Karel Èapek:
OBYÈEJNÝ IVOT

Ale jdìte, podivil se starý pan Popel. Tak on u
umøel? A co mu vlastnì bylo?
Sklerosa, øekl doktor krátce; chtìl nìco dodat o vìku,
ale podíval se úkosem na starého pána a neøekl nic.
Pan Popel chvilinku pøemítal, e u nìho je, chválabohu, zatím vechno v poøádku; ne, necítí nic, co by jaksi
ukazovalo na to nebo ono. Tak on u umøel, opakoval
roztritì. Vdy mu nemohlo být ani sedmdesát, e?
Byl jen o nìco mladí ne já. Já jsem ho znal... my jsme
se znali jako hoi ve kole. Pak jsem ho nevidìl léta letoucí, a kdy pøiel do Prahy do ministerstva. Sem tam
jsem ho potkával... jednou nebo dvakrát za rok. Takový
øádný èlovìk to byl!
Hodný èlovìk, povídal doktor a uvazoval dál rùièku
k tyèi. Já jsem ho poznal tady na zahradì. Jednou na mì
nìkdo volá pøes plot: Promiòte, který je to Malus, co vám
tamhle kvete? ,To je Malus Halliana, povídám, a pozval
jsem ho dovnitø. To víte, jak se dva zahradníci sèuchnou. Nìkdy se tu stavil, kdy vidìl, e nemám nic jiného
na práci, - a vdycky o kytièkách. Ani jsem nevìdìl, kdo
a co i vlastnì je, a kdy mì dal zavolat. - To u s ním
bylo tuze patné. Ale zahrádku mìl pìknou.
To je mu podobné, mínil pan Popel. Co ho pamatuju,
byl takový spoøádaný a svìdomitý èlovìk. Dobrý ouøada
a tak. Èlovìk vlastnì ví hroznì málo o takových sluných
lidech, e?
On to napsal, øekl doktor najednou.
Co napsal?
Svùj ivot. Loni u mne nael nìjakou slavnou biografii a øíkal, mìl prý by se jednou napsat ivotopis obyèejného èlovìka. A kdy zaèal stonat, dal se do sepisování
svého vlastního ivota. Kdy... kdy se mu pøitíilo, dal

mi to. Asi nemìl, komu by to odkázal. Doktor malièko
váhal. Já bych vám to dal pøeèíst, kdy jste jeho starý
kamarád.
Starý pan Popel se jaksi dojal. To byste byl moc hodný. To víte, e bych mu to rád udìlal  Patrnì mu to
pøipadalo jako nìjaká sluba mrtvému. Tak on, chudák,
napsal svùj vlastní ivotopis!
Hned vám to pøinesu, dìl doktor, odlamuje pozornì
vlka na kmínku rùe. Koukejme, jak by ten kmínek chtìl
být ípkem. Poøád se v nìm musí potlaèovat ta druhá
rùe, ta planá. Doktor se vztyèil. Aha, já jsem vám slíbil
ten rukopis, øekl roztritì a obhlédl svou zahrádku, neli
el, jakoby nerad.
Tak on umøel, myslil si tesklivì starý pán. To tedy musí
být docela obyèejná vìc, umøít, kdy to i takový pravidelný èlovìk dovede. Ale jistì el nerad - proto snad, psal
ten svùj ivotopis, e na tom ivotì lpìl. Kdo by to øekl:
takový spoøádaný èlovìk, a ryc, umøe.
Tak tady to máte, øekl doktor. Byl toho dùkladný, èistì srovnaný svazek archù, peèlivì ovázaný stukou jako
fascikl vyøízených aktù. Pan Popel to vzal dojatì do rukou a listoval první stránky. Jak je to èistì psáno, vydechl skoro zbonì. To je vidìt starého byrokrata;
za jeho èasù, pane, jetì nebyly psací stroje, vechno
se psalo rukou; tehdy se tuze dbalo na pìkný a èistý rukopis.
Dál u to není tak èistì psáno, bruèel doktor. To u
hodnì krtal a pospíchal - Ani rukopis není potom tak
plynulý a pravidelný.
To je divné, myslil si pan Popel; èíst písmo nebotíka, to
je jako se dotýkat mrtvé ruky. I na tom písmu je nìco
umrlého. Nemìl bych si to brát domù. Nemìl jsem øíkat,
e si to pøeètu.

Stojí to celé za ètení? ptal se nejistì. Doktor pokrèil rameny.
I
Pøed tøemi dny jsem pøiklekl na zahrádce k rozkvetlému
trsu dluichy, abych ji oèistil od plevele; mìl jsem slabou
závra, ale to se mi stávalo èastìji. Snad ta závra zpùsobila, e se mi to místo zdálo krásnìjí ne kdy dosud:
jiskøivì rudé klásky dluichy a za nimi bílé, chladivé laty
tavolníkù, - bylo to tak krásné a skoro tajemné, e mi la
hlava kolem. Na dva kroky ode mne sedìla na kameni
pìnkavka, hlavièku na stranu, a dívala se na mne jedním okem: co ty vlastnì jsi? Ani jsem nedýchal, bál jsem
se, e ji zaplaím; cítil jsem, jak mi bouchá srdce.
A najednou to pøilo. Nevím, jak bych to popsal, ale byl
to stranì silný a jistý pocit smrti.
Skuteènì to neumím jinak vyjádøit; myslím, e jsem
zápasil o dech èi co, ale jediné, èeho jsem si byl vìdom,
byla nesmírná úzkost. Kdy to polevilo, kleèel jsem jetì, ale mìl jsem plné ruce urvaného listí. Opadlo to jako
vlna a nechalo to ve mnì smutek, který nebyl nepøíjemný. Cítil jsem, jak se pode mnou smìnì tøesou nohy;
el jsem si opatrnì sednout a øíkal jsem si se zavøenýma oèima: Tak tady to máme, u je to tady. Ale nebyla to
ádná hrùza, jenom pøekvapení, a vìdomí, e si to musím nìjak vyøídit. Potom jsem se u odváil otevøít oèi
a pohnout hlavou; boe, jak se mi ta zahrádka zdála krásná, jako nikdy, jako nikdy; vdy já nechci neli takto sedìt a dívat se na svìtlo a stín, na odkvétání tavolníkù
a na kosa, který se potýká se íalou. Kdysi dávno, vèera
to bylo, jsem si umiòoval, e pøítího jara vyndám dva
trsy ostroek, napadené padlím, a nahradím je jinými.

U to asi neudìlám, a napøesrok tu vyrostou sazenice
znetvoøené jako malomocenstvím. Bylo mi toho líto, bylo
mi líto mnoha vìcí; byl jsem jaksi mìkce dojat nad tím,
e mám odejít.
Trápilo mì, e bych snad mìl o tom øíci své hospodyni. Je to hodná paní, ale rozèiluje se jako kvoèna; bude
zdìenì pobíhat s tváøí napuchlou pláèem a vechno jí
bude padat z rukou. Jen ádné nepøíjemnosti a ádný
zmatek; èím hladèeji se to vyøídí, tím lépe. Musím dát
do poøádku své vìci, øekl jsem si s úlevou; chválabohu,
mám tedy na pár dní co dìlat. Mnoho-li práce dá èlovìku, který je vdovec a pensista jako já, aby si udìlal poøádek ve svých krámech? U asi nevymìním ostroky
a nezmladím v zimì zababèené døevo døiálu; ale
v mých zásuvkách bude èisto a nebude v nich nic, co
by pøipomínalo nevyøízený akt.
Zapisuji podrobnosti té chvíle proto, aby bylo zøejmo,
jak a proè ve mnì vyvstala ta potøeba dát své vìci do poøádku. Mìl jsem pocit, e jsem nìco podobného u zail, a dokonce ne jenom jednou. Kdykoli jsem na své
úøední dráze byl pøeloen nìkam jinam, dával jsem
do poøádku psací stùl, který jsem opoutìl, abych na nìm
nenechal nic nehotového a pøeházeného; naposledy to
bylo, kdy jsem odcházel do pense; desetkrát jsem
vechno list po listu prohlédl a pøerovnal, a jetì jsem
otálel a znovu chtìl vechno probrat, nezapadl-li tam
nìjaký papírek, který tam nenáleí nebo mìl být vyøízen. Odcházel jsem, abych si odpoèinul po tolika letech
sluby; ale mé srdce bylo tìké a jetì dlouho se mi vracívala starost, nezùstalo-li po mnì nìco bùhvíkde zaloeného nebo nepotvrzeného posledním Vidi.
To tedy jsem u nìkolikrát proíval, a proto se mi i nyní
ulehèilo, e mohu konat nìco známého; pøestal jsem

se bát, a pøekvapení, které mi zpùsobil pocit smrti, se rozplynulo v úlevì jakési známosti a dùvìrnosti. Myslím, e
proto lidé mluví o smrti jako o spánku nebo odpoèinku,
aby jí dali tváø nìèeho, co znají; proto doufají v setkání
s drahými zesnulými, aby se nedìsili toho kroku do neznáma; snad i poslední poøízení dìlají proto, e se tím
ze smrti èlovìka stává dùleitá hospodáøská událost. Hle,
není èeho se bát; to, co je pøed námi, má podobu vìcí,
je dobøe a osobnì známe. Udìlám si poøádek ve svých
vìcech, nic víc, nic jiného; nu, chválabohu, tahle mi nebude tak tìké.
Dva dny jsem se probíral ve svých papírech; nyní jsou
srovnány po poøádku a ovázány stukami. Jsou tam vechna má vysvìdèení od první tøídy obecné koly; boe,
co tam je tìch jednièek, které jsem vítìzoslavnì nosil
domù a za které mì tatínek hladíval tlustou rukou
po vlasech, øíkaje pohnutì: Jen se dr, hochu! Køestní
a domovský list, oddací list, jmenovací dekrety, vechno je srovnáno a nic nechybí; div e jsem to neopatøil
jednacími èísly a literami. Vechny dopisy mé neboky
eny; je jich malièko, nebo málokdy a jen krátce jsme
nebývali spolu. Nìco dopisù od pøátel - a to je vechno.
Je to nìkolik ovázaných svazeèkù v zásuvce stolu. Nechybí nic, ne abych jetì napsal na arch papíru èistopis ádosti: X Y, státní úøedník na odpoèinku, ádá
o pøeloení na onen svìt. Viz doklady A a Z.
Byly to tiché a skoro milé dva dny, kdy jsem se zabýval svými lejstry; krom té bolesti u srdce mnì odlehlo
- snad to dìlal ten klid, stinný a chladný pokoj, venku
èiøikání ptáèkù a pøede mnou na stole staré a trochu
dojemné listiny: krasopisná kolní vysvìdèení, dívèí písmo mé eny, tuhý papír úøedních dekretù, - byl bych
toho rád proèetl a urovnal víc, ale mùj ivot byl jednodu-

chý; mìl jsem vdycky rád poøádek a nikdy jsem neschovával zbyteèné papíry. Mùj boe, nemám ani co
uspoøádat; takový to byl nesloitý a obyèejný ivot.
U není co rovnat, ale jetì je ve mnì ta - jak bych to
øekl? - manie poøádku. Zbyteènì natahuju hodiny, které
jsem u natáhl pøed chvílí, a zbyteènì otvírám zásuvky,
není-li v nich jetì nìco, co jsem pøehlédl. Vzpomínám
na své nìkdejí úøady: nezùstalo tam nìco, co bych byl
nedokonèil a neovázal stukou? U nemyslím na pìnkavku, která na mne pohlédla jedním okem, jako by øíkala: Co ty vlastnì jsi? Ano, vechno je pøipraveno, jako
bych odjídìl na cesty a èekal, a pøijede vùz; náhle je
èlovìku nìjak pusto, neví, co jetì vzít do rukou,
a rozhlíí se pln nejistoty, zda na nìco nezapomnìl. Ano,
to je to, neklid. Hledal jsem, co bych jetì dal do poøádku, a nic u tu nebylo: jenom ten nepokoj, nepøehlédl-li
jsem nìco dùleitého; taková hloupost, ale bobtná to jako
úzkost, jako fysická tíseò u srdce. Budi, tady u není, co
rovnat; ale co teï? A tu mne napadlo: dám do poøádku
svùj ivot, a je to. Zkrátka a dobøe to napíu, abych to
srovnal a ovázal stukou.
Zprvu mnì to pøilo skoro k smíchu: proboha tì prosím, naè to a co s tím? Pro koho bys to psal? Takový
obyèejný ivot; co je tady vùbec co psát? Ale to u jsem
vìdìl, e to budu psát, jenom jsem se jetì bránil, jaksi
ze skromnosti nebo èeho. Jako dítì jsem vidìl
v sousedství umírat staøenu; maminka mì tam posílala,
abych jí donesl nebo podal, kdyby nìco chtìla. Byla to
samotáøská bába, nikdy ji nebylo vidìt na ulici nebo
s nìkým mluvit; dìti se jí trochu bály, e byla tak sama.
Jednou mi maminka øekla: Teï tam nesmí, je u ní pan
faráø a zpovídá ji. Nemohl jsem pochopit, z èeho se taková osamìlá babièka mùe zpovídat; mìl jsem chu

pøitisknout nos na sklo jejího okýnka, abych vidìl, jak
se zpovídá. Pan faráø tam byl nekoneènì a tajemnì dlouho. Kdy jsem tam potom pøiel, leela s oèima zavøenýma, a její tváø mìla výraz tak pokojný a slavnostní, e
mi bylo úzko. Chcete nìco? vyhrkl jsem; zavrtìla jenom
hlavou. Teï vím, e také ona udìlala poøádek ve svém
ivotì, a v tom e je svátost umírajících.
II
Je to pravda: proè by se nemìl napsat takový docela
obyèejný ivot? Pøednì je to má soukromá vìc; snad
bych to nepotøeboval psát, kdybych to mìl komu vypravovat. Tu a tam se èlovìku pøiplete do øeèi vzpomínka
na nìco minulého, i kdyby to bylo jen na to, co vaøívala
maminka. Pøi kadé takové zmínce kývala má hospodynì soucitnì hlavou, jako by øíkala: Ano, ano, mnoho jste
zkusil; já to znám, já mìla také tìký ivot. S ní se nedá
mluvit o takových obyèejných vìcech; je pøíli lítostivé
povahy a hledá na vem jen to, èím se dojmout. Jiní zase
naslouchají vzpomínkám na pùl ucha a netrpìlivì, aby
mohli skoèit do øeèi: To u nás a za mých mladých let bylo
tak a tak. Mívám dojem, e se lidé svými vzpomínkami
jaksi vychloubají; honosí se tím, e za jejich dìtství panoval zákrt nebo e zaili tu velikou vichøici, jako by to
náleelo k jejich osobním zásluhám. Snad kadý èlovìk
má potøebu vidìt ve svém ivotì cosi pozoruhodného,
dùleitého a pøímo dramatického; proto rád upozoròuje
na zvlátní události, které proil, a oèekává, e se pro
nì stane pøedmìtem zvýeného zájmu a obdivu.
V mém ivotì se nestalo nic mimoøádného
a dramatického; mám-li naè vzpomínat, tedy jen na klidný, samozøejmý, skoro mechanický prùbìh dnù a let a

po koneèný bod, který je pøede mnou a který bude, doufám, stejnì málo dramatický jako to ostatní. Musím øíci,
e pøi pohledu nazpìt nalézám pøímo zalíbení v té pøímoèaré a jasné cestì, která je za mnou; má to svou krásu
jako dobrá a rovná silnice, na ní nelze zabloudit. Jsem
skoro hrd na to, e je to taková správná a pohodlná cesta;
mohu ji obsáhnout jediným pohledem a po dìtství
a znovu se potìit její zøetelností. Jaký krásný, obyèejný a nezajímavý ivot! Nikde ádné dobrodruství, ádný boj, nikde nic výjimeèného nebo tragického. Je to tak
pìkný a dokonce silný pohled jako na správnì bìící
stroj. Zastaví se, ani zahrkal; nic nebude skøípìt, dobìhne tie a odevzdanì. Tak to má být.
Po celý ivot jsem byl ètenáøem kníek. Co jsem pøeèetl podivuhodných dobrodruství, co potkal tragických
lidí a zvlátních povah - jako by nebylo o èem jiném mluvit
a psát ne o neobyèejných, výjimeèných a ojedinìlých
pøípadech a náhodách! Vdy pøece ivot není mimoøádné dobrodruství, nýbr obecný zákon; to, co je v nìm
neobyèejného a nevedního, je jenom zaskøípìní v jeho
soukolí. Nemìli bychom vlastnì oslavovat ivot v jeho
normalitì a obyèejnosti? Je snad ménì ivotem proto,
e to v nìm nezaskøípìlo a nezaúpìlo a nehrozilo
se rozletìt? Zato jsme udìlali hromadu práce a splnili
vechny náleitosti od narození a do smrti. Byl to celkem astný ivot, a já se nestydím za to malé
a pravidelné tìstí, které jsem nacházel v pedantické
idyle svého ivota.
Vzpomínám si na pohøby v mìsteèku, kde jsem
se narodil. V èele ministrant v komi a s køíkem; pak
muzikanti, lesklá køídlovka, roh, klarinet a ze veho nejkrásnìjí helikon; potom faráø v bílé rochetce a s kvadrátkem, rakev, kterou nese est muù, a èerný zástup,

vichni vání, slavnostní a jaksi podobní loutkám. A nad
tím vím mocnì, vysoko vlál smuteèní pochod, køik køídlovky, kvílení klarinetu a hluboký náøek trub andìlských;
byla toho plná ulice a plné mìsteèko, a klenulo se to a
do nebes. Vichni lidé odloili své dílo a vyli pøed dùm,
aby se sklonìnou hlavou vzdali èest èlovìku, který odchází. Kdopak to umøel? Je to nìjaký král nebo vévoda,
byl to nìjaký hrdina, e ho nesou tak slavnì a vysoko?
Ne, byl krupaøem, dej mu Bùh vìènou slávu; hodný èlovìk a spravedlivý, nu, vak u mìl svá léta. Nebo to byl
koláø, byl to koiník; tak u dodìlali svou práci a toto je
jejich poslední cesta. Já, klouèek, chtìl bych nade ve
být tím ministrantem v èele prùvodu, nebo ne, to u být
radìji tím, co ho nesou v rakvi. Vdy je to taková sláva,
jako by nesli krále; celý svìt se sklonìnou hlavou vzdává èest triumfální cestì øádného èlovìka a souseda,
zvony hlaholí jeho oslavu a køídlovka vítìznì pláèe, 
padl bys na kolena pøed svatou a velikou vìcí, která
se jmenuje èlovìk.
III
Tatínek byl truhláø. Má nejstarí vzpomínka: e sedím
v teplých pilinách na dvorku dílny a hraju si se stoèenými kadeøemi hoblin; otcùv tovary Franc se na mne zubí
a jde ke mnì s poøízem v ruce: Pojï, já ti uøíznu hlavu.
Asi jsem natahoval moldánky, protoe maminka vybìhla a vzala mì do náruèí. Ten pìkný, hluèný ruch truhláøské dílny oblévá mé celé dìtství: bouchání foen, svist
hoblíku zadrhujícího o suky, suchý elest hoblin a øezavý
chrapot pil; vùnì døeva, klihu a fermee; dìlníci
s vyhrnutými rukávy u koil, tatínek nìco kreslící na prknech tlustými prsty a tlustou tesaøskou tukou. Koile
se mu lepí na iroká záda, funí a naklání se nad svým

dílem. Co to bude? Ale skøíò; prkno se sloí k prknu,
falce do sebe zapadnou, a je to skøíò; tatínek znaleckým palcem pøejídí hotové dílo po hranách i po rubu,
dobré je to, hladké jako zrcadlo. Nebo je to rakev, ale to
u není tak dùkladná práce; to se jen tak sbije, nalepí
se na to ozdob, a teï to, lidi, natøete a nalakujte, aby
se to hodnì lesklo. Rakve tatínek nehladí, jen kdy je to
taková lepí, dubová, tìká jako fortepiano.
Vysoko na hromadì foen sedí klouèek. Kdepak, jiní
kluci nemohou sedìt tak vysoko a nemají na hraní palíèky ze døeva ani hedvábnì lesklé hobliny. Øeknìme
sklenáøùv kluk nemá nic, protoe se sklem není ádná
hra. Nech ty støepy, poøee se, øekla by maminka. Nebo
u malíøe pokojù, to také nic není; leda e bys vzal tìtku
a pomazal stìnu barvou, ale to zase fermeová barva
je lepí, líp drí. Heè, to my máme modrou barvu, vychloubá se malíøùv kluk, a vechny barvy na svìtì; ale
synek truhláøùv se nedá zviklat. Jaképak barvy, vdy je
to jen práek v papírových pytlíkách. Pravda, malíøi pøi
práci zpívají, ale truhláøství je èistí. Na sousedním dvorku je hrnèíø, ale ten nemá ádné dìti; hrnèíøství je také
pìkná práce. Èlovìk se má naè dívat, jak bìí to kolo
a hrnèíø uhlazuje palcem vlhkou hlínu, a je z toho hrnec; má jich stát na dvorku dlouhou øadu, jetì mìkkých, a kdy se nedívá, je mono do nich otisknout klukovský prst. Zato kamenictví u není tak zábavné: dívá
i se hodinu, jak tluèe kameník døevìnou palièkou do dláta, a poøád není nic vidìt, poøád neví, jak se z toho kamene udìlá socha kleèícího andìla se zlomeným palmovým listem.
Vysoko na hromadì foen sedí klouèek; prkna jsou narovnána a do korun starých sliv, chytne se rukama a u
sedí v rozsochách stromu. To je jetì vý, jaksi u zá-

vratnì vysoko; teï u klouèek nenáleí ani k tomu truhláøskému dvorku, má svùj svìt pro sebe, který s tím druhým svìtem souvisí jenom tím jedním pnìm. Je to trochu opojné; sem u nepøijde tatínek ani maminka, ba
ani dìlník Franc; a malý èlovíèek pije po prvé víno samoty. Jsou jetì jiné svìty, které má dítì samo pro sebe:
na pøíklad nìkde jsou mezi delími prkny narovnána kratí, a vznikne malièká sluj, má to svùj strop a stìny, voní
to pryskyøicí a vyhøátým, døevem; sem by se nikdo nevmìstnal, ale je tu dost místa pro klouèka a jeho tajemný svìt. Nebo se zapíchají tøísky do zemì jako plot, ohrada se vysype pilinami a do nich se nastrká hrstièka barevných bobù; to jsou slepice, a ten nejvìtí bob, ten
kropenatý, to je kohout. Za truhláøským dvorkem je sice
skuteèný plot a za ním kdákají skuteèné slepice se skuteèným zlatým kohoutem, jen stojí na jedné noze
a rozhlíí se planoucíma oèima, ale to není to; klouèek
sedí na bobku nad svou malièkou ohradou ilusí, sype
piliny a tie volá: Na pu pu pu! To je jeho hospodáøství, a vy velcí musíte dìlat, jako byste to nevidìli; zruili byste to kouzlo, kdybyste se podívali.
Ale k nìèemu jsou ti velcí pøece jen dobøí: napøíklad,
kdy na kostelní vìi zvoní poledne, pøestanou dìlníci
øezat, vytáhnou pilu z naøíznutého prkna a sednou si
ze iroka na hromadu foen, aby jedli. Tu se vydrápe
klouèek na záda silného dìlníka France a usedne obkroèmo na jeho vlhký týl; to je jeho vydrené právo
a náleí to k slávì celého dne. Franc je nebezpeèný rváè
a ukousl u v pranici komusi ucho, ale to klouèek neví;
zboòuje ho pro jeho sílu a pro své právo trùnit na jeho
íji v poledním triumfu. Je tam druhý dìlník, øíká se mu
pan Martinek; je tichý a hubený, má svislé kníry a krásné,
veliké oèi; s ním si klouèek nesmí hrát, protoe prý má

souchotiny; klouèek neví, co to je, a cítí cosi jako rozpaky nebo strach, kdy se na nìho pan Martinek pøátelsky
a krásnì podívá.
A jsou také výpravy do jejich svìta. Maminka øekne:
Jdi, hoo, pøines mi od pekaøe chleba. Pekaø je tlustý,
zamouèený mu; nìkdy ho je z krámu sklenìnými dveømi vidìt, jak bìhá kolem díe, míse kopistí tìsto. Kdo by
to do nìho øekl, takový veliký, tlustý èlovìk, a bìhá
do koleèka, a mu pantofle mlaskají na patách. Kluk nese
domù jako svátost pecen jetì teplý, boøe se bosými tlapkami do teplého prachu silnice, a èichá uchvácenì zlatou vùni bochníku. Nebo jít k øezníkovi pro maso;
na hákách visí strané, krvavé kasy masa, øezník
i øeznice se lesknou v tváøích, pøesekávají iroèinou rùové kosti a plesk s tím na váhu; e si nìkdy neutnou
prsty! A to zase u kupce je docela jiné: voní to zázvorem, perníkem a kdeèím, paní kupcová mluví tie
a jemnì a váí malinkými závaíèky koøení; a èlovìk dostane od cesty dva vlaské oøechy, z nich jeden bývá
èervivý a seschlý, ale to je jedno; jen kdy to má dvì
skoøápky - kdy nic jiného, tedy se na takovou skoøápku
dupne, a dá to ránu.
Vzpomínám si na ty dávno mrtvé lidi a chtìl bych je
jetì jednou vidìt tak, jak jsem je vídal tehdy. Kadý mìl
svùj vlastní svìt a v nìm svou tajemnou práci; kadé
øemeslo bylo jako svìt pro sebe, kadý z jiné látky a s
jinými obøady. Nedìle byla divný den, protoe lidé nemìli na sobì zástìry ani vyhrnuté rukávy, ale èerné aty,
a vypadali skoro jeden jako druhý; zdáli se mi jaksi cizí
a nezvyklí. Nìkdy mì tatínek poslal se dbánkem pro
pivo; zatím co hospodský natáèel pìnu do zroseného
dbánu, pokukoval jsem ostýchavì do kouta; sedìl tam
u stolu øezník, pekaø, holiè, nìkdy i èetník, tlustý

a rozepnutý, s pukou opøenou o zeï, a mluvili nahlas
a hømotnì. Bylo mnì divné vidìt je mimo jejich dílny
a krámky; zdálo se mi to trochu nepatøièné a nepoøádné.
Dnes bych øekl, e mì to mátlo a znepokojovalo, kdy
jsem vidìl prostupovat se jejich uzavøené svìty. Proto
snad tak hluèeli, e poruovali jakýsi øád.
Kadý mìl svùj svìt, svìt svého øemesla. Nìkteøí byli
tabu, jako pan Martinek, jako obecní blázen, který buèel
na ulici, jako kameník, kterého mlèky isolovalo, e byl
nemluva a duchaø. A mezi tìmi svìty velikých mìl své
malièké, vyhrazené svìty klouèek; mìl svùj strom, svou
ohradu z tøísek, svùj koutek mezi prkny; to byla tajuplná
místa jeho nejhlubího tìstí, o které se s nikým nedìlil. Skrèen na bobku a taje dech - a teï se to vechno
slévá v jeden irý a pøíjemný halas: bouchání prken
a tlumený ruch øemesel, u kameníka to uká a u klempíøe øinèí plech, v kovárnì a zvoní kovadlina, nìkdo naklepává kosu a nìkde pláèe miminko, v dálce pokøik dìtí,
slepice rozèilenì kdákají a maminka volá na zápraí:
Kdepak jsi? Ono se øekne mìsteèko, a zatím je to taková spousta ivota, jako veliká øeka; skoè do své lodièky a ani nedutej, a tì to kolébá, a tì to unáí, a ti
pùjde hlava kolem a bude ti skoro úzko. Schovat
se vem, - i to je výprava do svìta.
IV
Spoleèný svìt dìtí, to je nìco docela jiného. Osamìlé
dítì ve své høe zapomíná na sebe a na vecko, co je kolem, a jeho zapomenutí je mimo èas. Do spoleèné hry dìtí
je vtaeno i irí okolí a jejich pospolitý svìt je ovládán zákony roèních dob. ádná dlouhá chvíle nepøinutí kluky, aby
si v létì hráli v kulièky. V kulièky se hraje z jara, kdy roz-

