Václav tech:
HUMORESKY

I. Pøedmìstský Boccaccio.
I.
Blázni, se kterými obèas zmaøím nìjakou noc u zelené pípy,
nazvali mne Boccacciem, kdy jsem osácké hlavy jejich obveselil asi kopou historek ze svého ivota. Dal jsem si vysvìtliti jedním z naich kontoaristù, e pan Boccaccio byl náramný frejíø. Ná mladý mi pak dokonce pùjèil svazeèek novel od tohoto Taliána. Byla to kníka nìmecká. Trochu jsem
se jejím ètením utvrdil v pravopise - v korespondenci ná starý je na chyby jako èert - a také jsem se dost pobavil. Ale,
kdybych já napsal své historie, to by otvírali ètenáøi oèi. Myslím, e by to censura ani nepustila - ale já nemám èasu
na podobné hlouposti. Psát kníky - k smíchu! Kdy mám kalamáø veèer s oèí, objímal bych vecky nae kontoaristky a chéf pøece - pamìtliv pøíkazù své milostivé - vybírá k nám
nejoklivìjí.
Chápu opatøení paní chéfové. Zanesla prý vìnem plných dvakrát sto tisíc, ale na její zevnìjek není to pøíliný pøívaek.
Kdyby vechny eny na svìtì byly její facony, vymøelo by lidské pokolení, kadého by pøela chu na enìní.
Ale bylo by na svìtì klidnìji. Pro enské je pøece nejvíce
mrzutostí a rvaèek. Kadý by il pak asi jako automat. Já - já
bych mìl krásné peníze ve spoøitelnì a snad bych mìl i jetì
vechny vlasy v dobré kondici - ovem: mìl bych za to ménì
zkueností!
Ach - dokud jsem cestovával - dokud jsem se vzorky mazadel a tukù potloukal se od mìst k vesnicím, z továren do mlýnù, z mlýnù do cukrovarù - dobrodruství na mne zrovna èíhalo. enské se na mne jenom tøásly - a nejenom sluky, pokoj-

ské, holky na polích - za mnou se toèily panièky v hedvábných
bluzách, sleèinky jako z alabastru - krásné jako - jako ta Venue, která pøila - kozel ví, jak - nìkde o ruce, a kterou nyní
vude na pohlednicích portretují.
Ale vechno mne po èase pustilo. Noci na eleznicích, prùvany èekáren, nevytopené lonice v hotelích, mlácení se v koèárech na rozbitých silnicích zprotivilo se mi, kdy mne poèalo loupat v kostech a brnìt v zádech.
Udìlal jsem vak radikální opatøení. Napsal jsem est anonymních listù své firmì - a kolegové vhodili je do rùzných vlakù v ustanovené dobì. éf div neomdlel, kdy se z nich dovìdìl, e mám úmysl zøíditi si vlastní svùj obchod. Chechtal
jsem se, a jsem se prohýbal, kdy jsem vidìl, kterak bledne.
To vìøím - moje routina - a adressy jejich odbìratelù vecky
v mém notesu!
Ani mi vak nenapadlo vázati si na krk takové starosti. Ale
s vánou tváøí jsem brzy na to starému dùvìrnì naznaèil, e
mám ji tvrdých øízkù a blech v hostincích zemí koruny èeské
a po krk - a e hodlám - e pomýlím Ani jsem nedoøekl. Zaèal se mnou hned mluviti jako s dítìtem. e je s obchodem zle - e hrozí americká konkurence na tu se teï svede vechno - div neøíkal, e se budou mazadla vyrábìt nyní z bláta, nebo e si mlynáøi elektrickým proudem vodu ve splavu budou mìnit v oleje.
Udìlal jsem to starému høíníku k vùli a nìkolikrát jsem
se zamyslil. Pak mi nabídl gái o polovici vyí, nechám-li cestování a vech bláznovských projektù a ujmu-li se øízení agitaèního oddìlení v jejich závodì.
Tøikrát jsem zavrtìl hlavou - a teprve, kdy mi nabídl gái
dvojnásobnou - plácli jsme si. To dobøe nahradí diety; mám
smlouvu na patnáct let, a øíká se mi: pane øediteli.

Písaøi se mi klaní jako bohu - kontoaristky se na mne smìjí
jako Marjánky na vojáka u muziky. Od tìch dob, co jsem dvì
típl, chodí se mne ptát na vìci zbyteèné zrovna procesím.
Kdyby starý lépe vybíral - podnikl bych leccos - ale pøi tomto
systému pohrdám enstvím naeho závodu.
Loupání u nemám, také brnìní se ozve jenom jednou - nejvýe dvakráte za rok. Pak mne mae domovnice francovkou
a jsem zase jako koroptvièka. Ale s vlasy musím u zacházeti ekonomicky. Vodím je opatrnì k spánkùm jako dìti do koly
- tak mi øídnou. A barvit je tu a tam ji musím. Ale za to jsem
pak jako don Juan - také prý to bylo kvítko! Kdy se ráno vyparádím pøed zrcadlem, sám si polu hubièku.
-----------------------------enské mají pro mne stále jetì kouzlo. Ach - k èemu pøetváøky? iji pro nì - nadbíhám tìm, které se mi zalíbily po vlasu bych el pøes Niagaru - myslím, e to porovnání ètenáøe uspokojí - ano, pøes Niagaru za tou, která mi padla
do oka. Tato síla mého chtìní je mou nejvìtí slabostí - jsem
pøesvìdèen, e proto jednou jistì zlámu nìkde nohy, ne-li vaz
- ale byl bych velbloud, kdybych v enách nevidìl oasy
na pouti ivota.
Má váeò je pohánìcím perem v hodinách mého ití. Proto
se neením, ponìvad bych u jediné eny uschl jako kapradí
v písku - proto se strojím jako herec stále do nového na pestrou kravatu a vyehlené spodky chytí se více enských
ne much na talíø medu!
A proto té bydlím zásadnì jenom na pøedmìstí.
Ano - moji zlatí - na pøedmìstí je ráj pro lidi, kteøí milují zmìny a v tìchto zmìnách svobodu. Pøeji Prahu vem, kdo horují pro staré kamení - ale kdo má srdce na pravém místì
a smysl pro pùvaby en, ten musí pøed potravní èáru.

V Praze v starých barácích bydlí lidé celá desítiletí. Kdo
se podívá oknem do sousedstva, uhlídá skoro vude tyté hrneèky s fuchsiemi, klece s kanáry a vyívané èepièky, které
vídal pøed pìti lety. A tyté enské - jene bohuel o pìt let
starí.
Na pøedmìstí se lidé pohybují jako v mraveniti. Kdo si chce
zakoketovat s nìkterou hezkou tváøièkou, musí mít stále
po ruce kalendáø, aby znal termíny. Snad za mìsíc nebo
za ètrnáct dní - snad ji po prvním pøijede sem nábytková archa nebo tráfek a odstìhuje movitosti této modrooké sleèinky, oné buclaté maminky nebo této veselé panièky, která
nikdy nemá dopiatý ivùtek - na mou dui, dnes zase ne! Kdy
pøistoupí k oknu, podívá se zkoumavì na oblohu jako do výkladní skøínì s dámskou konfekcí, pak se sveze veselýma
oèima po vech oknech na obzoru. Jako kdy prstem pøejede klávesnici. Zatrolená enská - kdy letí pøes mé okno, horko je mi v oblièeji.
Tìko vypátrat nìco bliího o této pikantní osùbce.
Ani nae domovnice pranic neví. Ptal jsem se jí, ovem s obvyklou opatrností. Nikdy nevpadnu otevøenými vraty do prùjezdu. Taková enská vycítí hned, e se zajímám, a ji jsou
klepù plné pavlaèe.
Umím s domovnicemi jako snad nikdo. Paní ulková, co
to je za makaru, která tamhle v tom oknì poøád pøestavuje
kvìtináèe?
Ta hezká panièka?
Ta se vám líbí, paní ulková? Vdy je to taková tuctová
figura -
Jeminkote - milostpane - to je pøece enská jako gumielastika - ale nic o ní nevím. U hokynì øíkala sluka z protìjího

domu, e je to vdova. Øezník hádal na nìco od divadla. Ale
je tìko øíci - s tou holotou naproti nemluvím, to pøece vìdí.
V této poslední titulatuøe byla evidentní uráka úøedního orgánu, nebo onou holotou myslila paní ulková nerozdílnì
manelskou domovnièní dvojici z protìjího èináku. Domovník, který je zároveò c. k. policejním stráníkem, zapsal si toti
v minulé zimì neposypaný chodník pøed naím domem
do svého brunátného notesu, a paní ulková mìla pak z toho
rùzné nesnáze. Proto nemluví s protìjím manelským párkem - ale za to tím obsanìji o nìm.
Nedoznal jsem, e se mi vnadná panièka z protìjka líbí.
Naopak, bruèel jsem nìco o protivných enských a prohodil
jsem nedbale, e jsem z takovýchto hloupostí u dávno vyrostl.
Ani za mák pravdy v tom nebylo. Z nièeho takového jsem
nevyrostl. Za pìknì stavìnou entinou bìel bych den a noc.
Domovnice nepøinesla ani v následujících dnech ádného
objasnìní. Nezbyla nic jiného, ne dáti se na výzkumy samostatnì.
Znal jsem u øadu krásných bluz svého protìjku. Drádivé
pestøící se obaly tyto na nìkterých místech div nepukaly - takové poadavky na nì kladlo pruné poprsí. Kdy se pùvabná panièka vyloila z okna, kdy na plné lokty sloila krásnou
hruï, nad ní krèek jako z moøské pìny vykrojený dìlal z temného hvozdu jejího bohatého vlasu na svìt kukuè! - kdy
úsmìv pùvabných líèek jí rozkvetl nad ulicí - musil jsem vdy
na chvíli odstoupiti od okna, abych mohl nìjak vybíti své pobouøení.
Zatracená enská! vzlykal jsem, pobíhaje svìtnicí, kousaje
se do rtù, zatínaje pìsti a kopaje do idlí.

Pak jsem el k tìlocviènému øemení a pìt minut jsem moøil
tìlo gymnastikou. No - jsem u takový blázen - polykal bych
hezké eny, kdybych mohl - polykal!
Potom jsem si vyhlédl z hospod v ulici nejvzhlednìjí a do
té jsem nìkolikráte zapadl. U piva se v Èechách vechno
vyøizuje, odhaduje, posuzuje. Ïas by v tom musil vìzet, abych
se tady nìèeho o svùdném obrázku z protìjka nedomakal.
V hospodì vak mleli jenom o jednom sloení. Obecní politiku drtili tu na prach, ale mouky v tom melivu bylo málo skoro jen otruby pomlouvání. Bylo mi a k umøení lhostejno,
jak tu zaehnávali otce mìsta, slavnou radu a pana starostu.
Bylo to hnízdo plné oposièních vos, které mìly zálusk na radnièní med - tady se ostøila ihadla pro klubovní porady, schùze a manifesty. A nadávalo se tu na eminenc!
Jenom tolik jsem vyzískal, e jsem se tu sblíil s panem domácím, vedle jeho bytu v mezaninu byl mùj pohodlný pokojík
s koupelkou. Ode dne svého pøistìhování spatøil jsem ho tak
po druhé. Pøiznal se mi ji pøi první sklenici, e má rozsáhlý
obchod se stavebními hmotami. Kdybych se pustil nìkdy
do stavby - nedopoutìj Hospodin! - slíbil mi dodati kámen,
cihly, vápno, písek, dlabu, taky, cement a elezo za ceny,
pod které nemùe prý nikdo na kontinentu.
Mùj domácí podobal se spíe jateènému ne obchodníku.
Na svých plecích unesl by lehce volskou ètvrt. Malièká oèka
v masité tváøi, hubený knírek, cestièka v øídkém vlasu, malá
hlava témìø bez krku, páe jako ramena moøské chobotnice
- ruka s malými tlustými prsty - to byl tak model pro karikaturu. Obchodník - pøísluník mého stavu - ten by mìl býti jako
vysoustruhován. Tento èlovìk mohl utéci jen z jatek, èím nechci nijak dotýkati se muù práce, kteøí tudy vodí skot
k naemu dobru.

Na hezký protìjek øeèí jsme se nedostali. Prala se tu
z jedné vody hned na èisto strana na pøedmìstí vládnoucí,
o které se pronáely takové domnìnky, e by mìly dva okresní soudy rok co dìlat, ne by reputaci zde za jediný veèer pokozené louhem svého øízení dodaly jakés takés apretury.
O enské s nedopiatým ivùtkem nedovìdìl jsem se tedy
nic. Svého domácího, který za celý veèer se zvlátním dùrazem asi desetkráte pøipomenul, e obec od nìho nekoupila
dosud ani putýnku vápna, ji zcela opatrnou zmínkou, e je tu
v ulici dost hezkých enských, zbyteènì jsem rozèilil. Odbroukl
mi, e na enské kale.
Protiva. Jeho nitro je dle toho jen plno cementu a lámaného
kamení - vagon chytøe koupených cihel je mu milejí ne krásná
enská - hlupákovi. Div si na mne nebroukl. Mohu já za to, e
má ji srdce zvadlé jako bramborová na - mohu za to, e jsi
se asi oenil jako mùj starý - e jsi si uvázal na krk nìjakou
ochechuli proto jen asi, e mìla uzlík záloenských kníek?
Jen tak jsi se beztoho dostal z poráky - chlape - kde jsi býky
posílal na pekáèe.
Tak mne to rozladilo, e jsem el domù z pivnice døíve ne
domácí.
Kale na enské? Já zase na tvou místní politiku. Ano ano - tebe by mìli posadit na radnici - bøicháèi! Abys z obecního mìce pikoval si branu, ve které se kadou chvíli hrabe v desítkách jako v krájeném tabáku.
Kdy jsem zalomozil klíèem v domovních dveøích, ohlédl jsem
se na okno svého krásného vis a vis. U vech vudy - vidìl
jsem dobøe? Krajková záclona se zavlnila a pod ní vyhlédla
enská hlava. Sáhl jsem po klobouku - chtìl jsem se odmìniti za toto potìení elegantní poklonou - ale jako kdy myka
zmizí v doupìti - záclona se zachvìla a okno osiøelo.

Zatracená enská! Pobouøilo mne to tak, e jsem si polohlasitì na akustickém schoditi zahvízdal nìkolik taktù ohnivé Funiculi-funicula!
A ne jsem el na kutì, musil jsem do tìlocvièného øemení,
abych rozèilení zahnal ostrým cvikem. Pøed spaním znamenitý prostøedek. Lepí ne masá.

II.
Po dva dny na to neukázala se panièka u okna. Tøetího dne
za to nìkolikráte. Ale podivná vìc: zase pøejídìla oèima okna
- ale s jakousi úmyslností - skoro mono øíci vzdorovitostí,
minula mé.
Nakroutil jsem si kníry a vyloil se z okna.
Neslýchaný úèinek! Jako kdy se vedle koroptvího hnízda
lápne - tak odletìla od okna. Pøi tom nedopiatý knoflíèek
prudce spoøádala a zamraèila se.
Na tìstí jsem starý lovec. Takhle koketují zvlátì rafinované enské. Drádí - drádí Vedle mne pøirazili okno. Ach - u jsem byl doma. Koukal
asi mùj domácí, panièka ho shlédla - to pøed ním srazila okenní
køídla - jemu platilo zamraèení - pøed ním dopiala ivùtek. Zná
ho asi, ví, jak soudí o enských, ví, e má rozum zaplácaný
maltou, ano - ano k nìmu se otáèela zády. To chápu - takováhle bytùstka má na jinaèí rytíøe zálusk - té beèka cementu
neimponuje.
Vytrval jsem u okna a kroutil kníry a k oboèí. Aby vidìla, e
rozumím.
Anebo se jí dokonce v oknì vedle mne - zjevila nae paní
domácí? Bába dle veho s bradavicemi na nose - látající asi
prodøenou patu vyrudlé punèochy - -?

Brrr! To bych také utíkal.
Za chvíli mi pøinesla domovnice nìjaký úøední tiskopis. Náramný spìch je prý na nìj. Slavný úøad musí honem honem
vìdìt øadu dat o mé vzácnosti.
Vyplnil jsem rubriky se znaènými obtíemi. Bylo mi shledávati data ze vech moných lejster. Domovnice, která ke mnì
odskoèila z prádelny, nedoèkala se listiny vùbec. Proto jsem,
odcházeje z domova, musil s listinou sám k domácímu.
Kdy se zvoneèek u jeho dveøí rozjeèel, cvaklo brzy za mosaznou møíku pehýrky, pak zarachotil klíè - dvéøe se rozlétlyPro vechno na svìtì! Zajikl jsem se - dech jsem nemohl
popadnout - zavrávoral jsem. Zjevila se mi enská, jaké chodí u snad jenom v románech. Kùrové andìltí! ta je z vaeho
regimentu - pomyslil jsem si - ale slova jsem mocen nebyl.
Jetì e mi ruka od dìtství k zdvoøilosti urèená, neselhala.
Instinktivnì zabloudila ke klobouku.
Ale první promluvil usmívající se andìlíèek. Raète si pøáti?
jako kdy zakoncertuje na e strunì, zalahodilo mi v uchu.
Sleèno - raète dovolit - raète odpustit - raète - - no hloupì
jako primánek koktal jsem u dveøí své jméno a pøíèinu svého
pøíchodu. e mùe mít takový huòáè tak líbeznou dceruku ne - to by mi nebylo napadlo, kdybych byl iv sto let.
Mùj mu není doma - ale raète tu blanket jenom nechat!
znìlo zase v sladkých pasáích.
Mámení a kouzla! To je jeho ena! To je ena mého domácího - èlovìka s rozvaøeným oblièejem, s hovìzí plecí, s oèima zabìhlýma do vrásèitých víèek! Tuto rùi utrhla nìkde jeho
brutální ruka a drze si ji pøitkla k umounìnému límci, plnému
vápenného prachu a mastných skvrn.
Tato enská, v lehkém bìlostném ivùtku, v nìm se zmítala bujná òadra, s krajkovou zástìrkou vdechnutou na trikoto-

vou sukni, opínající pruné boky, tato knìna prchlá z pohádky, s malou ruèkou a bìlostným zápìstím - toto stvoøení vonící mládím - to e objímá a líbá onoho sprosáka, mazlí
se v jeho plei, hladí jeho ruce, pøipomínající abí konèetiny kde je - abych ho uhodil pøes hlavu, nestydatce, který
se opováil sáhnouti po této rùi, aby jí ozdobil svùj nevkusný
kvìtináè - kde je? kde je?
Takhle jsem se ptal jetì, kdy u jsem mìl pøedmìstí
za zády. Jak jsem se z nìho dostal - toho jsem se v pamìti
své nedohrabal. Jenom tolik mi utkvìlo v pamìti, e se na mne
usmála jako na dítì, kdy mne elegantním úklonem hlavy propoutìla. Já se musil tváøiti jako topící se tìnì, které se neprávem domnívá, e umí plavat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - V kanceláøi bylo k ukousání. Kdo se mne na nìco optal,
dostal hrubiánství. Starému jsem øekl nìco tak nepøíjemného, e bouchl sklenìnými dveømi, a se tabulka rozlítla.
Nemají mne drádit - kdy jsem pln zoufalství, e jsem se tak
bídné presentoval pøed takovou enou - takovou enou!
Já, který tolik hlav zmámil svými pohledy, kroucením kníru,
vybranými postoji a elegantní øeèí! Nábojnici mám nabitou frázemi vyzkouenými v ohních - odstøelil jsem mladíky, kteøí mìli
universitu, v kapse doktorské diplomy. dùstojníkù jsem se nelekl - pro kadou laò jsem nael hned pravou patronu - a tady
tak bídnì propadnu - tak ohavnì se shroutím! Pral bych
se s kýmkoli - neradím nikomu, aby mne dnes vyzývavì oslovil, aby mi nevlídnì odpovìdìl - kdyby to byl i éf, hodím
po nìm kalamáøem!
-----------------------

Tiskopis jsem vyplnil chybnì. Napsal jsem, e jsem se narodil letoního roku. Kdy jsem se po obìdì vracel domù,
zahrèel klíè ve dveøích u domácích, a v nich se objevila krásná paní s archem v ruce. Zasmála se jako hrdlièka a upozornila mne na chybu. Vidìla asi oknem, e pøicházím.
Políbil jsem jí za to ruèku. A kdy mne pobídla, abych vstoupil k nim, e mohu opravit omyl ihned, u jsem byl v plném
uívání své elegance a svých vyzkouených atitud.
Opravil jsem nejenom arch, ale i ranní svùj zmatek. S bravurou pøiznal jsem se, jak mne zmátla ráno. A hned jsem pøipojil, proè. e mne oslnila svou krásou, mládím, svùdným vnìjkem, elegancí, hloubkou oèí, svými úsmìvy - mluvil jsem jako
na divadle - vím, e pøi pøímém útoku nesmí se skrbliti støelivem. enskou mono zahrnouti oèividnými nepravdami, chválíme-li je - vemu rády vìøí, ve je pro nì bernou mincí. Trochu
se upejpají - svíjejí se jako hádì, které nevìøí, e míøíme
na hlavu - ale zrovna jihnou v takové prce poklon a sladkých
lichotek. Mne nebude nikdo uèit, jak mám enské mámit!
Paní domácí mohla klidnì pøijímati maje výlevy citù. To byla
opravdu Venue, která se tu houpala v plyovém fauteuillu
proti mnì - které se v prostøíhaném ivùtku s bordurou malých vázanek vlnila ramena, e jsem na okamik musil pøivírati oèi, abych se vzpamatoval.
Husté záclony na oknech, tìký koberec pod nohama, my
sami v interieuru staronìmeckého vkusu - vzduch kolem nás
jako víno a hlava má kadou vteøinu o poznání ve vìtím palu.
U jsem myslil, e skoèím a políbím ji. Je to vyzkouený mùj
prostøedek, uèiniti rychle hotové faktum. Pak pøijdou sice nìjaké hnìvy, padne trochu ostrých slov - ale, která pak ena
pøipustí skandál pøed slukami nebo pøed nìkým, koho netuíme za dveømi.

Této svùdné krasavici, planoucí témìø na roni mých sladkostí, které ji ji nabývaly tvaru skuteèného vyznání, tøásl se ji
ponìkud hlas. Skoèím a sevru ji rameny jako dítì, zaboøím
hrud do její korsáe, umlèím ji polibky, bránící pae spoutám
svým objímáním - - Vdy u jí umdlévá oko, chvìjí se jí rty,
jako by volaly: Pojï a pøissaj se k nám! - trup se jí chvìje,
jako by plynula na rozvlnìném jezeru - skoèím - u mne nikdo
neudrí - skoèím Na chodbì se rozkøièelo zvonítko.
A v okamiku rachotil pøed salonem hlas domácího. Jako
kdy se medvìd vrací z výpravy, tak to nyní funìlo a hømotilo
na koridoru.
Jako kdy nám obìma k srdci spadne po kusu ledu - tak
jsme vystøízlivìli. Sedìli jsme proti sobì rázem oba zas
v bezvadné pose, spoleèensky vyehlenì hovoøili jsme o pøíchodu pana manela a hned jsme byli øeèí pøi úøedním archu,
v nìm jsem omylem zapøel celý svùj ivot. A o tomto komisním blanketu, který chytøe paní domácí, ihned popadla, kdy
se objevil její pán a velitel.
Hovoru s ním jsem zbyteènì neprodluoval. Neomalenì poèal se shánìti po obìdì - dvì poklony jsem sloil a u jsem
byl ze dveøí. Obìma jsem podal ruku. Ale ruèky krásné eny
jsem nepolíbil. Proè bych zbyteènì drádil manelovy oèi?
A kdy jsem hedbávné prsty paní domácí stiskl upøímnì a energicky a pak jí ponechal vteøinu k odpovìdi tým zpùsobem,
ucítil jsem, jak mne sevøely mìkké koneèky dìtských jejích
prstíkù. Mne potøebuje nìkdo uèit, jak s enskými!
Doma jsem shodil kabát a ji jsem lomcoval tìlocvièným
øemením. Vyhánìl jsem ze sebe ïábla, který mne propaloval
výèitkami, proè jsem se nezmocnil tohoto havého klenotu,
proè jsem ji nezulíbal, proè jsem ji nezamaèkl svými lokty,

do plye, ve kterém se pøede mnou svíjela jako v lastuøe?
A kdybych byl jen pùl vteøiny visel na jejím rtu, stálo to za pùl
ivota - - - Cloumal jsem gymnastickým instrumentem jako ílenec.
Vzpaoval jsem, nohama bil do vzduchu. To jsem kopal
do manelské ohavy, která se dovedla zmocniti takového pokladu a která asi kolem tohoto ohòostroje chodí s kropicí konví.
Ano - z pohledù, chvìní bujného tìla, z øeèi umdlévající pod
prkou mých poklon vysvítá, e je plno hladu a íznì toto andìlské stvoøení. Na mé pohledy, jimi jako ostrými nebozezy
pronikal jsem a k její dui, odpovídala mi vzdycháním tak významným - tak jasným.
Zde schne zcela nepochybnì rùe, vsazená do písku - lásko, kde jsou tvé osvìující pøívaly, váni, kde jsou tvé bouøky?
Nech mne tøeba zlomí - jen kdy neuvadnu! to povídaly ohnì
pod chvìjícími se jí víèky, to køièel rumìnec jejích tváøí - - Øemení praskalo mi v rukou. Musil jsem sebe sama umrtvit
dnes, ubít v sobì bláznivé ádosti, povradit smeèky výèitek
a rozdupat bejlí na ten èas bezvýsledné vánivosti.
Pak jsem skoèil do vany pod sprchu.
Do kanceláøe jsem pøiel a po tøetí hodinì.
----------------------III.
Nìjak nesprávnì jsme úètovali kterési karlínské továrnì. Pøiel proto osobnì vìc srovnat jejich pokladník, pan Holou.
Slovo sem - slovo tam, a zvìdìl, kde bydlím. A spráskl ruce
nad hlavou, e nevím o znamenité pivnici v naí ulici. Chodívá tam kadou sobotu. Mají tam stolovou spoleènost nazvanou Knastr. Bájeèná zábava. Nìkdy se hraje na citeru, po-

øádají se tomboly, výlety, vepøové hody, a také se sbírá
na chudou mláde. est dìtí se obléká v prosinci. Pøi tam je
ohromná vanda. Na ty klùcky se dá asi dvacet - pìtadvacet
zlatých, dámy to uijí - Dámy - to se rozumí! Ty tam také chodívají! Mui mají za to
tím vìtí vùli. V úterý bez dam, v sobotu s dámami.
Mluvil, jakoby mi dohazoval nevìstu. A nutil, abych také jednou pøiel do Knastru. Kadého tam nevezmou - ale mne,
takového feáka prý - s radostí uvítají. A enské uslyí, e
jsem svoboden - to prý mne posadí mezi sebe.
Proè ne? myslil jsem si - proè ne?
Pokladník zaèal jmenovat, kdo tam vechno pøichází. Najednou jsem zùstal jako omráèen. Jmenoval i mého domácího.
Chodí tam také s paní?
To se rozumí, skoro kadou sobotu. To je enská, co? Jako
máslový koláèek s merunkami. To musíte pøijít, pane øediteli to musíte pøijít!
Jak bych nepøiel! Pìtkrát jsem na to podal ruku a v duchu
jsem si u vybíral kravaty pro tuto výpravu.
Vecky vás pøikryju - Honzové enatí! Vecky! A já se ujmu
slova, abyste vlezli pod stùl i s citerou. Budete koukat! A
zahvízdám smìs z oper, a na høeben zahraji smuteèní pochody, a spustím stavidlo u svých anekdot. Mé anekdoty prodaly víc olejù a mazadla po Èechách ne vechny cenníky naí
firmy. A a pøinesu své fexírové hraèky, prùsvitné paøíské karty
- enské se budou kuckat, kuckat - ale kadá se podívá!
Sleèinky tam nechodí?
Jenom panièky. Víte - aby byla volnost, rozumíme? Nìco
se nìkdy plácne - a má-li se èlovìk ostýchat - víme No - to je tedy podle mého gusta tenhle Knastr. Slíbil jsem
na urèito, e budu v sobotu v pivnici.

Pøi rozchodu jsem zavadil jetì trochu o svého domácího.
Jen tak zlehounka, jako bych ho pohladil.
Ale z pokladníka se vyhrnulo zpráv, jako bych byl zajel kudlou do pytle èoèky.
Mùj domácí nebyl øezníkem - naopak: utekl z krejèovské dílny. Podìdil po nìjaké tetì pozemky na pøedmìstí a pustil
se do stavebních podnikù. A z tìch se dostal do prodávání
stavebních hmot.
e pratil jehlou, chápu - vdy mu z masitých, tìkých prstù
musila padat. Jeho dlaò byla urèena k potìkávání dlaebního kamene a ne k navlékání hedvábí.
Ale jak pøiel k své krásné enì? Kde se jí zmocnil?
I to vìdìl karlínský pokladník.
Bývala kontoaristkou v jeho kanceláøi. A mámu má domovnicí v Praze-V. Opakuji: v Praze-V. To je ètvrt, ve které nìkterý dùm má patnáct nájemníkù a tøeba ètyøicet domácích pánù.
Zde jsou domovnice dvakrát broueny a mimo to naputìny
arsenikem.
Pan Øízek - tak se zove mùj domácí - nìjak se sleèinkou
zaertoval - snad více, ne mìl pùvodnì v úmyslu - prodlouil
jednou, dvakrát podezøele kanceláøské hodiny - snad to vecko byly na nìho pasti - no, buï jak buï: pak se objevila
na scénì matka - domovnice z Prahy-V.!
Øízek se ucházel tenkráte o dodávku staviva na èást praské kanalisace. S cihlou na vzorek bìhal sám tehdy po mìstských radech v Praze, a právì pøed rozhodováním vznesla
se nad jeho obzorem jako kometa paní domovníková. Holèinu e si musí vzít. A hned - nebo - nebo Tøi dny jím toèila jako klikou mlýnku na kávu, a kdy u byla
bez dechu, pak pøivedla bratra. Ten pøiel z mydlárny v pracovním obleku. Chlap jako kiosk. Kdy køikl, rozestupovaly

se zdi. Kdy si vyhrnul rukávy - to ji pan Øízek - spocený,
utvaný, zsinalý - kývl.
Peníze, rentu, podíl na domì - vecko odmítala domovnice. Brát! brát! to bylo její heslo. To køièela, a u jen sípala.
Kdy zároveò pohrozila novinami a plakáty na rohy (A mne
zavrou, jen kdy to celá Praha bude vìdìt! bylo jejím programem), tu teprve pan Øízek pronesl své Ano.
Do ètrnácti dnù byla svatba.
----------------------IV.
V sobotu jsem pøispìchal do smíchovské pivnice u Janoukù jako na koni. Knastr mne pøijal jako bratra. Zaplatil jsem
zlatku na chudé dìti, podepsal jsem se do pamìtní knihy,
a dvì panièky mne vzaly hned mezi sebe. Pan pokladník u
mne byl doporuèil.
Øízkovic tentokráte nepøili. Ale jinak byl Knastr v náramném poøádku. Toho veèera jsem pøikryl i citeristu, který tøikrát
opakoval smìs z Tella. Pak jsem spustil já. Nový høeben jsem
mìl v kapse, a tím jsem se uvedl. Pak jsem vystøelil ostatní
své rachejtle. Divy jsem zpùsobil. enkýø se mi pozdìji pøiznal, takového nìco e vùbec nezail. A mìl v Praze dvì leta
v lokále Kanon, universitu pøece na hospodské bláznìní.
Panièka po pravici se pranic neostýchala. Pøi jedné explosi smíchu chytla mne kamarádsky okolo pasu. Pod sakem,
jako by byla kupeckým mládencem a já kuchaøinkou od naproti.
Panièka na levici mi zaeptala v pøíhodné chvíli, e by la
se mnou, kam bych jen chtìl - tøeba a na konec svìta. Pod
stolem pak nohama se dály neuvìøitelné zmatky. Kadou chvíli
jsem mìl nìjaký støevíèek pod pièkami bot nebo na nohou.

Odpovídal jsem touto cestou, jak jsem mohl. Bude-li se ve
takhle stupòovat - pomyslil jsem si - abych najal tovarye!
Ani rukama jsem nezahálel. Kdy jsem improvisoval operu
- a napodobil tenoristu - objal jsem najednou obì své sousedky a po nejsmìlejích kadencích jednu po druhé jsem
políbil. Tváøil jsem se sice, jakoby to patøilo k roli, ale pøece
jen jsem myslil, e mi teï pøiletí nìjaká sklenice na hlavu. Ale
páni manelé se chechtali, a stolice pod nimi pratìly:
Panièky se troièku upejpaly - upejpaly ale po nìjaké chvíli
øekla mi sousedka na pravici, kdy jsem se jí galantnì optal,
nehnìvá-li se snad, e jsem byl ponìkud opováliv: Co pak
hubièka - ta nezùstane na èlovìku viset!
Namítá jetì nìkdo v národì nìco proti mé lásce k pøedmìstí?
----------------------Podivná vìc: v Knastru jsem zjistil sama bezdìtná manelstva.
Mezi enskými nebyly ádné zvlátní krásky, ale také nebyla
ádná pod normálem. Vechny byly, jak se øíká, plny ivobytí.
Muové chvílemi nìjak byli zastínìni jakousi otrlostí, skoro bych
øekl lhostejností vùèi svým manelkám ale, snad se mi to jen
zdálo, kdy jsem zvìdìl, e jejich manelstva nemají pravé resonance. Proto byl celý Knastr asi zladìn o oktávu rozpustilosti výe - a proto se tu tìili svobodní lidé takové pozornosti.
Manelé mi pøipadali po tomto objevu ovem ponìkud komiètí. e svým enám tolik dovolovali - neb alespoò promíjeli,
pøipomínali mi bývalé kuøáky, kteøí sbírku svých dýmek kadému s radostí ukáí.
Oba svobodníci, kteøí mimo mne v Knastru zastupovali mládenectvo, byli pøi tìchto mých úspìích jen smutnými pøívaky.

Ovem, já mìl kravatu jako primadona, kdy je na dovolené v moøských lázních, blýskal jsem prsteny, a brilliantové knoflíèky v náprsence mi svítily jako árovky, vonìl jsem a mìnil
jsem vyzkouené pósy jako první milovník pøi své benefici.
Na celé èáøe jsem také vyhrál. Potøeboval bych jen sáhnout
- a kadá z panièek by mi byla zapìla prima vista: Mám mám - mám tì ach v lásce - mám!
Ale já líèil na zlatou rybku. e se nekmitla v tomto loviti dnes,
nic nevadí. Pøijde pøítì. Kdo umí èekat, vítìzství je nejblí.
Knastr dokonce pro výhodnìjí lov znamenitì poèal mi kalit
vody. Vylíhl se v kterési hlavì nápad výletu.
Panièky vyskoèily radostnì pøi tomto návrhu. Za ètvrt hodiny byl plán sosnován. Od zítøejí nedìle za týden pojede
se drahou do Dolan. Odtud pìky do Kralup, kde dùkladná
snídanì. Pak drahou do Neratovic, na nádraí obìd a pak
koupel v Labi.
Aplausem pøivítaly dámy toto èíslo programu. Dvì mìly koupací obleky, ostatní slíbily, e si opatøí nové. Nìco extra! Budete koukat, pánové! øekla moje pravá sousedka a ouchla mne do eber.
Rád se koukám pøi takových pøíleitostech.
V Neratovicích pod eleznièním mostem na písèinì koupá
se obojí pohlaví spoleènì jako v moøských lázních. U vech
vudy - proè bychom si nezahráli na Ostende. Mého plovacího munduru bude malý balíèek. Ten lehce unesu. Oèi doma
nenechám.
Pak bylo ustanoveno, kdo se jetì pozve k výletu. Mìl jsem
starost jen o jednu rodinu. Ale i tu pojmenovali koneènì.
Ale pøi tom bylo poznamenáno, e Øízek je straný bruèoun.
Kdyby vìdìl, e z toho bude spoleèná koupanice vech, kdo
ví - kdo ví, nevytoèil-li by se z podniku.

Boe - co pak mùe kdo vidìt? optala se mne sousedka
na levo.
Vecko se rozhihòalo.
Vìru, e je na bále míò atstva - kdy se to vezme kolem
a kolem - ne na plovárnì? Ne? zaveholily dámské rtíky
na pravo.
Zase jsme se chechtali jako divoi.
A pak bylo smluveno, e se o koupeli paní Øízkové poví ve
dùvìrnì. Jedna z panièek ji navtíví, aby si tajnì pøipravila
koupací oblek. Panu Øízkovi zatelefonuje karlínský pokladník, e se jede pouze do Kralup. Ostatní se teprv na cestì
uspoøádá jako náhodná improvisace. O Neratovicích vùbec
ani slùvka.
Musím doznati, e jsem v Knastru nael výbornou spoleènost. Nic krobeného - co na srdci, to na jazyku. Je-li paní
Øízková jenom trochu brouena do tìchto facet - nemohl jsem
padnouti do lepích rukou.
Za týden, právì pøed výletem, zasedal Knastr zase. Tentokráte byli také Øízkovi pøítomni. Dùvìrnì bylo sdìleno, e
jest úèast jejich pøi zítøejí výpravì zabezpeèena. Paní Øízková ví, co vìdìt má.
Ale pan Øízek nás na okamik náramnì polekal. Rád, tuze
rád by prý jel také do Kralup. Má tam starého kamaráda
a dokonce i jednu starou tetu - ale u vech vudy, zítra musí
nakvap do Beneova. Z konopiských lomù nepøilo jetì
aviso na ulové kostky, které objednal, a nebudou-li v pondìlí
na místì, platí hrozné poenale. U vech vudy Umíral jsem strachem, e mi domácí rozbije zítøejí nedìli.
Ale ukázalo se, e v tomto zakukleném krejèíøi bije srdce lechetné.
Dovolil své enì, aby jela s námi.

Prach a broky! To mìl øíci hned a já bych mu otevøel vrata
tøeba a do Australie.
Byl jsem tak rozveselen nyní, e jsem pustil zcela nová èísla
svého repertoiru. Rozdovádìl jsem spoleènost tak, e jsme
vandrovali z hospùdky v párech, hvízdajíce a tanèíce cotillon.
koda, e jsem se nepøitoèil k paní domácí, která si na mne
nìkolikráte posvítila významnì oèima.
Ospalí osáci otvírali okna a nìkteøí i nadávali. Ba i po patrole se nìkdo rozkøikl. Blázínek! Patrolu shánìt - na pøedmìstí! Provolali jsme naivnímu zpáteèníku høímavé Na zdar!

V.
Ráno jsme byli na nádraí do jednoho. Pana domácího
omluvila jetì jednou krásná jeho manelka.
Byl bych ji za to objal.
Snad porozumìla blýsknutí mých oèí, nebo je ètverácky
usmála a otoèivi se, ukázala vedle sebe: Moje maminka!
Pøíbramské doly nemají té hloubky, do ní jsem padal
po tomto sdìlení.
Kdy jsem se podíval na prabábu, která v nemoném kokrheli cenila na mne polámaný lutý chrup - kdy jsem si vzpomnìl, e je to domovnice z páté ètvrti, a e je dnes osudem
ustanovena hlídati, abych její svùdnou dceru nìkde mezi Kralupy a Neratovicemi nesnìdl, byl bych nejradìji z nádraí utekl.
Paní domácí èetla nejspíe v mém nitru jako v otevøeném
kalendáøi. Proto, kdy jsem se vzpamatoval a pøed mateøským jejím strámistrem zahrál si na armantního èlovìka,
øekla mi polohlasitì, e maminka nebude zábavì nikterak
pøekáet. Mu si pøál vèera pøed veèerem, abych ji pozvala

na výlet, kdy on nemùe... Maminka je náramnì - náramnì  Gesty dopovídala, abych se nebál!
No - vyloil jsem si tuto pokroutku nejpøíznivìji. Koneènì má
bába jenom dvì oèi.
Bez hubièky se do Prahy nevrátím, to jsem si pøisáhl. Na cestì jsou v nejhorím pøípadì tunely. Krátké sice - ale já umím
líbat, je-li zle, i stenograficky.
-----------------------------Kdykoli sloím u nádraní pokladny svùj nikl a ostatní mincovní kovy, jsem na dráze pánem já. Tomu jsem se nauèil od kolegù a zvykl tomu jako øádný obchodní cestující. Je-li tøeba, hrozím knihou stíností, øvu jako
deset konduktérù dohromady, umím telegrafovat øeditelstvím
drah, posílat aloby do ministerstva, hrozit novinami a tøeba
se rvát s personálem.
V mém svazku klíèù nechybí nikdy otvírák vagonù. Kdyby jej
mìl kadý pasaér, bylo by o padesát procent ménì hádek
na eleznici.
Nedám se posílat do zadu a odtud zase jinými prùvodèími
do pøedu. Okouknu situaci a pak si vyberu sám vagon, který
si otevru. Mùe pøijít deset èervených èepic, mùe køièet vechen personál, e je to vùz direktní nebo vyhraený nebo zamluvený, køièím jetì víc a hned hrozím. Volám jména èlenù
øeditelství, vrchních inspektorù, sekèních éfù - ale, co hlavního: vlezu, kam jsem si zamanul, neustoupím. A dosud vyhrál
jsem tak vdy a uhájil kadou posici.
Také pøi výletì do Dolan vyhlédl jsem vagon pro nai spoleènost a sám odemkl. Pøiletìl sice konduktér ihned jako krocan, ale náhodou mne u znal. Proto se odvrátil a el cpát
jiné pasaéry, kam si usmyslil. Kdo se neumí bránit, musí trpìt.

Sedìli jsme pohodlnì. Ale vzácná má mé paní domácí dala
mi neádanou pøednost. Sedla si zrovna vedle mne. Oddìlila mne tak od své dcery. Proklínal jsem babu v duchu, a jsem
zuby skøípìl. Ale paní domovnice byla snad proto ke mnì
samá sladkost. Øíkala mi vanosto a pøi tom mi onikala.
V tunelech, na které jsem se zvlátì tìil, popadla mne
vdycky pod paí a vykøikla: Já se, vanosta, stranì bojím
ve tmì. Dovolejí, odpustìjí - e se jich musím dret.
Vecko se øehonilo jako stádo høíbat. Nejvíce panièky, které u pochopily, e jsem po své paní domácí hodil okem. kodolibost enská nedala jim potlaèiti radost, e je mezi mnou
a krásným soustem taková bezpeènostní stìna.
Èelil jsem vemu tím, e jsem se nutil do humoru. S rozmarem jsem hovoøil s paní domovníkovou, ponìvad významnými pohledy øíkala mi paní Øízková, e oceòuje obrovskou mou
obìt, a chvílemi mi oèima skoro napovídala, e mne za tuto
zkouku odmìní. Vìøil jsem, e to bude jetì dnes.
V Neratovicích jsou lesy, myslil jsem si - a co teprve v øece!
Tu se s tebou potìím - poklade - øíkal jsem si, probodávaje
zrakem chvílemi bìlostný ivùtek paní domácí, ve kterém
se elastické formy její zmítaly - hlubokými povzdechy odpovídaje zároveò na její úsmìvy.
Bábu jsem pøi tom bavil, jako by to se mnou jela balerina.
Dovìdìl jsem se za to kus rodinné kroniky.
U nedomovnièím - mám hokynáøství - ale nìco lepího,
vanosto. U mne dostanou vecko jako v kupeckém krámì.
Mandl mám s mechanikou. Moc nóbl partaje ke mnì chodí.
Maminko, to jsou skály - e? zaveholila paní domácí.
Chtìla svou roditelku zachrániti pøed nejhlubí blamáí - ale
hokynáøka byla v letu. Takový aeroplan nezastaví nikdo.

I dej mi pokoj s hloupostmi! Jo - vanosto - domovnictví je
sekatura. V zimì kadému flámovi aby èlovìk bìel z postele
naproti, kdy si zazvoní. Od toho jsou maje gychty. Teprve, kdy
u byla tuhle anynka vìtí, zastala mne. Jak to cinklo -- -
Maminko, psali do té asekurace, jak je to s tou pojistkou?
To ví, e jsem si nenechala povìsit bulíka na nos - od zlodìjù. To mají tak, vanosto: zaplaceno jsem mìla a do prosince a nìkde se jim to v knihách ztratilo. Teï je v tìch ústavech samá zlodìjna. Upomenuli mne - víme! Ale já jim napsala evangelium! Èlovìk se musí umìt ohánìt. Ve keftì
vecko si obstarám. To by neøekli, vanosto, e na podzim
sama nalapu est sudù zelí?
Vagon se mohl rozletìt, ta se smálo vechno pøed námi a za
námi.
Ale já se udrel v rovnováze. Pohledy na paní domácí - mrknutí na tílko vdechnuté do hebké látky, prolámané na prsou
krajeèkami velikých ok, jimi se hlásila k svìtu rùová ramena, poprsí jak z celluloidu - - ach, to mne zase usmiøovalo
se ivotem.
Nebýti toho, popadl jsem bábu a vyhodil okny nebo utekl
do sousedního vagonu. Ale tuil jsem, e tento úèet mi vyrovná má paní domácí s úroky, nekøesanskou provisi si pøiberu
jetì sám.
Kdy se rozpovídala moje sousedka o zelí, které sama pìchuje do sudù, ouchla ji dle veho její dcera. Nebo vyjelo
z mé dámy:
Za to se stydìt nemusím - to je poctivá práce - to není ádná darebnost! Vanosto, na nohy jsem dobøe. Kadého roku
jdu na pout do Boleslavi, a to tam i zpátky pìky. anynka byla
kolikrát s mnou. Ale kdy u byla vìtí, u mi ji moc okukovali.

To vìdí sám, vanosto, jak je enská jenom trochu k obrazu
boímu to se najde hned flamendrù -
Vagonem rozzuøil se orkán smíchu. Tabule øinèely, podlaha
dunìla - mutí smíchem se kuckali - enské div neomdlévaly.
Jo - nic se nesmìjou, pánové. Je to tak. Ale já jsem matka
od rány. Já byla hned jako sreò. V Brandejse se mi kolem
holky zaèal toèit takový panák - myslil si, kdy má cvikr
na nose, e se ho snad leknu, ale já jsem si plivla do dlanì,
postavila se pøed nìj - -
Dolany! Dolany! øvali konduktéøi, bìhajíce kolem zastavujícího vlaku.
Vichni jsme vystoupili. Já byl dole první.

VI.
Bába mi zùstala na krku. V Kralupech, kde jsme posnídali
v plzeòské pivnici, sedla si zase vedle mne. Vecky enské
mi oèima øíkaly: Heè!
Ale já neztratil víru v sebe sama. Ani kdy si sedla do vlaku
pøi jízdì do Neratovic sama ke mnì. Pleskla mne pøi tom kamarádsky pøes nohavici a zvolala vesele: Z nás by nebyl
patný párek - co tomu øíkají - vanosto?
Ale mami! zakøikla ji dcera. Teï ji nìjak ostøe. Knastr
se smál, a se kolejnice chvìly.
I mlè! Vdy já to nemyslím doopravdy. Vìdí, vanosto, e
mi rozumìjí.
Vidìl jsem, e plzeòské v Kralupech matku nìjak poválivì
rozohnilo. Aby mi kadou minutou nezpùsobovala svými výklady nesnáz, chopil jsem se jako kazijedu jejího vlastního prostøedku: øeèi.

