, e vìøíval pouze vìcem nevypoèitatelným. Pak dospìl a stal se muem.
Nìkdy byl ivot tak lákavý jako události ve starých cestopisech. Nìkdy. Ale patrnì se mu to jen zdálo.
Byl by se chtìl radìji stát hercem, aby mohl vytváøet vechny ivoty, jich dìje mu bylo odepøeno proívat ve skuteènosti. Vdy nejlépe dovedl íti jen ty pøíhody, které se ve skuteènosti nikdy nestaly. A místo toho byl vím, jen tím ne, èím chtìl
býti opravdu sám.
Pak se dostal do jakési velké prázdnoty, nad kterou ani hvìzdy nesvítily. Tloukl kolem sebe zbyteènými rozmachy, aby
se vysvobodil, ale bylo to jen z jakéhosi bláznovství, které nebylo ani stateèné, ani zoufalé. To ji ztratil své zamìstnání a mìl
bídu a hlad. Mìl hlad, jako jej mají chudí v rozpálených ulicích
mìsta, kde se potloukal s ostatními ebráky beze stop bez
povimnutí, zanechávaje za sebou jen zápach ztuchliny a vý-

kalù, mezi nimi se probouzel na okraji mìsta, se zoufalou
tvrdoíjností znovu a znovu se vraceje do ulic, kde kadý den
byl jen poèátkem nové bídy a kde se ve opakovalo.
Jedné noci zabloudil do oputìné cihelny mezi ebráky, kteøí
ji spali. Sedìl daleko od nich a spánek, marnì pøivolávaný,
bloudil po støechách domù Tenkrát ho po prvé napadlo, naè
vlastnì èeká ? Snad se zamiloval do ivota jen z nedorozumìní. A kdy tak myslil na smrt, zpozoroval, e od ebrákù
se oddìlil malý stín a pøeel po snìhu. Bylo to slepé dìvèátko, domnívající se, e vichni ji usnuli a tápající se vztaenýma
ruèkama na místo, kde bylo volnìji.
Ono netápe, ono tanèí. Jen v noci vstává, kdy ,ví, e vichni spí, jen v noci si jde hrát a tanèit, aby je nikdo nevidìl, nebo se stydí za svùj slepý taneèek. Je astna, e je sama.
Tanèí pùvabnì a neumìle, tanèí svou zvlátní ebráckou písnièku, které by stejné nikdo nerozumìl. Za ní v hromadách
odpoèívají spáèi zabaleni do hadrù a ponoøeni do snù, nevidouce nikdy nic z tohoto výjevu.
Uasl nad takovou krásou. Také byla hluboká noc. Jak mohl
vìdìt, e ona je slepá? Nerozumìl tomuto tanci oputìného
dìvèátka, vnímal jen pøesliènou krásu tìch drobných poskokù, pomalého otáèení, váhavého rozevlátí rukou, nevýslovnou
nìhu tichých slov, nesouvislých a okamitých tichounce zpívaných k tanci. A pak ten chleba! Nebo svùj krajíèek nedojedeného chleba, s ním byla patrnì usnula, drela si nyní v ruèce pøi tanci.
Pøiblíil se a zavadila o nìho.
Pøekvapenì poznala, e ji nìkdo vidìl a instinktivnì ucítila,
e to není z nich,e je to cizinec. Rázem se promìnila. Stojí
pøed ním dvanáctiletá ebraèka a prosí o almunu. Uèinil zoufalý posunek po tom chlebu, ale nedotkl se ho. Ona prosí

a natahuje ruèku. Stojí oba proti sobì; tma a sníh houstnou,
tma a sníh je zastírají i s jejich marným pohybem.
Tak se uèil kráse a beznadìji.
*
Pojednou se zdálo, e jest ji zachránìn.Nalezl si opìt práci, ale musil opustit Prahu a odjet Brna. Vítal to, nebo si toto
mìsto poloil na rùzné rovnobìky a vyzdobil si je takovou
nádherou a tak kouzelnými sny, e málokdy pøemýlel o nìèem s takovými nadìjemi. Kadé cizí místo ostatnì zdálo
se mu být poèátkem nového tìstí. Spìchal na nádraí, zpívalo se ve vech nálevnách, harmonika ebrákova plakala
v prùjezdì, v bankách zvonilo zlato a telefony.
Do Brna pøijel pozdì veèer, za tmy, byla zima, trochu blátivého snìhu leelo v ulicích a do nìho kalnì svítily lucerny, naloutlé jak boule hnisu. První dojem byl ze vech nejodpornìjí. Byl pinavý zimní veèer, ulice od nádraí byla edivá a výkladní skøínì svítily mdle a na pùl osleplé. Ohavné èináky trèely do tmy a po nich bìhaly skvrny svìtla. Díval se pøekvapenì do tváøí lidí, a tyto tváøe byly neteèné, unavené a lhostejné. Pak pozdìji potkával lidi s umìlým veselím a lidi na nekoneèných cestách a vichni byli takoví.
Noc pøedèasnì vstala s dlaby. Mìsto leelo jako baøinách
a bylo to mìsto kupecké a pøízrak tvrdé pevnosti stál nad ním
na kopci, kde mrazívalo i za dnù nejparnìjích.
Zde zùstal. Mìsto bylo stále ,temné, aè padle to, co vidìl
kolem sebe, by se zdálo, e ivot je veselý. Nikdy tomu nerozumìl. Ulice pulsovaly klidným tempem, prostor v nich se úil,
vzduch byl suchý a bavlnìný prach vyletoval z tkalcovských
továrních strojù, básníci se zde vradili pro severskou nemoc
olejovitá sedlina továrních ulic èpìla do listnatých lesù, rozehøátých neustále se mìnícími barvami. I høíchy zde byly olejo-

vité i práce olejovitá. A mìsto se nìkdy pokrývalo chmurností a dìsivou. Byly veèery, kdy byl tesknotou nemocný a vem
smìný pro svou palèivou touhu uprchnouti odtud, vrátit se,
vrátit se s hanbou a bez oèekávaných milostí, ale jen moci
uprchnout s hanbou pranic nedbati na opovrení lidu pracujícího.
Co zde ije? Snad se zjevuje nìkde v jiné podobì. Nikdy
nepøedvídal, co se ve mùe stát. Snad se vrátí minulé doby,
kdy bude opìt nutno vìøit kouzlùm a mámení potkáme v denním svìtle a nikdo nebude jist pøed vlastní nevìrou.
Stoje pøed jakýmsi hotelem, jeho prùèelí známe ze starých
pohlednic, byl znovu a znovu zaujat vlastním osudem. Ale andìlé zahaleni do svých køídel a dlouhých vlasù ztají u trùnu
Boího a zjevují se jen na místech osamìlých a pouze tìm,
kteøí jsou ve stavu milosti. Pøedstavoval si ve vdy jinak
a jinak.
A veèer mu bývalo smutno, jako kdy je èlovìku smutno.
*
Jednoho dne mu pøítel øekl: U jste se byl podívat na ty vìci
u Kapucínù? - Odmítl jakoukoliv podívanou: A nutno pøiznat,
e nejradìji by byl vidìl nìjakou pouovou, pøi které by øinèely písnì aristonù, kde by se tanèilo, prodavaèi by stáli
u hromad faleného zlata a chválili pøednosti, obchodní pøíruèí by oslòovali novými kravatami a u stánku mezi houpaèkami a kolotoèem by se ve výèepu popíjel likér, nazvaný tøebas vzpomínka na Marii. Kde jsou ty krásné nedìle
na pøedmìstí, kdy okouzleni tolika rozmanitostmi jsme poslouchali hudbu pìtièlenného orchestru, doufajíce
v budoucnost?
Ale pøítel líèil ve tak zajímavì, e se rozhodl. li do kapucínského klátera.

Fortna se otevøela jako na Boí pokyn, bez hluku a bez èekání. Vzduch v chodbách byl silný a trpký. Kapucín mluvil cosi
o dávných dobách, a to tak pøesvìdèivì, e mu bylo mono
uvìøiti. Sestupovali do krypt.
Suchý vzduch tohoto mìsta konzervoval nejen ivá , ale
i mrtvá tìla, a ta po staletí nehnila. Naklánìje se do otevøených
rakví, pomalovaných bledými rùemi a vìneèky, vidìl barona Trenka bez historie, ale s tìlem tak suchým a hnìdým;
jako jsou skvrny na starém papíru, pøecházející nìkdy a
do zlatova. Vidìl øady mrtvých mnichù rozpadlých hábitech,
kosti a svaly, zdobené rùenci a sladkou nìhou svatých obrázkù, jaké se prodávaly na dávných poutích, tìla lechticù
ve korních a v cárech bývalého aksamitu a celkem bez
zájmu se díval na tento cibtrs verntium, na to, co jednou vstane a pùjde po hvìzdách, a pøijde onen den.- Svítilny hoøely
pod klenbou hrobek drze a dotìrnì, Vìènost leela na tváøi
mrtvých; on a mnich nebyli zde sami.
A pojednou se zastavil, tváøí v tváø velké samotì. V rakvi
pod ním leela jakási osmnáctiletá markýza a snad bylo dávno urèeno, aby se s ní setkal teprve nyní zde; snad to, e ji
uvidí a v tomto století epilepsie, se vìdìlo u tenkrát, kdy
jetì ona klidnì ila vyívala pro oltáø. Èas není tak dlouhý
a lidé se èasto setkávají ve velké mezeøe vìkù
Tato mrtvá byla oklivá a seschlá.Místo svalù mìla tenké
provazy hnìdého prachu, který jen tím, e jej nikdo nezvíøil,
drel dosud pohromadì. Nìjaké látky plesnivìly s ní v rakvi,
kde leela, dávno ji ne mezi kvìtinami. Drobné, vyschlé ruce
byly posunuty ponìkud k lebce, staletími ji èerné. To ve bylo
obvyklé jako u ostatních.
Ale jedno bylo vzácné a zvlátní. Byl to sklon její hlavy.

Zapomnìl na vechno, co kdy vidìl krásného a sledoval jen
pùvab tohoto pohybu, navdy zarýsovaného do vìènosti, jen
tím byla líbezná a slièná a musil neustále pohlíeti, nevímaje
si veho ostatního, na jeho nìhu a dojímavost. Taková nádhera krásy hoøela v jeho liniích a výrazu a propalovala
se do nìho, tajemná nesmrtelností.
Zde byla krása.
Snad i vy jste ji nìkdy vidìli sklon dívèí hlavy v rakvi a snad
byl prolnut z nìjakých smutkù a snù, v nich døímala, zatímco
její due vzpomínala na mrtvou. Snad i vás dojímal znakem
a znamením vìrnosti, kterou nebylo u komu dát, a svým slibem, tak slavným a pevným, jak dovedou slibovat jen mrtví.
Ale zde bylo jetì daleko víc. Tento sklon hlavy nebyl zneklidnìn ádnou ádostí, ani zvlnìn touhou, ale byl klidný, tklivý
a svrchovaný, pøísný a cudný a byla v nìm krása tak duchovní ,a nadpomyslná, e její záøení spalovalo. Nebyl to okamik
krásy, byla to vìènost krásy.
Zvykáme si pøíli na opakování vìcí.Vzpomínám nyní na své
závratì, ty, který jsi byl omráèen ílenou nádherou onoho sklonu hlavy, na své touhy, nikdy nesplnìné, vzpomínám na tvá
marná úsilí, na vechny záchvìvy tvého ducha, na ve, co ,kdy
bylo u tebe vyplýtváno pro nic!
A od toho dne byl posedlý tímto obrazem mrtvé. Musil stále
a stále na nìj mysliti, ponoøovati se do jeho záøe, vyvolávati
si jeho køivky. Kdykoliv myslil na tuto krásu, chvìl se pøed její
velikostí a slávou. ádná moc pozemská se jí nemohla
pøipodobniti. Byly dni jako dni. Pøicházela noc. íravina temnot deptá sny, protékajíc spícím prostorem. Poslední vidìní,
due je zajatá stále tou úzkostí, hypnotizována tým snem.
Vytéká krev z ran a chropot z úst, leè jetì nepøiel konec tohoto století.

A tvá úzkost roste.
Zde byla krása záøící a vìèná, skrytá v jediném pohybu, v jediné zkratce vteøiny èas tì unáel a svìt byl malý.
Èastokrát nyní navtìvoval kryptu, :pøíli rozpaèitý pøed
zkoumavými pohledy vdy ho provázejícího mnicha, který jako
by ho podezíral z jakýchsi neèistých ádostí a stále pøipraven
opásati svá ramena tolou zpovìdníka.
Ve ilo kolem a pøece se stranì stýskalo po èlovìku. el
hledat takovou krásu u ivých dívek vidìl jejich hlavy naklonìné v lichotkách i poníení, v nestoudnosti i popelu bídy, v lesku
taneèních síní a svìtel, u høbitovních i nemocnièních zdí,v rozpoutání ádosti na loích jetì vlhkých a rozpálených, i v hoøkém prolnutí skrytých a mlèelivých bolestí, vidìl je sklánìt hlavy za vech svých pøetváøek, které dovedl vyhrát a do nejosudnìjí pravdivosti a vidìl je ve vech svých projevech neøesti a milosti, take by byl mohl takøka sestavit obrazy, diagramy a køivky celé té hierarchie pùvabu, ale nikdy, nikdy ji
nespatøil krásu tak dokonalou; jako tam u té, která nemohla
býti ji oklamána a které andìlé zpívali v její samotì. Ulice
zatím pulsovaly dál svým klidným tempem, bavlnìný prach
vyletoval z tkalcovských továrních strojù a stará pevnost chránila toto kupecké mìsto, èpící olejovitou sedlinou, mìsto,
do jeho podzemí ukryl Bùh tajemství krásy, na kterou myslil
vìrnì, procházeje ulicemi, stále zde cizinec.
Jaké bylo tajemství krásy tak dùvìrné a tvùrèí? Hodiny odbíjely tak jako za jeho dìtství. Zanedlouho, takøka ji za nìkolik dnù odjede z tohoto mìsta navdy, jeho ivot bude pokraèovat jinde a pak pøijde den, kdy bude mluvit jem o svých bludech a omylech. Øekne: èekal jsem více, èekal jsem vdy více.
A to bude ve, co bude kdy umìt o sobì øíci. Ale moná, e
to bude i jinak.

Mìl prapodivná netìstí ji ad dìtství, nemyslil, e by se to
jetì zmìnilo. A pøece bývaly doby, kdy byl asten. Nyní ví
o zjevení krásy tak intensivní, jakou nenalezl ani v knihách básníkù, ani ve zvuèícím tichu koncertních síní. Mluvila za hlubiny,
za nadìji, za rosnou èistotu kvìtin, padlé hvìzdy a za lidský
al. Vidìl ji. Byla tady a on stál pøed ní. Jeho odjezd se blíil.
Jedné noci zabloudil a kamsi na pøedmìstí, k øece temné
jak tovární kal a noc byla tìká. Krychle továren stály v temnotì opodál a nìkolik komínù se rýsovalo na stìnì noci, èináky byly zaèouzené a oprýskané, dìlnické kavárny s okny
slepými jako skoøápky vajec a k úzkým vratùm vedly cesty
posypané,kvárou..Titìrný elezný most byl poloen pøes toto
tovární rameno øeky a na nìm spatøil v pruhu mìsíèního svìtla bez pohybu stát dívku. V tuto hodinu vprostøed noci, sama
nad øekou vypadala v tìké hmotì okolních továrních blokù
jako lehký, prùzraèný stín; tato milenka sebevrahù mìla dìlnické upracované ruce, vlnìný, ubohý átek a støevíèky, plné
bláta. Nehybná a neivá, ztrnulá, mlèky hledíc do kalné øeky,
nevidìla, e k ní pøistoupil. Poviml si, e byla obleèena tak
nìjak narychlo, zdálo se, e uprchla z nìjakého velkého poníení a pøetrpìné hanby a e jí u na nièem nezáleelo. Vetøel
se do jejího ivota drze a dotìrnì, mluvil na ni, ale neodpovídala. Nic jí u nepøipomínal. Svìt byl mrtvý.
Stál tìsnì u mí, opíraje se lokty o zábradlí a jasnì poznával, e ona to ji ani nevidí, ani neslyí. Její due byla daleko
a tìlo, nalomeno nìjakým stralivým tlakem, spoèívalo pøes
traversu zábradlí jako zapomenuto. Propast byla volána
a zdálo se, e odpovídala.
Tentokráte by byl vykøikl jako ílený, kdy podìenì couvl
pøed svým poznáním: tato ivá, jediná ze vech, mìla nyní tentý sklon hlavy, jaký vidìl tam u mrtvé, tentý tajemný výraz

neporovnatelné krásy, tvùrèí pohyb, prolamující se do prostoru bez hranic, krvácení krásy, krása sama, vítìzná a absolutní.
Prchal po mostì nad páchnoucí fabrièní øekou do noèních,
továrních ulièek, volaje o pomoc pro tuto dívku, kdy pøedtím
marnì se snail odtrhnouti ji od zábradlí, chtìje pomoci, chtìje
zachránit, chtìje vysvobodit. Bìel do temnot, tluèe na slepá
okna, klopýtaje o dlabu, tápaje podél domovních stìn.
Ale ty? Ale já?
Posléze se vzpamatoval. Nalezl i odvahu se vrátit. Vrátil
se vak na místo, kde u nikdo nabyl. Ba, ani átek, kabátek
nebo dopis.
Ráno se opìt pøed ním fortna klátera otevøela jako na Boí
pokyn, bez hluku a bez èekání. Také mnich se nevyruil ze svého rùence, veda ho obvyklou cestou k mrtvé. Ve bylo toté.
A vechna plnost krásy, vtìlená do jediného pohybu, kouzelná a nádherná, hoøela v tajemné nesmrtelnosti, strhovala
hvìzdy a králila svìt, modlíc se nad jeho hnilobou, stoupala
stále vý a vý, stvoøena jakousi stralivou silou a probolavìlá tìkým nemírným tajemstvím; èím byly rozjásány èi umuèeny tyto dvì dívky, co vidìly v hodince smrti, jak se zradila
tato krása, co èinit, by zùstala, jak se stalo, e je vùbec tady
na svìtì?
Chvìl se pøi dnení návtìvì tolik, e knìz ho zachytil obìma rukama. Pravil: Ano, je to smutné. Poviml jste si toho
podivného sklonu hlavy, vidte? Je to typický pohyb tìch, kteøí
jsou pohøbeni za iva.