mrzne pùda; to je záhon váný a neodmluvný jako ten,
který káe kvést snìenkám nebo maminkám péci velikonoèní mazance. Teprve pozdìji se hraje na honìnou
a schovávanou, kdeto kolní prázdniny jsou doba dobrodruných eskapád: do polí chytat cvrèky nebo se tajnì koupat v øece. ádný své cti dbalý kluk nepocítí v, létì potøebu
pálit ohníèek; to se dìlá a s podzimem, v dobì, kdy
se poutìjí draci. Velikonoce, prázdniny a vánoce, jarmark,
pou a posvícení, to jsou dùleitá data a hluboké pøedìly
v èase. Rok dìtí má svùj øád, je obøadnì rozèlenìn podle
roèních období; osamìlé dítì si hraje s vìèností, kdeto
dìtská smeèka s èasem.
V té smeèce nebyl truhláøùv klouèek osobností, která by
stála v popøedí; byl ponìkud pøezírán, vytýkalo se mu, e
je maminèin a e se bojí. Ale co nemìl na velikonoce klapaèku, kterou mu vyøezal pan Martinek, nemohl opatøit døevìné tìpiny na meèe a mít palíkù, kolik chtìl? Døevo je
cenný materiál. Co byl proti tomu sklenáøùv kluk se svými
pinavými hrudkami tmele? Malíøùv syn, to bylo nìco jiného; jednou si natøel celý oblièej blankytnou modøí a od té
doby poíval zvlátní vánosti. Ale na truhláøském dvoøe
byla prkna, na nich bylo mono se vánì a mlèky houpat; není-li i to jakési odpoutání od zemì a tudí úkon,
který splòuje vekeré touhy? A si kluk malíøùv natøel oblièej modøí: nebyl nikdy pozván, aby se pohoupal.
Hra je hra, vìc váná, vìc cti; není ádné rovnosti
ve høe, je buï vynikání nebo podrobení. Budi øeèeno,
e jsem nevynikal; nebyl jsem ani nejsilnìjí, ani nejsmìlejí ze smeèky a myslím, e jsem tím trpìl. Málo
platno, e mému tatínkovi místní stráník salutoval, kdeto malíøi pokojù nikoli. Kdy si mùj tatínek oblékl dlouhý,
èerný kabát, aby el do mìstské rady, chopil jsem se jeho
tlustého prstu a chtìl jsem dìlat stejnì dlouhé kroky jako

on; to koukáte, kluci, jaký pán je mùj tatínek - dokonce
o vzkøíení nese jednu tyè nebes nad panem faráøem;
a veèer pøed jeho jmeninami pøijdou místní muzikanti
a vyhrávají na jeho poèest. Tatínek stojí na zápraí, tentokrát bez zástìry, a dùstojnì pøijímá oslavu svého svátku. A já opojen sladkou trýzní pýchy, se rozhlíím po kamarádech, kteøí pobonì poslouchají, proívám
s mrazením tento vrchol pozemské slávy a dotýkám
se tatínka, aby kadý vidìl, e náleím k nìmu. Den nato
kluci u nechtìli o mé slávì vìdìt; zase jsem byl ten,
který nièím nevynikal a kterého nikdo nechtìl poslouchat, leda e bych je pozval, aby se li houpat k nám
na dvorek. A naschvál ne, radìji se sám nebudu houpat; a z lítosti a vzdoru jsem si umínil vynikat aspoò
ve kole.
***
kola, to je zase docela jiný svìt. Tam u se dìti nelií
podle svých tatínkù, ale podle svých jmen; u nejsou
urèeny tím, e jeden je sklenáøùv a druhý evcùv, ale
tím, e jeden se jmenuje Adamec a druhý Beran. Pro
klouèka truhláøova to byl otøes, na který si dlouho nezvykl. Dotud náleel k rodinì, k dílnì, k domu a ke své
klukovské partì; nyní tady sedìl stranì sám mezi ètyøiceti klouèky, z nich vìtinu neznal a se kterými nemìl
ádný spoleèný svìt. Kdyby s ním sedìl tatínek nebo
maminka, nebo aspoò tovary Franc, nebo i smutný
a dlouhý pan Martinek, to by bylo nìco jiného; drel by
je za cíp kabátu a neztratil by souvislost se svým svìtem; cítil by jej za sebou jako ochranu. Byl by se rozplakal, ale bál se, e by se mu ti druzí vysmáli. Nikdy nesplynul se svou tøídou. Ti druzí se zakrátko skamarádili

a ouchali se pod lavicemi, ale jim bylo hej; oni nemìli
doma truhláøskou dílnu ani ohradu z tøísek, vysypanou
pilinami, ani siláka France, ani pana Martinka; nemìli,
po èem by se jim tak hroznì stýskalo. Truhláøùv synek
sedìl v hemení tøídy zaraený a s hrdlem sevøeným.
Pan uèitel se nad ním zastavil. Ty jsi hodný a tichý chlapec, øekl uznale. Klouèek se zaèervenal a do oèí mu
vstouply slzy tìstí dotud nepoznaného. Od té doby
se stal ve kole hodným a tichým chlapcem, co ho, rozumí se, oddìlovalo tím hloubìji od tìch druhých.
Ale v ivotì dítìte znamená kola jetì jednu velikou
a novou zkuenost: tady se dítì po prvé setkává
s hierarchickým øádem ivota. Do té doby, pravda, musí
ledaskoho poslouchat; maminka porouèí, ale maminka
je nae, a maminka tu je proto, aby vaøila, a maminka
také líbá a hladí; tatínek se nìkdy rozkatí, ale jindy je
mono mu vylézt na kolena nebo se dret jeho tlustého
prstu. Jiní velcí nìkdy okøikují nebo nadávají, ale z toho
si èlovìk mnoho nedìlá a uteèe. Pan uèitel, to je nìco
jiného; pan uèitel tu je jen proto, aby napomínal
a porouèel. A nemùe utéci a nìkde se schovat, musí se jenom èervenat a hrozit se své hanby. A nikdy mu
nevyleze na klín, nikdy se nechytne jeho vymydleného
prstu; vdycky je nad tebou, nedostupný a nedotknutelný.
A pan faráø, to je jetì víc; kdy tì pohladí po hlavì, nejsi
jenom pohlazen, ale vyznamenán a povýen nad vechny ostatní, a má co dìlat, aby se ti samou vdìèností
a pýchou nezalily oèi. Do té doby mìl klouèek svùj svìt
a kolem nìho bylo mnoství uzavøených, tajemných svìtù: pekaøùv, kameníkùv a tìch ostatních. Nyní se celý
svìt rozestupuje ve dva stupnì: v jeden vyí svìt,
ve kterém je pan uèitel, pan faráø a pak jetì ti, kdo s nimi
smìjí mluvit: pan apatykáø a doktor a notáø a soudce;

a pak ten obyèejný svìt, ve kterém jsou tatínkové a jejich
dìti. Tatínkové ijí v dílnách a krámech a vycházejí jenom na zápraí, jako by se musili dret svých domù; ti
z toho vyího svìta se potkávají prostøed námìstí, zdraví se velkým obloukem a postojí spolu nebo se kousek
cesty doprovázejí. A pro nì je v hostinci na rynku bíle
prostøený stùl, kdeto jiné ubrusy jsou èervenì nebo
modøe kostkované; vypadá to skoro jako oltáø. Dnes vím,
e ten bílý ubrus nebyl tak nevýslovnì èistý, e pan faráø byl uòupaný, tlustý dobrák a pan uèitel venkovský
starý mládenec s èerveným nosem; ale tehdy pro mne
byli ztìlesnìním nìèeho vyího a témìø nadlidského;
bylo to první rozèlenìní svìta podle hodnosti a moci.
Byl jsem tichý a pilný áèek, dávaný ostatním za pøíklad; ale potají jsem choval rozechvìlý obdiv ke klukovi
malíøovu, darebovi ibeniènímu, který svým roáctvím
uvádìl uèitele v nepøíèetnost a kousl faráøe do palce. Báli
se ho skoro a nevìdìli si s ním rady. A ho tøískali, jak
chtìli, kluk se jim smál do oèí; bylo pod jeho divoskou
dùstojnost, aby zaplakal, dìj se co dìj. Kdo ví: snad to
rozhodlo nejvíc v mém ivotì, e si mne kluk malíøùv
nevzal za kamaráda. Byl bych dal za to nevím co, kdyby chodil se mnou. Jednou, èert ví, co provádìl, mu rozdrtil prsty trám; ostatní dìti se daly do køiku, ale on nic,
jen zbledl a zaal zuby. Vidìl jsem ho, kdy se vracel
domù a nesl tu krvavou levièku druhou rukou, jako by to
byla trofej. Kluci houfem za ním a jeèeli: Spadl na nìj
trám! Byl jsem bez sebe hrùzou a útrpností, tøásly se mi
nohy, dìlalo se mi patnì. Bolí tì to? vydechl jsem
zdìenì. Podíval se na mne pynýma, planoucíma, výsmìnýma oèima. Co je ti po tom? vycedil mezi zuby.
Zùstal jsem stát odmítnut a pohanìn. Poèkej, já ti ukáu, já ti ukáu, co vydrím! el jsem do dílny a strèil jsem

levou ruku do stahováku, kterým se stahují prkna; pøitáhl jsem roub, to budete koukat! Slzy mi vyhrkly z oèí,
tak, teï mì to bolí jako jeho; já mu ukáu! Pøitáhl jsem
roub jetì víc, jetì víc; u jsem necítil bolest, ale vytrení. Nali mì v dílnì omdlelého, s prsty skøípnutými
ve stahováku; podnes mám poslední èlánky prstù na levé
ruce zchromlé. Teï je ta ruka svrasklá a suchá jako krocaní paøát, ale dosud je na ní napsána památka - èeho
vlastnì? Mstivé dìtské nenávisti nebo vánivého pøátelství?
V
V té dobì se stalo, e k naemu mìsteèku pøitrhla
eleznice. Stavìla se u dlouho, ale teï to bylo docela
blízko; i na truhláøském dvorku bylo slyet, jak odstøelují
na stráních kámen. Byly pøísné zákazy, e tam my dìti
nesmíme chodit, jednak proto, e se tam støílí dynamitem, a jednak, e jsou tam velijací divní lidé; èert vìø té
holotì, øíkalo se. Po prvé mì tam vedl tatínek, prý a
vidí, jak se staví dráha. Drel jsem se ho køeèovitì
za prst, bál jsem se tìch lidí; bydleli v prkenných barácích, mezi kterými viselo na provazech roztrhané prádlo, a ten nejvìtí barák byla kantina s mìchatou a zlou
enskou, je ustaviènì nadávala. Na trase kopali polonazí lidé s krumpáèi v rukou; volali nìco na tatínka, ale
ten jim neodpovídal. Potom tam stál jeden s èerveným
praporkem v ruce. Vidí, tady se bude støílet, øekl tatínek, a já jsem se ho chytl jetì køeèovitìji. Neboj se,
vdy jsem tady, povídá tatínek spolehlivì, a já cítím
s blaeným vzdechem, jak je mocný a silný; nic se nemùe stát tam, kde je on.

Jednou se u plotu naí dílny zastavila otrhaná holèièka, strkala nos mezi latì a nìco brebentila. Co to povídá? ptal se Franc. Holèièka zlostnì vyplázla jazyk
a brebentila dál. Franc na to zavolal tatínka. Tatínek
se opøel o plot a povídá: Co chce, malá? Malá to opakovala jetì rychleji. Já ti nerozumím, øekl tatínek vánì, kdopak ví, co ty jsi za národ. Poèkej tady! A zavolal
na to maminku. Podívej se, jaké má to dítì oèi. Mìla
veliké, èerné oèi s pøedlouhými øasami. Ta je krásná,
vydechla maminka s úasem. Chce jíst? Holèièka nic,
jen se na ni dívala tìma oèima. Maminka jí donesla krajíc chleba s máslem, ale malá zavrtìla hlavou. Tøeba je
to Taliánka, nebo Maïarka, mínil tatínek nejistì. Nebo
Rumunka. Kdopak ví, co chce. A el po svém. Kdy byl
pryè, vyndal pan Martinek z kapsy esták a podal jej beze
slova holèièce.
Druhý den, kdy jsem pøiel ze koly, sedìla na naem plotì. Pøila za tebou, smál se Franc, a já jsem
se hroznì zlobil; vùbec jsem si jí nevímal, aèkoliv vylovila z èehosi, co snad byla kapsa, lesklý esták a dívala
se na nìj, abych si ho viml. Otoèil jsem na hromadì
foen jedno prkno napøíè, aby to byla houpaèka,
a uvelebil jsem se na jednom konci; a trèí ten druhý
konec do nebe, co mi je po tom; obrátil jsem se zády
k celému svìtu, zamraèen a jaksi rozlícen. A náhle
se prkno se mnou zaèalo váhavì zvedat; neohlédl jsem
se, ale zalilo mì nesmírné, skoro bolestné tìstí. Vyhouplo mì to do výe, blaeného a k závrati; naklonil
jsem se, abych pøeváil houpaèku na své stranì k zemi,
druhý konec lehce a plavnì odpovídal, sedí tam rozkroèmo holèièka a neøíká nic, houpe se mlèky a slavnostnì,
na opaèném konci mlèky a slavnostnì kluk, nedívají
se na sebe a oddávají se houpání tìlem i duí, nebo

se milují; aspoò hoch miluje, i kdy by to tak nedovedl
nazvat, je toho pln, je to krásné a trýznivé zároveò; a tak
se houpou beze slova a skoro obøadnì, co nejpomaleji,
aby to bylo slavnìjí.
Byla vìtí a starí ne já, èernovlasá a tmavá jako èerná koèka; nevím, jak se jmenovala a jakého byla národa. Ukázal jsem jí svou ohradu z tøísek, ale ani si jí nevimla, snad nepoznala, e ty boby jsou mé slepice;
bolelo mì to ukrutnì a od té doby mì má ohrada pøestala tìit. Zato chytla sousedovo kotì a tiskla je k sobì,
udìené a s vyjevenýma oèima; a dovedla z kousku provázku splést v prstech takovou hvìzdici, e to bylo jako
èarování. Chlapec nevydrí ustaviènì milovat, láska je
cit pøíli tìký a trýznivý; obèas je nutno ji odlehèit
v pouhé kamarádství. Kluci se mi posmívali, e kamarádím s holkami, bylo to pod jejich dùstojnost; nesl jsem
to stateènì, ale propast mezi mnou a jimi se íøila. Jednou pokrábala kluka sedláøova; byla z toho rvaèka, ale
zasáhl syn malíøùv a vycedil pohrdavì mezi zuby: Nechte ji, vdy je to holka! A odplivl si jako tovary. Kdyby
tehdy byl pokynul, byl bych el za ním místo zatím èerným hùdìtem; ale obrátil se ke mnì zády a vedl svou
tlupu k jiným úspìchùm. Byl jsem bez sebe urákou
a árlivostí. Nemysli si, vyhrooval jsem, kdyby na nás
li, já bych jim dal! Ale ona tomu stejnì nerozumìla;
vyplázla za nimi jazyk a vùbec dìlala, jako bych já byl
pod její ochranou.
Byly prázdniny, a nìkdy jsme spolu bývali po celé dny;
a s veèerem ji pan Martinek odvádìl za ruku
k prkenným barákùm za øekou. Nìkdy nepøila, a tu jsem
nevìdìl zoufalstvím, co si poèít; zalezl jsem s knihou
do své skrýe mezi prkny a dìlal jsem, jako bych èetl.
Z dálky bylo slyet ryk klukù, ke kterým jsem u nepat-

øil, a rány odstøelovaných skal. Pan Martinek se naklonil,
jako by poèítal prkna, a bruèel soucitnì: Co e dnes
nepøila? Dìlal jsem, jako bych neslyel a jenom zuøivì èetl; ale cítil jsem skoro slastnì, jak mi krvácí srdce
a e to pan Martinek ví. Jednou jsem to u nevydrel
a vypravil jsem se za ní; bylo to hrozné dobrodruství;
musil jsem pøes lávku za øeku, která toho dne se mi zdála
straná a divoká jako nikdy. Srdce mi prudce tlouklo a el
jsem jako ve snách k barákùm, které se zdály oputìné; jen tlustá kantinská nìkde vøískala a enská v koili
a sukni vìela prádlo, hlasitì zívajíc jako øezníkùv veliký pes. Èerná holèièka sedìla pøed jedním barákem
na bedýnce a seívala nìjaké cáry, mrkala dlouhými
øasami a samou pozorností vyplazovala pièku jazyka.
Udìlala mi bez okolkù místo vedle sebe a poèala rychle, pìknì povídat svou cizí øeèí. Nikdy jsem nemìl pocit,
e jsem tak bezmeznì daleko od domova; jako by tohle
byl jiný svìt, jako bych se u nikdy nemìl vrátit domù;
byl to pocit zoufalý a heroický. Vzala mì tenkou, holou
paí kolem krku a dlouho, vlhce, lechtivì mi ukala
do ucha; snad mi øíkala svou cizí øeèí, e mì má ráda,
a já jsem byl k umøení asten. Ukázala mi uvnitø barák,
ve kterém patrnì ila; byl k uduení rozhaven sluncem
a páchl jako psí bouda; na høebíku visel muský kabát,
na zemi hadry a nìjaké bedny místo nábytku. Bylo tam
ero, a její oèi se na mne upíraly tak blízce a krásnì, e
bych byl zaplakal, já nevím èím: láskou, bezmocí nebo
hrùzou. Sedla si na bednu, kolena pod bradou, eptala
cosi jako písnièku a dívala se na mne tìma upøenýma,
irokýma oèima; bylo to, jako by èarovala. Vítr pøirazil
dveøe, a najednou byla docela tma; bylo to strané, mnì
tlouklo srdce a v krku, já nevím, co se teï stane: tichounce to potmì zaustilo a dveøe se otevøely stála v nich proti

svìtlu a dívala se bez hnutí ven. Pak to znovu zadunìlo
v odstøelovaném prùseku stránì, a ona opakovala: Bum.
Najednou byla zase veselá a ukazovala mi, co umí dìlat
z provázkù; bùhví proè se ke mnì zaèala chovat jako
nìjaká maminka nebo chùvièka; vzala mì dokonce
za ruku a chtìla mì vést domu, jako bych byl malièký.
Vytrhl jsem se jí a jal jsem se co nejsilnìji pískat, aby vidìla, co jsem zaè; dokonce jsem se na lávce zastavil
a plival jsem do vody, to abych jí ukázal, e jsem veliký
a e se nièeho nebojím. Doma se mì ptali, kde jsem
se toulal; zalhal jsem to, ale aèkoli jsem lhal èasto
a snadno jako kadé dítì, cítil jsem, e tentokrát je má
le jaksi vìtí a tìí; proto jsem lhal a pøíli horlivì
a pøekotnì - divím se, e to nepoznali.
Den nato pøila jakoby nic a pokouela se pískat napulenými rty; uèil jsem ji tomu, obìtavì ji odevzdávaje kus
své pøevahy; pøátelství je veliké. Zato se mi snadnìji putovalo za ní k barákùm; pískali jsme na sebe u z dálky,
co neobyèejnì posílilo nae kamarádství. Drápali jsme
se do strání, odkud bylo vidìt pracovat kopáèe; høála
se v kamení na slunci jako zmije, zatím co já jsem
se díval na støechy mìsteèka a na cibulovou báò kostela. Jak je to daleko! Tam, co je vidìt tu lepenkovou støechu, je truhláøská dílna; tatínek funí a odmìøuje nìco
na prknech, pan Martinek kale a maminka na prahu
kroutí hlavou: kde zase vìzí ten zpropadený kluk? Tady,
nikde, já jsem schovaný; tady na té sluneèní stráni, co
kvete divizna, hadinec a lví tlamièky; tady na druhém
bøehu, kde to zvoní krumpáèi a bouchá dynamitem a kde
je vechno docela jiné. Tady je takové tajné místo: odtud je vidìt vechno a sem nevidí nikdo. A dole u poloili kolejnièky a odváejí kámen a hlínu v huntech; jeden vyskoèí na vozík a jede to samo po kolejích, to bych

také chtìl, a mít na hlavì takový turban z èerveného
kapesníku. A bydlet v prkenné boudì, tu by mnì pan
Martinek udìlal. Èerná holèièka se na mne upøenì dívá,
to je hloupé, e jí nemohu nic øíci. Zkusil jsem promluvit
na ni tajnou øeèí: Javra tivri nìvrecovro povrovivrim,
ale nerozumìla ani tomu. Nezbývá ne vyplazovat
na sebe jazyky a dìlat jeden o druhém ne hrozné grimasy, aby tím byla projevena shoda myslí. Nebo házet
spoleènì kamením. V tuto chvíli je øada na vyplazování
jazyka: její jazyk je mrtný a tenký jalo èervené hádì;
vùbec jazyk je divný, zblízka je to, jako by byl udìlán
ze samých rùových krupièek. Dole je køik, ale tam je
poøád køik. A kdo se komu vydrí dýl dívat do oèí? To je
zvlátní, její oèi vypadají èerné, ale zblízka mají v sobì
takové zlaté a zelené vìci; a ta hlavièka uprostøed, to
jsem já. A najednou se jí oèi rozíøily jako údìsem, vyskoèila, zakøièela nìco a bìela se stránì dolù.
Dole na terase se posunoval zmatený hlouèek lidí
ke kantinì. Zùstaly tam po nich jen rozházené krumpáèe.
Veèer se v mìsteèku rozechvìnì povídalo, e jeden
z tìch lidí zapíchl v hádce partafíru; prý ho odvedli èetníci, mìl na rukou øetízky, a za nimi bìelo jeho dítì.
Pan Martinek obrátil po mnì své veliké, krásné oèi
a mávl rukou. A kdopak ví, který z nich to byl, bruèel.
Ti lidé jsou kadou chvíli na jiném místì.
Víckrát jsem ji nevidìl. Èetl jsem ze smutku
a oputìnosti, co mi padlo do rukou, ukryt mezi prkny.
To máte hodného hocha, øíkali sousedé, zatím co tatínek s otcovskou skromností namítal: Jen aby k nìèemu
byl!

VI
Tatínka jsem mìl rád, protoe byl silný a jednoduchý.
Sáhnout si na nìho, to byl takový pocit jako se opírat
o zeï nebo o mocný sloup. Myslel jsem si, e je nejsilnìjí ze vech lidí; bylo ho cítit laciným tabákem, pivem
a potem, a jeho mohutná tìlesnost mì plnila jakousi rozkoí z bezpeèí, spolehlivosti a síly. Nìkdy se rozkatil
a pak byl hrozný, burácel jako bouøe; tím sladí byla ta
troka hrùzy, se kterou jsem potom vylézal na jeho klín.
Mnoho nemluvil, a kdy u, tedy ne o sobì: nikdy jsem
se nezbavil pocitu, e kdyby chtìl, mohl by povídat
o velikých a hrdinných èinech, které dìlal, a já bych poloil dlaò na jeho mocný, zarostlý hrudník, abych cítil,
jak to v nìm duní. il iroce a dùkladnì ve své truhlaøinì; a byl velmi etrný, nebo mìøil peníze prací, kterou
na nì vynaloil. Pamatuji se, jak nìkdy v nedìli vytáhl
ze zásuvky spoøitelní kníky a díval se do nich; bylo to,
jako by se uspokojenì díval na øádnì srovnané hromady dobrých, poctivých foen; v tom je, hochu, hromada
práce a potu. Utrácet peníze, to je jako maøit hotovou
práci; je to høích. A k èemu jsou, tati, ty naetøené peníze? Na stará kolena, øekl by asi tatínek; ale to není to, to
se jen tak øíká; peníze jsou na to, aby na nich bylo vidìt
tu práci, tu ivotní ctnost píle a odøíkání. Tady si to mùe pøeèíst, je to výsledek celého ivota; tady je napsáno, e jsem il pøièinlivì a etrnì, jak se sluí. Pøiel èas,
kdy tatínek mìl u tuze stará kolena; maminka dávno
spala na høbitovì pod mramorovým pomníèkem (vak
stál hromadu penìz, øíkal tatínek pietnì) a já mìl své
dobré postavení; a tatínek se jetì poøád na tìkých,
opuchlých nohou oural po truhláøském dvorku, na kterém u nebylo málem co dìlat, spoøil, poèítal a v nedìli,
sám a sám v bývalém rodinném hnízdì, vyndával spo-