Teï jsem já nepustil babu ke slovu. Jako z rukávu jal jsem
se sypati anekdoty. Osvìdèený prostøedek k ovládnutí situace.
Ukázal jsem, e jsem na tomto nástroji mistrem. Hokynáøka se chechtala, a se za boky popadala, a kdy u chtìla
nìkdy také se svou trokou do mlýna, u jsem mìl poznovu
nabito. Jako z mitreuillesy hrnuly se maje historky a palba má
byla tak vydatná, e jsem babu drel v achu a do Neratovic.
Potil jsem se jako nedostateènì pøipravený student po proklouznutí maturitou, kdy jsem na neratovickém nádraí ucítil
zase pevnou pùdu pod nohama. A vida, e mùj prostøedek
se osvìdèil, osnoval jsem v hlavì dalí serie anekdot
a prýmù.
Vesele a spokojenì jsme poobìdvali v zahradní restauraci, pak jsme se proli blízkými lesíky. A potom hajdy k pøívozu.
Na dvakrát nás pøepravil hovorný dìdeèek na druhý bøeh.
Z blízkých vrbin byly za okamik kabiny.
My mutí jsme byli ji ve vodì, kdy se objevily koneènì
také dámy v koupacích úborech. Vesmìs nových. Bylo vidìt,
e enský svìt pokládal toto èíslo programu také za zlatý høeb
výletu. No - prohlédli jsme si panièky - prohlédli.
Mezi posledními vystoupila paní Øízková. Ach - zatmìlo
se mi pøed oèima. Èerným hedvábným kostýmkem byla jako
oblita. Blytìl se na tuhých formách výbornì stavìného tìla.
V pasu útlá jako kytka pod manetou - ale nad tím - lidé drazí
- ve plno ivobytí. Slunce bìhalo svìtlými liniemi po blytivé
látce, byla to hra svìtel a stínù, pøed kterou lo o rozum. Vím
pøece, co obnáí enské pokolení - ale pøi této podívané bylo
mi horko, e jsem èekal, kdy kolem mne zaène voda vøít. Bájeèná enská!

Ale osud pamatoval na mé ochlazení. Z vrbiny vylézala ji
také hokynáøská matka za krásnou paní domácí. Na bábu navlékli nìjakou spodnièku a podivnou kacabajku - strait mohla
od minuty v tøeòovkách. Tak se opováila ohroovati nae
koupelitì.
Myslil jsem, e vyslouilé domovnici svìøí enské jenom hlídání svých svrkù - ale bába asi chtìla také vzbuzovati pozornost, proto se straidelnì zakuklila, a hned za dcerou
do vody.
Bylo po nadìjích. Lepá ínka v skvostné èerni elegantního kostýmku dostala gardu. Jakmile jsem pøiel blíe popásti oèi, u tu byla eredná hlídka pøede mnou. Ani ruky
podat jsem se neodváil. Hokynáøka hlídala jako draèitì.
Nebylo ji pochyby, odhadla mne - odhadla - skrz naskrz!
Hubièku dnes nedostanu, to u bylo nìjak psáno
ve hvìzdách.
A tak se mi pojednou zastesklo ve vodì. A vzpomnìl jsem
si na krásnou panièku z protìjího domu, kterou jsem ji tak
dlouho k vùli své paní domácí zanedbával. Ji jsem na ní neèíhal, ale vídal jsem, e nyní jetì èastìji ukazuje se v oknì.
A vdycky v líbezných, a svùdných posicích. S knoflíèkem
na neklidné bluze skoro vdycky mívala nìjaké nesnáze ale
mne u to neznepokojovalo. Myslil jsem jenom na svou paní
domácí, zùstával jsem jí vìren, jenom ta navtìvovala mou
dui, kdy jsem pøimhuøoval oèi a vydechoval krouky dýmu
z cigaret, kolem té létaly moje smìlé ádosti - a teï vidím, e
mi cestièky k ní nìjak zarùstají. Tento andár v sukních hlídá
panu domácímu poklad - poklad, na který se majitel sotva
chodí dívat. A já bych se k nìmu el tøeba zadusit, skulinou
bych se prosmykl - nehnul od nìho -

Snad jsem pøece chybil, e jsem tak rychle pustil svùj protìjek se zøetele. je to jistì vdovièka - u èerta, to bývají zahrady bez vrátek!
Nemìl jsem ji poutìt s obzoru tak docela, vdy nyní tak
èasto hází oèima k naim oknùm, støídá bluzy, koketuje leckdy i z úkrytu záslon - dokonce se mi jednou zdálo, e mi dávala rukou z pozadí jakési znamení. Ale já, své paní domácí
oslovsky vìrný a oddaný poetilec, nereagoval na tyto výzvy.
A to jsem chybil - chybil - V tom mne pøeel zrak a sluch. Pøíval vody jako z protrené
hráze zahrnul mne. enské se na mne smluvily, obklopily mne
a najednou poèaly na mne hrnouti proudy vody. Pak se daly
kolem mne do tance - pak mne popadla nejpodnikavìjí panièka za ruce, roztoèila mne, podala druhé - no, rozpustilstva
neslýchaná nyní nastala.
Vznikl v øece takový zmatek, e bych byl mohl zobjímati a zulíbati pøi nìm celý Knastr. V jásotu, honìní a støíkání bylo
vechno dovoleno.
No, zaskotaèil jsem si s panièkami, které mne nepustily ji
ze svého støedu - ale mùj rozmar byl jen lacinou imitací, mùj
oheò jalovým ohòostrojem pro denní svìtlo, moje kádlení
tuctovou zdvoøilostí, nebo paní Øízkovou do vøavy matka
z páté ètvrti nepustila. Usmyslila si, e je jí v øece úzko, a krásná dcera v èerném hedvábu, s tìlem jako ze slonové kosti,
musila starou krabici vodit Labem jako dítì.
Rozumìl jsem tomu. Nevìøila mnì paní domovnice - nevìøila. Mìla asi zkuenosti a hlídala ji svìdomitì Øízkovi, kterému pøivázala na krk potìení, o nì on nestál.
Panièky mi bez obalu ve vodì øekly, e u vypozorovaly,
v jaké jsem tísni. A smály se mi, e musím chodit okolo kae
s medem a jenom si utírat vousy.

Bylo v tom výsmìchu mnoho kodolibosti a jízlivých výèitek:
Vidí, hlupáku - my jsme pro tebe koláèky málo sladké - ale
nabrat jsi si za to mohl, co hrdlo ráèilo! Jsi-li vak furiant mlsný domýlivec - umøi hladem!
A nejøeènìjí mi to zcela otevøenì povìdìla jako s tribuny,
kdy mne popadly a odvlékly doprostøed øeky a tam zahrnuly
vodou. Pak se kolem mne roztancovaly jako divé enky. Tìla
jich se kolem mne zmítala, a tím pùvabné atky poválivì
uvádìny byly v nepoøádek.
Musím se pøiznat, e jsem ji chtìl jako ertem vecky zobjímat - vecky øadou. Mui byli kdesi a u mostu - jedna druhé
by nepøekáela. Ale jediný pohled na èerný kostým, pospíchající nyní ku bøehu, rázem mylenky mé zvrátil. Jsem u takové hloupì vìrné náøadí nìkdy - kozel ví, kde se to ve mnì
béøe.
Ne, ne! øekl jsem si a pustil enské z leèe. Nìjakými erty
jsem se vymotal, pak jsem je dùkladnì poplýchal, nejútoènìjí jsem pohrouil do vody - ale ve ví poèestnosti - bez
nejmeního dùkazu obliby - bez vyuitkování, kterou poskytoval kostým, voda a vzdálenost manelù - Jsem nìkdy takový bloud!
U byla z vody paní Øízková. Rozmrazilo prý v øece maminku, a proto musila záhy s ní do vrbin. Køikla to na nás s bøehu.
Tím okamikem nebylo pro mne kouzel u vodních sirén. Zalhal jsem si, e mne popadá køeè, a za vteøinu jsem byl z øeky.
Pak putoval kolem mne z vody celý Knastr. Jindy bych byl
takovou pøehlídku pokládal za posvícení svých oèí, nebo mokré úbory zvyují plastiku. tìla - na mou vìru - nebylo to tak zlé
s dámským svìtem Knastru - musím doznati, e byly nìkteré postavy pøírodou znamenitì obmyleny - ale, co to bylo
ve proti paní Øízkové! Ta byla jako z pruin - její ple svítila -

pøi chùzi ta panièka zrovna sládla. Kde se hedvábí napialo,
tam divák tuil horký mramor - kde se kostýmek svezl - tam
nebylo u radno se dívat - lo o rozum - na mou dui: o rozum!
Na tìstí la za ní smrtelná støízlivost v podobì matky domovnice. To èlovìka pøela chu prohlíení.
Vrátil jsem se nejdøíve do sebe a pak zalezl do køoví, støízliv
a ochlazen oblékl se, vzdávaje se tìce záletných laskomin.

VII.
Matka z páté ètvrti své mládì nepustila z ruky. Posvaèili
jsme v hostinské zahradì, pobloudili jsme si v malých lesících u øeky, pak v houtinách u starého Labe, kde ji padlo
asi více hubièek ne tu kdy chytili pratí rybáøi tik. Je tu vodního Nimrodstva ráj - sám jsem tu s nìkolika pøáteli zmaøil ji
nìkolikráte odpùldne, usínaje s prutem nebo se òùrou v ruce
na bøehu mezi komáry, závidì veselým párkùm, které si sem
z Prahy zajely botanisovat. Na tìchto neproniknutelných stezkách vedle mrtvého ramene øeky musí se to líbat - øíkával jsem
tehdy skoro ji hlasitì, kdy se kolem nás mihly svìtlé suknice a zavonìli naèesaní mládenci.
Sem jsem také Knastr po koupeli a dùkladné svaèinì
v hostinské zahradì vylákal. Ale výprava nemìla pro mne
úspìchù. Bába div nevzala mou paní domácí do náruèí, kdy
jsme se musili prodírati vysokou travou nebo hustým podrostem.
Ke vemu jsme zmekali ustanovený vlak. tìstí, e v létì
pamatuje na takové pøípady øeditelství dráhy pozdním rychlíkem, který z Neratovic bez dalí zastávky jezdí do Prahy. Toho
jsme se doèkali v nádraní restauraci.

Byli jsme vak ji jako mouchy. U se mi pohledy, struènými
úslovími a kodolibými gesty panièky nesmály - podávala si
nás únava s nádraní horeèkou nedoèkavosti. U - u - aby tu
byl vlak.
Oèima jsem si posteskl své královnì, která mi odpovìdìla
truchlivým pokrèením plných ramen. Pøi tom hodila hnìvným
okem na èarodìjnici, která tak vytrvale hlídala klenot mého
domácího.
To bylo jisté jakýmsi slibem pro pøítí doby. No - mìla èas
hezounká panièka - skoro jsem ji zaèínal se opìt noøiti
ve vzpomínky na svùdnou vdovièku z naí ulice.
Té nikdo nehlídá - nikdo nestøeí - a neklidnou ji vùèi mnì
je. Vdy divými pohledy k naim oknùm nepopíratelnì dávala mi ji nìkolikráte jakási znamení - zlatá paní domácí, hleïte v mém srdci uhájiti svou posici. Vynasnate se nahraditi
mi dnení trýzeò - nebo neruèím za nic. Vdovièka z naí ulice
má takové plamenné oèi a praesentuje se v oknì zrovna k nakousnutí. Tu jsem! volává zrovna svými bluzami, krajeèkovými límeèky, ohnivými vázankami na vyehlených snìhobílých
ivùtcích, chytøe poobnaenými lokty, úsmìvy pikantnì odstiòovanými krátkým mráèkem na èele pod nejmodernìjím úèesem.
Paní domácí - hleïte mùj dnení úèet nìjak uspoøádat, nebo
nechám, vìru e nechám vonného vína vaí svùdnosti a hrábnu smìle do talíøe tøení v protìjím oknì. Není pochyby - jsou
èechrány pro mne k lákavé posnídávce - pro mne, má zlatá Jako ïas vjel rychlík do nádraí. Vybìhli jsme z dusné èekárny. Já v èele výpravy namíøil k poslednímu vagonu. Ale modrokabátník s lucernou na bøie zabránil nám vejíti. Vùz prý vyhrazen - ve vedlejím místa e je dost.

Tohle mi dnes scházelo! Vzdor konduktérské velmoci. No ukái ti, eleznièní èerve, e si kosa tvé výmluvnosti vyláme
na mnì zuby.
Pøes odpor prùvodèího enu se na schùdky. Nevímám si,
e ostatní o pøekot hrnou se do sousedního vozu. Já pùjdu,
kam jsem namíøil. Otvírák vagonù jest ji v hrsti.
Nepustím! øval na mne ji modrák. Písknu a zùstanete zde!
S rychlíkem si nevytrucujete nic, pane!
Chtìl jsem eleznièního biøièe popadnout a shodit se stupátka, ale v tom z okénka vedlejího vagonu volá na mne paní
domácí: Tady je místeèko zrovna pro vás, pospìte!
Pískl konduktér - zavøetìla lokomotiva - vlak se hnul - ale
u jsem byl také na schùdkách vozu, do nìho mne zvala paní
Øízková. Té mìl co dìkovati vousáè v modrém hábitu, e jsem
couvl. Nebýti toho - koukal by - koukal!
Na mou dui - paní Øízková mìla pro mne bájeèné místo.
Na lavièce pro dvì osoby bez protìjího sedadla - hájila mi
místo.
Pøejel jsem oddìlení zrakem a nael domovnici v dalekém
koutì mezi panièkami.
Ach - to se v nich nìjak vzbudilo svìdomí. Bábu vzaly v zajetí, aby mi alespoò v posledních minutách výletu osladili dnení hoøkosti. Nebesa je odmìní, dobré eny - snad i já èasem
- ale teï honem na místo, na které mìkká ruèka krásné enuky zvala vlídným pokynem.
Ta hubièka bude! øekl jsem si v duchu - a dokonce pøísahal.
Pøímého protìjku není - na lavici za ulièkou klímá nìjaký upracovaný cyklista v upráených støevících, v punèochách sedøených a v pomatìném stejnokroji. Klubovní èapka alostnì
zmaèkaná, s otluèeným znakem, také vypráví, e hltaè kilometrù dnes hnáty pøepjal. V noci vstrèil kolo do vlaku a s lu-

cernou si el pohovìt mezi rozumné lidi, kteøí lépe vìdí, k èemu
je nedìle.
Svítilnu petrolejem napojenou do nákladního vozu mu nepøijali - proto ji drí oehnutými prsty - ale nevím, nevím, nezvrhne-li ji na ubohý svùj klubovní háv. Klímá - drkotáním vozu
stále vyruován, ubohé atstvo, zvrátí-li se lucerna.
Proè bych se vak staral o klubistu? Moje starost sedí
po mém boku - tìsnì, mezi okénkem a mnou - pøi mém srdci, vedle mé levice, kterou nyní opatrnì zeptám se teplounké
dlanì sousedèiny, ví-li, e jsem na svìtì.
Ve se daøí výbornì. Hovoøím o dnením výletu - vykládám
o krásách Polabí - o svých cestách. Kdy nám konduktér
v kupé zrevidoval lístky, dala se má ruka na výboj.
Oèi nely ovem s hlídky. Tam v koutì sedí nepøítel. Je sice
blokován milosrdnými panièkami - odmìním je, odmìním,
due dobré - ale bába má roupy. Kadou chvíli posílá zrak
na revisi k nám. Upozoròují mne na to dobré eny z Knastru
chytrými pohledy. Øíkají tak: Uplatni se, jak dovede. Bábu
nepustíme.
Ale já u hospodaøím. Støevíèek jsem rozkoné sousedce
pøitiskl svou lakýrkou k podlaze, div nevyjekla: Dobøe rozumí,
e je to poselství lásky. Levicí ji jsem zjezdil její ruèku a k lokýtku. Tisíc jehel, to je ruèka jako z horkého kauèuku!
Myslím, e se dostanu nyní kolem pasu. Pravicí ermuji,
abych odvrátil pozornost veteèných oèí, mluvím do své sousedky jako agent, jako by se jednalo o dodávku za padesát
tisíc - a levièkou jdu opatrnì kolem irokého rukávku. Bábu
teï uvedly milosrdné eny v nìjaké rozèilení. O loterii s ní
poèaly hádku. Na to je zaslouilá domovnice profesor. Smìle mohu nad krásný bok.

Myslím, e se nezdrím. Paní domácí se smìje - smìje ale je vidìt, e je ve varu. Mám ji ruku na pasu - vycení-li
zoubky na mne a pohledem plným odevzdání se v moji moc
povìsí se na mé oèi - padne hubièka.
Povídám: padne hubièka!
Levicí shledávám, e v pevném pase havé tìlo se chvìje
jako bambus v prùvanu. Tak se houpe nyní vedle mne bujná
postava, tuhá jako dýha, horká - viná Padne hubièka!
Nápad! A ji zapaluji cigaretu. Nyní zásobu kouøe do úst a jej vypustím - za jeho kotouèi paní Øízkovou políbím.
U jí jihnou oèi. Rty plny purpuru, òadra hrozí vykypìti z nízkého korsetu - teï pohled, kterým se vzdává na milost i nemilost - ó! to ji volá, abych vzal, co se dá! Teï vydychnu kouø
- jako kdysi Mojíe skryje mne hustý oblak - a padne hubièka - padne Rána jako z dìla!
Cyklistovi døímajícímu vysmekne se svítilna, uletìl mosazný
pøíklop, páchnoucí olej øekou teèe po podlaze.
enské honem suknì do hrsti - øeka teèe k nim. Køik, výèitky a hrozby hrnou se na cyklistu, jen v rozespalosti nechápe
hned, co se dìje.
Matka domovnice ujímá se také slova. Pøes páchnoucí tok
volá k nám. Aby dcera dala pozor na aty - také støevícùm
prý kodí petrolej - A e øeka postupuje k dámám, nerozmýlí
se srdnatá matka a skáèe na sedadlo. Panièky, jeèíce vesele, následují jejího pøíkladu.
My jsme mimo nebezpeèí. Petrolej teèe od nás - ale hnìv,
e jsem pøiel o hubièku ve chvíli nejvýhodnìjí, plodí v mé
hlavì smìlý nápad. Ïas je jistì jeho otcem.

Neuvauji dlouho. Rozumím olejùm - hodím-li oharek cigarety do mastné kalue - dýmem se zahalí celé oddìlení. To
bude oblak, za kterým nevidìn budu moci bez obav zulíbati
podle pøání paní Øízkovou.
Obratnì natoèím smotek, namíøím a hned nikým nepozorován - metám havou støelu pod lavicí do páchnoucího toku.
Úèinek byl horí ne jsem myslil. Jako by byl vzplanul snop
raket - tak zasyèelo kolem nás, vybuchly vznícené plyny - vagon v jednom ohni.
Køik - volání o pomoc - sháòka po poplaném signálu.
Hlava se mi toèí z toho, co se stalo. Zdá se mi, e jsem spáchal nìco íleného. - Co, co? Ale mezi námi a ostatními ohnivý sloup, a nad tím neproniknutelný èpící dým.
Sáhnu vedle sebe - tu se chvìje enské tìlo.
Aha - paní Øízková. A ji jsem zase doma u svých mylenek. Ale dým nás dusí tak, e nutno pomýleti na únik.
Levou rukou popadnu krásnou enu, omdlévající témìø
v èadu, druhou vyráím dvéøe na ploinu.
Køiète si - volejte - probíjejte okna bìhejte do sousedního
oddìlení vichni, kdo jste za planoucí pochodní - já po mùstku pøevedu vnadnou spoleènici do posledního vagonu.
astnì se povedlo. Otvírákem usnadòuji si vstup - ji jsem
v pohodlném voze s postranní ulièkou. Nikde po nikom památky - ne se nás dovolají, dosáhnu svého cíle - zulíbám vzdávající se krasavici, e mi a omdlí - zulíbám - zulíbám!
Vlak letìl prùkopem jako divé zvíøe. V hukotu zanikalo vecko volání z pøedposledního vagonu - to asi poplaný signál
buï ve zmatku nenalezli nebo ho nebyla. Vesele pøiráím
za sebou dvéøe a tlaèím zmámenou enu pøed sebou.
V tom vyjeli jsme z prùkopu - teï slyím nìjaké pískání parního stroje - brzy poèíná skøípìti pod podlahou - to pracují brzdy.

Teï huèí nìco, jakoby nìjaký vlak do nás letìl u vech ïasù!
nyní nás pøelehly rudé svity luceren - syèí lokomotiva vedle
nás - køik, násilné brzdìní proniká v ná sluch - co se dìje?
A se dìje, co chce, budu kout elezo, dokud je havé.
Musím dostati hubièku! Vlak se zastavuje, povyk roste - honem s krásnou enou do zastøeného oddìlení vagonu, který
je pustý a prázdný.
Otvírákem zahømotím - odsunu dvéøe, odsmyknu záslonu ale jaký úas!
Dvì postavy tu mekají.
V rozèilení skoèím k svítilnì, rozhodím její plátíky - a co vidím?
Na jednom sedadle mùj pan domácí - na druhém pikantní
vdova z naí ulice! Hrùza! Má svleèenou bluzu - sedí jenom v ivùtku - - 
VIII.
Paní domácí, kterou jsem stále drel kolem pasu, vykøikla
zoufale a zastøela si oèi.
Domácí - rudnoucí jako pivoòka - odstrèí mne a kvapí k své
enì.
Ale v tém okamiku objevuje se za námi vousatý nìjaký
konduktér - mnì docela neznámý. A co zvlátního - poèíná
køièeti jako na lesích. Mne, jen jsem vdovì nejblíe, odstrkuje a hrne se k ní. Ta vykøikne a ohlíí se po nìjaké opoøe.
A kdy nic jiného nenalézá, sáhne do sítì po sluneèníku. Jako
otìp namíøí jej proti konduktéru.
Rázem se situace objasòuje, k mému úasu. To není vdova
- je to ena konduktérova - tého, který tu soptí a spílá. Ji ji
drí za ruku a lomcuje jí. A nadává!

Avak za konduktérem vstoupila ji na stísnìné dìjitì nová
postava - uøícená domovnice.
Pøichází ve chvíli nejrozhodnìjí. Soptící konduktér obrací
se toti zuøivì na mne. Domnívá se, e já jsem se tìil z pøíjemné spoleènosti jeho eny, která - jak z jeho výbuchù vysvítá - déle pùl roku je vzdálena od jeho krbu. Utekla mu - høínice!
Pardon - pane - pardon! Jste na omylu! poèínám energicky, ale uhlazenì. S vaí paní jel tento pán zde. A ukazuji
na chvìjícího se Øízka.
Konduktér otevøe na bøicháèe ústa jako pohádková obluda
- oèi mu zaplanou jako signálová lucerna Le to! le! rozkøikne se vak v tém okamiku domovnice. To je mùj ze - ten sedí se svou enou - s touhle mou
dcerou - po celou cestu ve vedlejím voze. A e ten rámus
s ohnìm zaèal - pøibìhli jsme sem, kdy vá vlak zastavil.
Vá vlak? - Vá vlak? pøemítám. Pak hodím zrak oknem.
Opravdu, na sousední koleji - na trati Severozápadní dráhy,
která se pøimyká nad Vysoèany ku dráze Severní, funí vlak.
To byla jeho èervená svìtla, která nás pøelehla - z toho vlaku
pøichází tento modrý Otello, kterého chce na mne potvat
domovnice. Ale to se mýlí výøeèná entina - vysvìtlím ve
hned Ale bába mne nepoutí k slovu. Jednou rukou strèila do zetì,
a se octl v ulièce, druhou za sebe odsmykla dceru, pak si
podepøela boky a spustila: Ano - to je známý flamendr: pan
Mayer. Toho znají v Holeovicích jako falený gro. -
U sta hromù - nejmenuji se Mayer a nejsem z Holeovic aha, bába ïábelským plánem chce vyprostit z tísnì zetíèka ale mnì pøi tom té hází provaz, abych se chytil: Ale to mne
nezná - pravdu øeknu a na sebe dopustit nedám -

Ale domovnice nepøipoutí slova. Strèila významnì do dcery,
která lomila za ní rukama - ta pochopila, e je ústup nejrozumnìjím prostøedkem slabích stran, a ji se mi ztrácí
za Øízkem, po kterém za domovnicí není ji ani pohádky!
Ano! køièí domovnice, já ho znám, dobøe ho znám. Kouknìte se - nestyda! To on by bral, kdy ho chytnou - èistého
ptáèka! Takovéhle vìci tropí stále - za enskými bìhá jako
doktor Faust - a nejradìji by kadý den za jinou -
Nová osoba na jeviti: ramenáè v modrém kabátì - vrchní
konduktér. Dìlá krátký proces. Køièí, e byly poslední vozy
odepjaty - káe, aby se vystupovalo - udílí konduktéru sluební rozkazy - a energicky nutí vystupovat. Domovnici dokonce
vyvádí.
Vystupujeme - ale vichni jetì køièíme jako v horách. Domovnice, konduktér vrchní i spodní, vdova v ivùtku - já vysvìtluji, co nikdo ji neposlouchá - a dole se dostáváme
do hromady lidí, kteøí zmatenì pobíhají pøed vagonem, v nìm
se dokonèuje haení.
Najednou zpozoruji, e z klubka lidí mezi dvìma vlaky se tísnících uniká za poslední vùz manelka konduktérova, kterého jeho pøedstavený byl ji hnìvivì poslal s nìjakým rozkazem ku stroji. Jdu za ní.
Vdova prchá ji za vlakem a pøímo do polí. Tak jak jest bez bluzy, prostovlasá, jenom sluneèník svírajíc jako zbraò u je v øepném lánu pod tratí. Mizí ve tmì, jenom svìtlý ivùtek mi ukazuje, kudy uniká.
Nikdo mimo mne nezpozoroval, e se ztratila z dìjitì. Cestující jsou pøíhodou na trati tak zmateni, e se nyní kadý sobecky jen stará o svou kùi. Knastr se ztratil mezi vlaky - ji
neslyím ani køiku jadrné domovnice.

Rtu dostávám do nohou. Trochu pøemítám - uvauji, e pro
mne vlastnì nyní není na dráze místa - jaké vybírání mezi zuøícím konduktérem a Øízkovic manelstvem?
Okamik, a ji se také smekám za posledním vagonem
po svahu eleznièního náspu. Do tmy, a øepou k svìtlému
bodu, který mi ukazuje, kde na sebe hrne tmy krásná konduktérka.
Kdo nemá dost fantasie, nech si z Prahy vyjíti ráèí po desáté hodinì noèní, kdy mìsíc nesvítí, do polí za Hloubìtín.
Snadno pak pochopí, jak mi asi bylo, kdy jsem udýchanou
panièku dohonil na nehvizdské silnici.
A nic rozpustilého a si nikdo nemyslí. Vechna má podnikavost zùstala v záhonech øepy, do ní jsem se ve spìchu
dvakráte poloil jako do peøin.
Jak krásnì jsem si vdycky malovával dostaveníèko s touto
krásnou enukou - jaké pøedtuchy jsem pøipínal k jejímu zjevu - co jsem se natouil po tom, aby nás náhoda svedla nìkde beze svìdkù.
Tady na silnici pod stromy byli jsme úplnì sami. Vlaky ji
odhuèely s místa, kde se tak nepøíjemnì setkaly - nikdo nás
neruil v teplé tmavé noci - ale v nás nebylo ani mylenky
na nìjaké dobrodruství.
Kdy jsem panièku dohonil, zavrávorala a padla mi do prachu ve mdlobách. Tak ji rozlámalo rozèilení posledních chvil.
Nebyly to ádné mdloby divadelní. Padla do prachu jako
zvadlá hruka a køeèe jí lomcovaly jako v padoucnici.
Stal se ze mne oetøovatel nemocných. Jak tak jsem ji
vzkøísil, posadil na svah silnièního pøíkopu a mluvil do ní jako
peèlivá chùva. Aby mne tak nìkdo vidìl z kanceláøe. Na pøíklad nae kontoaristky! Oèi jsem úzkostnì zavíral pøi tom
nápadu.

Dlouho trvalo, ne se mi probrala z mdlob a ne se alespoò
trochu vzdala usedavého náøku.
Pak povstala a zavìsila se do mne. Druhou rukou opøela
se o sluneèník, který astnì vzala z vlaku. Bluza a klobouk
nemìl tìstí provázeti pùvabnou velitelku...
Ale já nemyslil na daremnosti. Otázkou mého uvaování bylo,
jak se dostati do Prahy, kterou záøe elektrických svìtel halily v dálce ve sváteèní gloriolu.
V tom zarachotil proti nám nìjaký povoz. Kdy se pøiblíil,
shledal jsem, e k vesnickému vozíku, plachtou zakrytému,
zapøaen slabý koník. Ale v této situaci byl to pro mne koèár
z pohádky.
Køikl jsem na vozku, aby obrátil a dovezl nás do Prahy. Jeho
odpovìdí byla pìkná porce nadávek. Nabízeje mu tedy zcela
otevøenì peníze, pøiblíil jsem se k nìmu. Ale mu na kozlíku
se vztyèil a poèal vihati biem proti mnì. Myslil asi, e ho
chceme pøepadnout. Dobrodruství bylo èím dále tím zajímavìjí - ale zlámanou greli bych u za nì nikdy nedal.
Musili jsme tedy pìky. Vzal jsem panièku pod paím a vedl
ji ku Praze jako milosrdný Samaritán.
Ach, to byla cesta - lidé drazí! Jetì teï, pøipomínaje si tuto
komickou pout tmou, polièkoval bych se, e jsem vlezl do takové bryndy - bez dùvodù, zbyteènì hloupì. Èert mi byl ten
plápol pro enské dluen.
Knastr si u dávno asi hovìl v peøinách a já jetì poèítal
hromádky na silnici od Hloubìtína, ve kterém jenom z jedné
hospody ozýval se ryk veselé èeládky. K té jsme si nemohli
zajít pro výsmìch.
Pak zase ticho kolem nás. Záøe nad Prahou jen volòounce
rostla pøed námi - svìdèíc tím, e se jetì naklopýtáme
po vyjezdìné silnici.

Panièka se tak dalece vzpamatovala, e se odhodlala k jenerální zpovìdi. Bylo vidìt, e míchá opatrnì pravdu s nepravdou, a nejlepí èást svých tajemství e si pøece jenom
nechává pro sebe. Inu, já jí také øíkal jenom, co jsem chtìl.
Ve tmách za Libní je tìko váit slova po lékánicku.
Utekla konduktéru - prý ji bil dokonce nemrava - nevzala si
ho z lásky - árlil na ni, pehoval, dokonce i zavíral. Inu, kdo
ví, naè pøiel. Utekla mu tedy a ije na svou pìst. Byla hospodyní u nìjakého pána - prosím: moc starého a moc solidního
- to mi øekla asi pìtkrát - ale odtamtud ji vypudili jeho pøíbuzní,
které pojal strach o dìdictví.
Uchýlila se s nìjakou úsporou na pøedmìstí - proti Øízkovùm. K mui se nevrátí za celý svìt. To radìji skoèí do vody.
No, kdy si chvilku odpoèala, nezapírala, e pan Øízek je ètverák - no koneènì, budi, pøizná se i, e jí nìkolikráte poslal
hubièku oknem - no - proè by i nedoznala, e jí také poslal
dvì psaníèka. A vèera ji pozval na výlet. Po prvé - jed na to
mùe vzít hned. Nehledali jsme ho v té tmì, a proto pokraèovala po krátké pause.
Vyjeli si do Ml. Boleslavi. Ve ví poèestnosti - prosím - ve ví
poèestnosti. Jel tam s ní vyjednávat, zda by jí továrna na svíèky
nesvìøila filiální obchùdek na pøedmìstí. Ujal se jí pan Øízek dle veho je to citlivý nìjaký èlovìk - nemùe asi vidìt, trpí-li
nìkdo Tyhle mosty docela u nebyly z pevných trámcù - proto jsem
hezké konduktérce pomohl pøes propast nìkolika ubezpeèeními, e jí vìøím vechno - vecinko.
To ji tak vzmuilo, e vyprávìla pak ji bez zajíkání se.
V Mladé Boleslavi pochodila prý dobøe. Díky protekci pánì
Øízkovì dostane filiálku, bude prodávat svíèky a voòavá mý-

dla. Pøihlásil jsem se radostnì za odbìratele a pøislíbil, e ji
vude doporuèím.
Tak hezká obchodnice bez obchodníka bude mít jistì tìstí
--Byla pùlnoc, kdy jsme se octli pøed Karlínem. Pod první
svítilnou vimla si umdlená spoleènice, e v pouhém ivùtku
nemùe do osvìtlených ulic. Ale hned byla pomoc. Strhla
obratnì se sluneèníku bohaté krajkoví a nìkolika èipernými
pohyby bìlounkých ruèek stvoøila z krajek vzhledný nákrèníèek. Cípy jeho zatkla pod pás a pak se kuránì zavìsila zase
pod mé rámì. Karlínem jsme mohli nyní projít smìle. Komu
by v letì k ránu vadilo, e nemá hezká enská nic na bohaté
frisuøe?
U viaduktu potkali jsme droku, a v té nás rozespalý koèí
dopravil astnì do naí ulice. Na rohu jsme vystoupili, a pak
jsem panièku dle jejího pøání propustil, hlídaje pouze z povzdálí,
dostane-li se astnì do domu.
A teprve, kdy za ní domovník pøirazil vrata, el jsem domù
také sám.
Týrat tìlo anglickými øemeny jsem tentokráte nemusil. Byl
jsem znaven jako starý kocour po koupeli. Ale jeden obøad
jsem si pøed ulehnutím neodpustil: postavil jsem se pøed zrcadlo, uhodil se tøikráte do èela a øekl pánu ve skle upøímnì:
Osle!

IX.
Dva dny jsem z bytu nevylezl. Jídlo a noviny nosila mi domovnice. V listech se rozpovídali o nedìlní nehodì na trati,
ale o nìjakém skandálku nepropuklo nic. Proto jsem tøetího
dne vylezl ze svého doupìte. Ale døíve jsem dostal návtìvu.

Notáø mi pøinesl výpovìï z bytu. Za pìt nedìl musím opustit
Øízkùv dùm.
Podepsal jsem mui zákona rùzné krábanice, ale zavolal
si pak domovnici.
Ale ta mluvila se mnou ji z vysoka. Jedovatì mi oznámila,
e domácích odjeli vèera do moøských lázní na dva mìsíce,
a e zatím tu bude spravovat dùm paní matka od milostpaní
domácí.
Ráno morová! Metly se na mne tedy u paøily. Ale umím èasnì vstávat na taková pøekvapení.
el jsem k éfovi a vyznal se mu ze veho. Høíník se a olizoval, kdy slyel, jak jsem se octl mezi dvìma páry krásných
oèí, ale kdy uslyel, e jsem ze vech neuvìøitelných pøíleitostí nesklidil ani jedné hloupé hubièky a e jsem v hloubìtínských tmách hrál jen roli hloupého Augusta, øehtal se jako høíbì.
Nu - pak jsme se brzy dohodli. Poslal mne na dva mìsíce
do Uher. Budu se zase potloukati po hotelích a csardách,
chválit mazadla svých éfù a vymýleti si divy o naí firmì.
Ale není pomoci - pùda pod mýma nohama byla horká jako
trouba o posvícení. éf byl tak laskav, e vzal na se i péèi o mé
pøestìhování za mé nepøítomnosti. Ne odjedu, najdu si jinde
byt, a éf mé zboí dá odstìhovati naím pokladníkem. Aby
éfovi nebesa ruce pozlatila!
Kdy mne vak starý høíník propoutìl, popadl mne mezi
dveømi dùvìrnì za límec a eptem mi øekl: Kdyby se dovìdìli - víme e ta konduktérka - víme - u nìkde to mýdlo prodává - mohli by mnì øíci, kde. Rád bych vìdìl, jak vypadá ta
panièka.
Pøi tom pøimhouøil levé oko a uklíbl se.

Já se uklíbl také a øekl jen: Raète být bez starosti. Ta stojí
za podívání. Jak adressu seenu - povím!
Ale s pátráním byly obtíe. Okna krásného protìjku zùstávala zastøena jako ve pitále - domovnice mi vùbec neudìlovala audienci, a já hoøel nyní jenom jedním smìrem: ven, ven
- za kadou cenu a hned! A kdy jsem se octl koneènì v rychlíku, který mne odnáel na dva mìsíce z Prahy, køíek jsem si
udìlal radostnì na èelo.
Kdy jsem se vrátil - to u do nového bytu zcela v jiném pøedmìstí - nebylo po konduktérce ani stopy. Zmizela prý z ulice
jako dým.
Nìjaký èas jsem ji shánìl - shánìl - éf byl jako posedlý ale pak mi nastaly jinaèí starosti. Dostal jsem se do osidel
enitby ale o tom a pøítì, moji drazí - a pøítì.
Hovoru o enských má být málo, jenom jako koøení. Beztoho se mi zdá, e se mi tentokráte nìjak smekla ruka pøi manipulaci s pepøenkou.
Ale koneènì - je-li nìkdo pohoren - nemusí z toho veho
ani zbla vìøit. Sám nemohu zaruèit, je-li ve pravda, co jsem
líèil.


II. enitba.
Myslím, e první dùm v slohu secessním v naí ulici na pøedmìstí postavila paní Lori Horpíková. Protoe je to dáma penìzi podepøená, bylo na nìm nové módy a bìda. Lidé chodili kolem novostavby a chechtali se jak o Sylvestrovské noci.
Nerozumìli tomu, co se nyní ádá - zabednìnci. Kdy si na to
nìkdy vzpomenu, krèím jetì teï nad jejich slepotou rameny.
Ale - upøímnì øeèeno - sám jsem nebyl hned docela doma,
kdy jsem tento ètyøpatrový blázinec spatøil. Ale pan stavitel
vechno mi vysvìtlil. Ochotnì, zdvoøile a s pøíkladnou podrobností.
Teï jsem s novým slohem tak obeznámen, e bych mohl
laikùm dávat hodiny. Stavitel mi vysvìtlil ve, kdy jsem nepokrytì doznal, e mým oborem jsou jenom oleje, tuky, laky
a mazadla - ale e se dám rád pouèit.
V novém slohu musí být ve jinak, ne bývalo. Co bývalo, to
je barok nebo staronìmecký vkus. Kostely jsou gotické - vecky - jenom ty ne, které nemají pièatá okna. Tìm se pak øíká,
e jsou romantické.
Teï se staví vak jinak. Okna v øadì, s klikou a obyèejnou
tabulí jsou ji z módy.
Teï se dá okno, kam se chce - jedno malé, druhé velké, to
výe - to ní - místo kliky nìkde v koutì knoflík - místo skla
barevné tabulky v olovì - balkony místo do ulice zasunou
se do domù - na facadu kytky z malty, nìjaké hlavy
s pentlema, ádné øímsy - to je dnes to nejnovìjí. To se ádá
- to se platí. To je secesse.
Stavitel paní Horpíkové se mi pøiznal, e mìl sám z nového
slohu trochu strachu, ale kdy se ohlédl dùkladnìji po pra-

ských novostavbách, u vìci rozumìl. Nemá ádných studií - je
samoukem, muem práce, vlastního badání - ale to platí více
ne tøi techniky. Kadému Umprumáku se smìle dnes ji postaví - raète pøece vìdìt, e Um. prùm. znamená umìleckoprùmyslovou kolu. Ta je velkou zbyteèností pro toho, kdo se umí
na svìt dívat bez brejlí. Z knih a výkresù stavìt se nemùe - jenom z malty a cihel. Kniha vìtinou èlovìka mate.
Pan stavitel novým domem paní Horpíkové zvedl na pøedmìstí objekt, e se lidé a køiovali - inu, Columbus mìl také
nesnáze, kdy øekl, e je za moøem Amerika.
Paní Horpíková na tìstí neskrblila penìzi. Má jich jako tøísek. Platila, e byla radost øekl to sám stavitel - a k takovým
výrokùm se pøece stavitel málokdy odhodlá.
Pøi sklenièce se mi pøiznal, e u mu dalo skoro vymýlení,
naè by jetì mìl podat úèet. Ale oè poádal, to dostal. V takové stavební rái byla jeho zákaznice.
Stavitel mne upozornil, e bych bydlil v novém domì jako
nìjaký vanosta - paní je vdova, dobrák - ta nebude partaje
sekyrovat. Slovo sem - slovo tam - do mésíce jsem se u díval z té secesse na Prahu.
Za tøi nedìle jsem vìdìl, e je paní Horpíková enská výborná. Trochu ji v letech - ale spoøitelních kníek má více snad
ne taek na domì. A vecko jest její. Nebotík prý byl nìjaké budi k nièemu. Postonával - postonával - pil jenom bøeèky z lékáren a balil se do vaty. Kdy naposledy kytnul, zjistilo se, e dcera nemá na nic nárok. Vecko je matèino.
Ale matka se asi plácne pøes kapsu, a bude dceru z domu
vyvádìt. Bude toho vak také potøeba. Je to støízlíèek - v uzlíèku by ji èlovìk odnesl. Stvoøeníèko ubohouèké, slabounké dlouho jsem ani nevìdìl, jaký má hlas. Teprve kdy jsem tam
zaèal chodit dennì, ozvala se také uboáèek.

Toti, abych se pøiznal, paní domácí mi padla do oka. ádná
mladice, jak jsem ji poznamenal, ale jetì plná ivobytí. enská jako z houví. V které tombole tu dcerku svou vyhrála - ví
Hospodin. Taková dùkladná matka. Nosí se podle módy, klobouk pod dvacítku nevezme na hlavu, a v kavárnì - kam chodívá v nedìli podívat se na obrázky - dává korunu propitného.
aty mají na co padnout. nìrovaèka aby mìla ocelové obruèe, ramena jsou jako poøádné kuelky - a pøi tom vem
dovede se v pasu sepnout, e je radost vzít panièku kolem
boku. Figura pro potìení.
Ètyøicítky není na ní k poznání. Frisura a nové aty dìlají divy.
Kdo má pøíli ostrý zrak, a se podívá na její secessní dùm
a vimne si v salonì iroké pokladny. Hned bude mít mitky
pøed oèima. A v tìch mu se ètyøicítky spadne dobrých pìtadvacet procent. Obchod s takovým rabattem není k zahození.
No - k èemu dlouhých øeèí? Nechodil jsem dlouho okolo té
horké kae. Zaranoval jsem ve opatrnì a jednou za era
jsem paní Horpíkové øekl, e bych si ji vzal.
Sedìli jsme vedle sebe na hedvábném chaislongu; její pravici jsem mìl v obou svých dlaních. Kdy neodpovìdìla hned,
sesílil jsem své vyznání hubièkou. Vzala ji klidnì, jako bych to
doplácel èini.
Pak pøikývla hlavou a øekla: Budi - nebyla bych od toho.
Ale co s Fanynkou?
Optal jsem se jenom pokrèením ramen. Nejdøív musí být
holka z domu - víme, øekla. Nedìlalo by to tøeba dobrotu a pak: abychom mìli vìtí vùli. A je dítì zaopatøena - víme.
Dokud to nebude, na kopulaci bych nela.
Zatrolená historie. Kdyby to byla enská - ale ono je to pimprlátko. Èlovìk skoro hledá na ní drátky, jak je ta osùbka titìrná a ubohá.

Zase jsem nic neøekl a jenom rameny krèil.
Máte pøece známostí a a - sám øíkáváte, s jakými lidmi
pøijdete dohromady - víme. No tak - promluvte s nìkým - na nìjaké tisícovce nebude záleet, jen kdy holka bude v jistotì.
Ani a ádnou velkou partii nestojím - víme - jen kdy to bude
troku nìco. Jsou lidé po kanceláøích, kterým by taková pomoc enitbou byla stranì vhod - no tak, najdìte nìkoho.
Holka, kdy se ustrojí a pøijde do dobrého svìtla, nevypadá
docela nic zle - víme. A pak - pro operu by si ji pøece nikdo
nebral. Dostal by enskou s pìknou pomocí - mnohý èlovìk
by za to na holých kolenou dìkoval víme -
Matka mluvila u skoro jakoby dceru obhajovala pøed soudem. Tak mne to dojala, e jsem jí dítì zaèal chválit sám. Vecky ctnosti jsem na ní nael. Mimo krásu - tolik smìlosti jsem
pøece nemìl, abych i v tomto ohledu lhal. Bál jsem se, e by
mi pro takovou ohavnou le paní Horpíková vjela prsty do oèí.
Ale matka chválila nyní jetì více. A co pak její vzdìlanost
není také kus kapitálu? Deset let hraje piano - koupila jsem
to z Vídnì za dvanáct stovek. A strané moc ète. Samé takové velké knihy - takové Svìtozory a jiné seity - víme. Na básnì
je jako posedlá. Má toho plné památníky - tuhle jsem jí koupila jeden se zlatým oøíznutím. To pøece je lepí pro mue, ne
aby myslila na officíry.
Teï jsem zase já chválil asi pìt minut. Pak pøila k slovu
opìt majitelka doporuèovaného objektu: To jsem sama ráda,
e jste mého náhledu. Tedy platí - nejdøíve zaopatøíme Fanynku, a pak mùe být nae kopulace - víme. Takovýhle ivot
do prázdna u se mi znechutil. Vedle enské má být mu. Vy
jste pro mne pán zpùsobilý, dáváte na sobì záleet - u mne
je karakter vdycky pøede vím - z nás bude dobrý párek. Ale
nejdøíve musí být holka z domu - víme.

Pak se uskuteènilo jetì nìkolik hubièek ve ví poèestnosti - a já putoval do schùze naí organisace.
Ale lo se mi tìce. Tenhle úkol byl prolukle nesnadný. Tohle zboí dostat do pohybu byla nehorázná otázka.
Prodal jsem svým éfùm estnáct sudù laku, který byl u
odsouzen vtéci do stoky, umístil jsem v Chorvátsku náklad
taninu v hnízdì, kde mìli na nìj továrnu, zpenìil jsem pohledávku v Konstantinopoli, kterou dva Arméni a jeden Øek nechtìli ani zadarmo - ale dostat Fanynku za mue pokládal
jsem za komissi neuskuteènitelnou.
Kdyby s naí mládeí byla øeè. Ale ono je to samý sport teï
a samé furiantství. Kadý chce mít holku - to je pravda - ale
aby byla jako kytka, a jenom na èas. Vecko to chodí oholeno, nosí se to po anglicku, mluví to nosem, kouøí z lulek a v
dìvèatech mají støídavé hospodáøství jako na farmách.
A enit za nic. K èemu také? Teï jsou dìvèata náramnì
pro emancipaci - kdo kope míè nebo zvedá závaí, ten si
mùe vybírat holky z publika jak u pernikáøe. Na jedno kývnutí
jich letí deset. A vecky pøedem souhlasí, e to bude láska
bez konsekvencí. Já vím, co vypravují ti nai namaèkanci
z kanceláøe, a co se øíká mezi kontoaristkami.
Abych tak k nìkterému z tìch oholencù pøiel s Fanynkou.
On potøebuje spoøitelní kníky - k smíchu. Jemu poèkají vude a pokládají si za èest, kdy neplatí. A enská otázka je pro
nìho rozøeena - on si potøebuje jenom vybrat. Co se nehodí,
po krátkém termínu se vrátí. Pohlavkoval bych tu mláde - pohlavkoval!
Myslím, e Fanynku neudám.
*

Zjistila se zvlátní vìc. V domì paní Horpíkové bydlí básník. A na pùdì ve vìi, kterou stavitel uzpùsobil na atelier.
Ale malíøi se nyní táhnou více do Holeovic, nìjaký mìsíc to
bylo prázdno, a to najal pan Rulík.
Upozornila mne na nìj domovnice.
Ale i kdo neète verování, pozná hned, e je to znamenitý
poeta. Èervené oèi, pøizrzlý vlas v nepoøádku, vousisko k jedné stranì, odøený havelok na hubeném tìlíèku, sedøené podpatky - byt na pùdì pod sklenìnou støechou: básník!
Domovnice nad ním zalomila rukama a pak vypravovala,
jak bída kouká z kadého kouta toho holubníku za komínem.
Tuhle si ji poslal za tøi krejcary pro pek. To byla jeho veèeøe.
Básník Rulík neel mi z hlavy. Je to muský - to je nepopíratelno - co kdyby se z nìho dal udìlat enich. Nemám
na èasopisy dost èasu - proto jsem v literatuøe trochu zpátky
- ale pøece jenom musí i ta jeho práce dát nìjakou existenci.
Za tøi krejcary peku není mnoho, ale pøece jenom je to nìco
reelního. Snad kdyby bylo do toho více penìz, dalo by se to
nìjak zlepit. koda, e je to obor, kterému naprosto nerozumím.
Kdy vak èlovìk nìèemu nerozumí, mohou mu pomoci informace. A tu jsem si vzpomnìl na pana redaktora Brachvogla, se kterým jsem sedávával kdysi v kavárnì u Karla IV. On
psával do novin veho druhu - ten by snad mohl nìco vìdìt
o Rulíkovi. Hajdy za ním. Informací dostal jsem tolik, e je strach, abych se sám nedal do spisování. Rozumím tomu nyní výborné.
Vecka literatura má dva odbory. Kníky z jedné jdou na odbyt, a to je literatura patná - druhé nechce nikdo ani zadarmo, a to je literatura výborná.