Chvála milosrdenství aneb Amaranthus
Tato ulice nemá jména a nebude je asi mít nikdy. Je ztracena v tovární ètvrti mezi obdélníky èerných budov, je to ulice jen
o nìkolika èinácích, a v jednom z nich v pøízemí je pinavá
vlhká nálevna s olámaným cínem stále politého výèepního stolu
a s vìèným pláèem opilcù. Ztrácí se kdesi v hlinité dálce
za okrajem mìsta, je takøka z mìsta vyvrena a vdy pokryta
nìjakou neèistotou, je to ulice hrobaøská. Blízko èadí továrny
a padající saze se mísí s prachem, usazujícím se na stìnách
èinákù. Nikdy si zde na dlabì hrají také dìti, ale málokdo
má odvahu pøihlíeti jejich hrám. Èas od èasu nìkteré z nich
zmizí, snad umøelo, snad lo na uèení k dáblovi, tìko to øíci.
Nue, v této ulici se skrýval a zde ho také zatkli. Teprve podrobným vyetøováním, vedeným a velkou peèlivostí, se zjistily vechny jeho zloèiny, a tu se objevilo pásmo èinù tak pøíerných, neøestí tak zoufalých a krutých a provádìných s takovou chladnokrevností, vypoèítavostí a tak naprostým pohrdáním k zákonùm a k øádu spravedlnosti, e lidé strnuli v hrùze nad tímto netvorem, který páchal vìci, pro které nebylo
dosud pøíkladu ani v soudních análech, ani v lidské pamìti.
Objevily se vrady, provádìné tak rafinovanì, a zlo, provázené takovým trápením a muèením obìtí, e vichni, kdo sledovali vyetøování, onìmìli úasem nad pøemírou zla, skrývajícího se v jediném lidském srdci, Byl to netvor v lidské podobì a jeho zlá a znetvoøena tváø dlouho dìsila ètenáøe novin,
noèní chodce a osamìlé eny, kdykoliv si vzpomnìli na jeho
jméno. Mìnì a støídaje vechny monosti a zpùsoby zla, plánovitì a s pøesnou vypoèítavostí, do nepøíèetnosti rozjásán nad
zmítáním a bezmocností obìtí, on korunoval zloèin a nikdo ho

ji nemohl pøekonat. A zatím co nové a nové podrobnosti
a zprávy o jeho neøestech obetkávaly zemìkouli po kabelech
a telegrafních drátech a novináøtí zpravodajové marnì hledali slova tak pochmurná, kterými by ve mohli plnì vylíèit, on
sedìl ji v okovech v aláøi a se svratìlým èelem oèekával
rozsudek.
Èím mu byla smrt? Vysmìje se katovi i jeho ponuré obøadnosti, vysmìje se zvuku umíráèku i poslední útìe duchovního správce trestnice a bude-li odsouzen i na smrt nejpotupnìjí, zemøe vlastnì bez trestu. Nic ho ji nemùe po tom; co
spáchal a proil, vydìsil a bude mu jen pro smích poslední
noc, vyplnìná hrou v karty a hovorem s dozorci, úmyslnì rozprávìjícími o vìcech bezvýznamných. Jeho úkol jest ji skonèen. Nech neotálejí, kadé ráno na vìzeòském dvoøe je sychravé a pinavé a kadé se hodí pro obìení, nech neotálejí!
Ale stalo se, co ostatnì lid pøijal a bouølivým odporem, e
nebyl odsouzen k smrti, ale do doivotního aláøe.
Sedí nyní na vrzajících prknech lùka s hlavou sklonìnou
v dlanì, zhnìten v jediný chuchval hrozné nudy. Nìkdy vstane
a jde ke stìnì cely, snad cosi hledá. Snad pátrá po nìjakých
prostých lidských osudech, které ji nikdy neuvidí. Nyní se mu
zdá, e zaslechl zvuk jedoucí tramvaje, smích dìtí z parku,
umot køídel, nìjakou píseò, kterou samota ozdobila líbeznou a sladkou tesknotou. Nic takového. To byla jen krátká
procházka od stìny ke stìnì, krátký oddech uprostøed odpykávaného trestu. Vrátí se vysílen a zemdlen po dobì, pro
nìho neurèité. Stále plyne èas a není mono jej nièím zachytit, není ádného dnes a zítra, jsou jen tisíce vteøin a vechny
bezvýznamné. Jak je spoèítat? Vìci zde nestárnou. Ty sám
jsi mìøítkem èasu v této cele, kyvadlem velkých hodin a tvé
mylenky se opakují. Houstne noc a spoutí køídla. Vìzeò

se do nich zahalí a skryje tváø. Kdo mùe øíci, zda spal, èi bdil?
Tìch nìkolik prken vìzeòského lùka pøeèkalo ji dávné doby
a touto lící jedli vìzòové ji dávno mrtví. Snad pukly vìe a vymøel rod lidí a uvìznìný byl zde zapomenut pro posmìch. Leè
do nejodvánìjích mylenek se pravidelnì ozývá krok stráí
a vyel na nebi mìsíc, aby svítil.
Tak pøelo mnoho a mnoho let. Jeho kùe loutne a popelaví. Ale jetì nezemøel, jetì ije, jetì dýchá. Ji zapomíná
na svìt, na lidi venku, na vechny své zloèiny. Nikdy nebyl vyveden na procházku mezi ostatní vìznì, nikdy nevidìl ani jediného ze svých aláøníkù. Pøísnì isolován mìl dokonèiti své
dny a jeho osamocení bylo dokonalé. Dvakrát za den se nehluènì odklopila deska ve zdi a mechanicky mu byl otvorem
vsunut vìzeòský pokrm. To byl jediný výjev z tohoto svìta.
Dveøe jeho cely se neotevøely nikdy.
Vìzòové umírali, dozorci a øeditelové se mìnili, stal se ji
dávno vìcí, pouhým èíslem, o kterém se bylo mono doèísti
ve velmi starých, zapráených aktech v archivu trestnice. Jeho
soudcové byli ji dávno zapomenuti a jejich hroby ozdobeny
vkusnými náhrobky, jen on dosud il. Ani tuberkulosa, ani ádná vìzeòská nemoc nepodlomila jeho zdraví.
Ale ji jest jen pouhým stínem, který má jetì lidskou podobu a který, a zajde, arimatejský spolek vloí do rakve a odveze na vìzeòský høbitov mezi vlhké kapradí a ostnaté køoviny. Zavalili tam nad ním ticho a náhrobní kámen, a to byl sladký odpoèinek pro tìlo vychøadlé a ducha zmuèeného trýznivými hodinami. Zaleskne se po ránu rosa na høbitovì a nìkdy detivý den pøivolá èasné ero. Dokud byl iv, jetì
se pohyboval, jetì nìkdy pøeel celu od stìny ke stìnì, jetì se jeho mylenky opakovaly,jetì byla nad ním noc a den,
jetì naveèer zemdlíval, kdy se díval møíemi na mìsíc a snil

o jiných krajinách, ale nyní ji je mrtev, ji je vemu konec, ji
mu odzvonili a jarní mlha nad jeho hrobem zakryje krajinu roukou èistou a vzneenou.
To by se tedy bylo jistì stalo a vìzeò by byl zemøel ve své
smrtelné neteènosti, kdyby jeho pravé utrpení nebylo milo teprve nastati.
Za vechna ta dlouhá léta i jeho odporná sláva byla pro nìho
mrtva, ba ani sen mu nezùstal z jeho døívìjího ivota. Pøísnì
izolován zapomínal i na lidské tváøe i na lidská slova, jako
zapomínáme na vìci, které ji nepotøebujeme. Nevìdìl ji nic
o sobì a také se nepokusil o útìk, nebo kam by byl také utíkal, kdy ji nic nebylo?Kadý den se odklopila deska ve zdi
a pokrm mu byl mechanicky vsunut dovnitø. Døíve, pøed dávnými lety, nìkolikrát v íleném vzteku bezmocné vzpoury desku roztøítil, leè byla zase ihned spravena, ani by jediný øemeslník vstoupil k nìmu do cely, ani by byl spatøil nebo zaslechl jediného èlovìka. Pozdìji pøedstíral nemoc a umírání,
ale i tato slaboská vzpoura zùstala bezvýsledná. Hrozným
mlèením a naprostou nevímavostí ho pøinutili, aby se opìt
vzpamatoval. To ve bylo kdysi. Nyní nejen e ji tìchto marných pokusù zanechal, ale ani na nì nevzpomnìl. Ké by ji
byl zemøel!
A to jednoho dne  ( a od té chvíle se mìlo zaèíti jeho utrpení )- zaslechl náhle slabý ramot, který ho pøinutil, aby se ulekanì vztyèil. Zvuk vycházel od dveøí, které se po dlouhá léta
neotevøely a snad ji ani nemohly otevøít a stály pevnì a tvrdì
jako stìna. Ale prohlédl-li si je pozornìji, spatøil náhle ve dveøích odklopené okénko, pouhý, velmi úzký otvor, a v nìm se zalesklo pøíerným leskem - lidské oko.
Divoce zavyl, omráèen tímto zjevením,a vrhnuv se na pryènu, zakryl si oblièej edou houní. Leel tak velmi dlouho, jek-

taje zuby v ílené hrùze, a kdy se posléze odváil zvednouti
hlavu a podívat se na dveøe, otvor byl ji zakryt a den pohasínal. Lehl si znovu na lùko a probdìl noc, hledì do tmy.
V trestnici toti pøijali nového stráce a ten, slye o tajemném vìzni, chtìl se jednoho dne na nìho podívat. Aè vìdìl,
e je to pøísnì zakázáno, e tohoto mue nikdo nesmí vidìt
a jeho smrt se pozná jen podle toho, e po nìkolik dní bude
pokrm vrácen nedotknutý, odváil se ve chvíli, kdy byl na sluební obchùzce sám, odklopit okénko ve dveøích cely a zadívat se na mue tak proslulého. Okénko po desítiletí nikdo
neotvíral a jeho mechanismus rezavìl ve dveøích. Jen s námahou se mu podaøilo je otevøít a zadíval se dovnitø. To; co
vidìl, staèilo k ílenství. Rychle je opìt pøiraziv, prchal dlouhou chodbou, a bez dechu dobìhl ke svým.
Nemyslím, e by to bylo bývalo nìjaké zvlátní oko, které
se zjevilo vìzni ve dveøích a rozhodnì popírám , e by to bylo
oko démonické, zlovìstné, nebo uhranèivé. Bylo to obyèejné
lidské oko, sice pøíli zvìdavé, ale podobné tisícùm oèí, jaké
vidíte u lidí na ulici a ve svìtì vùbec. Jeho barva byla snad
èerná, snad modrá, snad hnìdá. Vyluèuji barvu zelenou a lhal
bych, kdybych chtìl tvrdit, e by snad mìlo ocelový lesk, barvu dalekých obzorù, koèièí svìtélkování nebo magickou pøitalivost. Nikoliv, bylo to prosté oko.
Jeho prostota a obvyklost byla nesmírná, dìsivá
a hluboká. Vìzeò byl omráèen tímto pohledem. ivot si pro
nìho pøiel, ivot mu dal opìt znamení. Zatím si nedovedl
vysvìtliti, èí je to oko, ani si v nìm nìco pøeèíst. Ale po celý
den se radoval a opìt trýznil v nejpodivnìjích domnìnkách. Prostál celé hodiny u dveøí, èekaje, a oko se opìt
objeví a zase prchal na lùko do rohu cely jako vydìené
zvíøe neschopné obrany. Zkouel, mohl-li by nìjak zakrýt

to místo, ale otvor byl pøíli vysoko a nedosáhl tam. A hodiny
se støídaly.
Zatím stráce se vzpamatoval a vysmál se svému útìku. Byl
to stateèný mu a vidìl ji mnoho zlého, ne se dostal jako
hlídaè do trestnice. Musil si øíci, e vlastnì jeho námaha se skøípající závorou okénka nestála za tu vteøinu, kdy nahlédl dovnitø a e si vlastnì zloèince ani poøádnì neprohlédl. I èekal
netrpìlivì, a druhého dne pøijde opìt hodina jeho hlídky
a bude moci svùj pokus zopakovat.
Opìt tentý výstraný zvuk se ozval celou a vìzeò se vztyèil, hledì vytøetìnì na dveøe. Zvolna a s námahou se zvedl
závìs a toté oko zasvítilo v ploe eleza. Tenkráte nezmizelo a vìzen pøemáhaje svou hrùzu, odváil se nìkolika krokù
vpøed. Stáli proti sobì, on nevidìl z èlovìka nic, ne jeho jediné oko, pozorující ho s odporem, a tento pohled byl hnusný,
jako by zneuctíval mrtvolu. Vìzeò se pøed ním klebil, chvìje
se po celém tìle , jako by vidìl oko upíra, vyboulené oko nìjaké pøíery, která se k nìmu drala zavøenými dveømi. Bezmocný, nemohl se nikde skrýti. Prchal do rohu cely, vyráeje
pronikavé skøeky, ale oko bìelo za ním. Skryl se za pryènu,
ale oko bylo vysoko a vidìlo ho stále. Pitvoøící se hrùzou, pøiblíil se znovu ke dveøím a tam ustrnul, pøímo pøed okem, které se ji nepohnulo. Tak stáli proti sobì a vechna pýcha ivota byla jen odpornou ohyzdností. Jejich oèi hnuly a pálily,
jejich oèi stenaly a hoøekovaly a mstily se jedno druhému, byl
to zápas krutý a zoufalý, jeden z druhého chtìl vylákat nìjaké
tajemství. Due a køièela strachem, ale oèi se nepustily a zaèalo nové bièování. Nikdo z nich nevìdìl, jak dlouho tato
muka trvala. Pomalu se pak okénko zavíralo. Ji se ty oèi sobì
zaslíbily, ji si zùstanou vìrny. Okénko se zavøelo, ale ne
na vìky.

Pomalu, velmi zvolna mizel strach, pak ulehal na pryènu
s podivným, záhadným tìstím. Jako by se bylo pøed ním cosi
prolomilo. Náhle se mu zdálo e cítí vùni kvìtin, e slyí umìní mnoha stromù a vod. S hroznou silou se opìt pøed ním
zaèaly objevovat obrazy ji zcela zaniklé. Pøednì nebyl ji sám,
ale cosi ilo kolem nìho. Zaèínal si opìt pøedstavovat, ale
pøedstavy byly dosud zmatené a pitvorné. Pøibliovalo se nové
vidìní vìcí, vracela se mu slova, dávno ji neuívaná a zapomenutá. Nìjaké zmatky cizích ivotù lehce pøeletovaly prostorem cely a jeho vlastní ivot byl nádherný. Plakal, tiskna
tváø na prkna pryèny, plakal pláèem staøeckým a suchým.
Køeèovitì se zachytával plynoucích obrazù, byly zde nìjaké
osudy, chtìl do nich vstoupiti. Byl do dobrý Bùh, èi nervosa
dáblova, co mu sem do jeho samoty poslala oko èlovìka,
byt opovrlivé a výsmìné?
Skuteèný svìt byl jinde, ale zde byl skuteènìjí. Vìzeò nyní
poznával, e by ji nemohl íti bez onoho zjeveni. Po dlouhé
hodiny sedìl skrèený a pozorný naproti dveøím, nemoha
se doèkat, a se okénko opìt odklopí. Takøka nedýchal strachem pøi mylence, e se oko neobjeví ji nikdy a e je vèera
vidìl naposled. Byla to bolest tìká a ostrá, a omdléval pod
jejím tlakem. To zjevení bylo ji pro nìho vím; zemøe jednoho
dne, a bude èekat marnì.
Ale oko se dosud objevovalo. Stráce jako sup stál nad touto
mrtvolou. Ji ne ze zvìdavosti, ale z touhy po hrozné pomstì
otevíral záklapku okénka a po tu chvíli, kdy mohl zùstat
na chodbì sám, upøenì hledíval na vìznì. Vyprosiv si pod
jakousi záminkou z archivu trestnice akta zloèincova procesu, pozornì je proèetl a prosáklý odporem a hnusem
k zlosynovi, jeho zloèiny znal nyní dokonale, bezcitný k jeho
utrpení, chtìl, aby jeho pohled byl íleným týráním, chtìl ho

uvìdomit, e hrùza z jeho èinù je dosud ivá, e pro nìho není
ani milosti, ani odputìní, chtìl, aby tento èlovìk byl znovu
obklopím trápením svých obìtí a pohlcen jejich bídou a netìstím. Pøicházel k okénku se mstivostí, které se nìkdy a
sám dìsil, ale jako ,by plnil nìjaký úkol, jeho naplnìní èekalo po tolik desítiletí. Otevíraje záklapku a tiskna tváø na elezo
dveøí, vkládal do svého pohledu vzteklou nenávist, nejpotupnìjí pohrdání. Ké by mohl usmrcovat pohledem, nebo aspoò uspávati do dìsných snù, míti oèi hadí!
Ale vìzeò nepochopil. Vidìl jen nesmírnou dobrotu lidského oka, závratné tìstí milosti, sklánìjící se k nìmu v jeho poníení. Blahoslavený ty, který navtìvuje vìznì a jsi ozdoben jejich znetvoøeným blouznìním! Sladce a konejivì pùsobila pøítomnost èlovìka, prahl jsem od poèátku po tobì.
Oko slavné a mocné, oko opojení, snù a vidìní, oko zachvívající se a neklidné, oko konejivé lásky! Kleèím
na kolenou a pláèi. Lízal bych ti ruce a nohy jako pes za tvoji
dobrotu, nad kterou se radují andìlé.
Procítal stále více. Uvìøil ji, e kolem nìho je svìt a mocná
království, jaro pampeliek a sedmikrás, vzneená a teskná
krása en, dokonalá realita vìcí. Svìtlo a stín, stín vrhaný rùemi a svìtlo, které pluje po irokých hladinách vod, hoøké
dni a studená bída, rachat a dým vzdálených mìst, milenek
tichý pláè, lupení rùí modrajících se v soumraku a oheò podnebí, èerných hlubin sténání a dìs. Sluneèní zahrady královskými jmény, roucho chudoby a ebrácký chléb, lepkavé noci
rozkoe, purpurové veèery na terasách boháèù, krajiny, v nich
se stále stmívá. Toto vìzení je z mých kostí a z mých eber
jsou ebra stavby. Uili mých nervù na nitì rubáe pro popravené, moje krev byla barvou pro stìny a pro práh stavby
a mozek mi pøibili nad veøejemi domu spravedlnosti. Já sám

jsem pomáhal stavìti tento aláø, stavbu pevnou a nerozbornou, naslouchaje odbíjení hodin, plíení èervù v suché trávì
a práci èervotoèù. Nikdy, nikdy pro mne neodbíjely hodiny a nikdy jsem nezasténal láskou. Co jsem se jetì nenapolykal
dosti popela, prachu a píny? Vìzeò hledìl do dveøí, pevnì
zavøených. Nikdy, nikdy na svìtì pro tebe neodbíjely hodiny
a nikdy, a nikdy jsi nezastenal láskou. Ale líbal jsi oèi slepého
a rozpøádal pøed ním o svìtì iluse tak svìtelné,e uvìøil a byl
tasten. Vypíjel jsi poslední dech umírajících a do jejich voskových, studených rukou pokládal svou hlavu, kdy jsi jim byl døíve soucitnì zatlaèil oèi, aby ji nikdy nehledìly na ohavné potupy svìta. Èistil jsi sladkou jarní trávou vøedy malomocných a na
asfaltu ulic jsi nejbídnìjím nevìstkám dával nadìji, jetì nadìji v tìstí. Znal jsi slova dávno mrtvých, která dovedla odevírat brány ráje. Spával jsi èasto na hromadách bláta mezi chrchly
na podlaze nocleháren, pod studenými hvìzdami pøíkopù
a královny pøicházely k tobì vyprávìt ti o svých osudech.
Kde je èlovìk, pro nìho bys nemìl útìchu, slitování, radost a slib?
A nyní tento aláø, který jsi stavìl v mohutné pýe, tato pevná a Tvrdá práce, stavba pøísné spravedlnosti. A snad to ani
nemìl být aláø, ale èisté, radostné dílo, budované v Pokorné
odevzdanosti, znamení ,na obzoru, vì svìtla. Kdo za to mùe,
e se stal z toho aláø a soud? Z kadého tvého pøání jeden
kámen, z kadé tvé touhy pavuèina, a kdy bylo vìc hotova,
zastenal jsi úzkostí.
Jediný lidský ,pohled do tohoto pekla!
Tu musím opìt pøipomenouti e oko, které se v okénku objevovalo, nevyznaèovalo se nièím zvlátním, ale bylo to oko
zcela prosté a obvyklé, na jeho barvì ani nezáleí, zvídavé
a pøísné oko, jaké vidíte vude a stále.