øitelní kníky a díval se na èíselný úhrn svého poèestného ivota.
Maminka nebyla tak jednoduchá; byla daleko citovìjí, popudlivá a pøekypující láskou ke mnì; byly chvíle,
kdy mì k sobì køeèovitì tiskla a sténala, ty mùj jediný,
já bych pro tebe umøela! Pozdìji, kdy jsem byl klukem,
mì ty výbuchy lásky jaksi obtìovaly; stydìl jsem se, e
by kamarádi i mohli vidìt, jak mì maminka náruivì líbá;
ale dokud jsem byl docela malý, uvádìla mì její prudká
láska v jakési nevolnictví nebo ujaømenost, mìl jsem ji
stralivì rád. Kdy jsem zaplakal a ona mì vzala
do náruèi, byl to pocit, jako bych se rozplýval; hroznì
rád jsem tkal na jejím mìkkém, uslintanými dìtskými
ústy a slzami zmáèeném krku; nutil jsem ze sebe vzlyky, pokud to lo, a vechno roztálo v blaeném, ospalém mumlání: maminko! maminko! Vùbec maminka byla
pro mne spojena s potøebou plakat a být chlácholen,
s pøecitlivìlou potøebou kochat se ve své bolesti. Teprve kdy jsem se stával malinkým, pìtiletým muem, rostl
ve mnì odpor k takovým enským projevùm citu; odvracel jsem hlavu, kdy mì tiskla k òadrùm, a myslel jsem
si, co na tom má; to tatínek je lepí, je cítit tabákem
a silou.
Protoe byla nadmíru citová, proívala vechno jaksi
dramaticky; malé rodinné hádky se konèívaly napuchlýma oèima a tragickým mlèením; a tatínek, bouchaje dveømi, se dal do práce se zuøivou úporností, zatím co
z kuchynì volalo do nebe hrozné a alující ticho. Zalíbilo se jí v mylence, e jsem slabé dítì, e se mi mùe
stát nìjaké netìstí nebo e mohu umøít. (Skuteènì jí
umøelo první dítì, mùj neznámý bratøíèek.) Proto poøád
vybíhala podívat se, kde jsem a co dìlám; pozdìji jsem
se na to musky mraèil, e mì tak hlídá, a odpovídal

jsem jí neochotnì a zarputile. A poøád se ptala: Není ti
nìco? Nebolí tì aludeèek? Zprvu mi to lichotilo; èlovìk
je tak dùleitý, kdy stùnì a dostává obklady; a maminka
ho køeèovitì pøivíjí k òadrùm, ty mùj nejdraí, ty mnì
nesmí umøít! Nebo mì vodila za ruku do zázraèného
poutního místa, aby se modlila za mé zdraví; obìtovala
za mne Panence Marii malinké voskové poprsí, e prý
jsem slabý na prsa. Stydìl jsem se nesmírnì, e za mnì
obìtuje enské poprsí, pokoøovalo mì to v mé muské
hrdosti; vùbec to bylo divné putování, maminka se tie
modlila nebo vzdychala s oèima ztrnulýma a plnýma slz;
cítil jsem nejasnì a trapnì, e nejde jenom o mne. Pak
mi koupila rohlík, který byl ovem onaèejí a vzácnìjí
ne rohlíky doma; ale pøesto jsem na ty pouti chodil nerad. Ta pøedstava mi zùstala po celý ivot: maminka, to
má co dìlat s nemocí a bolestí. Myslím, e i dnes bych
se radìji opøel o tatínka s jeho pachem tabáku a muství.
Tatínek byl jako sloup.
Nemám, pro koho bych zkráloval domov svého dìtství. Byl obyèejný a dobrý jako tisíce jiných domovù; ctil
jsem svého otce a miloval svou matku, a vida, dobøe
se mi vedlo na zemi. Udìlali ze mne øádného èlovìka
k svému obrazu; nebyl jsem tak silný jako tatínek ani
tak veliký v lásce jako maminka, ale aspoò pracovitý
a poèestný, citlivý a do jakési míry ctiádostivý - ta ctiádost je jistì dìdictví po maminèinì ivosti; vùbec to,
co ve mnì bývalo zraòováno, je asi po mamince. A vidí,
i to bylo na místì a bylo to k nìèemu dobrému; vedle
èlovìka, jen se pøièiòuje, byl ve mnì èlovìk, který sní.
Toto na pøíklad jistì není po tatínkovi, e se dívám do své
minulosti jako do zrcadla; tatínek byl tak naprosto objektivní; nemìl pokdy na nic jiného ne na pøítomnost,
protoe il v práci. Vzpomínání a budoucnost náleí tìm,

kdo mají náklonnost snít a kdo se víc zabývají sebou
samými. To je maminèin podíl v mém ivotì. A kdy
se teï dívám, co ve mnì bylo tatínkovo a co maminèino, shledávám, e oba li se mnou po celý ivot a e
se mùj domov nikde nekonèí; e i dnes jsem dítì, které
má svùj tajný svìt, zatím co tatínek pracuje a poèítá
a maminka mne sleduje pohledem strachu a lásky.
VII
Protoe jsem se dobøe uèil a e jsem z oputìnosti
a nedrunosti leel v kníkách, dal mì tatínek tudovat;
ostatnì se to jaksi rozumìlo samo sebou, u proto, e
si váil pánù a e hmotný i spoleèenský vzestup byl pro
nìho nejsvìtìjím a samozøejmým úkolem øádného èlovìka a jeho potomkù. Pozoroval jsem, e nejzdatnìjí
dìti (ve smyslu ivotní kariéry) jsou zpravidla v tìch snaivých støedních vrstvách, které teprve zaèaly skromné
a odøíkavì zakládat cosi jako nárok na lepí ivot; ná
vzestup je tlaèen úsilím naich otcù. Nemìl jsem tehdy
ádnou pøedstavu, èím bych chtìl být; leda nìèím velkolepým, jako byl provazochodec houpající se jednoho
veèera nad naím námìstíèkem, nebo dragoun na koni,
který se jednou zastavil u naeho plotu a na nìco
se nìmecky ptal; maminka mu podala sklenici vody, dragoun salutoval, kùò tanèil a maminka byla èervená jako
rùièka. Chtìl bych být dragounem, nebo tøeba konduktérem, který pøibouchává dvíøka u vlaku a pak se s nesmírnou elegancí vyhoupne na jeho stupátko, kdy u se vlak
rozjídí. Ale èlovìk neví, jak se to dìlá, aby se stal konduktérem nebo dragounem. Jednou mi tatínek pohnutì
ohlásil, e mne teda po prázdninách dá na tudie, maminka plakala, pan uèitel ve kole øekl, abych si váil

toho, e budu vzdìlaným èlovìkem, a pan faráø mi poèal øíkat: Servus, tudente. Zrudl jsem pýchou, bylo to
vechno takové slavné; u jsem se stydìl hrát si a s kníkou v ruce, bolestnì, osamìle jsem dozrával li chlapecké
vánosti.
***
Zvlátní, jak následujících osm let na gymnasiu mnì pøipadá irrelevantní - aspoò ve srovnání s dìtstvím doma.
Dítì ije naplno, nebere své dìtství, svùj pøítomný okamik jako nìco doèasného a pøechodného: a je doma, to
jest, je dùleitou osobou, která vyplòuje své místo, je
mu náleí právem vlastnickým. A jednoho dne odstìhují
venkovského klouèka na koly do mìsta. Osm let mezi
cizími lidmi, tak by se to mohlo nazvat; nebo tady u
nebude doma, bude. cizím èlovíèkem a nikdy nebude mít
jistotný pocit, e sem náleí. Bude se cítit hroznì nedùleitý mezi tìmi cizími lidmi, bude se mu poøád pøipomínat,
e jetì nic není; kola i cizí okolí v nìm budou pìstovat
pocit pokoøené malosti, pøikrèeností a ménìcenností,
pocit, který bude pøekonávat døíèstvím nebo - v nìkterých
pøípadech a a pozdìji - zuøivým odbojem proti kantorùm
a kolácké kázni. A ve kole se mu vtìpuje ustaviènì,
e toto vecko je jenom pøíprava, na to, co teprve pøijde;
rok primánùv není ne pøípravou na rok sekundánùv,
a kvartán je na svìtì jen na to, aby postoupil na kvintána,
bude-li ovem dost pozorný a pilný. A tìch celých osm
dlouhých let je zase jenom pøíprava na maturitu, a teprve
potom, tudenti, se vám zaène to pravé uèení. Pøipravujeme vás pro ivot, káí páni profesoøi, jako by to, co se vrtí
pøed nimi ve kamnech, nebylo ádným ivotem hodným
toho jména. ivot je to, co pøijde teprve po matuøe: to je

zhruba ta nejmocnìjí pøedstava, kterou v nás pìstuje
støední kola; a proto ji opoutíme, jako bychom byli proputìni na svobodu, místo abychom trochu dojatì cítili,
e tímto odchodem se louèíme se svým chlapectvím.
Snad proto jsou nae vzpomínky na kolu tak kusé
a roztrité; a pøece, jaká vnímavost v tìch letech! Jak
pøesnì a ivì se pamatuju na své profesory, na smìné
a polopomatené pedanty, na dobráky, kteøí se marnì snaili ovládnout rozpoutané hejno klukù, a na nìkolik ulechtilých, uèených muù, u jejich nohou i chlapec nejasnì
a skoro s mrazením cítil, e nejde o pøípravu, nýbr
o poznání, a e se u v této chvíli nìèím a nìkým stává.
Vidím i své spoluáky, poøezané lavice, chodby staré budovy scholarum piarum, tisícerou vzpomínku ivou jako
ivý sen; ale celý ten vìk koly, tìch osm let, jako celek je
podivnì bez tváøe a skoro beze smyslu; byla to léta mládí
proitá netrpìlivì a zbìnì, jen aby u bylo po nich.
A zase: jak dychtivì a silnì proívá chlapec v tìch letech cokoli, co není kola; cokoli, co není pøíprava pro
ivot, nýbr jest ivot sám: a je to pøátelství nebo tak
zvaná první láska, konflikty, èetba, náboenská krise
nebo skotaèení. Tady je nìco, do èeho se mue vrhnout
cele a co je jeho u teï a ne a po matuøe nebo a, jak
se na kole øíká, bude hotov. Vìtina vnitøních otøesù
a tìch rùzných, tragicky vánì proívaných volovinek
mládí je, myslím, následek toho suspendovaného ivota, v nìm se odehrává nae mladost. Je to skoro msta
za to, e nejsme bráni vánì. Ze vzpoury proti tomu
chronickému provisoriu dychtíme aspoò nìco ít co nejvíc plnì a doopravdy. A proto je to tak; proto se v letech
mladosti tak zmatenì a nìkdy bolestnì skrze sebe prolamuje hloupé klukovství a tragická, pøekvapující vánost. ivot nepostupuje tak, e by se z dítìte povlovnì

a skoro neznatelnì stával mu; najednou jsou v dítìti
stranì hotové a krvavì zralé kusy èlovìka; nejde to
dohromady, není to v nìm zorganisováno; støetá se to
v nìm tah nesouvisle a nelogicky, e to vypadá skoro jako
bláznovství. Na tìstí my staøí jsme zvyklí dívat se na tento
stav shovívavì, a chlapcùm, kteøí poèínají brát ivot
na smrt vánì, dáváme chlácholivì najevo, e je to pøejde.
(Jaká hrubost, kdy mluvíme o astném mládí! Myslíme pøitom patrnì na své tehdejí zdravé zuby a zdravé
aludky; co na tom, e nás pro kdeco bolela duièka!
Mít pøed sebou tolik ivota jako tehdy: hned bychom
mìnili, a jsme co jsme. Já vím, byla to vlastnì má nejménì astná doba, má doba stesku a oputìnosti; ale
já vím, i já bych mìnil, obìma rukama bych sáhl po tomto
stísnìném mládí, - co na tom, e by mì zas tak bezmeznì, tak zoufale bolela duièka!)
VIII
To ve se dálo se mnou jako s kadým hochem, ale
snad míò bouølivì, ne tak výraznì jako u druhých. Pøedevím mnoho z té zjitøenosti mládí se u mne rozplývalo v tom ustavièném stesku po domovì, v osamìlosti
venkovského chlapce v prostøedí cizím a jaksi nadøadìném. Tatínek etøil, dal mì na byt k malé, ustarané krejèovské rodinì; mìl jsem po prvé pocit, e jsem vlastnì
nemajetný a témìø chudý áèek, kterému je usouzeno,
aby se uskromòoval a drel stranou. A byl jsem ostýchavý venkovský hoch, který cítil, e je pøezírán kuránými
mìstskými panáèky; jak ti se tu cítili doma, co ti vechno znali a mìli spoleèného! Protoe jsem se jim nedovedl pøiblíit, vzal jsem si do hlavy, e budu nad nimi

aspoò vynikat; stal jsem se kolním døíèem, jen nael
jakýsi smysl ivota, jakousi odvetu, jakési vítìzství v tom,
e postupoval z tøídy do tøídy summa cam laude sledován nelibostí spoluákù, kteøí v mé osamìlé a tìké píli
vidìli odporné plhání. Tím víc jsem se zapeklil a døel
jsem své lekce s pìstmi na uích, v suchém dusnu
krejèovských ehlièek, v zápachu kuchynì, kde vzdychající paní krejèová vaøila bledé a vìènì jaksi nakyslé
jídlo. Uèil jsem se do zpitomìní; kudy jsem chodil, evelil jsem rty ve stálém opakování lekcí, ale jaký tichý
a hluboký triumf, kdy jsem ve kole umìl a usedal
do lavice za omrzelého a nevlídného mlèení tøídy! Ani
jsem se neohlédl, ale cítil jsem, jak se na mne vichni
nepøátelsky dívají. A tato malá ctiádost mì pøenáela
pøes krise a pøelomy mládí; unikal jsem sám sobì, kdy
jsem se uèil nazpamì Sundské ostrovy nebo øecká nepravidelná slovesa. To byl ve mnì tatínek naklonìný nad
svou prací, a soustøedìním a horlivostí supìl; tatínek
zkoumající palcem hotové dílo, dobré je to, nikde ádná
mezera. A u není vidìt na uèení, je soumrak, otevøeným oknem je slyet èepobití z kasáren; v oknì stojí hoch
s palèivýma oèima a dusí se stranì krásným a zoufalým
smutkem. Proè vlastnì? Ono to nemá jméno, je to tak
rozsáhlé a hluboké, e se v tom rozpoutìjí pichlavé jehlièky vech tìch malých uráek a poníení, neúspìchù
a zklamání, které se do nesmìlého chlapce zabodávají
odevad. Ano, tohle je zase maminka, toto pøetékání
bolestí a láskou. To soustøedìné a døíèské je tatínek, toto
bez bøehu rozcitlivìlé, a vánivì nìné je maminka: jak
to dvoje smìstnat a srovnat v úzké chlapecké hrudi?
Jedné doby jsem mìl kamaráda, se kterým mì pojilo
blouznivé pøátelství; byl to venkovský hoch, starí ne já,
se svìtlým chmýøím na bradì, úasnì nenadaný a jemný;

jeho matka ho zaslíbila Pánu Bohu jako dìkovnou obì
za otcovo uzdravení, a mìl se uèit na knìze. Kdy byl
vyvolán, byla to hotové tragedie dobré vùle a paniky; tøásl se jako list a nebyl s to vykoktat slovo. Uèil jsem ho
v usilovné snaze pomoci mu; poslouchal mì s otevøenými
ústy a upíral na mne krásné, zboòující oèi. Kdy ho zkoueli, trpìl jsem za nìho nevýslovné a zbìsile; celá tøída
se snaila mu pomáhat a napovídat, i já byl vzat na milost a ouchali do mne, ty, jak je to? Pak sedìl rudý
a znièený; já el k nìmu s oèima plnýma slz a tìil jsem
ho, vidí, u to bylo trochu lepí, u jsi to skoro øekl, jen
poèkej, e to pùjde! Pøi kolních úlohách jsem mu posílal
na stoèeném papírku napsaný úkol, sedìl v opaèném rohu
tøídy; má tafeta putovala z ruky do ruky, a nikdo ji nerozbalil, to bylo pro nìho; mládí bývá surové, ale je rytíøské.
Protloukli jsme ho spojenými silami a do tercie, pak neodvratnì propadl a odeel domù; slyel jsem, e se doma
obìsil. Ten hoch byl snad nejvìtí a nejvánivìjí láska
mého ivota. Vzpomínal jsem na ni, kdy jsem pozdìji
èítal povídání o sexuálních pohnutkách mladého pøátelství. Boe, jaké hlouposti! Stìí jsme si neobratnì podali
ruce, proívali jsme skoro zdrcenì a pøetíenì úasný fakt,
e jsme duemi; plnilo nás tìstím, e se mùeme dívat
na stejné vìci. Mìl jsem pocit, e se uèím pro nìho, abych
mu mohl pomáhat; to byla jediná doba, kdy jsem se uèil
opravdu rád a kdy to vechno mìlo krásný a dobrý smysl. Jetì dnes slyím svùj vlastní naléhavý, horlivý hlásek: Koukej, opakuj to po mnì: rostliny jednosnubné
dìlíme na jednodìloné, dvoudìloné a bezdìloné.
Rostliny dìlíme na jednosnubné, bruèel mùj veliký kamarád hlasem u muským a upíral na mne èisté, vìrné,
psovsky oddané oèi.

O nìco pozdìji jsem mìl jinou lásku, jí bylo ètrnáct let
a mnì patnáct; byla to sestra jednoho mého spoluáka,
který propadl v latinì a øeètinì, veliký roák
a budiknièemu. Jednou na mne na chodbì koly èekal
oumìlý, trudnomyslný a mírnì opilý pán, smekl, pøedstavil se jako podúøedník ten a ten, klepala se mu pøi tom
brada; a e prý jsem takový výteèný tudent a to kdybych prý byl té dobroty a trochu pomohl jeho synkovi
v latinì a øeètinì. Preceptora mu zaplatit nemùu, koktal, ale kdybyste byl tak vzácnì laskav, pane - Øekl mnì
pane, to staèilo; mohl-li jsem ádat víc? Chopil jsem
se s nadením nového úkolu a pokouel jsem se uèit toho
jeatého ulièníka. Byla to nìjaká divná rodina, otec byl
vìènì v úøadì nebo pil a matka chodila ít do rodin èi co;
bydleli v úzké, vykøièené ulièce, kde s veèerem vycházely pøed dùm tlusté a staré holky, kolébající se jako kachny. Doma býval nebo také nebýval kluk a jeho mladí
sestøièka, èisounká, plachá, úzkých tváøí a svìtlých, krátkozrace vypouklých oèí, které vìènì naklánìla
k nìjakému vyívání nebo prolamování. S tím uèením to
dopadalo alostnì, kluk se nehodlal uèit a basta; zato jsem
se po ui a bolestnì zamiloval do toho plachého dìvèete, je sedìlo tichounce na stolièce s vyíváním u samých
oèí. Vdycky je zvedla náhle a jakoby vydìenì, a pak to
jaksi omlouvala chvìjícím se úsmìvem. Kluk u ani neráèil pøijímat mé repetice, velkomyslnì dovolil, abych mu
dìlal úkoly, a el po svém. Hrbil jsem se nad jeho seity,
jako by mi daly bùhvíco práce; kdy jsem zvedl hlavu,
klopila rychle oèi, èervena a po vlasu; kdy jsem promluvil, tu její oèi skoro vyjekly leknutím a na rtech se jí
zatøásl alostnì plachý úsmìv. Nemìli jsme si co øíci, bylo
to vechno hroznì rozpaèité; na stìnì tikaly hodiny
a chrèely místo bití; nìkdy jsem nevím kterým smyslem

vycítil, e ona z èista jasna rychleji dýe a rychleji protahuje nit výivkou; tu i mnì zabouchalo srdce a neodváil
jsem se zvednout hlavu, jenom jsem zaèal zbyteènì listovat v klukových seitech, aby se aspoò nìco dálo. Stydìl jsem se do krve za své rozpaky a umiòoval jsem si:
zítra jí nìco øeknu, nìco, aby se se mnou dala do øeèi.
Mìl jsem vymyleno na sta hovorù, i to, co by mohla øíci
ona; tøeba: ukate mi tu výivku, a naè to bude, nebo tak.
Ale kdy jsem tam byl a chtìl jsem to øíci, poèalo mi tlouci
srdce, hrdlo se mi stáhlo a nedostal bych ze sebe slova;
a ona zvedla vydìené oèi, a já jsem se nahrbil nad seitem, bruèe muským hlasem, e je tam plno chyb. A pøitom
cestou domù, doma, ve kole jsem toho mìl plnou hlavu:
co jí øeknu, co udìlám; pohladím ji po vlasech, budu dávat za peníze kondice a koupím jí prstýnek, zachráním ji
nìjak z toho jejího domova; sednu si vedle ní, vezmu ji
kolem krku a já nevím co jetì. Èím víc jsem si toho navymýlel, tím víc mi bouchalo srdce a tím bezmocnìji jsem
propadal panice rozpakù. A kluk nás nechával o samotì
s úmyslností u okázalou; bude mnì napovídat, øekl
vydìraèsky a vypadl z domu. A jednou, ano; teï ji políbím, teï ji políbím; pùjdu k ní a udìlám to; teï vstanu
a pùjdu k ní. A najednou si zmatenì, skoro s hrùzou
uvìdomuju, e skuteènì vstávám a jdu k ní. A ona vstává, ruce s vyíváním se jí tøesou, ústa pootevøena údìsem; ducli jsme o sebe èely, víc nic; odvrátila se a poèala
prudce vzlykat: Já vás mám tak ráda, já vás mám tak
ráda! Chtìlo se mi také plakat, nevìdìl jsem si rady; Kriste Pane, co mám teï dìlat? Nìkdo jde, vyhrkl jsem hloupì; pøestala tkát, ale to i byl také konec veliké chvíle;
vracel jsem se ke stolu rudý a rozpaèitý, a poèal jsem
skládat seity. Sedìla s vyíváním tìsnì u oèí, kolena se jí
tøásla. Tak já jdu, koktal jsem, a na jejích rtech se za-

chvìl pokorný a ustraený úsmìv. Druhý den mi kluk øekl
znalecky a na pùl huby: Vak já vím, co dìlá s mou
sestrou! A zamrkal chlapsky jedním okem. Mládí je podivnì nekompromisní a dùsledné. Vícekrát jsem tam neel.
IX
Konec koncù bìh ivota je posunován hlavnì dvìma
silami: zvykem a náhodou. Kdy jsem udìlal maturu (skoro zklamán, e to bylo tak snadné), nemìl jsem ádnou
urèitou pøedstavu, èím bych vlastnì chtìl být; ale protoe jsem pøed tím u dvakrát nìkoho uèil (a v obou pøípadech to byly doby, kdy jsem se cítil dùleitý a veliký),
bylo to pøede mnou to jediné, co mìlo aspoò trochu podobu zvyku: uèit jiné; proèe jsem se rozhodl, e se dam
zapsat na filosofii. Tatínek s tím byl spokojen; být profesorem, to je pøece jen úøad a je to pod pensí. To u jsem
byl dlouhý a váný mladík, smìl jsem sedìt u bíle prostøeného stolu s panem faráøem, notáøem a ostatní honorací, a nadouval jsem se nesmírnì; teï je pøede mnou
ivot. Najednou jsem vidìl, jak je ta místní honorace malomìstská a zvenkovtìlá; cítil jsem se povolán, abych
to dotáhl nìkam vý ne oni, a tváøil jsem se tajemnì
jako èlovìk, který má své veliké plány; ale i to byla jenom nejistota a trochu strach z toho kroku do neznáma.
Myslím, e to byla nejtìí chvíle mého ivota, kdy
jsem vystoupil v Praze z vlaku se svým kuføíkem
a najednou jsem ztratil hlavu: co teï a kam se vrtnout?
Zdálo se mi, e se vichni lidé ohlíejí a smìjí, jak tu
stojím bezradnì s kuføíkem u nohou; pøekáel jsem nosièùm, strkali do mne lidé, drokáøi na mne volali, kam
raète, mladý pane? Popadl jsem v panice kuføík a poèal

jsem putovat ulicemi. Hej, jdìte s tím kufrem z chodníku,
volal na mne stráník. Prchal jsem do postranních ulic,
ztracený a bez cíle, pøendávaje kuføík z ruky do ruky.
Kam vlastnì bìím? Já nevím, a proto musím bìet;
kdybych se zastavil, bylo by to jetì horí. Koneènì mi
vypadl kuføík z prstù ztrnulých køeèí a bolestí. Byla to
tichá ulice, mezi dládìním vyráela tráva jako u mís
doma na rynku; a zrovna pøed mýma oèima na vratech
prùjezdu byla pøibita cedulka: Pokoj pro svobodné pány
k pronajmutí. Oddechl jsem si nesmírnou úlevou: Tak
vida, pøece jsem to nael.
Vzal jsem ten pokoj u staré, nemluvné báby; byla tam
postel a pohovka, páchlo to zasmuile, ale to bylo jedno; byl jsem aspoò v bezpeèí. Mìl jsem horeèku
z rozèilení, nemohl jsem jíst a nic; ale aby se neøeklo,
dìlal jsem, e jdu jako nìkam jíst, a toulal jsem
se po ulici, pln strachu, abych neztratil svùj pøístav. Tu
noc jetì nervová horeèka mátla a bortila mé sny; k ránu
jsem se probudil, a na pelesti mé postele sedìl tlustý
mládenec, páchl pivem a recitoval nìjaké vere. To
kouká, co? øekl a recitoval dál. Myslel jsem, e je to
jetì sen, a zavøel jsem oèi. Boe, to je hovado, dìl mládenec a poèal se svlékat. Posadil jsem se na posteli; mládenec sedìl na pelesti a zouval si boty. Zas abych si zvykal na jiného vola, naøíkal. Co mnì to dalo práce, ne
jsem umlèel toho, co tu byl pøed tebou, a ty mnì tu bude
spát jako døevo, stìoval si hoøce. Byl jsem nesmírnì
rád, e na mne nìkdo mluví: Které to byly vere? ptal
jsem se. Mládenec se rozzuøil. Vere! Ty mnì bude mluvit o verích, ty saláte! Poslechni, koktal, chce-li
se mnou vyjít, tedy chraò tì pámbu, abys na mne el s tím
pitomým parnasismem. Ví hovno, co je poesie. Sedìl
s botou v ruce a díval se do jejích hlubin; poèal tie

a uchvácenì øíkat jakousi báseò. Mrazilo mne okouzlením, bylo to vechno pro mne, nekoneènì nové a divné.
Básník hodil botou do dveøí na znamení, e je konec,
a vstal. Bída, vzdychl. Bída. Zhasil petrolejku a lehl si
tìce na pohovku; bylo ho jetì slyet, jak si nìco eptá.
Ty, ozval se po chvíli ze tmy, jak je to dál: Andìle boí,
stráce mùj -? Ty to taky neví? A bude takové prase
jako já, bude ti to taky chybìt, poèkej, jak ti to bude chybìt
-
Ráno jetì spal, odulý a rozcuchaný. Kdy se probudil,
mìøil mì mraènýma oèima. Dát se zapsat na filosofii?
Naè to? Èlovìèe, e se ti chce! Pøesto mne protektorsky
dovedl na universitu, tady má tohle, tady to, a vem tì
èert. Byl jsem zmaten a fascinován. - Tohle tedy je Praha
a takoví lidé tady jsou; asi to patøí k vìci a musím se podle toho choval. Za pár dní jsem se obeznámil s rutinou
universitních pøednáek; krabal jsem do seitu uèené výklady, kterým jsem dosud nemohl rozumìt, a v noci jsem
debatoval s opilým básníkem o poesii, o holkách
a o ivotì vùbec; to i to uvádìlo mou venkovskou hlavu
v jakousi závra, je nebyla nepøíjemná. Mimo to bylo
mnoho, naè se dívat. Bylo toho vùbec pøíli mnoho najednou, zaplavilo mì to chaoticky a pøekotnì; snad bych
byl znovu zalezl do svého spolehlivého a samotáøského
døíèství, nebýt tlustého, opilého pocty a jeho povzbuzujících kázání. To má samou sraèku, øekl s jistotou, a vìc
byla vyøízena; jen poesie byla èásteènì vyòata z jeho divokého opovrení. Osvojoval jsem si dychtivì jeho cynickou svrchovanost nad vìcmi ivota; pomáhal mnì vítìznì pøekonat tu spoustu nových dojmù a nedostupných
vìcí; mohl jsem se dívat s hrdostí a uspokojením, naè
na vechno kalu. Co mi to nedávalo ohromný pocit pøevahy nad èímkoliv, co popírám? Co mì to neosvobozo-

valo z romantického a bolestného snìní o ivotì, jen pøes
vecku mou slavnou svobodu a úøednì ovìøenou zralost
se poøád jetì nedal chytit do rukou? Mladý èlovìk chce
vechno, co vidí, a zlobí se, e to nemùe mít; proèe
se mstí na svìtì i na lidech a hledá, co by jim napøel. A pak
se snaí dokázat svou bouølivost sám sobì; nastanou flamendrovské noci, výpravy na okraje ivota, dìsnì vanivé debaty a sháòka po zkuenostech lusky, jako by to byly
ty nejslavnìjí trofeje muství.
Snad to bylo i jinak; snad se ve mnì nahromadilo divokosti a nesmyslu za tìch pøikrèených a koláckých osm
let, a teï to muselo ven. Snad to patøí prostì k mládí
jako rùst vousù a mizení brzlíku. Bylo patrnì nutné
a pøirozené proít to; ale mìøeno celým ivotem, bylo to
období divné a vyinuté, velkolepé maøení èasu a cosi
jako radost, e se nám podaøilo poruit smysl ivota. U
jsem ani nebyl zapsán na universitì; psal jsem vere,
myslím, e patné; pøesto vycházely v èasopisech,
o kterých u dávno nikdo neví. Jsem rád, e jsem je neschovával a e po nich nezùstalo památky ani v mé pamìti.
Rozumí se, e to prasklo. Tatínek za mnou pøijel
a ztropil ukrutný tartas; a e kdy tak, tedy nebude takový blázen, aby posílal synáèkovi peníze na flámování.
Nadul jsem se uraenì, patrnì ze patného svìdomí;
já mu ukáu, e se uivím sám. Podal jsem k øeditelství
eleznic ádost, abych byl pøijat za úøednického aspiranta, a k svému pøekvapení jsem dostal vyøízení kladné.