V naem oboru je to ovem naopak, ale literatura je vìc
umìlecká, a ta ovem má zcela jiné kontinuace.
Pan Rulík je slavný básník a píe vìci výborné. Má nìkolik
kamarádù, a s tìmi vydává dokonce èasopis. Redaktor Brachvogel chtìl mi jej ukázat, ale èíník zavrtìl hlavou. Brali to
døíve u Karla IV. - brali - ale nikdo se po tom neptal. Pustili to
tedy.
Vidíte - vidíte! øekl Brachvogel, a u jsem byl doma. Je to
list výborný, proto o nìj nikdo nestojí. Vidìl jsem, jak podivné
pomìry jsou v písemnictví.
Pak se mnou jetì asi pùl hodiny redaktor pohovoøil, a já
rozumìl ji literatuøe, e bych se byl mohl smìle pøedplatit
na nìjaký èasopis, kdybych byl blázen.
Jsou v tom sorty jako ve vech artiklech. A pan Rulík dìlá
takové vìci, které teprve po letech budou mít cenu. Pak prý
se jeho vere dokonce budou kupovat. Teï mu to existenci
dát nemùe, a proto písaøí u advokáta. Ale a nabude jména,
bude o jeho básnì rvaèka. Mùe to být brzy - také to mùe
trvati déle, ale jednou pamìtní desku na rodný domek dostane.
To mi staèilo. S tím jsem el k paní Horpíkové.
Opatrnì jsem zaèal. Øekl jsem, e mne chytila nìjaká báseò. V kavárnì jsem si jednu z nìjakého týdenníku pøeèetl kratí ovem - a teï jsem spustil o básních a básnících.
Musím se zaduovati, e jsem sám sebe obdivoval, jak jsem
v tomhle oboru mìl úspìch.
Kdy jsem se ve svém výkladu dostal k tomu, e máme dokonce opravdivého básníka v domì na pùdì, a e by z nìho
mohl být mu pro Fanynku, posedla zrovna radost madam
Horpíkovou. Pro láhev rýnského poslala hned holku do skle-

pa, a pak jsem dostal hubièek jako kdybych byl svou domácí
paní vysvobodil nejménì od vojny.
Kdy mnì rýnské poèalo mást hlavu, poslala mne vak opatrná matka domù. Skoro myslím, e mne vyvedla. Ta osoba
musila mít zkueností!
Druhého dne u jsem jednal s Rulíkem. el jsem zcela nestydatì k nìmu abonovat jeho èasopis. Øekl jsem, e se mi
zalíbila jedna jeho báseò - a básnì e jsou moje ivobytí. Bez
tìch e bych nemohl snad dýchat.
Rulík vìøil vecko jako dvouleté dítì. A stranì se pøede
mnou vypnul. Pak poèal pøednáet.
Jeho básnì pochopí teprve pøítí generace. Na mnì vak
poznal, e jsem vnikl ji do hloubky jeho mysticismu. Tohle
slovo jsem si pamatoval, protoe jím ve své øeèi náramnì plýtval. Pak mluvil o takových poetilostech, e jsem mu docela
nerozumìl. Ale svìdèil jsem, jako bych byl na ty jeho komedie professor.
V tom chodit dovedu. Kdy vìci nerozumím, mluvím hodnì
do koleèka a nedokonèuji vìty. Jednou jsem tak zpenìil
v Krakovì kamarádovi vagón kilim. Nevìdìl jsem, co to je,
ale doporuèoval jsem to, a jsem se sám v duchu stydìl. Ale
prodal jsem! Kdy mi pak pøítel vyplácel v Brnì provisi, optal
jsem se ho, nezkazí-lí se zboí v tom horku. A tu jsem se teprve
dovìdìl, e jsou to koberce. Já myslil, e prodávám nìjaké
zrno.
Také u pana Rulíka dobøe jsem obstál. On mluvil o svých
básních divy. Èím ménì jeho dílu se teï rozumí, tím je prý pro
nìho lépe, ponìvad pracuje pro pøítí generaci. Celkem dlouhý termín, ale stará vína na pøíklad opravdu mají, lepí kurs.
Je-li to víno, co vyrábí, pak je mu hej. Nabízel mi k ochutnání

ze svých verù, ale líznul jsem si jenom dvakrát. Dalím zkoukám jsem se ubránil. Dal jsem se do pospíchání.
Teprve na odchodu, mezi dveømi, jsem ubezpeèil básníka,
e je mimo mne jetì jedna due, která s ním cítí jako já. Dcera
paní domácí.
Rulík mne po tìchto slovech vtáhl zpìt do svého ubohého
brlohu. Tak byl zvìdav. A kdy jsem opatrnì nìkolikráte prolehl svou øeè nejenom pochvalou sleèinky, ale i ubezpeèením, e jednou dostane pìkné tisíce, a se bude vdávat, stal
se z básníka hned zcela støízlivý èlovíèek.
Musil jsem si sednout a povídat.
Tak byl v ohni, e jsem mohl smìle i na co upozornit, e není
Fanynka ádná kráska. Rulík mávl rukou, e taková vìc u nìho
nerozhoduje.
Na to jsem svou øeè zase pomazal medem tisícovek, kterých má - jak jsem bez okolku podotkl - paní matka tolik, e
neví, kam s nimi.
Básník teï ji jen hoøel. U docela nemyslil na pøítí generaci - teï pracoval jen pro sebe. U chtìl být k domácím pozván, hned sliboval, e pøijde tøeba dnes odpoledne na svaèinu a teprve pøi odchodu vzpomnìl si na své básnické zamìstnání. Kdy jsem byl na schodech, køikl za mnou, e vezme k domácím také kníku svých verù.
Odpovìdìl jsem, e ta svaèina dnes bude.
*
Teï se musilo pracovati parou. Honem jsem el k Horpíkovùm a líèil, e je básník na dobré cestì do pasti. Teï jenom
pøipravit holèinu.

Zavolala se Fanynka do salonu a teï jsem spustil. Øekl
jsem, e ta nejlepí na, svìtì je básníøství. To e je podnik,
který v celém svìtì má nejlepí cenu. Ani ne na penìzích jako
na slávì.
Básník má vude otevøenou cestu. Ten mùe ke kadému
monarchovi - k presidentùm, na nejslavnìjí bankety - ponìvad jeho práce je pro budoucnost. Kartáèe, mouka, traversy, cihly a fermee jsou pro okamitou potøebu ale básnì jsou
pro budoucnost. V tam vìzí jejich cena.
Holka dala oèi na vrch hlavy - vak jsem také mluvil jako
poslanec, kterému sok mámí volièe. Kdyby mne byl rozumný
èlovìk poslouchal, musil nade mnou spínat ruce. Ale tady jsem
mìl úspìch.
Matka jenom si odlehèovala výkøiky úasu, kdy jsem vykládal, e k nim na kávu dnes pøijde král.
Dcera se ustrnutím a obdivem ji jenom potila. Dvakráte
se o ni pokouely závrati. Kdy jsem vidìl tak pøíznivý úèinek
- pustil jsem enské z uzdy. A zaèal o svaèinì.
Pak poslala paní Horpíková Fanynku do kuchynì. A øekla
mi své mínìní: Myslím, e to pùjde. Holka je - co se muských týèe slepá, víme. Ta pùjde, kam ji poleme. Já ji oblíknu, domovnice umí frisirovat, hned pro ni polu - a pak Fanynku nastrojíme. Trochu ji vycpu, aby se ten pan básník nezarazil ale já myslím, e to pùjde. Ale - pøíteli - musím øíci, e
jsem sama nevìdìla, e to básnictví je taková krásná vìc víme. Koukejme - koukejme - tedy holka mùe dojít velké vánosti, kdy ti básníci jsou tak v respektu. Kdyby mìla penìitou pomoc z domova, snad by i mohl její mu pøijít do rady víme ne?
Ach - co do rady! prál jsem. Ten se mùe stát poslancem nebo redaktorem; v Hradci z básníka se stal purkmistr,

a nìkolik jich dostalo pomníky. Na Karlovì námìstí je hned
jeden. Boe - zrovna mi jméno nenapadá Palacký ne - ani
tento -! Jináè se jmenuje - ale to je vedlejí! Hlavní vìc je, aby
Fanynka teï obstála. Trochu pøitlaèíme - já myslím, e se to
podaøí!
Inu - holka je dobrák, pokraèovala zase paní Horpíková.
Jenom e není od figury - víme. Ale solidní èlovìk nebude
pøece hledìt na takové marnosti. Kolikrát se stane, e pøijdou netovice, nebo po malém nebo velijak se hodí, a nejhezèí enská je pak jako umuèení - víme. Tady je to jenom ten
první pohled. Nesmí se zapomenout, e zas holka bude mít
ode mne pìknou pomoc. Hotového zatím nic, budu platit jen
apaná - ale zaøídím ji. Teprve, kdy uvidím, e se mu nezahazuje, e také ke mnì bude mít vánost, dám, co uhlídám víme. Do hrobu to nevezmu - to je v jisto.
V tomto rozhodnutí jsem matku náleitì posílil. To ze mne
mluvil její budoucí mu, který zná cenu penìz. Vechno jsem
zpeèetil souhlasem. Potom teprve jsem se porouèel.
Svaèina dopadla brilliantnì.
Básník pøiel ve vypùjèeném èerném osáku a popraskaný
nárt mìl zalepený nìjakou mnì neznámou hmotou. Kabát mu
dìlal na zádech neuvìøitelné záhyby, ale pro mne to bylo znamení brzkého úspìchu. Kdo chodí ve vydlueném roue, ten
pùjde za nevìstou s penìzi tøeba horkou vodou. U jsem si
v duchu dával ít frak na tu svatbu. Boínku - jeho veselka znamená také mou veselku! Za mìsíc jsou vánoce - o masopustì to vecko shodíme s kazatelny. Tøeba spoleènì.
Bavili jsme se velkolepì, ale hlavní slovo patøilo mnì. Fanynka nastrojená jako posvícenská kytka, upejpala se a jenom èervenala. Matka ji nestaèila ouchati loktem a lapati

na nohu. To byly telegrafické pokyny, e má nìco øíci nebo
nìjak projeviti souhlas, údiv, radost.
Dcera opravdu dìlala, co mohla. Ponìvad vìtinou mlèela, alespoò nic nepokazila. Básník pak hlavnì jedl. Cukrové
koláèky, krémové trubky a dort s ovocnou míchaninou plnil své
poslání hlavnì na jeho talíøi. Paní domácí jenom pokynula,
a poeta u bral, lámal, krájel a do úst posílal jako by byl najat.
A já mluvil o verích. Mìl jsem ovem náleitou prùpravu.
Dvakráte jsem ji u Karla IV. posedìl s redaktorem Brachvoglem, a ten mi dal kolu.
Teï jsem mìl sólo. enské asly, kdy jsem se rozpovídal,
co to je dnes básnictví. Fanynka tak èasto otvírala na mne
ústa, e ji drahá má nìkolikráte musila energicky ouchnout, aby je zase zavøela. Vdy sedí pøed nápadníkem.
Ale já mìl i úspìch u matky. I té jsem chtìl trochu imponovat, aby vidìla, e si nevezme nìjakého kolomazníka, nýbr
inteligenta. Co mi Brachvogel napovídal, to vecko jsem udal.
A myslím, e jsem nìkde trochu i pøiváil.
Jakmile rodina vìøí, e z básníka mùe se poøídit manel,
jsou také moje ovce v suchu. Rulíkovi povìsíme na krk Fanynku, a pak povedu k oltáøi matku já. Aby pomluvy známých
a veteèné poznámky pøátel - obligátní vìc pøed kadou svatbou! - nevyhodily enicha mnou objeveného ze sedla, musím
kolem jeho hlavy teï chodit s kadidlem.
Provedl jsem to k úplné spokojenosti.
Obkládal jsem Rulíka tak nestydatì vavøínem, vyprávìl jsem,
co ve v budoucnosti poesie si podmaní, líèil jsem pùvabnost jeho verù, mysticismus - to slovo bylo mou parádou mysticismus jeho poesie, velkolepost mylenek a nádheru
jeho líèení - e jsem chvílemi myslil, e mne Rulík za nestydaté
toto chválení poleje.

Ale básník pøijímal moje pocty, svìdèil, pøikyvoval a posílal
do sebe skrojky ruského dortu s takovým klidem, e mi zaèínalo být úzko. Co budu mluvit, a váleèek, který do mne vsadil Brachvogel, úplnì vyhraji?
Pomohla mi vak paní Horpíková. Teï zaèala ona chválit
naeho hosta.
Nerozumí tak tomu docela prý jako já dokud byl nebotík,
noviny prý nebrali - ale sama má náramnì ráda deklamovánky. I kdy nìkdy nìèemu nerozumí, moc prý se jí to líbí.
Pak zaèala dcera. Øekla, e mìly sleènu uèitelku, která jim
dìlala sama pøání - vesmìs ve verích. e to bylo tak hezké ale tak tìké, e se tomu nemohla nauèit. Ale domovníkovic
Baruka ta e mìla na to hlavu. Pak øekla, e se jí moc líbívají
gratulaèní vere v inserátech. Ondyno prý panu Smotkovi
oddané dìlnictvo pøálo takovým hezkým øíkáním Pøi tom jsem Fanynku ouchl já.
Fanynka sebou trhla a obrátila se na mne otázkou: Vdy
jsem snad nic netento?
Zamaskoval jsem nesnáz tím, e jsem zvrhl sklenici vody
na ubrus. V nastalém poplachu zapomnìlo se na Fanynèinu
øeè, a pak jsem podpíchl pana Rulíka, aby také on o nìèem
se rozpovídal.
U vech vudy - básník, koláèky a cukrovím náleitì nasycený, na tuto pøíleitost èekal. Mìl jistì nastudovanou pøednáku - tak znamenitì se rozhovoøil. Øekl, e vidí, e v této
rodinì je zájem o svìtlou øíi poesie - avak èerná duha pøedsudkù e dusí zákmity køiálového porozumìní. Je-li vak
dámám libo, e pøinese zlatý klíè, kterým otevøe rezavé zámky nepochopení nových svìtù za vetchou zdí k smrti odsouzených dogmat, a ukáe, e na rudých loukách øíe budouc-

na rodí se ji støíbrné primule blaenství, jeho tuením tìhotné století upadá v nostalgické vibrace - Byl bych po této øeèi s nejvìtí radostí dal panu Rulíkovi pár
pohlavkù. Ale byl to vysvoboditel mùj - nechal jsem ho tedy
bláznit.
S dám se pot øinul - ovem: mám pevnou konstituci, ale
výklady Rulíkovy byly i pro mne hrozné silným koøením. Nebýt
on klíèem k mému manelství s bohatou vdovou - byl by letìl
ze dveøí za ten salát, který mluvil.
Facitem veho bylo, e se Rulík nabídl k èastìjím návtìvám, ve kterých prý vysvìtlí nové smìry poesie domácí dopodrobna. Paní Horpíková s radostí návrh akceptovala - já
na ni významné mrkl. Byli jsme oba pøesvìdèeni, e je tika
u vlasu. Teï jen vnadidlem zahrát jak chòapne po udici, je ztracena.
Vnadidlo nestálo za nic - ale bylo pomalováno tisícovkami.
Byl jsem pøesvìdèen, e tato hladová ryba necouvne!
Tøetího dne mìl jsem toho ji záruku. Navtíviv básníka, zjistil jsem, e se mu u domácích náramné zalíbilo. Pochopil tak
situaci, e mne ji ani dost málo netrápil hovorem o verích.
Mluvil zcela reelnì.
Vloil jsem mu pøi tom na srdce, aby si pøedcházel hlavnì
paní Horpíkovou. Co ta øekne, e je u Fanynky svaté.
Dal jsem mu pak nahlédnouti i do své budoucnosti. e si
vezmu paní domácí, ale e mu budu dobrým tchánem. - V tom,
e ho chválím paní Horpíkové, má ji dùkazy mé pøíznì. A teï
teprve pøitlaèím, aby ho nikdo ze sedla nevyhodil.
Div mi ruku nepolíbil - básník rozcuchaný. Inu, má být zaè
vdìèen! To vìøím!
*

V polovici prosince pøily do závodu nemilé zprávy z jiního
Tyrolska, kam jsme posílali své zboí nejlepímu odbìratelstvu. Vpadla nám tam konkurence z Bavor. Dva nai cestující
vrátili se bez úspìchu. Nebylo vyhnutí - musil jsem tam sám.
Skoro týden jsem tam bloudil, mluvil a pøesvìdèoval - a jsem
Bavoráky vymlátil z naich posic. Uèinil jsem takové nabídky,
e se nám vichni odbìratelé zase vrátili. Nìkteøí se zavázali
dokonce na øadu let.
Kdy jsem posledního zákazníka pøipoutal, poslal jsem éfovi telegram, který se podobal depei po vítìzství v rozhodující bitvì.
Pak jsem sedl do vlaku a ujídìl do Èech. V Linci, kde jsem
nocoval, koupil jsem paní Horpíkové nádherné boa. To jí dnes
poloím pod stromeèek, a se vrátím bezprostøednì pøed
tìdrou veèeøí. Kdo ví, zda dnes nebudeme cinkat sklenicemi, pøipíjejíce zasnoubení Fanynky s Rulíkem.
Vdy tam básník chodil pøed mým odjezdem ji dennì.
Jeho zasnoubení je ouverturou mé enitby. Boa z Lince bude
vlajkou nejbliího mého úspìchu. Koupil jsem vìc náleitou.
Uhodil jsem se pøes kapsu, jak se sluí na enicha bohaté
nevìsty.
Pøijel jsem ji za era. Fiakra jsem si vzal na nádraí - jaké
spoøení? Paní Horpíková pøinese penìz jako plev.
U domácích zvonily sluky pøíbory a talíøi, kdy jsem kolem
jejich dveøí putoval schoditìm do svého bytu.
Honem, honem do parády - aby na mne nemusili èekat. e
se na tìdrý den vrátím, psal jsem paní Horpíkové z Tyrol tuí jistì, e ji nìèím pøekvapím. Bude koukat panièka boubelatá - roztomilá - líbivá -

V nejlepích pøípravách k náleitému vystoupení u domácích
pøekvapila mne domovnice. Odevzdala mi psaníèko a hned
zmizela.
Bloud - paní Horpíková. Zve mne asi k veèeøi. To si mohla
uspoøit. Pøiel bych i bez pozvání - jsem pøece u u ní více ne
nìjakým hostem.
Roztrhl jsem obálku a ètu:
Ctìni pane!
Prosím Vás laskavì abyste, vzal na vìdomost e sem
se vèera vèera zasnoubyla spánem Rulíkem, spisovatelem
èeskim, Fanynka se vdávat nebude. Zúctou
Lori Horpík.
----------------------------------------------------------Na ten tìdrý veèer do smrti nezapomenu. Strávil jsem jej
ve vlaku, ujídìje do Vídnì.


III.
nìrovaèka.
Chéf mne vyslal do Paøíe ukonèit jednání o dodávce degrasu. Vleklo se to k zoufání, v korespondenci u byl zmatek.
Chtìj nechtì, musil jsem tedy zajet do Francie. Za dva dny
jsem tu ve skoncoval tak astnì, e z obchùdku kynulo pìkných pár tisícovek zisku a slibné vniknutí a pùdu pro ná závod. dosud panenskou. Sám jsem shrábl nìkolik stovek provise, tentokráte jak náleí zaslouené.
Peníze mne podpálily k nìkterým útratám. Jedna byla pøímo komická. V Palais Royal pøi nákupu letní vesty nabídla mi
hezká prodavaèka ertem nìrovaèku. Pøipomínám: dámskou nìrovaèku. Zcela nový systém, patentem chránìný
v celé Evropì.
Byl to korset neuvìøitelných vlastností. Úplnì pøiléhající k tìlu
nejútlejí krasavice právì tak jako k hrudi dámy obrynì. Nìkolik hmatù na tøi sponky - dva pohyby skrytou pruinkou zpùsobily div, e se jemná ebérka korsetu semkla nebo rozestoupila. Dítì mohlo nosit tento toaletní zázrak zrovna jako
blahobytnì rozkypìlá matrona. Veselá prodavaèka zkusila
nìrovaèku na své pùvabné hrudi - ruku mi zavedla k podivuhodným kloubùm v hedvábném krunýøi, dala mi - ètverácky
se chechtajíc korset na svém tìle rozepnout, zavøít - po tìchto rozèilujících experimentech nezbývalo ne koupit...
Vynálezce této nìrovaèky prý za pùl roku stal se milionáøem. Pochopitelno. Korset jím vynalezený byl vrcholem jemné mechaniky. Tìlo v ní dostávalo linie Afrodity - duchaplný
tvùrce plným právem dal svému vynálezu jméno Venue. Tato
bájeèná nìrovaèka dovedla pøebásniti hrud astné eny,
která si ji opatøila. Nikde netuil vak ani zkuený pozorova-

tel nejmeního klamu. Tak byla pruná, pøiléhavá, v obrysech
elegantní tato nìrovaèka beze vù, bez nápadných lemù
a pásù.
Nue: koupil jsem dvì ty Venue, poloiv za nì pøed krásnou dívku na pult krámu nekøesanský poèet frankù. Nemìl
jsem, komu je pøivézt - ale kdy to byl tak líbezný, tak rozkoný instrument a prodávala je taková kyprá hrdlièka - koupil
jsem dva exempláøe a odvezl je do Èech z francouzského
Bábelu. Na hranièní stanici nìmecké v Avricourtu a èeské
v Brodu nad Lesy propaoval jsem je v rukávech svého svrchníku. Vely se tam jako pár rukavic. To jsem se nasmál celníkùm, kdy se mi hrabali v kuføíku jako krtci...
*
Brzy jsem jednu z bájeèných nìrovaèek dobøe umístil. Dostal ji pøítel Hrouda pro svou krásnou panièku, se kterou mne
seznámil v hospùdce u granátníka.
Pøítel Hrouda byl mnou pokládán za hrozného omezence,
ponìvad il pouze z výnosù svých pìti pøedmìstských èinákù, nedìlaje od boího rána nic. Ale zcela nic. Jediným jeho
zamìstnáním byla pravidelná návtìva granátníka kadého
veèera, jedinou jeho vání poèestná ístka. Za ístku byl by
snad prodal i svou cho. Váhu této obìti dovedl by ovem
pochopiti jen, kdo alespoò jedenkráte spatøil zlatovlasou tuto
bohyni, kterou pøítel Hrouda z trafiky ve vlastním domì jednoho krásného dne byl uvedl pøed oltáø. Vytøel tak zrak nejenom
jednookému trafikantovi, který z pøitalivosti své prodavaèky
nesmírnì tìil, ale i stùm mlsounù, kteøí si zacházeli Bùh ví a
odkud nakoupit kuøiva a popást oèi do trafiky v Hroudovì
baráku.

Kdy jsem paní Hroudovou po prvé spatøil, popadala mne
rozèilením témìø zimnice. To nebyla ena - co si pøila
po divadle ke granátníkovi pro mue - to bylo zjevení z baletního divertissementu. Vlasy - oèi - líce hrdlo, ach! pøeaté
velkými hrachy koralù ramena - hruï v nadýchaném hedvábí
- ne, nemono vyslovit, nemono popsat.
A jaká bujnost v tomto tìle - a jaké ohnì v oèích, jaká mtnost pohybù, jaké zdraví v smíchu, jaká chu k ivotu v kadém slovì, posunu a výrazu...
Vùbec: ena nade ve pomylení. Chvìl se, kdo ji po prvé
vidìl - jaké tìstí, kdo ji mohl políbit - jaké blaho, kdo ji mohl
obejmout jaká rozko, kdo mohl øíci, e mu patøí tento výstavní soubor enských vnad...
Sáhl jsem jí na zub hned prvního veèera. Osvìdèeným svým
taktickým zpùsobem. pièkou nohy zarejdoval jsem k jejímu
støevíèku. A èekal jsem. Odsune noièku?
Nic se nestalo. Dobrá. Jedu pièkou podle nártu a k prstíkùm - hebounce, jako by vítr vanul zvadlý list... Lehce nohu
nazvedám a teï sunu nad pièku jejího støevíce. Nyní pøitisknu - ale na paní Hroudovou se pøi tom ani neohlédnu. Dívám
se do karet Hroudových, který - zapálen do hry - chystá
se vyloviti nejpøíhodnìjí.
Noièka se nehýbe. Zatelegrafuji dvìma dotyky své nohy ejhle! Uvìznìný støevíèek odpovídá. Dvakrát sebou mrskl jako
úhoøík, ale, neutíká - na mou dui: neutíká!
Teï jdou oèi na zvìdy. Paní Hroudová se chápe sklenice
a pije tak dlouho, jakoby chtìla odstìhovati se do nádobky
naeho krèmáøe. Ale teï pøes jeskyòku sklenìnou utíká
ke mnì pohled její - hosana! To byly dva výbuchy elektrického napìtí - tyto pohledy elmovské - k srdci ly, jako kdy
bodne vlaským konèíøem...

*
Stal jsem se denním hostem granátníka. Kolem paní Hroudové byly vyhozeny ji vechny náspy mého obléhání. Nejsem
bøídil, vím, e krásná ena je jako saracénská tvrz, není mono dobýti jí jediným útokem. Krásná ena chce vidìti námahu
útoèníkovu - ustupuje obèas, aby opìt náhlým výpadem znièila vecku nadìji. To chce, aby se vyhodily okopy na jiné stranì. Hraje si s nepøítelem - lakuje s jeho operacemi - tím ho
kádlí, drádí - ó, mne nebude nikdo uèit, kde nutno poloit
ebøíky, kudy se podlézá most, jak zaskoèit výpadní branku.
Spojení s nepøítelem bylo stále nejlepí. Tiskl jsem ruce vyhrál jsem na pièkách jejích botièek ji celé symfonie - tøikráte jsem ukradl hubièku. Za poslední jsem dostal polièek ale to byl pouhý etiketní polièek - polièek, který byl spíe pomazlením - polièek, jakých bych vzal tisíc...
Po tomto polièku - provázeném dvìma úzkostnými pohledy
paní Hroudové, napadlo mi, e se pøi støedovìkém obléhání
velmi èasto získávala zrada v nepøítelovì hrazení úplatkem.
Tak poetilý ovem nejsem, e bych si kupoval enu zlatem to èiní nejapní koláci lásky. Stratég získává enu spíe malièkostmi - ale dárek musí míti ráz originality, musí v nìm býti
nìco vtipného, nìco, èím je obdarovaná pøekvapena, oslnìna.
ukl jsem se do èela. Takovým dárkem, vtipnì voleným a pikantnì pøekvapujícím, mohla by býti paøíská nìrovaèka. Tisíc brokù! Ano - tento dárek z rukou oddaného ctitele zpùsobí vìtí dojem, ne plá indické císaøovny. Podivíte se, milostivá, jaká slupka pohltí vá rozkoný trup - jak v ní krásné
tìlo vae nabude linií pohanské bohynì, jak uasne krejèo-

vá, a jí poruèíte, aby na tomto arcidíle francouzské rafinovanosti vykonala mìøení pro novou toilettu. Jak získají vae ramena, jaký tíhlý vá pas úmìrnì se spojí s krásným vaím
bokem - zrcadlo vae oslepne na vteøinu, a se postavíte pøed
nì v tomto klenotu francouzského odìvnictví. A vás v ní uhlídá vá mu - teï jsem syknul vztekem - Bùh ví, e bych mu
teï ihned radìji stonásobil pøijatý od vás polièek - ale bez
kouzla, kterým byl prosycen úder vaí ruèky mìkké, bílé, vonné...
*
Paní Hroudová dostala mou nìrovaèku. Provedl jsem to
státnicky. Na noèní pouti od granátníka dal jsem krásné enuce svého kamaráda hádanku. A øekl jsem, e dostane,
uhodne-li, ode mne na památku vìc, jaká jest jen jediná tou
dobou v Praze. Z Paøíe doklopýtá k nám móda vdy o rok
pozdìji. Nue, mám nìco, èeho je v echách a snad v celé øíi
jediný exempláø. Model, který jsem získal v Palais Royal
za drahé peníze. Chytøe jsem zamlèel, e mám dva exempláøe záhadného daru - aby hodnota slibované odmìny v oèích
Hroudových a líbezné jeho choti jetì vzrostla.
Inu, hádanku neuhodla mi krásná paní - ale nìrovaèku dostala. Hoøela zvìdavostí jako pochodeò, co jsem to pøivezl
z Paøíe tak vzácného. Dal jsem se ovem chvíli nutit - i manelem - a pak jsem povìdìl, co pùvabného pøinesu zítra odpoledne k Hroudovùm jako pøátelský dárek na památku.
Bude míti nìrovaèku neslýchaných pùvabù paní Hroudová
- v Praze jediná. A ji oblékne, ustrne, na jaký to div se zmohli
chytøí Francouzi.

Druhého dne dostala paní Hroudová paøískou Venui. Pøijali mne, jak vítá královský dvùr poselstvo asijského potentáta. Poloil jsem na stùl nìrovaèku, jako bych byl pøinesl
rodinný poklad mohamedánské jakési dynastie. Zlaté nitky
svítily v èerném hedvábí jako upinky hadího tìla, kdy jsem
rozèilenou panièku zasvìcoval v tajnosti sponek a nìkolika
ocelových pruinek. Manel sám veho se té dotekl, otázal
se na podrobnosti, prosmykl ve tlustými prsty a prohlédl si
zvlátì dobøe i ochrannou známku na zadním lemu: zlatem
tkanou Venui dle nìjaké památné sochy napodobenou.
Pak se odebral s chotí do lonice, aby ihned bylo zjitìno
na nejvlastnìjím tìle paní Hroudové, jak se moje theorie
osvìdèí v praksi. Po horkých dvaceti minutách, kdy jsem
se pekl tuchami za dveømi, oddìlujícími salon, vrátili
se manelé s vítìzoslavným jásotem. Venue splnila vechna oèekávání. Paní Hroudová objevila se jako novì brouený drahokam v krásné hedvábné robì, která na nový korset
pøimkla se jako pokoka. Ale jaké ta byly nyní linie, jaké formy!
Neudrel jsem se a rukou pøejel - jako by se jednalo jen o odborné zjitìní, elastické tìlo paní Hroudové kolem pasu nìkam pøes boky nezdrel jsem se: lehce jsem pøi tom típl svùdnou enu - ani ji nevím dobøe, kde - - -----------------------------Ale ona vìdìla, protoe mne lehce klepla, pøes prsty. Prosím: nìrovaèkou projelo mé típnutí - jak mistrný to kousek
francouzského prùmyslu!
Tímto dárkem poloil jsem ebøík pøes nejnebezpeènìjí pøíkop obléhané tvrze - nyní chytøe poslední operace a potom ji
jen v pravou chvíli k útoku.

Brzy na to vzal mne Hrouda na obchodní zájezd do Kralup.
Prodával tam zdìdìnou zahradu. Paní Hroudová mìla tehdy
abonentní veèer ve vinohradském divadle. Cedule oznamovala, e je konec o pùl desáté. Umluveno tedy mezi manely,
e se dostavíme pøímo z nádraí pøed koncem hry do vestibulu Mìstského divadla. Poèkáme na paní Hroudovou a zajdeme pak do nìkteré vinohradské pivnice nebo na sklenku
vína. Jak se bude hodit.
O ètvrt na desátou pøispìchali jsme vak do divadla s jiným
plánem. Ve vlaku seel se Hrouda se dvìma kamarády z vojny.
S Vídeòáky, kteøí se vraceli Prahou. Veselí kumpáni zazáøili
tìstím, e se seli s Hroudou, a nabídli nám pøátelské pobesedování ve vinárnì u kamenné hvìzdy. Vdycky pøi svých
zájezdech do Prahy tam vesele hýøívají. Nalákali nás také. Slíbili jsme, e se tam dostavíme i s paní Hroudovou. Vídeòáci
oznámili, e pøijdou ihned, jakmile si zajistí nocleh v hotelu.
Hrouda najal na nádraí vùz a dovezl mne na Vinohrady.
Hra se chýlila ke konci. Jali jsme se tedy pøecházeti prostranným vestibulem.
Náhle zaskøípnou dvéøe - ale nikoli dvéøe k hlediti, nýbr
ve vchodu z námìstí; tìmi vstoupí - paní Hroudová!
Vidìl jsem ji døíve ne Hrouda - a témìø jsem se ulekl, spatøiv, jak ustraenì se zachvìla, kdy nás tu ji byla shlédla.
Zesinala, zalomcovala koeinovým plátìm a pak si stáhla
rùový ál pøes oèi.
Ale Hrouda ji ji byl poznal. Kvapil k ní a ptal se, odkud to
pøichází.
Není mi dobøe - zakoktala paní Hroudová - vyla jsem
tedy na vzduch - ulicemi jsem trochu procházela - a teï - teï
jdu - abyste tu marnì neèekali.

Poznal jsem, e je nesmírnì rozèilena - i to jsem poznal, e
není za mák pravdy v tom, co povídá. Ale jal jsem se soucitnì
vyptávati na pøíznaky churavosti - a kdy prohlásila, e nemùe s námi, e musí domù a ulehnouti - poèal jsem brániti naléhajícímu kamarádu, aby nenutil enuku k pozdní besedì
s vídeòskými hostmi.
Také jsme ihned zavezli paní Hroudovou domù - pak jsme
vak rovnou odjeli ke kamenné hvìzdì.
*
Vídeòáci byli ji v plné práci. Po láhvi moselského poruèili
ampaòské. A odmítali veliké upejpání. Musilo se stále jen
zvonit sklenkami a pít. Lahvic zbavených drahého obsahu
na stole pøibývalo jen co. Èíník Alois, obsluhující útulné pokojíky vinárny, sotva staèil nosit, chladit a otvírat tìké láhve
francouzského umiva. Ale slouil nám s velikou radostí od hostù tak veselých mohl oèekávati pìkné propitné.
Veselili jsme se sotva asi tøi ètvrti hodiny, kdy tu vpadl do naeho zákoutí pan Alois smíchem se a otøásaje.
Pánové - volal, dre se veøejí, aby nepadl návalem veselosti, to byste uasli, co ve vedlejím ánbøíku zapomnìli
hosté. Byl tam nìjaký dùstojník s dámou, a pánové - moc elegantní dáma v drahé koeinì -
Nue! Co je? volalo nás nìkolik souèasnì. Pøed hodinkou asi odeli, a ta dáma tam zapomnìla -
Ven s tím! Co zapomnìla?
Leelo to na pohovce - chechtal se pan Alois, a se prohýbal. Pak sáhl pod pai a pozvedl - nìrovaèku!

Vídeòáci vypukli v divý jásot. Jeden z nich vytrhl panu Aloisovi podezøelou trofej a zamával jí roztáèeje osudný korset
jako prapor - - Krev mi stydla v tìle. Byla to èerná hedvábná nìrovaèka,
protkaná zlatými nitkami. Byla to nìrovaèka, pøivezená mnou
z Palais Royal - - Také Hroudovi rázem ustydl smích na rtech. Sáhl prudce
po ruce, v ní se rozvíjel èerný korset, a pøitáhl podezøelý pøedmìt k svým oèím. Hledal zadní èást nìrovaèky. Okamitì
nael tu Venui, zlatými vlákny vetkanou do lemu. Poloil ukazováèek na tuta ochrannou známku a obrátil se oèima
ke mnì.
Je zøejmo, øekl jsem, e u se tento vzorek prodává také
v Praze. Odpovìdìl jsem tak, tìce pøemáhaje rozèilení.
Moná, øekl Hrouda. Pak svinul nìrovaèku a pøistoupil
s ní k Aloisovi. Nìkolik slov s ním stranou pohovoøil. Pøi tom
mu vtiskl bankovku do dlanì. Èíník rychle zavinul korset
do novin, naèe Hrouda vsunul koupený pøedmìt do kapsy
svého koichu. Pak usedl opìt mezi nás a poruèil vesele nové
láhve drahocenného moku.
Vídeòáky jsem zatím ji svedl na jiné cesty hovoru. Spustil
jsem dokonce nìjakou veselou odrhovaèku. Hroudu jsem tím
chtìl té zmásti, e se v mé hlavì nezrodilo ani nejmení podezøení.
Ale myslí jsem byl v Hroudovì koichu. U èerné nìrovaèky
se zlatými nitkami. Nikdo jiný - jen paní Hroudová tu zapomnìla neastný korset. Proto pøila do divadla z ulice proto
se zalekla èasné naí pøítomnosti - nebyla vùbec v divadle
krásná panièka. S dùstojníkem prodlela u kamenné hvìzdy.
Muselo jí tu býti neskonale blaze, kdy tak pomáhala svému
pohodlí...

Ale teï pøijde zlý doslov jejího dostaveníèka - a se vrátí
Hrouda, vínem rozpálený, a rozvine pøed ní èerné corpus delicti - jediné v Praze - neklamnì usvìdèující...
Nemohl jsem mylenkami z Hroudova koichu. Co - zmocniti se osudného korsetu nìjak, poslati jej tajnì paní Hroudové Náhle se mi zablesklo pøed oèima. Vdy jsem koupil
v Paøíi dvì nìrovaèky - a mou dui: dvì! A chlubil
se dokonce, e je exempláø - darovaný paní Hroudové, jediným v celé zemi. A druhý zatím leí na dnì zásuvky mého prádelníku. U vech vudy tu je výpadní branka z této nesnáze!
A ji pracoval mozek smìrem náhle objeveným.
V koichu Hroudovì je klíè od domu, pøipojený kroukem
ke klíèi od chodby. Toho jsem se zmocnil nenápadnì, hledaje ve svém zimníku átek. Pak jsem zapøedl hovor jiným smìrem. Zavadil jsem o nìjakého veselého kamaráda Vídeòských hostí, Majdla, znal jsem ho býval se mnou u Picka
a Lenze. Nyní jsem se udeøil do hlavy a zvolal: U vech kozlù! Vdy je Majdl teï v Praze. Vzpomínám si, e bydlí v Sokolské tøídì. Pánové - ten musí mezi nás. Jetì teï. Hned
se obléknu a skoèím pro nìho. Pøivleku ho ivého nebo mrtvého!
Výbornì! Výbornì! volali Vídeòáci - a zajásal i Hrouda.
Za okamik jsem byl v zimníku, a po nìjaké chvíli ujídìl
se mnou fiakr, narychlo Aloisem pøivolaný, k mému pøíbytku.
Vyházel jsem ji vechny pøihrádky prádelníku, kufr vyprázdnil, v atníku zpùsobil Sodomu - ale milého korsetu jsem nenalezl. Jako by se byl propadl sto mil pod zemi. Vechno zuøení, klení a rozmetávání atù a prádla nebylo platno nic. nìrovaèka byla ta tam.

Sletìl jsem k domovnici, která vykonávala sluebný dozor
v mém mládeneckém bytì. Vyburcoval ji v posteli a pøivlékl
do svého pokoje.
S poèátku se køiovala, pak velijak vytáèela, ale kdy jsem
udeøil na stùl a rozkøikl se jako by hømìlo, dala se do prosa.
nìrovaèku si vypùjèila Pepièka - dcera její jediná. Vzal ji její
milý - voják - dnes do Variété - chtìla se tedy nìjak vyparádit
- myslila hodlala - chtìla Kde sedí ve Variété?
Dostala lístek od milého -
Na které místo?
Nevím, poníenì prosím - jenom povídala, e je za korunu... - Kde - nevím -
Za korunu -
Teï mi napadá, e na nìm bylo èíslo 36 - vyhrkla domovnice, lutristka náruivá. Mìla pøi tom plné oèi slz. Jala se mne
prosit, abych se nehnìval - ráno e mi Ráno? Zaklel jsem jako pohan. Teï to musím dostat jetì teï! - rozkøikl jsem se, a ne uaslá domovnice vydychla, byl jsem ze dveøí. Za vteøinu ve fiakru: Do Variété!
To vìøím! Pepièka se chtìla vojákovi vyparádit. Aèkoliv toho
u ní nebylo zvlátì tøeba. Byla to ába jako malina. Naprostý
neodborník musil doznati, e byla radost podívat se na toto
kypré stvoøeníèko, tíhlé v pasu, pøekypující hrudi, bílého krèku a s ètveráckými dùlky pod èervení na plných tváøích. Co
jsem se jich na.típal u, co jsem se jí nakádlil, kdy mi pøila nìkdy uklízet místo drahé máteøe...
Kolikráte mne jenom u pleskla, kdy jsem jí ukradl hubièku. Ale bylo to takové plesknutí plné ohledù - jenom aby se neøeklo...
Vak jsem ho také pøíli nedbal...

Zatrolené kotì! Vida - ona se chtìla vojáèkovi ukázat jetì
líbeznìjí!
Jaké tìstí leckdy takového kmána potká. Ale tentokráte,
milý obránèe øíe, sloupnu s tvého pokladu trochu illuse - Nebo nìrovaèku èeká dùleitìjí úkol ne drádit tupou komisní fantasii...
Ve Variété jsem korunami zrovna stlal. Za vstup do chodeb,
za uvedení do vyích sfér, za hledání pravé estatøicítky za vyvolání Pepièky, která s otevøenými ústy sledovala právì
kozelce nìjakých artistù u samého stropu.
Teï pøilétla - rudá v oblièeji.
Pepièko - mamince není dobøe - je sama doma - tatínek je
v hospodì - to jsem pro vás pøiel. Honem domù!
Holèina se ani pohledem nerozlouèila s vojáèkem a ji letìla pøede mnou se schodù. Kdy jsem jí nabídl vstup do fiakru,
okamik se upejpala. Ale pak vhupsla do vozu a u jsme jeli.
Fiakr byl pøedem ode mne dostal ji pokyny.
A teï lo ve jako na soustruhu. Pepièka nejprve zvìdìla,
e mamince neschází nic, ale mnì e schází nìrovaèka sáhl jsem pøi tom holèinì na pas a zjistil, e je obleèena
v kletích paøíského vzorku. Pomoc ádná, Pepièko, nìrovaèka musí dolù, a to hned! Zde ve voze!
Pepièka vykøikla - ale to jsou na mne slabé zbranì. Lhal
jsem, e tento vzorek musí jetì v noci do Vídnì, e se jedná
o dodávku za nìkolik tisic, e by ujel vlak - povídal jsem, co
mi napadlo.
Holèina, e za ivý svìt ne. To jsem poèal hrozit a posléze
smluvil, e vystoupím na chvíli z vozu, poèkám u nìho - ona
e shrne záclony a pak mi odevzdá, co si neoprávnìnì vypùjèila.

Pepièka svolila. V ústraní Mariánské ulice, kam jsme zajeli, vykonán obøad. Za minutku podala mi korset horký, e
se z nìho a kouøilo... Skoèil jsem opìt do vozu- uloiv vzácný pøedmìt do zimníku a dovezl jsem pak Pepièku domù.
Zadarmo jsem to ovem neudìlal. Musila mi dát jetì
ve voze hubièku...
*
Za nìkolik minut po té odmykal jsem ji Hroudùv dùm. Potichu jako lupiè pøiblíil jsem se do prvého patra a tu astnì
odemkl beze veho povyku dvéøe na chodbu Hroudova bytu.
Zde jsem se vyznal i potmì. Na pravo je koupelna, druhé dveøe
na levo vedou do lonice. Vchod nebyl uzavøen - proto jsem
se octl naráz v pokoji. Ponìkud jsem pøi tom vak pøece jen
zalomozil.
To jsi ty? ozvalo se. Poznal jsem hlas paní Hroudové.
Ano! zabruèel jsem.
Rázem cvaklo nìco a lonice naplnila se svìtlem. Na jedné
ze dvou ohromných postelí vztyèila se - paní Hroudová.
Pro Boha ivého! Co se stalo? vykøikla. Pøiloil jsem prst
k ústùm, postoupiv o krok k posteli, kde krásná panièka rychle
na sebe hrnula pøikrývku.
Stál jsem s cylindrem na hlavì, opatrnì ohlíeje se po vech
dveøích. Milostpaní - vy jste byla dnes ve vinárnì u kamenné
hvìzdy. Neodpovìdìla. Ale vytøetìné oèi, prudké hnutí tìla
volalo místo ní doznání.
S dùstojníkem -
Pane -
S dùstojníkem! Zapomnìla jste tam -?

Vy jste ji nael? køikla a vztáhla proti mnì nahou, krásnou
pai, ozdobenou na ramenì lehounkou krajeèkou koilky.
Èíník ji nael - a odevzdal - vaemu mui!
Po tìchto slovech vyskoèila paní Hroudová z postele - nic
nedbajíc, e se ocitá pøede mnou v prùsvitném noèním úboru
- e se jí smeká koilka s bìlostné hrudi - a padla pøede mine
na kolena, Jeí Maria - to není pravda!
Je to pravda! Pøijde a pøinese vám ji.
Nepøinese! Skoèím s okna - je-li pravda, co povídáte. Vymrtila se pøi tìchto slovech jako kámen prakem vrený a skoèila k oknu.
Ale ji jsem byl sevøel paní Hroudovou. A vleèe ji k loi, pravím, duse hlas: Pøinesl jsem vám jinou nìrovaèku - právì
takovou. Zapøete, e ve vinárnì zapomenutá je vae. Tu je.
Kdy jsem poloil korset do jejích rukou, klekla pøede mne
a jala se objímat má kolena, vzlykajíc Není èasu nazbyt. Musím opìt do vinárny. S Bohem!
Paní Hroudová vrhla se vak na mne jako tygøice a jala
se mne tisknouti k sobì. Chtìla mne zulíbat - chtìla - ale já
byl pøíli znepokojen dneními nesnázemi - ba, nutno doznati
- e mne ovládal ji jakýsi odpor k této svùdné enì. Její nahota mne dokonce odpuzovala. Kdy jsem si pomyslil, e pøed
nìkolika hodinami toto krásné tìlo bylo dáno v plen kterési
uniformy - vztek mnou zalomcoval. Odsmykl jsem paní Hroudovou a k loi - a neohlédnuv se více, kvapil jsem z lonice.
Tie sebìhl jsem se schodù, odemkl dùm - za né kolik minut
byl jsem opìt u kamenné hvìzdy, hubuje, e jsem pùl Prahy
sjezdil, marnì hledaje pana Majdla...
*

Èasnì ráno dal nás vinárník odvézti automobilovou drokou. Vídeòáci nevìdìli jistì ji ani, jak se jmenují. Kdy jsem
je odevzdával portýrovi v hotelu, musil pøivolati pomocníka,
aby je neporuené dostal do najatého pokoje.
Hrouda byl ve stavu o nìco pøíznivìjím, ponìvad jeho opièka jak obyèejnì byla prosáklá melancholií. Plakal dokonce,
a kdy jsme se octli na dlabì naeho pøedmìstí, spustil zoufale: Touto nìrovaèkou jí jetì teï v noci rozbiju oblièej.
Rozbiju - aby se neopováila více pøed lidi. Larvu si bude musit
koupit mrcha zloøeèená - nestydatá - -
Zastal jsem se paní Hroudové jako kavalír. Krk i s hlavou
jsem sázel, e se Hrouda mýlí. Je to osudná náhoda - jistì
nìkdo byl také v Paøíi - snad ji ve Vídni prodávají tyto diskretní pøedmìty - snad to byla vùbec cizinka nìjaká A opìt jsem sázel hlavu na ctnost enuky milého soudruha, který sliboval drahé choti tisícerá pøekvapení, ale ádné
pøíjemné. Duoval se, e jistì je toto její nìrovaèka - ale e
uhlídá - hned, jak se vrátí - Byl jsem rád, kdy automobil zastavil pøed domem Hroudovým. Bylo toho neklidu pro mne dnes právì tak ji míra vrchovatá...
*
O polednách vzbudila mne Pepièka domovníkovic. Tøikráte tu pro mne byla prý ji sluka od Hroudù. Mám tam pøijít hned, jak vstanu.
Pepièka dostala za tu zprávu hubièku. Pøijala ji bez nejmeních námitek. Pak jsem se co nejrychleji upravil a spìchal
k Hroudovùm.

Tam mne uvítali jak èínského prince. Hrouda mi vyel v ústrety
a uvedl pøed záøící cho do salonu.
Zde mne objal a øekl: Pepièko - tento mùj pøítel za tebe ruèil, kdy jsem i já ji o tobì pochyboval. Je jasno, jak dobré,
poctivé srdce má. Za to mu dá hubièku - a to hned!
Paní Hroudová jala se upejpat - já také pln rozpakù koktal
divná slova, ale Hrouda nepovolil. Vstrèil mi vnadnou enuku do náruèe, v této pøíjemné posici dostal jsem od kypré paní
Hroudové ohromnou hubièku. Horkou jako vaøené víno.
Nikdy v ivotì jsem tak legálnì nelíbal...