Tak se nyní vìzeò tìil a radoval ve svých dnech. A kadého dne v hodinu hlídky pøicházel stráce k okénku, odklopil
závìs a pohlíel dovnitø. Ty oèi si byly vìrny. Byla to vìrnost
vroucí a zlá, vìrnost dychtivá a úzkostlivá, vìrnost pøed Boí
.tváøí, která jediná ji vidìla a soudila.
Jednoho dne se vak stráce pochlubil soudruhùm svou odvahou. Zprvu mu nedùvìøovali, ale kdy jim ve pøesnì a podrobnì vyprávìl, a kdy si jich jednoho dne vzal se sebou nìkolik za svìdky, uvìøili mu. Tím horlivìji a podrobnìji jim líèil
groteskní podívanou na pitvoøícího se starce, nechápaje, proè
se toho tolik dìsí, a proè jim jeho vyprávìní brání, aby
se podívali také.-Nedbaje jejich výstrah a napomínání, pokraèoval ve své høe. Varovali ho, tady není nìco v poøádku a neskonèí se to dobøe! Vysmál se jim. Pozorovali ho peèlivì.
Jednoho dne pøiel zamlklý, popudlivý a hnìvivý. Ptali se ho
po pøíèinì, ale dal jim pøekvapující odpovìï. Jeho vìrný druh,
jeho pes, chcípal stáøím.
Zatím vìzeò pokraèoval ve svých objevech svìta, nad ním,
nad ,svìtem znovu nalezeným, kadý den jako slunce vycházelo v úzkém otvoru dveøí lidské oko, kterého se ji nikdy nemohl doèkati, ádostivý chvíle, kdy je opìt uvidí. Den byl sladký a závratný, radost znovu nalezena. Ve bylo mono vybudovati pøed tímto pohledem. Kdo Chce jetì mluviti o smrti?
Vdy ivot teprve zaèíná a bude to ivot nad vechny ivoty.
Ké by ho byli nalezli takto ji døíve, ké by se byl ji døíve
setkal s èlovìkem, který by mìl odvahu se podívat sem
do jeho hlubiny a uzøíti ho novým ádostem, ké by ji byl døíve nalezl nìkoho, kdo by mìl sílu sdíleti se s ním o jeho prohry a netìstí, kdo by byl mìl odvahu probouzeti ho k novému
chápání ivota Byly nyní hodiny tak závratné, e se a dusil
a stenal láskou.

Ale aláøník se rozhodl, e jí nebude chodit k vìzòovu okénku. Snad cítil, e by se to pøece jen neskonèilo dobøe, anebo
se tím ji nudil. I pomsta omrzí a bylo to pøece stále toté.
Uvìznìný byl ve svých skocích a posuncích ji tak jednotvárný a únavný! A tak si øekl, e se ji dívá naposled a e zanechá této zábavy, která se nemìnila a kde i pomsta ztratila
pùvab.
Bìda! Tomuto pohledu vìzeò u rozumìl! Poznal, e je to
rozlouèení a e má zùstat opìt sám. Zoufale se vrhl na dveøe,
bue do nich pìstmi, zalykaje se køeèovitým pláèem a jektaje slova tak úpìnlivá, e hlídaè v domnìní; e vìzeò zeílel,
rychle pøirazil okénko a spìchal vyprávìt o jeho konci soudruhùm. Posléze je pomsta dokonána!
Vìzeò proil noc tak tragickou, e i ïábel byl tím zneklidnìn. Cítil, e propast, do které by nyní padl, pohltila by ho navdy. Býti sraen na prahu vysvobození, kdy jsi ji zdvíhal své
hubené kostnaté ruce, na které sám hledìl jsi s bázní jako
na ruce mrtvého, po nejkrásnìjím z nejkrásnìjích! Býti sraen na prahu vysvobození, kdy jsi ji slyel volat své jméno!
Nyní skuèí hrùzou, rozrývaje tváøí prach na podlaze své cely,
nyní zkroucen v epilepsii dìsu, potøísnìn slinami zoufalství a v
kostnatých prstech mna horeènì chuchvalce svých vlasù, poèítaje vteøiny noci, nemoha se doèkat rána.
Snad pøijde jetì jednou, snad ses zmýlil, snad to nebylo
naposled!
A hlídaè snad pochopil, snad nepochopil. Ale prým, který
si vymyslili jeho soudruzi, se mu zdál býti dobrý.
Cítil sám, e je tøeba dát vìzni a procitne ze svého okamitého ílenství, nìjakou náhradu za kadodenní podívanou.
Ostatnì ta pomsta, kterou navrhovali oni, byla pohodlnìjí ne
kadodenní docházení. A tak se rychle uradili a jetì tée noci,

pozorní a ostraiti se vypravili do chodeb, jdouce pod klenbami vìzení nahrbenì a jeden za druhým. A pochechtávajíce
se svému ertu vesele do dlaní, opatrnì a bez nejmeního
zvuku odclonive okénko navdy, pøipevnili tam oko, právì
èerstvì vyloupnuté ze psí zdechliny.

Zrcadla
Pøiel jsem ze zakázaných cest a nyní jsem sedìl v redakci, abych to ve pøesnì a podrobnì popsal. Psal jsem tedy
horlivì o jakýchsi posledních lidských osudech, horlivì proto,
e ji po mnoho dnù jsem se tìil na dnení veèerní koncert
a nyní namáhal jsem se ukonèit svou práci co nejrychleji. Kladl jsem písmena do øad vedle sebe jako mrtvé, ale vìc stále
rozrùstala a já se marnì snail z truchlivé spletitosti cizích
osudù udìlat nìjaký veøejnì pøijatelný závìr. Dvacetkrát jsem
se ji rozlouèil s mylenkou na dnení veèerní hudbu, ale kdykoliv jsem dopsal nìjakou výstinou vìtu o tìch beztvárných,
chmurných ivotech, jejich vylíèením bylo zvlá nutno nae
ètenáøe pobaviti, vdy jsem se opìt zaradoval, e se na koncert pøece jem dostanu. Posléze byla má práce hotova a vzdávám se pøi tom vech podobenství.
Ale právì, kdy jsem se domníval, e jsem ji volný, poslal
mne éfredaktor na jakousi veèeøi k proslulému finanèníkovi,
kde byly pøipraveny pro ná list vzácné a naléhavé informace.
Èerò, støíbro, svìtla a kvìtiny, ceremoniál stolní a hudba také
stolní a taková, jaká se líbí finanèníkùm. Bezvadní lidé, ukládající své hromady tuku, nebo svá tìla vychrtlá noèním bdìním a nespavostí, v pohodlné lenoky, navonìni výfuky osmiválcù, nechòapali tentokrát po sobì; naopak, tváøe na sebe
se dívajících nepøátel byly tak vlídné a staeny do úsmìvù tak
mírných, jako by hniloba byla Sladká. Pamatuji se také, e
tam bylo nìkolik en zlatých, støíbrných a rùznì krásných, které naslouchaly penìnickým hovorùm a z nich nìkteré
se stávaly enami jen pøi tangu.

Vyøídiv svou vìc a nemonì se omluviv, ujídìl jsem za hodinu potom v taxi k Reprezentaènímu domu a útìchou, e jetì aspoò èást koncertu zastihnu. Byl prosinec plný snìhu, a ji
z krásných vilových zahrad za mìstem jsem vjel do osvìtlených ulic. Kontrast byl pøekvapující a okamitý. Zahrady pod
snìhem byly slity v jedinou tìkou hmotu ticha a temnot. Ale
zde v ulicích, za zameným sklem výkladních skøíní mezi umìlými kvìtinami, svìtélkovaly mazlivì drobné pøedmìty mezi
pavuèinovitými veèerními látkami, urèenými pro hudební soirée neteèných voskových panen, tìké zlaté náramky a perky vzácné práce jako z hrobek faraónù. Osvìtlená skøíò fotografa s fotografiemi krajin s bøízami a krajin s nebem tak lutým, jako bylo v Sodomì pøed bouøí. Pak rùzní lidé, objevující
se mezi svìtly ulice. Jedoucí tramvaj a z ní pohled oèí velmi
èerných a velmi hoøkých, vek ivota, krátký jak podpis na pohlednici.
Bachùv Brandenburský B-dur byl jistì ji zmekal a marnì
za jízdy jsem se snail volati si jeho nádherné adagio dvou
viol nad kontinuací basu, adagio, jeho vroucná a pøísná melodie se tak zvlátnì lomí z Es-dur do táhlého G-moll, a vzdávám se tohoto úsilí, utìoval jsem se alespoò nadìjí na Vivaldiho Concerto Groso D-moll. Ale kdy jsem se posléze
dostal do Smetanovi sínì, byla i tato èást koncertu zmekána, konèila se právì pøestávka a byl nejvyí èas stihnout
aspoò jetì Brucknerovu Pátou symfonii.
*
Bylo ji napsáno mnoho vìcí o zrcadlech a tato z nich nebude ani nová, ani nejlepí; povídek o zrcadlech historických
a slavných, zrcadlech královských a pradávných, køiálových,
dekadentních i pouových, stejnì tak o zrcadlech vìdeckých
laboratoøí, o astronomických zrcadel hvìzdáren, o zrcadlech

pohádkových a kouzelných. Nebo zrcadlo, sklenìnou plochou odráející a fixující obraz, který vytvoøíte pouhým svým
pøíchodem v jeho rámu a který zanikne odstoupíte-li, ba i takové, které je lépe nevyvolávat. Mluví se také o zrcadle vzpomínek a zrcadle snù, velijaké minulé dìje a zaniklé postavy
se objevují jako skuteèné, ale pravdivé, ve svìtì skuteèném,
ale nepravdivém.Pomìr nìkterých lidí k zrcadlu, vìci pøece
tak obvyklé a prostému pøedmìtu denní potøeby, je opravdu
zvlátní a podivný. Jsou nìkteøí, kteøí by se nikdy nepostavili
k zrcadlu v hodinì stmívání se svìtlem svíèky, jsou jiní, kteøí
se bojí podívat si v zrcadle dlouho a upøenì do oèí, a jiní, kteøí zrcadla na noc zastírají. Nìkteøí mi vyprávìli, e je zrcadlové obrazy pronásledují i ve spínku a slyel jsem, e prý jednou z nejpøíernìjích chvil, býti pøítomen takové agonii, je-li
proti lùku umírajícího postaveno zrcadlo. A jetì jiné vìci
se vypravují. Také dìti pohádky o zrcadlech nejvíce rozèilují
a jestlie se smìjí a radují pøi vyprávìní o netìstí ohnivého
mue, tady bázlivì zmlkají pøi pøíbìhu zlé královny, její nadlidská moc byla právì v kouzelném zrcadle.
*
Hned pøi prvním pizzicatu cell a basù, po prvním zavzlykání
fagotù a viol byl setøen celý ohavný den jako ropuí sliz v trávì.
Chvìji se pod halucinacemi hudby, byly doby, kdy jsem se zmítal v køeèích jako epileptik. Vìøím, e se jetì vrátí.
Sedím na smetiti, za mnou hne velká pec topírny a plicní
tkáò rozbodává dusivý prach vápna.
Jako zahyne hvìzda,rozhavená dlouhým letem po nebeské pláni, tak zèerná køiál a odumøe pocit rozkoe,a jako
nìkdy zhasne svìtlo samo u loe toho, který ji umøel, závanem vìtru, kdy otevøeli okna, tak jako støídá se svìtlo a stín,

tak sunou se ji stíny veèerní i ranní pøes tvùj ivot a naslouchá stále zøetelnìjímu hlasu té øeky podsvìtní, slyí vábivý
a konejivý hlas, èekaje beze strachu, a uvidí svou tváø
se zrcadlit na vlnách, a vydechne naposledy tým pomalým rytmem, kterým jsi zaèal dýchat jako dítì.
Bodláèí a zmije ty moje dva velké sny tesknoty z mládí!
et factus est repénte de coelo sonus
Jsem stren hudbou, která tvoøila vdy boí doprovod, provázejíc ho od poèátku svìta, a její ozvìna je dosud na svìtì
zachycována s úzkostí do pìti notových linek, rovnobìek, sbírajících se a v nekoneènu.
Je zvlátní, jak veèerní ulice s øinèením tramvají, houkání aut
a shlukem lidských hlasù, vyjdete-li z koncertní sínì, je nìmá.
*
Nìkdy slovo domov chutná jak plesnivina. el jsem radìji
velijakými ulicemi, lutými, ohyzdnými, osvìtlenými, výstavnými, prosincovými a vzdálenými, nebot jsem se bál jíti domù,
bál jsem svého zrcadla.
Byla zima, ale zima prùsvitná a okraje zasnìených støech
byly nafialovìlé. Doel jsem a kamsi na konec ikova za poslední bloky domù, z nich prýtilo vlhko a vápenatý sliz, obrátil se zase nazpìt, ulice byly ji prázdné a noc se propadávala do íøe stále hlubí a hlubí.
Mám dojem, e jsem se za tu noc nìkolikrát potkal.
Pak jsem se zdrel nad kamenným zábradlím té ikovské
ulice, pod ní v hlubinì trèí nádraí, a nádraní dvorana nìkolikrát udeøila o plochu noci jak kladivo. Soumìrné kolejnice
se otoèily nìkam do tmy. Øeøavìly svítilny. Noc se spalovala
ve spektru barevných signálù, z rudì a zelenì íhané hlubiny
vyvøel bílý oblak páry, celá tato iluminace propasti se stále
nervosnì chvìla.

A sem, kde stojím s pomaèkaným kloboukem a s rukama
v kapsách, slyím prosebný hlas; ten prosebný hlas za mávání svítilen na studeném nástupiti.
Cítil jsem ztuchlý a spaøený vzduch èekárny 3 tøídy, kde
na zablácené podlaze leí lidé, hlavy majíce sloeny
na balících a rancích a sem cítil jsem tvoji úzkost, tak stralivou a drtivou, jakou má èlovìk jen z cesty blahoslavených,
a pozoruji nyní svislé koutky tvých úst, chvìjící se ruce, svírající lístek nìkam na cestu svìtcù, tvé ustraené oèi, stále
se otáèející kolem, stále hledající svìtlo poloslepé árovky;
jsi rozat stínem. Vidím, jak strach popelaví na tvých rtech,
tøese se v tvých oèích, mrazí tì hrobovou vlhkostí.V novinách
maje zabaleno nìkolik ubohých vìcí, vstupuje do vagónu mu
stejného stáøí se mnou, kterého jsem znal jetì jako dítì. Hle,
ílená ena, podivnì obleèená a s velmi nalíèenými rty, která
jede do ciziny, zmatenì se usmívajíc na spolucestující,
na fotografii ve své kabelce. tíhlý knìz, modlící se potichu
rùenec. Jaký je to podivný vlak? Ji se pohnul k odjezdu, ji
se rozjídí a mnì, pozorujícímu ve tmì jen osvìtlené ètverce
oken, se zdá, e jede po mostì tmy nad velkou hlubinou
se vemi svými pasaéry, vtìsnanými do úzkých vagonù,
se vemi jejich osudy, a vlny øeky podsvìtní se pøevalují pod
mostem, plounaví pod viaduktem a naráejí na kamenná
zábradlí a po nehmotném mostì tmy jede vlak, ji nikdy
se nevrátí a jem rudá lampa posledního vagónu zaniká jak
hvìzda, pak jako nepatrný, poletující oharek ve tmì.
Ulice byla tak tichá, jako by nebyla na svìtì. Byl jsem sám
uprostøed toho kamení, a kdybych zavolal o pomoc, vyplaím
jen stíny. Dvì zelenavé oèi vyskoèily proti mì zbloudilá divoká koèka se pøesunula kolem zdi prolínavým pohybem a zmizela, ulekanì uskoèivi.