X
Byl jsem pøidìlen na nádraí Frantika Josefa v Praze,
abych se zauèil v dopravní i kanceláøské slubì: kanceláø, která mìla okno na tmavý peron a kde se musilo
po celý den svítit; straná a beznadìjná díra, kde jsem
pøepoèítával transitní poplatky a takové vìci. Pøed oknem se míhají lidé, kteøí na nìkoho èekají nebo nìkam
jedou; má to svou nervosní, skoro pathetickou atmosféru odchodù a pøíchodù, zatím co èlovìk za oknem krábe pitomé, dokonale lhostejné cifry. Nechte to být, nìco
na tom je. A obèas si protáhnout kosti na peronì,
s lhostejnou tváøí, nebo já jsem tady doma, abyste vìdìli. Jinak nesmírná, trudná, pustá otrava; jediné hluboké uspokojení: e u jsem tedy muem, který se sám iví.
Ano, hrbím se pod lampou, jako kdy jsem psával poèetní úkoly; ale tehdy to byla jenom pøíprava na ivot, kdeto
teï je to sám ivot. To je ohromný rozdíl, pane. Poèal
jsem pohrdat kumpány, se kterými jsem probíjel minulý
rok; jsou to nezralí, nesamostatní hoi, kdeto já jsem
se stal muem, který u stojí na vlastních nohou. Vùbec
jsem se jim vyhýbal; radìji jsem zapadl do fotrovské hospody, kde si tatíci vykládali své starosti a rozumy. Pánové, ani já tu nesedím jenom tak; jsem dospìlý a hotový
èlovìk, který se iví úmornou a neradostnou prací. Vdy
je to hrozné, co musím dìlat, abych se uivil; celý den
se tam svítí syèící plynovou lampou, to pøece nelze vydret; aspirant nebo neaspirant, já u vím, pánové, co je to
ivot. Proè jsem se na to dal? To máte tak, rodinné ohledy a podobnì. Za mého dìtství u nás stavìli eleznici,
a já jsem se chtìl stát konduktérem nebo tím chlapíkem,
co vozí na huntu odstøílený kámen. Víte, klukovský ideál;
proto krábu avisa a takové vìci. - Nikdo si mì nevímal,

kadý zralý èlovìk má své vlastní starosti; bál jsem
se prostì jít domù, protoe bych z únavy musel lehnout
do postele, a pak bych zase dostal noèní horeèku a tekl
by po mnì ten nesmyslný pot; to je z té tmavé kanceláøe,
víte? Nikdo to nesmí vìdìt, aspirant nesmí stonat, nebo
by ho propustili; musí si nechat pro sebe, co s ním v noci
je. Jetì dobøe, e jsem nadìlal dost velijakých zkueností, má se mi aspoò co zdát. A jaké tìké sny: vechno
se prostupuje a mate; je to obludné. Tohle je tak opravdivý a váný ivot, pánové, e z toho chcípám. Èlovìk musí
ivot jaksi zahodit, aby pochopil jeho cenu.
Toto období mého ivota, to byl jakýsi ustavièný monolog; monolog je hrozná vìc, trochu jako sebenièení, nìco
jako pøetínání pout, která nás váou k ivotu; èlovìk, který vede monolog, u není jenom osamìlý, nýbr je vyøadìn nebo ztracen. Bùhvíjaký to byl ve mnì vzdor nebo
co: nalézal jsem ve své kanceláøí jakousi vzteklou zálibu u proto, e mì nièila; k tomu ten rozèilený spìch
pøíjezdù a odjezdù, poøád ten chvat, poøád ten nepoøádek; nádraí, jmenovitì nádraí velkého mìsta, je pøekrvená, trochu jako zjitøená uzlina - èert ví, proè se sem
táhne tolik pakáe, zlodìjíèkù, pasákù, cour a divných
individuí; snad proto, e lidé, kteøí pøijídìjí nebo odjídìjí, jsou u tím vyinuti ze svých zvykových kolejí
a stávají se, abych tak øekl, pøíznivou pùdou, na které
mùe bujet vekerá neøest. Èichal jsem s uspokojením
ten slabý pach rozkladu, hodilo se to k mé horeèné náladì, k tomu mstivému pocitu zániku a chcípání. A pak,
víme, bylo tu jetì jedno vítìzné zadostuèinìní; tady
na tom peronì jsem vystoupil, je tomu nìco víc ne rok,
vydìený venkovský jelimánek s døevìným kuføíkem,
nevìdoucí, kudy kam; a teï jdu pøes koleje mávaje avisy, nedbalý a blaseovaný; jak daleko jsem za tu dobu

doel, kde jsem nechal svá hloupá a nesmìlá léta! Jak
daleko, skoro a na konec!
Jednoho dne jsem nad svými lejstry vykalal do kapesníku kus krve, a zatím co jsem se na ni pøekvapenì
díval, pøila toho jetì vìtí, ohromná porce. Sebìhli
se kolem mne, polekaní a bezradní, jeden starý oficiál
mi utíral ruèníkem zpocené èelo; pøipadal jsem si jako
pan Martinek u nás doma, chytlo ho to pøi práci, a pak
sedìl na hromadì prken, stranì bledý a zpocený,
s oblièejem v dlaních; díval jsem se na nìho z dálky,
nesmírnì zaraen a polekán, - teï jsem mìl stejnì silný
pocit hrùzy a dálky jako tehdy. Ten starý oficiál, brejlatý,
podobný èernému a pomalému brouku, mì pak dovedl
domu a uloil do postele; chodil mì dokonce navtìvovat, protoe vidìl, e se bojím. Za nìkolik dní jsem vstal,
ale bùh ví, co se se mnou stalo: mìl jsem dìsnou touhu
ít, i kdyby to bylo tak tie a pomalu jako ten oficiál; touhu
sedìt u stolu a pøevracet lejstra, zatím co plynová lampa
tie a úpornì syèí Tehdy byl nahoøe v úøadì nìkdo moc rozumný; nedìlali dlouhé okolky s vyetøováním mého zdravotního
stavu a pøeloili mì sluebnì na eleznièní stanièku
v horách.
XI
Byl to svým zpùsobem konec svìta; tady se konèila
tra; kousek za nádraíèkem bylo nárazitì, kde poslední
rezavá kolej zarùstala pastuí tobolkou a suchou metlicí. Dál se nejede; dál u huèí zelená horská øíèka v ohybu
tìsného údolí. Tak, tady jsme jako na dnì kapsy, konec,
dál není nic. Myslím, e sem byla eleznice postavena
jen proto, aby vozila fony z pily a dlouhé, rovné pnì
spoutané øetìzem. Krom nádraí a pily tam byla hospo-

da, nìkolik døevìných domkù, Nìmci jako polena a lesy
dunící vìtrem jako varhany.
Pøednosta stanice byl mrzutý èlovìk, podobný mroi;
mìøil mì podezíravì - kdopak ví, proè sem pøesadili mládence z Prahy, asi z trestu; nutno se mu dívat na prsty.
Dvakrát za den pøijídìl osobní vláèek se dvìma vozy,
z nich vylezl hlouèek vousáèù s pilami a sekerami,
se zelenými klobouky na zrzavých palicích; kdy odzvonil
signál jeho pøíjezdu, bim bim bim, bim bim bim, vycházelo se na peron, aby se asistovalo velké události dne.
Pøednosta s rukama za zády mluví s vlakvedoucím, strojvùdce jde na pivo, topiè dìlá, jako by otíral pinavým
hadrem lokomotivu, a je zas ticho; jen kousek dál bouchají prkna nakládaná na vagony.
Ve stinné kanceláøièce tiká telegrafní aparát, to nìjaký
pán z pily ohlauje svùj pøíjezd; veèer bude stát pøed
nádraím koèárek s kníratým koèím, jen bude zádumèivì odhánìt koneèkem bièe mouchy s plece ryavých
koní. Na, prrr, øekne chvílemi tenkým hlasem, konì
pøelápnou a je zase ticho. Pak pøisupí vláèek se dvìma vozy, pan pøednosta trochu uctivì a trochu dùvìrnì
salutuje tomu velmoi z pily, který si jde sednout do koèárku, mluvì nápadnì hlasitì; ti druzí smrtelníci mluví
na nádraí jenom tlumenými, huhlavými hlasy. Tak, a to
u je konec dne; teï nezbývá ne jít do hospody, kde je
jeden stùl prostøen bílým ubrusem pro pány z nádraí,
z pily a z lesní správy; nebo jetì chvíli courat po kolejích a tam, kde zarùstají trávou a pastuí tobolkou, sednout si na hromadu foen a dýchat bøitký vzduch. Vysoko na hromadì prken sedí klouèek, ne, u to není tak
vysoko, a z klouèka je pán v upjaté úøední bluze, s úøední
èepicí na hlavì a se zajímavým knírkem v zajímavì bledé tváøi; èert ví, proè ho sem poslali, myslí si pan pøed-

nosta poslední stanice na svìtì. Hlásím, pane pøednosto,
za tím úèelem ho sem poslali: aby sedìl na prknech, jako
sedával doma. Èlovìk musí mnoho ujít, aby se dostal
zase domù. Musí se mnoho uèit a prodìlat mnoho hloupostí, musí vykalat kus ivota, aby se zase nael
na fonách vonících døevem a pryskyøicí. Prý je to zdravé na plíce, øíká se. A u se dìlá tma, na nebi vyskakují
hvìzdy; doma také bývaly hvìzdy, ale ve mìstì ne. Co
jich tady je, ne, co jich je, to je k nevíøe. A pak si èlovìk
myslí, kdoví oè e nejde, kdoví co vechno e nemá
za sebou; a ono zatím, takové spousty hvìzd! A toto je
opravdu poslední stanice na svìtì: kolej dobíhá v trávì
a pastuí tobolce, a pak u je hned vesmír. Hned za tím
nárazitìm. Èlovìk by øekl, to huèí øeka a les, a zatím to
huèí vesmír, hvìzdy elestí jako listy olí a horský vítr
provívá mezi svìty; pane, to se to dýe!
Nebo jít s prutem mezi pstruhy, sedìt nad kvapnou øíèkou a dìlat, e jako rybaøíme; a zatím, jenom se dívat
do vody, co toho uplyne; je to poøád tá vlna a poøád
nová, poøád tá a nová, a nikde ádný konec; èlovìèe,
co toho s tou vodou uplyne! Jako by se v tobì nìco oddìlovalo, nìco se z tebe vyplavovalo, a u to bere voda.
Kde se toho v èlovìku nabere; poøád to odnáí s sebou
nìjaký jeho rmut a smutek, a poøád ho zbývá dost napodruhé. Jenom té samoty co uplynulo, a nikde ádný
konec. Mladý èlovìk sedí nad vodou a vzdychá samotou. To je dobøe, praví v nìm nìco, jen hodnì vzdychej,
a hodnì zhluboka; to je zdravé pro plíce. A rybáø pstruhù vzdychá hojnì a hluboce.
Ale, budi øeèeno: nepoddal se lehko a nesmíøil se jen
tak s poslední stanicí na svìtì. Pøednì je nutno ukázat,
e pøiel z Prahy a e není ledaskdo; dìlí mu dobøe být
trochu tajemný a tváøí se pøed lesními adjunkty

a rudonosými bradáèi z lesù jako mu, který má mnoho
za sebou; jen se podívejte, jaké hluboké a ironické rýhy
mu vyryl ivot u huby. Nechápali to dobøe, byli pøíli zdraví; renomovali svými dobrodrustvími s holkami na malinách nebo z vesnických tancovaèek; dovedli se naprosto zabrat do hry v kuelky po celá nedìlní odpoledne.
Zajímavì bledý mu na konec shledal, e ho mírnì a klidnì poutá dívat se na bìh koule a pád kuelek; poøád
toté a poøád nové, jako ty vlny na øece. Kolej zarùstající metlicí a pastuí tobolkou. Hromady prken odvezených, a jsou tu zas hromady nové. Poøád toté a poøád
nové. A paní; chytil jsem pìt pstruhù, kde? hned za nádraím, takovíhle chlapíci. Nìkdy jsem se zhrozil: tohle
e je ivot? Ano, to je ivot, dva vláèky dennì, slepá
kolej zarostli trávou a za ní hned vesmír jako stìna.
A zajímavý mladý mu, sedící na hromadì foen,
se spokojenì shýbl pro kamínek, aby jím hodil po výhybkáøovì slepici. Tak, a teï se rozèiluj, ty hloupá; já u
jsem vyrovnaný èlovìk.
XII
Teï to vidím: to celé skøípìní a øinèení, to byl jenom
pøejezd pøes výhybku; myslel jsem, e se rozletím, jak
to ve mnì lomozilo, a zatím jsem u vjídìl na tu pravou a dlouhou kolej ivota. V èlovìku se nìco brání, kdy
se jeho ivot dostává do své definitivní dráhy: pøedtím
mìl jetì neurèitou monost být tím nebo oním, jít tam
nebo onam, ale nyní má být rozhodnuto s platností vyí, ne je jeho vùle. Proto se vnitønì vzpouzí a lomcuje
sebou, nevìda, e ty jeho otøesy jsou právì údery kol
osudu vjídìjících na svou správnou kolej.

Teï to vidím, jak je to vechno pìknì a souvisle rozvinuto u od dìtství; nic, skoro nic nebylo pouhá náhoda,
nýbr èlánek v øetìzu nutností. Øekl bych, e o mém
osudu bylo rozhodnuto, kdy se v kraji mého dìtství
poèala stavìt dráha; malinký svìt starého mìsteèka byl
náhle zapojen do prostoru, otvírala se cesta do svìta,
mìsteèko si obouvalo sedmimílové boty; zmìnilo
se ukrutnì od té doby, narostlo tam továren, penìz
a bídy, byl to zkrátka jeho dìjinný pøerod. I kdy jsem
tomu tehdy tak nerozumìl, okouzlovaly mì ty nové, hluèné, chlapácké vìci, které vtrhly do uzavøeného svìta dítìte, ty hulákající tlupy barabù, sebranka z celého svìta, rány dynamitem a rozstøílené stránì. Myslím, e ta
veliká dìtská láska k cizí holèièce byla z nejvìtí èásti
výrazem toho okouzlení. Zùstalo to ve mnì podvìdomì
a neodvolatelnì: proè jinak bych byl pøi první pøíleitosti
pøiel na to, ucházet se o místo pøi eleznici?
Léta studií, já vím: to byla jako jiná kolej; ale co se mi
dost nestýskalo a nebyl jsem jako ztracený? Ale zato
jsem nalézal uspokojení a jistotu v plnìní povinností; bylo
mi úlevou dret se pøedepsané cesty hodin a úkolù; byl
tu jakýsi øád, ano, byla tu pevná kolej, po které jsem
se mohl rozjet. Jsem patrnì úøednická povaha; potøebuju, aby mùj ivot byl øízen povinností, abych mìl pocit, e dobøe a naplno funguju. Proto to dopadlo tak
katastrofálnì, kdy jsem s pøíchodem do Prahy ztratil
pøesné a bezpeèné koleje, které by mì vedly. Najednou
jsem nebyl ovládán ádným rozvrhem hodin a ádným
úkolem, který musí být do zítøka do rána hotov. Protoe
mì hned neuchopila jiná autorita, oddal jsem se divoké
autoritì tlustého, opilého básníka. Boe, jak je to jednoduché, a já jsem se tehdy domýlel, kdovíco e neproívám. I básnì jsem psal, jako kadý druhý student

za onìch èasù, a myslel jsem, e koneènì jsem nael
sebe sama. Kdy jsem se ucházel o místo u dráhy, dìlal jsem to tehdy ze vzdoru a abych ukázal tatínkovi;
ve skuteènosti jsem u, nevìdomky a slepì, hledal pod
nohama pevnou a svou cestu.
A je tu jetì ta zdánlivá malièkost, nevím, zda si ji nezvelièuju: mé vyinutí se zaèalo v té chvíli, kdy jsem
s kufrem v ruce uvízl na peronu, bezradný a ubohý, div
e jsem neplakal hanbou a rozpaky. Dlouho jsem
se palèivì stydìl za tuto poráku. Kdo ví: tøeba jsem
se stal pánem u dráhy a nakonec i ponìkud vyím koleèkem v eleznicích také proto, abych sám pøed sebou
odèinil a napravil ten trapný a pokoøující okamik
na peronu.
***
Pravda, toto jsou dodateèné výklady; ale nìkdy jsem
míval intensivní a podivnou zkuenost, e chvíle, kterou
proívám teï, odpovídá nìèemu dávnému v mém ivotì; e se v ní naplòuje nìco; co bylo ito u døív. Tøeba
to, kdy jsem se pod syèící lampou hrbil nad avisy: boe,
vdy to je toté, jako kdy jsem se lopotil se kolními
úkoly, hryzaje násadku a pohánìn hrùzou, e to musí
být hotovo. Nebo pocit svìdomitého áka, kterého jsem
se nezbavil po celý ivot: e mám udìlány vechny úlohy. Je zvlátní, e chvíle, kdy jsem si uvìdomoval tento
daleký a podivnì jasný vztah k nìèemu dávno minulému, mì rozechvívaly jako zjevení èehosi tajemného
a velikého; ivot se mi v nich zjevoval jako hluboká
a nutná jednota, prostoupená neviditelnými vztahy, je
postihujeme jenom výjimeènì. Kdy jsem na poslední
stanicí svìta sedal na fonách, které mi pøipomínaly ta-

tínkùv truhláøský dvùr, poèal jsem po prvé s úasem
a odevzdanì proívat krásný a jednoduchý poøádek ivota.
XIII
Po náleité dobì jsem byl pøeloen na stanici vyí tøídy. Byla to, pravda, nevelká a prùbìná stanice, ale byla
na hlavní trati; estkrát dennì tudy projídìly veliké expresy, ani tu ovem zastavovaly. Pøednosta byl Nìmec
a veliký dobrák; po celý den kouøil gypsovku, ale kdy
byl signalisován rychlík, postavil ji do kouta, okartáèoval
se a odebral se na peron, aby vzdal náleitou èest mezinárodnímu spoji. Nádraí jako z cukru, ve vech oknech petunie, vude koíky s lobelkou a lichoøeøinicí;
zahrada plná eøíku, jasmínu a rùí, a jetì podél skladitì a hradel samý záhon, samý kvetoucí mìsíèek,
samá pomnìnka, samé hledíky. A vechno se muselo
jenom lesknout, okna, lampy, zelenì natøené pumpy, jinak se starý pán hroznì rozèiloval: Copak to je, hartusil, tady jezdí mezinárodní rychlíky, a vy tu máte takové
svinstvo! To svinstvo byl tøeba pohozený papírek, ale
nesmí to být, nebo se blíí veliká chvíle: tamhle za ohybem se s chraptivým houknutím vynoøuje mohutná, vysoká hruï rychlíkové lokomotivy, starý pán popojde tøi
kroky vpøed, a u to burácí mimo, strojvùdce zdraví rukou, na stupátkách rychlíku salutují konduktéøi, starý pán
stojí v pozoru, paty u sebe, boty vyletìné jako zrcadlo,
a zvedá dùstojnì ruku k èervené èepici. (Pìt krokù vzadu, ten zajímavì bledý úøedník s vysokou èepicí, v kalhotech vyletìných sedìním a salutující trochu nedbaleji, to jsem já.) Pak se starý pán irokým, hospodáøským pohledem podívá na modré nebe, èistá okna, kve-

toucí petunie, uhrabaný písek, své záøící boty a koleje,
které se lesknou, jako by je zvlá za tím úèelem dal
vycídit, pohladí si spokojenì nos, nu, dobré to bylo,
a jde si zase zapálit gypsovku. Tento obøad se konal
estkrát dennì, vdycky se stejnou pompou a stejnì
slavnostnì. eleznièní národ z celé monarchie znal starého pána a jeho vzorné nádraí; ten slavný prùjezd
byl váná a milá hra, na kterou se vichni tìili. Kadé
nedìle odpoledne bylo na krytém peronì sváteèní korso; místní lid, nastrojen a nakroben, promenoval tie
a zpùsobnì pod koíky lobelií, zatím co starý pán pøecházel s rukama na zádech u kolejí jako éf podniku
dohlíející, je-li vechno v poøádku. Bylo to jeho nádraí, jeho hospodáøství; a kdyby se mohly dít zázraky, aby se dostalo odmìny a slávy spravedlivým duím, jednoho dne by se zastavil mezinárodní rychlík (ten
ve 12.17) na peronì a z nìho by vystoupil císaø pán;
zvedl by dva prsty k èepici a øekl by: Máte to tu pìkné,
pane pøednosto. U jsem i se na to vae nádraí mockrát díval.
Mìl rád svoje nádraí, mìl rád vechno, co náleelo
k eleznicím, a ze veho nejradìji mìl lokomotivy. Znal
vechny podle èísel jejich serií i podle jejich ctností. Ta
a ta trochu patnì stoupá, ale zato, pane, ta postava!
A tahle, koukejte, jaká délka, pane na nebi, to je kotel!
Mluvil o nich jako o dìvèatech, uznale a rytíøsky. Pravda, tahle krátká a bachratá estatøicítka s baòatým komínem, vy se jí smìjete; ale zato jak je stará, vy mladíku! K rychlíkovým strojùm choval obdiv naprosto vánivý; ten krátký, atletický komín, ten vysoký hrudník a ta
kolesa, kamaráde, to je krása! Jeho ivot byl pøímo pathetický tím, e ho ta krása míjela jenom v letu, jako hrom;
a pøece pro ni si letil boty, pro ni zdobil okna petuniemi

a dozíral, aby nikde nebylo poskvrnky. Boe, jaký jednoduchý recept pro astný ivot: to, co dìláme, dìlat
z lásky k vìci.
A ví bùh, jakým divem se na tom nádraí sela taková
sbírka dobrákù. Telegrafista, plachý a zajíklý mládenec,
který sbíral potovní známky a hroznì se za to stydìl;
vdycky je honem schovával do zásuvky, zardìlý a
po vlasy; dìlali jsme vichni, e o tom jako nevíme,
a trousili jsme potají po jeho stole, mezi jeho papíry, mezi
stránky knihy, kterou mìl rozeètenou, kdejakou známku
jsme sehnali. Ty známky nám dodávali vlakoví poáci.
Asi je odlepovali se vech dopisù z ciziny, které ly jejich rukama; protoe to nemá být, tváøil se starý pán, e
o tam nemá nejmeního vìdomí, a bylo na mnì, abych
vyøizoval nedovolenou èást naeho tajného podniku;
naèe s ohromným nadením pomáhal strojit úklady
na ostýchavého telegrafistu. Neastný mládenec nacházel známky z Persie v kapse starého kabátu nebo Kongo ve zmuchlaném papíøe, ve kterém si pøinesl pøesnídávku; pod lampou nael èínskou známku s drakem a z
kapesníku vytøepal modrou Bolivii. Vdycky se ukrutnì
zaèervenal a oèi se mu zalily slzami pohnutí a úasu;
ilhal po nás, ale my nic, kdepak; my nemáme ani zdání, e by tady nìkdo sbíral známky. astní dospìlí, kteøí si hrají.
Vìènì bublající portýr, jen desetkrát dennì kropí peron esovitým èùrkem vody a vadí se s lidmi, kteøí
na nádraí pøedstavují nepolepitelný ivel nepoøádku
a zmatku. Kdyby to tak lo, nepustit sem nikoho; ale co
má èlovìk dìlat s tìmi bábami a jejich nùemi a ranci.
Poøád poutí hrùzu a poøád se ho nikdo nebojí; jeho ivot je tìký a rozèilený, a jenom kdy stanicí rachotí

mezinárodní rychlík, pøestává hudrovat a vypne prsa.
Abyste vìdìli, tady já jsem na to, aby tu byl poøádek.
Starý lampáø, melancholický a náruivý ètenáø; krásné
a jímavé oèi, jako mìl pan Martinek doma nebo mùj nebotík kamarád ze koly; vùbec mi je èímsi pøipomínal,
a proto jsem nìkdy zapadl k nìmu do døevìné lampárny, vysedal na úzké lavièce a zavádìl se starým nemluvou roztrité a pomalé meditace: tøeba proè jsou enské takové nebo co mùe být po smrti. Konèilo se to resignovaným vzdechem: a vùbec, kdopak ví, ale i to bylo
nìjak uklidnìné a smírné; prosím vás, chudý èlovìk musí
pøijmout. pozemské i záhrobní vìci, a jsou tak nebo tak.
Zøízenec ze skladitì, otec asi devíti nebo kolika dìtí;
ty dìti byly také vìtinou ve skladiti, a kdy tam nìkdo
pøiel, mizelo to honem za bednami jako myi. Ono to
nemìlo být, ale co si poèít s takovým poehnaným otectvím. V poledne to sedìlo na rampì skladitì podle velikostí, jedno svìtlovlasejí ne druhé, a jedlo to koláèe
s povidly, patrnì proto, aby to mohlo mít povidlové kníry
od ucha k uchu. Nedovedu si vzpomenout, jak vypadal
a jaký byl jejich táta; vidím jenom jeho plandavé kalhoty
s hlubokými záhyby, které se zdály vyjadøovat samou
oteckou starostlivost. A tak dále: samí takoví øádní, svìdomití, citliví lidé - i to patrnì náleí k obyèejnosti mého
ivota, e jsem poznal tolik hodných lidí.
Jednou jsem stál za vlakovou soupravou; po druhé
stranì el lampáø s výhybkáøem, nevidìli mì a mluvili
o mnì.
...hodný èlovìk, øekl výhybkáø.
Takový dobrák, bruèel pomalý lampáø.
Nu tak. Tak tady to máme, a teï u jsme doma.
A honem se schovat pøed lidmi, abych se vyrovnal s tím,
e jsem vlastnì astný a jednoduchý èlovìk.