IV. Perlové knoflíèky.
Koupil jsem je od pana Frantika Kohna - obchod s muským prádlem - v kavárnì Kalkuta, kdy byl prohrál asi pùldruhé stovky ve ferblu, který váni-potrhlého komisionáøe
nahrazoval milenku. V podobných rozpacích by prodal tøeba
Pranou bránu. Dal jsem za ten páreèek hotovì sedmaètyøicet zlatých. Tého dne pøesvìdèil mne v pivnici u Parùkù
odhadce zastavárny a obecní starí pán Sábl, e jsou perly
pravé a e jsem koupil dobøe. Pod stovku e bych nemohl je
dostat nikde pod sluncem. Jeho zastavárna by na ty dvì podivné kulièky modravého lesku pùjèila bez okolkù nejménì
edesát zlatých.
V nedìli jsem si zapjal knoflíèky do koile a el jsem odpoledne do kavárny v Obecním domì mezi pøátele budit závist.
Sedìl tam úèetní z Orientálského bazaru, a ten mi perly hned
pochválil. Upozornil na nì celý stùl a øekl, e jsou to tak zvané
perly Pyris, které se podobají, pravým a na to, e svítí. Pøi
tom zcela nejasnì vykládal, jak. Proti tomuto jalovému posudku jsem se ohradil a pøipomenul jsem, co mi øekl pøítel
Sábl. Úèetní se mi dal do smíchu a øekl, e zná pana Sábla
a e ví, jaký je on galanthom. Vidìl, e z nich mám radost,
proto mi jí nechtìl halit. Ale orientálský úèetní je poznává
na první pohled. Jsou to perly vyrobené ve Francii, a to
v dílnách firmy Pyris. Jsou dobrého vzhledu, trvanlivé, ale svítí
- proto pøed znalci se jimi nesmím blýskat. Daleko lépe bych
byl uèinil, kdybych byl koupil u nich. Úèetní mi dodá perly tée
velikosti - druh 3a - výrobek Trapezunt, a to pár montovaný ji
pro náprsenku, za tøicet korun. To je cena pro mne -v krámì
je nemohou dáti pod padesát. Ale bude to zboí prima. Nepozná nikdo pod sluncem, e je to imitace. Na dvorní ples

s nimi mohu a budu budit závist. To, co jsem koupil, je, tovar
dosti dovednì robený, ale barvený afránem, míchaným molkou. Je to také pøíli fáblováno. Tomu slovu jsem dobøe nerozumìl, ale myslím, e to nìjak souviselo s pøíjemným leskem
mého majetku.
Trochu jsem svùj kup bránil, ale na konec jsem si objednal
párek perel Trapezunt. Za tøicet korun, dokonalé montáe a na
zlatì. Potom jsem si el zahrát kuleèník, ale skonèil jsem
s hrùzou patných, ponìvad jsem stále myslil na to, jak mne
napálil Frantiek Kohn -obchod s muským prádlem.
Druhého dne jsem veèer v kavárnì pøijal dvojici perel z Orientálského bazaru. Ráno zael jsem ke klenotníku panu Leinwebrovi, aby mi prozkoumal, èím mne dle výroku znalce Kohn
napálil. Ale dostal jsem posudek velice pøíznivý. Odhadce
Sábl rozumí prý perlám málo - úèetní z bazaru nic. Moje perly
nejsou imitace - jsou výborné kadým smìrem, vzácné stejnou velikostí a tým jevem. Mají bratru cenu dobøe dvou set
zlatých. Za tento peníz je ode mne koupí ihned pan Leinweber, klenotník v praském svìtì renomovaný.
Také orientálské zboí mi prohlédl a øekl ihned, e je to výrobek firmy Trapezunt - má to nákupní cenu nejvý dvacet
korun. Zlato je nejhorí a jenom dobré fáblování mùe neznalce oklamat. Co to je, ani jsem se ji neptal.
Z krámu jsem el hrdì a o plesu obchodních cestujících jsem
si své pravé perly vetknul do koile a el oslòovat svìt. Ale
v tomto ovzduí lidí velmi bystrozrakých jsem patnì se svým
klenotem pochodil. Nejménì deset pøátel a známých mne ujistilo, e mám v náprsence imitaci. Nìkteøí to jmenovali výrobkem Pyris, jiní Trapezunt a nìkteøí hádali na známku Betel.
Tak mi tím pokazili veèer, e jsem po pùlnoèní pøestávce ji
ani se neotoèil. Sedl jsem si k Letoníkovùm ke stolu a mra-

èil se. Ale zjistil jsem, e jsem vzbudil neoèekávanou pozornost baculaté panièky, kterou jsem Letoníkovi, korespondentu od Heidenreichù, dávno ji závidìl. Osobièka v nadýchaných atièkách s poválivým výstøihem napøed i vzadu zakoukala se do mých perel. Oèi jí zaplály a po chvíli mi øekla, e
mám bájeèné knoflíèky. Její tatínek byl u Goldbraunù ve vývozním oddìlení a perlám rozumìl. Od nìho leccos pochytla
a musí se mi pøiznati, e jsem si opatøil klenot nádherný.
Projelo mne staré ètveráctví - a odpovìdìl jsem, e vím
o lepím klenotu, ne jsou mé knoflíèky, ale toho e se bojím
optat, chtìl-li by být mùj. Perel e jsem se neptal.
Paní Letoníková chytla jako sirka a nespoutìjíc oèí s mých
perel øekla polohlasitì, zda jsem se ji toho lepího klenotu
ptal?
Neptal, ale ptám.
Letoník se tou dobou u vchodu dvoøil starému Heidenreichovi - a proto jsem si tolik troufal.
Hezounká panièka se zapálila, zahryzla hoøení zoubky
do spodního, jako vinì rudého rtu, a pak zaeptla, e je chybou, e nikdy èlovìk neví, co myslím vánì a co øíkám jen
ertem. Pod hustými brvami pøi tom na mne dvakrát støelila
oèima.
Letoník dosáhl právì toho, e mu komerèní rada Heidenreich podal prsty své tlusté pravice a propustil jej blahosklonnì jako potentát. Proto jsem mohl chytající rybièce hodit ji
jen posledního èervíèka. e budu zejtra o esté u vyehradského tunelu èekat. e jí ukái, jaké pokroky èíní Nusle. Schováme se tam do era postranních ulic jako do peøin a bude-li
libo, pobesedujeme tam nìkde v restauraci. Nikdo nás nepozná.

Tu se na mne podívala - enuka kyprounká - pøísnì, jako
by mne vyhánìla - pak se vak zasmála na mé knoflíèky, a to
ji jsem vìdìl, e pøijde.
Kdy záøící Letoník zase pøisedl, nechal jsem ho chlubiti
se, jak byl jeho éf k nìmu roztomilý, jak ho chválil a jak mu
ruce tiskl. Pak jsem zaèal, jako bych s milostpaní byl hovoøil
o svých perlách. e jsou falené, e jsem to koupil v Norimberku za pár marek - ale paní Letoníková se nedala. Prohlásila mé knoflíèky za pravé a mé líèení za koketní klam.
Odhadla perly na pìt set korun nejménì a øekla, e by se nalo
málo tak úplnì stejných dvojic do náprsenky. Já jí pøi tom tiskl
noièku svou pravou lakýrkou a dostal touto podstolní telegrafií, ujitìní, e pøíjde zítra k tunelu - kdyby prely tøebas cihly.
***
Pøila. Mui namluvila nìco o smíchovské arénì a ji za tunelem mi dala dvì hubièky horké jako èerstvé koblihy.
Od tìch dob jsme se scházeli dobrých est nedìl. Pojednou to pøetrhla neoèekávaná událost. Z Dráïan mi psali, e
mi vyel tentokráte los saské loterie, kterým jsem se ji nìkolikráte pokouel svésti Fortunu. Tøi tisíce marek na mne
èekalo jako na enicha. Zajel jsem tam, výhru shrábl a pøelétl
jsem hranice jako pták, hlavu plnou plánù, co s nimi poènu.
e je roztavím nìjakými radostmi ivota, tím jsem byl jist.
Také paní Letoníkové jsem chtìl nìco z výhry koupit na památku. Ale její mu má dùm na Vinohradech jako hrad, ona je
samé zlato a kdy se zachuchlí, aby ji nikdo na schùzkách
se mnou nepoznal, ustí na ní samé hedvábí a pravá krajka.
Present za sluný peníz vyhloubí mi do výhry jámu jako studni

a malièkosti jí nepomohou. Co není moje osobnost ji krásným darem pro takovou lásky laènou panièku, která má - jak
nyní stále jasnìji vidím - mnoho vad? Nic, nic nedostane, ale
zajedu s ní do Kyvína v automobilu, po èem leckdy zatouila. Tam se asi nìkdy s nìkým potìila u èervené liky restaurace, hostinské pokoje, letní byty - kam v zimì cestují
stateènìjí Praané v párech inkognito. To jí tedy dopøeji této
romantiky. Ale s výhrou uskuteèním jiný - lepí podnik. Vyjedu
si nìkam do ciziny. Roznemohu se, vymámím dovolenou na tøi
nedìle a zahraji si v konèinách, kde mne neznají, na barona.
Tøi tisícovky mne zrovna pálily.
Myslil jsem pùvodnì na Opatii. Ale osud mi ukázal cestu
jinam. Prokurista z banky Herkules, dobrý kamarád Klváèek,
zlomil si nohu, kdy se vracel z cestovní kanceláøe na Mùstku,
kde si byl koupil okruní lístek do Nizzy. Chtìl tam za nevìstou, dcerou velkouzenáøe Treznera. Z nemocnice pro mne poslal, abych nìjak zpenìil lístek a vnutil nìkomu i byt v Nizze,
kterého se dopídil za smìnì nízkou cenu v pøíhodné poloze. Na lístku chtìl tratit polovièku, na bytì závdavek - slíbil jsem,
e se poptám, ale byl jsem jí jist, e se této náhody nepustím. Do Nizzy na jaøe! To bych byl oslem nejhrubího kalibru,
kdybych si tam nezajel sám.
V obchodì jsem zaèal stonat. Tøásly se mi ruce, korespondence se mi mátla, mluvil jsem nesouvisle a naøíkal na hlavu
a aludek. Jednou jsem i omdlel, a musili mne domù dovézti
drokou. Vysvìdèení jsem dostal od známého doktora, e by
mne byli na nì lehce mohli dodat do blázince. Ale já chtìl jen
dovolenou, abych mohl nìkam k moøi, kde podle úsudku lékaøe jedinì se mohla vyléèit má nervosa. éf radil nìjaká
zastrèená místa, kde by bylo klidno, a já pøitakal. Ale v kapse

mi poskakoval okruní lístek a smály se tøi tisícovky marek.
Pro ty je Nizza a jen Nizza na svìtì.
Paní Letoníková se do Kyvína v automobilu nedostala. Nebylo na to èasu. Musil jsem stonat i pro ni. Rozlouèil jsem
se s ní jen pohlednicí a tøetího dne sedal jsem ji v Mnichovì
do berlínského vlaku riviérového. Za ètyøiadvacet hodin poté
pøevlékal jsem se ji v Nizze do jarního úboru v pìkném pokojíku, z jeho okna jsem kadého rána mohl za zámeckým
vrchem vítat slunce.
Vzduch v Nizze v plném jaru je jako likér. Kosti tu dostávají
prunost oceli a svaly nejsou kauèuku nepodobny. Oèi vám
vecko ukazují skoro v bengálském osvìtlení. Na Anglické
promenádì u moøe a v kasinì se vám zdá, e jste o deset let
èipernìjí. Zejména, je-li v tobolce dosti poukázek na pøíjemnosti ivota.
A tìch enských! Z celého svìta je sem svezly rychlíky v nejkrásnìjím výbìru. Nestaèíte koukat - nestaèíte prohlíet. Voní
to kolem vás krásou, kvete elegancí, blýtí se klenoty a mámí
vás to vím, co je u en tím nejskvostnìjím. Musíte sem pøivést mnoho rozumu a mnoho penìz, chcete-li obého aspoò
petku domù odvést. Tak mne to povzbudilo, e jsem si dal
natisknouti navtívenky s tajemným jménem Hunfalvy M. Nìkolik maïarských vìt v hlavì mám, bude-li zle, prohlásím, e
jsem uherský Nìmec.
Peníze jsem uloil v Lyonské bance a poèal si hráti na barona. Pøedevím v kasinì. Oholil jsem se tak, e jsem mìl
vzezøení anglického majitele koníren se závodním zvíøectvem,
mluvil jsem nosem a oblékal se jako kníe do fraku kadého
veèera, kdy jsem el do kasina.
Nael jsem si tu v obrovském sále pod palmovým hájkem,
kde byla skryta hudba, stoleèek - mìl jsem brzy svého èíní-

ka, svou obsluhu jako lord - dobrodruství mohlo pøijít, kdy mu
bylo libo.
Pøilo. Po nìkolik veèerù jsem mohl sledovati krásnou
dámu, která byla obléknuta vybranì, èítala nedaleko mne Figaro, které si sama nosívala, byla jako zralý fík - a jistì jí nebylo více ne pìtadvacet let.
Pro tu jsem se strojil velmi peèlivì. A do náprsenky jsem
vdy vtlaèil své perly, kterým rozumìl odhadce Sábl, klenotník Leinwebr a milá paní Letoníková. Blytìl jsem jimi smìrem ku své cizince, která byla kadého dne obleèena jinak
a vdy vybranì.
Kdy mne jednou rozpálila svùdností a studeným pohledem
k mému stoleèku, poloil jsem na mramor dvoufrank a zavolal jsem svého èíníka. Diskretnì jsem se otázal a dostal za pùl
hodiny reference jako v informaèní kanceláøi. Je to dáma
ze zámoøí, dle veho vdova, ale prstenu snubního nenosí. Francouzsky mluví s pøízvukem cizím. Bydlí v hotelu Cimiez - tedy
dáma distinguovaná. Je tu teprve nìkolik dní, ale dosud jí
nikdo nevidìl v nìjaké spoleènosti.
Koøist pro mne jako stvoøená. Jsou-li ledové pohledy jen
idbou, porozprávíme si miláèku - porozprávíme.
Kdy pohovoøila s èíníkem nebo se pøi èetbì pousmála,
vybìhly jí z hoøejího rtu dva zoubky jako veverce. Bìlostné
jako alabastr, oba poètáøsky na vlas stejné a poválivì ostré.
Ale nevadilo v nejmením, e vyskoèily na strá nad plnìjím
retem dolním - naopak: ve vyzývavosti jejich bylo nìco drádivého - èlovìk si pøál, aby se do nìho zahryzly ty dvì mandle v malinách. Mnì by bylo nevadilo, kdyby mne byly kously
do srdce. Paní Letoníková plouí nìkde po Vinohradech snad se nael nìkdo, kdo mne v jejích snech zastupuje -jen
si poslute paní zámoøská -hryznìte do mne jako do jablíèka.

Ne zjistíte, e jsem ovoce nìkdy i natrpklé, kde nám bude
obìma konec? Já budu v Praze hateøit se zase
s personálem, jezdit po zákaznících a obelhávat éfa, jak je
nyní tìko pracovat, kdy pøibývá tolik konkurence. Budu zase
idit Letoníka a snad i nìkoho jiného, zmìní-li se mé názory
zde, nebo paní Letoníková tam. Ale teï je èas pro nás, pùvabná cizinko, e se lepího nedoèkáte. Chcete-li dobrodruství, pøicházíte v pravou chvíli. V Nizze je velká soutì, vae
zoubky nenaleznou sousta do té míry jadrného, jako já jsem
zde u stolku proti vám v úctì podepsaný.
ádná odpovìï. Pohledy studené jako podkroví o vánocích,
ba ádné pohledy vùbec. Figaro, káva, nìkdy ledová grenadina - vdy na konec cigareta se zlatou trubièkou - pøimhouøené oèi, hraje-li orchestr nìjak sentimentálnì. Osamìlým ínkám to výbornì sluí. Krátké pøehlídky, spoleènosti - nejsem
pro ni nièím více ne tácek, o který stírá popel své tabákové
toèenky.
Zaduoval jsem se, e se nevzdám. Vyzkouím své donjuanské praktiky na takovém mezinárodním kolbiti. Odtáhnu-li s nepoøízenou, kdo o tom zví?
Povìsil jsem se jí na paty a zaèal obléhati svùdnou pevnost
dle vech váleèných pravidel. Zámoøská dáma vìnovala se té
nìkterého veèera návtìvì heren, kde gumové míèe bìhají
po hladkých mísách s oèíslovanými jamkami. Komu tìstí
pøeje, tomu si míè sedne do jamky, její èíslo obsadil. Za frank
dostane pak osm støíbrných kotouèkù, v jejich hlavách, nápisech a znameních je tak tìko, se vyznati.
Sázet na tyto koníèky pokládám za velikou poetilost. Já
hrál jen na dámu s dravými zoubky. Mám-li prohrát u ní, proè
bych vyhazoval peníze croupierùm, jejich ibalskému výrazu
jsem dobøe vdy rozumìl, kdy shrabovali mince naivních ci-

zincù. Kdy se tu objevila má koøist oèí a zastavila se jako já
u stolu - pøiblíil jsem se na dosah její plné pae. Ale lhal bych,
øekl-li bych, e si mne nìjak povimla. Jako bych byl jedním
ze sloupù, na nich se tu vznáí galerie, tak la kolem mne,
chtìla-li lépe vidìt na zelenou louku, kde seli hlupáèkové a ali
croupiéøi. Dívala se lorgnonem a asi dvakráte se usmála. To,
kdy dlouhý pohrabáè úøedníkùv smetal zvlátì hojnou úrodu.
Její zásady se tedy kryly s mými. Nesázela - nevyzývala: dáma
ze spoleènosti!
Ta chce míti jen a jen dobrodruství. Ta nejde líèit na zazobané hlupáky, aby je vyssála jako pavouk - ta si pøila srknout
punèe lásky sem, k azurovému moøi - pak zmizí a bude se tìit
nìkde za velkým rybníkem vzpomínkami. To je pøípad pro mne
pøímo uzrálý - nepustím vás, krásná cizinko - zaplatíte daò
své touhy mnì!
Dal jsem se na dalí výboj a tøetího dne jsem ji docílil úspìchu, e jsem jí pøi odchodu mohl podat krajkový ál, který se jí
smekl s beder tak poválivì vystøiených, e jsem na té kráse nevìdìl, kam døíve s oèima. Podìkovala lehkým úklonem
a pøi tom mne píchla zrakem jako ihadlem. Bylo v tom beze
veho sporu povzbuzení, abych pøi nejblií pøíleitosti ve své
pozornosti neumdléval.
Pøipial jsem se k podpatkùm tìch drobných noièek ihned
a otevøel jí døíve, ne mohl pøiskoèiti dveøný, ozdobený na íji
støíbrným øetìzem. Zase díky nìmým úklonem - ale dveønému rozkaz, aby opatøil vùz. Vtom vak za dveøným klouzla
dáma nìjaká a obratnému domestiku bylo vìnovati se pøedevím této. Já ihned zaujal jeho místo - vyádav si sankci
své krasavice otázkou: Vùz libo, madam?
Velice vás prosím, pane, øekla a lehce se pousmála.

Postavil jsem se jako anglický závodník a hvízdl do námìstí
Massénova. Vídal jsem tak tìké Anglièany pøivolávati nìkolikráte v Nizze automobily. Uèinil jsem to tak neomalenì, jako
by byla Nizza moje. A hned pøihuèel vùz hnìdì natøený, a já
mohl otevøíti dvíøka a zase je za svou spoleènicí zaklapnouti.
Zvolala na oféra: Hotel Cimiez! Mnì podìkovala úsmìvem
sklonivi se k vleèce, které upravila místo ve voze. Pøi tom
se mi otevøel výhled do korsáe, za který bych byl v té chvíli
snad i poloil ekovou kníku Lyonské banky. Projelo mne to,
jako by mne byl nìkdo postøikl horkým medem...
Vùz zahuèel - hledím za ním s kloboukem v ruce. Na rohu
kasina èekám, a se náplò automobilu obrátí ke mnì - pohledem sebemením mne nìjak pobídne, povzbudí - - Nic takového: dáma - dáma skuteèná. Chce v Nizze jen dobrodruství. Tisíc láter: tu jsem!
-----------------------------Tøi dalí dny se nepøihodilo nic. Pozdravoval jsem ji svùj
protìjek v kasinì a býval odmìòován letmým díkem. Bez
úsmìvu - skoro bez výrazu. Ale ètvrtého dne bylo o koncertì
v kasinì tak plno, e stoleèek krásného mého protìjku obsadili neomalení lidé dávno pøed jejím pøíchodem. A kdy
se objevila a stanula rozpaèitì hledajíc, kam by se posadila
ke své svaèinì, povstal jsem jako známý král, který o korunovaci sestoupil s trùnu a podloil krásným kolenùm dvorní dámy
poltáø svého sedadla. Nabídl jsem místo své, odkvapil pro
sluhu a za frank získal jeho pøíznì. Objevil se za okamik
se idlí. Na tu jsem se usadil, zaveholiv své vylhané jméno.
Úklon krásných kadeøí - a ji jsme hovoøili. Mluvil jsem volnì,
trochu nosem - hrál jsem klidného Naboba.
Ukázalo se, e jsem pro Riviéru zralý jako èáslavská máslovka o sv. Václavì. Dostal jsem ko dùvìry dámy osamìlé,

která pøila sem ke kouzelnému moøi mnoho zapomenout.
To doznala - ale odmítla naznaèiti podrobnosti. Pak jsme
se dohodli o konèinách, kde jsme byli oba a pøi tom jsme zatouili po návtìvì Cannù. V mé tobolce se zachvìla eková
kníka, kdy rozkoná cizinka øekla, e dosud nikdy nebyla
v tomto eldorádu velkého svìta. Nabídl jsem automobil
se svým prùvodem. Ale dostal jsem odmítnutí - jen toho automobilu. Vlakù je velký výbìr - silnice kolem Nizzy jsou plny
prachu - proè jim dávati pøednost? Prùvodu mého neodmítla
- po nìkolika vìtách bylo dohodnuto: spolu pojedeme drahou - ale na nádraí ji odvezu automobilem. Svým automobilem - oèekávati ji budu ve dvoranì hotelu.
Pak ji se mne jen tázala, ve kterém hotelu bydlím. Lhal jsem,
e v hotelu Star na Anglické promenádì. Kdy se mne optala na jméno, dostala nádavkem nepravou moji navtívenku.
Pak jsem smìl políbiti ruku, doprovoditi pøed kasino, pokynouti o vùz a dostal jsem na nároí pohled z koèáru.
Svého jména neøekla.
Druhého dne jsem byl ve dvoranì hotelu pøesnì jako listono. Za chvíli mne obklopily vonné výpary jemné voòavky.
Do automobilu a na nádraí. Ve vlaku jsem se domohl zvlátního oddìlení - a tu jsem dostal pøekvapující otázku.
Proè jste lhal, e bydlíte v hotelu Star, kdy tomu není tak?
Èasnìji by na mne musila vstát zámoøská holubice. Ani jsem
se nezajíkl a odpovìdìl, e nesmím se vytasiti s pravým jménem, dokud není skonèeno mé poslání, o nìm blíe vysloviti
se nedovoluje mi mùj úøad.
Uèinil jsem energickou a rychlou odpovìdí dojem jako bych
byl støelil pøímo do terèe. U se mne neptala. Zaili jsme krásný
den v Cannech. I po moøi jsme se projeli v plachetním èlunu,
prohlédli okolí a vrátili se do Nizzy za veèera plní poesie a tou-

hy. Mnoho nechybìlo k mému vyznání. Ale hrál jsem kavalíra
a nevysypal hned vechnu pøítì balonu. Jenom jsem ruce
zulíbal v automobilu z nádraí a dostal pozvání na èaj: zejtra
o páté. Na terase jejího pokoje, èíslo 37. Paní Greenová - èetl
jsem na její navtívence.
Èaj nás rozpálil jako jiní víno. Dostal jsem i hubièku, ale
musil jsem odejíti v dobì dùstojné nejenom mé Hostitelky, ale
i pyného hotelu. Zejtra - zejtra pøijíti mám zas. Myslil jsem tu,
e dojde k okázalému mému sklonìní se pod jho jejích pùvabù - k vyznání jako na jeviti, k èemu vábí jaro nejkrásnìjího pásu zemìkoule.
Pøiel jsem jako domù. Zasmáli jsme se na sebe jako dìti
a usedli na terasu, aèkoli by mému touení byla lépe hovìla
intimita roztomilého salonu. Ale i k tomu dolo, e jsem smìl
ruku v ruce doprovoditi svou hostitelku, kdy se odhodlala vyèastovati mne likérem. la pro láhev a èíky - já za ní, sklánìje se stále k výstøihu, líbaje v mylenkách, co tu bylo bìlostného a nediskretnì na mne se smìjícího.
Rozèilení poslalo zbytky mého rozumu na procházku. Kdy
jsem pøijal z krásných ruèek tácek s èíkami, zachvìla se mi
ruka jako koláku. Èíky se zapotácely - já chtìl podchytiti
jejich tìitì, ale zavrávoral jsem pøi tom. Obì køiálové nádobky se rozbìhly z podnosu a sletìly na podlahu. Kadá jinam. Obì køikly zvukem známým, ponìvad to byla jejich chvíle poslední. Sta støepù z nich bylo na parketách.
A tu jsem zapomnìl svého cizokrajného kavalíra.
Jadrnì jako ve skladiti naeho závodu køikl jsem neomalenì a po èesku: Hrome!
Bylo to sprosté - bylo to ohavnì nepøedloené - ale hlavnì
to bylo hloupé. Zpùsobilo to scénu, na kterou si vzpomenu
jistì jetì, a budu umírat.

Svùdná paní mne zmìøila oèima vytøetìnýma - hlodavé
zoubky vybìhly z malin pak se octla láhev likéru kymácivým
pohybem ruèky na stole - krásná paní padla pak na chaise
longue, jako by tam rybáøi hodili zlatého pstruha. Ruce
se vznesly k hlavì, smích - divoký smích otøásl salonem - a z
úst vybìhla v nejlepí èetinì slova: Já to tuila: perly jsou
falené!
Lotova ena prý stála tak nìjak podivnì na køiovatce, kdy
za ní chytlo biblické mìsto. Ale jistì nestála v takovém úasu
jako nyní já.
V tichu, které po výkøiku hostitelky nastalo, poèal nejprve
hovoøiti tácek v mých rukou. ukal do mého kolena a vydával
pøíerný zvuk. Jiný vak opravdu mluviti z nás nemusil. Vechno bylo jasno. Byla to krajanka - na mé perly líèila, Nizza byla
jejím revírem jako stùm a tisícùm jiných. Mé perly na ni køikly,
e jsem nejménì milionáøem, a tak dolo k zápletce, ze které
bude mrzuté východisko.
Ale milá paní z Greenu se brzy vzpamatovala. Zùstala na pohovce a smìjíc se jako ulièník sepjala ruce na klínì a zahovoøila: Zmátly mne ty vae perly. Hledám je rok - a teï vidím,
e jsou falené!
Musil jsem pro èest vlastní, Kohnovu, Sablovu a pana Leinwebra - èásteènì i paní Letoníkové - do boje. Perly mé jsou
pravé - jsou ovìøeny znalci nade ví pochybnost, koupil jsem
je - (teï jsem se rozbìhl jako ke skoku) koupil jsem je za dva
tisíce - pravím za dva tisíce korun! U dvorního klenotníka
v Dráïanech, svého starého kamaráda. Vecko ostatní je
klam - nejsem maïarským politikem, nejsem milionáøem,
nejsem kavalírem - vecko mé kasání a holedbání je podvod
- ale perly jsou pravé!

Krajanka pøi mé øeèi obhajovací se pøiblíila k mé náprsence a dotkla se perel. Posvátnì - témìø - delikátnì zajel její
prstík na perlu jednu a pak na druhou. Podívala se na nì
se strany a pak poodstoupila - pak si mne pøivedla k oknu,
zase perly nìnì pohladila a po chvíli zaeptla: Pravé!
To si myslím!
Na tuto mou odpovìï se obrátila ku skøíni, v té zachrastila
kovová kaseta. Za okamik se octla paní Greenová pøede
mnou se òùrou perel. Ty mi ukázala jako hrozen a pøimkla je
pak k mé náprsence vedle mých knoflíèkù.
Vidíte - na vlas stejného zbarvení. Hledám si párek na náunice - tu jsou!
Pokrèil jsem rameny. Tak draho, jak myslí, nepøiel jsem
do Nizzy kupovat. Ale chytrá krajanka byla v mé hlavì jako
doma. Zasmála se zdravì a dodala: Dal byste je za tøi tisíce
frankù?
Nedùvìøivì jsem se na ni podíval.
Za hotové? pokraèovala.
Inu -za hotové -
Já jich platit nebudu, ale polu k vám kupce. Musíte øíci, e
jste obchodníkem perlami, aby byla dùvìra, a musíte mít nìkolik dnù strpení. Kupec k vám pøijde. Ale musí vás být v kasinì vidìt.
Jako hlupáèek jsem na sebe aloval. Ve si poznamenala
a pak mi dala na srozumìnou, abych zmizel. V Nizze je èas
velmi drahým koøením. Nesmím se k ní hlásit a nesmím prozradit, e jsem s ní vùbec o perlách hovoøil. V kasinì vak
musím nyní nìkolik veèerù mekat, dokud nebude obchod
uzavøen.
Pak jsem smìl políbit panièce ruku, a z hotelu jsem se octl
na promenádì, nevìda vlastnì ani jak.

-----------------------------Ètyøi veèery jsem posedìl nato sám zase u stoleèku pod
palmami. Dva z nich jsem se mohl vak ji dívat na spoleèníka paní Greenové. Byl to dìdek s nemonou kravatou a s
brilianty na prstech. Mluvil do ní jako pøítipkáø. V nadité tobolce se hrabal pøi úètu jako v senì. Ona pak si poèínala jako
knìna. Pátého veèera se odváil k mému stolu a dovolil si
mizernìjí francouztinou, ne byla má, otázati se, neprodalli bych své perlové knoflíèky?
Proè ne? Jsem obchodníkem perlami. Tyto mne ovem
obzvlátì tìí, ale obchod je obchod.
Pak jsem mu napsal adresu a rozeli jsme se jako gentlemani.
Druhého rána jsem za knoflíèky poádal ètyøi tisíce frankù
a neslevil ani centimu. A pøed polednem jsem nesl bankovky
ji do Credit Lyonnais.
Pak jsem si v èeské spoleènosti namluvil paní Mejdrovou,
vdovu po továrníku hospodáøského náèiní, a s ní jsem se vrátil do Èech. S tou jsem se vak za mìsíc pohádal a vrátil
se k paní Letoníkové. Chodím do domu, ponìvad jsme
se s Letoníkem ve vinárnì Obecního domu pobratøili.


Letní byt.
Malíø Klepetko bydlí ve tøetím poschodí výstavného roháku
pánì Pohoøalova. Na celou Prahu dívá se odtud sebevìdomì - ba s pohrdáním, které úplnì sluí umìlecké jeho individualitì.
Klepetko je malíøem podobizen. Ji za patnácte zlatých dostane u nìho kadý pøítel umìni podobiznu velmi zdaøilou
ve spravedlivém aleji.
Pøidáte-li vak desítku, poznamenává pøi tom mistr zákazníku, kterého tøetí poschodí neodstrailo, pak vám za podobu ruèím tøi léta. Vanosti: tøi léta! Koupíte-li budíèek na splátky nebo velocipéd, garantuje vám dodavatel rok, nejvýe pùldruhého. Já ruèím tøi léta.
Nìkomu pøi výkladu mistrové není jasno, zaè vlastnì Klepetko tak dlouho ruèí. Zda za to, e se v podobì nezmìní, e
nestloustne ani nezhubení, e mu neseediví vous nebo nevypadají vlasy. Mistr také urèitìji se nevyslovuje. Kdy portrétu ádostivý návtìvník pøisvìdèí, dodává Klepetko skoro
dùvìrnì: A obìtuje-li rovných tøicet zlatých, pak dám do vaí
podobizny dui!
Pøi tìchto slovech obyèejnì objednavatel sebou trhne, ale
výmluvnost umìlcova nedá mu vzpamatovati se.
Dui - pane - chápete pøece? zvoní orgánem svým malíø
Klepetko. Vloím do vaeho oblièeje vecky význaèné stránky vaí letory - portrét bude mluvit za vás, e jste kuøák, e
máte rád svou enu, e jste peèlivým otcem, e ijete pro hudbu a e jste upøímný nainec. To vecko bude z toho plátna
zrovna køièet.
Vidí-li Klepetko, e je host pøi tìchto neslýchaných vìcech
témìø bez dechu, pak ene ji útokem kavaleristické bravury:

Kdy chci vanosti - kdy chci, pak musí z té podobizny vyèíst kadý, co jste mìl k obìdu, a e byl ètvrtek, kdy jsem
vás dodìlal. To musí mluvit za mne, za vás, za vae sousedy
- po pøípadì i za vai hausmistrovou! Vanosti!
I nejnerozhodnìjí smrtelník pøi tìchto slovech ji objednává a klopí zálohu.
Klepetko pøi tomto obøadu na mrzký peníz zdánlivì ani se nepodívá. Aby vak nálada nepozbyla pravé vùnì, pokraèuje:
A budete mít ode mne podobiznu, mùete klidnì umøít. Rodina bude mít pro vdy památku, jako byste byl jetì iv. Ode
mne jdou podobizny do Ruska, do Nìmecka, do Paøíe. Tuhle jsem dìlal jednu do Budìjovic a dostal jsem dvì unky
odtamtud nádavkem, e se mi tak povedla. Neøíkám to proto
snad, e bych se domáhal pøídavku moje ceny jsou pevné. Co smluvím, to ádám, ani o haléø více - co slíbím, dodám!
Jeden zákazník odváil se poptávky, je-li pan Klepetko akademickým malíøem.
Víte, co to znamená: akademie? rozjel se proti nìmu mistr jako srnìm utknutý. Akademie je vindl, kde se maøí
èas hloupostmi. Pùl roku jsem tam byl a musil jsem utéci. Tam
by byli mùj talent znièili. A mi poví akademie, jak mám namalovat pana Pospíila, aby jen jen mluvil - nebo paní Rejskovou, aby ji poznal syn v Americe. Co mnì tu mùe akademie øíci? Broík - Hynajs - eníek - vindl, reklama - paneèku! Jen to zkuste a dejte se u nich vyblejsknout. To abyste el
krást, máte-li to zaplatit. On se na vás jenom podívá a øekne:
Dvì tisícovky! Jako já øeknu: Dobré jitro! - tak oni øeknou:
Dvì tisícovky! Já poádám tøicet korun - a jste na plátnì ivej! Barvy jako cement - takové u nich nedostanete za ádné
peníze, protoe neprozradím, kde je kupuji. To je mým tajemstvím. Cena je levná, protoe jich odebírám celé soudky. Ta-

kový Broík se vám s jednou podobiznou piplá deset mìsícù
- za tu dobu já spotøebuji jenom oleje beèku. Deset mìsícù vanosti! Zkuste, aby vám dìlal vec deset mìsícù perka. To
tam nabije flokù, e nebudete vìdìt, je-li ten futrál z kùe nebo
ze døeva. Pøi malbì je to právì takové. Podobu musím chytit
do oka, a pimzlík to hodí na plátno jako zrcadlo. Akademie?
K smíchu - teï má slovo pøíroda. Teï se na to pøila, v èem je
to pravé umìní. ádné koly, ádný professor - ádná theorie! Pøíroda, vanosti, pøíroda.
Z tìchto ukázek mistrovy výmluvnosti vysvítá dojista zcela
urèitì, e je malíø Klepetko muem èinu a muem slova zároveò.
Tìí se proto neobmezenému respektu na vech stranách.
V hostinci U èerné tøenì jeho náhledy vdy ovládají situaci,
v domì pánì Pohoøalovì mívá ve sporech, které vzbuzují vzájemné styky partají, slovo závìreèné, a u domácího, kde èasem zùstane s èiní v choulostivém restu, nevyvolá jeho odpor, jeho mínìní neb poadavek více ne povzdechy.
Pan Pohoøal je toti neobyèejnì klidný èlovìk a radìji trpí,
ne by se utkal s mistrem Klepetkem. Ani fantasii dopøísti
nedává, co by nastalo, kdyby se pokusil èeliti resolutnosti
umìlce z tøetího poschodí.
I domovnice Pohoøalova roháku pøede dveømi malíøovic bytu
ztrácí na svém ohni. A je to domovnice, její pohled je houcím plamenem a jazyk pohybujícím se paprskem velocipédu.
I kdy pøijde s uctivou pøipomínkou, e se poválivì blíí nový
termín, a e dosud z pøedelého vykazuje úèet pánì Klepetkùv nemilý nedoplatek - omlouvá se domovnice desetkráte,
ne se svého poselství zhostí. U jiných partají v takových pøípadech je kadá její vìta tøaskavou støelou.

e se ten ná domácí nestydí, umìlce blamovat upomínáním! hovoøívá potom Klepetko, je-li právì dobré mysli. U
jsem mu udìlal osm portrétù - za babku je dostal. A mne
jednou odvezou na Vyehrad - bude koukat, jakou budou mít
ty vìci cenu. Pak vak u ani za,ten rohový barák nevymámí
ode mne jetì jeden obraz. A si jich dá tedy udìlat jetì pár
do zásoby. A jimi podìlí spolky, kde je výborem - a pamatuje i na vzdálenìjí pøíbuzné a u vech vudy: A dá do kadého bytu jednu svou podobiznu. Paní Plíèková, ta je bájeèná
mylenka: øeknou to domácímu! Kadý nájemník bude mít jeho
portrét na oèích to mu bude pøipomínat termíny a oni si uetøí
plíce, matko. Jdou, jdou a vyrozprávìjí mu to. Pøi vìtím mnoství bude to jetì lacinìjí. Pùl roku budu dìlat samé Pohoøaly. Moná, e pøi tom zblbnu - ale a vidí, e nejsem frásista!
Je-li vak Klepetko patnì naladìn, pak je hotov mnohem
døíve. Hodí paletou - vyposlechne domovnici v póse dona Karlosa,ale pak s pøepjatou dvorností otevøe jí dveøe, a jako by
hrál v rytíøském kuse, mávne rukou do chodby a tónem krále
øekne: Madam, e líbám vaeho velitele a pána. Jistì na nìho
nezapomenu - na vás také ne! Pak s úklonkem dodá: Rukulíbám! a vrátí se k svému umìní.
Domovnice sehraje pøi tam scénu rozveselené eny z lidu,
hovoøíc k paní Klepetkové: Tenhle jejich milostpán - aby ho
Pán Bùh zachoval! - ten nikoho nezarmoutí. Líbìjí odpustit,
e jsem vytrhovala.
A trachá se dolù.
Ale i v jiném ohledu hledí si zachovati paní domovníková
pøízeò Klepetkovic rodiny. Znajíc slabosti tohoto manelského párku, nosí jim toti noviny z domu a nejbliího vùkolí jetì èerstvé. Kde byla vèera mrzutost zavinìná pozdním pøíchodem pøednosty domácnosti, kde u zase byl exekutor, kte-

rá sleèinka, milostpaní nebo sluka dostává podezøelá psaníèka nebo jetì podezøelejí hubièky, kolik je kdo dluen
u øezníka, hokynáøe a mlékaøky - a kterou panièku u zase pobolívají zuby.
Poèátkem kvìtna pøila domovnice ke Klepetkovùm s novinou, e oficiálovic pojedou letos na letní byt. Nìkam k Táboru. Paní oficiálová to posadila prý pláèem a nervósou. Kdy
vecky odpory pøemohla, zrovna prý omládla.
No, vidìjí, paní Plíèková - ujal se slova mistr Klepetko. já
jsem také pro letní byty - já to oficiálovi schvaluji, e se tak
rozhodl. Ale pro mne by na takovém Táborsku nebylo nic. Já
bych musel do velké pøírody - do nìèeho grandiósního! Pro
mne by tak bylo moøe. Vidìt bramborovou na a pinavé ovce
- to není ádný zvlátní poitek. Ovem: oficiál je kanceláøský
mol - ten nikdy nepochopí, co ádá umìlec!
Paní Klepetková je oddanou manelkou svého Theodora.
Aby domovnice byla jetì více oslnìna, pøipojila: Jo jo - paní
Plíèková! Mùj je náramnì pro moøe. Jak to není moøe - to není
pro nìho ádný letní byt. Také jsem øekla: pøijde-li to státní
tipendium - Theodor je u dávno na øadì - jedeme k moøi!
Domovnice je plna rozpakù. Svìdèí jenom krátkými úslovími a posléze poznamená, e také domácích øekli, e pojedou letos na letní byt. Ze svého pøi tom dodala matka Plíèková: Dìti nejsou - proè by neuili? A pak: to by byla ostuda,
aby domácí zùstal za partají. Jetì neøekli sice, kam a co ale jistì pojedou!
Pak se vyporouèela a hajdy k domácím. Náhled Klepetkùv o moøi vzbudil u vìrné jeho manelky jakýsi nepokoj. Hájila pøed domovnicí moøe jenom proto, ponìvad je oddanou drukou mistrovou. Ale jakmile domovnice odkvapila, dodala si odvahy a vytasila se s otázkou, byl-li

skuteèné manel její nìkdy u moøe, kdy je tak vroucné doporuèuje.
Jeí Maria - Fanny! rozkøikl se Klepetko. Co pak potøebuji vecko vidìt, co se mi má líbit? Nemám fantasii? Nejsem umìlec? Mám v hlavì snad raelinu? Fanny! Moøe! To
slovo musí umìlci ji øíci vechno. Gigantické, do prázdna tratící se spousty vod - vlny brzy jako dùm, brzy jako brázda - tu
s pìnou - tu se sklovitým lomem - nad tím vzduch vech barev a odstínù - ví - to mono jen cítit, jen tuit - to se nedá øíci
- ví - ví. A k èemu slov? Vezmi dbánek a opatø litr èerného,
jinak tu svou fantasii dnes nezkrotím!
Klepetko hodil tìtcem a poèal hvízdati ostrý vojenský pochod. To znamenalo, e dbánek èerného je nyní jedinou
moností, má-li moøe jeho citù nalézti dùstojnou cestu pro svùj
odliv.
Paní Klepetková hned splnila, po èem manelova due
prahla. Èerného se sama ráda vdycky napila. U domácích zatím svìdomitì vypovìdìla domovnice, kterak
soudí o letních bytech Klepetko a zejména, jakého je mínìní
o moøi.
Pan Pohoøal je vzácné dobrotisko. Plachý, jako by se stydìl, e má dva domy dluhù prosté. Zvlátì pøed malíøem Klepetkem bývá pln rozpakù. Imponuje mu výmluvný malíø ne tak
umìním, jeho dosah celkem dosti nechápe - jako resolutností. Pøipadá mu, e kadé slovo Klepetkovo je namíøením
dìla. Dech se v nìm a tají, kdy mistr z tøetího poschodí pøímo nebo nepøímo po domovnici posílá do svìta své náhledy.
Mimodìk se shýbá, aby mu síla Klepetkových výkladù neurazila hlavu.
Vecka svá rozhodnutí, opatøení a projekty mìøí stále otázkami, co by tomu asi øekl Klepetko. Nevysmál-li by se mu

do oblièeje nebo za zády pøed nájemnictvem, pøed domovnicí nebo u vyhrazeného stolu èerné tøenì.
Kdy pøila Plíèková se zprávou, e pan malíø schvaluje pout
na letní byt, povzbudilo to pana Pohoøala náleitì. Ale brzy
jeho rozmar zakalila vysvìtlivka, e pan Klepetko uznává jen
vyjíïku k moøi za dùstojné uití léta.
To bylo daleko Pohoøalavých plánù. Mìl úmysl zajeti si
do Øevnic neb na Závist, nanejvýe do nìjakého malého lázeòského místa v Èechách. A tu na nìho s tøetího patra pøihrne se vlna moøského pobytu.
Skoro zavrávoral pod nárazem tohoto Klepetkova projektu. Moøe - moøe! Jako obluda cení toto významné slovo na nìho
zuby ji po celý ivot. Pøedstavoval si to jako nìco, èeho jakiv nedosáhne rukou ani nepostihne mylením a nyní mu neostýchající se nájemník plýchne do tváøe náhledem, e se má
jíti vlastníma oèima podívat na tohoto obra, který od dìtství
v jeho oèích jen rostl a pøibýval, který svou nejasnou nekoneèností budil v nìm jenom nevysvìtlitelný strach.
O peníze mu nebylo. V nedobytné pokladnì bylo k tomu prostøedkù dost. Ale kudy - kudy k tomu oceánu, o nìm se Klepetko vyslovil s takovým nadením? Ale ani zde Fortuna ho
neopustila. Pan Chvátal, obchodník s prádlem, dlouholetý jeho
dodavatel, poradil mu ve vinárnì náleitì. Za tøi dny nesla ji
Plíèková do tøetího patra poselství, e domácích pojedou
na léto do Italie. Èekala, e za tuto zprávu dostane výjimeèné uznání.
Ale erednì se zklamala. Mistr Klepetko zalomil rukama
a rozkøikl se: Pro vechny svaté - matko - co tomu domácímu napadá? Do Italie? Do Italie v létì? To jezdí jenom blázni.
Tam je v zimì horko, e na slunci ohøeje èlovìk dva párky i s
køenem za pìt minut. Kdo mu to nakukal?

Kdy on pan domácí jako myslil, - brání rozpaèitì Plíèková svého slubodárce, a pak on je také náramnì pro to moøe,
zrovna jako tuhle milostpán -
K smíchu! Moøe pro pana Pohoøala nic není. Dole voda nahoøe povìtøí. No tak: co s tím? Stranì fádní vìc. To je tak
pro umìlce - ale pro pana domácího je nejlépe, aby uil krajiny - kadých pìt minut jiná perspektiva, jiné pohledy. Také
trochu jiných lidí aby uhlídal.
To jako on myslí, e v té Italii jako brání rozpaèitì domovnice.
Klepetko se rozbìhne ke stìnì a hodí rukou k starému barvotisku. Pøi tom horlí: Tohle je krajina v Italii. Tahle hora je
uvnitø samý oheò a ten kouø z ni jde ve dme v noci. Pøedstavìjí si, e z Petøína nebo Letné dennì bude èoudit takovýhle
sloup, a v noci e to bude havé jako fakule. Vezmou si tam
letní byt? A k tomu si, matko, musejí pøimyslit slunce jako pec
a povìtøí jeden oheò. A teï tam jdou na letní byt! S Pánem
Bohem se upeèou. Já budu jejich starému první gratulovat.
Aby si vzal mladí ne jsou oni. Jdou - jdou - jdou!
Domovnice se dá do chechtu, ale po nìjaké chvíli ukonèí
rozpravu a ejbruje se k domácím, aby vypovìdìla, co vyposlechla.
Paní Klepetková je dramatickým líèením manelovým tak
rozèilena, e se zmùe jen na otázku, byl-li její Theodor v té
Italii, kterou tak odsuzuje.
K smíchu! odbývá ji manel. To stojí v kadém slabikáøi.
A italianských obrazù jsem vidìl víc ne dráteníkù. Snad mám
nìco v hlavì také - ne? Dovedu si nìco domyslit. A vùbec
mne nerozèiluj. Mám-li tuhle toho osáka zítra mít domalovaného, musím mít nervy klidné, proto sebou hni a pøines dbánek èerného. To je to jediné, co mi utiuje nervy.