*
...a uvidí svou tváø se zrcadlit na vlnách øeky podsvìtní...
Øekl jsem, e jsou lidé, kteøí by se nikdy nepostavili pøed
zrcadlo v hodinì stmívání se svìtlem v ruce, a jiní, kteøí zrcadla na noc zastírají, a kteøí mi vyprávìli, e je zrcadlové obrazy pronásledují ve snu.
I mnì se nìkdy pøihodilo, e jsem v soumraku, zastírajícím
obrysy, vidìl v zrcadle vìci, které za mnou nebyly a ulekanì
se rozhlíeje, hledal jsem je marnì mezi ètyømi stìnami svého pokoje. Nìkdy jsem se tam také vidìl v rùzných podobách
jako bych se vtìloval v jiné postavy a aè v tváøi, pøíli staené
úzkostí, jsem se nepoznával, pøece jsem vìdìl, e jsem to
urèitì já, nemohoucí v noci usnout, osamocený v noèním tichu pokoje a hledající aspoò v zrcadle lidskou podobu, abych
nebyl tak zcela sám. A v nìkterých dnech, kdy silná úzkost
a intensita bolesti mnì probodávaly jak morfiové injekce,
se stávalo, e jsem vidìl v zrcadle obrazy, tak podivné a neuvìøitelné, e se zdráhám je popisovat.
Je známo, e existuje jistý druh nervové choroby, pod jejím
tlakem jsou nìkteøí lidé nutkáni se vrhnout do vodní hladiny,
,jakmile ji uvidí, tøebas jetì ,pøed nìkolika minutami byli plni
chuti k ivotu a vùbec na smrt nepomyslili. Øíká se o nich, e
je voda pøitahuje a oni opravdu pøed jejím vábivým epotem
jsou naprosto bezmocní. Nue, aè jsem zcela zdráv, stejnì
tak na mne pùsobilo velké zrcadlo v mém pokoji. Stával jsem
pøed ním dlouho a dlouho, vdy pøitaen silným kouzlem, jemu jsem se marnì vzpíral, a jestlie jsem nemohl utonout
jako ti, o nich jsem psal, bylo zde cosi jetì horího: mùj duch
se v nì potápìl, ukládal jsem svùj obraz do zrcadla jako
do rakve a není divu, e jsem se domníval, e ílenství pro-

pukne kadou hodinu. A stávalo se také, e po dlouhém
a intensivním dívání se do sklenìné hlubiny jsem tam náhle
vidìt obrysy a vìci pøibliující se stále jasnìji. Tu objevila se mi
ona drahá mrtvá, v modrých atech, dobøe mi známých a v
letním klobouèku, usmívajíc se jako tenkrát. Tu jsem tam vidìl
krajinu pøesnì orámovanou jako diapositiv, kde jsem se procházel, èekaje na své rodièe, s nimi pøijdu na výlet. Pøítel,
který byl v jiných zemích v a jeho dopis jsem oèekával, hovoøil ke mnì ze zrcadla jako ivý a nejen to, také jsem vidìl
vední a banální pøíhody z novin, sochy zemøelých umìlcù, vidìné v mládí v kterési Galerii a jetì nìjaké vzpomínky. Chybìla ji jen ruka, která by psala po skle, abych se zalkl hrùzou.Mùete mi namítnout, e pak bylo lépe se vùbec nedívat.
Ale tato vae námitka je mi smìná. Nebo já, kdy se to
stupòovalo tak, e jsem ani nemohl pøejít kolem sklenìné plochy bez dìsu, e pøijdu o rozum, nejen e jsem se tam jí nedíval, ale zastíral jsem zrcadlo, jakmile se setmìlo v mém pokoji. Nue, bylo to jetì horí. Nebot jsem vìdìl, e ti lidé
a vìci tam jsou, i kdy se nedívám.
A tehdy, Chtìje pøece jen zvítìzit, po dlouhých a logických
úvahách a rozumových dùvodech o nemonosti toho veho,
donutiv se k nejstøízlivìjímu uvaování a vysmívaje se sám
sobì, sebral jsem vechny své síly a vechnu stateènost
a naklonil jsem se nad zrcadlem, dlouho a soustøedìnì
se v nìm pozoruje; náhle jsem vidìl, e mizím z jeho rámu
i skla a pøes plochu se pøelévá mlha stín a mlha a stín a mlha
a stín v dlouhých vlnách, v nich zcela zanikám. A vlny pøevalovaly se dál a dál, má tváø se rozplývala pøede mnou, nevidìl jsem nic a ztrácel se sám sobì. Tu zdìenì se vrhaje
na lùko a stranì osamocen v noèním tichu pokoje, nemoha ani sám sebe spatøit v zrcadle, nemohl jsem se na nièem

zachránit a jen hledì do èerné, sklenìné a prázdné hlubiny
pøed sebou, èekal jsem, kdy to z ní pøijde.
Kdyby mne nyní v této noèní ikovské ulici nìkdo namátkou potkal hvízdajícího si houslovou kantilénu F-moll z prvé
vìty Brucknerovy symfonie (zaèátek vedlejího thematu
po onom velkém odmlèení orchestru) a loudajícího
se s rukama v kapsách a s ohrnutým límcem zimníku, nebyl
by uvìøil, hledì na moji bezstarostnou lhostejnost, e
se toulám jen ze strachu jít domù dnes k svému zrcadlu. A tak
dále jen noc a ulice, noc a ulice, tyto dvì vìci, které se u mne
stále opakují, místa, kde potkávám jen zdivoèelé koèky, opilce a poslední nevìstky, ulice s nádraím, z nìho odjídí pùlnoèní vlak na místa, kde nikdo jetì nikdy nebyl a kam nemohu s ním, nejsa objevitelem.
Koho najdu v této noci, kdo by se chtìl o ve sdílet
se mnou?
Anebo radìji ve opustit a obrátit se k vìcem? Milovat drunost prostých a obvyklých vìcí, tìit se nad jejich støízlivostí,
rozradostnit se jejich klidem a jejich lhostejností, nalézti klid
v jejich mlèení?
Jedenkrát mne mé novináøské zamìstnání povolalo na místo
eleznièní katastrofy. Roztøískané vagóny, ílená panika, auta
úøední a lékaøská. Tenkráte jsem poznal, jak dovedou být vìci
smutné a co to jsou jejich slzy (lacrimae rerum). Nebo zohavené mrtvoly do øad poloené podél trati a pokryté zkrvácenými prostìradly z lùkového vozu, nebyly to nejstranìjí. Ale
daleko smutnìjí byla jejich ozdoba. Støevíèek na rozervané
noze mrtvé eny a zbyteèná pýcha náramkù u zápìstí, smutnìjí byla aktovka, pevnì svíraná zabitým muem smutnìjí
byl sváteèní klobouk, cár hedvábí, odtrený rukáv, vyrvaný
a odhozený zápisník, celý ten høbitov vìcí a úlomky nedokon-

èených událostí, smutnìjí bylo kabelkové zrcátko dívky, která se právì ve vteøinì katastrofy pudrovala a leela nyní
na pracích mrtva, dosud pevnì svírajíc toto úbolné zrcátko,
do nìho jsem náhodou pohlédl a vidìl jen kus oblohy a dívèí
rty, ji popelavé.
*
A tak jsem byl ji velmi unaven. Noc pomalu bledla, prochodil jsem tolik ulic; e jsem se ji nepamatoval ani na jedinou.
Chtìl jsem nìkam dojít, nìkam, kde bych si mohl odpoèinout, nìèeho se napít a poèkat, a se rozední. Vude bylo ji
zavøeno.A pojednou jsem vidìl na stìnì jednoho domu dosud slzet árovky matnì osvìtlující vchod, nad ním bylo napsáno: ELDORADO. Vstoupil jsem. Barevný papír a falené
zlato stìn pochybná bìlost ubrusù, zapráené trsy papírových
kvìtin ve vázách z výprodeje. Páchne to zde ztuchlým pudrem, kyselou smíeninou mnoha vùní, jako by tady nìkde plesnivìla laciná líèidla. Místnost je prázdná a na nìkolik hudebníkù na podiu. Z nízkých dveøí, udivena nad mým pozdním pøíchodem, vyla Hubená, bledá a velmi obvyklá dívka, zùstala
stát opodál a zadívala se na mne. Má laciné aty, na prsou
lutý kvìt a celé její tìlo je jistì tak voskovì bledé a prùsvitné
jako její tváø. Chvíli stojí, tupá a neteèná, a pak usedá
k blízkému stolku vyèkávajíc beze slova, s unaveným sloením rukou, s umdlenými pohyby upracované sluky. Ve
v tomto lokále bylo nìmé, a na hudebníky; toliko tito lidé
v nìm ili. Kadý po svém. Tedy aspoò nìjaká zábava: Pozorovat jejich ivot v úryvcích. Klavírista má irokou jizvu pøes
tváø, jizvu táhnoucí se pøes èelo a po bradu, take to vypadá, jako by mìl dva pøesnì rozdìlené oblièeje, z nich jeden
má v koutku úst cigaretu, a jí zatíený ret vyjadøoval veliké ,pohrdání nad obvyklostí veèera. Saxofonista vyòal z kapsy karty

a klidnì si je zaèal vykládat na èerné, lesklé desce klavíru,
vratì ustaranì oboèí, kdykoliv mu vylo netìstí, zlá zpráva,
nebo nìkdo v cestì. Míchal znovu a znovu obratnì karty, snae
se poloit srdcovou dámu tøebas lstí. Harmonikáø jako veèerní lord, aè ne v èerném, pomalými tahy kouøil lulku, nevímaje
si nièeho z tohoto zapráeného svìta nudných rozkoí a houslista, podoben operetnímu tenoristovi, se mazlil se svým podbradkem a peèlivì se prohlíel v Malém kapesním zrcátku,
nadýmaje tváøe, olizuj si rty a upravuje si po desáté vázanku,
a posléze vyòal malou støíbrnou pudøenku a pozornì se napudroval, etøe pouze oboèí. Skupinu doplòoval drummer,
který byl zároveò jazzovým zpìvákem a ted si polohlasnì
pøedøíkával znovu a znovu ètený dopis, jako by jej mìl brzy
zazpívat.
Pil jsem svou sklenici koøalky, spokojen s útulkem náhodnì
nalezeným, spokojen se pínou kolem, spokojen se zapráeným lokálem, v nìm svítání odhalovalo stále víc a více skvrn
a hnusu, spokojen s umdlenou, odpornou holkou, která tak
nehybnì sedìla, spokojen sám s sebou a nechtìje nic více,
ne zùstat zde, a se. rozední úplnì.
Pak mui na podiu, které jsem rád a vdìènì hostil Koøalkou, vzali nástroje, ,aby mi zahráli svoji poslední písnièku. Byla.
to hudba pro nìjaké plaètivé milováni, odrhovaèka zvroucnìlá prostøedím. A èím více v putyce skøípala, rozteskòujíc holku
ji opilou, tím jasnìji jsem ji musil za jejího doprovodu vzpomínat.
A jako v zrcadle jsem spatøil celý svùj dnení den, od hadrovité práce za redakèním stolem, pøepychovou veèeøi finanèníkù se enami zlatými a rùznì krásnými, Smetanovu síò rozezvuèelou táhlým es lesního rohu ve sherzu tøetí vìty Brucknerovy symfonie, podivný tlak nad øekou alu, koèièí oèi v za-

snìené zimní ulici, toulání pusté a bezútìné, pøi nìm jsem
stále chodil ve velkém kruhu, vraceje se vdy na místa ji známá.
A moha pøi tom stále usilovnìji myslit na sebe a øadit
se do proudu tìchto situací, náhle cítím, e mizím, e snad to
byl nìkdo jiný, e pøelévá se pøede mnou mlho a stín, v nìm
zcela zanikám, má tváø se rozplývá, jen vlny øeky podsvìtní
vábivì umí vábením stále líbeznìjím...
ale já nyní sedím zde a vysmívám se tomu do dlaní, asten
nad svou sklenièkou rumu, tasten, e jsem uprchl tohoto obrazu, docela skryt v náhodnì nalezené putyce, která je snad
ze vech nejodpornìjí, ale nad kterou je napsáno krásné slovo: ELDORADO.

Píseò milostná
Mìsteèko, které si náhodnì zvolil, pøijalo ho bez zájmu. Vybral si toto místo ve vzpomínkách doma v Praze, a to v tu hodinu soumraku, kdy vìci, které si pøedstavujeme, jsou pak
ve skuteènosti vdy jiné. Proel tudy jen jednou, pøed ,mnoha
lety a zùstalo mu v pamìti pouze jeho jméno. Vìdìl, e tam
nikoho nezná, e tam tedy bude úplnì sám a nikdo ho z práce, kterou si vezl s sebou, nevyruí. Ubytoval se v nízkém hotelu, postaveném na kostrbatém námìstí s loubím, pod okny
mìl prastarou kanu se sochami svìtcù, plných ran, a v pozadí radnice, staletími zapomenutá, se rýsovala jako na starých rytinách. ivot protékal klidnì a nevzruenì.
Vzadu za hotelem tekla øíèka, plná stínù a podél ní vedla
cesta mezi lepkavými olemi a k daleké hospùdce, vystavìné pouze pro spolkové nedìlní výlety s hudbou a sluneèníky. Jinak byla po celé týdny oputìna a vecka obrostlá bøeètanem. Kadého veèera se procházel po této cestì mezi
olemi s lulkou dobøe nacpanou a potkával zde mnohé své
pøíbìhy z minulých let, pøíbìhy, které se sice vechny udály
kdesi naprosto jinde a vìtinou velmi daleko, ale které se mu
zde vracely v tichém okouzlení. Zde také slyel zpívat vechnu tu hudbu, kterou zachycoval do své poslední práce,
do svého díla, o nìm si pøál, aby bylo jetì krásnìjí ne ten
jeho proslavený klavírní kvintet s-dur, jeho i on sám si
ze vech svých prací váil nejvíce.
Pamatuje se dosud na jeho prvotní provedení. Bylo to velmi dávno (kvintet byl jednou z jeho prvních prací), bylo to
v dobì, kdy ani nevìdìl, kdy a jak se uchytí, kdy byl iv jen
z kondic a pouze jediná stála za to, ta, kterou dával v salonì

plném plyového ticha a tìkých portrétù komerèních radù,
z nich jeden byl patrnì ivý, nebot vdy na prvního vstupoval
dveømi a vyplácel mu gái. Kromì toho byl také pøíleitostným korepetitorem operetního divadélka daleko na pøedmìstí,
kde tøískal na klavír nejpitomìjí lágry, doprovázeje skøehotavá cvièení primadony továrního bloku, které sentimentalita
byla jetì málo, a pøilepuje si ke své gái nìkolika korunami od tenoristy, zboòovaného vemi místními hokynìmi, pro
nìho upravoval part, pøíli obtíný zpìváku bez hlasu. V tìchto
èasech bídy a poníení, v hoølavých nocích horeèek rostl jeho
kvintet, komponovaný v nejhorím tlaku beznadìje, neustálém rvavém zápolení, v plné hoøkosti tíivých únavných dnù.
Nikdy nezapomene na jeho první provedení. Bylo to na jakémsi dobroèinném koncertì, kam ho pozvali proto, e se uvolil
hrát zadarmo. Nejprve bylo tøeba provázet na klavír jakousi
udýchanou sleènu, která se na podiu unavovala syrupovitou
árií s koloraturami, pak musil sólovì zahrát nìkolik slátanin,
koncertních prskavek, nezbytnì ádaných, trochu zkysalé
nejistoty, kterou rozlil po klavíru za ohluujícího potlesku. Potom teprve byl povolen jeho kvintet, vìc to pro vìtinu posluchaèù nemilosrdná, narychlo nastudovaný nìkolika ochotníky, mezi nimi byl bezradný. Sám hrál klavírní part. Obecenstvo chrchlalo na sedadlech, zatím co edivý veèer, právì takový, v jakém se vydìlává na chudobì, plesnivìl ve zpola
naplnìném sále. Konèil za neskrývaného sykotu, rozpaèitì
rozrytého krátkým potleskem nìkolika nejzdvoøilejích. Pak
sedìl v pokojíku úèinkujících jejich opovrení nad ním bylo
ohromné a naslouchal jejich mlaskání a rozbalováni mastných
uzenáøských papíru a jejich shovívavým radám, maje prudkou potøebu zvracet na talíøe a tváøe jim podobné, a to opravdu nevydrel.

Bylo zvlátní, jak si ten kvintet zamiloval. Napsal od tìch dob
mnoho jiných vìcí, jimi získal slávu, pocty, jmìní, tituly a jeho
skladby procházely s triumfem nejvìtími zahranièními koncertními sínìmi. Byl to nyní slavný mu, který si mohl dovolit ít
v pøepychu, který byl obdivován a jeho jméno bylo zapsáno
na plakátech nejproslulejích koncertù. Ale il stále tak osamìle jako døíve, bez lásky, bez pøátel, pouze pro svou práci
a kdo ho potkal zde, na veèerní cestì mezi olemi, znaènì ji
proedivìlého klidnì pokuøujícího svou lulku, sotva by v nìm
byl poznal Mistra, jeho díla vzruovala a okouzlovala tisíce
srdcí po celém svìtì.
Sem, do zapadlého mìsteèka, pøijel proto, aby v tichu a klidu dokonèil svou novou práci, ale nedaøila se mu. Zaèínala
se v pochodovém rytmu nástupem cell a lesních rohù, provázených harfovými glissandy. Tónina D-moll vytváøí hluboké
lesní ero. Pochod se vlní v tercích, cosi svìtlého chodí kolem nás, pøibliuje se v teskném zpívání a je to procítající nadìje, nadìje v ozvìnách pøehluovaná øezavým zvukem hoboje, jich téma rozlomilo líbeznou violovou kantilénu dojímavé èistoty. andante se moduluje do As-dur, andante a variacenti a s dlouhou Støední vìtou, konèící se v kódu;, v ní
ve vlastním tématu cell rostl ji náznak dìkovného chorálu
za doprovodu anglických rohù a ve vzduné harmonizaci
smyècù. Chtìl zde vyzpívat nejplnìji to, co dosud nemohl vloit do ádné ze svých døívìjích prací, jakými tichý a kouzelný
smutek stárnutí, píseò míru a podìkování, vznosnou elegii
svého ivota a svého osudu.
Kdy sem pøijídìl, jeho dílo v nìm ji ilo tak plnì a bohatì,
e se mu zdálo, e postaèí vrhnout na papír ve, co v sobì
slyí tak jasnì a zøetelnì. Místo toho se vak náhle ve rozplývalo, prchalo v nenávratných ozvìnách a èasto, sotva usedl

k textovému papíru, byl zcela hluchý sám k sobì a propadal
se do nejhlubí prázdnoty.
Tenkráte neustále se mu vracela vzpomínka na onen kvintet, vracela se tak neodbytnì, e ji nemohl zahnat. Slyel pouze
tuto skladbu, opakovala se stále a stále, nemohl pracovat ani
nièem jiném. Bylo snad tenkráte v tom díle cosi nedopovìzeno, co teprve nyní chce být vysloveno? Ne, bylo by to pøíli
smìné, sám se tomu usmíval, znal kadý tón této vìci a vìdìl,
jak je ucelená. Ale bylo mu nyní podivem, e ádná z jeho
skladeb tak v nìm neila jako tato. Jako by u po ní nikdy nic
nebyl napsal...
A jeho veèerní procházky olemi, to u nebyly poklidné cesty samotáøe, ale jako by zde nalézal mnoho vìcí naprosto
neobvyklých, jako by zde teprve objevoval jakési marnosti
svého ivota a pøíbìhy,které se mu zdály být naprosto zbyteèné. Vracíval se unaven, pøíli unaven.
Dni míjely a ji bylo jisto, e zde dílo nedokonèí a e bude
proto lépe, kdy se opìt vrátí do Prahy. Jeho okamitý nápad zvolit si toto mìsteèko pro klidnou práci byl nyní tak groteskní, e se mu jen vysmíval. Co zde vlastnì hledá? Vidìl
lenost ulièek, obrazy ivota do nekoneènì pøevykujícího, tváøe
nièím nevzruené a pøíhody pln obvyklého trávení,
ze pinavých krámkù páchne zelenina a jetì jakýsi neurèitý
pach, plouící se nad naedlou nudou ivota bez rozmanitosti. I pøipravil se k odjezdu, rád opoutìje tato zapomenuté
místo, kde se nikdy nic nestane.
Den pøed svým odjezdem vyel si èasnì ráno na procházku; teprve svítalo, ale dusil se ji pobytem v úzkém hotelovém pokoji, cítil, e by tam nemohl vydret do rána, a proto
spìchal ven, kamkoliv, jen kdy bude pryè z té odporné místnosti. Venku prelo drobným, hustým detìm, bylo rozkoí