XIV
Takové nádraí je svìt pro sebe; souvisí víc se vemi
stanicemi, s nimi je pojí koleje, ne s tím svìtem, co je
na druhé stranì plotu. Jetì tak ten plácek pøed nádraím, kde èeká lutá potovní kára, náleí tak trochu
k nám; ale do mìsta se chodí jako do cizí konèiny, tam
u nejsme na své pudì a nemáme s tím skoro nic spoleèného. Tady je nápis Cizím vstup zakázán, a co je za tou
tabulkou, je jenom pro nás; a vy druzí, buïte rádi, e vás
pustíme na peron a do vlakù. Vy si nemùete dát pøi vchodu do mìsta nápis Cizím vstup zakázán, vám není dáno
takové výluèné a uzavøené království. My jsme jako ostrov zavìený na elezných kolejích, na nich jsou navleèeny dalí a dalí ostrovy a ostrùvky; to vechno je nae
a oddìleno od druhého svìta ploty a závorami, tabulkami a zákazy.
Proèe vimnìte si, e po této své uzavøené pùdì kráèíme jinak ne jiní lidé, dùleitìjí a s nedbalostí, je
se velmi lií od vaeho zmateného chvatu. Zeptáte-li
se nás na nìco, nakloníme trochu hlavu, jako bychom
se divili, e na nás mluví tvor z jiného prostøedí. Ano,
øekneme, vlak èíslo 62 má sedm minut zpodìní. Chtìli
byste vìdìt, o èem mluví stanièní úøedník
s vlakvedoucím, jen se vyklání ze sluebního vozu?
Chtìli byste vìdìt, proè stanièní úøedník, stojící
na peronì s rukama za zády, se náhle otoèí a dlouhými,
rychlými, rozhodnými kroky odchází do své kanceláøe?
Kadý uzavøený svìt se stává svìtem ponìkud tajuplným; do urèité míry je si toho i vìdom a poívá to
s hlubokým uspokojením.

Kdy si vzpomínám na tu dobu, vidím to nádraí jakoby shora, jako malou a èistou hraèku; ty druhé krychlièky, to je skladitì, to je lampárna, to jsou hradla
a domeèky tratových hlídaèù; tady uprostøed bìí hraèkové kolejnice, a ty katulky, to jsou jako vagony a vlaky.
--, --, po hraèkových kolejích bìhají malinké lokomotivy. Ta drobná, tlustá figurka je pan pøednosta,
právì vyel z nádraí a stojí u tìch miniaturních kolejí.
A ten druhý, s vysokou èepicí a nohama napjatýma, a
se prohýbají, to jsem já, ten modrý je portýr a ten
v halenì lampáø; vichni jsou hodní a sympatiètí
a vyznaèují se milou zøetelností. --, --, pozor, teï
jede rychlík. Kde jsem to u zail? Ale vdy to je, jako
kdy jsem byl klouèek na tatínkovì dvoøe: do zemì
se zapíchají tøísky jako plot, ohrada se vysype èistými
pilinami a do toho pár barevných bobù; to jsou slepice,
a ten nejvìtí bob, ten kropenatý, je koke. Klouèek
se naklání nad svou ohradou, nad svým malièkým svìtem, samým soustøedìním tají dech a eptem volá:
Na pu pu pu! Jene klouèek nemohl do své ohrady
pojmout druhé lidi, ty veliké; ti mìli kadý svou jinou hru,
hru na øemesla, na domácnost, na mìsteèko; ale teï,
kdy jsme velcí a vání, hrajeme vichni svou spoleènou hru, hru na nae nádraí. A proto jsme si to tak vyòoøili, aby to bylo jetì víc nae a jetì víc hraèka;
a proto, ano; vechno souvisí, i to, e to byl takový uzavøený svìt, obehnaný plotem a zákazy. Kadý uzavøený
svìt se stává ponìkud hrou; proèe si tvoøíme výluèné,
jen nae, árlivì ohrazené oblasti svých zálib a koníèkù,
abychom se mohli oddat své znejmilejí høe.
Hra, to je vìc váná, má svá pravidla a svùj závazný
øád. Hra je pohøíené, nìné nebo náruivé soustøedìní na nìco, na jenom nìco; proto budi to, naè se upou-

táváme, isolováno ode veho ostatního, vydìleno svými pravidly a vyòato z té okolní skuteènosti. A proto,
myslím, má hra zálibu ve zmeneném mìøítku; je-li nìco
udìláno malinkým a zdrobnìlým, je to vyòato z té druhé
skuteènosti, je ta víc a hloubìji svìtem pro sebe, naím
svìtem, ve kterém mùeme zapomenout, e je jetì
nìjaký jiný. Tak, a teï se nám podaøilo odtrhnout
se od toho druhého svìta, nyní jsme uprostøed èarovného kruhu, jen nás oddìluje; je svìt dítìte, je kola, je
bohémská parta básníkova, je poslední stanice na svìtì;
je èisounké nádraí vysypané pískem a celé i vroubené
kvìtinami, a tak dále, a nakonec je zahrádka pensistova,
poslední vydìlený svìt, poslední tichá a soustøedìná hra;
èervené klásky dluichy, chladné laty tavolníkù a na dva
kroky dál na kameni pìnkava, hlavièku na stranu, a dívá
se jedním okem: Co ty vlastnì jsi?
Ohrada z tøísek zapíchaných do zemì, hraèkové koleje, je se rozbíhají a zase sbíhají, hraèka nádraí,
krychlièky skladi a hradel; hraèky semaforù a výhybek,
barevných signálù a pump; krabièky vagonù a dýmající
mainky; hudrující modrá figurka kropící peron, tlustý
pán s èervenou èepicí; ten panáèek s nohama napjatýma, a se mu prohýbají, to jsem já. Nahoøe v oknì
za kvetoucími petuniemi hraèka panenky, to je dcera starého pána. Panáèek salutuje, panenka rychle kývne hlavou, a je to. S veèerem vyjde panenka a sedne si
na zelenou lavièku pod kvetoucími bezy a jasmíny. Ten
ve vysoké èepici stojí u ní, nohy napjaty, a se mu prohýbají. Dìlá se tma, na kolejích svítí èervená a zelená
svìtýlka, po peronech se klátí eleznièáøi s rozatými lucernami. V ohybu kolejí to chraptivì zahoukne, to u je
veèerní rychlík a drandí si to se vemi okny svítícími.
Ten ve vysoké èepici se ani neohlédne, má tady nìco

dùleitìjího; ale oba mladé lidi to pøejede divnì
a rozechvìnì jako dálka a dobrodruství, i bledé panence potmì zasvítí oèi. Ano, u musí jít domù, a podává
tomu ve vysoké èepici prsty tøesoucí se a trochu vlhké.
Z lampárny vychází dìda lampáø a mumlá nìco, asi:
A vùbec, kdopak ví. Na peronì stojí ten ve vysoké èepici
a dívá se nahoru do jednoho okna. Jakýpak div, vdy je
to jediné dìvèe tady na tom ostrovì, jediná mladá ena
v tomto uzavøeném království; u to jí propùjèuje vzácnost ohromnou a výjimeènou. Je pìkná mládím a èistotou;
její tatík je takový dobrák a máma dùstojná a skoro vzneená, vonící jakoby cukrem a vanilkou. Panenka je Nìmkynì, ale to jí dodává trochu jako cizokrajnosti. Boe, vdy
i to u tady bylo, tehdy to hùdì neznámého jazyka; tak
tedy opravdu je celý ivot udìlán jako z jednoho kusu?
A pak u ti dva sedají na lavièce vedle sebe a mluví
nejvíc o sobì samotných; to u nekvete jasmín, ale podzimní jiøiny. Vichni dìlají, jako by ty dva tam vzadu nevidìli; starý pán v tu stranu radìji ani nejde, a lampáø,
kdy tudy musí projít, kale z dálky, pozor, to jsem já.
Ach, vy dobøí, naè tolik okolkù; jako by to bylo nìco neobyèejného a vzácného, e nìkdo je po ui zamilován
do dcery svého pøednosty! To se stává, to u náleí
k tomu obyèejnému a konvenènímu ivotu; vdy je to
jako v pohádkách pro dìti: ucházet se tak trochu o princeznu. Vecko je jako na dlani; ale i to náleí k poesii
pøípadu, rozechvìnì otálet a netroufat si, jako by lo
o nìco nedostupného. I panenka je v tom a po ui, ale
má v sobì hluboce napsána pravidla hry; nejdøív, podat
jen koneèky neklidných prstù; vyhlíet za petuniemi,
a pak dìlat, jakoby nic. Potom vyjde najevo, e ten druhý byl tìce, hroznì, smrtelnì nemocen; kdy je tomu
tak, lze ho dret mateøsky za ruku a domlouvat mu hor-

livì a dojatì: Musíte se etøit, musíte být zdráv; tolik bych
vám chtìla pomoci! A u je tu most, po kterém pøecházejí
s bøehu na bøeh celé houfy dojatých, velkoduných
a dùvìrných citù; u pro nì nestaèí ani ten most, je nutno si tisknout ruce, aby se to sdìlovalo i beze slov. Poèkat, kdypak u tohle bylo, kdypak jsem u proíval tuto
rozko být hýèkán a litován ve své bolesti? Ano, to bylo,
kdy maminka zvedala øvoucí dítì, ty mé zlato, ty jediný
na svìtì! Kdybych teï zastonal, u by ke mnì nechodil
starý oficiál, který nemìl ádný krk a vypadal jako èerný
brouk; to bych leel bledý a horeèný, do svìtnice by
vklouzla panenka s uplakanýma oèima, a já bych dìlal,
e spím; a ona, sklonìna nade mnou, by najednou zatkala: Ty mùj jediný, ty mnì nesmí umøít! Ano, jako
maminka. I panence dìlá dobøe být jaksi maminkou
a opøádat toho druhého svou rozlítostnìnou starostí;
myslí si s oèima plnýma slz, kdyby stonal, jak bych o nìho
peèovala! Ani neví, jak si ho tím pøisvojuje, jak si ho hledí podrobit; chce, aby byl její, aby se nemohl bránit a poddal se stralivé obìtavosti její lásky.
My øíkáme láska, ale on to je celý zástup citù, ani je
v tom houfu nemùeme vechny rozeznat. Na pøíklad
nejen potøeba být litován, ale zároveò potøeba imponovat. Abys vìdìla, panenko, já jsem silný a temný chlap;
silný a hrozný jako ivot. Ty jsi tak èistá a naivní, ty neví, co to je. A jednoho èerného veèera, který zastøel
ve, se poène mu na lavièce zpovídat. Renomuje tím
nebo je pokornì zdrcen andìlskou èistotou té panenky,
kterou drí za ruku? Já nevím, ale je nutno øíci ve. Lásky, které byly. Pustý a hanebný ivot tam v Praze, holky,
sklepnice a takové zkuenosti. Panenka ani nedutá, vytrhla tomu druhému ruku a sedí ztrnule; bùh ví, jaké zástupy citù proívá. A to je vechno, v mé dui je èisto

a vykoupenì; co mi øeknete, dìvèátko nejèistí, co mi
na to øeknete? Neøekla nic, jen krátce, køeèovitì, jako
v prudké bolesti stiskla mi ruku a utekla. Den nato, ádná panenka za petuniemi v ohnì. Vechno je ztraceno,
jsem pinavé a hrubé prase. A zase je tak èerná noc,
na lavièce pod jasmíny se bìlá panenka; ten ve vysoké
èepici si ani netroufá k ní usednout a prosebnì bruèí;
ona odvrací hlavu, má asi uplakané oèi, a dìlá vedle
sebe místo. Její ruka je jako mrtvá, nelze z ní dostat
slova, ó boe, co si poèít? Prosím vás, prosím vás, nemohla byste zapomenout, co jsem vám vèera øekl? Najednou se ke mnì obrátila, ducli jsme do sebe èely (jako
tehdy, to dìvèe s vylekanýma oèima), ale nìjak jsem
nael její sevøená, køeèovitá ústa. Nìkdo jde po peronì,
ale teï je vechno jedno; panenka mì bere za ruku, klade ji na svá malá, mìkká òadra a tiskne ji k nim skoro
zoufale - tu mne má, tady, a musí-li i toto být, a je to!
není jiných en, tady jsem já; já nechci, abys mohl myslet na jiné. Byl jsem bez sebe lítostí a láskou. Bùh chraò,
panenko, abych pøijal takovou obì; nic takového nemusí
být, staèí líbat uplakané oèi, rozmazávat slzy, být stranì
a slavnostnì dojat. Panenka je nesmírnì pohnuta tímto
rytíøstvím, je za to tak vdìèna, tak vdìèna, a ze samé nadené vdìènosti a dùvìry by byla s to se oddat jetì víc.
Proboha, takhle to dál nepùjde; i ona to ví, ale v ní je poøádek vìcí zapsán hloubìji; bere mì moudøe za ruku
a povídá: Kdy se vezmeme?
Toho veèera ani neøekla, e u musí domù; naè to,
nyní jsme klidní a rozumní; od této chvíle je v naich citech dokonalý a krásný poøádek. Rozumí se samo sebou, e ji doprovázím a ke dveøím, stojíme jetì
a nemáme ádný spìch s rozlouèením. Broukající portýr mizí v nìjakých jiných dveøích, a teï jsme jenom my

dva, to vecko je nae: nádraí, koleje, èervená a zelená
svìtýlka a spící øady vagonù. U se nebude panenka
schovávat za petuniemi; vdycky se tam ukáe, kdy
z nádraí vyjde na peron ten ve vysoké èepici, mrkne
do okna a s vypjatou hrudí, astný a spolehlivý, bude
konat to, èemu se øíká sluba.
Ale obrame to, obrame to; nebyla to jenom hraèka,
vùbec to nebyla hraèka; veliká a tìká je láska, a i ta
nejastnìjí je hrozná a zdrcující svou pøemírou. Nemùeme milovat bez bolesti, ké bychom umøeli láskou,
ké bychom zmìøili utrpením její nesmírnost, nebo ádná radost nedosáhne dna. Jsme bez míry astni
a tiskneme si ruce témìø zoufale: ty, zachraò mì, nebo
miluju pøíli. Jetì e jsou nad námi hvìzdy, jetì e je
dost místa pro nìco tak velikého, jako je láska. Mluvíme
jen proto, aby nás to mlèení nezdrtilo velikostí vìcí. Dobrou noc, dobrou noc, jak tìko je pøetrhnout tu vìènost
na kousky èasu! Nebudeme spát, bude nám pøetìko
a hrdlo nám bude svírat pláè lásky. Ké by u byl den,
boe, ké je den, abych ji mohl pozdravit v oknì!
XV
Brzo po svatbì jsem byl pøeloen na velkou stanici;
snad se za to pøimluvil starý pán, který mì ochotnì
a skoro s apetitem dobrého jedlíka pøijal do svého oteckého srdce. Teï jsi ná, øekl, a bylo to. Paní byla reservovanìjí; pocházela ze staré úøednické dynastie a byla
by si patrnì pøála vyvdat svou dceru do vyí státní sluby; poplakala si trochu zklamáním, ale protoe byla romantická a sentimentální, usmíøilo ji, e je to taková veliká láska.

Stanice, na kterou jsem pøiel, byla pochmurná
a hluèná jako továrna; dùleitá køiovatka, kilometry kolejí, skladití a výtopen, tìký nákladní provoz; vude
na prst uhelného prachu a sazí, celá stáda dýmajících
lokomotiv, staré a tìsné nádraí; nìkolikrát dennì se to
zadrhlo a musilo se to nakvap rozplétat, jako kdy
se s prsty u do krve odøenými rozvazuje zauzlené lano.
Nervosní a popuzení úøedníci, mruèící personál a vùbec
tak trochu peklo. Èlovìk do toho chodil jako havíø do dolu,
ve kterém se dìlají trhliny; kadou chvíli to mùe spadnout, ale je to práce pro chlapa; tady se aspoò cítí muem, køièí, rozhoduje a nese svou odpovìdnost.
A pak domù, po pás se drhnout a zaøièet si rozkoí
z èisté vody; ena u èeká s ruèníkem v rukou a usmívá
se. To u není bledý a zajímavý mladík; to je iroký dìlník, udøený a chlupatý, ale hrudník, pane, jako skøíò;
po kadé ho poplácá po mokrých zádech jako veliké
a dobré zvíøe. Tak, teï jsme umyti, teï u neumaeme
svou èistou panièku; jetì hubu utøít, aby na ní nezùstalo nìco, co bylo øeèeno mezi kolejemi, a pak slunì
a slavnostnì políbit paní manelku. Tak, a teï povídej.
Inu, zlosti byly, to a to, mìlo by se to celé nádraí zbourat, nebo aspoò ty magaciny vzadu; hned by bylo místo
pro est nových kolejí, a líp by se pracovalo; øíkal jsem
to dnes tomu a tomu, ale jen po mnì støelil oèima: ty
nám bude nìco povídat, a jsi tu sotva pár mìsícù! Kývala s pochopením hlavou; je to jediný èlovìk,
se kterým je mono o vem mluvit. - A co ty jsi, miláèku,
dìlala? - Usmívá se, taková hloupá muská otázka! co
dìlají eny? to a ono, a pak èekají na svého mue. - Já
víra, má drahá; ono to není vidìt, samá malièkost, tady
pár stehù a tady nakoupit veèeøi, ale dohromady to dìlá
domov; kdybych ti políbil prsty, poznal bych na svých

rtech, e jsi ila. - A jak je pìkná, kdy podává veèeøi;
veèeøe je sice støídmá, nìmecká, ale ona sama, ona má
hlavu v polostínu a jenom její ruce se pìknì a pøívìtivì
pohybují ve zlatém kruhu domácího svìtla. Kdybych je
políbil v pøedloktí, ucukla by a snad by se zardìla, e
se to jako nepatøí; a tak jenom ilhám, jaké má dobré,
enské ruce, a broukám chválu veèeøe.
Nechtìli jsme jetì teï mít dìti. Tady, øíkala, je pøíli
mnoho kouøe; to by nebylo pro dìtské plíce. Jak je tomu
dávno, co byla nevìdomou, patheticky bezradnou panenkou? A teï je to taková rozumná, pokojná ena, která
ví, èeho je tøeba; i ve své manelské lásce klidná
a laskavá, jako kdy hezkýma, po loket holýma rukama
podává veèeøi. Slyela nebo èetla kdesi, e tuberkulosní lidé bývají v lásce náruiví; proto u mne znepokojenì
sleduje známky èehokoliv, co se jí zdá pøílinou vánivostí. Nìkdy se na mne zachmuøí: Nesmí tak èasto. Ale jdi, miláèku, proè? - Smìje se mi pøátelsky do ucha:
Byl bys zítra ve slubì roztritý, a není to zdravé. Spi
jen, spi. - Dìlám, jako bych spal, a ona vánì, starostlivì se dívá do tmy a myslí na mé zdraví a na mùj ivotní
postup. Nìkdy, nevím, jak bych to øekl; nìkdy bych si byl
hroznì pøál, aby nemyslila jen na mne; to není jen pro
mne, ty drahá, to je i pro tebe; ké bys mi zaeptala
do uchy, ty mùj jediný, jak jsem po tobì touila! A nyní
spí, a zase já nespím; myslím na to, jak je mi s ní dobøe
a bezpeènì, nikdy jsem nemìl tak spolehlivého pøítele.
Byla to dobrá a silná doba; mìl jsem svou tìkou, odpovìdnou práci, ve které jsem se mohl osvìdèit; a mìl
jsem svùj domov, zase takový uzavøený svìt, svìt jenom pro nás dva. My, to u není nádraí, to nejsou muové ve spoleèné slubì, to jsme jen my dva, ena a já.
Ná stùl, nae lampa, nae veèeøe, nae loe: to nae

je jako pøíjemné osvìtlení, je dopadá na vìci domova
a èiní je jinými, pìknìjími a vzácnìjími ne vechny
druhé. Koukej, drahouku, ty záclony by se u nás pìknì dìlaly, nemyslí? A takto tedy postupuje láska: nejdøív nám staèilo pøisvojit si sebe, to bylo to jediné
na svìtì, na èem záleelo; a kdy jsme si jeden druhého pøisvojili tìlem i duí, pøisvojujeme si vìci pro ná
spoleèný svìt; máme nesmírnou radost, kdy nìco nového uèiníme naím, a kujeme plány, co si jednou poøídíme, aby toho naeho bylo víc. Pojednou nalézám nebývalou zálibu ve vlastnictví; dìlá mi radost hospodaøit,
etøit a ukládat nìjaký ten krejcar, - vdy je to pro nás
a je to má povinnost. I v úøadì mi narùstají lokte a deru
se nahoru ze ví síly; ti druzí se na mne dívají úkosem
a skoro nepøátelsky, jsou zlí a nedruní, ale to je jedno;
na to má èlovìk domov a rozumnou enu, na to má svùj
vlastní, soukromý svìt dùvìry, sympatie a pohody, a ty
druhé mùe vzít èert. Tady, èlovìk sedí ve zlaté glorii
domácí lampy, dívá se na bílé, pøíjemné ruce své eny
a chutì vykládá o tìch závistivých, zlovolných
a neschopných lidech v úøadì; to ví, do cesty by
se chtìli stavìt. ena souhlasnì a uznale pokyvuje hlavou; s ní je mono mluvit o vem a pochopí to; ví, e to
vechno je pro nás. Tady se èlovìk cítí silný a dobrý.
Jen kdyby nìkdy v noci zaeptala do ucha, zmatená
a matoucí: Ty milý, tolik jsem po tobì touila!
XVI
A potom u jsem dostal pìknou a dobrou stanici; byl
jsem pomìrnì mladý pøednosta, ale co jsem nebyl co
nejlépe zapsán nahoøe? Snad i tchán trochu pomohl, to
dobøe nevím; ale byl jsem teï jako na vlastním gruntì;

mìl jsem své nádraí, a kdy jsem se tam se enou
nastìhoval, cítil jsem s hlubokým a slavnostním uspokojením: Zdrávi doli, nyní jsme ve svém, a to u je, dáli bùh, pro celý ivot.
Byla to dobrá stanice, køiovatka dopravy víc jen osobní; pìkný kraj, vlhká luèní údolí, klapající mlýny a hluboké
panské lesy s lovèími zámeèky. Veèer to vonìlo otavou
z luk a v katanových alejích hrèely panské koèárky.
S podzimem pøijídìlo panstvo na hony, dámy
v lodenových atech, páni v mysliveckém, se strakatými psy a s pukami v nepromokavých pouzdrech; kníe
ten a ten, pár hrabat a sem tam extra host z nìjakého
panujícího domu. To u èekaly pøed nádraím koèáry
s bílým spøeením, s groomy, lokaji a tuhými, vzpøímenými koèími. V zimì tu bývali kostnatí lesmistøi s fròousy
mohutnými jako lièí ocasy, a velmoní øeditelé panství,
kteøí obèas jeli do mìsta slavnì a skvìle si zahýøit. Zkrátka byla to stanice, ve které musí vechno bezvadnì klapat; ne u takový opentlený lidový svátek, jako bylo nádraí starého pána, ale dùstojná a tichá stanice, kde
nehluènì zastavují rychlíky, aby z nich vystoupil jeden
nebo dva páni s kamzièími tìtkami za kloboukem, a kde
i konduktéøi zavírají dvíøka vagonù tie a uctivì. Sem by
se nehodily naivní a vatlavé záhonky starého pána; toto
nádraí má jinou dui, trochu jako nádvoøí zámku; i budi
tu pøísný poøádek, vude èistý písek a ádné kuchyòské
øinèení ivota.
Dalo to dost práce a pilování, ne jsem ze svého nádraí udìlal své dílo. Do té doby to byla spoøádaná, ale
bezvýrazná stanice; nemìlo to, abych tak øekl, ádnou
invenci; ale dokola byly staré, krásné stromy a táhla tudy
vùnì luk. A já z toho udìlám nádraí èisté a tiché jako
kaple, pøísné jako nádvoøí zámku. To jsou sta malých

problémù, jak upravit slubu, jak pøedìlat poøádek vìcí,
kde parkovat prázdné vozy a kdesi cosi; nedìlám své
krásné nádraí z kytièek jako starý pán, ale z vlakových
souprav, z krásného poøádku, z hladké a tiché cirkulace. Kadá vìc je krásná, je-li na svém místì; ale takové
místo je vdycky jenom jedno a není kadému dáno je
nalézt. A najednou je tu jakoby vìtí a volnìjí prostor,
vìci mají svùj èistí obrys a nabývají èehosi jako vzneenosti; tak, teï je to to pravé. Stavìl jsem své nádraí
bez zedníkù, jen z toho, co tu u bylo; a pøiel èas, kdy
jsem byl se svým dílem spokojen. Starý pán se pøijel
podívat, zvedl oboèí a hladil si skoro pøekvapenì nos.
Nu, má to tu pìkné, bruèel a ilhal po mnì neklidnì;
zdálo se, e si v tu chvíli není jist, jsou-li jeho záhonky to
pravé.
Ano, teï je to vpravdì mé nádraí, a po prvé v ivotì
mám pocit, nìèeho hluboce svého, silný a dobrý pocit
vlastního já. ena cítí, e jí unikám a toto e dìlám jenom pro sebe; ale je rozumná a popoutí s úsmìvem,
nu, jdi si, je to tvá vìc, ty má své a já budu støeit to
nae. - Má pravdu, drahouku, snad jsem se drobátko
odcizil tomu, co bývalo nae; sám to cítím a proto asi
jsem k tobì tak hroznì pozorný, kdy mám chvilinku
pokdy; ale vdy vidí, co mám práce! - Dívá se na mne
pøívìtivì a s mateøskou shovívavostí. Jdi, vdy já vím,
e to u vás muských jinak nejde; zaerete se do svého
díla, jako - Jako kdy si hrají dìti, ne? - Ano, jako kdy si
dítì hraje. - Toto ve víme beze slov, není tøeba o tom
mluvit; marná sláva, nìco z toho naeho bylo obìtováno tomu, co je jenom mé. Mé dílo, má ctiádost, mé
nádraí. A ona ani nevzdychne, jenom nìkdy sloí ruce
v klín a dívá se na mne s laskavou starostí. Ty, øekne
váhavì, snad bys nemìl tak pøíli mnoho pracovat; to

pøece není zapotøebí - Trochu se mraèím; co ty ví, èeho
veho je zapotøebí, má-li tady být vzorné nádraí! Mohla bys nìkdy øíci: jsi chlapík a dovede udìlat dobrou
práci; a ne poøád: etøi se a tak. - V takových chvílích
jsem se, loudal znovu ven, jaksi se znovu pøesvìdèit, e
je vechno v poøádku a e to stojí za tu práci; ale trvalo
to nìjakou chvíli, ne jsem zase nael ve vìcech tu pravou radost.
Ale to nic: bylo to vzorné nádraí, lidé tu chodili skoro
po pièkách jako v nìjakém zámku; takové vechno èisté
a pøehledné - Panstvo v zelených kloboucích si nejspí
myslelo, e to dìlám pro nì; chodili mi potøást rukou
jako hoteliérovi, se kterým jsou velmi, velmi spokojeni,
i dámy v lodenových atech na mne kynuly pøátelsky
a uznale, ba i ti jejich strakatí psi zavrtìli zdvoøile ocasem, kdy tudy el pán v úøední èepici. Ach vy, jen nechte
na hlavì; tohle já dìlám sám pro sebe, víme? Co mnì
je po vaich pitomých hostech z panujících domù! Kdy
to musí být, salutuju a prohnu nohy, a dost. Víte vy, co
to jsou vùbec eleznice, co je takové nádraí, co je poøádek a takhle hladce fungující provoz? Starý pán, ten
nìèemu rozumí, jeho pochvala nìco znamená; to je, jako
kdy tatínek pohladil dlaní kus nábytku, dobré je to. To
nikdo z vás nemùe ocenit, co je mé nádraí a co jsem
do nìho dal. Ani vlastní ena tomu nerozumí; chce mì
mít pro sebe, a proto øíká, etøi se. Obìtavá je, jen co je
pravda; dovede se obìtovat èlovìku, ale nìjaké poøádné, veliké vìci, to ne. Teï si myslí, kdyby tu byly dìti,
vak by ten mùj tu slubu tak neral a byl by víc doma.
A vidí, jako z udìlání: dìti nejsou. Já vím, co se o tom
napøemýlí; a proto ty poøád: abych se nepøepracoval,
a kdesi cosi, a krmí mì jako drvotìpa. Tloustnu, jsem
jako hrom, a ono nic. A ty pak sedí se suchýma oèima