Paní Klepetková je o moci tohoto léèiva tak pevnì pøesvìdèena, e ani neodmlouvá. Za chvíli ztrácí se s objemným
dbánkem z umìlcova obzoru.
U Pohoøalù brzy pøili k náhledu, e opravdu moøe není vlastnì nic jiného ne mnoho vody, nad kterou je vzduch celkem
asi sotva jiný ne jaký je nad Prahou a okolím. Kdy se to
náleitì uváí, je opravdu lépe jeti nìkam blíe. Bez pøíliného horka, bez èadících sopek a bez nepøíjemnosti moøské
nemoci. Pøíbuzní poradili, známí vyslovili své náhledy: poèátkem èervna pak pøinesla Plíèková do tøetího patra novinu, e
domácích pojedou na letní byt do Alp. Nìkam prý za Ischl
k nìjakému jezeru.
No: servus! øekl na to s velikým respektem mistr Klepetko. Do Alp? Pøi této otázce dal se souèasnì do hrozného
smíchu. Kadý Vídeòský kramáø - kadý bursovní agent kadý kavárenský èumil z Ringstrasse jede na léto do Alp. To
aby ty Alpy na podzim vykuøovali. Aby na nì vzali mokrý hadr
a tìtku - tak je to tam vecko okoukané a Vídeòáky zdupané a znièené. To je mi pan Pohoøal èistý vlastenec. Poøád
samá Matice, samý Kde domov mùj? a samé Na zdar!
a tu má: teï pùjde do Alp utrácet èeské peníze!
Nyní se Klepetko rozehøál, jako by stál na øeènické tribunì:
Ná dobrý èeský lid - nae poctivé rolnictvo - èeský prùmysl
a èeské øemeslo mùe jít ebrem. Nai zazobanci budou vyhazovat èeské groe do nìmeckých oken no: to se mùeme
jít smìle utopit! K èemu je ta nae krásná vlast? K èemu je
umava nae Polabí - nae Sázava a krajiny podél Vltavy?
K nièemu - kdy nai mìáci musí za hranice, aby výdìlek
èeských mozolù cpali do cizáckých kapes. Paní Plíèková - to
i moje mozole odnese domácí tìm horákùm v Alpách - moje
umìní - mùj pot!

To lituji pana Pohoøala a lituji vùbec celý národ, kdy je tohle u nás mono. Fanny vezmi dbánek - ne: vezmi dva - paní
Plíèková nám skoèí pro trochu èernidla. Aby se mi vrátil klid
a ztiilo srdce - nebo na takové zvrácenosti nedovedu se u
dívat! Tohle? To mìly vypsat noviny!
Domovnice pøinesla, po èem zatouil mistr Klepetko. Zpùsobila tím sice, e se uklidnilo nervstvo naeho umìlce, ale
za to referát její o náhledech malíøových zpùsobil u domácích
pravou revoluci.
Pan Pohoøal toti dospìl k náhledu, e je svatou pravdou
vechno to, co pronesl mistr z tøetího patra. Nejdøíve pøisvìdèil k tomu a onomu, ale za pùl hodiny podepisoval takøka
obìma rukama, co si vyposlechla u Klepetkù domovnice.
Do noci pøesvìdèil manelku, e není ani myslitelno, aby jeli
nìkam na leto za hranice, a druhého dne bylo ujednáno, e
odjedou do tiché vesnice blízko Mladé Voice, kde byli pøed
pìti lety o prázdninách.
Takovou radost mìl z tohoto nového rozhodnutí pan Pohoøal, e kdy veèer vyel a na schodech se seel s mistrem
Klepetkem, bez úvodu se mu svìøil, e pojede na letní byt
do èeské dìdiny za Voicí. Oèekával, e ho malíø pøinejmením za to obejme.
Ale Klepetko odpovìdìl velice nesympatickým pokrèením
ramen.
Co e? øekl pak, odhrnuv rty a podepøev si levicí bok: Vy
chcete utratit léto v nìjaké pinavé vesnici, kde není ani doktor, ani poøádná pivnice - odkud jdou pùl dne ke dráze, a kde
mají hromadu hnoje pøed kadým oknem? To se vám velice
divím, pane domácí, velice!
Toti - toti - já myslím - koktal uaslý Pohoøal.

Mnì nebudete nic povídat o èeském venkovì, umlèel ho
Klepetko. Já znám èeskou vesnici líp ne abecedu. To je poslední tace, kam bych el na letní byt. Poslouchat povyky venkovské chasy, pít teplou bøeèku v hospodì a mluvit se sedláky
o øípì a o poèasí. Vy jste pøece inteligent - jste mu pokroèilý máte dùm jako tvrz - co vy potøebujete poslouchat na vesnici
hloupé tlachy a jíst, co se ulíbí øezníkovi jednou za ètrnáct dní
porazit? Já být vámi ani se z Prahy nehnu!
Já myslel - pokouel se namítnouti Pohoøal, rozpaky bledna, jako by se mu nìkdo dobýval na rozum.
Ani se z Prahy nehnu! povídám, køièel ji Klepetko. A uchopiv svého domácího pod paí, míøil s ním do postranní ulice.
Pøi tom ohnivì vykládal. Dennì bych si zael ráno na Letnou
nebo do Stromovky, odpoledne bych si vyjel do Klamovky nebo
nìkam parníèkem a veèer bych si sedl do zahrady u Flekù
a tam bych pil, a by se mi dìlalo zeleno v oèích. To je letní byt
- a ne nìjaká Lhota nebo Dlouhá Ves. A abych vás pøesvìdèil,
musíte dnes se mnou hned k Flekovùm - já vám tam povím
nìco ze svých zkueností, nìco ze svých umìleckých cest.
Pøi osmé sklenici v zahradì u Flekù prozradil se Pohoøal,
e dnes vyzvedl na letní byt dvì stovky. Ukázal dokonce Klepetkovi sloku pìkných nových bankovek. Pøi desáté odpøisáhl e vùbec na letní byt nepojede. Pøi jedenácté rozplakal
se jako malé dítì.
A tu pouèil ho Klepetko o významu malíøského umìní. Vylíèil mu, jaký je rozdíl mezi kremskou bìlí a novým stylem, k závìrku pak pøesvìdèil milého domácího, e by sestra jeho dìdeèka nemohla klidnì umøít, kdyby také ona ne:dostala portrét pánì Pohoøalùv a jeho manelky. Pøi dvanáctém pùllitru
vyklopil Pohoøal sto korun jako závdavek na tuto umìleckou
práci. A pak se u pøed ním zavøel vechen svìt.

Domù ho odvezl Klepetko v droce. Kdy se druhého dne malíø pøed polednem probral z mrákot, vyloil své choti, e je domácí vlastnì veliký hladovec.
Rád by jel na letní byt, ale je mu líto penìz. Takhle zadarmo
kdyby ho nìkdo vzal k sobì na ètyøi nedìle, krmil ho, dìlal
mu hezké poèasí a bavil ho - to by jel!
Ani se na takovou pinavost nemohu dívat, rozhorlil se posléze ná umìlec. Proto jim ukái, jak se má uívat svìta.
Kdy nejedou domácích - pojedeme na letní byt my! Bratranec - øídící ve Velkých Dticích - nás pøece snad nevyhodí.
Pozejtøí jedeme!
Nyní spráskla paní Klepetková ruce. Kde prý by vzali na cestu
penìz. Na blíící se èini e neuschránìla více ne tøicet zlatých.
K smíchu! odbyl ji Klepetko. Èini si odmaluju. Nìjakou bábu
jetì nael Pohoøal, která nemá jeho portrét. Tedy ho nafirnizuji
i s jeho milostivou. A mimo to: v kapse mám padesátku.
Toto slovo bodlo paní Klepetkovou k srdci.
Padesátku! hrdì opakoval manel umìlec, vida, jaké
kouzlo spoèívá v tomto doznání. Chtìjí ode mne nìco
do musea. Broík s Hynajsem tam nìco spackali - pøedcházejí si mne, abych to spravil. Vyhovím jim - ale døíve pùjdeme
na letní byt. Srovnat si nervy a ukázat naemu domácímu, e
èlovìk není jen proto, aby sedìl od rána do veèera na kase nýbr proto, aby nìèeho uil. A aby mìli ve Velkých Dticích
naè koukat, koupí si novou bluzu - nìco v secessi. A pojedeme, pùjde se v ní domácím porouèet. A mìch pukne zlostí, kdy je tak na gro!
A teï skoè pro dbánek èerného. Nìjak mi nervy dobøe
do sebe nezapadají!


Asekurace.
Jakiv nezpùsobil jsem kolegùm vìtí radosti, ne kdy jsem
se odebral na odpoèinek. I ti, kdo pøi mém posledním povýení dokazovali rozhodujícím kruhùm, e jsem nezpùsobilý hlupák, chválili mne nyní jako zvlátì chytrého èlovìka. Ti, kdo
mne ve chvalnì známých listech dosud byli líèili jako zlodìje,
který je pøipravil o místo, na nì jenom oni mìli nárok, jali
se mne teï navtìvovati a litovali, e ztrácejí tak milého a øádného soudruha.
Pøi tom mne kadý z nich poádal, abych se postaral, by
jen on se stal mým nástupcem. Napovídal mi zároveò kadý
tolik patností o svém protikandidátu, e mi u docela nebylo
líto, e jsem je pøi posledních závodech o místo tak nekøesansky pomlouval.
Kadému jsem slíbil na svou èest, e se pøièiním, aby místo
dostal on a jen on - ale prstem jsem pro nikoho nehnul. Slabí
tito charakterové se o tom vak dovìdìli a proto mi pak
v naich odborných listech vynadali. Rozumí se: anonymnì!
Ale redaktoøi byli mými starými pøáteli. Prozradili mi autory,
i rukopisy jejich mi ukázali. Pak mi uveøejnili jedovaté repliky,
je byly podepsány nestrannými pozorovateli. V tìch jsem
se náleitì pochválil a kolegy strhal, e bylo radostno èíst.
Mnoho zlých vìcí jsem si na nì i vymyslil.
Ale zjistilo se, e vìtina mnou napadených platila øádnì
pøedplatné. Proto jim po nìjakých povycích v redakèních místnostech páni redaktoøi prozradili zase mé autorství a ochotné uveøejnili zaslána, jimi se opìt ze mne v pravém smyslu
slova loupala kùe.
Na to jsem se s milými kolegy dorozumìl. U piva jsme zjistili, e vlastnì veho vinou byli redaktoøi, kteøí nás zbyteèné

tvali. Vyslovili jsme jim za to opovrení. Mnì na to redaktoøi
uveøejnili, e jsem byl naprosto dalek onìch èlánkù, a toté
uveøejnili mým kolegùm. Pak jsem pøedplácení jejich listù zastavil. Více jsem jich nepotøeboval.
Na to mi kolegové vystrojili pøátelský veèírek. Pøipíjeli jsme
si, objímali se a zaplakali, e se musíme rozejít. Druhého dne
dali jsme se spoleènì fotografovat. Ale oni se potom shodli,
e obrázek s mou podobiznou hodí za kamna. Já ho od fotografa vùbec nevyzvednul. Kdy mi jej poslal, odmítl jsem zásilku. Nìjaký èas mne upomínal, pohrozil i advokátem, ala
koneènì umlkl. Moudrý mu.
Brzy po tìchto dojemných scenách odstìhoval jsem
se na venek. Koupil jsem si na mírné splátky za patnácte stovek domek v Tøepolapech, tiché vísce u lesù. Zde poèal jsem
ivot nový.
Ach, drahá dìdinka. Zde nezkaený lid m od rána jen písnì
na rtech, kadý v potu tváøi vzdìlává pùdu po otcích zdìdìnou, zde kadý poctivou prací dobývá si chleba a peèuje, aby
dìtem svým zùstavil nejcennìjí statek: èestné jméno.
Zde nikdo nikomu nezávidí, cizího se nedotkne, svatý mír je
domovem v èisounkých chatách - zde neuslyí nikdo nesluného výrazu.
Také mùj soused, domkáø Vostrèil, patøí k onìm starým, poctivým èeským pantatínkùm - ale kdy mi darebák u sedmé
slepici tajnì zakroutil krk, ukázav jí tak cestu na svùj pekáè,
zaèal jsem ve dvoøe tak proklínat, e se a indele na jeho
pinavém baráku kroutily.
Pak jsem mu pochytal dvanáct párù holubù. Na divoko jsem
si je dal upravit. Byli tak znamenití, e si jich dopøávám nyní
èasto. Omítl jsem vnitøek holubníku maltou, promíchanou hra-

chem - holubi si to øekli - z celé vesnice lítají ke mnì, kde je
lehce chytám lapákem.
Nadávají mi proto - pravda - nejvíce Vostrèil. Ale já mám
nervy veøejným ivotem otuené: Kdy nadává soused nejvíce, spustím gramofon u otevøeného okna. Nikdo by neøekl,
jak konejivì pùsobí hudba na Vostrèila.
Pøi draebním pronájmu obecních pastvin provedl jsem Vostrèilovi pak jakousi zlomyslnost. Pøihazoval jsem na palouk,
který on dosud vdy najímal, tak vytrvale, e mi jej na tøi léta
pøiklepli. Nepotøeboval jsem toho palouku, ale byl jsem zvìdav, jak se bude soused tváøit.
Na to mi Vostrèil z veèera vytloukl dvì okna kamenem, kus
cihly zasáhlo i petrolejovou lampu. Na vlastní oèi vidìl jsem
ze pýchárku Vostrèila, jak stál za kùlnièkou a bombardoval
odtud nae okna.
To mne pøesvìdèilo, e je Vostrèil energický, mu, se kterým není radno ertovat. A ponìvad jsem si navykl jednati
vdy otevøenì, za. el jsem si druhého dne k Vostrèilovi
na zahrádku a dùvìrnì jsem mu sdìlil, e vím, kdo mi potloukl okna.
Otevøel na mne oèi i ústa.
Byl to krejèí Pejek - já ho vidìl, povídám.
To by mohlo být, svìdèil soused.
Má na mne vztek, e u nìho neijeme, lhal jsem, opatrné
se ohlíeje. A protoe jsme dobrými sousedy, ádám vás,
abyste mi trochu pomohl hlídat. Já ho vyèíhám, lumpa - on
jistì pøijde zas. Ale ètyøi oèi lépe vidí - buïte tak laskav, pøíteli, dohlédnìte také trochu. A kdybyste ho chytil, nebudu vás
ádat zadarmo. Dnes rozbije mnì - zítra vám. Já budu zase
hlídat vae.

I to líbìjí být bez starosti. A jak budu hlídat, nabízel se Vostrèil, podávaje mi ruku.
Já to nechci zadarmo, povídám. Vydrail jsem ten palouk
za osmadvacet zlatých, a teï vidím, e to není ten nad hospodou, o který sem stál. Vy jste ho míval za jednadvacet zlatých. Dobrá, nestojím o nìj - ale nechci vai kodu: já vám ho
nechám uívat a budete mi platit týdnì ètyøi estáky. Týdnì
platit - týdnì vám ho mohu vypovìdít. Myslil jsem, e dostanu
od Vostrèila hubièku. Palouk - ztracený palouk, který po léta
najímal, mrvil, s ním sousedila jeho dvì pole - padal mu
do klína. Div nezaplakal - poctivec.
A musím doznati, e nás tento palouk víe nyní jako zlatý
pás pøátelství.
Jetì mi - jako v ohlasu staré nepøíznì jednou v noci podøízl
dva dubové sloupky u plotu, ale kdy jsem na to vykopal v zahradì u jeho stodùlky hlubokou jámu a svedl do ní deovou
vodu, co mu úplnì podplavilo oploteò, pøiel ke mnì na besedu - a tu jsme uzavøeli pøátelství na ivot a na smrt.
A u jsme se nikdy nepokorpili. Dokonce jsme spolu zaloili v obci stranu. Shodili jsme obecní výbor, dva starosty jsme
smetli s prestolu, za stráníka jsme prosadili obèana z naí
strany a ponocného jsme pøipoutali za poitek obecního lada
k zásadám námi hlásaným. Kdy jsme panu øídicímu dokázali, e uívá èásti obecního lesa jen do odvolání, umlèeli jsme
poslední zárodek opposice. Pan øídicí chodí s námi teï kadou nedìli na kuelky k Pickovùm, kam nebyl páchl ji asi 5
let. Mnì dokonce prozradil, jak se neklamnì dìlá pravý pudl
na kuelníku, jeho vrtochy nemohl a nemohl jsem zmoci - Kteréhosi krásného veèera hovoøili jsme s Vostrèilem u plotu, stojíce kadý ve vlastní zahrádce. A tu tak manì zahledìl

jsem se na svùj domek. Pøi tom jsem prohodil: Koukám - koukám, e budu muset asi stavìt.
Vostrèil se zabodl oèima do mé tváøe a od bafl nìkolikráte
zrychleným tempem ze své porculánky.
Krovy se mi houpají, nízké to je, a støecha je daremná - povídám. Stavìt - ádná pomoc.
Vostrèil se ohlédl a potom øekl skoro eptem: To se rozumí. Ale opatrnì!
Nerozumìl jsem sousedovi. Podíval jsem se na nìho s otázkou v oèích. Pak jsem pronesl: Jak to myslíte?
Vostrèil se rozhoupal a po chvíli øekl: Spìchá-li to - pak je
nejlepí: nùe!
Nùe??? otázal jsem se, spustiv se plotu a podepøev si
boky.
To je nejjistìjí. Svíèka se dá do bramboru, sláma kolem,
nùe na to. Pak vecko z domu. Za hodinu barák chytí a nikdo pøi tom nebyl. Nedokáe nikdo nic. Ale asekurace aby
byla zaplacena. A poøádná asekurace.
Vy myslíte, abych to - jako aby to shoøelo? ptal jsem se,
dojista zblednuv.
Teï pøece nikdo jináè nestaví. Pøece pro nic za nic nerozkopu chajdu. A pustí asekurace chlup, kdy tam platíme, a
se ohýbáme -
Pro Krista Pána - sousede -
Èí pak jsou ty peníze v bankách? Patøí to vùbec nìkomu?
Jsou tìch ouøedníkù? Nejsou. Jsou tìch pupkáèù, kteøí podpisují? Nejsou. Patøí tìm agentùm? Nepatøí. Proè to dává
národ dohromady? Aby to shnilo v kasách?
Èlovìèe, co pak nevíte, e jsou na to hrozné tresty?
Slyeli teï nìkdy, e nìkoho pro oheò chytili? Vdy státu
musí záleet na tom, aby pøibývalo nových domù, aby se ves-

nice - øeknìme - zlepovaly. Tím rostou danì - zedníci mají
práci, øemeslnictvo, nádenníci a vecko ostatní. Oheò je vdycky pomoc pro chudého èlovìka. Ale dobøe pojitìno to musí
být!
Díval jsem se na Vostrèila jako na apotola. A musím doznat, e mi mluvil z due. Tisícovku jsem u kladl delí èas
v duchu na opravu svého stavení - ví-li Vostrèil o jiné kapse,
ne je má, z ní mono brát - zapla mu to Pán Bùh.
Pravda, pravda. K èemu vlastnì platím do té asekurace?
Co budu vìènì jenom platit premii a nikdy haléøe neuhlídám?
Na mou dui: skoro je to trochu hloupé: platit, platit a jenom
platit - ale nikdy nebrat. Vostrèil má pravdu.
Ona vlastnì je teï øada na mnì, pøeruil pojednou moje
dumání soused, nacpávaje z usmolené mìchuøiny porcelánovou hlavièku. Ano. Vyhoøel Pokorný - vyhoøel Novák - stará hospoda - pak se øeklo, e musí být nová pastouka - vyhoøela tedy. Pak kolní chlívky loni si pomohl aloudek a po
nìm Dotlaèil ale ten, zlodìj, to nemìl dìlat. Na mnì bylo: Také
ho pøi zjiování kody okradli. Dobøe mu tak. Zrovna pøede
nìma si to podpálil. O ních a na zimu - to bych byl osel,
abych si to pálil. Plná stodola, plný pýchar - to jsem èekal.
Ale kdy myslejí, pane soused, e by oni mìli jako døíve budi! Koneènì vdy by se to dalo nìjak spojit. Øeknìme:
jiskry lítají - kdo pak je bude hlídat?
Co Vostrèil mluvil, to byly opravdu hotové peníze. Jako by je
na stùl kladl. Zlatník vedle zlatníku.
Ale hlavní vìc je: pojitìní aby bylo v poøádku - víme, pokraèoval soused, dýmaje z èerstvého. Mají pojitìny hospodáøské stroje?
Já ádných nemám, namítal jsem.

No, e jsou to oni - dostanou ode mne kolu. Na ohnì jsem
odborník, zlatý pane. Mezi námi øeèeno: já pùjèuji spolehlivým pøátelùm zbytky vìcí, za které pak dostanou znamenitou
náhradu. Ano. Ale musí to mít døíve pojitìno. Oni si ti tedy
taky musí pojistit, paneèku. Oni pøihlásí bance secí stroj, icí
stroj, tøi americké pluhy, náøadí veho druhu, chomouty -
 Ale já nemám konì -
Chomouty mùe mít kadý; zdìdili je, koupili - nali: to je
jedno jen kdy se ohlásí. Ze vech ohòù po kraji sbírám kovové zbytky, a ty pùjèuji pøátelùm, kdy mají vyhoøet. Ti si to
pojistí, zaplatí premii, a pak se ty drobty rozházejí po spáleniti.
Pane drahý - to u dìlá tisíce, co jsem já lidem vyzískal haraburdím. Já jim toho mám plnou pùdu. A z toho jim pùjèím, co
budou chtít. Poplatìjí nìjakou sklenici, dají na kus peèenì a bude to. Vìøili by, e platím pùldruhého roku ze sekacího
stroje a ze entouru? já také ty stroje mám, ale v pytli - vanosti - v pytli. Odtamtud je vysypu, a to vyhoøí.
Ostatek jsme u jenom eptali. Vostrèil mi vypovìdìl, co
a jak mám pojistit. I na to mne upozornil, e se zástupce
po pøihláce pøijde tøeba na pojitìné vìci podívat. Ale to e
mi seene, co budu chtít. Pluhy do asekurace pùjèuje jeho
vakr z Holoplaz, icí stroj mají u tramistrù, chomoutù mi sveze z celého kraje kolik budu chtít. e byly ohnì v obci, mohu
smìle zvýit pojitìní støechy, náøadí a nábytku. Jetì jiné vìci
mi doporuèil a poradil - Do týdne mìla banka mou pøihláku.
*
Vostrèil pøiel s nápadem. Nùe u prý je tuze opotøebovaná vìc. Povídali prý v okresním mìstì, e dostalo èetnictvo

rozkaz, aby pøi ohních záhy uhaených dávalo pozor, nebyloli zaloeno. Proto je tøeba opatrnosti. Co, kdyby nìkdo veteèný na tu nùi pøipadl!
Hvízdl jsem - a trochu mne zamrazilo. Ale Vostrèil se dal
do smíchu.
Je na to lepí prostøedek, prál. Hrom!
Podíval jsem se na Vostrèila, neztratil-li na cestì z okresního mìsta koleèko. Nemohu si pøece objednati hromobití, aby
zapálilo mùj barák.
Ano, pane drahý: hrom! To se dìlá tak: èeká se na noèní
bouøku. Pane, v dubnu, kdy se zaènou bouøky honit - to stojí
jen sirku. Je-li dé, tím líp. Støecha u je dávno v plamenu,
ne se zaènou lidi sbíhat. Zùstaneme pøi hromu.
Mìl jsem vecko dobøe pøihláeno, bankou potvrzeno - zástupce byl i shlédl, co jsem pojistil - u mne mohlo uhodit tøeba
zítra. Nacpe se na pùdu slámy, pod schody se dá - hoøet to
mùe hned. Do ní budu mít znova postaveno.
Podìkoval jsem Vostrèilovi a smluvil, e poèkáme na jarní
hromy. Shodli jsme se, jak budeme na dvoøe lamentovat, ale
vrata e neotevøeme, dokud to nebude pìknì plápolat. Ustanovili jsme, e nás chytí jeden a tý blesk. Za hasièe Vostrèil
se zaruèoval. V Tøepolapech vìdí, e nesmí støíkaèka z kùlny,
dokud se neturmuje. A kováø nesmí zvonit, dokud oheò není,
jak se patøí.
*
Na oèekávanou asekuraci jsem si u udìlal nìkolik dloukù. Banka vecko zaplatí. Vostrèil mi pøinesl zbytky velocipedu, elezný rámec z pracího stroje - celkem za tøicet zlatých
mi toho dodal. Nemohl jsem toho ádat tolik zadarmo. Zapla-

til jsem ve hotovì, aby vìdìl, e jedná s poctivcem. Ve jsem
pojistil a mohl se tìit na pìknou premii. To se podívají
v Tøepolapech, jakou klícku si tu postavím, a mne a Vostrèila
poctí èervený kohout. To bude domeèek jako z obrázku.
*
První jarní bouøka pøila ve dne. Kýval jsem pøi ní pøes dvùr
na Vostrèilùv dvùr. A pøijde druhá - a natáhne-li se do noci,
to tu bude ivo. Tudy budeme utíkat a odtamtud lamentovat.
Ale nikoho k stavení nepustíme.
Za tøi dny na to uhodil hrom. Ale nepøiletìl oblak, nýbr z pojiovny.
Na kousku papíru oznamovala mi banka, e z dùleitých pøíèin zruuje moje pojitìní.
Skácel jsem se na dubovou lavièku pøi té novinì.
Zruuje pojitìní? Moje pojitìní? Øádnì pøihláené, schválené, zaplacené? Proè?
Letìl jsem k Vostrèilovi s tou hroznou zprávou. Ale ten chuïas zbledl a tøásl se na záspi jetì více ne já. I jemu pøinesl
rurální posel tuté zprávu dìsnou - stralivou.
Radili jsme se do obìda. Na záspi, pod hrukou na zahrádce, pak i za humny. Vostrèil byl tak sklíèen, e jsem ho musel
tìit.
Podaøilo se mi to teprve, kdy jsem øekl, e s dáme pojistit
u jiné banky. Jetì dnes pøihlásíme se oba. Sepíi to a polu
do Prahy. Pojistíme a jetì na více.
A vidí takový mizerný ústav, který si tak jidásky poèíná, e
se bez nìho obejdeme. Nepotøebujeme pojiovny, která pohrdá solidními obèany.

*
Ale nae pøihláka byla odmítnuta. Nepøijala nás tato, ani
ádná jiná pojiovna. Ba, zjistilo se, e vùbec vecky banky
si daly slovo a zruily náhle vekeré pojistné úmluvy z Tøepolap.
Zrovna pøed tím, kdy jsme jen jen èekali na noèní hromobití.
Ach, co jich teï pøilo. A jak jsme nyní opatrovali stavení,
aby opravdu neuhodilo. Jak jsem vyklízel slámu, ubezpeèoval komín, peèoval o ohnitì a opatroval sirky.
Hasièi cvièili nyní dennì. Obec opatøila novou voznici, vyhloubila rybník a opravila jalovou strouhu...
Koneènì jsem se rozpomenul, e mám v pojiovnì Robur pøítele z mladých let. Zajel jsem si do Prahy a navtívil
ho. Poptám se, zdali bych se u nich mohl pojistit.
Kamarád mì pouèil náleitì. Z Tøepolap nepøijme pojistku
nyní ádná banka. Dostali informace, a pøesvìdèili se, e tu
mìla letos vyhoøet celá øada stavení. Kde kdo zvýil pojistky
a pøipravoval se i jinak na oheò. Dokonce si kupovali lidé
zbytky z poárù, aby dostali za vìci zdánlivì shoøené sluný
peníz.
Ale je tam nìjaký poctivec, pokraèoval pøítel, a ten jednu
banku po druhé informoval. Od kadé za to dostal pìknou odmìnu. My jsme mu za tu novinu dali padesátku. Stálo to za to.
Byli bychom pøili o tisíce, kdyby nás nebyl vèas zpravil - nebo najednou se k nám z té zatrolené vesnice hlásil kde kdo.
Nejmenoval se ten èlovìk -? ptám se, vypouliv oèi - zrudnuv asi a dupaje nervosnì podpatkem Nìjaký Vostrèil to byl - odpovídal kamarád, nahlíeje do zápisníku. Já mu sám psal tehdy poukázku. - Mimo to jeho jediného vezmeme do pojitìní, kdy je to takový poctivec.

-----------------------------Vostrèil staví. Strhl krovy a zvyuje si pøízemek. Povídali lidé
ve vsi, e má v zálonì skoro pìt stovek na tento podnik.
-----------------------------Nelíbí se mi naprosto u v Tøepolapech. Ale zejména ne
v sousedství Vostrèilovì. Kdyby nìkdo chtìl, prodám svùj domek se zahrádkou tøeba se kodou. Adresa je v redakci.


Originál.
Kuchlovický Posel Svobody ètvrt roku ji pøekypoval literaturou a umìním. Dostal se toti - díky rozhodnutí rùzných
kolních instancí - do Kuchlovic pan uèitel Jádro, a ten zrovna zalehl místní list, který dosud odpovìdný redaktor
a vydavatel sestavoval hlavnì z výstøikù a nakladatelských
reklam.
Pan uèitel pøiel z vesnice, kde mìl dosti èasu k èetbì
a úvahám. Ocitnuv se v Kuchlovicích a seznámiv se s redaktorem Posla Svobody jal se ihned èesati z toho, co tak dlouho zrálo pod jeho rusými kadeøemi, které kuchlovickým dìvèátkùm pøedevím padly do oka.
Redaktor Posla Svobody stal se publicistou, ponìvad mu
vládní strana obce vnutila redaktorství, kdy pøiel po nìjakém úrazu jako pensionovaný finanèní respicient do Kuchlovic odpoèívat.
Èasto a èasto litoval tohoto kroku, zejména ehraje na osudné ètvrtky a pátky, kdy musíval na zjevnou kodu radnièní hospody sedí doma a arabskou umou pro tiskárnu slepovati
materiál nového èísla. Pøi této práci nebylo èasu na pití, které
mu doma vùbec nechutnávalo. A on - bývalý sloup daòového
poøádku, pøinesl si pøece z pivovarù a hranièních hlídek tak
velkolepou ízeò, e si v dobì vìtích návtìv hostince dával
pro úplné bezpeèí pøináeti hned dvì sklenice souèasnì, aby
se neoctl, byt i jen na nìjakou minutu, na suchu. Taková ízeò
trpí kadou, na to redakèní prací.
Ale kdy se objevil v Kuchlovicích pan uèitel Jádro, nastaly
pro suovaného redaktora rajské èasy. Nový mu chopil
se péra a dodával tolik rukopisù pro Pola Svobody, e pan
redaktor mohl nyní v zaslíbené zemi radnièní hospody sedìti

nejenom ve ètvrtek, ale i v pátek dopoledne. To byla výhoda,
o jaké chéf kuchlovického urnálu nikdy ani nesnil.
Koníèkem pánì uèitelovým byla literatura a umìní. A z této
studné nevyèerpatelné nabíral nyní pro milé ètenáøstvo plná
vìdra pro feuilletony, drobné zprávy, ba i pro èlánky úvodní,
a rùznou smìs.
Posel Svobody pouèoval nyní ètenáøstvo o vem, naè staèila pamì a knihovna pánì Jádrova - k èemu vybízely redakèní výtisky z Prahy zasílané.
Pan uèitel zaèal, jak se sluí a patøí, Egyptem. O pyramidách a papyrusech dovìdìli se Kuchloviètí vechny detaily.
Kdo by byl pozornì èetl feuilletony, byl by se pouèil dále té
o klínovém písmu, assyrské a perské ornamentice, o Øímanech a jiných národech - byl by se dostal hravì do Byzancie
a byl by absolvoval pìkný kurs vech slohù architektury, rùzných smìrù literárních a støedovìku i po vynalezení knihtisku.
Také na malby dolo. Po tìch na skulpturu -vùbec nezùstaly v øíi umìní v Poslu Svobody jedny z vìtích dveøí zamèeny. Na vechny zaklepal a pak je zdvoøile otevøel nový spolupracovník vìènì íznícího vydavatele listu.
Potom poèal pan uèitel spojovati literaturu a umìní se ivotem. A z toho líhly se v sloupcích kuchlovického orgánu návrhy dotud neslýchané. Aby se opatøily pro radnici portréty vech
starostù, zøídila se veøejná knihovna, navrhoval kamenná poprsí pro mìstskou alej, chtìl pomník pro zaslouilého spisovatele Bøeòka Votypku-Kuchlovického, snil o podpoøe spisovatelù, sochaøù a malíøù z obecního mìce, obecní rozpoèet
chtìl obtíiti roèní dotací na zakupování umìleckých dìl, vypisování cen literárních, a do mnohých jiných ílenství Poslem
Svobody lákal.

Musilo tìch návrhù býti ji pøíli, kdy se o nich dokonce jednou rozpovídali v radnièní hospodì. Ba stalo se, e se v tomto
ohnisku veøejného ivota dovìdìl o velkolepých plánech sám
redaktor Posla Svobody, který - jak se mezi ètvrtou a pátou
dopolední sklenkou zaduoval tìchto vìcí ve svém listì dosud nepostøehl. Nápady pánì uèitelovy byly prohláeny ovem
za vrchol poetilosti, ku kterému votu se dokonce
po nìjakém upejpání pøidal bezpodmíneènì sám pan redaktor. Ale uzavøel debatu hlubokou pravdou, plácnuv se pøes
koleno: Inu, pánové, nìco se do novin vytisknout musí!
Ale pánì uèitelových rozletù do øíe umìní vimli si i v Praze. A to vyneslo nadenému horlivci poctu. Uèinili ho místním
jednatelem spolku Máje.
A v této funkci zapálený nadenec ihned zaèal pracovati
reelnì, získávaje èleny a pøíznivce této korporaci literátù.
Není mono øíci, e se pøi tom setkal s mimoøádnými úspìchy - ale nìkolik pøátel Máje pan uèitel Jádro získal pøece.
Byl to triumf, kterým se pochlubil té v Poslu Svobody, aby
na vìjíèku této místní oslavy chytli se jetì jiní pøátelé umìní
a literatury.
A tu se stalo, e v radnièní hospodì o masopustním úterku,
pøi veselých hodech vepøových, jich se dle starého obyèeje
úèastnila celá honorace Kuchlovic, pøiel do rány horlivému
pøíteli Máje øeznický mistr kaloud. Mu bodrý, ale prchlý.
S panem uèitelem byl v blízkých stycích, ponìvad nejmladí
jeho potomek právì pod ezlem pánì Jádrovým kolní moudrostí se napájel. Trochu øeèí na pravo, trochu na levo - pivo
rozvazovalo jazyky a uvolòovalo srdce a ne se øezník nadál,
byl tu návrh, aby se stal pøíznivcem Máje.
Mistr kaloud byl ráno udìlal znamenitý obchod. Prodal ètyøicet bagounù na jisto. Nejenom srdce, ale i kapsa chvìla

se mu radostnì po tomto úspìchu. Kdy pan Jádro, synka
jeho milovaný uèitel, zahovoøil o podpoøe vìci dobré - napil
se øezník dùkladnì, pak sáhl do náprsní kapsy a z hromádky
sloených bankovek vytáhl pìtku a pøiplácl ji pøed pana uèitele. Tu mají, ale a jsem také v novinách, e jsem se stal
èlenem - pane uèitel.
Jetì tého dne putovala pìtka do Prahy. Pak byla o novém èlenu zpráva v Poslu Svobody, pozdìji i v praských
èasopisech.
***
Po tøech mìsících pøibìhl jednoho dne mistr kaloud
ke sklenáøi Bambergrovi.
Jak drahé máte obrazy? rozkøikl se ji ve dveøích.
Sklenáø prodával svaté a svìtice v irokých zlacených rámech, míval na skladì i lovecké výjevy, nìjaké veselé obrazy
barvotiskové - proto ihned ukazoval, e je tento obraz za pìt,
onen za osm a tento veliký dokonce za patnáct zlatých.
Je to na plátnì? køikl øezník.
To si myslím, svìdèil sklenáø. Pak obraz odklonil ode zdi
a zabubnoval prsty na plátno, na nì byl barvotisk pøilepen.
kaloud se zadíval na toto dílo. Byla to skupina jezdcù
a jezdkyò v rokokových úborech. Èekali na povel k tvanici.
Ale výjevem se mistr øezník neobíral. Poèítal v duchu. Pak
vztyèil pravici se sukovitou holí a poèal vedle obrazu v povìtøí
rýsovati obdélníky tée velikosti, volaje: Patnáct - tøicet - pìtaètyøicet - edesát!
Prach a cucky! vykøikl potom, to bude obraz jako stodola! A obrátiv se na sklenáøe radostnì volal: Takovýhle ob-

raz jsem vyhrál. Pøi tom holí narýsoval obdélník za ètyøi obrazy s rokokovou skupinou.
Sklenáø jenom otevøel ústa a zavrtìl hlavou. Tak pronáel
otázku plnou úasu.
Na mou dui! jásal øezník. V Praze. V tom Máji. Obraz
za edesát zlatých. Také na plátnì. el jsem si to tedy zmìøit, jaké to asi mùe být. Kdy je tohle za patnáct zlatých - to
bude za edesátku obraz na celou stìnu.
Dejte pokoj! Vyhrál - zadarmo vyhrál? asl sklenáø.
Jak pak zadarmo? Jsem èlenem. Platím roènì pìtku. Udìlali takovou loterii pro èleny, a já vyhrál obraz. Musí to být moc
dobrá vìc - protoe mi zrovna píí, e je tam na to kupec.
Dává za obraz edesátku. Chci-li jako, e mi dají ty peníze,
a ten jistý si obraz vezme.
Zatrolená historie! zvolal sklenáø, sprásknuv ruce.
Ale já jim fouknu do èepice. Obraz musí poslat! ádné peníze. Vyhrál jsem - vyhrál! To budou Kuchlovice otvírat oèi, a
to pøijde! Za edesát zlatých!
A znovu si namìøil mistr kaloud na stìnì obdélník, do kterého se pohodlnì vely ètyøi obrazy s rokokovými lovci.
Pak stiskl ruku sousedu Bambergrovi a zmizel.
***
Nìkolik dní se mluvilo v Kuchlovicích jen o tìstí, jaké potkalo mistra kalouda v Praze. O obraze vypravovaly se ji
báje. Probourat se musí prý dvéøe, má-li se vnést do bytu,
po schodech prý se s ním nikdo nezatoèí - budou jej musit
vytáhnout pøes pavlaè. Je to obraz prý jako domovní vrata.
Pan uèitel Jádro byl hrdinou dne. V tiskárnì ji od nìho leela zprávièka, jak odmìòuje pøítele èeské literatury Prozøe-

telnost èasto ji na tomto svìtì, o obraze byl ji pìkný posudek, aèkoli horlivý místní jednatel dosud více o nìm nevìdìl,
neli e je to krajina od proslulého domácího umìlce.
Ale èláneèek se do listu nedostal, nebo v poslední den pøed
tiskem Posla Svobody nastal ve tìstí mistra kalouda neoèekávaný obrat.
Z Máje poslali astnì vylosovanému mistru obraz potou.
Kuchlovický listono pøinesl výhru hned s nákladním listem pod paí!
kaloud na potovního zøízence rozkøikl se jako na lesích.
Èlovìèe - v té bednièce nemùe být mùj obraz! Já dostanu
obraz za edesát zlatých a ne takovéhle nìjaké pimprle!
Pane mistr - deklarovaná cena zásilky je sto dvacet korun.
- Prosím - mluvil a ukazoval listono.
Tisíc pejlí do jitrnic! V tom je nìjaká zlodìjna! To není mùj
obraz! køièel mistr. A popadnuv bednièku, opøel ocilku o víko.
Dva hmaty - dvoje prasknutí - a ji letìlo víko do kouta. Z nìkolika obalù vynoøila se krajinka v jednoduchém rámci.
Tohle - tohle e mi strèí místo mé výhry? Takovéhle ninítko?
Zlodìjna zlodìjská! To to vymìnili - to mne oidili! Myslí si,
kdy jsem øezník, e nemusím mít obraz za edesátku - mnì
e staèí takovýhle flekanec. Takových dostanu po dvojce
u Bambergrù, kolik budu chtít. Ale já nemusím mít nic! Docela nic!
A u letìla krajinka na zem - boty mistra kalouda se zaboøily do rámce - do obrazu - a pod okovanými podpatky zuøícího øezníka pøed oèima ustrnulého listonoe nezbylo z originálu èeského mistra ne trochu cáru a tøísek...


Kohout.
Na praské bránì nad bání sedí kohout. V boku má dvì
ouka, a tìmi trèí k oblakùm elezná tyè. Zavane-li vítr, toèí
se kohout okamitì. Vítr jest jeho ivobytí - vechno ostatní je
mu lhostejno. Detì, chumelice, mrazy a kroupy ani za mák
ho nevyruí, ponìvad má tuhou náturu - celou z plechu. Bijí-li
hromy, ani se nepøihrèí - na tyèi je pozlacená bambule, ta chytá
blesky a po tyèi je posílá do zemì. Ouka toho ani nepocítí,
nato kohout.
Nebýval hromosvod, a kohout se èepýøil na bránì, toèe
se zobákem vdy proti vìtru rarach ví, kudy tenkrát hromy chodily, e mu neublíily, nebo plechový pták je tu jetì z èasù
krále Jiøíka, kdy vì vznikla. Jsou o tom zápisy na radnici, latinská deska pod nejvyí øímsou to povídá. Úèty za zlacení
bánì, malování a správku kohouta nael v archivu professor
Zima jetì z patnáctého století.
Kohout není jenom pro parádu. Jeho úkolem je pøedpovídat poèasí. Kdy se otoèí k lesùm, ví se, e bude záhy pret,
je-li obrácen ke Lhotce, bude trvale hezky. Generace vyzkouely pravdomluvnost kohoutovu a zjistily, e od východu je zbyteèno èekat dé, ten chodí jen od západu. Jsou také výjimky
nìkdy, ale velmi vzácné výjimky, ani za øeè nestojí.
Toho roku, kdy purkmistrovi vdávali poslední dceru, uhodilo trvalé sucho. Naposledy spadlo trochu detì nìjak pøed
svatým Janem, ale pak ani nekáplo. Ani nekáplo!
Lidé poèítali, e se vìc zmìní pøi nové ètvrti mìsíce, ale ani
úplnìk nic nedokázal. Kohout se odvracel stále od lesù, kde
ve vyprahlé drti marnì se shánìli dìti: dorostlí po houbách.
Potùèky vyschly, koneènì i studánky promìnily se v slepé jamky, proschlé listí ustilo jako nastøíhaný papír, na cestách

a silnicích zvedaly se stále jen kotouèe prachu, na polích ve
vadlo, louky byly jako zaehnuty, bramborová na loutla a øípa
svíjela hubené listy, e bylo rolníkùm alostno vzpomínat
na zálohy, z jara od cukrovarù vyplacené a také ji utracené.
A kohout se nehnul. Jako by si ve Lhotce vyhlíel nevìstu ve dne v noci díval se do vsi, o ní prostoøecí lidé øíkali, e tam
i mrtví kradou - od tìch dob, co si hrobník odcizený mandel
schoval do kostnice - a èetník to vypátral.
Na námìstí v hospodì u lva hlídal nyní kohouta sám hospodáø. Je to hospùdka skoro u jen podle jména. Málo hostí
sem zapadá i pøes ulici výèep není valný. Starý Saska vdy
jen tak tak se jetì dopoèítal. enku se nevzdal skoro u jen
z úcty k staré zvyklosti, ponìvad tu èepoval ji jeho prapradìdek. ivobytí mu dávalo jen hospodáøství. Mìl dost polí
svých a vecky farské v nájmu. Ty u pachtovával nebotík
pantáta: Øíkával sice, e platí trochu mnoho z nich v tìchto
zlých èasech, e má z toho jen o hodnì døiny a starostí více ale nemusilo to být k smrti, protoe dával dcerám po desíti
tisících.
Kdy uhodilo øeèené sucho a Saska pøi vycházce do polí
shledal, e je obilí nízké jako tráva, a vecko suché jako troud,
div nezaplakal. Øekl, e se na to doputìní nepodívá, dokud
nenamokne. Srdce e by mu puklo pøi pohledu na tu spoustu.
Pustil pár sakrù s meze a el domù.
Nevylezl teï z hospody. Ze své ovem. Vstal èasnì ráno,
a sotva vyikoval chasu ze dvora, u byl u okna, z nìho byl
pìkný výhled a námìstí. Ale Saska jen obèas hodil okem
po lidech na hrbolatém dládìní - stále jen dozíraje
na kohouta. Kohout jako pøibitý ukazoval Saskovi jen plechový chvost. Díval se do Lotky a jen do Lhotky.

Pøiel hodináø Burián a prohodil, e povídali na potì, e
bude pret a pátého èervence.
Kdo to øek? rozkøikl se Saska.
Hejtman Nachtigal, odpovìdìl Burián a zasmál se pøi tom.
Blb! køikl hostinský. To bychom shoøeli, kdyby do pátého
èervence nemìlo sprchnout. To by slunce vytáhlo i z nás vecky zofty, pane. To by støechy chytaly samy od sebe. Vdy
máme devátého èervna. To mùe øíci jenom takový blázen,
jako je hejtman.
On má zapsanou bøeznovou mlhu. Ta byla 27. bøezna. A za
sto dní pøijde prý de - døíve ne!
Mordie - to bychom pøili vichni o rozum! vzkøikl Saska
a uhodil na stùl. Kdyby mìlo pret a 5. èervence, pak je celá
zemì jeden oheò. To by nebyla ani v nejhlubí studni kapka
vody, to by vyschly øeky - to by -
Mui - pro Boha tì prosím, pronesla teï paní Sasková,
vystoupivi z kuchyòky. Mìla z rozèilení muova, který teï skoro
ji nespal a nejedl, strach.
Pátého èervence - jo - jo! mírnìji u pokraèoval manel.
Ono bude pret døíve musí! Ale je to trest na lidi, e jsou neznabozi. Za mých mladých let také bylo nìkdy sucho - ale tu
se hospodáøi smluvili a poádali o procesí. Øeknìte to tìmhle
floutkùm: procesí! Vyklíbnou se vám, a pan redaktor se o vás
v sobotu otøe. A bez Pána Boha to pøece jenom nepùjde. Teï
vechna práce stojí - já se dívám na oráèe - ten na mne - enské jsme pustili - nikdo nic neplatí - groe skoro neuhlídáte-
Inu - nìco na tom je! dodal Burián, dopíjeje. Pak poloil
krejcary vedle prázdné sklenice a hodil rukou po èepici. Povídal také hejtman -

To je, v mých oèích Slavík blb, kdy mùe øíci, e pøed pátým èervencem - Eh! K èemu øeèi! Tamhle ten kohout poèasí
poví, ale ne Slavík, protoe je blb!
Hejtman Nachtigal! odpovìdìl Burián a zasmál se. Pak
pozdravil a vyel.
Nachtigal bylo Slavíkovou pøezdívkou. Právì tak titul hejtmana. Býval hejtmanem, ale jenom u ostrostøelcù. Zuøivì se bránil
èeskému velení, pral se o armádní øeè kde s kým - ale
na konec prohrál. Padl i s nìmeckým komandem. e býval
hejtmanem c. k. sboru, dal si vak na navtívenky, rozumí se,
e nìmecké, nebo Slavík mluvil, kdy se dalo, po nìmecku,
aèkoli chuïasova nìmèina byla ubohá - ubohá.
e nìmèinì tolik pøál, ponìmèili mu i jméno, zvouce jej
Nachtigalem. Nìkdy mu to øekli i do oèí, ale on se tváøil, e
neslyel. Ale k titulu hejtmana se pøihlásil vdycky.
O jeho nìmèinì se vypravovalo anekdot k nespoèítání. Ty
se a rozváely po svìtì.
e po Boím Tìle, pøekládaje do slova a zamìòuje silnièní
prach støelným øekl Am Leibe Gottes hat sich sehr gepulwert!
vypravuje jetì dnes kde kdo.
Obèanu, tázajícímu se, proè jde tolik lidí z kostela, chtìl øíci,
e byla smuteèní me, ale øekl:. Es war heute Trauerspiel.
Kdy umøel nejdelí ostrostøelec jeho setniny, nestaèily
na nìho pohøební máry sboru, co se zjistilo a pøi konduktu.
Musilo se pro obecní. Veèer vyprávìl pan hejtman na potì:
Unsere Máry war für ihn zu kurz! To byla zámìna poválivá,
u Slavíkù mìli toti také dceru Máry.
V praském hotelu oznaèil se Bürgermeistermacher. Inenýr Beer to v Praze vyukal a pøinesl do mìsta. Redaktor
to uveøejnil. Ale pan hejtman necouvl. Jakpak nejsem Bürgermeistermacher? Pøedsedám jako nejstarí èlen sboru,

kdy se v zastupitelstvu volí nový purkmistr. Dìlám tedy purkmistry - pánové - dìlám! Hab schon viere gemacht!
Knihu o nìm mohl vydati inenýr Beer, který vechny kotrmelce pánì hejtmanovy nìmèiny zapisoval. Ba snad i nìkteré mu na tìlo sám il, nebo historek tìch nebylo konce. Ale
pak si divným øízením osudu vzal jedinou dceru pánì Slavíkovu, a kníka zapadla.
Hejtman Nachtigal byl iv z renty. Pole pronajal, nìco penìz mìl ve spoøitelnì, z vlastního domu bral sluný nájem mohl tedy chodit od boího rána a trousit rozumy. Nìkdy si
na nìco vzpomnìl, co bývalo a není, a porovnával s nynìjí
dobou. Øekl to u vína dopoledne na potì, a u se o to hádalo, neb smálo se tomu lidí dost. Kdy se rozèilil, mluvil úasnou nìmèinou, a pak se mìsto pobavilo. Redaktor Slavíkova pøeøeknutí za tepla otiskl, a pak uil smíchu celý kraj.
S detìm, kterému dal termín k pátému èervenci, vyvolal
mnoho hnìvu. Ale Slavík nepovolil. Ví prý to od otce, e silné
mlze bøeznové následuje dé a za sto dní. A kdyby se prý
na hlavu stavìli, døíve pret nebude.
Bylo u patnáctého èervna, a po deti ani památky. Èasnì
ráno si kadého dne slunce lehlo do krajiny a prailo, a bylo
úzko. Obloha bez mráèku, bez nejmeního závoje par pøivádìla hospodáøe k zoufalství. Tlakomìr vylezl na nebývalý stupeò, vìtøíèek nezavanul - kohout na bránì jen a jen díval
do Lhotky, otvíraje plechový zobák, jako by sám horkem hynul.
Saska se od okna nehnul. Tìce oddychuje nepoutìl ptáka na bránì s oèí. Pìsti zatínal a do rtù se hryzl. Kohout
se nehnul.
O velikém suchu poèaly psát noviny. Líèily, jak kde zapadají
studnì, kterak se ukázaly kameny hladu v øekách s nápisy,

e se vynoøily z øeèitì za suchá pøed dávnými a dávnými lety
- popisovaly úhonu na polích, bídu v lidu, který nenalézal zamìstnání.
Saska si otevøel okno a rozkøikl se a lidi, kteøí pøed ním hovoøili o této pohromì, e jsou veho sami vinni - protoe
se pustili Boha, a volal, e by pomohlo, kdyby li na procesí.
Nìkteøí se smáli, ale nìkolik muù pøisvìdèilo, e by se to
mohlo zkusit. Saska øekl, e pùjde na dìkanství o procesí
hned, pùjde-li kdo s ním. Pøihlásil se nájemce baronèina dvoru
a starý ultys. Saska vzal èerný kabát a za pùl hodiny u hlásil, kudy el z dìkanství, e bude procesí zítra.
Druhého dne po ranní mi bylo procesí. Do polí za kaplanem vylo po ranní mi mnoho lidí. li cestou jak o køíových
dnech, vrátili se zpoceni, upráeni, unaveni, ízní zmoøeni.
Kdy Saska pøiel domù, podíval se na kohouta. Kohout
se nehnul. Díval se z mìsta, jako by si procesí vùbec nebyl
viml.
Minul nový týden. Horký - bez vánku bez ranní mlièky - bez
noèní rosy.
Pøed lvem se zastavili lidé a rozumovali, e ani procesí
tedy nepomohlo, e se vùbec musilo nìco se zemìkoulí stát.
Jsme v peci! prál kartáèník Vonas. Skoro bych øek, e
v pekle.
Saska se rozkøikl z okna: To se rozumí, e v pekle! Ale sami
si tam pomáháme. Na takové procesí nemùe Pán Bùh dát.
Mìlo jít vechno. Celé mìsto - napøed rada - kolní dìti -pan
dìkan mìl jít a ne poslat kaplana. Hospodáøi, èeládka, pracující lid - vecko!
Lächerlich! vykøikl hejtman Slavík, který el náhodou kolem. Nebude døíve pret, a pátého! Am fünften!