nechat se jím zmáèet v tomto kalném, sychravém svítání. Bylo
mu, jako by v celém mìsteèku byl jediným ivým èlovìkem,
jeho zrak zvuèel na dládìní jako jediný projev ivota mezi
tolika kamením. Ale kdy chtìl pøejít na cestu k øíèce, spatøil
náhle z protìjí ulice se vynoøit tøi eny v èerném, tøi eny
do sebe zavìené; obleèené do smuteèních atù, vlhkých lijákem, tøi eny mlèky spìchající mimo, s hlavami nachýlenými. Byl to pohled tak zvlátní, e zùstal ztrnule stát, hledì na nì,
jako by potkal nìco neskuteèného, vzpomínku z pohádek nebo
z prastarých povìstí èi z cizích ivotù, velmi tajemných, take
takøka se pøitiskl k domovní stìnì, kdy spìchaly mimo. Poviml si, e prostøední z nich byla mladá a velmi krásná, zvlátní Tichou a jemnou krásou, bledá ve svìtle poèínajícího se dne
velmi køehká v tìkých, èerných atech a patrnì také velmi
stateèná nebot vlekla s sebou obì eny, které byly ji staré
a vrásèité, jako bøemena: Poznal také, e jedna ze staøen plakala a druhá la tìce a bez slz, zcela zhroucena. Dìvèe je
podpíralo a táhlo, jako by je obì zachraòovalo z nìjakého
netìstí. Pøely a on hledìl za nimi, pøemýleje, odkud a kam
tato podivná trojice asi spìchá. Bylo jetì pøíli èasnì na høích
i na pokání.Tøi eny v èerném se neslynì promítaly na edém plátnì raní detivé ulice a mizely. el za nimi.
Obì staøeny po nìm obrátily své vrásèité tváøe, ale dìvèe
se neohlédlo, aè dobøe vìdìl, e o nìm ví. el jakoby za jakýmsi dosud nenaplnìným osudem, vìdìl, e nyní ji musí
dokonèit tuto podivnou pøíhodu, e u není mono, aby
po setkání s tìmito enami se náhle obrátil a el svou cestou. Sledoval je, jako by pro nìho znamenaly rozøeení jakési
tìké a osudové záhady, na které nevìdomce èekal po celý
svùj ivot a jako by .teprve nyní mìl poznat své promarnìní.
Byl tak vzruen, e ani nepozoroval, kudy a kam jdou, a ná-

hle ulice byla uzavøena prastarým chrámem a okny, plnými
malovaných pøíbìhù o nebeské výbornosti neznámých mu
svìtcù. Vstoupil za enami dovnitø, na oltáøi ji hoøely svíèky,
patrnì se jen èekalo, a pøijdou, protoe sotva vstoupily
a poklekly, veel knìz v èerném a poèal slavnì slouit rekviem.
Ano, tak to u nìho bývalo vdycky. Vdy, kdy se domníval,
e nastává jakási pøemìna ivota a vìci, které ho oèekávají,
e budou ze vech nejlíbeznìjí, pøiel místo toho smutek, netìstí a krutý al. Nikdy se ti ji nic velkého nestane - Praví
v nìm tichý hlas - vrat se radìji do svého obvyklého ivota.
Vrat se, rychle se vrat do svého døívìjího ivota - praví v nìm
tichý hlas - zachraò se a nepøej si ádných zjevení, pøemoz
toto kouzlo a vábení, ze vech nejsmutnìjí! Na jakou radost
jetì èeká? Co ale pøedstavoval? Mìla to být radost, radost závratná, jakou jsi dosud nikdy nezakusil, prudký pocit
tìstí a nádherný stav blaenosti, vìdomí, e se splnilo ve
a e ji po nièem netouí, a místo toho po této cestì kalným
svítáním v zapomenutém mìsteèku jsi byl pøiveden na rekviem
za kohosi zcela neznámého, a právì, kdy jsi myslil jen
na sebe, kdy ses domníval, e vechna vyøeená tajemství
jsou pouze pro tebe, na rekviem, kdy jsi vidìl svìtlo svého
prvního nového dne, a snad na rekviem za vechny, kteøí to
potøebují.
Dívka pøed ním kleèela jako mrtvá, zdálo se, e její køehké,
bledé ruce ani neunesou tìch modliteb, které zvedala k oltáøi.
Pomalu vstal. Je nutno odejít, je nutno se vrátit do svého
obvyklého ivota. A v té chvíli, do knìzových modliteb, se mu
v hlavì se stralivou silou prolnulo opìt to adagio z jeho dávného kvintetu, ozvalo se tak jasnì, e byl a tím ohluen, jako
omráèen.

Bylo mu, jako by teprve nyní sám chápal, co tenkráte pøed
dávnými lety napsal bez vìdomí toho, jaký to má smysl, prostì jen proto, e to tak musil napsat, ale rozevlátá melodie
jeho adagia znamenala víc ne pouhou hudbu, byl to utajený
výkøik, který se mu tenkrát vydral a jeho obsah teprve nyní
chápe.A melodie z nìho sálala chrámem a hoøela tak palèivì, e stál ztrnule v pokorném naslouchání. Staøena opìt vykøikla v pláèi. Vzpamatoval se, mnul si èelo jako nepøíèetný,
vìdìl jen jedno: u ve jsem øekl tenkrát, u nikdy nic takového nenapíi, ve je zbyteèné: co dìlám nyní, to bylo tenkrát...
Má lásko, má jediná vytouená, nade vecky milovaná, má
lásko nejvìtí !
A vycházeje z chrámu, pøeletìl pohledem onu dívku. Jak jí
byla podobna!
Nejsi to ty, co jsi byla tenkrát?
I ona se na nìho podívala. A v jejích oèích, pøímo na nìho
upøených, vidìl stralivou úzkost, úzkost nelidskou, úzkost volající a varující, úzkost nejhlubí, bílou tváø na temné ploe kostelního era, oèi prosebnì nesmírnou a nenaplnìnou láskou,
úzkost, kdy ve je ji ztraceno.
Vyel. Pøed kostelem se ji shromaïovali ebráci, odhánìjíce od sebe jednoho, který byl patrnì ílený, nebo se stále smál a neznali ho, pøiel odnikud, jako onen posedlý z Písma, který bydlil jen v hrobech a jeho jméno bylo Mnoství.
*
Tedy i ty?
Vìdìl, e ji jetì jednou musí vidìt, e ji jetì jednou musí
potkat, aspoò jen jedenkrát. Mìsteèko není tak velké, nemùe se mu v nìm tak ukrýt, aby ji ji nespatøil. Vzpomínal
na jeden den svého dìtství. Kdy byl jetì malièký, kdy byl
jetì dítì, nikdy v noci ho nesmìli nechat bez svìtla. Kadý

z nás má takovou nìjakou hrùzu dìtských let. On, kdykoliv
se setmìlo, nemohl se podívat na okno, nebot se bál, e tam
náhle spatøí dvì ruce, dvì cizí sepjaté ruce, vynoøující se ze
tmy a trèící pøed ním jako ivé. Ve skuteènosti nikdy takové
ruce nevidìl, nemohl øíci; èí by to mìly být ruse, nebo proè má
z nich takovou nepøíèetnou hrùzu, ale bylo to tak a zoufale
se bál, e je jednou ve tmì uvidí. Pak ten strach zmizel postupem let, jako mnoho jiných vìcí. Ale jetì nyní ho nìkdy napadne tento podivný sen z dìtství, vrací se mu, a aèkoliv hledí napjatì do tmy noci za okny, nikdy se mu tam nic u neobjeví. A tu se mu zdá, e kdy. by byl ty ruce aspoò jedenkrát
uvidìl, pøibliující se k nìmu s naprostou samozøejmostí vìcí
neskuteèných...
...e by se mu ilo radostnìji.
Posléze se s ní opìt potkal. Ona ho poznala první. el ulièkou, kam málokdy pøiel a která byla zastrèena a na okraj
mìsteèka, a tu ucítil náhle, e se do nìho zaøízl ostrý a rychlý
pohled, jako by ten, kdo se na nìho zadíval; byl sám pøekvapen, e ho vidí. Obrátil se. stála ve dveøích krámku a hledìla
na nìho. Kdy vidìla, e ji zpozoroval, obrátila se a plae
vbìhla dovnitø. Nerozmýleje se ani vteøinu, vstoupil rychle
za ni. Za pultem sedìla, celá v èerném, jedna z obou staøen
a s chraptivým hlasem se ho zeptala, co si pøeje. Teprve nyní
si uvìdomil, e si zde musí nìco koupit a rozhlédl, se kolem.
Bylo ta vetenictví, odpadky vìcí byly rozhozeny na stole a vìci
nepotøebné a rozerané, takøka rozpadlé a ohlodané èasem
a nekoneèným uíváním, visely na oprýskané zdi, zanikly pøepych se mu válel u nohou a vechno to, co kazí rez, erou moli
a zlodìji kradou, zmrzaèené otroky bývalých bohatství, bezútìnost vìcí u nìkolikrát prodaných a nakaených bídou
vech svých majitelù, prosáklých jejich potem a slzami. Sta-

øena, hledíc na nìho ostrýma, pichlavýma oèima, opakovala
svou otázku. Poviml si, e i svìtlo v tomto úzkém krámku,
prýtíc z malých oken, bylo tak plesnivé jako ve kolem. Dívka tu nebyla. Jeho rozhodnutí bylo rychlé a okamité. Stahuje
z prstu tìký zlatý prsten s velkým ametystem, poloil jej na pult
a øekl: Chtìl bych to prodat.
Staøena uchopila klenot kostnatými prsty a zachraptìla: proè
s tím nejdete k zlatníkovi? Zaèal cosi pøekotnì vysvìtlovat. Je
zde v mìsteèku na návtìvì, potøebuje okamitì více penìz,
ne kolik si vzal s sebou a nechce skvost .prodat, ale pouze
zastavit. Nepøijde-li ovem do tøí dni, tedy zástava propadá,
nechce nikoho pokodit. Ale velmi mu záleím na tom, aby
ten bohatý zlatník na námìstí, s ním se ostatnì zná, nevìdìl
o jeho tísni. Bude velmi vdìèný staøenì za to, jestlie ona pochopí jeho situaci. Ach, jak znovu dobøe nalezl svùj hlas z døívìjích dnù, kdy stával v bídì za ,podobnými pulty a myslil
kadé slovo doopravdy; jak rychle znovu objevil v sobì ten
pøesvìdèivý pøízvuk bídy, slova prosebníka a palèivou nejistotu vyslyení. Stál pøed ní nachýlen a opøen chvìjícíma
se rukama o pult. Staøena váhala. Podezøení na cizího mue
rozhodnì rozptýleno jeho hlasem uboáka, hlasem, z jakého
znala vechny odstíny, ale lákavá monost, koupit za pár korun takový nádherný prsten, u ní zvítìzila. Tváøíc se potmìile,
jako by naznaèovala, e ho nyní má v hrsti a e ví o nìm ve,
i to, z jaké asi krádee prstem pochází, zahuèela: .Poèkejte
zde. Odourala se z krámku jiným vchodem do sousední místnosti.
Hle, bojí se o ivot- pomyslil si s úsmìvem- nemá peníze
v krámku.
V tichu, které nyní nastalo, zaslechl z pokojíku, kam staøena
odela, prudké hlasy. Mìkký a lahodný, krásný dívèí hlas rychle

cosi vysvìtloval, staøena bránila, byla to hádka, dívèí hlas prosil, ale staøenin hlas stále cosi dokazoval. Dívka zøejmì staøenì bránila.
Usmál se. Pochopila.
A pil ten dívèí hlas, pil jej, vyvolávaje si v jeho ozvìnách ji
samu, ze vech nejkrásnìjí a nejlíbeznìjí. Pak tie a bez
nejmeního hluku otevøel dveøe, rychle vyklouzl ven a spìchal
køivými ulièkami bez jediného pohledu nazpìt.
Za hodinu na to stál na nádraí, èekaje netrpìlivì na svùj
vlak. S Bohem lásko, a Bohem vy dvì staøeny alu a netìstí,
stále ji provázející, s Bohem má lásko a s Bohem vy dva èerné .pøízraky ohyzdnosti a trýzní, stále ji sledující, s Bohem,
dalas mi to nejkrásnìjí co jsem jetì mohl mít; ten pohled
úzkosti, úzkosti varující a nejhlubí. bílou tváø na temné ploe
kostelního era, oèi prosebné nesmírnou a nikdy nenaplnìnou láskou, kdy. ve je ji ztraceno.
A tu ji znovu uvidìl.
Stála tìsnì na perónì za ním, zahalena v lehký átek který
splýval, mìla prosté a jednoduché aty a chvìla se tolik, e
nemohla ani promluvit, pouze nesmìlým, a k pláèi tklivým
pohybem mu dávala balíèek ovázaný modrou stukou. Zachytil ji za ruku, bránila se, chtìla mu trhnout svou dlaò a jak
v zápase naklonila hlavu k nìmu, ovanulo ho to èistou a sladkou vùní jejích vlasù. Zastydìl se pøed jejíma vyplaenýma
oèima. Vzal mlèky balíèek a vstoupil do vlaku. A kdy se vlak
rozjel, vydìl jetì, jak odbíhá k obìma staøenám, které stály
lhostejnì, èekajíce na ni u nádraní zahrádky a pøikrývaly si
ivot svìenýma rukama. Patrnì musila vybìhnout z krámku
hned za ním, patrnì ho sledovala a do hotelu a pak na nádraí. Vlak s ním ujídìl z míst kam se u nikdy nevrátí. Roztrhl stuku, mechanicky otevøel krabièku, aby si opìt navlékl

svùj nepøijatý prsten. Nebyl to jeho prsten. V krabièce leel
úzký a laciný dívèí prstýnek s malým rubínem, snad dávný
dárek k biømování nebo k svátku, jistì jediný prstýnek, který
mìla. A hledì na nìho jako na svùj promarnìný osud, který
u nièím nenaplní, ujídìl jakoby temnou a èernou chodbou
bez svìtel do svého obvyklého ivota, v nìm se jen v mrtvém
tichu pohybují tyto tøi smuteèní eny od jednoho jeho snu
k druhému.
Balada o detníku.
Tento hastro, který prochází ebrotou praskými ulicemi,
to je ivá ena, jistì mající své lidské jméno, by by jí jmenovali jen nadávkami. Jmenuje se Vorila, ale nikdo mi to jméno neøekl, já sám jsem si je musil pro ni teprve vymyslit. Tedy:
Vorila je Stará, bláznivá ebraèka, vìc pro posmìch. Tato
drobná a vyschlá staøena má úzký ptaèí oblièej, zakøivený nos,
vrásèitou tváø a iroký, slamìný klobouk, rozmoèený nesèíslnými lijáky, dávno spálený sluncem a vdy natrený poulièními rvaèkami. Zpod nìho visí zprahlé chuchvalce edých vlasù, zpeèených neèistotou. Je to obvyklá, veïní ebraèka,
na které není nic dùleitého, ani významného. Dùleitým je
vak její starý, rozbitý detník, který vdy pøi chùzi svírá obìma rukama a který nikdy neskládá.
Po prvé jsem ji vidìl v Maislovì ulièce. Prchala odkudsi divokým, zoufalým úprkem, pitivì køièíc o pomoc a za ní se hnala nìkolik výrostkù v trysku ji dohánìjících. Bylo to, jako by
celá ulice bìela za bláznivou babou a jako by ze vech krámkù jí, házeli pod nohy starou vete, o kterou klopýtala. Potácela se mezi neviditelným harampádím, které se jí pletlo pod
nohy a pøed krámky stály chechtající se postavy, rozklebené
nad tímto divadlem. Nìkolikrát se jí podaøilo proklouznout, ale
pak ji za;tlaèili ke zdi a pìt, deset rukou se hnalo po ní, snaí-

ce se jí rozlámat detník, který zoufale svírala tiskla k sobì,
kopajíc kolem sebe a úpornì o nìj zápasíc. Náhle se prudce
zakousla do ruky nejnebezpeènìjí. Výrostek vykøikl a pustil
koøist. Ve zlomku vteøiny se baba propletla mezi nimi a vybìhla na Staromìstské námìstí, kam se za ní neodváili a kde
vyèerpána a potluèena se opøela o zed, hrèivì oddechujíc.
Ale její utrpení mìlo pokraèovat, jakmile zala do ulic Ungeltu. Znali patrnì její obvyklou cestu a èíhali tam, nejsouce ji
sami, nebot i opilec, který vyel z blízké nálevny, zajásal hluènì nad :touto zábavou a pøivolal druhy. Ona v divoké hrùze,
prosíc o smilování, rychlé si soukala detník pod suknì, obnaujíc tak svou ubohou, pinavou a lutou nahotu, ale bylo ji
pozdì. Jeden z muù jej obratnì uchopil za dradlo, ale druhý mu zkazil hru, vypadnuv v nepravý èas a poraziv staøenu
na zem, pøi èem ona spadla tak astnì, e mohla skrýt detník pod sebou. Netrvalo to ovem dlouho a ji ji pøevalili, rvouce
jí detník z drobných a vyschlých rukou. Pøece si jej vak ubránila a tu jí popøáli krátký oddech. Vrávoravì se zvedla
a hledala, kudy uprchnout. Leè to byl od nich jen úskok, nebo
jakmile se od zdi vymrtila k útìku, rázem jeden z nich uchopiv detník opìt za dradlo, nejen e ji tím strhl nazpìt, ale
zaèal jí jej pomalu vytáèet z rukou. Staøena nepustila nyní
se zaèala ba zvlátní podívaná. Byl to tanec, který provádìla
staøena na druhém konci detníku. Zmítala se tam, otáèela
se, prohýbala a vlála, rychle a hbitì pomalu, podle toho, jak
zakroutila muovu dlaò; byl to pomalý a trhaný tanec, plný
náhlých poskokù a neèekaných obratu a pùlobratù, pøesmýkaných krùèkù a opìt skokù vlevo i vpravo za burácejícího
chechtání výrostkù i pijákù, zatím co klobouk jí byl u dávno
spadl na zem a edé, splihlé vlasy jí padaly pøes oèi. Ale nejen to, ona také zpívala k svému tanci. Vyráela pøi kadém