a ití ti klesne do klína - jako mamince, ale maminka mìla
poøád slzy na krajíèku. Leí to mezi námi jako mezera;
nic platno, teï se ty sama ke mnì køeèovitì tiskne, ale
ta mezera zùstává. Pak leí a nespí, ani já nespím,
ale mlèíme, aby snad nepadlo slovo, e tu nìco chybí.
Já vím, ty hodná, je to trochu nespravedlivé: já mám
svou práci, své nádraí, mnì to staèí, ale tobì ne.
A pán v úøední èepici, pøecházející po peronì, trochu
rozhodí rukama: inu, co dìlat; ale aspoò to nádraí je
opravdu mé, je vzorné a èisté a funguje jako dokonalý
stroj, bìící tie v naolejovaných èepech: Co dìlat, nakonec mu je nejvíc doma ve svém díle.
XVII
Nu vida, vechno se èasem poddá; èas je pøece jen
nejvìtí síla ivota. ena si zvykla a smíøila se s tím, co
je; u si nedìlá nadìje na dìti, ale za to si nalezla jiné
ivotní poslání. Jako by si øekla: Mùj mu má svou práci,
a já mám svého mue; on udruje v poøádku takový kus
svìta, a já udruju v poøádku jeho. Vynala celou spoustu
vìcí, které mnì nevím proè imputovala jako mé zvyky
a nároky; toto jí mùj rád a toto mu nedìlá dobøe; chce
mít takto a ne jinak prostøeno, tady mít pøipravenu vodu
a ruèník, zde mají stát jeho støevíce; poltáø pro nìho
musí být poloen takto a noèní koile uchystána takhle
a nijak jinak. Mùj chce mít vechno po ruce, mùj je zvyklý
na svùj poøádek a tak dále. A já pøicházím domù, a hned
mì obklopí pedantní øád mých zvykù; ona je vymyslela,
ale já je musím plnit, abych vyhovìl její pøedstavì, e to
tak chci. Nevìda sám jak, zapadám do té soustavy zvyku pøipravených pro mne; mimovolnì se cítím hroznì
dùleitý a dùstojný, nebo to vechno se toèí kolem mé

osoby; zvedl bych udivenì oboèí, kdyby mé støevíce
na mì èekaly o coul jinde ne obvykle. Uvìdomuju si,
e se mne má ena zmocòuje skrze mé zvyky a èím dál
víc mì jimi ovládá; poddávám se tomu rád, jednak
z pohodlí a jednak proto, e to vlastnì lichotí mé sebeúctì. A nejspí i trochu stárnu, nebo se poèínám cítit
silnì a dobøe doma ve svých zvycích.
A mou enu tìí, e takto kraluje v prvním patøe nádraí za okny plnými bílých petunií. Kadý den má svùj
ustálený a skoro posvátný prùbìh; znám zpamìti vechny ty malé, kadodenní, pøíjemné zvuky; teï potichu
vstává ena, obléká si upan a jde po pièkách
do kuchynì. Tam u chraptí mlýnek na kávu, eptem
se dávají rozkazy, nìèí ruce potichu kladou mé vykartáèované aty na lenoch idle; já se poslunì tváøím, jako
bych jetì spal, a do té chvíle, kdy pøijde ena, upravená a pìkná, a vysouká aluzie. Kdybych otevøel oèi
o nìco døív, zarmoutila by se a øekla by: Já jsem tì probudila? A tak je to den za dnem, rok za rokem; øíká
se tomu mùj poøádek, ale ona jej stvoøila a bdí nad ním
èilýma oèima; ona je tu paní, ale vechno se dìje pro
mne, - tak je to poctivì manelsky rozdìleno. Já jsem
v úøední èepici dole, obcházím stanici od hradel
k hradlùm, to je mé hospodáøství; jsem asi mocný
a pøísný pán, nebo vichni jsou náramnì pøesní a horliví,
kdy jsem v dohledu; dívat se, to je má hlavní práce.
Pak si jdu potøást rukama s vousatými lesmistry; jsou to
zkuení lidé, kteøí vìdí, co je po øádek. Panstvo
v zelených kloboucích u pokládá za svou povinnost jít
podat ruku pøednostovi stanice; teï u náleí k tomu
místu tak jako faráø nebo místní doktor, proèe se sluí
promluvit s ním o zdraví a o poèasí. A veèer se mimochodem øekne: Byl tu hrabì ten a ten, patnì vypadá.

ena pokývne hlavou a míní, to e dìlá vìk. Jakýpak
vìk, protestuju s uraeným pocitem mue, kterému táhne na padesátku, vdy mu je teprve edesát! Usmìje
se a podívá se na mne, jako by øíkala: copak ty, ty jsi
právì v nejlepí síle; to dìlá ten klidný ivot. A pak je
ticho; lampa bzuèí, já ètu noviny a ena nìmecký román. Já vím, je to nìco tklivého o velké a èisté lásce;
ète takové vìci jetì poøád nesmírnì ráda a nijak jí nevadí, e to v ivotì vypadá jinak. Manelská láska, to je
pøece nìco docela jiného; náleí to k poøádku a je to
zdravé.
Píu toto, kdy u je, chudák, dávno pod zemí. Vzpomínám na ni bùhvíkolikrát dennì; nejmíò na ty mìsíce pøed
smrtí, kdy tak tìko stonala - tomu se radìji vyhýbám;
kupodivu málo na nai lásku a na první léta souití; nejvíc právì na tuto pokojnou a nemìnnou dobu na naem
nádraí. Mám hodnou hospodyni, která se o mne stará,
jak mùe; ale kdy hledám tøeba jen kapesník nebo lovím pod postelí støevíc, tu teprve vidím, boe, co lásky
a pozornosti bylo v tom poøádku a v tom vem, a cítím
se hroznì osiøelý, a mi to svírá hrdlo.
XVIII
Potom pøila válka. Mé nádraí bylo dost dùleitý uzlík
pro transporty vojákù a materiálu, a to tam dali vojanského komandanta, jakéhosi oralého setníka
v polovièním deliriu. Od rána øval, pokud byl vùbec pøi
sobì, pletl se do mých vìcí a tasil avli na tramistra;
ádal jsem nahoru, aby sem poslali nìkoho pokud mono ménì íleného, ale kdy to nepomohlo, nezbylo, ne
mávnout nad tím rukou. Mé vzorné nádraí chátralo,
alno se podívat; zaplavil je pustý nepoøádek války, zá-

pach lazaretu, zacpané transporty a ohavný rmut píny.
Na peronech rance a rodiny z evakuované fronty, v èekárnách, na lavièkách, na poplivaných podlahách spí
vojáci jako mrtví. A poøád tudy patrolují ochraptìlí, rozlícení èetníci a hledají desertéry nebo chudáky, kteøí si
vezou v batohu trochu brambor; poøád nìjaký køik
a lamento, lidé na sebe podrádìnì ryèí nebo jsou nìkam strkáni jako ovce, uprostøed toho zmatku trèí dlouhý a stranì tichý vlak s ranìnými a odnìkud je slyet,
jak opøen o vagon dáví a zvrací oralý setník.
Boe, jak jsem to poèal nenávidìt! Válku, eleznice,
své nádraí a vechno. Oklivily se mi vagony páchnoucí
pínou a desinfekcí, s rozbitými okny a poèmáranými
stìnami; oklivilo se mi to zbyteèné pobíhání a èekání,
vìènì ucpané koleje, tlusté samaritánky a vùbec vechno, co mìlo co dìlat s válkou. Nenávidìl jsem to zbìsile
a bezmocnì; zalézal jsem mezi vagony a div jsem neplakal nenávistí a hrùzou, Kriste Jeíi, tohle pøece nevydrím, tohle nemùe nikdo vydret! Doma jsem o tom
nemohl mluvit, nebo ena vìøila nadenì a s planoucíma oèima ve vítìzství císaøe pána. U nás, jako vude
za vojny, chodily dìti chudých na uhlí do jedoucích vlakù; jednou jeden klouèek spadl a pøejelo mu to nohu;
slyel jsem jeho dìsný øev a vidìl rozdrcenou kostièku
v krvavém mase. Kdy jsem o tom øekl enì, zbledla
trochu a vyhrkla prudce: Bùh ho potrestal! Od té chvíle jsem s ní nemluvit o nièem, co se týkalo války; nu,
vidí pøece, jak jsem unaven a hotov se svými nervy.
Jednou se ke mnì pøihlásil na peronì èlovìk, kterého
jsem hned nepoznal; ukázalo se, e jsme byli spolu
na gymnasiu a e je nìèím v Praze. Muselo to ze mne
ven, tady jsem o tom s nikým nemohl mluvit. Èlovìèe,
ta válka se prohraje, sípìl jsem mu do ucha, dej si øíci,

tady máme ruku jako na tepnì. Poslouchal mì chvíli
a pak tajemnì huèel, e by chtìl se mnou o nìèem mluvit. Smluvili jsme se v noci za nádraím, bylo to bezmála romantické. Prý on a nìkolik èeských lidí mají spojení
s tou druhou stranou; potøebovali by pravidelné zprávy
o transportech váleèných sil, o stavu zásob a takové vìci.
A to já vám udìlám, vyhrklo ze mne; sám jsem se toho
hroznì polekal a zároveò jsem pocítil nesmírnou úlevu
v té køeèovité nenávisti, je mì dusila. Já vím, tomu
se øíká vlastizrada a je na to provaz; tak já vám budu ty
zprávy dodávat, a je to.
Byla to zvlátní doba; byl jsem jako bez sebe a pøitom
skoro jasnozøivý; mìl jsem pocit, e ne já, ale nìco silného a cizího ve mnì dìlá plány, dává pokyny a myslí
na ve. Mohl bych skoro øíci, já nic, to ono. Mìl jsem to
zakrátko scuknuto, jedna radost; vichni jako by jenom
èekali, e to nìkdo vezme do rukou; my Èei pøece
musíme nìco udìlat. S rukama za zády, pøed oèima
èetníkù a kytajícího komandanta jsem pøijímal raporty
vlakvedoucích, i poákù a konduktérù, kam se diriguje
støelivo a kanony, jak se pøemisují armádní jednotky
a takové vìci. Mìl jsem v hlavì celou dopravní sí, a s
pøimhouøenýma oèima, pøelapuje po peronì, jsem si to
dával dohromady. Byl tam jeden brzdaø, otec pìti dìtí,
smutný a tichý èlovìk; tomu jsem vdycky povìdìl, co
má øíci dál, ten to vyøídil v Praze svému bratrovi, který
byl knihaøským dìlníkem, a jak to lo dál, to nevím. Bylo
to napínavé, tohleto dìlat pøed oèima vech a pøitom to
mít tak dobøe zorganisováno; kadou chvíli to mùe
prasknout, a my vichni, my vousáèi a tátové, desítky
nás jsou v tom po krk; mládenci to by byl krachec! My to
víme a tak trochu na to myslíme, kdy lezeme do duchen
k svým enám; ale co vìdí báby, co je chlap! Chválabo-

hu, na nose nám není vidìt, naè myslíme. Na pøíklad,
jak se dá tuhle nebo tamhle zablokovat nádraí, a najednou vechno køièí a vzteká se a trvá to dva dny, ne
se to zase rozplete. Nebo je patné váleèné mazání; kdo
za to mùe, kdy se zavaøí osy vozù? Máme plné nádraí vyøadìných vagonù a chromých lokomotiv; neraète se zbláznit s tìmi telegramy, nedá se nic dìlat, nemùeme nic vypravit. Se zatajeným dechem nasloucháme, jak to dostává trhliny.
Starému pánovi se na jeho nádraí stalo netìstí; mìl
to zablokováno a najel mu do toho vlak s dobytkem
na Frontu; nic velkého, bylo nìkolik ranìných, a krávy
se musily porazit na místì, ale starý pán, takový pravý
eleznièáø, se z toho pomátl a zakrátko umøel. ena mi
v noci plakala na ramenì, hladil jsem ji a bylo mi nesmírnì smutno. Vidí, tobì já nemohu øíci, co myslím
a co dìlám; tak dobøe jsme spolu ili, a teï jsme si tak
zatracenì daleko. Jak to pøijde, e se mohou lidé sobì
tak ukrutnì odcizit!
XIX
Konec války, konec monarchie; zatím co ena plaètivì
posmrkávala (u ní to bylo v rodì, ta sluba císaøi pánu),
dostal jsem z Prahy výzvu, abych el do nového ministerstva eleznic a vìnoval své vynikající zkuenosti organisaci drah mladého státu. Vzhledem k tìm vynikajícím zkuenostem jsem poslechl; mimo to mé nádraí
za války tak selo, e mi nebylo tìko odejít.
To tedy je poslední odstavec obyèejného ivota. Byl
jsem od svých dvaadvaceti let u dráhy, a byl jsem u ní
rád; nael jsem tam svùj svìt, svùj domov a hlavnì uspokojení, e dìlám nìco, co dobøe a spolehlivì dovedu.

A nyní jsem byl povolán, abych znovu uil zkueností
toho celého ivota. Tak vida, nebyly nadarmo. Znám to
vechno tak dobøe, od odstøelování skal a stavìní trasy,
od poslední stanice na svìtì a døevìné boudy lampáøovy po zmatek a vøavu velkých nádraí; znám nádraní haly podobné zkamenìlým zámkùm a stanièky
v polích, vonící rmenem a øebøíèkem; èervená a zelená
svìtýlka, zpocená tìla lokomotiv, semafory, signály
a nárazy kol na výhybce; nic nebylo nadarmo, vechno
se sèetlo a slilo v takovou jednotnou a rozsáhlou zkuenost; rozumím eleznicím, a to rozumìní, to jsem já,
to je mùj ivot. Teï je tu vechno, co jsem il, pohromadì v mé zkuenosti; mohu jí znovu a plnì vyuít, a to je,
jako bych znovu proíval svùj ivot v jeho souètu. Cítil
jsem se ve svém novém úøadì - nemohu øíci astný,
na to tu bylo pøíli mnoho chaosu, ale na svém místì.
Byl to obyèejný, ale celý a svým zpùsobem dovrený
ivot; a kdy se nyní dívám nazpátek, vidím, jak se ve
vem, co bylo, uskuteèòoval jakýsi poøádek nebo zá
XX
Tøi nedìle jsem nepsal; pøepadly mì znovu ty potíe
se srdcem, kdy jsem sedìl u psacího stolu, právì uprostøed slova (mìlo to být zákon nebo zámìr? u ani nevím). Tentokrát ke mnì zavolali doktora; neøekl dohromady nic, prý nìjaké zmìny na arteriích, tohle budete
uívat, a hlavnì klid, pane, klid. A tak tedy leím
a pøemýlím - nevím, je-li to ten pravý klid, ale nemám,
co bych dìlal jiného. Teï u je to lepí, a proto chci dopsat, co jsem zaèal; u toho mnoho nezbývá, a nikdy
jsem po sobì nenechal nedodìlané rety. Péro mi vypadlo z ruky, zrovna kdy jsem se chystal napsat veli-

kou le; patøí mi to, e na mne pøiel ten záchvat. Nemám pøece, komu a proè lhát.
Je pravda, e jsem míval rád eleznice; ale pøestal jsem
je mít rád, kdy je zasvinila válka, pøestal jsem je mít
rád, kdy jsem na nich organisoval sabotá, a nejvíc jsem
je pøestal mít rád, kdy jsem pøiel do ministerstva.
Ze srdce se mi nechutila ta papírová a z vìtí èásti marná práce, které se øíkalo reorganisace naich drah; jednalo jsem pøíli dobøe vidìl do velijakých nepoøádkù
zdola i shora, kterých se dìsilo mé byrokratické svìdomí, jednak jsem zaèal cítit nìco neodvratnìjího, tragedii eleznièní dopravy, kterou èeká osud formanù
a dostavníkù; marná sláva, velká doba eleznic je ta tam.
Zkrátka tahle práce mì naprosto netìila; tìilo mì jen
to, e jsem dost velké úøední zvíøe, e mám jakýsi titul
a e mohu mnoha lidem ukazovat svou moc; nebo konec koncù to je ten pravý a jediný úèel ivota; dotáhnout
to pokud mono vysoko a tìit se ze své cti a svého
postavení. Tak, a toto je celá pravda.
***
Napsal jsem to a dívám se na to trochu vyjevenì. Jak
to, celá pravda?
Inu tak, celá pravda o tom, co jsme nazvali dovrením
ivota. To nebyla ádná radost, sedìt v tom úøadì; to
bylo jenom uspokojení, e jsme se k nìèemu vydrápali,
a árlivý vztek, e ti ikovnìjí, ti politicky mazanìjí
se dostali jetì vý. A to je celá historie obyèejného ivota.
Poèkej, poèkej, to není celá historie. (To se hádají dva
hlasy, rozeznávám je docela zøetelnì; ten hlas, který

mluví teï, jako by nìco hájil.) Mnì pøece nelo v ivotì
- o nìjaký postup a takové vìci!
e nelo?
Nelo. Já jsem byl pøíli obyèejný na nìjakou ctiádost.
Nikdy jsem nechtìl vynikat; il jsem svùj ivot a dìlal jsem
svou práci Proè?
Protoe jsem ji chtìl dìlat dobøe. Pohladit palcem po líci
a rubu, a dobré je to. To je ten pravý obyèejný ivot.
Aha; a proto jsme sedìli nakonec v tom úøadì, abychom nepìstovali u nic jiného ne své postavení.
To - to bylo nìco jiného; to u vlastnì nepatøilo k tomu,
jak to bylo pøed tím. Èlovìk se k stáru mìnívá.
Nebo se k stáru prozradí, ne?
Nesmysl. To by se musilo u dávno ukázat, e se nìjak
deru do popøedí èi co.
Tak dobøe. A kdopak to byl, ten klouèek, který se trápil,
e nevyniká nad své kamarády? Kdopak to tak prudce
a bolestnì nenávidìl syna malíøova, protoe byl silnìjí
a smìlejí, pamatuje se?
Poèkej, docela tak to nebylo; vdy ten klouèek si hrál
vìtinou sám; nael si svùj malinký svìt, svùj dvoreèek
z tøísek a svùj kout mezi prkny; to mu docela staèilo,
a tam zapomínal na vecko. Já to pøece vím.
A proè si hrál sám?
Protoe to bylo v nìm. Po celý ivot si dìlal svùj malý
a uzavøený svìt. Kout pro svou samotu a pro své obyèejné tìstí. Svou ohradu z tøísek, své nádraíèko, svùj
domov: vidí pøece, e to poøád bylo v nìm!
Ta potøeba ohradit svùj ivot, e?
Ano, ta potøeba mít svùj vlastní svìt.
Tak ví, proè mìl svou ohradu z tøísek? Protoe nemohl vynikat mezi druhými kluky. To byl truc, to byl únik

klouèka, který nebyl dost silný a smìlý, aby se mohl mìøit
s tìmi druhými. Dìlal si svùj svìt ze slabosti a smutku;
cítil, e v tom vìtím, v tom otevøeném svìtì nebude
nikdy nìèím velkým a smìlým, èím by chtìl být. Ctiádostivý strapytlíèek, to je to celé. Jen si poøádnì pøeèti,
co jsi o nìm napsal!
Tam nic takového není!
Je, a celá hromada; jenom e jsi to poschovával mezi
øádky, abys to ukryl sám pøed sebou. Na pøíklad ten hodný a pilný áèek na obecné kole: jak nemùe splynout
se svou tøídou, jak je zaraený a nekuráný; je hodný,
protoe se mu stýská a e se chce vyznamenat. A jak
ten vzorný chlapeèek div nepuká pýchou, kdy ho pochválí pan uèitel nebo pan faráø! Tehdy mu stoupají
do oèí slzy tìstí dosud nepoz-naného; pozdìji to u
pùjde bez slz, ale jak se mu bude dmout hruï, kdy bude
otvírat jmenovací dekrety! Pamatuje se, s jakou nevýslovnou blaeností si nosil domù vysvìdèení
s jednièkami?
To bylo proto, e mìl z toho nebotík tatínek takovou radost.
Tak dobrá, tatínek; a to se podívejme na tatínka. Takový byl silný a veliký, nejsilnìjí ze vech lidí, e? Ale
váil si pánù; pøesnìji øeèeno, zdravil je poníenì, tak
poníenì, e se i ten klouèek za to èervenal. A poøád
dojatì kázal; jen aby z tebe, hochu, jednou nìco bylo;
to je jediný smysl ivota, nìèím se stát. Èlovìk musí døít,
mamonit a bohatnout, aby si ho ti druzí váili a aby nìèím byl. Jen co je pravda; mìl klouèek doma pøíklad; to
je po tatínkovi, to celé.
Tatínka nechat! Tatínek, to byl docela jiný pøíklad: být
silný a ít ve své práci -

Ano; a v nedìli mìøit na vkladních kníkách, kam jsme
to u pøivedli. Jednou bude ten klouèek sedìt v úøadì
a mìøit. sebe sama hodností, do ní zestaral. To by mìl
chudák tatínek ze mne radost; teï jsem víc ne notáø
a ta ostatní honorace. Koneènì se toho klouèek doil,
e nìkým je; koneènì se nael, a splnila se veliká
a nová zkuenost, kterou udìlal v dìtství: e jsou dva
svìty, jeden vyí, ve kterém jsou páni, a pak ten poníený svìt obyèejných lidí. Koneènì jsme cosi jako pán;
ale v tu chvíli se ukáe, e nad námi jsou zase jetì vìtí
páni, sedící u stolù jetì vzneenìjích, a e my jsme
zase jenom malý a obyèejný èlovìk, kterému není souzeno vyniknout. Marná sláva: je to poráka, a poráka
zatracená a koneèná.
XXI
A poøád to je, jako bych rozeznával dva hlasy, které
se sváøí; jako by se dva lidé tahali o mou minulost
a kadý si jí chtìl pøisvojit co nejvìtí kus.
A co ta léta na gymnasiu, pamatuje se?
Ano; a abys vìdìl, já ti je nechám. Beztoho nestála
za mnoho; ta nezralost a ten bolavý pocit ménìcennosti, to celé døíèství venkovského tudenta - prosím, jen si
to nech!
Nu, nu, jen nemluv; jako by to nic nebylo, to sklízení kolních vavøínù; ta rozko, být první ve tøídì, vdycky mít hotové úkoly a vdycky umìt; aspoò v nìèem být nad ty druhé, nad ty ivìjí a kuránìjí, e? A pro tyhle úspìchy
sedìt a do tmy s pìstmi na uích a døít, - vdy na to padlo
celých osm let!
Celých ne, to zase neøíkej; byly také jiné vìci, hlubí.
Na pøíklad?

Na pøíklad to pøátelství s tím chudákem kamarádem.
Ach, ten; já vím, ten tìkopádný, nenadaný hoch. Krásná pøíleitost cítit nad nìkým svou ohromnou pøevahu
a vìdìt, e je uznávána. To nebylo pøátelství, èlovìèe;
to byla horoucí a náruivá vdìènost za to, e nìkdo
na svìtì pokornì uznává tvé vynikání.
Ne, tak to nebylo! A co ta láska k tomu plachému,
krátkozrakému dìvèeti?
Nic, hloupost; jednodue puberta! To nebyla jenom puberta!
A k tomu nedostatek odvahy. Ti druzí, holenku, to dovedli s dìvèaty jinak, vaks jim ne málo závidìl jejich
kurá; a ty, nu: co jiného, ne zalézt do kouta a udìlat si
tam svou ohradu z tøísek, svùj uzavøený svìt. Protoe
v tom otevøeném bys to, víme, nevyhrál. Ani u dìvèat,
ani mezi hochy. To má poøád tu historii: poøád to zklamané dítì, které má svùj svìt a uchvácenì eptá: Na pu
pu pu!
Pøestaò!
***
A tak tedy mi vysvìtli ten rok v Praze, ten zmaøený
a pitomý rok v Praze. Ten rok, kdy jsem se flákal
s básníkovou partou a psal vere a kalal na vecko.
- - Nevím. Ten rok mnì dost nejde dohromady.
Mnì také ne.
Poèkej, nìco se pøece jen vysvìtlit dá. Tady máme snaivého mládence; vychodil kolu a myslí si, teï e mu
patøí svìt. Doma by u mohl dìlat pána a cítit se dùleitý
a veliký; ale sotva pøijde do mìsta, i pro Kristovy rány, teï
teprve do toho jak náleí spadl, do té paniky ménìcennosti, bezradnosti, poníení a já nevím èeho. Kdyby byl

mìl pokdy, aby kolem sebe udìlal svou idylickou ohradu
z tøísek, byl by se do ní zachránil Jene bohuel se ho ujal básník.
Ano. Ale jen si vzpomeò, jak to bylo. Vdy to byl také
tahový uzavøený koutek; ty hospùdky, ten krouek pìti
nebo kolika lidí, - èlovìèe, to bylo po èertech malé, mení
ne truhláøský dvorek. A kalat na vecko, to aspoò je
iluse vynikání.
A psát vere?
Ty byly patné. Psal vere, aby se mohl stavìt
na pièky. To byla jenom maska jeho zranìného
a neukojeného sebecitu. Mìl se poøádnì uèit, a bylo mu
dobøe; byl by dìlal s úspìchem zkouky a cítil by se jak
o malý pánbùh.
Poèkej, to bych se nebyl dostal k eleznicím; musil jsem
nìjak vyklouznout z university, abych mohl hledat místo
u dráhy. Bylo pøece nutno, abych se dostal k eleznicím,
e?
Nebylo nutno.
Prosím tì, to je k smíchu; co bych mohl dìlat jiného?
Cokoliv. Èlovìk s lokty se ujme vude.
***
Proè jsem tedy hledal zrovna místo u dráhy?
Nevím. Snad náhodou.
Tak já ti povím: z náklonnosti. Protoe stavba eleznice, to byla nejvìtí událost mého dìtství.
--A kdy jsem byl na gymnasiu, byla to má nejmilejí
procházka naveèer: jít na most, který pøepínal nádraí,
a dívat se dolù na èervená a zelená svìtýlka, na koleje
a lokomotivy -

Já vím. Po tom mostì chodívala stará, ohavná prostitutka; vdycky se o tebe otøela, kdy chodila sem a tam.
To sem ovem nepatøí.
Ne, to sem ovem nepatøí.
***
Èestné slovo: to byla má pøedurèená cesta; mìl jsem
eleznice rád, to je to celé. Proto jsem se k nim dal.
Nebo proto, e kdosi v Praze na nádraí proil takové
pokoøení, pamatuje se? Holenku, zjitøený sebecit je
straná síla, jmenovitì, víme, u nìkterých snaivých
a ctiádostivých lidièek.
Ne, tak to není! Já vím, já vím, e to bylo z lásky k vìci:
Co bych jinak mohl být ve svém povolání tak asten?
- - Já o ádném zvlátním tìstí nevím.
Prosím tì, co ty vlastnì jsi?
Já jsem pøece ten s lokty.
A to bylo jakkoli: uznej aspoò to, e jsem ve své práci
nael sebe sama a svùj pravý ivot.
Nìco na tom je.
Tak vidí.
Jene ono to není tak jednoduché, kamaráde. Coe
tehdy pøedcházelo? Vere a holky, takové to náramné
opojení ivotem, viï? Dohromady chlast a poesie, svinstvo a velikáství, revolta proti já nevím èemu a oralý
pocit, e v nás kypí nìco bùhvíjak ohromného
a odpoutaného. Jen si vzpomeò.
Já vím.
A to je ta pøíèina. V tom to vìzí, abys vìdìl.
Poèkej, coe v tom vìzí?
To je jasné, ne? Tys pøece cítil, e tvé vere nestojí
za nic a e nìèím takovým nemùe vyniknout. e na to

nemá ani dost nadání, ani dost osobnosti. e
se nevyrovná tìm druhým kumpánùm v pití,
v cynismu, v holkách a v nièem. Oni byli ti silnìjí
a smìlejí, a ty, ty ses pokouel je napodobit; já vím,
co tì to stálo, ty strapytle. Snail ses, jen co je pravda, ale to bylo jenom z jakési ctiádosti: koukejte, i já
jsem prokletý básník se vím vudy, co k tomu náleí.
A pøi tom byl v tobì poøád takový støízlivý, maloduný
a varovný hlásek: pozor, nestaèí. To u se v tobì svíjelo tvé jeitné sebevìdomíèko, to u byla zklamána
tvá snaivost nìkým být. To byla poráka, èlovìèe. Pak
u ti nezbylo ne koukat, jak by ses z toho zachránil;
nu, chválabohu, nalo se místeèko u eleznic,
a vystøízlivìlý poeta byl tuze rád, e se mùe obrátit
zády k své krátké sice, ale dostateènì prohrané bohémské minulosti.
To není pravda! Dostat se k eleznicím, to byla má
vnitøní nutnost.
Ale ano. Ta poráka byla také vnitøní nutnost, a ten
útìk byl také vnitøní nutnost. A jak si ten bývalý poeta
liboval, e se koneènì stal celým a zralým muem! Jak
povýenì a útrpnì se najednou dívá na své vèerejí
kumpány, na ty nezralé flákaèe, kteøí jetì nevìdí, co je
pravý a váný ivot! U ani mezi nì nejde a zapadá
do strejcovských hospùdek, kde si poèestní tatíci vykládají své starosti a rozumy. Najednou se hledí pøipodobnit tìm malým. rozafným lidem; to se ví, dìlá ctnost
ze svého ústupu; u ádné velikáství, jenom tak trochu
se vypínat svou hoøknu, jizlivou resignací; to si jetì vylévá áhu, ale èasem pøejde i to. Od té doby se nepodíval
ani na jediný ver; pohrdá jimi a skoro je nenávidí, nebo je povauje za nìco nedùstojného zralých, praktických a reálních muù.