Povídám, e jsou v mých oèích hlupák! køikl na nìho Saska. Jsou hejtman Nachtigal! A jdou mne alovat!
Taky e budu! Páni budou svìdèit. Sie werden schon sehen! dodal Slavík. Ale pret bude a pátého. Am fünften.
Und jetzt gehe ich zum doktor Pøíhoda. A odkvapil.
Saska zrudnul a jal se køièet: Vezmou si na mne èetnictvo
- oni neznabohu - oni blázne. Jim to psali z nebe, e bude
pret a pátého -
Ostatnímu zabránila paní Sasková. Odvlekla rozèileného
mue od okna, které pak zavøela. Ale trvalo chvíli, ne se lidé,
kterých se ke,.,lvu bylo za okamik sbìhlo dost, odtud vytratili.
Kdy ani 25. èervna nebylo nejmení nadìje na dé, uspoøádáno nové procesí. Tentokráte el pan dìkan s asistencí.
la kolní mláde, la mìstská rada, el, kdo mohl. Hospodáøi se dohodli a zaplatili polnímu dìlnictvu za pùl dne, aby
lo prosit za dé.
Starí lidé si koupili svíèky - enské si ovinuly rùenec kolem rukou - a kdy el prùvod po námìstí, padl tu kadý, kdo
nemohl z domu, na kolena.
Dojem procesí byl hrùzný. Slunce zalévalo ve ohnìm - lidé
sklíèení, bez opory ji ve své dui, klesajíce malomocí - uvìdomujíce si, jak jsou nicotní vùèi velkému zdroji svìtla - klopýtali závìjemi prachu, volajíce k nebi o smilování.
Saska se vrátil z procesí s úsmìvem ve tváøích. To byl prùvod, jaký si pøál. A ten také prospìje - vìøil. Co bylo neznabohù dnes v øadì a jak byli vichni maliècí - vyprávìl enì. U
nikdo se neopovauje tropit si z procesí aky. Také by zle
pochodil. Saska byl pøesvìdèen, e by zboní prosebníci roz-

trhali toho, kdo by se prostoøece zasmál tomu, co vykonalo
celé mìsto.
Kdy se Saska pøevlékl, el se vítìzoslavnì podívat na kohouta. Ten jako pøibitý odvracel se stále vak od námìstí, jemu neuctivì. ukazoval plechový chvost. Ale Saska se usmál.
Pomyslil si: Vak ty se teï obrátí, kamaráde. Jetì rád
se otoèí. li jsme k vyí instanci - holenku. A li jsme òáko
pobonì - povíme si to, e se otoèí.
Ale kohout se neotoèil. Jako by jej byli tìkými nýty ubezpeèili, tak civìl tu nad lesklou bání nehybnì, èepejøe se proti
Lhotce, dívaje se z mìsta, které tak pokornì dnes prosilo
za smilování. Ani pan dìkan s assistencí mu neimponoval,
mìstská rada, kolní mláde, planoucí svíèky, litanie...
Nehnul se a neotoèil. Saska díval se nyní ji s oèima zakalenýma od boího rána na vì, pohlcuje témìø pohledy elezného ptáka - chvìl se horeènì a mluvil jako ve snách.
Tak se doèkal ètvrtého èervence. Hospodáøi byli ji nad letoní sklizní uèinili køí, tøeba e staøí afáøi ubezpeèovali, e
by vydatný dé mohl jetì hnát nízké obilíèko alespoò do zrn,
zachránit rannìji sázené øepy a brambory chodili plni zoufalství, sklíèeni a neastni.
Ani dnes se kohout jetì neobrátil. A tu si na nìho otevøel
okno dokoøán Saska. Celou noc oka opìt nebyl zamhouøil
a první host, který k nìmu zavítal, byl soudní posel. Pøinesl
obsílku k stání u soudu, pøed ten jej volal uraený Slavík. Saska podepsal, ale sotva e posel vyel, cedulku smaèkal
a mrtil jí o zem.
A pøistoupiv k oknu - jal se køièeti pøes námìstí na kohouta:
Bestie -otoèí se? Neotoèí? Kokrháèi pitomý - obrátí
se k nám anebo ne? Povídám - bestie...

Na námìstí lidé se pøi tomto povyku poèali sbíhati. S úasem patøili na zuøícího Sasku - který se nahýbal z okna - køièel, a mu pìna stoupala na rty, a obìma pìstmi hrozil kohoutovi. Klel, a hrozno bylo poslouchat - spílal - chvìje se.
V tom Saska mezi lidmi zahlédl Slavíka. Ach - nyní pustil
kohouta a sáhnuv do sklenic, hodil jednu a. druhou po Slavíkovi: Zlodìji - ty mne bude volat k soudu? Lotøe - ty ty -
A znovu sáhl do sklenic a hodil jednou do zástupu Ale u za ním byla paní Sasková - nìkdo z èeládky - nìjací
sousedé - a násilím vlekli Sasku od okna.
Za chvíli tam spìchal lékaø. Ale ten se vrátil se zprávou truchlivou: Saska pøiel o rozum!
Toho se ji Slavík na námìstí nedoèkal. Utekl a zavøel
se doma.
Jetì pøed polednem spoutaného Sasku odvezli do Prahy.
Zuøil tak, e nebylo jiné pomoci...
*
Odpoledne se zvedl náhle vítr. Opøel se o vyprahlé koruny
stromù, sloupy prachu vznesl zafièel ulicemi - hvízdl kolem
støech - narazil na kohouta na praské bránì. Ten se otoèil
jako pírko - obrátil se k lesùm.
Celé mìsto lo se podívat na plechového ptáka. Opravdu
se ji nedíval do Lhotky - k té se otoèil zády, otvíraje zobák
na námìstí zdál se køièeti, e pøichází spása.
Vítr dul a do noci. Pøihnal mraky, které schovaly mìsíc i s
hvìzdami, a z mraèen se k ránu poèalo blýskat a hømít, a
se zemì tøásla. A ji se lilo, e bylo hned jak o potopì.
Ulicemi dravé potoky kalných vod hnaly se, jako by chtìly
podemlít základy - záplav byly plné dvory - strouhy vystoupily

nad bøehy, z rybníka se rozlila voda do luk - zdálo se, e si
sem klestí cestu nìjaké jezero, které strhalo hráze. V irokých stuhách lila se voda z oblak - nebylo mono vykroèit
ze stavení do tohoto ílenství ivlu tak dlouho èekaného, toueného, na nebesích doadovaného.
Teprve k veèeru dé polevil. A hned bylo ivo v hospodách.
Na potu pøiel Slavík jako vítìz: Hob ichs ne gesagt? - Am
fünften! volal ji ode dveøí.
Ale v naplnìné místnosti nebylo pùdy pro Slavíkovu slávu.
Pøiel toti telegram, e Saska zemøel døíve, ne s ním dojeli
do Prahy. Vemi ta zpráva zatøásla. A kdy se objevil Slavík,
vidìli v nìm nìkteøí nìjakou pøíèinu alostného skonu Saskova. Proto odpovìdìli záøícímu hejtmanu prudce a hnìvivì. Ale
ten byl tak pøesvìdèen o úspìchu své prozíravosti, e se nedal a odpovídal èesky, nìmecky, ale stále ostøeji. Za okamik
vznikla váda - pak kolem nìho vzniklo klubko, a kdy si odlehèil nìjakou nadávkou, u se octl pøed potou.
Slavík tu poèal volat o pomoc. Tím pøivábil lidi ze sousedství - z poty se vyhrnulo nìco rozèilených hostù - za chvíli utíkal Slavík pøes námìstí, hnán tlupou rozèilené povykujících
osob...
Asi za ètvrt hodiny vrátil se na potu koláø Plachta. Stíraje
si pot s cela, køikl do místnosti: Teï pøibìhli policajti. Ale pozdì. Slavík nemá jedna okno celé. Vymlátili mu je za minutku blbci starému.


Pøi zápisu.
Pan øídicí se vrátil z prázdnin a v poslední chvíli. Veèer pøed
zápisem. Vìdìl, e není zmekáno. Sleèna Korèáková, senior sboru, zastala jej jistì k úplné spokojenosti jeho i slavných úøadù. Mohl se tedy vyváleti v trávnících, pohoupati
v hamaku a vykoupati jetì v poslední den letního pobytu
mimo Prahu bez starosti, e vznikne pro jeho kolu nìjaké
nedorozumìní v místní neb okresní, neb dokonce - chraò Bùh
a opatruj! - v zemské kolní radì.
Pan øídicí velebnì vstoupil do koly a ráno v den zápisu,
urèeného na osmou hodinu. Ji na chodbì vidìl, e sleèna
Korèáková bdìla nad ústavem jako vdy. Plakát o zápisu
shlíel s vývìsní desky, u schodù byla postavena výraní tabule, na kterou francouzským písmem bylo napsáno, ve které
tøídì se zápis koná, kdy a kam nastoupí nováèci první tøídy
a kdy se ostatní dívky shromádí.
A u tu byl kolník pln zánovní zdvoøilosti, která v dobì prázdnin vdy dospívá k pozoruhodné výce, s ní vak záhy po zahájení koly sbíhá èasto a nelogicky náhle sestupnými køivkami. Sluebník - sluebník, pane øediteli,. volal, jako by
kadé slovo zvlátì osypával cukrem. Pan øeditel -zrovna
kvete - jeminkote - zrovna kvete.
No - zapla Pán Bùh, léta jsem uil, blahosklonnì odpovídá správce koly. Byli jsme v Døevicích. Bájeèná krajina. A výbornì jsme se tam mìli. Byl tam s námi také pan øeditel Smotlach. Víte: ten, co je v okresní kolní radì.
Co je øeditelem panství hrabìte Druxy - prosím? ptal
se kolník.

Ano, ano! ochotnì potvrzoval øídicí. Co je v okresní kolní
radì. S tím jsme se bavili - a a! Kuelky jsme hráli - koupali
se spolu - no!
Pan øeditel tedy uil - no, vak je to na panu øediteli vidìt.
Jako kytièka!
U je nìkdo nahoøe?
Sleèna Korèáková, prosím. V druhé b jsme vecko pøipravili jako loni. Bude-li pan øeditel nìco porouèet -
No, to bych na vás cinknul. Buïte zdráv - pøíteli, prál pan
øídicí a poèal se vznáeti po schodech.
Byl spokojen, e u dobøe udal, kterak se sblíil na letním
bytì s øeditelem Smotlachem. S èlenem okresní kolní rady to je slovo. Je známo, e je Smotlach energický mu, který
v dùleitém kolním úøadì nebojí se ujmouti se slova. kolník to poví kolegùm, ti to roznesou po ostatních kolách jako
vítr. To bude mezi øídicími a øediteli kyselých oblièejù, a zvìdí, s kým se to skamarádil.
Jetì nedoel do prvého patra, kdy jako laòky dobìhly ho
dvì mladé uèitelky. ly pøispìti vládci koly pøi zápise. Nikdy
nemùe kodit, udìlá-li si zatímní uèitelská osoba u éfa oko.
Nahoøe je pøivítala sleèna Korèáková se dvìma uèitelkami,
a nyní bylo vypravování, kde kdo léta uil, co vidìl, s kým se seel, jak se mìl.
Øídicí nechal je náleitì vymluviti, a teprve, kdy se poèaly
vraceti k tomu, co u byly: jednou vyprávìly, zjednal si obratné pozornost a líèil: My byli v Døevicích - ale náramné jsme
byli spokojeni.
Mìli jste tam spoleènost, prosím? optala se sleèna Korèáková.
Znamenitou. Øeditel Smotlach tam byl s rodinou. To ten,
co je èlenem okresní kolní rady za sousední okres. My dva

byli stále a stále pohromadì. Koupali jsme se spolu, chodili
na ryby - do lesa. Znamenitý èlovìk. Já mu vysvìtlil kolské
pomìry u nás, a to vyvaloval oèi. Také povídal, abych ho jen
vdycky informoval, a se bude o nìco závaného jednat. On
je tuze dobøe s panem inspektorem pan hejtman na nìho
náramné dbá - hrabì Druxa si ho velmi cení. A ten je s místodritelem jedna ruka. Vecko mi øeditel vyprávìl. Taková známost - dámy - to není, k zahození.
Uèitelky se divily a netajily se potìením z úspìchu svého
éfa. Chytré hlavièky hned prokoukly, e si øídicí na získání
této známosti nesmírnì zakládá, a proto rafinovanì ihned pro
sily, a budou mít nìjakou záleitost u okresní rady, aby pan
øídicí byl tak laskav a promluvil pak s panem øeditelem Smotlachem.
Také e promluvím. My se moc skamarádili. Jak budete
nìco potøebovat, dámy - to jen mi øíci!
Jetì pøila uèitelka, ale s tou u se objevily matky. Vedly
dcerky k zápisu. Sleèny zasedly k pøipraveným stolkùm a jaly
se zapisovati do archù nové kolaèky. Øídicí jen pøecházel a v
nejasných pøípadech vysvìtloval zákon. Èinil to s náramnou
dùleitostí, aby matky poznaly, kdo kolní mainu uvádí do pohybu. Selo-li se nìkterou chvíli více dítek, urèoval, která sleèna
zápis vykoná. Pøi tom stoupl na schùdek, aby vechny pøeèníval. Pøi tom nezapomínal, e uèitelka, která pøila naposledy, jetì neví, s kým si udìlal známost o prázdninách. Té
to poví, a se trochu v místnosti uvolní a pøijde jetì nìkdo
ze sboru.
U krajního stolu vzniklo nedorozumìní. Matka nìjaká chtìla
dostati do koly dìcko, kterému bude a po Novém roce est
let. Uèitelka vysvìtlovala, matka se bránila - zakroèil øídicí:
Drahá matko - toho zákon nedovolí - a za rok s ní pøijïte.

Milostpane - já bych moc prosila -
Matko - dìláme my zákony? My jsme to ustanovili? Já
a sleèny tuhle? Ne - ne - ne! Není moná!
Tak naè poøád ty koly stavìjí, kdy do nich dìti nechtìjí
brát, øekla matka hnìvivì a trhnuvi holèinou, øekla: Pojï!
Odela u bez pozdravu.
U nejmladí uèitelky se rozèilovala ena, která pøila jak courává doma po pavlaèi. Sleèna jí vytýká, e udává jiné jméno
své ne dítìte a otce jmenuje také jinak. To pøece nemùe
být, paní, namítá.
Jak pak to nemùe být, kdy to je? dotírá bojovná ena.
Kdy tomu nerozumìjí, já za to nemohu.
Øídicí slavnostnì zakroèuje: Tedy dìvèe se jmenuje?
Marie Nová.
A vy se jmenujete?
Frantika Taubr.
A otec se jmenuje?
Karel Èástek.
Jak to, matko - jak to? To není mono, namítá øídicí.
No, já pøece budu vìdìt, s kým jsem to dítì mìla - ne?
bez rozpakù vykládá matka.
Uèitelky sklonily hlavy. Tají smích, jak ádá ctnost.
Øídicí rudne. Ale s klidem ptá se pøece: Vzal si vás otec
toho dítìte?
No, vzal! Okolo krku, spoutí matka. Toto prohláení má
ohromný úspìch. Vecko se chechtá.
Nemluvte nesmysly, pøísnì hovoøí øídicí. Dítì má tedy jméno po vás - dobrá! Ale musíme uvésti nyní otèíma, kdy jste
vdána.
Já jsem vdova - jaký pak otèím?
Ach tak! Dítì jste mìla tedy ji jako vdova.

Jako vdova. Dostala jméno, které jsem mìla za svobodna.
Tedy nám povíte, kdo je poruèníkem dìvèete, protoe nám
do otce nic není.
To mají pravdu, e do nìj nic není. Zavázal se, e mi bude
mìsíènì - -
Matko, to sem nepatøí. Poruèníkem tedy je -
Mùj tatínek: Franc Nový. ena poèká, a je záznam vykonán a pak odchází. Døíve vak jetì pøelétne uèitelky zrakem
a prohodí: Jo, mutí! To je èeládka. To si, sleèinky, dají moc
pozor!
Obrovský smích v øadách rodièù. Uèitelky jsou jako pivoòky
a hryznou se do rtù. Øídicí nakvaené chce zakroèit proti prostoøeké osobì, ale ta ji je na chodbì - a jeho zatím zmocòuje se nìjaký otec. Uèitelka mu nechce zapsati dceruku, která dosáhne estého roku a v bøeznu.
Øídicí, dohøát matkou, vykládá hned, aby vichni slyeli:
Není mono. Je to proti zákonu. My zákony nedìláme. Pøijïte ode dneka za rok.
Otec se vak ihned naklání k øídicímu a eptá mu: Já bych
vak moc prosil - já mám tuhle od pana námìstka visitku.
Ten dává moc prosit - my jsme z pøíznì -
Navtívenka námìstkova dìlá divy.
Toti, odpovídá stále jetì hlasitì øídicí, aby zachoval decorum, ale ve vìci ustupuje: toti - kdy myslíte, e by místní
rada vzala na to ohled - ádost si podáte - pak tu holèinu zapíeme zatímnì. Øekne-li místní rada: ne - pak se vám ovem
dítì vrátí. Sleèno - zapite, prosím, tu kolaèku.
Ani místní rada nemùe dovolit, hlasitì pronáí v tom k matkám vysoký mu, který s dìvèetem èeká, a na nìho dojde.

Øídicí vidí v tomto výsmìchu ohroování své autority. Ostrým pohledem vyhledá mue a praví: Co nemùe místní rada?
Co povídáte?
No, e to nemùe povolit místní rada povídám, energicky
opakuje mu, dle veho tovární dìlník.
Safraporte - já pøece budu znát zákony - dovolte, namítá
øídicí.
To zase dovolte, pane øídicí, to u zní zákon jinak. Dítì, které je v den zápisu est let, musí být pøijato, je-li vyvinuto. Kterému bude jetì do Nového roku est let, mùe být pøijato,
kdy svolí místní rada a je dost místa. Kterému bude est let
a po Novém roce, nesmí býti pøijato.
Øídicí pociuje nevolnost. Vidí pohledy rodièù - cítí neklid
uèitelek - neodpoví-li kuránému tatíku náleitì, má blamá.
Sám není teï jist, jak to pøesnì urèuje øád kolní a vyuèovací.
Ale pomáhá si astnì: Tedy zákon znáte - øíský zákon pane. Ale nevíte o výjimkách, které pøipoutí ministeriální výnos z roku 1870 a ustanovení zemské kolní rady z roku osmdesátého tøetího. Aby mu tak otec nevpadl do øeèi výtkou, e
si pomáhá výmysly, pokraèuje øídicí hned: Máte dítì k zápisu?
Otec odpovídá, e ano.
Øídicí chce nyní ukázat, e je tu pánem a úseènì pronáí,
napøáhnuv levici: Køestní list dítìte.
Devatenáctého èervna mu bylo est let. Køestního listu nepotøebuje.
Èeho e nepotøebuje? prudce ptá se øídicí. Vy jste neèetl
vyhláku místní kolní rady?
Tam je to nesprávnì. Nikdo není povinen dokazovat vìk
dítìte nìjakou listinou. Nic o tom zákon nepovídá. Rodièe jsou
povinni øíci jen pravdu. Dokae-li se, e lhali, pak mohou být

pokutováni, ale prùkaz nìjaký zákon neporouèí. Nám to, pane
øídicí, øekli dobøe v organisaci!
Slovo organisace pùsobí na správce koly mocnì. Ji
se strojil k výbuchu - kolníka chtìl zavolat po pøípadì, aby
dokázal, e je tu také náleitá moc výkonná. Ale, jak padlo
slovo organisace, øídicímu se zazdálo o polemikách, interpelacích, novináøských útocích honem, honem ustupuje. Ale
chytøe - jak se domnívá.
Usmìje se, kamarádsky poklepe organisovanému otci
na rameno a praví: Mùj zlatý pane, nemáte pravdu, Mohl bych
vám ukázat instrukce, e byste se pøesvìdèil. Ale my tu nejsme pro ikanování obecenstva. Já vám dítì pøijmu, vìk si
zjistíme úøednì. Sleèno, prosím vás, zapite tu dívèinu.
Kdy energický tatík vyel na chodbu, pøidruil se k nìmu
jiný otec a dùvìrnì se optal: Prosím vás, pane, jaká to mùe
být pokuta za falené udání roku?
Organisovaný mu vak byl ji u dna svých vìdomostí. Nabral dechu pouze k slovu: Toti -
Ale houby - ádná pokuta, odpovìdìla za nìho matka jakási, které nedalo, aby nenaslouchala. Já jsem Pepèu, co
pùjde teï do páté, také udìlala v první tøídì o roh starí. Øekla jsem, e o køestní list dopíí. Dvakrát mne øídicí obeslal
do koly, já nikam nela, a bylo to. Ne to tìmi úøady prolo,
byl tu leden, a pak u holku nevyhodí. Nejlíp je øíci hned, e je
o rok starí. A je-li nejhùøe, poprosit uèitelku.
Myslíte? optal se starostlivý otec se zájmem. To se rozumí. S tìmi je øeè, svìdèila ena. Øídicí - ten se musí nafukovat, to víte - aby se ho lidé také trochu báli. To je òáká vrchnost! Matka plácla pøi tom pohrdlivì do zástìry.
Zatím rodièe ji pøi zápise øídli. Za to sboru pøibylo. Byli ji
vichni skoro pohromadì. I katecheta pøiel. Øídicí vyèíhal

vhodnou chvíli a pak se zablýskl svou znamenitou známostí
z letního bytu. Ji se mu toho veho, co o øediteli Smotlachovi vyprávìl, zdálo málo, to nyní sesiloval barvy. Uèitelky, které tu byly od rána, významnì se pøi výkladu svého éfa ouchaly loktem.
Øídicí u vyprávìl, e bude pøed kadým obsazováním míst
pana øeditele Smotlacha informovat. Tuze prý ho o to prosil.
Vichni asli a chválili øídicímu tuto novou známost. Sleèna
Kalfunková, která pøila na sklonku jeho výkladù, byla poctìna tím, e jí hlava koly zvlátì jetì jednou vysvìtlila, s kým
se sblíila. Uèitelkám neulo, e pøibyly opìt nové detaily v této
nové lièbì. Nìkteré øekly Kalfunkové oèima, aby jevila úas.
Èiperná dívèina spustila na plné kolo. To e mìla vìdìt pøed
prázdninami takhle. To by jí byl pomohl pan øídicí, aby nemusila teï na ètvrtý obvod k tomu bruèounovi.
Také e bych vás tu byl udrel, honosil se øídicí, kterému
lichotilo, e nìkomu se nechce z jeho koly. Ale mlète, sleèno, promluvím se Smotlachem, a pak uhlídáme, uhlídáme.
Kdoví, nedostanu-li vás zpátky do listopadu.
Jé - pane øídicí - to byste byl hodný, roztouila se sleèna
Kalfunková. Tady bych, nejradìji chtìla umøít, pod vaí správou.
Za tento kompliment, který za veobecného potlesku zodpovídal ertovnou poklonou, vyznamenal øídicí uèitelku poptávkou: Nu - a kde vy jste byla o prázdninách, sleèno?
Této otázky se èilá dívka nemohla beztoho ji doèkat. Proto lo to nyní jako. vodopádem: Jé - pane øídicí - já byla
u moøe. Paní professorová, co uèím jejich dceruku na piano
vzala mne na Lido. Pane øídicí - my se koupaly v moøi - koukejte: jsme tuhle fotografováni.

Sensace! Vechny hlavy zmítají se kolem øídicího, který pøijímá asi tøi momentky a znalecky prohlíí.
To nás vzal pan professor, vykládá rychle sleèna Kalfunková, e jí skoro jazyk nestaèí., To jsem já - tohle je paní professorová, to je baronka Fixi, baronka Tudlmostová, Frau von
Bieder, baronka Pfalzstädtrová -
Koukejte opici - ona se koupala s baronkami! vykøikuje
nejdùvìrnìjí kamarádka sleèny Kalfunkové. Momentky jdou
pøi tom z ruky do ruky. Katecheta drí dvì a smìje se kostýmu sleèny Kalfunkové.
Ta vynáí nyní trumfa: A tuhle jsme s hrabìnkou Reichsdornovou. Ty dvì zde - to jsou kontesky. U nich jsme bývaly zvány.
Øídicí se v dui své hnìvá. Kalfunková mu úplnì zabíjí jeho
vyzískanou známost. Hrabìnky a baronky v koupacích kostýmech na jedné desce s uèitelkou - to je trochu silné svìtlo
na jeho øeditele, tøeba byl èlenem okresní kolní rady. Nevrlosti své dává hned výraz. Vraceje fotografie, pronáí: Jen
aby to opravdu byly baronky a hrabìnky, ty enské!
Radost ve sboru. Kalfunková rudne. Pane øídicí, povídá,
sotva dech popadajíc.
V moøských lázních se potlouká velijakých osob, vydává
se to, Bùh sám ví, zaè - a pak z toho vylezou èasto gauneøi.
Povídal øeditel Smotlach, e byl u moøe loni a e ho tam nedostanou u za nic. Z celého svìta se tam sebìhne nace -
Pane øídicí, brání se Kalfunková, slzy majíc témìø v oèích.
To byly baronky a hrabìnka. Pan professor pøedloni ji operoval. Proto jsme tam byli zváni.
Vdy já nic neøíkám - sleèno. Já jsem jen poznamenal, co
øeditel Smotlach - dámy, prosím, tady jsou nìjaké maminky.
Zapíeme je.

Po audienci. Kalfunková má u momentky v kapse. Za chvilku se porouèí a odchází. Pùjde si pro satisfakci na jiné obvody. Pochlubí se ostatním uèitelkám moøskou lázní, baronkami a hrabìnkou. Dopoledne vechny probìhne. Co jí do øídicího, od nìho jde beztoho na jinou kolu!
Øídicí má vak po humoru. Na rodièe, kteøí nevìdí zodpovídat, èeho tøeba k zápisu, se ji utrhuje.
Pøichází slunì oacený mu bez dítìte. A hned øídicímu polohlasnì pronáí prosbu: má dítì nemanelské, které vak
rehabilituje letos v øíjnu. Vezme si jeho matku. Døíve se enit
nesmìl. Je podúøedníkem soukromé dráhy, teï teprve dosáhl povolení. Dítì neví, e má jméno po matce - v domì také
nájemníci nemají potuchy - a proto prosí, aby se i ve kole
zapsalo ji na jméno otcovo.
Ne, pane! Není mono! hlasitì odmítá øídicí. Jak se jmenuje, tak se zapíe. A budete enat, pøinesete listiny a pak
jméno pøepíeme -
Pane øídicí, prosí otec - mnì se koneènì nejedná o zápis, ale o to, aby se dítì ve tøídì volalo u mým jménem.
Tak, jak se teï jmenuje, tak se bude volat! prudce volá
øídicí.
Pane øídicí -
U jsem øekl. Zákon je zákon!
Otec se zahryzne do rtù, okamik váhá a pak zvolá: Tedy
dám dítì do nìmecké koly. Tam se mi vyhoví beze veho,
a hned!
Uèitelky, ponìvad se jednalo o nemanelské dítì, tváøily
se, e neposlouchají. ádá tak vkus. Ale slovo jim ovem
neulo. Sympatie jejich byly ovem na stranì otcovì.
Sleèna Korèáková pøi prohláení, e pùjde dítì do nìmecké koly, si dodala odvahy a pøistoupila k øídicímu. Ponìkud

rozechvìlým hlasem, hovoøíc souèasnì té k otci na odchod
ji se obracejícímu, pronesla: Pane øídicí - mohla by se ta
holèièka zapsat do mé tøídy. Já ji budu volat jenom køestním
jménem - pan katecheta také - viïte?
Katecheta ochotnì souhlasí.
A a pøinesete prùkazy, pak se bude dítì teprve volat pøíjmením. V první tøídì si toho ostatní abky ani nevimnou -
Øídicí je na váhách. Trochu vzdor jím lomcuje - ale nìmecká
kola, pøítomnost sboru - z toho by mohl být povyk v novinách,
nepøíjemnosti na radnici. I tak si ji zapite, sleèno, pronáí,
obraceje se k otci zády. Ale já o tom nesmím vìdìt, ponìvad já jsem tu proto, aby se plnil zákon, instrukce, kolní øád.
Otec, potìen, diktuje sleènì Korèákové, èeho tøeba.
***
Sleèna Kalfunková byla ji ve tøech kolách se svými fotografiemi. Vude setkala se s úspìchem a ovem i se závistí. Té si zvlátì váila. Odmìøila si ji na vech tváøích. Tou
se bude tìit jetì doma.
A vude se jí té optali, je-li pravda, e se chlubí posavadní
její pan øídicí novou známostí, které získal v Døevicích. kolníci to roznáejí po obvodech, napodobíce pana øídicího, jak
se chlubí, e má pana Smotlacha a s ním i okresní radu tak
trochu v kapse.
Pøi tak vhodné pøíleitosti pøiloila sleèna Kalfunková ovem
té polénka. Pohanìl jí baronky, podezøíval j,jí spoleènost
v moøské koupeli - na jeho kole uèit nebude: to jen ádný
pardon.
To byla jahoda pro uèitelské sbory na poèátku kolního roku.
Výklady øídicího o Smotlachovi se umìle sesilovaly. Komu

nìco napadlo, pøispìl. Nìkteøí øídicího docela u hráli, mluvíce po nìm o Smotlachovi a okresní radì:
Uèitel Hykrýt setkal se se sleènou Kalfunkovou na ulici. Slyel ji, èím se její øídicí chlubí, ale dal si to opakovat. Uèitelka
mu vypovìdìla s radostí, protoe vìdìla, jaký Je pomìr mezi
jejím posavadním éfem a Hykrýtem. O jeden hlas propadl
tento pøi obsazování: místa øídicího, které dostal nynìjí pochybovaè o baronkách v moøi. Nanesla tedy barev dost svým
líèením.
Hykrýt se zrovna kochal tímto vyprávìním. Soka si teï podá.
Na kolních chodbách kolegùm, v hostincích pøátelùm uèiní
z toho veho, co slyel, pepøený výklad.
Podìkoval upøímné sleènì Kalfunkové, a pak se rozeli.
Zvonili poledne, kdy se Hykrýt pøed kolou seel se svým
sokem, který uprostøed uèitelek a s katechetou vyel z budovy sebevìdomì jako ministr.
To mi bìí kapr do udice, pomyslil si Hykrýt. Jen nic etøit!
S roztomilostí pøivítal dámy a oba pány z prázdnin, rychle si
dal povìdít od nìkterých, kde ztrávili léto a kdy vidìl, e
se strojí ke chlubné øeèi té øídicí, spustil honem sám: Já byl
celé léto zde. S letními byty je náramná obtí. Padnete
do nìjakého hnízda a otravujete se tam pak za drahé peníze. Vèera jsem se setkal na nádraí s øeditelem Smotlachem
- co je v okresní radì - a ten proklínal letoní léto. Zapadl
do nìjaké bandurské vesnice do smrti toho prý bude litovat.
Také spoleènost tam byla mizerná. Jednou nebo dvakrát
se tam prý seel s nìjakým øídicím z Prahy, ale tomu se pak
vyhybal. On prý mu poøád mluvil o kole - -

Øídicí rozhoøel jako pojitìná stodola. Pane kolego - pronesl koktavì. Aby se pøed sborem alespoò nìjak zachránil,
musil nìco øíci.
I safra! Dvanáct! køikl rychle Hykrýt, pohledìv na hodinky.
Já musím chytit tchána v kanceláøi. Má úcta, dámy - na zdar,
pánové. Dobré chutnání!
A u byl za rohem.


Noc v hotelu.
Zápas pánì Kubiasùv o sleènu Mertlíkovou, jedinou dceru
nejbohatí vdovy v kraji, majitelky dvorce v Krbicích, byl bojem na ivot a na smrt.
Kubias, majitel lihovaru, reservní poruèík, lovec nepøekonatelný, virtuos na pianì, taneèník bez konkurence - byl feák
od hlavy a k patì. Od hlavy, kde na místì nebesùm nejbliím ji poèínalo prolukle svítat - k patì vdy zvonící ostruhou,
nebo Kubias byl také jezdcem, se kterým pøi pøedháòce lo
soupeøi vdy o vaz. Lítal témìø na svém Rolandu.
Ale pøi dostizích o sleènu Boenu Mertlíkovou bylo stále nejasno, dojede-li, kam touil. Pøekáek bylo k zoufání. Mnoho
jich objel, pøeskoèil - nìkterými se pøebrodil, a byly i takové,
e bylo pod nimi nutno kopati hluboké toly zlatou motykou.
Ano - nìkolikráte musil i mìec do pole, kdy nestaèily ani
válèíky poklony, pomáda ve vlasech, napálené kníry vtipné
erty, zvonìní avlicí, rej prstù na k vesnici, èestná prohláení
a pøísahy.
ivly se zrovna, spikly proti tomuto lvu. Vekruicku nejpopulárnìjímu, kdy si byl øek e na tom svìtì nebude jeho
ádná jiná, ne krásná Boenka z Krbice.
Ale koneènì pøece jenom zamával vesele klobouèkem v krbickém dvorci Kubias. Srazil vechny soky do písku, od pana
von Tiegnitz, majitele radolického zámeèku, na nìm se zdivo
prohybalo pod hypoteèním pøetíením - a ke koncipistovi
okresního hejtmanství, jeliko strýèek byl ministrem. Jakoby
je byl vecky Kubias nabodl na dlouhý panìlský kord, tak je
vynesl pøed krbický dvorec, a støásl je do cesty jako dopeèená kuøata s ronì. Nic nebylo platno, e chodily procesím skoro vechny dámy z kraje varovati rheumatismem ochrome-

nou paní Mertlíkovou pøed satanáem. Tolik jich zulíbal
a zobjímal Kubias, tolik dceruek, neteøí a schovanek jim stiskl
v náruèí - kdy se rozneslo, e oblétá s nejvánìjími úmysly
Krbici, spìchaly varovat, zapøísahat, hrozit.
Kubias se ze veho vytoèil. Sítì vèera upøedené dnes rozstøíhal, oka chytøe poloená pøeskoèil, pasti obeel - a kdy
se vracel Vekruic na Rolandu, záøil, jako by byl právì dobyl Asie.
Jeho silou bylo, e se do nìho zamilovaly vlastnì obì dámy.
Paní Mertlíková jako Boenka. Kdy vysvìtlil, e paní ta a ona
ho nenávidí, protoe si nechtìl vzíti jejich dcerky, zasnoubiti
se s jejich neteøemi - a pak zazpíval svým ostrým tenorem
nìjakou romanci, zahrál na klavír, vysypal ko veselých anekdot, zadovádìl v parku s Boenkou, poceloval chvìjící se prsty
paní máteøe - tu sedìl zase v sedle jako z ocele.
Paní Mertlíková koneènì zapovìdìla panièkám, aby se nepletly do záleitostí, týkajících se její rodiny a pana Kubiasa a tím zbavila se na ráz velkého rozèilování - ale po enských
pøili mutí rádcové. e Kubiasùv lihovar není zlatodolem,
za jaký jej asi vydává jeho majitel, rozpovídali se o pitkách,
které tak èasto poøádává veselý lihovarník, nadhodili leccos
o smìnkách, zájezdech do Prahy, kde prý mají nìkteré zpìvaèky a taneènice od nìho perkù plné zásuvky.
Ale i nad tyto vlèí jámy vznesl se Kubias. Pøinesl výkazy
o zdanìní výroby, napsal pøed paní Mertlíkovou o svém zisku
øadu èíslic, z nich se jí udìlalo a úzko, potom pitky spoèítal
- bylo jich est. Ale byl pøi dvou sám pan purkmistr, pøi jedné
okresní hejtman, pøi jedné dokonce pan dìkan a pøi dvou jeho
starý strýc. Byly to vìtinou veèeøe v den narozenin. Pùlka
plzeòského a asi dvacet lahví vína pøi tom prasklo - mìl pít
vodu aneb mléko? Smìnky patøí k obchodu jako oj k vozu,

a enské v Praze jsou báchorkou. K jedné se upøímnì pøiznává: k aèce konservatoøe, kterou zboòoval jako svìtici, dal jí
dva náramky, medaillon, køíek a dva prstýnky. Ale pak mu
utekla s dùstojníkem; teï zpívá nìkde v Stuttgartì. Køíek mu
vrátila, zaè je jí pøese vechno opovrení vdìèen, nebo to
byla památka po mamince.
Pøi této vysvìtlivce se paní Mertlíková rozplakala. Dala Kubiasovi rozhøeení a poslala ho s Boenkou do parku na høítì
lawn-tennisu.
Na to vyhledali Vekruiètí nìjakou holèinu, která se chlubívala e jejího hoíka byl pan Kubias tatínkem. Ale pøili pozdì. Holèina byla ji majitelkou hezkého domeèku ve vsi u lesù,
za který byla ji odevzdala Kubiasovu advokátu prohláení,
e vechny øeèi o nìjakém pomìru jejím s tímto pánem jsou
hanebnou pomluvou.
Na to se slavilo v Krbici zasnoubení. Druhého dne pak zajel si astný enich do Prahy. Jel vybrat Boence svatební
dar.
V Kolínì vskoèil k nìmu do rychlíku dávný, pøítel Kubiasùv,
magister pharmacie Mohr. Léta se nebyli vidìli - za nìkolik
minut vypovìdìli si, e právì potkali oba tìstí. Mohr kupuje
lékárnu. Konec otroèiny, ivot samostatný èeká jej ve výnosném závodì - podaøí-li se mu sehnati pùjèku desíti tisíc zlatých. Lékárnu prodává jeho bezdìtný éf, který chce sklonek
ivota strávit v Praze bez práce a starostí. Za ètyøicet tisíc
bude lékárna Mohrova, polovinu éf poèká, deset tisíc
ze svých úspor a z pøíbuzenských pùjèek Mohr ji sehnal zbytek chce vymaèkat z nìjaké zálony nebo banky v Praze.
Kubias rozdìlil hned srdce s kamarádem. Je zasnouben
s dìvèetem, které jenom hotových penìz pøinese do manelství rovných sto tisíc. Nue - pùjèí Mohrovi, èeho se mu nedo-

stává, jakmile je pan páter tolou sváe. Jaké hledání úvìru,
obracení kapes, slibù a úpisù? Vysází je Mohrovi hned
po svatbì, která bude za nìkolik krátkých nedìl.
Mohr zulíbal po tìchto slovech pøítele, naèe Kubias rozepìl se v hymnus chvalozpìvný o své nevìstì, o její jemnocitné máteøi a s humorem se rozpovídal, co ve podnikla proti
nìmu banda, obývající hnízdo, k nìmu je pøipoután. Kterou
enskou jsem políbil, kterou si posadil na klín, vyjel si s ní
do Prahy, aby nevìdìl mu nebo maminka - ta myslila, e má
právo zasáhnouti v mùj osud, pomlouvati mne, lháti o mnì,
varovati pøede mnou - ale vemu jsem ujel, aè mne honily
jako jelena o tvanicích - vem se nyní smìji! A dnes to vítìzství zapijeme. Uspoøádám veèírek, pøi kterém si pohovoøíme,
zazpíváme a zalejeme ampaòským nae radosti a plány
do budoucna, aby se jim daøilo. Spát budeme spolu u Kníete
Potemkina. Mùj hotel - tu jsem jako doma, kamaráde, uhlídá, uhlídá!
Vlak vjídìl tou dobou ji pod eleznou støechu státního nádraí. Za chvíli sedìli oba pøátelé ve fiakru a za nìkolik minut
stanuli pøed Kníetem Potemkinem. Kubias vyskoèil a za
nìkolik okamikù na to pøijímala ji vnadná pokojská jeho rozkazy. Pokoj se dvìma postelemi - rozumíte, sleèinko? øekl
holèinì, típnuv ji pøi tom do lokte. Rozumím, prosím, zaveholila holèina, koketnì suknici podkasávajíc. To dáme salonek èíslo tøicet.
Kubias pøisvìdèil. Pak rychle oznámil svou adresu a s pokojskou se rozlouèil.
Na to vskoèil do fiakru a jel poruèit veèeøi k osvìdèenému
lahùdkáøi. Tam objednal na urèitou hodinu pøítele, s ním se rozeel, aby tento mohl navtívit nìjakou pramáteø svého rodokmenu.

V urèenou chvíli je pohltil útulný pokojík lahùdkáøùv. Ve bylo
tu pøipraveno k duchaplnì projektovanému dýchánku. Stùl
se blýtil støíbrem na bìlostném damaku, záøe køiálem nádob, vonìl nádhernými kyticemi. Veselé mládence obskoèili
dva èiperní èíníci a nyní tu nastal hod dvou astlivcù, kteøí
se louèili: s mládím, vstupujíce s písní na rtech v budoucnost,
její nádheru vidìli jen zahalenu zlatými tøásnìmi...
Do hotelu pøivezla je droka umdlené, ale pøes to veselé,
kdy se Praha ji probouzela ..
***
Tøetího dne povstal ve Vekruicích neslýchaný poprask.
Nìmecké èasopisy praské ly z ruky do ruky. V seznamu
hostí, pøibylých do praských hotelù, ètla se pøi Kníeti Potemkinu sensaèní zprávièka, e noc pøedvèerejí strávil tu
Karel Kubias, továrník ze Vekruic - s chotí!
Zemìtøesení, spojené s náhlým vpádem pruské armády nebylo by tak snad rozèililo mìsto, jak to uèinila øádeèka praských novin. Obchodníci utíkali z krámù, enské opustily kuchynì, mutí se sbíhali u trafik a na ulicích vichni si ukazovali hroznou tuto novinu, uèili se jí z pamìti, volali ji do, oken,
lomili rukama, divoce se smáli neb alespoò krèili rameny.
Kdy se o tom dovìdìl Kubias, byly dva výtisky praských
listù s touto dìsnou zprávou ji v krbickém dvoøe. Zajel tam
s nimi sám pan purkmistr.
Za hodinu byl opìt u své lechetné manelky a vyprávìl, e
tentokráte paní Mertlíkové koneènì spadlo bìlmo s oèí jako
v známém biblickém pøípadì. Omdlela sice nejdøíve, jak je
pochopitelno, ale pak se odhodlala k energickému skutku.

Napsala lístek Kubiasovi, kterým mu pro vdy zakázala vstup
do domu.
Zapla Pán Bùh! zvolala paní purkmistrová a uèinila palcem puntík na èele, ústech a prsou. Jen aby to psaní také
dostal.
Bez starosti buï. el s tím sám afáø. Já ho svezl a k spravedlnosti. A díval jsem se za ním, a byl u lihovaru, radostnì
sdìloval pan primátor.
Dobøe, dobøe! libovala si dobrá paní.Jen kdy jsme ho
z Krbice dostali, nièemu. Já ti dám - po mých holkách ohrnovat nos. A odpoledne tu ubohou paní navtívím. Aby se jim to
tøeba nerozleelo v hlavì. A zejtra tam musí soudcová. Ta má
na nìj obzvlátì spadýno. Ono se, zdá, e mezi ní a Kubiasem byly nìjaké tentononc -
Povídalo se, povídalo! svìdèila hlava Vekruic.
Jistì bylo nìco - jisté, sjídìlo se to prý v Praze. No, ta bude
Mertlíkovou teï hlídat jako drak!
***
Kubiasovi nepodaøilo se vysvìtliti nedorozumìní, které spáchala hezká pokojská, pod jejím èepeèkem pouhé objednání pokoje se dvìma postelemi dalo vznik mylence, e si elegantní továrník vyjel do Prahy s manelskou polovicí. Veselý
lihovarník octl se ve skøipci, z nìho nebylo uniknutí. Hotelier
poslal na jeho blesky, kterými bil do Kníete Potemkina zoufalé prosby o milost, svìdectví, e byl tu nepozorností spáchán nejosudnìjí omyl, sám dal do novin vysvìtlení, e z jeho
hotelu byla zaslána noticka nesprávná - ale to ve nemìlo
pro Kubiasa ceny makového zrna. Z Krbice mu dopisy, vysvìtlivky a výstøiky listù vrátili neotevøené, a ve Vekruicích

nebylo due, která by mu byla vìøila. Naopak, vichni tu rozlapávali historii nyní jetì úspìnìji. To prý by byl dovedl
kadý, úplatky a zapøisaháním získávati si portýry, hoteliery,
novináøe a pokojské.
A kdy zjistili, e na Krbici jsou hluí pro vysvìtlivky a prosby Kubiasovy, div netanèilo bodré obyvatelstvo vekruické
kolem ohòù, zapálených na námìstí ku poctì bohyò cudnosti.
A kdy vechny prostøedky pro obhájení nevinnosti své Kubias vyèerpal, pøipadl posléze na jednoduchou vìc, aby sám
Mohr zajel do Krbice a tu povìdìl, jak se vìc má.
Na dopis pøiletìl od Mohra telegram, a za dva dny na to octl
se lékárník v salonì paní Mertlíkové. Jako by byl s oblak spadl, tak tu stál pøed starou paní sviný, elegantní, vystrojený
mladý mu, který za chvíli vypovìdìl jako pod pøísahou, co
vìdìl o spoleèném pobytu svém u Kníete Potemkina.
Ale nepochodil. Paní Mertlíková pøijala jej sice roztomile,
pochválila obìtavost oddaného pøítele Kubiasova o ní øekla, e ji nejenom chápe, ale i zvlátì oceòuje, ale dodala, e
Kubiasovi zùstanou tyto dvéøe pro vdy zavøeny. Dovrena
tím byla míra nepravostí, o nich jí nanesl svìt zpráv nespoèítatelných - nikdy, nikdy nebude Boenka jeho enou.
Pak churavá paní uloila hosti mlèení ji o této záleitosti,
na to ho pøedstavila Boence a dokonce, asi mile pøekvapena uhlazenými zpùsoby Mohrovými, pohostila jej. Na to
se tìce vypravila s Mohrem do parku, kde jej Boenka provedla vemi stezkami a na konec i obdaøila pùvabnou kyticí.
Kubias, netrpìlivì Mohra oèekávající, poznal hned z prvních
pohledù pøítelových, e poslání dopadlo patnì. Ale tak zlou
situaci, jak ji na to vylíèil Mohr, pøece jen si nepøedstavoval.