poskoèení úzkostné, zoufalé skøeky, vysoké, drobné výkøiky
o pomoc a záchranu, udýchaná zaúpìní pøi zvlá obtíném
obratu, jeèivá vzlykání, kdy se jí zdálo, e ji prohrává. Mu
se snail rychlým trhnutím jí detník vyrvat, ale ona byla jako
k nìmu pøivázaný cár a vdy rychle zavlála, kamkoliv zatoèil.
Pak ve spirálách svého tance upadla a to ji zùstala leet
na dlabì vysílena a bez pohybu. Mu se naklonil, aby jí vítìznì detník pøelomil, ale vtom kdosi zavolal, e jde stráník.
Pijáci zmizeli v modrých dveøích nálevny a také staøena se pøi
tomto výkøiku namáhavì zvedla a plíila se pomalu podél
domù, tisknouc k sobì zachránìný detník a natrený klobouk.
Pak jsem ji vidìl tak tvanou jetì nìkolikrát. Jednou za Rajskou zahradou na ikovì jsem se domníval, e detník je
ji opravdu na kousky. Ale pøece jej vdy zachránila.
Ale vídal jsem tuto bláznivou ebravou staøenu té na hlavních ulicích a tøídách, za dne i mezi veèerními svìtly, vdy
se ulekanì rozhlíející po lidech, vdy v nejistotì. Neebrala
u kadého. èasto dlouho stála bez povimnutí a nepozorovatelná u domovních stìn. Pak pojednou se rozbìhla cupitavými
krùèky k nìkterému chodci a postavila se pøed ním
s nastavenou dlaní. Mu se pøekvapenì zastavil a bezdìènì
hledal po kapsách. skryla se s almunou pak opìt nìkde
v domovním prùjezdì a dívala se tam do dlanì na darovaný
peníz tak upøenì, jako by v nìm hledala historii nìjakých lidských osudù. Zatím pøelo mnoho chodcù, ne se opìt k nìkomu rozbìhla a ne opìt nìkdo spatøil náhle uprostøed svých
mylenek stát pøed sebou tuto ebrající staøenu s detníkem.
Marnì jsem se vdy snail vypátrat, podle èeho si ona vybírá
své chodce. Mé vechny domnìnky, výpoèty a pøedpoklady
vdy zklamaly. Èasto jsem si, bedlivì ji pozoruje, sám urèo-

val èlovìka; k nìmu bych byl pøistoupil, kdybych byl ebrákem. Ale ona nikdy k tìmto, mnou si zvoleným lidem, nela.
Patrnì se øídila podle znamení pøíli tajemných, ne abych já
mohl tomu rozumìt.
Snad také oèekávala víc ne peníze, ale lidé se domnívají,
e ebráci se nikdy nedoaduji nìèeho jiného ne almuny
a podle toho také odmìøovali svá milosrdenství. Také snad
byli vdy pøíli pøekvapení jejím ,tak náhlým,se objevením a nenapadlo je dát nìco jiného pøekvapeni proto , e na ebráky
se nikdy nemyslí, a kdy tito stojí pøed námi, Vím, e ona
se bála jiných ebraèek, psù, stráníkù a tìch lidí, kteøí pøíli
hluènì hovoøili. A pøece se krèila u zdi. I kdy pøecházeli podél ní zøejmí boháèi, naprosto sami a obtíeni mlèením. Pak
náhle se k nìkomu rozbìhla a znovu se rychle vrátila na své
místo. Zùstal jí po nìm v dlani peníz, to bylo ve, co umìl dát,
aby chudoba na nìho vzpomínala. Èíhala dál na ostatní. Nikdy jsem tomu nerozumìl. Buï chudoba má jetì jedno vnitøní vidìní, které jí neklame, anebo pøíjímám vae vysvìtlení, e
byla blázen. Mohl bych jetì mnoho napsat o jejím ebrání,
které jsem tak èasto sledoval, ale dnes je ji tolik ebrákù, e
by vás to nezajímalo, by by její hra s milosrdenstvím byla tak
zvlátní a odliná. Jen se jetì krátce zmíním o její chùzi. Ona
nikdy nela k nik mu pomalu, pokornì, ebrácky, se sklonìnou hlavou a se zamumláním nejasné prosby, ale vdy ze svého úkrytu vybíhala rychlými, cupitavými krùèky a beze slova
se postavila pøed chodce s nastavenou dlaní. Leè bìda! Kdy
nìkdo pøi udìlování almuny zavadil neopatrným pohybem
o její detník! Tu rázem se rozletìl ulicí její pitivý výkøik tak
plný zdìení, e se lidé zastavovali, ohlíeli se a spìchali k ní
jak k místu netìstí. Ale ne se neobratný prochazeè vzpamatoval ze svého leknutí, staøena ji zmizela v jiných ulicích.

Ten detník snad nebyl pouze jejím jediným majetkem, snad
mìl pro ni i mnoho jiných významù, kterým pouze ona rozumìla: V ulicích, kde ji znali, èíhali ji na oblíbenou zábavu útoku na detník ebraèky a tam, kde ji neznali, bylo vdy dosti
neopatrných chodcù, kteøí o nìj zavadili rychlým pohybem.
Mohla se právem domnívat, e celé mìsto se umluvilo vzíti jí
její detník. Tak se promìnil ve vìc vzneenou a slavnou, kterou nutno hájit a bránit pøede vemi, a byl nejen posledním
tajemstvím její dávné minulosti, z které si jej ona pøinesla jako
jedinou vìc upomínající ji na døívìjí ivot, ale byl té jejím nejvìtím pokladem, stejnì tak jako znamením jejího utrpení a její
bídy. Bylo divaèkou touhou vìcech uloupit rozbitý detník,
pokrytý prachem, pínou a truchlením, uloupit jedinou ozdobu jejího ivota. Tìili se na to ve vech ulicích, èíhali na do po
celý den. Nebylo jediného místa v celém mìstì, kde by pro
nìj .nebyla Poníena bud urákou nebo tvanicí. Pro nìj ji
honili z ulice do ulice, pro nìj klopýtala o kamení dlaby, pro
nìj se skrývala v neustálé úzkosti, pro nìj se bála mezi lidi.
Pro nìj vechna netìstí a vechny ústrky, rány a nadávky,
posmìch a hanba, pro nìj trvalé utrpení.
Myslím, e kdyby lidé ijící v mìstech mìli jetì smysl pro
vìci velké a hrdinské, e by se záhy byla roznesla slavná povìst o detníku ebraèky; povìst, která by se byla vyprávìla
s hlubokým pohnutím a zanícením, jako starodávné hrdinské
báje. Nepochybuji o tom, e kdyby ji byl potkal nìkdy nìkterý
básník, dojímající se vìcmi vzneenými, e by byl ozdobil ji
i její detník vroucnými a krásnými veri, které by byly zùstaly
zde na svìtì mezi námi jetì dlouho potom, kdy detník a ebraèka se rozpadly v popel a prach. Ale my jeme pøíli moudøí,
ne abychom si vyprávìli povìsti o vìcech ebrákù, a nikdy
ji nepotkal básník, ale pauze chodci, odbývající ji bud pohr-

dáním nebo almunou, a tak byla dále tvána, z ulice do ulice,
vem pro posmìch.
Vidìl jsem její bídu a vidìl jsem její pronásledování. Krèíc
se v domovním výklenku v Liliové ulièce, pøijímala kopance
a rány, nastavujíc .tìlo nejhorímu bití, jen aby detník byl
uchránìn. Vidìl jsem ji opìt v jiných ulièkách, jak ji týrali
s nejvìtím vztekem proto, e odolává jejich Pøesile. Øeknete, e lépe by tedy pro ni bylo, kdyby byla radìji detník dobrovolnì vydala, nebo jej v moci nìkde tajnì odloila. Vím, e
vy byste tak jistì byli uèinili, ale co by jí bylo pak zùstalo? Ani
pokora, ani bolest, ani chudoba ani majetek. Vím, e jsme
tak ji uèinili s mnoha vìcmi, nemohouce ji dále zkouet trýzeò nesmírných protivenství a bud jsme je posléze vydali,
nebo tajnì odloili na pùlnoèních místech, touíce po ivotì
spokojenìjím. Ale tato vítìzná ebraèka nesla svùj detník
dál a nepouívala ho ani jako vìc potøebnou, nebot i v nejvìtích nepohodách a lijácích jej nesla pøed sebou zavøený,
nesla jej jako pøepych, jako znamení, jako odznak své slávy.
A myslím, e ta bláznivá si sním leckdy i rozprávìla, e v tìch
hlinìných veèerech, jaké znají jen ebráci, spolu i rozmlouvali.
Staøena patrnì mìla vdy co øíci.
Musil jsem potom z Prahy do ciziny na velmi dlouhou dobu
a zapomenuv na mnoho jiných významnìjích vìcí, zapomnìl
jsem i na detník ebraèky. Potloukal jsem se po svìtì na rùzných místech, uèe se velijak ít v naí dobì, její definice mi
budi odputìna. Byl jsem uprostøed rùzných pøíhod, které
vak nepokládám za tak dùleité, abych o nich vyprávìl, aè
je jisto, e není nic bezvýznamného v naich ivotech a e ve
do sebe zapadá v pøísné souvislosti leè to je ji velké tajemství, zcela nesrozumitelné nám, kteøí ijeme bez zpovìdníka.
Proel jsem rùznými krajinami a vidìl jsem lidské oèi lichváø-

ské, oèi podkrvené nespavostí èi horeèkou neøestí, èasto také
oèi bez víèek, jako jsou oèi rybí. A opìt tìkavé, nervosnì
se zachvívající oèi bez pohledu, jiné mdlé, lesknoucí
se suchým leskem bez svìtla; právì takovým, jaké prýtí z oèí
slepcù. A nìkdy zase oèi umuèené jakoby bahenními zimnicemi, nebot je zjitìno, e tyto moèály mají své zvlátní, podivné choroby. Ostatnì, i peklo má své muèedníky. Pak vìtinou oèi tupé a neurèité. Èlovìk jako by dnes ztrácel svùj
lidský pohled. A tak jsem vude nìco ztratil, nìco poznal, pracoval nebo il velijak a pak jsem se vrátil. Nic jiného nelze
o tom øíci. Vrátil jsem se tedy opìt do Prahy ze vech tìch
zemí, z nich ale dosud vìru si vzpomínám na víc, ne na barvu
krajiny, na katedrály nebo na chut polibkù. Obyèejnì první
po návratu, s èím se shledáme, jsou nae obvyklé pøíhody. el
jsem dlouhou ulicí, ostøe vnímaje dech praského jara, které
toho roku bylo jetì víc zelené ne jiná léta. Pøede mnou byl
otevøený kostel, do nìho vstupovali lidé a tu jsem se upamatoval, e jsem ji velmi dlouho nebyl v kostele a e jsem
dosud ani nepodìkoval za svùj astný návrat. Proto jsem
vstoupil s ostatními a první, koho jsem v kostele u dveøí
na ebrácké lavici spatøil, byla bláznivá Vorila. Poznal jsem
ji hned, na první pohled; nezmìnila se, byla stále tá. Ale vidìl jsem: byla tak nìjak stranì sama. Uvìdomil jsem si to
po chvilce: byla bez detníku, nemìla ji svùj detník.
Tedy se jim to pøece podaøilo!
Toto poznání mne takøka omráèilo, usilovnì jsem odmítal
pøedstavy, za jakých tragických okolností se tak asi stalo. Vtíraly se mi nejchmurnìjí vidiny zápasu utvané staøeny kdesi
v zákoutí pinavé ulièky a její zoufalství, kdy posléze byla pøemoena a detník vítìznì rozlámán pøed jejíma vytøetìnýma
oèima. Nyní, kdy ji nikomu nepøekáela, a nebylo proè ji t-

vát s místa na místo byla sem lidmi odhozena jako vete,
nejsouc nikomu k uitku, ani pro posmìch.
Vtom vyel knìz na kazatelnu a kázal o vìcech výsostných
a vzneených, ale já musil pøitom stále jen myslit na ten detník. A stále jsem se snail soustøedit se na vzneené mylenky
kazatele a vdy marnì. Pak jasné zvuky zvoneèkù padaly
do ticha kleèícího zástupu, bylo poehnání a Pán sám pøiel
mezi nás, ale snad mi odpustí, e klanì se Mu, nedìkoval
jsem za svùj astný návrat, ale myslil jsem na vìci uloupené,
na vechny ztráty a na posmìch pro nic. A ta bláznivá blízko
mne zvedla k Nìmu zatím své ruce zcela prázdné, nebot snad
její úkol tady na svìtì byl ji skonèen a nemìla ji nic, co by
tady na svìtì ochránila.
Do svých 25 let jsem si pøedstavoval vdy ivot moný jen
s vìcmi nepøedstavitelnými. Jinak øeèeno: dìlal jsem nejobvyklejí vìci a myslíval pøi tom na ráj.
To teprve pozdìji se ve zmìnilo.

Peníz z noclehárny
Ohavné dni, v nich vìdomí ivota se omezuje vlastnì jen
na nìkolik hodin a ostatní èas je zcela ponoøen v tupou nepøítomnost na tomto svìtì. Nekoneèné dálky se vtìsnají v lutou
krychli zapadlé krèmy, plesnivý chléb chutná silnièním prachem, èerný pøíkrov studených nocí, ivot se vlastnì projevuje
jen v slabých záchvìvech agonie na znamení, e odchází, a jeli jetì nìkdo tak krutý, aby se tomu posmíval, pak at jen vysloví jediné slovo: nadìje.
Den, kdy jsem jasnì poznal svùj konec, pøièlenil se jen, dávno
oèekávaný, k dlouhé øadì dni ostatních a nebyl ze vech nejhorí. Jen mùj hlad byl toho dne vìtí ne jindy. Suché a rozpálené ulice vedly do prázdna;.já tudy el, nebot jsem si nemìl kde odpoèinout, el jsem mechanicky stále vpøed a byla
to má poslední cesta a mimo mùj konec, mimo skonèení
se mého bytí, nemìla ádný jiný cíl. Jen nìkdy ulice se pøede
mnou náhle prudce roztoèila a já musil v zakolísání závratì
se opøít o zeï èinákù, abych neklesl. Tu se obloha ikmo
naklonila, smìøujíc k dlabì, domy padaly na sebe a koleje
poulièní dráhy se zkroutily do blýskavých spirál, vymrujících
se k rozpálenému nebi. Kdy závrat pøela a já se opìt rozhlédl kolem, jezdila auta, doma trèely do výe, ivot pokraèoval. li kolem nìjací lidé a má cesta pokraèovala s nimi opìt
a do té chvíle, kdy mdloba se opakovala, a to nìkdy stou
zmìnou, e divokého tance mé závrati se úèastnily i výkladní
skøínì, rozbìhnuvi se mi náhle naproti a já se pøiplácl rychle
na nejblií domovní zeï jako pavouk. Byla to cesta, na které
jsem nemohl ji na nic spoléhat a znamenán bídou a hlady,
el jsem po ní do vìènosti za horkého dne dlouhými ulicemi,

postrkován lokty chodcù a halucinován úryvky jejich bezvýznamných hovorù, z nich nìkterá slova, pro mne ostatnì nic
neznamenající, utkvìla mi navdy v pamìti.
Ale jetì aspoò to byli lidé, jejich tváøe se velijak støídaly
na mé cestì, jetì to byli lidé, ale pozdìji se mi zdálo, e jdu
mezi samými obludami. Jetì nikdy jsem tak ostøe a zøetelnì
nevnímal podivnou fantastiènost tolika rùzných tváøí, tolika pøerùzných pohybù rukou, nohou, hlav a tìl, jako v hodinì nevýslovného hladu, který zbystøil a zelektrizoval do nejvìtího
napìtí vechny mé smysly: pocit neodvratné smrti mizel takøka pøed nadmìrnými pocity hrùzy a hnusu z lidí na chodníku.
Teprve pozdìji milosrdnou únavou bylo mi dopøáno, vidìti je
jen jako v mlhách. Aè jsem el kolísavou a vrávoravou chùzí
opilcù, pøece se nikdo nezastavil, aby se mi posmíval, nebot
moje bída byla tak zøetelná, e lidé se spíe odvraceli. Vidìli
mne hledajícího svoji márnici, vidìli mùj ivot a jeho konec
pøíli zøetelnì a nièím nezastøený; já naopak je vidìl vechny
jako sen. el jsem, omámený hladem a vysílením a chvílemi
z obrazu ulice proti mnì vystupovali nìjaké obrysy, el jsem
jako v mlhách a jen chvílemi jsem si uvìdomoval, e proti mnì
vystupují nìjaké obludné postavy, jejich zlenivìlá chùze a celý
ten proces trávení, který zapisovaly do dlaby kadým krokem, mne uvádìl v tupou zuøivost.
Byli pøíli hluèní pouhý chuchval bezkrevného masa, pokrytý
neèistotou z míst, kde jsem spával ve vyebraných atech a se
svou smrtelnou úzkostí, .byl jsem jen tichý a bez hlesu se chvìjící stín v tìch málo hodinách, které mi zbývaly, ne dojdu kamkoliv a konèí se vechno.
Nìkde za okny spalo dítì, nìkde byly tiché øeky a nìkde
pralesy na nehybných srázech vìkovitých pohoøí, a je také
Gobi a Velká Pou Píseèná a jsou polární ledové plánì

s horou Erebus, nìkde za okny spalo dítì a to byla jediná místa klidu a ticha na celém svìtì. el jsem lapaje tìce dech
a pøivíraje oèi, kdy ulice se nìkdy prudce roztoèila, padaly
domy a nebe se nachylovalo k dlabì a v závrati mdloby
se u mnì tìsnì lidská tváø vyboulila jako vøed.
Mým jediným majetkem byl lístek do noclehárny.
Ji stakrát jsem jej ohmatal v kapse u vesty a stále jsem
jetì nebyl si jist, e tam opravdu je. Kdy jsem jej opatrnì
vyòal a pozornì prohlédl, kdy jsem se dost potìil jeho rùovou barvou, drsností papíru a ponìkud rozmazaným tiskem
a opìt vloil do kapsy, neuplynulo ani pìt minut a ji, jsem
se opìt tøásl strachy, e jsem jej ztratil, nebo e to byl nìjaký
zbyteèný kus papíru, zapomenutý v kapse u vesty a e budu
opìt musit nocovat nìkde za høbitovní zdí, v oputìné cihelnì, pod mostním obloukem. Za tu dobu, kdy jsem spával
na tìchto místech, poznal jsem dobøe vechen jejich dìs
a zoufalství. Lehávali jsme tam jako zdechliny a pro stenání
mue s nemocnou nohou, pro pláè churavého nemluvnìte, pro
sípavý kael starce vedle mne, pro klení a modlitby opilých
nevìstek nebylo dlouho mono zahnat hlad spánkem: Z øeky
vstala èerná mlha a krtila nám hrdla, pak mázdra noci zakryla nás úplnì. Kolikrát jsem se probouzel s údìsnou mylenkou, e spím mezi mrtvými! Tváøe kolem mne byly luté
a bílé. Vztyèuje se nad tìly zkroucenými v tupém spánku, rozhlíeje se kolem, uklidnil jsem se teprve, kdy jsem zaslechl
nìèí zoufalé zachroptìní nebo výkøik mladého epileptika, který
vidìl vdy bílé, konì a oheò pøed svým záchvatem.
Ráno nás probouzelo jetì více zbídaèelé. Rozcházeli jsme
se plae a nae oklivost byla nezmìrná. Kradli jsme jeden
druhému chleba a závidìli si i kámen pod hlavou. Ze svého
paøenitì bídy jsme se rozlézali do mìsta, abychom se zno-