Nenávidí, to je trochu silné slovo.
Tedy øeknìme: cítí k nim odpor. Pøipomínají mu toti
jeho poráku.
***
A tady jsi u konce. Dál u byl ten pravý, skromný a dùkladný ivot, ten obyèejný a dobrý ivot.
A na tu poslední stanici na svìtì.
To byla rekonvalescence, to souviselo s plicemi. Nech
být, èlovìk nedozrává tak rychle. Ale tam a potom na nádraí starého pána, to u jsem vjel na tu pravou kolej
ivota.
Poslechni, proè sis vlastnì namluvil pøednostovu dceru?
Protoe jsem ji miloval.
Já vím; ale já (já jsem ten druhý, ví?) - já jsem si ji
namluvil proto, e byla pøednostovou dcerou. Ono
se tomu øíká kariéra per vaginam, e? Vzít si bohatou
nebo vzít si dceru nadøízeného, to známe; ucházet
se tak trochu o princeznu, co? Èlovìk tím jaksi zvyuje svou vlastní hodnotu.
To je le! Na to jsem nepomyslel ani ve snu!
Ale já ano, a dokonce náramnì bdìle. Starý pán je
oblíbený a mùe zeovi pomáhat; nebude patné pøienit se mu do rodiny.
To není pravda! Ty neví, èlovìèe, jak jsem ji mìl rád;
byla to dokonalá ena, hodná, rozumná a milující;
se ádnou jinou bych nemohl být astnìjí.
Ale ano; rozumná ena, která mìla veliký zájem o postup
svého manela, - opravdu, veliký zájem; ohromnì chápala i jeho ctiádost a snaivost, to se jí musí nechat.
A pomáhala, kde to lo. Tys to tak pìknì, nevinnì napsal

o svém prvním stupínku nahoru: snad se za to pøimluvil
starý pán. A po druhé zase tak: snad i tchán trochu pomohl, to dobøe nevím. Ale já to vím docela dobøe, holenku; starý pán vìdìl, co se od nìho èeká.
Budi; byl to veliký dobrák a mìl mì rád jako vlastního
syna; ale mezi mnou a enou nebylo nic takového; jen
láska, jen dùvìra, jen takový silný a dobrý cit vìrnosti.
Ne, mé manelství nechej!
Copak o to, bylo to dobré manelství; teï byli na to
dva, na to úsilí vydrápat se o nìco vý. Jen se èlovìk
oenil, a u v sobì nael nebývalou zálibu
ve vlastnictví; je hroznì rád, e na to má tu pravou
a slunou záminku: je to pro nás, e? A hned mu narùstají lokty v úøadì; dere se nahoru ze ví síly, jedny
hledí stùj co stùj pøedstihnout a tìm druhým, tìm nahoøe se horlivì zavdìèit, - proè ne, to vechno se dìje pro
nás a je to hluboce v poøádku. Proto se cítí tak astným: e mùe sledovat své pøirozené sklony, ani se za
nì musí nìjak hanbit. Manelství je dobrá instituce.
Byla má ena - - také taková?
- - Byla to dobrá manelka.
***
Nakonec øekne, e jsem to své nádraí, to své umìlecké dílo tak vzornì vypiplal také - proè vlastnì? Pro
kariéru? Abych byl nahoøe dobøe zapsán? Nebýt války,
byl bych tam zùstal asi a do smrti.
To bylo zèásti pro to panstvo.
Pro jaké panstvo?
Pro ta hrabata v zelených klobouècích. Vytáhnout
se pøed nimi a ukázat, co jsme zaè. Málo-li se pan pøednosta naèekal a nailhal, kdy si panstvo vimne, jaké to

je vzorné nádraí! A vida, vimli si; dokonce ráèil podat.
ruku kníe ten a ten, hrabì ten a onen. Ono to, víme,
jaksi høálo, i kdy se pan pøednosta sám pøed sebou tváøil, e mu na tom èerta záleí. Tak vida, hrabata
a bùhvíkdo jetì; to u je pøece jenom ten vyí svìt, to
u nás doma ani nebylo. A tohle, prosím, není ádná protekce; svou vlastní prací a zásluhou se pan pøednosta
dostal tak vysoko. Teï mu je jeho dílo víc ne jeho ena,
ta u mu nemùe pomáhat, u jí není zapotøebí; také jí
to dal cítit, a proto to doma zaèalo vychládat.
To není pravda!
Jakpak ne; vdy je to tam napøed psáno, jen si to pøeèti. Mám pocit nìèeho hluboce svého, krásný a silný
pocit vlastního já ... ena cítí, e jí unikám ... Marná
sláva, nìco z toho naeho je obìtováno tomu, co je jenom mé. A tak dále. Leí to mezi námi jako mezera. To u jde mu za svým, u se odpoutal; je mu leda nepøíjemné, e se ena pokouí mít ho jetì pro sebe.
Na tìstí je to rozumná paní; nedìlá ádné scény
a odpláèe si to suchýma oèima; naèe si zvykne a smíøí
se s tím, to jest podøídí se a poène slouit svému mui.
To ona sama chtìla!
Já vím; ale co jiného jí zbývalo? Buï by se musili rozejít èi nenávidìt se; èlovìèe, jako se dovedou nenávidìt manelé, potlaèenì a zuøivì; nebo ona pøijme jeho
pravidla hry a pøistoupí na to, aby on byl pánem a vecko
aby se toèilo kolem nìho. Kdy u ho nepoutá nic spoleèného, hledí ho dret tím, co je jeho: jeho pohodlím,
jeho zvyky a potøebami. Teï je jenom on, nic jiného ne
on; domov, øád ivota i láska manelská slouí jenom
jeho pohodlí a velikosti; je pánem stanice i rodiny, - pravda, je to malièký a uzavøený svìt, ale je to jeho a koøí
se mu. Tehdy to byla vlastnì nejastnìjí doba jeho i-

vota; proto, kdy bule jednou vzpomínat na svou neboku enu, bude to právì na tuto dobu, která tak silnì
a dobøe ukájela jeho sebecit.
***
A to, co bylo potom Za války?
Ano. To jsem také dìlal ze ctiádosti?
Tìko øíci. Moné to je; ono se mohlo poèítat s tím, e
to císaø pán prohraje, ale bylo v tom tuze mnoho risika.
Mnì to nepasuje do naeho pøípadu. Do tvé historie to
ovem taky nepasuje.
Proè ne?
Koukej, ten idylický pan pøednosta není taky ádný hrdina; není to v jeho linii. Ale já ti povím, proè musela být
napsána ta tvá historie. Právì pro tu váleènou episodu.
Tøeba to bude nìkdo èíst a shledá, hle, tady byl jeden
pøednosta stanice, který jednal tak a tak. Dokonce nasazoval ivot za svùj národ, takový skromný hrdina. Jen
drobátko, jen tak na pùl huby a nenápadnì pøipomenout
svou zásluhu, - proto se pøece píí memoáry, ne?
Le! Le! Já jsem psal pamìti obyèejného ivota!
A to hrdinství -?
To je právì také obyèejný ivot.
Dobøe øeèeno. koda, e to není poslední slovo. To u
nebyl, holenku, ádný hrdina, kdo sedìl potom nahoøe
v tom úøadì. Tam jsem sedìl já, kamaráde. Tam sedìlo
takové snaivé, jeitné a sluebné já, které to chtìlo
nìkam pøivést. Takové malé já, které se snailo být vìtí.
Nech to být, i tam to byl dobrý a svìdomitý pracovník.

Hlouposti. Dìlal vechno moné, jen aby byl váen
a vydrápal se jetì o kousek vý. Po celý ivot myslel
jenom na sebe, na nic jiného ne na sebe. Co jsem
se proto poctivì nadøel, Kriste Jeíi! Vzorný ák
a vzorný úøedník, - co jsem se toho napolykal! Vdy mì
to stálo celý ivot, vecko jsem tomu obìtoval; a nakonec
èlovìk vidí takové chytráky, kteøí to dotáhli jetì vý, proè? Jen proto, e byli silnìjí a smìlejí! Ani nemuseli
prooupat kalhoty ve slubì, døít se nemuseli, a vidí,
kam to pøivedli; èlovìk aby uctivì vstával, kdy pøijdou
do úøadu! Naè to tedy bylo, e mì u na obecné kole
dávali za pøíklad druhým, a potom zas, a mé nádraí si
ukazovali, naè to? Svìt je pro ty silnìjí a smìlejí, a já
jsem to prohrál. Abys vìdìl, to bylo to celé dovrení
obyèejného ivota: e jsem se mohl podívat na svou
poráku. Na to se èlovìk musí dostat trochu nahoru, aby
ji vidìl.
A teï se za to mstí.
Ano, teï se za to mstím; teï vidím, e to bylo marné
a tudí také malé, ubohé a poniující. Copak ty, ty jsi
jinaèí, tobì je hej; ty si dovede hrát s kytièkami,
se zahrádkou, se svou ohradou z tøísek; ty dovede pro
samou hru zapomenout sám na sebe, ale já ne, já ne.
Já jsem ten, který byl poraen, a toto je mùj obyèejný
ivot. Ano, mstím se; a nemám proè? copak jsem neodeel skoro s hanbou? Kriste, vdy mne vyetøovali! Já
jsem pøece vìdìl, e tam jsou dìsné nepoøádky v dodávkách a tak; ale to dìlali ti druzí, ti kuránìjí - Já
to vìdìl, ale mlèel jsem; mám vás v ruce, holenkové,
a a bude potøeba, vyjdou to najevo vìci! Zatím to prasklo
a vyetøovali mne, mne, prosím: vzorného a bezúhonného úøedníka! To se rozumí, museli uznat - ale

do pense jsem el. Poráka, èlovìèe; a pak se nemám
mstít! Proto pøece píu tyhle pamìti. Jen proto?
Ano. Aby bylo øeèeno, e jsem byl bez viny. Mìlo to
být dokázáno podrobnì, a ne poøád: obyèejný ivot, idyla
a takové hlouposti. Tohle je to jediné, oè lo: ta hrozná
a nespravedlivá poráka. To nebyl astný ivot, to byla
hrùza, copak nevidí, e to byla hrùza?
XXII
Takto bych nemohl dál, musím s tím pøestat; jde to pøíli na nervy nebo co, - kdy se ty dva hlasy hádají, zaène se ve mnì tøepetat srdce, a potom cítím takovou
uléhavou, sklièující bolest tady v prsou. Byl tu doktor,
mìøil mi krevní tlak a mraèil se. Co to dìláte, zlobil se,
krevní tlak nám stoupá. Musíte zachovávat klid, naprostý klid. Zkusil jsem nechat psaní a jen tak leet; ale to
mi zase vyskakují v hlavì úryvky dialogu, zas se to hateøí o nìjakou hloupost, a já musím znovu domlouvat sám
sobì: Ticho, vy tam, a nehádejte se; to i to je pravda,
bylo to tak; ale copak není v èlovìku, copak není i v tom
nejobyèejnìjím ivotì dost místa pro rùzné pohnutky?
Vdy je to docela jednoduché: èlovìk mùe myslit sobecky a zarytì na svùj vlastní prospìch; za chvíli na to
zapomene, zapomene na sebe sama a není pro nìho
nic ne práce, kterou dìlá.
Poèkat, tak jednoduché to není: to jsou pøece dva naprosto rùzné ivoty. O to jde, o to jde!
Oè toti?
O to, který z nich je ten pravý.
***

Tak dost s tím, nedìlá mi to dobøe. Jsem zvyklý dávat
na sebe pozor; od té doby, kdy na mne tehdy na nádraí
pøilo to chrlení krve, øíkám si, pozor. Skoro po celý ivot jsem se díval do kapesníku, není-li v mých chrchlech
niteèka krve; zaèal jsem s tím na té poslední stanici svìta
a pak to ve mnì utkvìlo, ta ustavièná starost o mé zdraví, jako by to byl ten nejdùleitìjí zákon ivota.
Ten nejdùleitìjí zákon ivota; a co, byl-li jím opravdu? Kdy se dívám zpátky na svùj celý ivot, - to vlastnì byl ten nejhlubí otøes, kdy ze mne tehdy na nádraí
vyhrkla èervená krev, a já pak sedìl znièený, bylo mi
nesmírnì slabo a bídnì, a podìený oficiál mi utíral èelo
namoèeným ruèníkem. Bylo to strané. Ano, to byla nejsilnìjí a nejvíc pøekvapující zkuenost mého ivota: ten
hrozný podiv a údìs, a potom ta zoufalá touha ít, i kdyby
to byl sebenepatrnìjí a pokornìjí ivot; po prvé to byla
vìdomá, pøesilná láska k ivotu. Tehdy se vlastnì zmìnil mùj celý ivot, i já jsem se stal jakoby jiným èlovìkem. Do té doby jsem své dny jen tak utrácel nebo témìø nepozornì odíval; teï jsem si najednou nesmírnì
váil toho, e iju, a poèal jsem se docela jinak dívat
na sebe a na vechno kolem. Staèilo mi tøeba sedìt
na fonách a nazírat na rezavou kolej, zarostlou pastuí tobolkou a metlicí; nebo po celé hodiny pozorovat vlnu
v øíèce, jak je poøád nová a poøád tá. A pøitom si stokrát dennì opakovat: zhluboka dýchej, je to zdravé. Tehdy jsem poèal mít rád vechny ty malé, pravidelné vìci
a tichý chod ivota; jetì jsem trochu arapatil bohémským cynismem a ukleboval jsem se ledaèemus, ale
to jsem si jetì nebyl jist, e budu ít; to byl jetì poøád
mrazivý a divoký kousek zoufalství. Jal jsem se tie
a spokojenì lnout k ivotu, tìit se z milých, dùvìrných

vìcí a dávat pozor na sebe. Tím se vlastnì zaèala idyliènost mého ivota: rekonvalescencí. To byla ta dùleitá a rozhodující výhybka.
***
Vlastnì ani ne výhybka. Teï to vidím lépe, teï to vidím
docela jasnì. To bych musel zase zaèít se svým dìtstvím: s maminkou, která co chvíli vybíhala na zápraí,
zda se mi nic nestalo; s panem Martinkem, ke kterému
jsem se nesmìl moc pøibliovat, protoe prý má souchotiny, a kterého jsem se proto bál. Maminka byla posedlá úzkostlivou pøedstavou, e jsem ohroen, e jsem
slabé a neduivé dítì; byla, chudák, taková pathetická
a vánivá; kdy jsem zastonal, tiskla mì k sobì, jako by
mì chtìla chránit, v noci se nade mnou vydìenì sklánìla, padala na kolena a nahlas se modlila za mé zdraví. Stonat, to byla vìc dùleitá a slavná; vechno se toèilo kolem klouèka, i pily a kladiva na dvoøe znìly nìjak
tlumenì, i tatínek smìl bruèet jen polohlasem. Samou
láskou ve mnì vychovala domnìní, e jsem nìco
køehouèkého, køehèího ne jiné dìti, nìco, co se musí
zvlá chránit; proto jsem si netroufal na ádné siláctví klukù, myslil jsem, e nesmím tak divoce bìhat, nesmím skákat do øeky, nesmím se prát, protoe jsem slabý
a choulostivý. Byl bych se tím i vypínal, pøipadal jsem si
jaksi vzácnìjí a jemnìjí ne oni, ale na to jsou kluci pøíli
mui; jim se líbí být silný a stateèný. To tedy byla maminka; to maminka ve mnì vypìstila ten stav ivotní nesmìlosti a nedùvìry v sebe, ten fysický pocit ménìcennosti,
se kterým jsem rostl; to maminèina chorobná láska ve mnì
pøipravila náklonnost vidìt sám v sobì pøedmìt vìèného
oetøování a hýèkání, náklonnost, do které jsem se uvelebil

skoro s libostí, kdy ani k tomu dalo pøíleitost první uknutí skuteèné nemoci. Tehdy, ano, tehdy jsem v sobì nael
to starostlivé, hypochondrické já, které se s vánou pozorností dívá na své chrchle, mìøí svùj tep, miluje bezpeèný
poøádek ivota a lne k dobré, pohodlné pohodì vìcí. Tohle tedy byl - neøeknu mùj celý ivot, ale veliká, dùleitá
a stálá souèást mého ivota. Teï to vidím.
Tatínek, to bylo nìco jiného; tatínek byl silný a pevný
jako pilíø a nesmírnì mi tím imponoval. Kdyby chtìl, pøepral by kadého na svìtì. Tenkrát jsem ovem dobøe
nechápal jeho úzkostlivou spoøivost, - byla to vlastnì
skoro lakota; po prvé jsem si to uvìdomil, kdy pan
Martinek, který byl jenom dìlník, dal té holèièce esták,
ale tatínek ne, tatínek dìlal, jako by to nevidìl; tehdy
klouèkem otøáslo nìco divného a hrozného jako opovrení. Dnes vidím, e nebyl, chudák, tak silný, e
se vlastnì bál ivota; etøit je ctnost defensivní; je to touha po ivotì zajitìném, je to strach z vìcí pøítích,
z risika a náhod; lakota se ukrutnì podobá jakési hypochondrii. Jen tuduj, hochu, øíkal dojatì a slavnostnì,
pùjde do úøadu a bude to mít jisté. To je asi tak vrchol
toho, co lze od ivota ádat: jistota a bezpeènost, dùvìra, e se nám nemùe nic stárl. Kdy tohle cítil tatínek,
který byl velký a mohutný jako strom, kde by se vzala
kurá v chabém a zhýèkaném synáèkovi? Vidím, e to
bylo ve mnì dùkladnì nachystáno u z dìtství; staèil první fysický otøes, a èlovìk, strachem zalezlý do sebe; nael v sobì tu obrannou úzkost o ivot a udìlal z ní svùj
ivotní øád.
***

Bùh ví, muselo to ve mnì vìzet hloubìji, ne jsem sám
vìdìl; vdy mì to v ivotì vedlo skoro jako instinkt, tak
slepì a tak najisto. Myslím teï na svou neboku paní:
jak je to zvlátní, e jsem nael právì ji, enu, která
se bezmála narodila k tomu, aby nìkoho oetøovala.
Snad to v ní dìlalo to, e byla velmi sentimentální
a pøitom velmi rozumná; peèovat o nìkoho, to je taková
rozumová, støízlivá a praktická forma lásky. Vdy
se do mne horoucnì zamilovala v tu chvíli, kdy zjistila,
e pøicházím s prahu smrti a e moje zajímavá bledost
má své hlubí pøíèiny; tehdy to v ní propuklo najednou
jako samaritství, láska i mateøství, nastalo pøekotné zrání
citù; bylo to vecko dohromady: udìená holèièka, enský soucit i horlivost mámy, milostné blouznìní i náramnì
vìcná, naléhavá starost, abych hodnì jedl a pøibýval
na váze. Bylo stejnì dùleité a krásné mluvit o lásce jako
tloustnout; tiskla mi køeèovitì ruku ve stínu noci a eptala
s oèima plnýma slz: Prosím vás, prosím vás, musíte
stranì mnoho jíst; pøísahejte mnì, e budete na sebe
dávat pozor! - Nemohu se nad tím usmát ani dnes; mìlo
to svou sladkou a dokonce pathetickou poesii... pro nás
oba. Mìl jsem pocit, e se uzdravuju jenom pro ni, pro
její radost, a e to je ode mne krásné a velkoduné; zápasím o své zdraví jen proto, abych ji udìlal astnou.
A ona vìøí, e mì zachraòuje a vrací mi ivot; nejsem-li
tedy její, právem i osudem? Boe, já vím: byla to jistì
jen náhoda, e jsem byl pøidìlen právì na to nádraí;
ale je podivné a jaksi úasné, jak se tím nutnì a hluboce
naplòoval poøádek mého ivota. Do té doby jsem musel
tajit svou hypochondrickou úzkost a stydìt se za ni jako
za slabost; teï u ne, teï to byla spoleèná a ukrutnì
dùleitá záleitost dvou lidí, teï to náleelo k naí lásce
a dùvìrnosti; u to nebylo cosi jako nedostatek nebo

porucha, nýbr nìco kladného a závaného, co dává
ivotu smysl a øád.
Myslím na nae manelství, jak se to v nìm tie a samozøejmì nalo. Má ena od první chvíle vzala na sebe
tu úzkost o mé zdraví, jako by øekla: to není tvá muská
vìc, to je enská starost; ty na to nemusí myslit a nech
to na mnì. Ano, bylo to tak; mohl jsem se sám pøed sebou tváøit, já nic, to ona; ona je taková starostlivá
a hygienická, nu, nechme ji, kdy ji to tìí; a pøi tom si
tie lebedit a hovìt v tom pocitu bezpeèí, e je o nás
postaráno a e se toho tolik dìlá pro nae zdraví. Kdy
na mne èekala s ruèníkem, ne se vydrhnu, aby mì poplácala po mokrých zádech, ono to, víme, vypadalo tak
pøíjemnì manelsky, ale byla to kadodenní zdravotní
prohlídka; nikdy jsme si to neøekli, ale vìdìli jsme to
oba, a vdycky jsem po ní zailhal, tak co? Usmála
se a pokývla hlavou, dobré je to. A ta její umírnìná, zdrenlivá láska, to bylo také to: kladla mnì urèité meze,
abych si je nemusil ukládat sám ze strachu o sebe: Nebýt tak divoký, øekla skoro mateøsky, a pìknì spát; ádné kruhy pod oèima a takové vìci. Zlobíval jsem
se nìkdy, ale v hloubi due jsem jí byl za to vdìèný; uznával jsem, e je to tak pro mne lépe. U jsem nemusil
úzkostlivì pozorovat své tìlesné stavy, to si vzala
na starost sama; zato ivila mou ctiádost, - i to je patrnì zdravé a zvyuje to zájem o ivot; zdá se, e muský
bez toho nemùe ani dýchat. Povídej mi, cos dìlal po celý
den; to se pak pracuje chutìji. Nebo si dìlejme plány
pro budoucnost; také optimismus je zdravý a náleí
k dobré ivotosprávì. To vechno bylo na pohled takové samozøejmé, manelské a dùvìrné; teï to vidím jinak, teï není nikoho, kdo by se mne sòal ten hrozný

a bezmocný strach, neboj se, tady jsi doma, má tu
vechno, co potøebuje, tady jsi chránìn a v bezpeèí.
Pak na svém nádraí, to u jsem se nejspí cítil zdráv
jako tuøín; myslím, e proto jsem jí u tak nepotøeboval a v
tom e byla ta trocha odcizení. Cítila to a hledìla mì udret pro sebe; a proto tak starostlivì: Mìl by ses víc etøit,
a tak. Teï by mnì chtìla i dìti dát, nebo je dobré být tátou; nu, dìti nepøily. Kdy nemohla jinak, tedy aspoò despoticky dbala o mé pohodli a mùj poøádek; udìlala z toho
pøímo Veliký Zákon, abych dobøe jedl, dlouho spal a mìl
vechno na svém místì. ivot, který se stane zvykem, je
jaksi bezpeèný a pevnì zakoøenìný; pìstovat své zvyky,
to taky je jakási forma péèe o sebe. A zase to vzala na sebe
ona: ona se stará o mé zvyky, a já to jenom shovívavì
a dobromyslnì pøijímám; to já jen kvùli tobì, starouku,
es to tak pìknì nachystala. Zapla pánbùh, èlovìk nemusí být sobcem, kdy nìkdo o nìho tak dobøe peèuje; má
poèestné a munì vìdomi, e nemysli na své pohodlí,
nýbr jenom na své dílo. A pak na konci svých dnù øekne:
il jsem pro svou práci a mìl jsem hodnou enu; byl to
obyèejný a dobrý ivot.
***
Tak to máme tøetího, povídá ve mnì ten svárlivý hlas.
Jakého tøetího?
Inu, jeden byl ten obyèejný, astný èlovìk; druhý, to
byl ten s lokty, co se chtìl vydrápat nahoru; a ten hypochondr, to u je tøetí. Nech si slouit, èlovìèe, to jsou tøi
ivoty, a kadý je jiný. Absolutnì, diametrálnì a zásadnì
jiný.
Nu vidí, a dohromady to byl jeden vední
a jednoduchý ivot.