Na dlouhé rozklady nezbývalo èasu. Mohr musil okamitì
na nádraí, mìl-li jetì dnes stihnouti v Praze pøíhodný vlak
k domovu. Proto Kubias kamaráda rychle naloil do koèáru
a zavezl na stanici.
Z nádraí pøivezl do Vekruic jiného pøítele: Také kdysi veselého spoleèníka pitek a rozpustilých výprav za enskými,
obchodníka Taussiga. Spolu byli zmaøili v Praze noci ve spoleènosti rozpustilých sleèinek, od nich vracívali se pak
do Vekruic jako zmoklé slepice: Tento idovský junák vak
ji byl dávno v øetìzích ctností a poøádku. Rodina ho v nejpoválivìjím stadiu jeho neposednosti oenila s energickou
dcerou bohatého praského velkoobchodníka. A tím byl rozlítaný Taussig vrácen rozumu. Panièka a pøíbuzenstvo obou
stran obstoupilo jej tak, e mu ani nemohlo napadnouti, e je
jetì mono sklenicemi ampaòského støíleti do drahých zrcadel, poøádati pro nejveselejí kvarteto královského zemského baletu opulentní veèeøe a zajídìti s divokými ansonetami k moøi. Teï chodil dle pøedpisu kadého týdne
do modlitebny, dbal pøikázání boích a pokynù eniných
a vychovával dìti, nalhávaje jim pøi malých nepravostech jejich, e on nikdy nic takového svým dobrým rodièùm neprovedl.
V koèáøe sloil Kubias k nohám Taussigovým vechen svùj
zármutek a trud. Zaduoval se, e je ve pravda, co vypráví
o noclehu v hotelu, a ádal radu od zkueného kamaráda.
Taussig se na okamik zamyslil a pak pronesl, e nepokládá vìc za ztracenu. Nic jej nemate, e Mohr na ráz nepochodil. Ale odmítnutí, spojené se svaèinou, pohostìním, vycházkou do parku a vìnováním kytice - není odmítnutím, není posledním slovem. Jericho nepadlo také hned, a pomáhal sám
Pánbùh. Jenom nezoufat, ale znovu do boje. A tam jede Mohr

jetì jednou. A nejlépe v nedìli. A pøijede hned po poledni
a a nepovolí. Nedìlní odpoledne je plno milosti - tu jsou lidé
vdy náchylni ke konání dobrých skutkù jako nai lidé o ábesu. Hned mu pi, a se pøichystá a v nedìli a je na místì.
A v pondìlí tam zajedu já. Kupuji seno od paní Mertlíkové celou úrodu - protáhnu dopisem ve do pondìlka a pak sáhnu na zub i staré paní, i sleèince. Karle - to dopadne dobøe zapijeme to, vìø - zapijeme - udìláme si také u tebe berdo jednou zase jako divoi. Rozbijeme, co potkáme. ampaòského musí být strouha!
Slovo sem, slovo tam - za chvíli mìl Taussigùv návrh Kubiasovu sankci. A v nedìli putoval Mohr znovu do Krbice.
Ale z Krbice ke Kubiásovi se tento holoubek míru ji nevrátil. Paní Mertlíková,vypravila jej sama, ale a v poslední chvíli
na nádraí v koèáøe, tak e nemohl ne po èíníkovi z restaurace poslati tukou psaný lístek se slovy: Ve marno. Více
dopisem z domova.
S tímto lístkem putoval hned Kubias k Taussigovi. Ale tohoto ani tato zarmucující navtívenka nepøivedla z rovnováhy.
Zejtra uhlídám sám, jak se vìci na Krbici mají. Spi klidnì,
na zoufání jetì èasu dost.
Z Krbice pøijel vak Taussig do lihovaru s oèima vyjevenýma. Sotva dech popadal - tak byl rozèilen. A ji na schodech
vykládal Kubiasovi: Èlovìèe, vdy on té ten apatykáø vyhazuje ze sedla! Vdy ona je skoro ruka v rukávì - on se jim
tam zalichotil - ba, co víc: on tì tam pøímo skoupává. Vdy
on úsmìvy a nápovìïmi zdánlivì neprozøetelnì prohozenými potvrzuje, es byl v hotelu s nìjakou dámièkou, kterou jsi
vydával za svoji cho. Brachu, teï se nìco musí stát, nebo ti
Boenku odveze do apatyky tento èistý parlamentáø!
S Kubiasem se chvìl celý lihovar.

Ztraceno není jetì vechno  horlil Taussig. Paní Mertlíkové svítí oèi, kdy o tobì mluví - sleèinka si utírá slzièky - ta
na tì nezapomene, co bude iva, ale rozhodnutí je v matèiných rukou. Nìco obrovského, nìjaký velký otøes nebo nìco
náhlého dovedlo by jetì tou domácností zachvìt - paní Mertlíková tì má pøese vechno ráda - ale musí to býti záhy, nebo
ti ten proluklý medicína bude strouhat mrkvièku, jakou jetì
nikdo nikomu nestrouhal. A pak musí odtud utéci v noci, nebo
Vekruiètí tì utípou jako sráni!
Ale co poèít? Co? ptal se Kubias zsinalý rozèilením.
Tady to z mozkù nevymaèkáme, øekl Taussig. Já zajedu
domù, ty se projeï po polích a k veèeru mne navtiv. Zavøeme se v pisárnì a uváíme, co nám zatím napadlo.
Za chvíli na to odjídìl Taussig z lihovaru, za nìkolik minut
potom vyvádìli Kubiasovi Rolanda. V minutce letìl ji poli
a lány.
Hlavu mìl v ohni. Co poèít, èím zalomcovat, aby na Krbici
obmìkèil kameny? Co provést - co vykonat?
Náhle mu projela lebkou mylenka. Smìlá, odváná - pøímo frivolní - ale horká hlava ji neváila nápady - co napadlo,
to rozum ji nemìøil. Ostruhy se vtiskly Rolandu do boku - pøes
pole a role, pøíkop, nepøíkop, cestu necestu letìl Kubias
na Købici.
Ji byl ve dvorci, smekl se s konì spoceného, prolétl chodbou, rozhodil dvoje dvéøe - a ji kleèel u nohou udìené, uaslé
- leknutím onìmìlé paní Merlíkové.
Zabte mne tedy, milostivá paní - zabte! Nechci ít bez Boenky. Neodnesu-li odtud vae slovo, e mi vrátíte tìstí, které mi vyrvala z rukou pøíerná náhoda, poloím se tímto revolverem pøed vrata vaeho dvorce!

Pro Krista Pána - pane Kubiase! zahoøekovala tøesoucí
se dáma. Kdy pøily takové hrozné zprávy o vás - takové
hanebnosti, e jste se dopustil -
Dopustil - dopustil! Nièeho nezapru - nic neomluvím. Pøilo
to na mne jako kletba. Ona se vrátila ze Stuttgartu - víte, ta
zpìvaèka kterou jsem kdysi mìl rád. Pøiplíila se za mnou vstoupila do hotelu a ocitla se v mém pokoji jako zjevení.
Sama øekla portýrovi, e je mojí enou. Skoèila na mne, popadla mne v náruè, zulíbala mne - ani dýchat jsem nemohl -
Èlovìèe neastný! Na Boenku jste si nevzpomnìl? zahoøekovala paní Mertlíková.
Ach vzpomnìl - vzpomnìl - ba myslil jsem jenom na ni v té
chvíli. Ba - jí jsem to líbal v té divoké entinì, která mi øekla,
e se jde rozlouèit se mnou pøed odjezdem do Ameriky Boenku jsem to objímal, ona mne to v její podobì svírala tak jsem byl slep, zmámen, oèarován!
Umuèení boí!
Milostpaní - bylo to jediné mé poblouzení v dobì, kdy jsem
Boenu miloval, pøilo to na mne jako náhlá zátopa, jako houcí plameny - ta enská mne nepustila - nevím, co se se mnou
dálo - my vypili s Mohrem tolik ampaòského - milostpaní, já
byl s to skály drtit pouhými pìstmi! Ach - due dobrá, vy jste
byla také mláda - vy víte, co to jest mam tìla - nebezpeèí
samoty a kouzlo enského políbení. Pro smilování boí - promiòte, odpuste - zapomeòte - vrate mi Boenku, vrate mi
rozum, vrate mi ivot!
Paní Mertlíková chytila se za hlavu a dala se do køeèovitého
pláèe. Kubias jí zlíbal ruce, tváøe, pøitiskl ji edivou hlavu ke své
hrudi a rozslzel se rozèilením jako dítì.
V tom se otevøely dvéøe - na prahu se objevila - Boena.
Maminko - maminko -

Dítì drahé - ve bylo jinak, ne lidé øíkali - vezmi si ho - on
té má opravdu rád! Skokem byl Kubias u Boeny - døíve ne
mohla odpovìdít - sevøel ji rameny a vznesl si jako nemluvnì.
Pøi tom ji zulíbal jako divoch.
-----------------------------Za ètrnáct dní byla svatba. Pùl kraje se sjelo podívat
se na nevìstu, o kterou se kde s kým enich musil rvát.
A vichni asli, e nevìsta nepláèe.
Ach, jak by plakala! Vèera veèer, kdy pøi veselém hodu
v úzkém kruhu pøíbuzenském louèila se s panenskými sny, dostala od enicha velkolepý dar: doznání, e si vymyslil celou
historii o krásné spoleènici v hotelu - jen aby nìèím neslýchaným, neoèekávaným roztrhal sí, kterou kolem nìho upøedla
pomluva, prokletý omyl a chytráctví starého kamaráda.
Pravdou se ta bitva ji vyhrát nemohla, øekl slavnostnì enich, to jsem si skoèil pøes propast - Boenko - pro tebe
na nejsmìlejí li. Nyní ji mùeme odkopnout - slubu vykonala znamenitou - ale k oltáøi s ní nemohu!
Kolem stolu zùstali vichni jako omráèeni. Stará paní div
pøekvapením neomdlela. Ale nevìsta skoèila, povìsila
se enichu na krk a zulíbala ho, e a dýchat pøestával. A zaplavila ho øekou slz.
Proto nemohla ji plakat druhého dne, kdy ji vezli jako svìtici do kostela.


Mandel.
Katastrální obec Cetluky sestává z místní obce tého jména, ze zpupného dvora Bulánek a ze vsi Nìdrova. Tato posléze uvedená obec je velikou skvrnou místopisu království
Èeského, ponìvad se vyznamenává zlodìjstvím nejvyí výkonnosti. Nìdrovtí jsou tak proslulí odbornou dovedností v pøisvojování si majetku cizího, e i v dalekých okresích u soudù
a policejních instancí pøi zjiování pøíslunosti oèekává kadého nìdrovského domorodce vdy táhlý a významný povzdech z úst úøedních: A tak: vy jste z Nìdrova -!
Bývá to proneeno odpudivì, ironicky, skoro kousavì. Nìdrovtí kradou toti od nepamìti, kradou obratnì a kradou bez
rozpakù. Je to nìjaká zrùda atavismu, která je pudí k cizímu,
která jim poskytuje nezbytného klidu pøi výkonu a nedává krvi
vbìhnouti do tváøe. V Nìdrovì se kradlo vdy s chladnokrevností, a proto s takovými úspìchy.
Historik, který by chtìl pozvednouti clonu z minulosti této
obce pod svahem brdského pásma, musel by smìr studia
svého øíditi zejména do archivù soudních, ponìvad v Nìdrovì jsou o této vzácné odbornosti své lásky k cizímu velice
mlèelivi. Také bych neradil dotazovati se pøímo v dìdinì. Tam
jsou lidé plni odhodlání moná, e by i na zdvoøilou otázku
toho zpùsobu pøila odpovìï ménì ádoucí - snad by byl
na konec tazatel rád, dostal-li by se z obce s tìlem neporueným. Bylo by to badání spojené s jistým nebezpeèím - radìji se, ètenáøi, neta.
Ale vìø, e je Nìdrov vesnicí dokonalého zlodìjství. Vdy
tam i jednou nastala nouze a starostu, ponìvad obèanstvo
se ji jen dìlilo ve samosprávnì zpùsobilé její èásti své jen
v pøísluníky, kteøí pro úhonnost svou nemohli - a mezi ty, kdo

pøi bezúhonnosti své nechtìli na se vzíti køí úøedních starostí
obecních. Nejzpùsobilejí voliè radìji zaplatil pokutu a zbavil
se na est let i volitelnosti, ne by se byl opásal erpou obecního starosty neb rady. Inu medem ta výsluka z volby potøena nebyla v Nìdrovì nikdy.
Ztratilo-li se v kraji cokoli, hledalo se skoro vdy nejprve
v Nìdrovì. Èetniètí strámistøi byli na pùdách a v zákoutí nìdrovské kolatury jako doma. Vìdìli, kde je radno hledati ztracené husy, kde je tìisko zájmu o krmníky, kde se uspokojují
jen slepicemi, kdo si pøivlastòuje svrky vùbec, kdo je pøítelem mouky a vaøiva, kde je odborná obliba perkù a, kdo
se vìnoval jen polnímu pychu. Tyto poznatky si ramena bezpeènostní sdìlovala, soudcové a policejní orgány i zkuenosti
získané zaznamenávaly, za léta byli strácové zákonù v nìdrovských obyèejích tak udomácnìni, e se po malých
a velkých krádeích lo skoro na jisté adresy.
Ovem e nìkdy se pøipálené prsty na roli jedné obrátily
smìrem novým. Hledaly se cesty z uích pìin do irích
obvodù, byl v tom vem nìkdy vzestup - nìkdy zase sklon,
byla v tom variace - krátce: ivot. Nìdrov byl velká akademie, odborná stanice a zkuební osada pro pøenáení hodnot z drby jedné do jiných. Statky lidské se pobádaly k èastìjí smìnì -majetku se otvíraly stále nové dráhy. Ponìvad
pak Nìdrov byl v kraji nìèím, z èeho byl strach, vychovávalo
se lidstvo kolem dìdiny tak nebezpeèné k vìtí ostraitosti.
Paedagogickou cenu této okolnosti by mohl jen ten upírati,
komu nikdo z Nìdrova nikdy nic nevzal.
***

Kdyby nìkdo z ètenáøstva zavítal do této osady, snad tu zaslechne i o pozoruhodných nìkterých kouscích, z nich na prvé
místo pøece jen kladu, e vykradenou mlýnici z nedaleké samoty hledali tu èetníci jednou po dva svìtlé dny a tmavou noc
v této poválivé proslulé obci marnì, a náhodou prozradili
vrabci, e nìdrovtí se dovedli ubezpeèiti pøed hledající spravedlností zcela originelnì, schovave se za oltáø. Ano: za oltáø filiálního kostelíka, který vdy a po esti nedìlích míval
mi s kázáním. Tohoto klidu chudého chrámeèku vyuitkovali
zkuení spoleèníci, nastìhovave uloupené pytle obilí, mouky a otrub za oltáø, kdy si byli opatøili paklíèi vstup do klidu
kostelního. Jen náhodì, e jeden z pytlù pøi rychlé pouti dvíøky
sakristie utrpìl pohromy a z prodìravìlého obalu e uniklo
zrní tolik, e si na nìm mohli pochutnávati vrabci jetì druhého veèera, kdy strámistr si bezmála ji zoufal, dìkujeme, e
bylo ukradené zboí mlynáøovo nalezeno. Ale jen zboí. Kdo
tímto zpùsobem chrámek znesvìtil, zùstalo utajeno, aèkoli
se najezdilo do Nìdrova pro tento objev komisí, napátralo èetníkù a popsalo papíru snad vìtí váhy ne lup ve mlýnì tak
srdnatì uèinìný.
Také zpupný dvùr Bulánky patøil v revír nìdrovského násilného pøemísování majetku. Nájemce dvora, rázný pan Patránek, se sice bránil, dvùr a co k nìmu pøísluelo hlídal osobnì, pomocí lidskou i ostraitostí psù, ale nìdrovtí si svùj desátek brali, zírajíce na opatøení veho druhu skoro s pohrdáním. Brali s polí, ze spiíren, z chlévù, ze stodol a i ze stavení.
Koneènì se s tímto stavem i vznìtlivý Patránek jaksi smíøil,
s trpkým humorem se odevzdávaje v léèivou náruè resignace, nevolaje ji ani na pomoc èetníky, strá nebo soudy. Polapil-li koho pøi krádei neb pychu, povolal k ruce soudce lyncha v podobì své jadrné sukovice, kterou pøi obdìlávání øepy

mìøíval díly pracovníkùm, kterou zkoumával hloubku detìm
zkypøené pùdy a kterou zruènì malovával na záda postiených viníkù z Nìdrova znaky svého rozhoøèení a svého trestání. Tím po jistém èase dostal se i v pøíznivìjí styky
s nìdrovskými lidmi. Vìdìli, e je takový a takový údìl ran
za husu, tolik a tolik za lup obilný, znali poèet vihù za pych
v zelí, bramboøiti nebo na lánech øepných, dovedli si vypoèítati nebezpeèí tìlesné úhony po vyloupení kurníku nebo chlívkù se tìtináèi - krátce: znali ceník Patránkùv, jen soudil
a hned trestal rukou nerozdílnou. Nìdrovtí byli s nájemcem
Bulánek svìtle bez pochyb, co za obtíení rubriky vzal pøijde na stranu má dáti. Po zmìøení sil na obou stranách byl
právem vzájemnosti vypìstován jakýsi tarif, který styky Nìdrova a dvora zpupného èinil jasnými jako køiál. Sukovice
Patránkova byla známa v Nìdrovì, a kdo se pokusil sáhnouti
na Patránkovo, vìdìl, do èeho se v nehodì spoutí.
Pro tuto jasnost nájemcovy moci celkem se na Patránkovu
kradlo nevalnì. Osvìdèilo se, e mají Anglièané dobré zkuenosti, kdy pøi krádeích a nìkterých jiných deliktech nedali rozhodovati sentimentalitì, ale ponechali a podnes ranám devitiocasé koèky dutek dùrazné slovo. Kdyby se dostal
Patránek mezi zákonodárce, dokázal by na prstech statisticky, výsledky pak své obranné prakse empiricky, e se nemá
bití ujímati pøi krádeích pole na zádech lidstva -pole jím tak
vyzkouené. Nìdrovtí by mohli povídati.
***
A pøece na Patránka vyzrál jeden z Nìdrova. Vysmál se jeho
sukovici, psu i vratùm a zdem vysokým. A kradl na buláneckém dle chuti. Domkáø Kyryl se tím honosil. Odborník v pychu

polním. Také si døíve hrával s husami, krmníky na zabíjení ji
ji se jen tøesoucími, se pýchary, ve kterých se zrní do zlatova
vyzrálé hromadilo ale na konec se oddal jen polnímu sbìratelství. Oddìloval si z úrody bramborù, máku, øepy, zelné nadílky pøírody a poehnání obilného vùbec, co za spravedlivý
svùj díl otevøené vdy ruky Pánì pokládal, a na Patránka
a jeho sukovici se neohlíel nic. Pohrdal obojím. Smál se mu,
kdy kolem nìho vyzývavì lál a hrozil, e tuto a deset jiných
sukovic na zádech postieného kùdce pøerazí ochotnì, a
jej chytne - a jej pøi krádei dopadne - a - a -!
Kyryl neøíkal ani tak ani onak, mlèel neb se nanejvýe ponìkud usmál -pohrdlivì z dýmky bafnul, pynì na dálku odplivnul - a kradl. Kradl dále, chytøe a nepøekonatelnì. Kradl
zejména na Patránkovì, a kdy vidìl, e nájemce Bulánek
se zlobí, èím dále tím více, kradl tím smìleji. Byl to posléze
urputný zápas dvou vùlí. Jedné dokázati, e ostraitost lidská
je nièím proti podnikavosti - druhé, e se musí koneènì bdìlosti potìstiti. Patránek vìøil, e pøece jen lapí vinníka
a ztrestá jej právem rychlým za pomoci stále pøipravené sukovice. Uhlídá Kyryl - a zejména ucítí!
Inu - nebuïme epicky rozvláèni. Nepodaøilo se Patránkovi
polapiti svého odpovìdníka, kterému pøi náhodných setkáních ji do oèí hlásal: Kyryle, nehrejte si se mnou! Já vím, e
mi kradete jako zjednaný! A vás popadnu, po ètyøech polezete z Bulánek. Ètvrt roku nebudete pak krást vùbec a na mém
ji nikdy pamatujte si, co øíkám. Hùl jsem si dal okovat to na vás
- nebudu koukat, kam padne - nedrádìte mne!
Ale, co jim napadá, milostpane - mne nechytìjí - protoe protoe by mi musela ruka uhnít, kdybych se opováil. Nìkdy
trochu trávy na mezi pro kozu, nìjakou tu lusku pro kluka hrst

kláskù pro slepice - víc bych se neopováil - jakiv jsem na cizí
netento -
Kradete mi - Kyryle - nelete! Ale a se popadneme - dopadne to patnì! køièel ji popuzený Patránek. A zatoèiv sukovicí nad hlavou, odcházel, protoe nìco pravici øíkalo, aby
neèekal, a se pøíleitost naskytne, ale aby se do exekuèního øízení dal hned, kdy je pøedmìt soudu tak po ruce.
Nechytil Patránek Kyryla. Ani tehdy, kdy Kyryl podveèer
se zmocnil celého mandele snopù jeèných, které se válely
na konci lánu pøed cetluckým návrím. Kyryl se domníval, e
je Patránek v mìstì, ale mýlil se. Nájemce jej pozoroval kukátkem od hájku a kdy spatøil pychu nepokrytého èin, rozebìhl se za Kyrylem jako mladík, volaje na pomoc èeleï na druhém cípu pole na vùz nakládající. Nastal hon za Kyrylem. Pøede
vemi byl pøi tom závodu Patránek, pobízený laèností pomsty
a chutí vykonati zase jednou ortel na odstraení celého kraje
a zejména Nìdrovských. Dobøe vidìl, kterak Kyryl se snopy
utíká, kterak ohlédnutím se zjistil, kolik jich je v patách - mezera mezi pospíchajícím majetníkem úrody a neostýchavým
kùdcem byla stále mení, take se ji zdálo, e bude spravedlnosti, tolikráte slepé, vytøen zrak. Kyryl se pøesmykl
s lupem pøes svah, který tu pole èísnul, zmizel na chvíli oèím
pronásledovatelù za vyvýeninou, ale Patránek nepochyboval, e za svahem dohoní nepøítele. Tam ho za límec popadne, podrí buï sám neb za pomoci v zadu pøibliujících se lidí
ze dvora, a pak poène klásti úèet na postiená koneènì
záda...
Ale za svahem nebylo po Kyrylovi ani památky. Pole nìkolik mìr jetì obnáející bylo lidských postav prázdno. Jen
nìkolik mandelù tu leelo na prostoøe k sousednímu øepniti
sahající - ale ani v tom, ani na silnici za øepou, ani na bram-

boøiti neb na nìkterém dalím lánu ani stopy po èlovìku nato po Kyrylovi, kterého pøed okamikem jetì byl zcela
dobøe sledoval Patránek.
Soptì hnìvem poèal uøícený nájemce prohledávati øepu,
brambory i vecky mandele za svahem - podporován pøispìchaví èeledí. Ale pátrání bylo bezvýsledno. Za tmy témìø
se vrátila výprava do Bulánek bez nejmení stopy a i bez jakéhokoli vysvìtlení, kam se to zloøeèený Kyryl propadl takøka
pøed oèima Patránkovýma a jeho pomocníkù.
***
Zùstalo to tajemstvím.
Tajemstvím a do pøítího podzimu. To se z Nìdrova stìhoval Kyryl. Na èeský jih nìkam, kde mu jakousi slubu opatøil
prý kterýsi pøíbuzný. Stìhoval se na nádraí nìjak vesele, kdy
se setkal v hostinci u Poutìøické stanice s Patránkem. Ten
se nìjak zasmál, kdy se od poutníka za jihoèeským tìstím
dovìdìl, e opravdu dal Nìdrovu vale. Nìdrovu - to znamená
i buláneckému dvorci a krajinì nìdrovskými nenechavci stále zneklidòované. Patránek se netajil, e má z toho radost
a poruèit smìjícímu se Kyrylovi na rozlouèenou nalít. Kyryl
se podìkoval a pil, jak se sluelo.
Patránek se rozjaøil a vida ízeò tak pøíkladnou, dodal e by
zaplatil vystìhovalci jetì více - ba pìtku e by dal na cestu
nìdrovskému obèánku, kdyby mu prozradil, kterak se loni
propadl do zemì i se snopy, které tak chutì s buláneckých
polí odvlékal.
Jo - milostpane - to byl mùj kumt!
Øekl jsem, e poloím pìtku - tu je - povíte-li mi, jak jste
zmizel. Pan hostinský a tuhle mistr kováø je svìdkem, e ji

pøed vás poloím, prozradíte-li mi, jak jste se mohl tak pojednou propadnout do zemì. Pøede mnou - pøede vemi! Proè
byste to dnes neøekl, kdy se louèíte?
Inu - koneènì - pìtka je pìtka, povìdìl Kyryl, utøev si po posledním douku z darované sklenice vousy. Povím - stìhuju
se - jakiv více o Nìdrov nezavadím - proè bych nepovìdìl?
Nue?
To bylo náramnì jednoduchý. Vìdí milostpane - se snopy
se musí umìt. Vìdí: já byl tak blízko, e bìhali kolem mnì voni i ta jejich chasa.
Kolem vás - -?
To se rozumí. Jak jsem s tím mandelem utíkal a dostal se za
svah u meze, hodil jsem sebou na zem a sloil rychle vecky
snopy, který jsem vlík, na sebe. To jsem byl jako mandel. Ani
jsem nedýchal skoro. A voni se hnali kolem mne, e jsem
se mohl smíchy potrhat. A kdy se nahledali v øípì a ve bramborách a vecky mandele obeli asi tøikrát - a pak se vzdali
a li domù, skoro plaèky, zvedl jsem se a vandroval se svým
mandelem do Nìdrova. Sloil jsem to ve kále a v noci mi to
ena pomohla odnýst ke vakrovi. Ovem - èlovìk se musí
umìt pøièinit, má-li mu Pán Bùh pomoci.
Patránek zhluboka vzdychl - pak poloil pìtku na stùl. Ani
se neotázal po dalím osudu svého mandele. Ale na dùkaz
plné milosti poruèil jetì jednu sklenici Kyrylovi. A kdy ji hostinský postavil pøed uklibujícího se Kyryla, obrátil øeè jiným
smìrem. Optal se vítìze nad loòským mandelem: A jakou to
slubu vám opatøil ten pøíbuzný tam dole?
Milostpane - dobrou. Budu pod deputát a taky plat bude.
Budu - nyní se v oèích Kyrylových zasvítilo - budu V Dolní
Køtici obecním policajtem!


Tajemství pùdy.
Byl jsem nejvìtím znakem zemìdìlství ano: nejvìtím znakem zemìdìlství u naeho stolu v praské kavárnì Madeira. Sedalo nás tam i s odhadcem c. k. zastavárny, panem
Flíèkem, pìt. Po mnì - ale a po mnì poíval dùvìry v otázkách polního hospodáøství té hudební skladatel Brtva, ponìvad uvedl na jevitì aktovou operu z venkovského ivota.
Propadla mu sice za ohluujícího pískotu -ale to ho neodcizilo hudebnímu poslání, nebo do roka a dne vytasil se pak
s operetou, v ní vystupovala na jeviti skuteèná koza ve vech
tøech aktech. Sklonnost jeho k ivotu venkovskému byla tím
opìt potvrzena. Této kozy, bez ní rozuzlení dìjového námìtu
není mono, chopili se vak umínìní divadelní øeditelé a odepøeli naemu zcela modernímu skladateli a pøíteli uvésti dílo
na jevitì, pøedstírajíce, e opatøení zvíøete tak bystrého jakým musí býti pøedepsaná koza, vyadovalo by takového
nákladu základního a mimo to i vydrovacího, e by s za to
pro skromnìjí divadlo lehce opatøila dosti temperamentní
subreta. Brtva - jak je pochopitelno - od své kozy neupustil,
ale svéhlaví øeditelé zùstali té pøi svém zpáteènickém justamentu a proto èeská pùvodní tvorba je zkrácena o jedno vynikající dílo a obecenstvo o poitky mimoøádnì zajímavé. Staèí
na pø. jen tolik napovìdìti, e se v jednom jednání Brtvovy
operety hraje dokonce na est koncertních citer a v posledním aktu e pøiveze koza krejèího, jen je hlavní komickou
osobou této umìlecké novinky.
Aby poznal Brtva soukromý ivot skuteèných krejèí a obeznámil se i s obvyklostmi koz v naem pásmu ijících, pobyl
dva mìsíce v luzné vísce kdesi v Podlesí; tam nejenom e
operetu i s libretem vytvoøil, ale i v kuelky znamenitì hráti

se nauèil. Alespoò co nám o svých úspìích v tak zvané høe
váleèné vyprávìl, to hranièilo nìkdy a na nemonosti. Jednou prý hodil tak promyleného pudla, e koule vybìhla divoce nejprve do farské zahrady, pak do loue u pastouky, ale
odtud se vrátila promylenì na kuelník a porazila tu skvìle
levou zbývající fanku. Kdyby nám to nebyl vyprávìl sám pøítel Brtva - skladatel oper a operet, jemu jistì budoucnost
uvije jetì náleité vìnce slávy - nebyli bychom tomu
v Madeiøe vìøili. Alespoò odhadce Flíèek prohlásil tento pøípad za jedineèný v dìjinách kuelek. A on vyhrál pøed tím v létì
pøi kuelkách kdesi v Nuslích ivou husu.
Pro tyto zkuenosti z Podlesí míval u nás Brtva slovo ve vìcech polí, zahrad a hospodáøství se týkajících. Ale a po mnì.
Nebo já jsem ji skuteènì na Mìlnicku øadu let hmodil
se s pùdou: smìrem zelináøským, ovocným, polaøským a vùbec uitkovým. Èemu vemu jsem ji tehdy ze zemìdìlství
rozumìl, to se v této omezené prostoøe ani vylíèiti nedá - ale
bylo toho mnoho Tak mnoho, e pøi otázkách z tohoto oboru,
kavárnì Madeira dosti vzdáleného, míval jsem vdy první
a poslední slovo. I kdy jsem - to, prosím, pronáím v nejvìtí
dùvìrnosti - nìkdy sám nìèemu úplnì nerozumìl.
e nìèemu ze zemìdìlství nerozumím - toho ode mne stùl
a jeho osadníci nikdy ovem nezaslechli. Vytoèil jsem se obratnì i z choulostivé situace - nebo odvedl pozornost jiným
smìrem. Jetì dnes je mi horko na pøíklad, kdy si vzpomenu na otázku, kterou u naeho stolu pronesl pøítel Locika bankovní úøedník a ná horlivý soustolovník: Kde prý se v øípì
nalézá vlastnì semeno? Èasto ète o øepném semenu, slýchá - o jeho hodnotách - ale upøímnì se nám zde u stolu pøiznává, e neví, kde má øepa semeno. Nejzaslouilejí mu
naí kavárenské spoleènosti, profesor poèetních vìd a kritik

èinoher praských vech íøek a délek, Filip Nemydlil, pronesl nato slovo pro mne velmi osudné, e to povím já. Já,
na Mìlnicku èinný zemìdìlec.
Vechny hromy, které jsem kdy byl slyel, poslal jsem tehdy
v duchu na hlavu pøítele Lociky. Proè zrovna musí nyní vìdìt,
kde má øepa semeno? Naklopýtal jsem se o øepy ojedinìle
i v hromadách - namluvil jsem se o øípì krmné, èervené - ta
mi byla nejsympatiètìjí - i o cukerní, ale jakiv jsem nebyl
do té míry zvìdav, abych pátral, kde má øepa semeno. A nyní
tato otázka! Z èista jasna. V duchu jsem prohlíel øepu a kreslil
si její tìlesnou podstatu. Má v zemi díl velmi objemný - a má
chrást jako chochol na jenerálském klobouku. Ale kde je
u øepy semeno? - tázal jsem se ve svém nitru. A jistì jsem
bledl, kdy jsem dospíval k jistotì, e to nevím. Ponìvad jsem
vak vidìl mnoho divadelních her, v nich si záskoèní lidé
pomáhají z bryndy, sáhl jsem rychle pro osvìdèený úskok
a odevzdal jem s lehkým úsmìvem otázku skladateli Brtvovi:
Nue - pøíteli - vy znáte venkov, znáte pøírodu-kde pak má
øepa semeno?Oèekával jsem, e Brtva vystøelí odpovìï jako
vrhaè min. Ale Brtva poèal se tak plésti ve své øeèi, e jsem
s hrùzou pozoroval, kterak se mi záludná otázka vrací jako
nepøíjemná smìnka. Mluvil nìco o øepách zahradních
a polních, pak poznamenal, e v Podlesí øepy vídal jen zøídka
- krátce: profesor a kritik Nemydlil jej brzy pøeruil otázkou
ostrou, jakou jistì kácel ve kole áky v prach: Prosím vás,
kde má øepa semeno? To byla otázka pronesená ke mnì bøitce, jako by mi po hlavì al.
Pomohl jsem si z nejhorího smíchem: Netropte si ze mne
aky - e nevíte takovou lapálii! Já vás znám - chcete mne
kádlit - ale jí vám na lep nesednu. Radìji si zatelefonuji

do prodejny o sedadlo na nedìlní Prodanou, Dovolte - pánové - - A ji jsem byl v budce kavárního telefonu.
Zavolal jsem si starého kamaráda, redaktora hospodáøské
hlídky v deníku Praská Due.Ten mi poví, kde je v øepì
semeno. Radí ve své hlídce tazatelùm ze vech oborù, pouèuje národ o vìcech zemìdìlských. Èítám vdy jeho pokyny
a odpovìdi na dotazy. Pøíteli - kde má øepa semeno? Máme
tu v kavárnì spor jakýsi a jsou o tom rùzná mínìní -
Staroui - na mou dui nevím. Øípa myslí - øípa?
Ano - øípa!
Kdybys do mne støelil - nevím. Ale kdy tu ji jsi - prosím tì
- neví, co je to pastrnák? Dlouholetý abonent - ti jsou nejprotivnìjí se svými dotazy - táe se redakce, jak by se u nìho
nejlépe daøilo pastrnáku. Redaktor mi ten dotaz hodil na krk
a nutí k odpovìdi v listárnì. Neví, co je to ten pastrnák? Je
to nìco z drùbee nebo je to ètvernoec? Ptám se celé redakce - ale marnì. Èemu se ti lidé ve kole uèili? ádný nemá
o tom ani ponìtí!
Ode mne se pøítel redaktor dovìdìl o neznámém pastrnáku právì tolik, co já o neblahém semenu øepním od nìho. Oba
jsme do telefonu ponìkud zakleli, naèe jsem se vrátil ke stolu
jako zmoklá kvoèna. Ale tou dobou se pøátelé ji hádali o nìco
z filologie. Pouil jsem pøíhodné chvíle a unikl z kavárny.
V duchu jsem se pak na chodníku zasmál úzkostem redaktora, jen musí, chuïas, radit ètenáøùm, a sám si neví rady
ani s øepným semenem, ani s pastrnákem. Co to jen asi je
ten pastrnák? - chvíli jsem v pamìti hledal. Ale pak jsem starost z hlavy pustil. Dovím se toho na Velký pátek ve vísce, kde
je nae letní sídlo. Poví mi to obèan Padrvejc, nejmazanìjí
rolník v naem nákroji Polabí. Obratnì øeè zatoèím i k øepì
s jejím semenem i k tomu záhadnému pastrnáku. A zmoudøím.

Velký pátek mne toti èekal úkol mého zemìdìlství dùstojný. ena, která mne v pracích zahradnických ironicky pøezírala, dovolila tentokráte, abych v zahradì si zapùsobil na vlastní pìst, abych zasel toti mák. Ten se seje na Velký pátek
a seje se s popelem. Tak se mi to po celou zimu doma øíkalo, kdy jsem si pøi makových buchtách, je mi od nepamìti
lahodívaly, sliboval, e si zaseji vlastní mák, abych mìl neporuenou radost z plodù naí zahrady. Radost z pøiloení svých
rukou a potìchu ze skliznì. Zajedu si zasít mák. Na Velký
pátek a s popelem. Pøi tom si vyhledám souseda Padrvejce
a veèer budu ji v kavárnì trousit rozumy o øepném semenì.
A to se ví, e zavadím i o to co je pastrnák, pak a stùl uaslý
pak v Madeiøe pouèím. Kde by kdo z mých druhù vìdìl zde
nìco moudrého o tom ptáku nebo ssavci, kdy ani redaktor
hospodáøské hlídky v Praské Dui o tom nemá nejmeního zdání.
Na Velký pátek jsem se s pytlíkem máku octl ji ráno
na silnici k dìdince, kde jsem se s rodinou zemìdìlsky tuil.
A ponìvad se toho dne na mne usmívalo nejen slunko, ale
i tìstí, dohonil mne pøed obcí Padrvejc. Kouøil jako chemická továrna v blízkých Neratovicích a vesele se mne optal, kam
se tak velice hrnu. Dovìdìl se ihned vechno o mých makových plánech i o tom, e vím, e se seje mák s popelem a na
Velký pátek.
To jsem øekl okázale, ponìvad Padrvejc je daleko iroko
známý ètverák a posmìváèek. Z praských lidí si rád tropí
aky. Na mne ovem jetì nikdy nevyzrál - to jistì laskaví
ètenáøi uvìøí. Ale pokouel se ji, pokouel - a kolikráte. Proto mu asi imponovalo, e vím tolik o setbì máku, a pokyvoval
hlavou, jako by se mé odbornosti divil. Pak si vak náhle okázale dýmnul a øekl.

Máte popel?
 Hromadu.
Døevìný?
Toti - -
To musí být døevìný - pane drahý -
My topili uhlím -
Døevìný, a musí to být dobøe míseno.
Já myslím, e to dovedu -
Pane drahý - kdy jste to dosud nemíchal - mohl by se vám
mák zvrhnout - a byl by z nìho tøeba samý vlèí!
Pro Boha vás prosím - zvolal jsem ulekle. A pomyslil jsem
si, jaká by to byla rána pro mne, aby mi tak vzeel mák vlèí
místo onoho, po kterém pro své buchty tolik touím. To by
se mi ena vysmála a jistì i obèané ve vsi. To by bylo vtipù
na Praáky, kteøí se do veho pletou a nièemu nerozumìjí.
Jako bych o pomoc volal, tak jsem se na milého Padrvejce
honem podíval. Ale ten mi ihned porozumìl. Byl to mu
se srdcem z køiálu a ujal se mne jako pøítel - ba jako otec.
Kde máte ten mák? øekl mìkce, dejte sem! Já vám to
doma smíchám - s popelem døevìným - propodsívaným, protoe sám dnes také budu sít, a pøipravil jsem se na to. Zatím
pøehrabte jetì ten kus, kde jej chcete mít, a já k vám hned
zajdu a mák zaseji. Je k tomu tøeba fortele - mohl byste sít
hustì nebo øídce, a mák by se pak buï dusil nebo by do nìho
mohl vítr a lámal by vám stonky. Já vám to provedu k plné
spokojenosti.
Kdyby nebyl Padrvejc právì tak vydatnì dýmal ze své porculánky, snad by byl za svou ochotu dostal ode mne i vøelou
hubièku. Sám mi zaseje - a ena nebude mi moci pranic vyèítat. Bude to zaseto odbornì a podle zkuenosti. S popelem
døevìným - a já se pak budu honosit výsledkem. Rozumí se,

e doma ani nepetnu o pøispìní Padrvejcovì. Budu se jen
pod kùi smát.
***
Padrvejc pøinesl za chvíli k pozemku, mnou jetì jednou dokonale pøehrabanému, oatku plnou máku v popelu, kterým
obratnì jetì mísil. Chtìl jsem si také trochu obsahem oatky pohrát, ale Padrvejc nedovolil, abych mák tøeba nepodtrhl. Pak se postavil k pozemku na naí tìce zkouené zahradì a hodil hrst z oatky tak velkou, e jsem mìl popela plné
oèi a i dost v ústech, ponìvad jsem se právì jetì chtìl
na nìco optat. Ne jsem si oèi vymnul a ústa u pumpy vypláchl bylo zaseto. Pøeochotný Padrvejc ji setbu pøihraboval.
Pak jsem mu podìkoval a ihned se otázal na semeno øepné
a na záhadné pastrnáky. Po pøijatém pouèení byl bych mohl
od hodiny sám v Praské Dui redigovati hospodáøskou hlídku. S vysvìtlením, e je øepa rostlina dvouletá a má semena
teprve v druhém roce, a s pouèkou, e je pastrnák zelenina
a nikoli pták nebo ètvernoec dostal jsem toti i mnoho jiných
hospodáøských rad. Tak jsem byl tím naden, e jsem vyvábil: Padrvejce i do hospody, kde jsem jej pohostil i s panským hajným a s okresním exekutorem, jen v naí hospodì
velmi èasto hasíval svou úøední ízeò. Mìl jsem mák zasetý mohl jsem pít a mohl jsem se smát!
***
Ale nyní nastává pro mne váná chvíle, e musím èeské hospodáøe a znalce zemìdìlství vùbec obtìovati otázkou, jak
se jen mohl mák - odbornì a s pøedepsaným døevìným po-

pelen zasetý - do té míry zvrhnouti, e místo nìho kdy
se naplnili dnové, vyrostla hoøèice! Horèice protivná a vtíravá
- o máku ani pohádky! Bylo seto pøece na Velký pátek - bylo
seto muem v zemìdìlství obeznalým - který semenu jistì
dobøe rozumí, ponìvad s ním také obchoduje - a hleïte: urodila se hoøèice. Tak hustá hoøèice, e se i vybíraví volové
z panského dvora, táhli-li kolem nás, mlsnì po této pícninì
k nám ohlíeli.
Jak se jen mohl mùj dobøe mínìný mák do té míry zmìnit?
Byla chyba snad v semenu nebo je to opravdu pùdou, jak mi
tvrdí a dokonce se ji na to duuje pøítel Padrvejc? Má prý
pùda taková tajemství. - - Víte nìco o tom - soudruzi v zemìdìlství? Víte-li, dopite  kamarád z redakce Praské Due
mi slíbil, e taková pouèení s radostí uveøejní ve své hospodáøské hlídce.