vu veèer shromádili na svých kamenech, prosáklí hnusem;
drobný, hustý a studený dé, poryvy vichøic, poèasí zlá
a ledová nikdy nás nepøinutila se semknout v hlouèku v teplou
hromadu. Netítili jsme se svých chorob, ani výparù, ale jeden druhého se títil jako èlovìka. Vìru, nehledali jsme ji
ani vzpouru, ani soucit nebo spravedlnost, chtìli jsme pouze
spát. Veèer tekl pøes nás jako øeka, leeli jeme naznak vedle
sebe jako utopenci a jen halas chrámových vìí zdaleka
v noèní tiinì nad námi zpíval a zaplakal.
Vidím velijaké ivoty, vidím sny se objevovat a opìt zanikat, jeme uzavøeni v bílé krychli dne a není uniknutí.
Svùj lístek do noclehárny jsem nepromìnil s nikým za jídlo,
ani jsem jej neprodal, ale peèlivì chránil, jako jedinou vìc,
která mi jetì zùstala. Má smrt nebyla ji daleko a moná, e
právì zemru noclehárnì. Po takovém ivotì chce aspoò zemøít se støechou nad hlavou.
Pak odbila hodina, kdy dveøe útulku se otvírají a já vstoupil.
Právì se rozprelo a daleko za mnou zùstal detivý veèer,
jeho obraz jsem si odnesl do noclehárny: tøaslavé svìtlo
nároních luceren osvìtluje jen vìci smutné a ponuré, cár
promoklých novin s událostmi stále se opakujícími, útrek plakátu, oznamujícího slavnost dávno ji minulou, nároí vydechující plesnivý pach zvlhlé omítky. Tam oni nyní nìkde spí,
podobni narùovìlým sebevrahùm.
Leíme klidnì, rozmanití lidé, v této teplé, pøehøátí krychli
a nad námi dosud hoøí árovky jasným a bezbarvým svìtlem,
v nìm tváøe umírají rychleji ne lidé. Stìny jsou bílé jako v nemocnici a jsou na nich také takové nemocnièní trhliny a èáry
noèních horeèek a vidìní, závity a zákruty pro horeèné bloudìní oèí, èáry zahánìjící spánek a plny nemocných vidìní, trh-

liny, po nich stále a stále oèi bloudí a do bolavé únavy. Lidé
se pod ním ukládají k spánku.
Nue, zaèalo to tím, e nìkteøí dosud dovýkávali svou veèeøi a já, slye jejich mlaskání, byl jsem roztrháván prudkými
køeèemi hladu. Zprahlý jazyk se odlepil od patra a bez citlivosti se dotýkal dásní, jakoby pokrytých popelem. Náhle má
víèka byla stisknuta mdlobou. Jak dlouho trvala, nevím, ale
kdy jsem procítal z ledové tmy, árovky dosud svítily.
A v tom okamiku jsem spatøil na podlaze blízko pryèny leet tøíhrannou desítikorunu.
Nejprve jsem tomu vùbec nevìøil, ale kdy jsem se o tom
ujistil novými bojácnými pohledy, zaèal jsem se usmívat na ten
støíbrný kotouèek na podlaze, na zornici tìstí, dívající
se na mne náhle tak vyzývavì, na støíbrnou hvìzdu v chrchlech
noclehárny, a na to velké slibování záchrany, o které nejen e
jsem ji dávno pochyboval, ale ke které jsem byl ji naprosto
lhostejný. Vracela se radost, neumím o tom nic jiného povìdìt.
Tady leelo na podlaze mé vysvobození. Opìt se snad vrátím do dnù, které nebudou marné a kdy budu opìt moci usilovat o zachování ivota. Jistì e ne paprsek dolétl ke mnì,
probìhl dráhou nekoneènou, ale zmocním se toho peníze jako
ebrák, zmocním se jako ebrák tohoto peníze, který, jetì
teplý, vypadl z ruky jiného ebráka.
Ale chtìje vstáti s pryèny,skácel jsem se slabostí opìt naznak.. Desítikoruna leela ani ne na metr od nohou mého lùka a její lesk mdle svítil ve svìtle, které asi zanedlouho zhasnou. Leela zcela blízko, oèekávajíc moji dlaò a skvrna, kterou tvoøila na podlaze, zvìtovala a zmenovala se podle
toho, jak jsem na ni pohlédl. Závanost této chvíle byla nevyslovitelná.

Nyní trpìlivostí, kterou tìko pochopí ten, kdo nikdy o nic
závratného neusiloval a nikdy nechtìl svùj ivot zmìnit, stále
odpoèívaje, pomalu jsem se posouval k nohám pryèny úzkostlivì pozoruje, zda nejsem nikým sledován, zda nikdo nepátrá
po mých podivných, plíivých pohybech: opatrnì jsem se tiskl
pod rezavou houni, kdykoliv jsem zaslechl nìjaké hlubí, prudí
vydechnutí èi ramot, ji vydìen, e moje úsilí je prozrazeno.
Ti, kteøí prchají z vìzení a v tmavých koutech chodeb, vtlaèeni
do kamení stìn, s prudkým huèením v uích naslouchají vzdalujícímu se a opìt se pøibliujícímu kroku stráe, ti, kteøí naklonìni nad umírajícím jedináèkem, a oèima tonoucíma
v slzách slyí plíivé pohyby agonie ve váznoucím rytmu jeho
tepny a ti, kteøí vradili a jim v slábnoucím elestu unikajícího
dechu obìti se zdá, e zaslechli výkøik Boe! ach, Boe! pod
ním pukají stìny a ji pøibíhá pomoc, ti, kteøí umírají a v poslední vteøinì vidí pod sevøením víèek se blýskat svìtlo ráje
i pekla výheò i ár, ti, kteøí za okamik zeílí a ti, kteøí zbloudili
na zimních cestách, ti, kteøí prchají pøed vzteklým psem a ti,
kteøí mají zjevení, nepoznali vìtí úzkost ne já pøi svém plíení po délce pryèny. A kdy, takøka u cíle, jsem se jetì jednou
rozhlédl, vidìl jsem, e vichni ji spali a - jen jediný bdìl.
Ten.to mu sedìl velmi blízko. Byl ke mnì obrácen ponìkud bokem, ale já to poznal: on vìdìl, co dìlám.
A po celou dobu, kdy já trýznivì nudil tìlo do nejobtínìjích poloh, kdy jsem se vysiloval v groteskním úsilí se pøesunout pøes vzdálenost, dìlící mne od peníze a køeèovitými pohyby jsem se posouval po milimetrech prkna, sedìl bez jediného pohybu, zkamenìlý v pozorném naslouchání. Jistì vìdìl; e jsem zde nalezl peníze a chtìl mi vyrvat koøist, jakmile
ji budu mít v rukou.
Ji bylo ve ztraceno.

Skácel jsem se na lùko a zaryl tváø do hounì v nìmém zoufalství, bez pláèe a bez zastenání, ji neschopen jediného pohybu. Marnì jsem vyplýtval poslední zbytek sil v zápase tak
beznadìjném a pro nic, nebo tento mu pøi mé slabosti mi
mohl koøist, a bude nalezena, vyrvat jediným pohybem.
Trvalo to snad hodinu, snad ménì, a my byli oba jako z kamene. Sedìl bez pohnutí a byl jako muèivý, ztìlesnìný sen,
jako by byl vytesán z nìjakých prahornin a nepohnul se, zatím
co já sípavì oddechoval a on èekal na mùj poslední dech.
Ale nakloniv se k nìmu, zpozoroval jsem, e ten mu je slepý.
Má znovu se probouzející nadìje se zaèínala jako lehké mrazení, probíhající mi a do koøínkù vlasù a svíraje stále houni,
pohlédl jsem znovu na zem. Desítikoruna tam dosud leela,
èekajíc na moji dlaò. Neposmívejte se mi, ale já znovu opakoval svou nemonou cestu, posouvaje se pomalu nazad, a
jsem se dostal na místo, kde jsem ji mohl sáhnout po penízu. Ale hledaje rukou na místì, kde jsem jej vidìl, hmatal jsem
jem po prázdné podlaze. Desetkrát jsem opakoval svùj beznadìjný pokus, svezl se z lùka na zem, klekl, lehl si na podlahu, prohledal jsem vechny tìrbiny, pátral v prachu a ve pínì.
Peníz tam nebyl.
Pamatuji se stále jetì na mnoho událostí ze svého ivota,
který se velijak protloukal, pamatuji se i na pøíhody vední
a malicherné, ale nepamatuji se vùbec, co se dìlo se mnou
v prvním okamiku po tomto poznání. Vím jen, e jsem se smál
a plakal zároveò, zachytávaje se okrajù lùka vstával jsem
se zemì a opìt padal, a jsem zùstal na zemi, obestøen mrákoto, která mi nebyla tìká; naopak, cítil jsem v ní takovou
úlevu, jako bych se dostal do jiných míst a do jiné krajiny,

do nìjakého svìta, kde není bída ani zoufalství, ale ivot klidný a mírný, který se mi nabízel, abych jej zaèal íti od zaèátku
a v jiné podobì. Bolest mne netrýznila, ani al, ale ani radost
jetì nepøila a nemohu ani hovoøit o lhostejnosti. Byl to velmi podivný stav, stav naprostého odevzdání, ale tato slova
jsou patnì volena. Ve kolem mne bylo ve velké dálce a z
té jsem slyel eptat ,slepcùv hlas:
Nael jej tam rozházené peníze, vid? eptá slepý, tápaje
se vztaenýma rukama ke mnì. Slyel jsem a poznal jsem
vechno podle tvých pohybù, neli! a nedá-li mi také, zaènu
køièet, es mne okradl!
Procitl jsem, a kdy mnou prudce zalomcoval a bìlmo jeho
oèí se zablýskalo tìsnì pøede mnou. Usedl pak opatrnì vedle mne na zem a zatínaje ostré, zaloutlé nehty do mé ruky,
mluvil rychle a pøerývanì:
Slyel jsem tì, neoklame mne, dej sem ty peníze
Jen my dva jsme bdìli uprostøed spících. Smiluj se nad ubohým slepým,«hoøekuje vedle mne. Ji dlouho jsem nejedl, Bùh
ti to odplatí nastotisíckrát. Nenech mne zemøít... smiluj se!
A nyní jen ten peníz opìt uvidìl. Leel na dosah mé ruky,
takøka tìsnì u mne a odráel se mdlým leskem od prken podlahy. Vyzýval mne, mámil a obluzoval. Napjal jsem znovu
vechny své síly.
To jej vidí, ty jej nalezne..., eptá horeènì slepý. Poznal
jsem, e vidí ty peníze, rychle je seber, ne nám to vezmou,
rychle.. Je to desítikoruna,o nakláním se a slepý se mnou, jako
by se bál, e ho oklamu, lehá si takøka na mne, tápá po mé
ruce, jeho ostrý dech hladového pøeletí kolem mých úst, pøitiskl jsem tváø a na zem.
Ji jej má...? eptá:

Nemohu... o namáhám se, tápaje prsty po podlaze. Nemohu jej nalézt.
A vidí jej? drí mne køeèovitì.
Vidím... Vidìl jsem jej nyní opravdu tìsnì u své ruky. Sáhl
jsem po nìm. Peníz tam nebyl. Zmatenì jsem se rozhlédl.
Leel o malièko vedle.
Rychle jsem po nìm sáhl. Ale ani tam nebyl. Byl blíe mne.
Rychle jsem jej uchopil. Ale zvedl jsem jen prázdnou dlaò.
Dej mi ty peníze, dej mi trochu tìch penìz..., sípá vedle mne
slepý. Peníz leel nyní takøka mezi mými koleny.
Pomalu jsem tam vsunul prsty. Marnì. Peníz tam nebyl.
Byla to noc mých halucinací a obluzení z hladu, který .pøede
mne stavìl vidiny vìcí bývalých a vìcí, které mne mìly zachránit, ale nezachránily, nebot byly jen v mých horeèkách
z vysílení, v mých snech o vem, co nebylo, co jsem se domníval vidìti a myslil pøi tom na svou spásu; byla to noc jako
kadá jiná noc, noc noclehárenská a chrapotem spáèù a s
tìkými stíny v koutech, noc èeøící se nad naimi ivoty
na podlaze pinavého útulku, noc zbyteèná a marná, v které
ani slepci nespí a leí s oèima rozevøenýma. Noc, kterou ty
jsi zatím nechal lhostejnì pøejít pøes desku svého okna a na
nás nevzpomnìl, noc samých marností, tìkající nad støechami èinákù a továren, ztrácející se sama v sobì, noc obludná.
Sedìl jsem zde na zemi s hlavou opøenou o pelest a v hrùze, e kdybych jen malièko otevøel oèi, bude se vidìní opakovat a støídavì mizet a spìt se vracet, pevnì jsem zavíral
oèi, abych ji nic kolem sebe nevidìl. A jako by nìkdo stále
silnìji a silnìji (leè tlakem velmi pomalým) mi stáhl hrdlo, tak
svìt ivých se pøede mnou ztrácel v závoji mlh stále hustích
a já padal do ztrnulého, olovìného spánku.

A chvílemi z nìho procítaje v køeèovitých bolestech hladu,
vidìl jsem, jak slepý se plazí po prknech podlahy, prohledávaje tøesoucími se prsty kadou tìrbinu, jak udýchán a vysílen obrací se znovu ke mnì a prohledává mi kapsy a opìt
se plíí kolem lùka, rameny pøitisknut a k zemi, sípá hnìvem a rozèilením, dusí se úpìnlivý vzlykáním a znovu a znovu
se beznadìjnì namáhá. Jak v hladu zápasí o vìc, která byla
jen v mé halucinaci, jak hoøekuje a proklíná mou bezcitnost,
pøesvìdèen, e peníz jsem ji vzal a ukryl, a jak znovu prohledává kadou tìrbinu podlahy, chtìje se dohmatati toho
neskuteèného.
Byli jsme zabednìni v rakvi ètyø stìn, kdesi za dveømi, které se snad nikdy neotevrou. Na nás leela noc a èas, pozemské krajiny a hloubka moøí, prostory ledových pustin a píseèných poutí, my jediní jsme byli hlasem propasti.
Takový zánik!
Kdy jsem procitl, prodíralo se tìrbinami okenic kalné svítání. Spáèi se probudili, protahujíce se a roztøeseni zimou.
U nohou mé pryèny na zemi leel slepý a spal unavenì
a utvanì. Poviml jsem si, e se ve spaní usmívá a e má
pevnì sevøenou dlaò pravé ruky, kterou jsem musil pøekroèiti, kdy jsem vycházel do mìsta, které el bylo opìt jediné
nalezeno.

TVÁØ NA OBRAZOVCE
Nikdo by mnì nevìøil, jsem ochoten ho tam odvésti a ukázat mu, e neklamu ádným
vymyleným pøíbìhem. Ostatnì to, co nyní napíe, nebude
ani pøíbìh, ale pouze pøíhoda, zdánlivì sice nelogická, v ní
se ve ale vzájemnì prolíná a prostupuje jako bolest, která
nám vdy znovu a znovu dokazuje, e zde na svìtì nejsme
nikdy doma.
el jsem jednou kolem jednoho kostela v Praze a zael jsem
dovnitø, asi jako vy byste tam nìkdy zali, kdybyste vìøili
v Boha a v r°uzná znamení svých osudù. Vykonav své modlitby, procházel jsem pøekrásnou boèní lodí a tu jsem
se pojednou zastavil pøed velkým zèernalým a oprýskaným
obrazem, kde barokní malíø vymaloval Poslední soud. Malba
byla a dìsivì krutá a pravdivá a já, stoje pøed ní, pozoroval
jsem, jak blaení pod okrajem dlouhého plátì Matky Boí
spìjí do vìèné radosti, zatím co ik Archandìlù, odìných
nebeskou zbrojí n pøílbicemi, ukazoval do plamen cesto zatracencù,jejich sevøené zuby odpornì svítilky.umrlèí bìlobou
v naloutlé barvì zkøivených tváøí.
Pojednou sklouzl jsem pohledem do rohu obrazu a ztrnul
jsem hrùzou.
Ovládl jsem se, pøistoupil k obrazu blíe a pozornì jsem znovu sledoval malbu, Ne, nemohl jsem se mýlit. Jedna z tìchto
dìsem zkøivených tváøí, která civìla z rámu na mne, byla moje
tváø. Vidìl jsem se tam jako v zrcadle.
Nebylo mono se oklamat ani odstupem od plátna, ani kostelním pøítmím. Znovu a znovu, lehce se dotýkaje obrazu ru-

kama, pozoroval jsem tyto rysy a stále urèitìji v nich poznával svùj oblièej, svou tváø mezi plamenný, svou tváø na místech
zatracení.
Kostelník u hlavního oltáøe pøecházel mlèky, doufaje, e bude
pozván k prohlídce pamìtihodností tohoto chrámu a e si tedy
vydìlá. Chtìl jsem nejprve, aby mi zavolal knìze, ale ten byl
právì na hostinì Baltazarovì a tak jsem se musil spokojit
a kostelníkem.
Pravil jsem mu: .Prosím vás, podívejte se dobøe, ale opravdu peèlivì na tuto tváø na obrazec! Uposlechl, protoe poøád
jetì èekal peníze. A nyní, pravím u vìdomí svého významu,
se podívejte stejnì tak dobøe na mne!
To je dìsné...! vykøikl. Vdy je vám to naprosto podobné!
Tak jsem se tedy nemýlil.
A pak jsem kostelníka.uklidnil a vyel z chrámu. Je to velmi
divné tak ít a vìdìt pøi tom, e jste vymalováni rukou dávno
ji mrtvou a èlovìkem, který pøed staletími vás nikdy neznal,
na obraze vìèného zatracení. Nìkolikrát potom jsem jetì
byl v tom malostranském chrámu a dlouho jsem stával pøed
svým vlastním portrétem.
Nevím, co vedlo ruku toho malíøe, ani co formovalo moji tváø.
Snad vy øeknete, e je to náhoda, nebo e se takové vìci
nepíí? Ale co mám dìlat, kdy je tomu tak vzpomínám si e
jednou jsem èetl básníka z Francie, který v achátech svatovítských vidìl své rysy. el, toto není lesklá plocha kamene
a zmìt køivek a bizarních tvarù, to je opravdový obraz, namalovaný kdysi lidskou rukou, malovaný dávno pøedtím, ne
jsem vùbec byl na svìtì.
Ptáte se, jak mohu tak ít a vdìdit pøi tom, e tam jsem?
Nemohu na to odpovìdìt, ne tím jediným: iji. Opravdu. Dý-

chám, pohybuji se, pracuji, mám nìkolik drobných radostí,
iji sice velijak ale iji.
Byl jsem se tam dívat u mnohokrát pøivedl jsem tam i své
nìkteré známé. Byla to na nì podívaná! Nìkteøí byli zmateni,
nìkteøí zdìeni, nìkteøí mnì øíkali úsmìky, jich vás uchráním, a nìkteøí ode mne beze slova odeli a víc jsem je nepotkal. Bylo zajímavé pozorovat, jak se ti, kteøí to vìdí, ke mnì
chovali a chovají. Je to vìtinou bud, já o tom nevím, já to u
shovívavì zapomnìl. Dìkuji Ti, Boe, e nejsem také takovým.a to je ve.
Nìkdy ovem v noci vytøetìnì vyskoèím z lùka a béím
do noèních ulic, abych nìkde potkal nìkoho ivého, abych
slyel nìjaké hlasy, abych vnímal ivot kolem sebe. Bolest,
která nám znovu a znovu dokazuje, e zde na svìtì nejsme
nikdy doma.
Nue, moje tváø naprosto pøesnì a pravdivì je tam vymalována neznámým malíøem, jeho jméno nikdo nezná, a který
pøed staletími mne portrétoval mezi pekelnými plameny. Kadý
mne ihned pozná a bylo by marné to zastírat.
Ostatnì, není to tak nevýnosné. ivím se tím, e tam vodím
cizince a nìkdy také poulièní chátru.