Povidla.
Komerèní rada Bartolomìj Øvounek, majitel továrny
na marmelády a ávy ovocné v Horní Pytici, zamýlel sloiti svých stopìt kilo váhy tìlesné na otoman podle starého obyèeje, jej se lékaøské autority marnì snaily mu zokliviti. Bylo
to po vydatném obìdì sobotním - havana dýmalo jak
se na havana sluí a patøí - ale otoman nezasténal pod tìlesností pánì radovou. Pøihodilo se toti cosi neslýchaného. Proti
obyèeji otevøel nad pohovkou dopis váený továrník výrobkù
hledaných. Dopis zlý, jako projev nervosní tchýnì. Èetlo
se v nìm, e cestující továrny, Jaroslav Konimír, sedmadvacetiletý feák, zase ji zadrel zitnì pro sebe peníz znaèný
na úkor továrny, její prospìch mìl mu pøece pøedevím tanouti na mysli. Osmsetdvaadvacet zlatých a nìjaké krejcary
vypoèítal v listì pøítel a ctitel tovarù Øvounkových, o nì byl
výrobce marmelád zkrácen a oizen. Zlaté to byly, ponìvad
líèíme události z konce devatenáctého století.
Kadý ostøí byl by se nyní zahanbenì díval na let, jeho
se odváilo stopìt kilo éfa Konimírova. Tím dostal
se Øvounek do druhého patra, kde dlel Jaromír Konimír
po obìdì, jím mu poslouil hostinec U rùe. Jídal tam
v pøedplacení. Továrník rozkacený chystal si slova kárná
a kletby pekelné pro vteøinu srazu - chvìl se jako dostavník
na silnici mizerné -do dveøí Konimírových vrazil, jako hrotem
narvala, jemu je prý hraèkou nabodnouti tøeba i velrybu.
Z kleteb dokonale zosnovaných a z hromù na Konimíra namíøených nebylo vak nic po rozhození dveøí z chodby. Komerèní rada spatøil toti velikou neuvìøitelnost. Na klínì Jaroslava Konimíra - rozpáleného jak kotel na závar jahod dlela
toti paní Elsa Øvounková, cho továrníkova, dáma sice ne ji

mladá, ale stále jetì pøijatelná. Objímala cestujícího továrny,
jako by jejím bratrem byl - asi omylem. Pøi vstupu pána domu
a manela svého uvìdomila si své nedopatøení. Proto vykøikla, jako by se øítila v propast Macochu.
Zakryjme, co následovalo v druhém patøe budovy obytné pomlème i o tom, jak musil býti k hrùzným záchvatùm mdloby dámy rozloité povolán lékaø obvodní a zakonèeme tento
prolog událostí sdìlením, e druhého dne za èasného jitra objemný kufr se svrky Jaroslava Konimíra putoval na nádraí
na vozíku dvoukolovém a jeho pán opodál za ním pìky. Pokuøoval si a hvízdal.
Hvízdal si, ponìvad se v nìm, jako v difuséru, vaøilo pøesvìdèení, e marmelády Øvounkovy èeká, nyní mnoho zklamání. Tak nikdo pøece jimi nedovede zalévati nivy èeské, jak
èinil Konimír. Zejména vak nikdo neuskuteèní plán, s ním
se cestující chystal ji ji pøedstoupiti pøed tváø svého zamìstnavatele. Vrci se na velkovýrobu malinových povidel. Na poutích, jimi Konimír klestil cestu plodùm Øvounkovy prùmyslnosti, zjistil, e národ èeský tíhne pøedevím k povidlùm. Dùmysl varného cestovatele se vzorky továrny pytické dal
dokonce vznik nápadu, e Bartolomìj Øvounek mìl povidly
zaèít. Jenom povidly. Ta mìla býti sloupem výroby - na povidla se mìly teprve povìsiti marmelády. Èerná láva ze vestek mìla pøece v národì svatováclavském cestu od nepamìti
otevøenou. Marmeláda je cizokrajným kvìtem - povidla jsou
vak národním ornamentem èeské kuchynì.
Nue: povidlùm chtìl otevøíti Jaroslav Konimír nové dráhy.
Myslil na povidla v plechovkách po americkém zpùsobu s parádní malbou - v duhu vidìl plakáty podmaòující celou vlast
bombardony reklamními by se k nim houkalo -inseráty vtipnými mìl býti pouèen èeský svìt. Povidla odpovídají charak-

teru lidu naeho proto získá si zásluh o národ, kdo jim usnadní cestu do èeských aludkù - soudil Konimír.
To ve rozprchlo se barbarským výbuchem jako dým. Nevkusným zásahem svým znehodnotil se Bartolomìj Øvounek
pøed Konimírem jako èlovìk, kdy byl pøed ním stranì se ji
zøítil jako manel. Vdy snaivý zástupce ujal se jeho choti
jen z velké sklonnosti ku vemu, co éfovo jest. Pravda - vsáhl snad urputnìji v jeho práva manelská - ale byla to práva
nehájená - ba, ladem leící.
Po dvì hodiny jízdy vlakem rozumoval takto Jaroslav Konimír a skonèil epilogem: Dobrá - nechám ti tedy paní Elsu,
její pøednosti váiti jsi si nedovedl - ale za to si nechám své
nápady obchodní - výmluvnost propagaèní - zaslepený výrobèe a sobecký maneli!
Tento bilanèní souèet zrodil se právì, kdy vlak zaráel na zastávce pøed okresním mìstem Vokaticemi, kde podivnou
náhodou vhrnulo se v oddìlení Konimírovy jízdy více ne tucet povykujících mladíkù - smìjících se poouchle a ivì rozkládajících.
Konimír nemusil se pøíli namáhati, aby podstatu hovoru
a pøíèinu hromadného vpádu jinochù rozpoznal. Bylo to tak
zajímavé, e se cestující se zboím pochutin Øvounkových oddálil úvahám, co èiniti a kam a dnes jeti za novým chlebem.
Hoi rozjaøení vnesli toti do vagonu záøící dar originelního
podnìtu. Ne vlak poèal brzditi na nádraí Vokatic -vidìl se ji
Konimír pikantní zápletce vonného dobrodruství jím pohrdnouti bylo by zloèinem. Vystoupí ve Vokaticích!
Nech ve objasní vak události samy.
***

Vokatice mìly studentský sjezd. Mylenku jeho naoèkoval
mìstu rodnému nepøíli horli právník, zato vak neposedný
poøadatel veho moného: JUC. Jáchym Støevo. Rozpálil
pochodeò výmluvnosti své - jako morovou ranou zalehl mìsto nápadem, aby desítileté trvá krajinského studentského
spolku pro Vokatice a okolí bylo oslaveno nejokázaleji. Plakáty znásilnil vechna nároí - pozváními kde koho pøepadl novináøskými zprávami o velkém dnu Vokatic èeskou veøejnost drádil. Národu na srdce kladl, e bìí o slávu mìsta
ze vech èeských sídel nejstarobylejího.
Ano - i Prahu historièností svou pøekonávajícího.
Pøed dvaceti lety toti zjistil pohrouením se v minulost Vokatic suplující profesor tamního obecního gymnasia, Cyriak
Souøezný, e Vokatice jsou oním záhadným a pøeslavným
Wocatisburgem, u jeho hradu Samo v èele slovanského lidu
roku památného - slyte: roku 630 po Kristu - porazil opoválivého krále Frankù Dagoberta. Burgundský mnich Fredegard
uèinil o tomto slavném vítìzství zápis, a dlouhé vìky pøeli
se pak uèenci o to, který hrad naich vlastí byl oním tajemným Wocatisburgem. Nue - Cyriak Souøezný rozlutil tuto
staletou otázku. Opíraje se o sedmadvacet podkov, je pøi
hloubení základù pro jatky byly objeveny, a nade vi pochybnost zjistiv, e prastaré zdivo na kopci za pohodnicí mohou
býti jen zbytkem hradu Wocatisburgu - uzavøel øetìz vývodù
svých projevem neochvìjným: Vokatice - jak ji jméno jejich
napovídá - jsou Fredegardovým Wocatisburgem!
Kde pak byla roku 630 jetì Praha, kdy se u Vokatic ji
slovansky bojovalo?
Libui kladou nejvìtí fanatikové praského primátu do vìku
osmého - Vokatice vak nepotøebují argumentù z dob mýtic-

kých - mají to èerné na bílém, e tu byly pøed Libuí. Pøiléhá to
jako køestní list - je to neprodyné jako nìrovaèka z gumy.
Toto mínìní vzal za své nejprve místní okralovací spolek
a pak se za nì ve Vokaticích postavil i sbor obecních starích, pojmenovav nadenì ulici k jatkám podle vùdce Sama.
Èlánek ve Vokatickém kraji pøed schùzí uveøejnìný podnítil
jednomyslnost usnesení. Bylo toti zvlátì pøíjemno otcùm
mìsta èísti, e Samo mìl dvanácte en. Tato stateènost velkého bijce nepøátel Slovanù pomohla ulici ke jménu, jeho
oprávnìnost jí Praha - domnìlý primát árlivì si hájící - právem mùe závidìti.
Vìdec Cyriak Souøezný byl za své výzkumy odmìnìn definitivou na gymnasiu a osobnì doznal jistì velkého uspokojení, kdy si ho za manela vyvolila objemná vdova paní Kateøina Páralová, majitelka domu právováreèného. Umøel jejím náruèí jako obecní starí a èestný èlen studentského krajinského spolku, jen se ozdobil jménem Cyriaku Souøeznému
zvlá milým: Wocatisburg.
Je pochopitelno, e objev profesora snaivého narazil
v èeské veøejnosti té na odpor. To je ji losem vech prùkopníkù velkých mylenek - zvlátì pak v národì naem. Je stydno rozpomínati se, e Praha byla ihned jako na koni
s odporem proti objevu Souøezného - historické sobectví její
je dostateènì známo. Je alno, dotýkati se bojù, je nepøátelé Vokatic podnítili, aby strhli laur s èelenky mìsta Samova snad i Samova sídla. S rozhoøèením pøipomínáme, e i blízká
mìsta v sousedství dala se závistí unésti a velijakými paskvily pokouela se zesmìniti pravdu historickou. O projevech
velijak odborníkù samozvancù nebo vìèných pochybovaèù
je lépe se ani nezmiòovati. Studentstvo vokatické porozumìlo
vak dobøe, oè bìí árlivým livìdcùm a jak jest rozumìti

komické jeitnosti Prahy. Odmítlo odpor a hrdì napsalo si
na svùj prapor - prapor jen mylený - jméno: Wocatisburg.
Úètovalo tak definitivnì s falenými proroky.
JUC. Jáchym Støevo uspoøádal jubilejní oslavy dobøe. Bohu
budi vak alováno, e nesetkal se mimo Vokatice se ádoucím porozumìním. Mùe se øíci, e se doil hoøkého zklamání. Jevilo se to ji na vèerejí akademii, k ní dostavili se bohuel - jen notablové místní. Dnes v nedìli má býti slavnostní sjezd èeského studentstva a jeho pøátel, pro jich zástupce byla na nádraí vypravena kapela ostrostøeleckého
sboru, která od èasného jitra budíèkem skvìlým hlásala mìstu
staroslavnému, e nastává velký den.
JUC. Jáchym Støevo vak pøi akademii svìøil se pøátelùm
s obavou nejstranìjí: asi nikdo ráno vlakem nepøijede!
Bylo to zdrcující - ale ve nasvìdèovalo, e k tomu snad i dojde, e k vítání na nádraí nedojde. Hrst omluvných dopisù,
ádná pøihláka o ubytování - tého dne mnoho zábav jalových ve mìstech sousedních - to bylo zlou pøedzvìstí.
JUC. Jáchym Støevo - stratég a poøadatel pøebystrý - proto
kázal skupinì pøátel z dìdin nejbliích, kteøí dostavili se ráno
pìky do Vokatic, aby ze zastávky vypravili se vlakem
do mìsta aby bylo na nádraí koho osloviti - kyticí obmysliti hudbou uvítati a slavobranou provésti. To ve z hovoru poouchlých postøehl Jaroslav Konimír po vpádu studentského
dorostu do vagonu. A ji se v jeho hlavì bystré zlíhl nápad,
aby se prohlásil za delegáta studentstva vùbec a pøi tom i za
zástupce prùmyslu studentùm pøejícího. Se studentstvem je
v mylenkových stycích pøece i po pøeruení studia technického, jeho zastaralé metody jej naplnily odporem. Byl èlenem mnoha studentských spolkù v Praze - do vech zùstal

dluen znaèný peníz na pøíspìvcích - nyní ve zastupováním
dobrovolným mravnì vypoøádá.
Slovo sem - slovo tam - a ji vedou se stupátka do písku
nádraí delegáta bujarého molodci pøibylí na zastávce. Staví
ho pøed pøedsedu spolku a výkonného výboru, jím byl v jedné
osobì na smrt bledý JUC. Jáchym Støevo.
Krev se mu vak vrací ji do tváøí. Pøece tedy host! Jako
dortem obmýlí øeèí svého uvítání vzhledného cizince.
Jako Napoleon stojí Jaroslav Konimír a poslouchá. O Vokaticích vìdìl toho dost - dalí z historie zdùraznil øeèník
a vítatel. Kdy za jásotu opentleného poøadatelstva
a rozradostnìných domorodcù skonèil JUC. Støevo, ujal
se slova Konimír. Oøem ohnivým byla i nyní jeho výmluvnost.
Tou marmeládì Øvounkovì pomohl ovládnouti jihozápad
Èech, kde jsou pøece prosyceni sklonem k hoøkostem pivním od nepamìti. Konimír svaøil z praotce Èecha - z Bílé Hory
- ze vzájemnosti slovanské - z èeského lva a z nezadatelných
práv národa marmeládu øeèi tak pùsobivé, e celé nádraí
i se skeptickým jinak pøednostou oslnil. Kdy pak v závìru
vzkøikl, e Vokatice - mìsto ve z mlh historie u nás leskem
zastiòující - jsou a na vìky zùstanou Wocatisburgem -spustily
plechy kapely ostrostøelecké samy od sebe hymnu.Hej, Slované!
Pak se vyvíjelo ve jako s cívky kolovratu: pochod ve stínu
praporù se støech vlajících - pøed radnicí øeè starostova a dvì
øeèi Konimírovy - pøedstavení vzácného hostì místní honoraci - seznámení s pùvabnou vdovou, paní Gabrielou Kokajskou,
pøedsedkyní ubytovací komise, je si pøi tom vyhradila, aby
okázalý zástupce studentstva èeskoslovanského a zároveò
representant prùmyslu národního veel pod hostinský krov její
nádherné vily. Tam byl uveden Konimír s poctami, jich jistì

ani Samo po poráce krále Dagoberta nebyl úèasten. Octl
se v salonì s perskými koberci, seznámen byl s pøehezkou
dcerou, sleènou Bety, i s jejím astným enichem, pokladníkem zálony v mìstì vzdáleném. Ve bylo krásné a milé proto úplnì se ztrácelo, e enich sleèny Bety poválivì koktal. Ale jinak byl zdráv.
Pak byl Jaroslav Konimír uveden do svého pokoje s terasou.
U nìho byla lonice, v ní mohl spáti dùstojnì i guvernér. Pak
dolo k posnídávce a nato byl sjezdový host dopraven na slavnostní valnou hromadu studentstva i s paní Kokajskou, je byla
povìøena èestným místopøedsednictvím sjezdu.
Konimír sedìl mezi hodnostáøi a shrnulo se na nìho vechno nadení, je byl JUC. Jáchym Støevo ve Vokaticích rozdmýchal. Byl støedem veho. O banketu sedìl po pravici starostovì, po boku paní Kokajské, vdovy po továrníku pekových letidel. Po smrti manelovì vzdala se vak lepá dáma
veho, co souviselo s výrobou, a továrnu pronajala za sklad
dílnì strojù hospodáøských. To ve se dovìdìl lehce Konimír
galantní, ani pustil se zøetele svého poslání jako delegát nìkolikerý. Øeènil u obìda dvakráte, aèkoliv byl pøed tím slavnostnì ji ujal se tøikráte slova i na sjezdu. Øeèi jeho byly sladké jako jahody v medu.
Pak dolo na projíïku mìstem a okolím v koèáøe paní Kokajské - veèeøe byla ve vile pohádkové - poté jelo se na ples.
Kdy se Jaroslav Konimír objevil ve fraku, jím mu poslouil
úctyhodný kufr dopravený, z nádraí do vily, jak obstaral prozíravý JUC. Støevo - kdy zaleskly se falené perlièky v jeho
náprsence pod lustrem pøízemního salonu pøed tváøemi nadené paní domu, rozjasnìné dcery její a udivenì jen koktajícího pokladníka zálony daleké - zjistil tolik áru v oèích dámských varný delegát studentstva èeského a duchaplný, zá-

stupce prùmyslu vùbec - e jej pronikly jiskry elektrických výbojù.
Kdy pak v sále støelnice hudba rozpoutala Konimírovu váeò taneèní - stvrzujíc mistrnost jeho i na tomto poli - jaký div,
e se nejen viná Betinka, ale i elegantní její má tiskla pøi
tanci v jeho náruè tak vroucnì - e frakem pronikalo k srdci
jeho ve, co z korsetù nádherných vyzaøovalo.
Konimír byl ji dalek mylenek na továrnu v Horní Pytici na paní továrníkovou sténající asi v obkladech - byl cítìním
a vemi smysly jen a jen u dam z vily s terasou. il tu jen jim
co bylo jetì vystupòováno, kdy pan pokladník zálony
a enich sleèny Bety byl nucen po pùlnoci oddáliti
se na nádraí, aby druhého dne mohl plniti svou povinnost
v mìstì vzdáleném.
Do vily dopravil koèár z nádraí se vrátiví dámy s Konimírem. Tu byl jetì èaj a pak dolo k rozchodu. Toti - - Je ponìkud palèivo dotknouti se toho Toti!
Pøi kvapíku, jím se rozlouèily se sálem støelnice dámy z vily
po odjezdu koktajícího pokladníka a milujícího enicha - veptla rozpálená ústa sleèny Bety k hrudi køepkého Konimíra sladké tajemství, e musí s ním jetì v noci ve vile pohovoøiti o vìci
neodkladné. Poraditi jí musí v nìèem varný host. Kdyby neulehl ihned po návratu - vklouzla by k nìmu nenápadnì. Ne
se mamá dole odstrojí - co nebývá nikdy krátké - bude ve
vyøízeno. Vstoupí a zmizí pøes terasu, na ni jde okno její komnatky.
Don Juan po katastrofì v druhém patøe továrny v Pyticích
vèera na nìho pøikvaèiví - po árech, jim byl vydán
na pospas za okázalostí sjezdových - nemohl neuchopiti
se pøíleitosti, jaká ho pøepadla dravì a slibnì. Proto dolo
po èaji v pøízemí k vítané návtìvì a pøi ní k poradì, její pod-

stata z dalího vyplyne. Mimochodem øeèeno dolo
k významnému polibku jetì i pøi rozlouèení, kdy dveøe
na schoditi kvikly, e mamá do své lonice tého patra se ji
vznáí.
Prozraïme zatím jen tolik, e políbení, je rozchod zkrálilo - bylo zásnubem. Ba mohlo se po vem, co pøedcházelo,
pokládati za peèe zástavy...
***
Kdy sáhl rozehavený Konimír na kravatu tancem alostnì znehodnocenou, aby ji odloil - ukázalo se, e vila má dveøí
tolik, jako kadá normální francouzská veselohra. Jednìmi,
jich si naprosto nebyl dosud viml, veel ke Konimírovi upan nádherný - s vleèkou, jak moda tehdy naøizovala - hebký
jako vlas lesní víly. Paní Gabriela Kokajská tkvìla v nìm.
eptla, prstem k tichu nabádajíc - e se jí zdálo, e si nìjak
s místnostmi rady neví vzácný host kdy tu pøechází. Je-li tomu
tak, tázala se, a kdy bylo odpovìdìno, e nikoli, do køesla
se krásnì sloila. Pohybem oboèí poádala, aby dveøe
na terasu Konimír uzavøel.
Stalo se tak.
Za pùl minuty dlel u køesla zkráleného pùvabem paní Kokajské Konimír svítící oèima jako král dunglí. To byla ji poèala s dojemnými ivotopisnými rozpomínkami spanilá vdova. Konimíru dostalo se nejpodrobnìjího pouèení o vem co
ho zajímati mohlo - a máme-li býti historiky pøesnými, dodejme, e se mu dostalo neklamných dùkazù plné dùvìry dámy,
ji èeká po kvaèícím sòatku jediné dcery úplná osamocenost.
Více nemusily ji mluviti rty purpurové. Konimír si pøipadal
jako Samo, jen se nelekl Dagoberta. Nelekl se té pøílei-

tosti, je ho pøepadla a proto dolo ráno po snídani, kdy byla
paní Kokajská nucena odebrati se na radnici k vyúètování
mìstské úèasti na sjezdu památném - k dramatickému výjevu ve vile. Do altánu s vyhlídkou do krajiny - v rámec kvetoucích rùí popínavých byl uveden Konimír sleènou Bety a byl tu
ihned vyèastován pøídìlem polibkù velmi pronikavých. Pøijal
je dùstojnì, ale pak ujal se slova asi takto.
Miláèku - abychom si rozumìli - aby nebylo hoøkosti mezi
námi dvìma, kteøí jsme se v noci tak krásnì seznámili - sly.
Dej mi døíve hubièku - ale pak sly.
Hubièka padla jako zralý fík - ale oèi byly neklidny.
Konimír pokraèoval: Vecko jsem uváil - dobøe promyslil,
ale dospìl jsem k úsudku, e pøece jen nesmí opustiti svého enicha. Pøesvìdèil jsem se, e je to mu dokonalý - jen
tì jistì uèiní astnou. Té trochy patné výmluvnosti ho zbavíme. Není to vada organická - je to jen návyk. Na Smíchovì je
koktavá kola - za est nedìl udìlá ti z nìho Demosthena.
Dej mi hubièku a nemluv!
Byla hubièka a obejmutí za slz. Oèi laènì se ptaly, kam
se míøí.
Pak se pokraèovalo: Betinko - nemohu pøipraviti mue sluného o tebe. Výèitky bych mìl po celý ivot. Co jsem v noci
øekl a co se událo, byl omyl vysvìtlitelný rozkoným tvým poblíím. Nyní vak vidím, e není mono, abychom se vzali. Dítì
- dej mi hubièku!
Ne - nemohu tì ztratit Jaroui, zavzlykala ústa tìce a bolestnì.
Neztratí mne dìátko. Budu ti blií ne si myslí - vìz:
vezmu si maminku!
Skácela se Konimírovi vzruená dcera krásné matky. Ale
slova nìná - mnoho slov - rady rozváné - a co hlavního: po-

libky otcovské na to dluno klásti dùraz, e to byly nyní ji jen
polibky nastávajícího otce - ty zachránily posléze situaci.
Ne se paní Gabriela vrátila z radnice, byly rumìnce jakési
náhrakové radosti na uslzených lících a pak tu byly pøed dcerou líbeznou odhaleny vechny plány do budoucna, v noci
s krásnou mamá zosnované. Bety a matka budou míti svatbu tého dne - u za mìsíc. Pak se rozejedou na cesty svatební - kadý párek jinam. Po návratu vak dojde k bydlení
spoleènému ve vile rozsáhlé jako nádraí, ovem
v domácnostech oddìlených. Manel Betiny pùvabné dá výhost zálonì ivoøící. Bude úèetním továrny na povidla, kterou v ivot uvede Jaroslav Konimír, v místnostech, kde otec
peèlivý letidla peková kouzlil. Konimír pøekvapí svìt povidly, o nich se nikomu dosud ani nezdálo. Budou
v plechovkách s ornamenty - budou malinová - jimi se vytiskne
cizácká marmeláda, kterou íøí ve vlasti mrzcí ziskuchtivci.
Obìma krasavicím tiskl ruce Konimír vítìz - enich - mladí
dámy nastávající otec. Bylo to jak v ivém obraze - podmanivé.
Konimír políbil pøítí dceru otecky, kdy dolo k harmonickému souladu. Pøi tom skrytì a významnì ruèku chvìjící se sevøel. Zjevem byl to vak nový vládce nad komínem továrny
a vím jeho pøísluenstvím. Nebude ji zaháleti tato tyèka cihlová s hromosvodem - její dým bude znamením dalího rozvoje staroslavných Vokatic.
***
Kdo èerpáte z malebných plechovek Konimírova povidla kdo si jimi oslazujete ivot a kocháte se jejich lahodou, povimnìte si, e na víku jsou dvì krásky v kroji èeského své-

rázu. Jedna je portrétem paní Konimírové a druhá podobiznou rozkoné dcery. Obì z dob památného zásnubu. Mezi
nimi v rámci lipovém je Samo. Ten má podobu Konimíra, ukazujícího do dálek, kam tekou povidla z Wocatisburgu stále
hustìji, ponìvad jejich propagátorem stal se hned
po zahájení výroby výmluvný, továrníkem vykolený nièeho
se nelekající JUC. Jáchym Støevo.
Samo na víku povidel usmívá se ibalsky. Mezi obìma krasavicemi. Má ovem èemu - ale to je obchodním tajemstvím
populární továrny...


estnáct krejcarù.
A proto, milý bratøe, nezbývá, ne abys mi jetì jednou
smìnku podepsal. Naposledy, Pepíèku, naposledy! Dostanu v únoru kvinkvenálku, v bøeznu nám jistì zregulují platy øeditel ji návrh pøipravil - pak si vejsknu! V èervnu zaplatím
a bude vyhráno. Pepíèku pro Boha Tì prosím. Pøijedu
o prostøední svátek dopoledním rychlíkem -
Jeí Maria - to je dnes! vykøikla paní Bochová, pøeruujíc manelovu recitaci dlouhého dopisu. Ten mi tu o vánocích
scházel!
-ráno skoèíme spolu do zálony a smìnku prodlouíme. Vid,
Pepíèku, e mi to udìlá. Hled, mám pìt dìtí - takové nehody
mne stále stíhají Pro Boha tì prosím - neèti mi to u! sípala ji témìø paní
Bochová, která na interjekce byla ji vechnu sílu svého hlasu vypotøebovala. To u umím z pamìti! Flamendr! Vecko
svede na dìti - na drahé ivobytí ena e stonala - on stonal ! Vidouc pak, e manel opìt vznáí dopis k oèím, vykubla
mu list z ruky a hodila jej na stùl: Ani slovo u nechci z toho
slyet. Krademe tisícovky? Pro nìho abychom mìli bankál!
Pan Boch se zmohl toliko na jedno postesknutí: Zatracená historie!
Z tónu, jakým tato dvì slova byla pronesena, vyèetla milující
manelka, e drahý cho není naprosto odhodlán podpis
na nenávidìnou smìnku odepøíti. Ba byla pøesvìdèena, e
se nebude vùbec bránit, a ho bratr vyzve sladce k návtìvì
zálony, a tam mu pøedloí protivný prouek okolkovaného
papíru.
A to znamená dle jejího soudu úbytek tisícovky úbytek k dobru nesympatického jí bratra muova, jeho vecko pøíbuzen-

stvo se jí vùbec pøíèí, z nìho vak podmokelský Vencl je jí
nejprotivnìjí, protoe jeho poklonám, jeho sladkostem
a lichocení není mono nièeho odepøíti. Co penìz u z nich
vytahal, a kolikráte ji za nìho museli klopit.
Tuto tisícovku stále a stále smìnkami zmítanou jednou bude
muset Pepi také jistì zaplatit - o tom paní Bochová byla skálopevnì pøesvìdèena. A pan Vencl se jí v Podmoklí pak za to
jetì do hrsti vysmìje. Kradou tisícovky? Mají je vyhazovat
oknem proto snad, e nemají dìtí, a e tøem jejich domùm
na hlavní ulici v ikovì kadým ètvrtletím pøibývá hodnoty?
Ne - tentokráte smìnka dopadla - a to praskne! A si zálona obstaví tøeba Venclovo sluné. Pepi více podepsat nesmí.
Aby pak manela zbavila nejistoty, øekla mu ihned, co si
myslí.
Pan Boch byl baèkora. tìstí si mu sedlo do týla, kdy
se na praských pøedmìstích hroudy rozparcelovaných pozemkù mìnily ve zlato. Vypùjèených osm stovek vloil do lada,
na kterém ani nejèilejí husa nebyla by nalezla tøi vlásky traviny - za rok ji nechal hokynaøení i domovnièení a stavìl èinák. A pak to lo jakoby na kolovrátku hrál. Roháky
s hospodami i bez nich, ètyøpatrové èinovní kasárny v ulicích
na periferii a zase v centru pøedmìstské obce rostly mu pod
rukou - potom kupoval domy v exekuèních drabách
a prodával je naivním sedláèkùm, které omrzelo orání a lákala
Praha s plzeòským a plynovými svìtly. Pøi tom si uhnat sice
dnu, ale oslazovaly mu hoøkosti její tøi domy tukaturou nalíèené, v nich krámy a byty byly jako na draèku. Deset lidí èekalo vdy, vystìhuje-li se kdo odtud.
Paní Bochová, která se za osm let domovnické své praxe
jak náleí vykolila, hrála domácí paní, e se na ni mohli
z Pøíkopù závistivì choditi dívat.

Kdy se la svìtu pochlubit, blýskal se a svítil na ní klenotnický krám, ustilo divoce zbarvené hedvábí a køièela péra
na kloboucích. Cenu veho dovìdìl se kadý nejpozdìji pøi
páté vìtì zahájeného s ní pohovoru.
Paní Bochová byla slávou pøedmìstského domovnictví, záøivou svìtlukou ulice, v ní tøi Bochovic domy nadýmaly
se skoro tak jako jejich sebevìdomá spolumajitelka.
Boch u nestavìl, nepodnikal a neobchodoval. Trávil klidnì z toho, co mu vynáel tak podivuhodnì vzrostlý majetek.
Trochu pozlátka své slávy trousil do nìkolika spolkù, jednu
vinárnu a dva - tøi hostince vyznamenával svojí návtìvou jinak jenom ozdoboval èelnìjí promenády a zbytek èasu vìnoval pak svému pohodlí, jako i poèítání a ukládání ètvrtletních pøebytkù.
Pro jediného bratra, který sbìhl kdysi ze studií a pak nìkolika rùzným zamìstnáním pokouel se dostati se na chu, mìl
jenom obdiv.
Vencl mìl tak znamenitou výmluvnost, e by dle slov paní
Bochové manel její byl k jeho pokynu koili tøeba s tìla stáhl. Ale zapomínala manelka pøíkladná, e i ji samu dovedl
vdy podmokelský øeèník oblouditi tak, e se ani na nejslabí
projev protestu nezmohla. Teprve kdy mìl Vencl vrabce,
na které u Bochù nalíèil, v hrsti a byl s nimi za Prahou, napadlo ikovské jeho paní vagrové, e mìl takhle a takhle
Pepi odpírati. Pepi pak smýval projevy tìchto náhledù výèitkou, e zase mìla ona namítnouti tato a ono.
Kdy Vencl pøi saském pomezí opìt octl se na nových písèinách, nemusel se ani dost málo rozpakovati, má-li
do ikova pøispìchati s chytrým svým klokotáním, jeho závìrkem èipernì ozdobeným bylo: Pùjè! - dej! - zaruè se nebo
podepi!

Tentokráte jednalo se o nové závaí na smìnku, kterou by
Venclùv význam v zálonì nebyl náleitì zatíil. V zálonì
osudnou náhodou promekali termín protestu a pustili tak
pana Bocha z obliga. Podmokelská lika neopatrnì tuto situaci v záhlaví dneního dopisu prozradila. Tohoto drápku
chytila se paní Bochová:
Pepi - tomuhle uteèe! Ty jsi takový osel, e by tì ten mluvka ovinul zas kolem prstu jako klobásu. Ne - tady nezùstane
- odjede k naí Mári do Dráïan. Jetì dnes odpoledním
rychlíkem. Ne pøijede vlak z Podmoklí, sedí ve vagonì. Ne
se Vencl vytoèí z nádraí, bude mít Holeovice za zády. A
si smìnku podepíe pak, kdo chce. Vrátí se za dva, za tøi
dny a to u ho zas èerti odnesou.
Pepi se nad tímto nápadem zarazil. Ale v jeho øíi vládla
tato Libue. Proti vem historickým a bájeslovným tradicím
orala svým Pøemyslem, který po nìjakém zdráhání pøisvìdèoval vdy pøece jen tomu, kdo promluvil za nìho nejdùraznìji.
A sám se utvrdil v mylence, e útìkem zachrání kus svého
jmìní. To je jasno: nebude-li tu, nebude moci podepsati smìnku vezme kozel.
Jenom jedna vìc mu napadala. e musí opustiti tak znamenitì sosnovanou dnení veèeøi, jejím nejskvìlejím èlánkem byla jeho lahùdka: koroptve! Tak vzácné letos a tak drahé.
Libue èetla v mylenkách Pøemyslových! A proto hned bila,
do èerného støedu terèe, pøed ním se mylenky manelovy
zastavily: Ty dvì koroptve ti zapakuju, flaku vína dám
do taky k tomu - to si òáko pochutná. Do Dráïan tak vydrí. Tam ti pak vagr obstará veèeøi nóbl. Nìco z hotelu.

Boch se vesele uklíbl. Manel sestry paní Bochové, který v Dráïanech s prostøedním úspìchem krejèoval, byl veselé chlapisko. Vodil vdycky praského hosta do zábavných
místností, kde, se zpívalo a hrálo, kde se ízeò koupala ve vínì,
kde se ke stolu zvaly rozpustilé sleèinky - teï se Boch zajikl.
Aby mu tak ena vlezla i do tìchto mylenek - - Ale paní Bochová byla ráda, sblioval-li se její mu s rodinou
její sestry, které pøála, a proto jí ani nenapadlo, e by na záhonech tìchto stykù mohly bujet takové nebezpeèné muchomùrky, jaké se na pana Bocha èervenaly v dráïanském
noèním povìtøí - - Pøed tøetí hodinou octl se pan Boch v Hybernské ulici tam,
kde hranice Prahy vùèi ikovu støeí zøízenci potravní danì.
Nìco k zdanìní? optal se ikovského domácího pána
stráce erárního dùchodu a vyprostil pravici z huòatého rukávníku, aby jí stiskl Bochovu taku.
Toti -
Nìco k jídlu?
Toti - dvì koroptve - ale -
Vanosti - to se musí platit! Raète se vrátit tam k tomu okénku -
Povídám - já nejdu s tím do Prahy - já jedu ven - státní dráhou -
To je jedno - ale na èáøe se z toho musí platit. Kdy jedete
z Prahy - na nádraí se vám poplatek vrátí: Raète se u okna
ohlásit, e je to transito!
Kruci - himl - povídám -
Vanosti - u jsem øekl, odpovìdìl zøízenec chladnì, ba
skoro ji ostøe, a aby naznaèil, e je po vyjednávání, popadl
za koíèek kyprou kuchaøinku, které oèka v mrazíku dovádivì svítila jako havé uhlíèky.

U okna zaplatil pan Boch estnáct krejcarù, za nì mu mrzutý úøedník podal lístek s kupónem.
Kupón utrhl pak zøízenec, který se ji byl pøesvìdèil, e není
fale ani v koíku veselé kuchaøinky,ani v tìch jejích pùvabech,
které ho tak pøíjemnì zavábily.
Na státním nádraí si koupil Boch lístek druhé tøídy. Se vím
pohodlím uteèe té smìnce. Pak vypil v restauraci kalíek èerné kávy a vybral se na perón.
Mu v uniformì cvaknul do jízdního lístku a Bochovi, který
se ho ptal, kde je tu nìkdo od potravní danì, ukázal na pøelapujícího akcisáka.
Dostanu estnáct krejcarù! øekl Boch s pýchou, která jenom na pøedmìstí rodí se v takové ryzosti, a napøáhl ruku
se zmaèkanou cedulkou.
Ale zástupce akcisu, nechávaje vzdorovitì ruce v kapsách
svého munduru, odpovìdìl, jakoby tupou pilu brousil: Ale ode
mne ne! To musejí do kanceláøe na druhou stranu. Pøi tom
hodil hlavou k protìjí budovì.
Boch plivl do mosaiky na chodníku a namìøil pøes koleje.
V koridoru popadli ho dva zøízenci potravní danì: Nìco
k jídlu v té tace?
Dvì koroptve - ale -
To se musí platit!
Ale já nejdu do Prahy - já u z nich platil - chci zpátky peníze! hnìvivé odpovídal Boch, kadé vìtì pøidávaje ohnì.
Jó - to se musí nechat taka na druhé stranì, a ten pán
od akcisu jim dá na to paletu. Pak se sem vrátìjí a v kanceláøi dostanou peníze.
Million pimprlat! odlehèil si Boch a putoval tam, odkud
pøiel.

Pán od akcisu pøivítal ho, jakoby byl pro nìho ji ohøíval
potutelný úsmìv: Kdy odeli tak beze veho, nemohl jsem
jim ani øíci, e taka musí zùstat tady. A pøinesou kupón, e
jim ji vydám.
Boch zase plivl do chodníku, jako by byl vystøelil z revolveru. Pak se vyhoupl na pièky jako by byl celý ikov jeho,
a dívaje se pøes pána od akcisu, øekl - despektné jazykem
za kadým druhým slovem mlaskaje: Já jim tìch estnáct
krejcarù daruju - královské Praze, která ten akcis spachtovala -
estnáct krejcarù? To bych já nedaroval! Vanosti, to jsou
dvì piva! Pøi této vzpomínce na dvì napìnìné nádoby spadlo
s akcisáka vechno sebevìdomí úøadu, zmizelo pohrdání lidstvem poplatným, neúcta k pasaeru, který musí jíti jeho obzorem. To by byli blázen! hovoøil ji docela pøátelsky. Jdou,
jdou - tu je paleta - za tu jim kuføík vrátím - naproti v kanceláøi
lístek ukáou a estnáct krejcarù je zase na svìtì.
Boch takhle poèítal, dokud otloukával s chodníku zmrazky,
a kdy rouboval øemeslníky, kteøí mu pracovali na stavbách.
S úsudkem byl hnedle hotov: Mají pravdu! Naè bych jim dal
do krku estnáct krejcarù! Pro jistotu se optal: Je èas?
Na Bodenbach? øekl potravník, a kdy Boch kývl, odpovìdìl s jistotou úøedním úsmìvem opeèetìnou: Èasu forota!
Za okamik byl Boch zase pøes koleje. Za tøi vteøiny v kanceláøi.
Tam bylo lidí jako mravencù. Úøedníci nedávali se vak nikterak mýliti jejich spìchem a horlivými pobídkami. Øadou
klidnì zbavovali se jich, pokuøujíce v horkém vzduchu z dýmek
s nekoneènými troubeli.

Koneènì dostal i Boch svých estnáct krejcarù. Pokud
koich dovoloval, spìchal s nimi k tace, ovládané pánem
od akcisu. Ten mu dal nejenom jeho zavazadla, ale i radu:
Ale honem, vlak u se hne!
Jako by umìl hádat milý ten opatrovník potravní linie. Vlak,
do nìho mìl Boch namíøeno, v tom se zaèal hýbat. Ale
majitel tøí výnosných domù v ikovì vìøil ve své právo tak,
e se za milými vozy rozbìhl a skoèil na stupátko posledního. Vdy musí - stùj co stùj, musí dnes z Prahy. A jedinì tímto
vlakem. Jinak hoøí tisícovka.
Opaèného náhledu byla vak skupina jiných lidí. Úøedník
s èervenou èepicí, tøi nádraní sluhové, stráník s pìti vyznamenáními - ti se vrhli divì na milého Bocha. Ne se nadál,
mìl pod nohama opìt nepohyblivou pùdu peronu, kdeto
rychlík vesele si odfukující utíkal ji kolem karlínských kasáren.
Shon - køik - gesta - nadávky a výklady.
O vánocích mnoho lidí jezdí. Právì chrlil ze sebe vlak jakýsi
spoustu pasaérù, kteøí zatouili po Praze. Z tìch bylo mnoho zvìdavo spatøit, proè se kolem mue v koie rozèilenì
zachvívá stráníkùv chochol, èervená èepice a modré kakety v chumáèi, z nìho kadou chvíli vylétá pae nìjaké povykující osoby.
I pan pøednosta pøiel: Poznal vak pana Bocha. Hrával
s ním èasem krejcarovou ístku. Zaruèil se tedy ihned vem
oporám poøádku za osobu ikovského domácího pána
a nabídl se i, e nepouitému jízdnímu lístku vrátí hodnotu poznámkou, e mùe jeti vlakem - kterým, pane Bochu, kterým si raète pøát?
K odpovìdi nedolo, protoe si v tom z klubka pasaérù
proklestil k Bochovi cestu pohyblivý muíèek, který jal

se ihned køièeti jako na lesích: Jeí Maria - Pepi! Co
se dìje? Ne se Boch otoèil, mìl ètyøi bratrské hubièky
na rtech. Líbal ho podmokelský Vencl - - -----------------------------Za nìjakou chvíli putovali bratøi z nádraí. Ale budovou
do Hybernské ulice je nepustili. Musili jako ostatní pøíchozí
obyèejným východiskem do Havlíèkovy ulice. Ne doli ke koridoru, dovìdìl se Vencl, e Pepi musí do Dráïan k vagrovi
v dùleitých prý rodinných záleitostech. Platnost lístku mu
pøednosta prodlouil, pojede tedy zítra.
To se výbornì hodí, Pepíèku! radoval se Vencl. Na dva
dny mne do Dráïan posílá firma. A zítra v zálonì ve spoøádáme, pojedu s tebou. Vezme jednu extra stovku a já ti
ukái Dráïany, e bude mít oèi a na èele!
Nìco k zdanìní? optal se v tom zøízenec potravní danì
a popadl Bochovu taku, jako by ji chtìl obejmout.
Toti - je tam - jsou tam -
Nìco k jídlu?
Koroptve - ale jdu s nimi do ikova -
To je jedno - platit se musí! Raète hlásit: transito!
Povídám - 
Raète otevøít taku - podíváme se -
Ètyøikráte dvì úøední ruce poèaly se klátit kolem ikovského
domácího pána. Dnes tu platily jen instrukce - na inspekci
zael si sem èlen mìstské rady - velký klubovní øeèník pan
Cirm. V parádním koie, v lakovaných botkách, se zlatým
skøipcem stál tu, hlásaje pøísností svého obzírání, e tu zastupuje blaho mìce Prahy královské. Kdy shlédl Bocha, vypnul se jetì o centimetr.
Div, e dnes páni od akcisu nelezli do taek, kuføíkù a krabic. Pøed panem radou nutno osvìdèovati dùleitost svého

povolání a horlivost. Také Bochovi, stupòovanými podnìty
zlostí ji rudnoucímu jali se obraceti zavazadlo na ruby.
Tìce to nesl Boch. Býval toti rada Cirm kdysi enkýøem
v jednom jeho ikovském roháku. Zle se pøi kterémsi kvartále nepohodli. Dokonce pøed soudem o nìjaké kody
na majetku a cti se rovnali. Pak se odstìhoval Cirm do Prahy,
nael tìstí v jedné veselé pivnici a v jednom rázném klubu dnes sedí na radnici jako pohanský bùh. A oèima teï probíjí
bývalého svého domácího. Sebevìdomì - hrdì - velkoprasky!
Bochovi bylo horko jako v slévárnì.
Povídám: dvì koroptve a nic víc! vykøikl na zøízence, který
zle hospodaøil v jeho tace. Nebudu snad pro estnáct krejcarù -
Pán od akcisu se vak nedal ve své horlivosti nijak mýliti.
Teï dokonce vyvinul ze spousty papíru, co paní Bochová dala
mui na cestu.
Povídám - dvì koroptve! opakoval Boch, køièe ji, jako
by se odvolával pøi posledním soudì z rozsudku.
Ale peèené - vanosti - peèené! Z tìch se neplatí! Láhev
vína - nedolitá - ádný akcis! Mohou jít! jásal pán od akcisu,
propoutìje irokým gestem Bocha, který teprve teï si vzpomenul na to, co mu pøece jako bývalému hokynáøi nemohlo
býti tajemstvím. Peèená zvìøina dani nepodléhá.
Div e nepopadl taku a nemejknul jí do kouta za pulty potravní revise.
Pro selhání pamìti zmekal vlak a - tisícovku tím projel a teï
si jetì kodil zde - smrtelnì kodil pøed tolika akciáky, dokonce pøed Cirmem, hodností a k prasknutí dnes nafouklým.

Cirm se díval na nìho z drahého koichu svého skly zlatem
ovroubenými s pýchou, která ènìla nad sebevìdomí dobývaèe Asie.
To pohlíela Praha - koruna království - souverenní vladaøka
a paní, plna potìchy z blamáe podceòovaného pøedmìstí pøedmìstí vzdorujícího svým nepøipojováním - - - 

Pabìrky ze kolních úloh.
Tchoø neslunì zapáchá. Lidé ho chytají a øíkají, e jim ere
slepice. Chodí na zajíce a jiné ptáky. Kdy jej hospodáø potká, zabije ho. Patøí k zvíøatùm smrdutým. Podoby je èerné.
Ze tchoøe dìlají se èepice. Kdy prskne, naskákají boule, co
velmi zapáchá. Tìko se to hojí.
*
Kyslík jsou bublinky. Je to pouhá hmota a proto není vidìt.
Kyslíkem se okyslièuje elezo. Bez toho nikdo nemùe íti.
*
Køeèek má doma schované dvì díry, jednu kolmou, druhou
svislou. Kdy nìkoho potká, vysype z kapsy zrní a prská. Køeèek se nikoho nebojí, kdy má strach, uteèe.
*
Za Karla IV. byla pragmatická sankce èili hlad a mor. Proto
se stavìla hladová zeï v Praze proti védùm.
*
Kyselina uhlièitá zdruje se v dírách. Je bez barvy, bez chuti
a bez citu. Proto ji nikdo nevidí. Jde-li nìkdo do starého sklepa, kyselina uhlièitá ho zabije. Kdo chce do hluboké studné,
kde mají kyselinu uhlièitou, zapálí vích. Kdy nehoøí - leze nahoru.
*
Vlk je dravé zvíøe, které honí lidé po saních. Kdy se nastìhuje do vesnice, je velká zima. Kdy nìkdo vlka, zastøelí, není
k jídlu.
*
Lev ere ovce, krávy, lidi a jiná zvíøata. Kdy se lev popere
s tigrem, lev vdycky vyhraje.

*
Jan Lucemburský vedl válku s Tatary blíe Jerusalema.
S konì nikdy neslezl. Kdy slyel, e je nìkde vojna, el tam,
a vypíchl si jedno oko. Krále anglického porazil u Kolína.
*
Teplomìr je placaté prkénko s kulièkou. Ukazuje na dé.
Jsou na nìm dva body: var tepla a var mrazu. Uívá se ho
ve kole, v kasárnách a u hvìzdáøù. Také ho potøebují zahradníci, aby jim nezmrzly kvìtiny.
*
Tigr pøepadá v noci lidi, pratí je nohou a ere. V noci chodí
do domu, vezme tam krávu a uteèe s ní pøes plot do díry. Kdy
potkají v Arabii tigra Indiáni, musí utéci. Sedí-li vak Indián
na slonu, probodne tigra svými zuby.
*
Pøemysl Otokar padl. Vojáci jej zabili. Kdy se to dovìdìl
císaø Karel, dal jej odvézti.
*
Osel má jedno kopyto. Kdy se ochoèí, nosí pytle. Pùvodnì
il v Jerusalémì. Osel je hloupý.
*
V Plzni vaøí pivo a posílají ho plné sudy do Èech.
*
Kdy se nìkdo topí, máme ho vytáhnouti. Pak z nìho vylejeme vodu a dáme mu nìco silného èichati. Utopený se mùe
lehtati. Pak se zabalí do peøin a nechá se leeti tak dlouho,
a obivne.
*
Havran má ubrouené vousy. Po poli sbírá ponravy a jiné
housenky. Za rolníkem vecko sbírá, kdy oøe. Pak ho lehne
oráè bièem; ale to se nemá dìlat.

*
Pára nemá ádnou sílu, ale kdy se zavøe, má velikou sílu.
Jezdí po eleznici a odstranila lodi plachetní. Kdy vystoupí
pára na moøi, je odliv.
*
Sova je pták dvounohý a vyhlíí oklivì. Kdy jde my po poli,
sova ji zvedne. iví se zobákem.
*
Tataøi byli poraeni u Olomouce, ponìvad dlouho neprelo a oni byli pohané. Také nemìli dìl. Do Èech nemohli, ponìvad král zøídil na hranicích husté lesy.
*
Nerosty jsou v zemi. Jsou-li drahé, øíká se se jim drahokamy; které se mohou kovati, jsou kovy. Rùzné nerosty jíme, ale
jenom sùl a vodu, kterou pijeme.
*
Praotec Èech zastavil se na hoøe Øípu a na památku zbudoval tu kaplièku. Do Prahy nepøiel, ponìvad ji zaloila Libue.
*
Magnet je taková síla, která vecko pøitahuje. Magnetická
jehla je vdycky na severu.
*
Kdy Krytof Kolumbus dojel do Ameriky, chtìli ho námoøníci zabít, ale on zvolal hlasitì: Zemì, zemì! Èernoi se ho
báli a nerozumìli mu. Ale on jim dal zrcadla a zvoneèky.
*
Sob je cizí zvíøe a tahá sanì po zmrzlém ledu. Je tam tak
váen, jako u nás kráva. Je-li tam nìjaký zloèinec, dají mu
soba a on ho odveze, a ten tam umøe hladem. Sob se zdruje
v domácnosti.

*
Lika má 2 oèi, 2 ui, krk, trup, ocas a 4 nohy. Kdy se lika
chytí, ukousne si nohu a uteèe s ní.
*
Elektøina jsou váleèky se zelenou òùrou. Kdy se jich nìkdo drí, kroutí rukama. Elektøina je velmi dobrá k svícení a telegrafování. Je-li to slyet, je to telefon.
*
Zmrzlý èlovìk se kartáèuje na nohou. Dýchne-li, je mu pomoc. Nepomùe-li nic, pøivolají se lidé. Lékaø pak zjistí, pro
zmrzl.
*
Chlumec je mìsto. Tam bývali sedláci v rybníce.
*
V Karlových Varech skoèili psi do vody a horkem kòuèeli.
*
Jeek je zvíøe jehliènaté a chytá váby. Také ere jablka,
a proto je hmyzoravec.
*
V Turnovì jsou skály. Kdy nìkdo zatroubí, slyí to dlouho
za sebou.
*
Telegraf je stroj, který cvaká. Je dobrý k tomu, kdy nìkdo
uteèe do Ameriky, e je to tam døíve, ne zlodìj. Také je telegraf dobrý, kdy nám zemøou rodièe. V Paøíi je za minutu.
Kdo chce telegrafovat, musí dát 60 haléøù. Pak se mu poèítají slova.
*
Válka 30letá trvala skoro 30 let. Kdy bylo nejhùøe, král byl
na hostinì. V tom pøiel voják ohlásit ztracenou bitvu. Král ujel
a vecko vzal s sebou. Proto se mu øíká zimní král.

*
Otec Marie Teresie vydal telegrafní patent. Králové slíbili,
e se jí neublíí, ale Bedøich vtrhl do Èech a vzal tu Slezsko.
Daun a Laudon ho u Kolína porazili. Bedøich sedìl u Kolína
a Slezsko vracel. Marie Terezie ho ji nepøijala. Ona zruila
práci a trápení.
*
Bouchaèka má provrtanou dírku. Na konci je zátka
z koudele. Kdy se tlaèí, vzduch se roztáhne: Pak se tím døívkem vzduch stlaèí, zátka vyletí a bouchne. Kdy se dá jiná
zátka, opìt bouchne. Zátka musí ven.
*
Slon je zvíøe silné, které má rypák. Kdy nepøítele pøemoci
nemùe, klesne. Dìti hlídá jako pes a se zemì jehlu zvedne.
Z kapsy bere koláèe a sní dennì 25 komisárkù. Sloni jsou
dvojího druhu; s jedním hrbem a se dvìma.
*
Tlakomìr je podlouhlé døevo s èíslicemi. Je v nìm truhlíèek
se sklenìnou hrukou. Tlakomìr ukazuje povìtøí.
*
Krytof Kolumbus. Jeho otec byl pláteník a zùstával v Italii.
Kdy Turci válèili, nemohl nikdo pro koøení. Kolumbus jel tedy
jinudy.
*
Kráva je dvoukopytnice. Za iva dává mléko, kùi pozdìji.