REKVIEM
Dolores inferni circumdederunt me... XVII.
Vyprávìl mi tento pøíbìh:
Jednoho dne jako obvykle sedìl v chemické laboratoøi své
kliniky a pracoval v nejvìtím soustøedìní na velmi obtíných
pokusech, jich zdar mohl právem pokládat za svùj ivotní objev, kterým jeho jméno, stejnì vìdecky ji velmi zvuèné, bylo
by nabylo proslulosti svìtové.
Znal jsem jeho úmornou píli a vzácnou vìdeckou intuici
a dovedu si tedy lehce pøedstavit, s jakým úsilím a nesmírnou
houevnatostí pracoval na dokonèení svého plánu ctihodný
odøíkavý, pracoval vdy s nejvìtí jistotou a pravdivou prùkaznost jeho chemických vzorcù byla jeho jediným ivotním
základem. K duchovním vìcem mìl postoj velmi støízlivý, umìní ho nevzruovalo, hudbou pøímo opovrhoval.
Naprosto nepochyboval o tom, e vìc, na které ji pracoval
pøed pùl druhého roku, se mu podaøí. Dosud si velmi jasnì
vzpomínal na jarní veèer v petøínské restauraci, kde sedìl sám
a hledìl na Prahu pod sebou, lehce se zachvívajíc v modrém
zavojování soumraku a kde ho po prvé napadla mylenka nové
methody lepího zjiování cukernatosti krve, mylenka, kterou nyní realizoval v nesèíslných pokusech, a její jasný závìr
mohl ji napsat pod sloupce svých chemických formulí.
Byl v laboratoøi sám, bylo velmi tiché podzimní odpoledne,
tak tiché, e ani evel zvuku nebo nepatrná ozvìna nepøeruila umìni plynového plamene pod retortami a i jeho kadý
pohyb zøetelnì zvuèel v hlubokém tichu, které balilo celou laboratoø do husté vaty. Ticho bylo tak úasné, e kdyby se byl

jen ponìkud mohl odtrhnouti od práce, jistì by se byl sám
,polekal nad bezzvuèností, v které vìzel. Ale byl pøíli zahloubán do svých pokusù a hodiny míjely.
Laboratoø, v které pracoval s takovým úsilím, byla na konci
velmi dlouhé chodby bez jediných dveøí, chodby tak dlouhé
a pøímé, e cesta z nejbliího klinického pokoje a sem byla
procházkou. Kdo vyel ze dveøí nemocnièního pokoje a zadíval se pøed sebe, vidìl v Dlouhé pøímce chodby dveøe
do laboratoøe jako èerný ètverec daleko pøel sebou a mohl
klidnì si zakouøit svùj doutník, ne doel k nim a nazpìt. Byla
to jakási edivá nemocnièní promenáda pro oddech lékaøù,
pro pomalé procházky rekonvalescentù. Stará budova nemocnice pocházela z dob josefínských a v jejím kasarénském
ètverci byla laboratoø ukryta a v posledním rohu zadního traktu, dlouhou chodbou oddìlena od ostatních pokojù.
Pokládal to velmi ironicky jen za samozøejmost pro uskuteènìní dalího svého plánu a nikdo nepochyboval; e v nìm
opravdu roste lékaøská kapacita svìtového formátu.
Znával jsem tenkráte také dívku, kterou si zamiloval, velmi
spanilou a velmi spoleèenskou bytost, kterou poznal na jakési
komunistické pøednáce, kam byl náhodou zavleèen pøítelem, a na které se nesmírnì nudil. Ze schùze se lo s celou
spoleèností do baru. Netanèil. Ale její kultivovaný pùvab ho
okouzloval. I jí se líbil svým zvlátním strohým postojem
k vìcem, svou klidnou povahou, s kterou se rázem umìl zmocnit kadé situace. Dìvèe z patricijské praské rodiny, pøi své
rozumové inteligenci citovì velmi svìí, nalezly v nìm záhy
vytrvalého spoleèníka. Jinak v naem pøíbìhu nic neznamená
a není tøeba dále o ní vyprávìt. Vùbec mu nerozumìla, on jí
teprve ne a mìli se tudí oba velmi rádi.

Vracím se nyní k jeho osudùm. Jedné horké èervencové nedìle byli spolu na veslaøských závodech a li procházkou podél Vltavy. Na jednom místì se zastavila, cosi mu vyprávìla
a on jí s úsmìvem naslouchal, kdy náhle za sebou zaslechl
nìèí kroky. Pøibliovaly se velmi váhavì, jako by se pøíchozí
rozpaèitì rozmýlel, má-li vùbec pøistoupit. Ji se chtìl obrátit s nepøíjemným pocitem, e kdosi stojí tìsnì za ním, kdy
v tom okamiku se zraky opìt zaèaly vzdalovat. Nevnímaje
ji, co mu dívka vypráví, sledoval s úasem zvuk tìchto krokù,
nejasnì si vzpomínaje. A kroky se zaèaly opìt pøibliovat, ale
jetì s vìtím váháním, ne prve. Ji cítil cizího mue tìsnì
za sebou a èekal: nyní promluví...
Bylo ticho. Prudce se obrátil.
Nikdo za ním nestál... a pøece zøetelnì slyel, e se ty kroky
vzdalují od nìho, velmi váhavì a lítostivì, neznámý sunul nohy
tìce po pobøením písku, odcházeje jen velmi nerad.
Uchopil dívku za ruku. Slyela jsi nìco?« Udivenì pøeruila
své povídání. Nic... stalo se nìco? Zamluvil to a vracel se s ní
k cíli závodù, odkud ji znìl køik obecenstva.
Øekl mi pozdìji, e ani tenkrát by se nebyl o vìc zvlá zajímal a byl by to .pokládal za velijak vysvìtlitelný sluchový
klam, kdyby se to nebylo opakovalo jetì silnìji.
Jezdíval na dovolenou vdy do tée vesnièky na umavì,
do kraje; který znal a který mìl rád. Tentokrát tam nebyl jetì
ani týden, kdy jednou veèer pøibìhl posel s prosbou, aby el
do sousední vsi k velmi tìkému pøípadu, pro který lékaøská
pomoc z mìsteèka byla by pøila ji pøíli pozdì. Sousední
ves nebyla vzdálena ani pùl hodiny. el sám tichou srpnovou
nocí a jetì kdy pozdìji mi ve líèil, dovedl popsat kadý
záhyb cesty a vechen pùvab veèerní srpnové krajiny, ostøe
pozorované v tom zvlátním rozpoloení mysli, kdy jsme

okouzleni spanilostí okolí tak, e vnímáme krásu krajiny
se vemi jejími podrobnostmi. el lehce, mìsíèní svìtlo takøka zvonilo o lesní stromy a ve kolem dýchalo v líbezném klidu. Paseka se rozvonìla noèními kvìtinami a suché døíví
v hranicích podél cesty vonìlo. Právì se dostal na rozlehlou
mýtinu, zcela úplòkem ozáøenou, kdy uslyel za sebou kroky. Nejprve mu jen napadlo, e nepùjde sám, ale v tom okamiku se zarazil a srdce mu zledovìlo. Nebot poznal ty kroky.
Ten neznámý el opìt s ním. Zastavil se a èekal.
Kroky se nezastavily, ale pøibliovaly se stále zøetelnìji a on
jen èekal, a pøijdou k nìmu. Pøiznal se mi, e je ji èekal stále úzkostnìji. Pøi tom si jasnì uvìdomoval, e nesmí podlehnout svému sluchovému klamu nebo halucinaci. Nutil se, aby
ty kroky neslyel. Místo toho je poèítal.
Nesmìrovaly pøímo k nìmu, ale neznámý mu ho obcházel, byt v kruhu stále se zmenujícím. Prodluoval si cestu,
zøejmì váhal, dosud nevìdìl, zda má pøistoupit. Ale ji
se ozvaly u nìho, ji se ozvaly za tímto stromkem. Jeho úzkost z toho, co pøijde nyní, se stávala nesnesitelnou. Cítil, e
neznámý stojí ji tìsnì u nìho, e staèí jen jediný malý krok,
aby se ho dotkl S oèima vytøetìnýma do tmy èekal
na jediné slovo, které náhle uslyí, na hlas který se ozve noèní samotou.
Ale místo toho zaslechl, e onen neznámý opìt se stranou
váhavostí se obrací k odchodu. Kroky opìt zaevelily v trávì,
v jehlièí, na suché pùdì, vzdalovaly se, velmi pomalu, velmi
tìce, zanikaly, ztrácely se, mizely.
Omdlel.

Døevaøí, kteøí ho zde pozdìji k ránu nalezli, vyprávìli, e patrnì zabloudil, nebo ho nalezli velmi daleko od vesnice,
do které mìl dojíti a kde byl oèekáván.
Hned druhého dne odjel do Prahy.
Proslulý specialista, éf nervové kliniky, vyslechl se zájmem
jeho odborný a pøesný popis halucinací a mluvili oba spolu
jasnì, jako lékaø s lékaøem. Odcházel rozzuøen a zdálo se mu,
e je pohanìn. Delí dovolenou, bromové preparáty, studené
koupele, èastý dlouhý spánek, rozptýlení a aport. Drtil vzteklá
slova mezi rty a vyplivoval je na kokosový koberec lesklého
schoditì profesorova ústavu. Pak se uklidnil a vysmál
se sám sobì.
Nastalo velké tøídobí klidu a spokojenosti, kdy opìt pøekvapoval houevnatou energií, pracovitostí, svými objevy. Tenkráte
jsem se s ním seznámil, navtìvovali jeme se a prosedìli
mnoho veèerù v rozpravách, v nich jsme chtìli pøesvìdèit
jeden druhého a vdy s nezdarem.
A jednoho dne se to opìt vrátilo. Zdánlivì bez pøíèiny, nic
velkého se pøedtím nestalo, nièím si to nepøivolal. Ale zlomilo
ho to úplnì. Ji se s tím nepøiznával, ji se nechtìl léèit, il
s tím sám a zcela sám.
Pozorovali jsme, jak jeho energie náhle pohasíná, jak nemùe dokonèit nejjednoduí práci, ztrácí pacienty, vynechává kliniku, toulává se po místech, kde je tìko ho vyhledávat.
Dlouho se pátralo s úasem po pøíèinách této zmìny, ale já
nejsem povolán ani oprávnìn, abych to vysvìtloval se vemi
podrobnostmi.
Avak právu já jsem to byl, kterému vyprávìl svùj pøíbìh,
a v jednom z tìch veèerù, které se ji nikdy nebudou opakovat, a kdy jsem si získal jeho dùvìru nìkterými událostmi
z dob døívìjích, øekl mi vechno.

Nejprve mi pøesnì popsal nemocnièní chodbu bez dveøí,
dlouhý koridor vedoucí do jeho laboratoøe, v nìm uslyel kroky po prvé a jetì nic zlého netuil, pak nedìlní odpoledne
u Vltavy, kdy nebyl ji sám a pøece je slyel; posléze bílou noc
na lesní pasece, kdy kroky neznámého byly ji nejzøetelnìjím
znamením jeho osudu a pak vechny ostatní dny a noci, v nich
se to opakovalo pøesnou pravidelností pøicházení a odcházení.
Pøiznal se mi, e ze veho nejhroznìjí je ta naprostá nejistota, kdo to vlastnì vyhledává, kdo to na nìho èeká, kdy ho
nikam neodvádí, nic mu nezjevuje, ale jen stále mu ukazuje
na svou pøítomnost, stále mu jen dokazuje na svou, e o nìm
ví, e na nìho èeká, e mu neunikne, e to není ádné náhodné bloudìní, ale vìdomé a jisté vùdcovství, a pøi tom se nikdy
neobjeví, aby mu øekl, kam ho chce odvést, kde ho chce vlastnì mít, co mu chce øíci. Staèí mu pouze, kdy ho obchází ve velkém nebo tìsnìjím kruhu a nikdy se nepøiblíí, aby s ním nìco
uèinil.
Toto èekání je ji nesnesitelné. Kolikrát klade hlavu na sklo
okna a hledí do ulice, pozoruje její ruch a hemení, vìda, e
tem druhý opìt stojí u nìho, e ji opìt pøiel. Nevyvolá si
ho, kdy sám nechce pøijít, nièím, ani zoufalstvím, ani opilostí,
posty, nebo vznìcujícími drogami, ani modlitbou. Marnì
se zmítá ve své bezmocnosti. Ale náhle, znenadání se ozvou
jeho kroky, nejprve velmi zdaleka a pak neustále se pøibliující,
a èeká, e tedy dnes, snad ji v tuto hodinu, nyní se doví
jeho jméno a poslání. Ale kroky se opìt vzdalují a ji není slyet ani jejich ozvìny.
Tak nyní ije. Kdy je ten neznámý u nìho, dìsí se, kdo ho
to vlastnì vyhledává, kdy je kolem ticho, napjatì èeká, kdy
ho opìt uslyí. Kdyby neodcházel! Kdyby ji zùstal! Ale on

chodí stále kolem, pokouí se dostat blíe, není rozhodnut,
váhá a obchází.
Narychlo odjel, zanechávaje zde vechnu práci v nepoøádku,
vechny vztahy bez ukonèení. Nejprve mi psával krátké lístky
z Nìmecka a Anglie, pak pøestal psát vùbec, ztratil se mi úplnì
a nikdy jsem ji o nìm neslyel. Nemohu tedy nic napovìdìt
o jeho osudu, který je tam nìkde ve svìtì.
Ale maje nìjak zakonèit tuto kníku, její napsání jsem po léta
odkládal, myslím, e tak nejlépe uèiním tímto nedokonèeným
pøíbìhem.
Snad jeho útìk nebyl nadarmo a ztrativ se mezi cizími vìcmi a cizími krajinami, utekl pøízraku a ije ted kdesi ivotem
klidným a pracovitým. A snad plul pøes moøe, vytrvale jsa sledován svým spoleèníkem, jeho kroky ho trýznily ve vech konèinách svìta. Tedy nechme ho ji na pokoji a jeho pøíbìh bez
ukonèení. Sám se nìkde zahrabe do zemì, a pozná marnost svého úsilí.
Bez ukonèení!A jednou vechny nedopovìdìné otázky
a vechny neukonèené pøíbìhy budou naplnìny, a jednou vysloví vechny své pøedtuchy a vechno hoøe, je tì kdy rozbolelo a úzkost, která tì trýznila po vechny dny, doví se, jdeli k peklu, nebo do výin? Na vech cestách jsi vidìl krásu
tichého sklonu hlavy té, která byla pohøbena za iva a èasto
oèi zdechlin místo oèí lidských. el jsi po cestách bídy, bázlivì pozoruje skvìlost cizích ivotù. Leè o tom tìko psáti
v tomto staletí. Ale domnívám se, e nebude tøeba ji dlouho
èekati.
Poznávám znamení, v nich není mono se mýlit. Kleèel jsem
v chrámech pøed postavami svìtcù mezi kvìtinami, zadunìly
varhany a do mých modliteb zpíval chór:

Dolores inferni circumdederuut me pramuccnlm me Inyuci meriie
Psalm. XVII.
Vyel jsem ven a zmatky cizích ivotù stále pøeletovaly pøese mne. I já vypíjel poslední dech umírajících, i já znal slova
dávno mrtvých, která dovedla otvírat brány Ráje. Pak nekoneèné dálky se vtìsnaly v lutou krychli zapadlé krèmy, plesnivý chléb chutnal silnièním prachem, ivot se vlastnì projevuje jen v slabých záchvìvech agonie na znamení, e odchází, a je-li jetì nìkdo tak krutý, aby se tomu posmíval, pak at
jen vysloví jediné slovo: nadìje.
Mé dni jsou vední, má práce vední, mé mylenky obvyklé, jsem zcela srozumitelný v tìstí i v netìstí, mohl bys prstem ukázat na kohokoliv bezvýznamného, byl bych to vdycky já. Jsem z tìch, kteøí nebudí pozornost a a zajdou, èekajíce na svou spásu èekáním vytrvalým a stateèným, pozná se,
e je nikdo nikdy nehledal.
A náhle pøijdou dni, kdy intensita bolesti mne rozbodává
jako morfiové injekce a kdy se pøelévá pøese mne mlha a stín
a mlha a stín, v nìm zcela zanikám. Tehdy, stranì osamocený v noèním tichu pokoje, nemoha se nièím zachránit a hledì
do èerných hlubin zrcadel, jen èekám, èekám, èekám...
...kdy se náhle otevrou dveøe, pokryté mìsíèním svìtlem
a vstoupí ten cizí návtìvník, jeho kroky jsem ji tolikrát zaslechl a zavolá na mne jediné slovo: nadìje.