Já nevím. Ten s lokty nebyl nikdy astný; ten hypochondr se nemohl tak úpornì drápat nahoru; a astný
èlovìk nemohl pøece být hypochondrem, to dá rozum.
Marná øeè, tady jsou tøi figury.
A jenom jeden ivot.
To je to. Kdyby to byly tøi samostatné ivoty, bylo by to
jednoduí. Pak by kadý z nich byl celý a pìknì souvislý. kadý by mìl svùj zákon a smysl - Ale takhle to
má, jako by se ty tøi ivoty prostupovaly, chvíli ten a chvíli
zase onen.
Ne, poèkej, to ne! Kdy se nìco prostupuje, to je jako
horeèka. Já to znám, já jsem míval noèní horeèky - Kriste, jak se mi vechno ve snách ohavnì mátlo
a prostupovalo! Ale to u pøece dávno pøelo, u jsem
se uzdravil; nemám pøece horeèku, e ne, e nemám
horeèku?
Aha, to zas je hypochondr. Èlovìèe, ten to taky projel!
Co projel?
Vechno. Prosím tì, kdy má hypochondr umøít Ale tak pøestaò!
XXIII
Tøi dny jsem nespal; stalo se nìco, nad èím u tøetí
den kroutím hlavou. Nebyla to ádná veliká a slavná
událost, - takové se v mém ivotì nedìjí; spí bezmála
trapný pøípad, ve kterém jsem, myslím, dìlal figuru trochu smìnou. Onehdy odpoledne mi hlásila hospodynì, e prý chce se mnou mluvit nìjaký mladý pán. Zlobil
jsem se: co já s ním, mohla jste mu øíci, e nejsem doma,
nebo tak nìco; nu, teï ho sem puste.
Byl to mládenec toho druhu, který mi vdycky býval
protivný; zbyteènì veliký, sebejistý a vlasatý, zkrátka ta-

ková nádhera; hodil høívou nazad a zatroubil nìjaké jméno, které jsem ovem ihned zapomnìl. Stydìl jsem se,
e jsem neoholen a bez límce a e tu sedím v papuèích
a odøeném upanu, svrasklý jako mìchuøina; i zeptal
jsem se ho pokud mono nevlídnì, co si ráèí pøát.
Spustil trochu pøekotnì, e právì dìlá disertaèní práci. Thema je, poèátky básnických kol v letech devadesátých. To je ohromnì zajímavá doba, ujistil mì pouènì. (Mìl veliké èervené ruce a hnáty jako polena: vyslovenì protivný.) Teï prý sbírá materiál a proto si dovolil
pøijít Díval jsem se na nìho s jakýmsi podezøením; èlovíèku, to sis nìjak spletl nebo co; co mnì je po tvém materiálu?
A prý ve dvou revuích z té doby nael básnì podepsané
mým jménem. Jménem, které v literárních dìjinách zapadlo, øekl vítìzoslavnì. To je mùj objev, pane! - Shánìl
se po tom zapomenutém autorovi; jeden pamìtník, ten
a ten, mu øekl, e pokud se pamatuje, stal se onen autor
eleznièním úøedníkem. el za tou stopou dál, nu, a zjistil
na ministerstvu mou adresu. A najednou na mne vypálil
rovnou: Prosím vás, jste to vy?
Nu tak, tady to máme! Mìl jsem silnou touhu zvednout
udivenì oboèí a øíci, to e je asi nìjaký omyl, kdepak já
a vere! Ale teï u nebudu lhát. Mávl jsem rukou a bruèel
jsem cosi jako, e to byla jen taková hloupost; toho jsem,
pane, u dávno nechal.
Mládenec zazáøil a pohodil vítìznì høívou. To je skvìlé, zatroubil. A nemohl bych prý mu øíci, psal-li jsem jetì
do jiných revuí? A kde jsem tiskl své básnì v pozdìjích
letech?
Vrtìl jsem hlavou. Nic dál, pane, ani øádek. Bohuel
nemohu slouit, pane.

Dusil se nadením, jezdil si prstem kolem límce, jako
by se krtil, a èelo se mu zalesklo potem. To je bájeèné, køièel na mne. To je jako Arthur Rimbaud! Poesie,
která zaplane jako meteor! A nikdo na to nepøiel! Pane,
to je objev, ohromný objev, povykoval a prohrábl si paèesy tou èervenou prackou.
Mìl jsem zlost, mám nerad hluèné a vùbec mladé lidi;
není v nich jaksi poøádek ani míra. Hlouposti, pane,
øekl jsem sue. To byly patné vere, nestály za nic a je
lépe, e o nich nikdo neví.
Usmál se na mne útrpnì a skoro zvysoka, jako by mì
odkazoval do mých mezí. To zas ne, pane, ohradil se.
To je vìc literární historie. Já bych tomu øekl èeský Rimbaud. Podle mne je to nejzajímavìjí básnický úkaz
devadesátých let. Ne e by to mohlo zaloit nìjakou
kolu, øekl a mhouøil znalecky oèi. Vývojovì to znamenalo málo, nenechalo to ádný hlubí vliv. Ale jako osobní
projev to je prostì úasné, nìco tak svého a intensivního
- Na pøíklad ta báseò, jak zaèíná: Kdy v kokosových
palmách drnèí bubínky - Vykulil na mne uchvácené oèi.
Jistì se pamatujete, jak je to dál.
Dotklo se mì to skoro trýznivì, jako nìjaká nepøíjemná vzpomínka. Tak vidíte, bruèel jsem. Jakiv jsem
nevidìl kokosové palmy. Taková pitomost!
Témìø se rozèilil. To pøece je jedno, koktal, e jste
ádné palmy nevidìl! To máte naprosto nesprávný názor
o poesii!
A jak mohou, povídám, drnèet bubínky v nìjakých
palmách?
Byl bezmála uraen mou nechápavostí. To pøece jsou
kokosové oøechy, vyhrkl popuzenì jako ten, kdo je nucen vysvìtlovat samozøejmosti. To je, jak ty oøechy
chøestí ve vìtru. Kdy v kokosových palmách drnèí bu-

bínky - slyíte to? Nejdøív ta tøi k, to jsou ty jednotlivé
nárazy; potom se to rozplyne v hudbu - drnèí bubínky.
A to tam jsou náhodou daleko krásnìjí vere. Umlkl
rozmrzele a hodil nazad høívou; vypadal, jako by v tìch
verích hájil svùj vlastní, a nejdraí majetek; ale
za chvilku mì zase vzal na milost, - mládí je velkoduné. Ne, vánì, øekl, jsou tam ohromné vere. Zvlátní, silné, ohromnì nové vìci - ovem na tehdejí dobu,
dodával s vìdomou pøevahou. Ani ne tak nové ve formì,
ale ty obrazy, pane! Vy jste si toti pohrával s klasickou
formou, zaèal horlivì, ale poruoval jste ji z nitra. Formálnì bezvadné, ukáznìné, pravidelné vere, ale uvnitø
nabité stranou fantasií. Zatínal èervené pìsti, aby to
nìjak znázornil. Vypadá to, jako byste se chtìl posmívat
té ukáznìné a pøesné formì. Takový pravidelný ver, ale
uvnitø to svìtélkuje - jako mrina nebo co. Nebo to øeøaví tak dìsnì, e èlovìk èeká, teï se to musí roztrhnout.
Je to jako nebezpeèná hra, ta spoutaná forma, a to peklo uvnitø - Vlastnì je mezi tím konflikt, hrozné vnitøní napìtí nebo jak bych to øekl, rozumíte? Ta fantasie by
se chtìla rozletìt, ale zatím se vtlaèuje do nìèeho tak
pravidelného a sevøeného - Proto to tìm volùm ulo, e
to je napohled takový klasický ver; ale kdyby si vimli,
jak se tam tím vnitøním tlakem pøesunují caesury - Najednou nebyl u tak sebejistý, potil se námahou a díval
se na mne psíma oèima. Nevím, jestli jsem se pøesnì
vyjádøil... Mistøe, koktal a zaèervenal se; ale já jsem
se zaèervenal jetì víc, stydìl jsem se nesmírnì a mrkal
jsem na nìho, myslím, nìjak vydìenì.
Ale to pøece, breptal jsem zmaten, ty vere byly patné... proto jsem toho nechal, a vùbec -
Zavrtìl hlavou. To není tak, øekl a poøád se na mne
tak upínal oèima. Vy... vy jste toho musel nechat. Kdy-

byste... tvoøil dál, musel byste rozbít formu, roztøítit - Já
to tak silnì cítím, vyhrkl s úlevou, nebo mladým lidem
je vdycky snazí mluvit o sobì. To byl pro mne ohromný dojem, tìch osm básní. Já jsem tehdy øekl své dívce... ostatnì to je vedlejí, mumlal zmatenì a vjel si
obìma rukama do vlasù. Já nejsem básník, ale... dovedu si to pøedstavit. Takové básnì mùe napsat jenom
mladý èlovìk , a jen jednou v ivotì. Kdyby psal dál,
musel by se ten rozpor nìjak vyrovnat - To je vlastnì
ten nejúasnìjí básnický osud: jednou se tak stranì
silnì, z takové pøemíry vyslovit, a konec. Já jsem si vás
vlastnì pøedstavoval docela jinak, vyhrkl neoèekávanì.
Byl bych si bezmeznì pøál slyet jetì nìco o tìch
básních; kdyby ten trulant aspoò nìkterou citoval! Ale
stydìl jsem se ptát se na to, a ze samých rozpakù jsem
se zaèal hloupì a konvenènì vyptávat, odkud je mládenec, a takové vìci. Sedìl jako uvaøený, shledával patrnì, e s ním mluvím jako se kolákem. Nu, nu, mraè se;
nebudu se tì pøece ptát, co na tìch básních bylo a kdesi
cosi. Jako bys o tom nemohl zaèít sám; copak nenechávám dost dlouhé a dost trapné pausy v hovoru?
Koneènì s úlevou vstal, zase tak zbyteènì veliký. Tak
já letím, oddychl si a hledal klobouk. Nu, le si; já vím,
mládí neumí pøijít ani odejít. Venku na nìho èekalo dìvèe, zavìsili se do sebe a rozbìhli se k mìstu. Co e mají
mladí vdycky tak naspìch? Ani jsem mu nemohl øíci,
aby nìkdy zase pøiel; takový splaenec, nevím ani, kdo
je To bylo to celé.

XXIV
To bylo to celé, a teï si mùe ukroutit hlavu, je-li ti
libo. Tak vida, básník; kdo by si to byl pomyslil? e to
øekl mládenec, to nic neznamená, èert aby vzal mládence; mládí nadsazuje a musí nadsazovat, sotva hubu otevøe. Mìl bys jít do universitní knihovny a podívat se na to
sám; ale doktor øekl klid, klid, nu tak seï doma a kru
hlavou. Marná sláva, nevzpomene si ani na jeden ver,
co tam, to tam; kam se to tak mohlo propadnout! Kdy
v kokosových palmách drnèí bubínky - z toho se nedá
nic poznat; leda jen kroutit hlavou, - pro pána, èlovìèe,
kdes vzal ty palmy a co ti vùbec bylo po kokosových
palmách? Kdopak ví, tøeba v tom a právì v tom je poesie, e èlovìku z nièeho nic je nìco po kokosových palmách nebo øeknìme po královnì Mab. Tøeba to jsou
patné vere a mládenec je vùl; ale faktum je, e tady
byly kokosové palmy a bùhvíco jetì. Straná fantasie,
øíkal mládenec; tak to tam musila být spousta vìcí,
a jakých divných vìcí: prý svìtélkujících a øeøavých.
Na tom nezáleí, zda ty vere byly dobré nebo patné;
ale vìdìt, co v nich bylo, protoe ty vìci, to jsem byl já
sám. Byl jednou jeden ivot, ve kterém byly kokosové
palmy a podivné vìci, svìtélkující a øeøavé. Tady to má,
èlovìèe, a teï si s tím poraï; chtìls dát svùj ivot do poøádku, nu, tak nìkam zastrè ty kokosové palmy, nìkam na dno
zásuvky, kde by nepøekáely a kde bys na nì nevidìl, viï?
Tak vidí, tak vidí; to u teï nepùjde. U nemùe jen
tak mávnout rukou, hlouposti, byly to patné vere, a to
jsem rád, e u o nich nevím. Nic platno, byly kokosové
palmy drnèící jako bubínky, a bùhvíco jetì. A kdybys
mával obìma rukama a køièel, e ty vere nestály za nic,
ty palmy nevyvrátí a neodstraní ze svého ivota vìci

svìtélkující a øeøavé. Ty ví, e byly, a mládenec nelhal;
mládenec není vùl, i kdy ví houby, co je poesie. Já to
vìdìl, tehdy jsem vìdìl nesmírnì dobøe, co to je. Tlustý
básník to také vìdìl, ale nedovedl to; proto se tak zoufale posmíval. Ale já jsem to vìdìl; a teï si, èlovìèe,
ukru hlavu, kde se to v tobì vzalo! Nikdo tomu nerozumìl, ani tlustý básník ne; èetl mé básnì praseèíma oèkama a køièel, ty svinì zatracená, kdes tohle vzal? A pak
se el orat na oslavu poesie a plakal: koukejte
se na toho blba, to je básník! Takový ticholápek, a co
dovede napsat! Jednou se rozzuøil a el na mne s kuchyòským noem: teï mì øekne, jak se to dìlá! - Jak
by se to dìlalo! Poesie se nedìlá, poesie prostì jest; je
tak jednodue a samozøejmì, jako kdy je noc nebo jako
kdy je den. To není ádná inspirace, to je jenom taková
rozsáhlá jsoucnost. Vìci prostì jsou. Je, naè si vzpomene, tøeba kokosové palmy nebo andìl mávající køídly; a ty, ty jenom nazývá jmény to, co jest, jako Adam
v ráji. Je to hroznì jednoduché, jenome toho je tak
mnoho. Jsou nesèíslné vìci, je jejich rub i líc, je bezpoètu ivotù; v tom je ta celá poesie, e to vecko jest, a ten,
kdo to ví, je básník. Vida ho, jako by èaroval, neøád:
vzpomene si na kokosové palmy, a tady jsou, vlají
ve vìtru a chøestí hnìdými oøechy; ale ono to je stejnì
samozøejmé jako dívat se na hoøící lampu. Jaképak èáry:
bere, co je, a pohrává si s vìcmi svìtélkujícími a øeøavými z toho bosky prostého dùvodu, e tady jsou; jsou
v nìm nebo nìkde mimo, to je jedno. To tedy je naprosto
jednoduché a samozøejmé, ale jenom za jedné podmínky: e se nachází v tom zvlátním svìtì, který
se nazývá poesie. Jakmile jsi z nìho venku, najednou
to vecko zmizí a èert to vzal; není kokosových palem,
není vìcí rozhavených a svìtélkujících. Kdy

v kokosových palmách drnèí bubínky, - boe, co s tím?
Taková pitomost! Nikdy nebylo ádných palem ani bubínkù, a nebylo nic øeøavého. A mávnul nad tím rukou.
Kriste pane, jaké nesmysly!
Vidí, to je to: teï je ti líto, e to vzal èert. Ani u neví,
co tam bylo krom tìch kokosových palem; a nikdy
se nedomyslí, co tam jetì mohlo být a co jsi jetì sám
v sobì mohl uzøít vìcí, kterých u neuvidí. Tehdy jsi je
vidìl, protoe jsi byl básník; i vidìl jsi vìci divné a strané,
mrinu v rozkladu a výher íøivou, a bùhví, bùhví, co vechno jsi jetì mohl uzøít, tøeba vìøícího andìla nebo hoøící keø, jen mluví hlasem. Tehdy to bylo mono, protoe jsi byl básník a vidìl jsi, co je v tobì, a mohl jsi to
nazývat jmény. Tehdy jsi vidìl vìci, které jsou; teï je
s tím konec, u není palem a neslyí chøestit oøechy
kokosové. Kdo ví; èlovìèe, kdo ví, co by se i dnes v tobì
mohlo najít, kdybys jetì chvíli mohl být básníkem. Hrozné vìci nebo andìlské, èlovìèe, vìci od pánaboha, nesèíslné a nevýslovné vìci, o kterých nemá potuchy; co
vìcí, co ivotù a vztahù by se v tobì vynoøilo, kdyby
na tebe jetì jednou pøilo hrozné poehnání poesie!
Marná vìc, u nic z toho nepozná; zapadlo to v tobì
a konec. Vìdìt jenom, proè; vìdìt, proè jsi tehdy jaksi
støemhlav utekl od tuho veho, co bylo v tobì; èeho jsi
se tak podìsil? Snad toho bylo pøíli mnoho, nebo to bylo
pøíli øeøavé a zaèalo ti to pálit prsty; nebo to svìtélkovalo
pøíli podezøele, nebo, kdo ví, tøeba zaèal pøihoøívat ohnivý keø, a ty ses bál hlasu, který by promluvil. Bylo v tobì
nìco, èeho jsi se zhrozil; i vzal jsi nohy na ramena
a nezastavil ses a - kde vlastnì? Na poslední stanici
svìta? Ne, tam to jetì trochu svìtélkovalo. Teprve
na svém nádraí, kde ses ukryl v bezpeèném poøádku
vìcí. Tady u to nebylo; chválabohu, tadys u mìl pokoj.

Bál ses toho jako... øeknìme, jako smrti; a kdo ví, tøeba to
byla smrt, tøebas cítil, pozor, jetì pár krokù dál po téhle
cestì, a zblázním se, znièím se, umru. Prchej, èlovìèe,
z toho ohnì, který tì stravuje. Nejvyí èas: za pár mìsícù z tebe vyhrkne èervená a mìls co dìlat, aby se to nakøáplé zacelilo. A pak u se pevnì dret toho hodného,
solidního, pravidelného ivota, který èlovìka nestravuje.
U si vybírat jen to, co je potøebné pro ivot, a nevidìt, co
vechno je; nebo mezi tím je také smrt, byla v tobì mezi
tìmi stranými a nebezpeènými vìcmi, kterým jsi dával
jména. Tak, teï je to zaklopeno víkem a u to nemùe
ven, a se to jmenuje ivot nebo smrt. Je to zaklopeno, je
to pryè a není to; jen co je pravda, zbavil ses toho náleitì a právem jsi nad tím mávl rukou: hlouposti, jaképak
palmy; to ani není dùstojno zralého a èinného mue.
A teï tady kroutí hlavou, tak vida, kdo by to byl øekl:
tøeba ty vere nebyly tak patné a nebyla to vùbec taková hloupost. Snad bys z toho mohl mít i radost a trochu
se nadouvat, tak vida, i vere jsem psal a nebyly nejhorí. Ale ty, takový smutek. Dokonce ani ten svárlivý
hlas se neozývá, nejde mu to asi do krámu; mìl theorii,
e to byla poráka a es toho nechal, jeliko jsi na to
nemìl, víme, ani to nadání, ani tu osobnost. Vidí, teï
to vypadá docela jinak, spí jako útìk pøed sebou samým, jako hrùza, abys nepropadl tomu, co bylo v tobì.
Zazdít to jako hoøící achtu, a se to, potvora, udusí
samo. Tøeba to u zhaslo, kdopak ví; teï u si prsty nepøipálí, teï u si ruce neohøeje. Abys nevidìl sebe
sama, poèal jsi se zabývat vìcmi a udìlals z nich své
povolání a svùj ivot; dobøe se ti to povedlo, unikl jsi sám
sobì a stal jsi se øádným èlovìkem, jen svìdomitì
a spokojenì proil svùj obyèejný ivot. Co chce, dobré
to bylo; naè tedy, prosím tì, ta lítost?

XXV
Ne, tak docela se to pøece jen nepovedlo. Nechme básníka; básníka vzal èert; ale bylo tu jetì nìco neviòouèkého a nekodného, èeho jsem se nikdy nezbavil
a patrnì ani nechtìl zbavit. Bylo to tu dávno pøed básníkem, vlastnì u od dìtství, bylo to u v té ohradì z tøísek;
nic zvlátního, jenom takové snìní, taková romantiènost,
okouzlení fikcemi nebo jak tomu øíci. Copak, u dítìte je
to docela pøirozené; divnìjí je, e je to stejnì pøirozené
u dospìlého a váného mue. Dítì má své fazulky,
ve kterých vidí poklady, slepièky a vecko, co ráèí; vìøí,
e tatínek je hrdina a e v øece je nìco divokého
a hrozného, èeho je radno se bát. Ale koukejte na pana
pøednostu; kráèí energickými, trochu nedbalými kroky
po peronì a dívá se vpravo a vlevo, jako by dával
na vechno pozor; zatím myslí, co by bylo, kdyby
se do nìho na první pohled vánivì zamilovala princezna, ta v lodenových atech, co pøijela na hony. Pan pøednosta má sice hodnou enu, kterou má upøímnì rád, ale
to mu v tuto chvíli nevadí; toho okamiku je mu pøíjemnìjí rozmlouvat s princeznou, zachovávat nejuctivìjí
reservu a pøi tom tak trochu sám trpìt mukami její lásky.
Nebo kdyby se srazily dva rychlíky: co by dìlal, jak by
zakroèil, jak by ovládl jasnými, velitelskými rozkazy ten
zmatek a tu hrùzu. Sem, rychle sem, tady je v troskách
ena! A sám v èele vech páèit stìny vagonu, ku podivu,
kde se v nìm bere ta obrovská síla! Cizinka dìkuje svému zachránci, chce mu líbat ruku, ale on, kdepak! to je
jen má povinnost, Madame, a u zase øídí záchranné
práce jako kapitán na velitelském mùstku. Nebo koná
daleké cesty, je vojákem, najde u trav zmuchlaný lístek,

na kterém je chvatnì napsáno: Zachraòte mi. - Èlovìk
do toho sklouzne, ani neví jak; najednou je v tom, koná
veliké èiny a proívá neobyèejná dobrodruství; teprve
kdy se z toho musí probudit, tak jím to skoro trhne
a rupne to nepøíjemnì, jako by odnìkud spadl; cítí
se ochablý a rozladìný a trochu se stydí.
A vida, nad tìmihle poetilostmi pan pøednosta nemává rukou a nesnaí se ubránit se jim; nebere je sice vánì a na pøíklad za nic na svìtì by se k nim nepøiznal své
enì, ale bezmála se na nì pøedem tìí. Mono øíci, e
kromì té doby, kdy byl zamilován, si kadý den vysní
nìjaký dìj svého ivota; k nìkterým se vrací se zvlátní
zálibou, rozpøádá je do nových a nových podrobností
a proívá je jaksi na pokraèování. Má celou øadu vedlejích a fiktivních ivotù, vesmìs milostných, heroických
a dobrodruných, ve kterých on sám je nemìnnì mladý,
silný a rytíøský; nìkdy umírá, ale vdycky ze stateènosti
a obìtavosti; vyznamenav se nìjak, ustupuje do pozadí,
sám konec koncù dojat nad svým nesobeckým
a lechetným jednáním. Pøes tuto skromnost procítá nerad do toho druhého, skuteèného ivota, ve kterém nemá,
èím se vyznamenat, ale také ne, èeho se lechetnì
a obìtavì odøíkat.
Nu ano, romantika; ale vdy právì proto jsem mìl eleznice rád, e ve mnì byl ten romantik; to bylo pro ten
zvlátní, trochu exotický opar, který eleznice mají, pro
tu náladu dálky, pro to kadodenní dobrodruství pøíjezdù a odjezdù. Ano, to bylo nìco pro mne, to byl pravý
rám pro mé nekoneèné snìní. Ten druhý, tem skuteèný
ivot, to byla více ménì jenom rutina a dobøe bìící
mechanismus; èím dokonaleji klapal, tím míò mì ruil
v mých vysnìných pøíbìzích. Slyí to, ty svárlivý hlase? Proto, jen proto jsem si poøídil to vzorné, bezvadnì

fungující nádraí, abych za zvonìní signálù a tikotu
Morseových znaèek, mezi pøíjezdy a odjezdy lidí spøádal
fikci svého ivota. Èlovìk se dívá, jak bìí koleje, nìjak
ho fascinují a samo od sebe se to v nìm rozjede do dálky;
a u se ubírá nekoneènou cestou dobrodruství poøád
tých a poøád jiných. Já vím, já vím: proto ena cítila, e jí
unikám, e tam dole mezi kolejemi iji nìjaký svùj á ivot,
ve kterém pro ni není místa a který pøed ní tajím. Copak
jsem jí mohl øíkat o princeznách v lodenových atech,
o krásných cizinkách a takových vìcech? Nu, nemohl; co
dìlat, má drahá, ty má mé tìlo, aby ses o nì starala, ale
má mysl je jinde. Vzala sis pøednostu stanice, ale romantika ne, romantika nemùe nikdy mít.
Já vím, ten romantik ve mnì, to byla maminka. Maminka zpívala, maminka se nìkdy zadívala, maminka
mìla nìjaký skrytý a neznámý ivot; a jak byla krásná
tehdy, kdy podávala dragounovi pít, tak krásná, e mnì
klouèkovi se srdce svíralo. Øíkali vdycky, e jsem po ní.
Tehdy jsem chtìl být po tatínkovi, silný jako on, velký
a spolehlivý jako tatínek. Asi jsem se nevydaøil. To není
po nìm, ten básník, ten romantik a kdo ví co jetì.
XXVI
Kdo ví, co jetì: vdy ty dobøe ví, co jetì, ne?
Ne, nic u nevím, hlase svárlivý. Nevím nic, co bych
jetì pøidal.
Protoe nechce vìdìt, viï?
Ne, nechci vìdìt; u je toho dost na tak obyèejný
a jednoduchý ivot. Vdy jsem ti nádavkem pøidal romantika, ne? Tak se podívej, mìla to být docela prostá
historie, pøíbìh obyèejného a astného èlovìka; a teï,
koukej, kdo se nám tu vechno tlaèí: obyèejný èlovìk,

ten s lokty, hypochondr, romantik, bývalý básník
a bùhvíkdo jetì; je jich celý houf, a kadý osobì øíká,
e to jsem já. Copak to nestaèí? V málo-li kusù jsem
rozbil svùj ivot jenom tím, e jsem se na nìj díval?
Poèkej, tu a tam jsi nìco vynechal.
Nevynechal!
Vynechal. Mám ti pøipomenout to nebo ono?
Ne, není tøeba. To jsou nahodilosti, které nic neøíkají.
Nezapadají prostì do celku a nemají ádnou souvislost.
To je to slovo: souvislost. ivot èlovìka pøece musí mít
nìjakou souvislost.
A proto se z nìho musí ledacos vyhodit, e?
To je, jako kdy se vyhodí moucha ze sklenice vody.
Copak jsem si mohl poruèit, aby mi pøinesli na tácu nový
ivot? Nìco do nìho spadne, co tam nepatøí; nu boe,
tak se to vyndá a je to.
Nebo se o tom aspoò nemluví.
Ano, nebo se o tom nemluví. Prosím tì, co vlastnì
chce a kdo vlastnì jsi?
To je jedno; já jsem vdycky ten druhý, ten, na koho
má zlost. Neví, kdy se to zaèalo?
Co kdy se zaèalo?
To, o èem se nemluví.
Nevím.
To musilo být nìkdy dávno, e?
- - Nevím.
Hroznì dávno. Divné, jaké zkuenosti nìkdy dìlá dítì.
Ale pøestaò!
Já nic. Já jsem si jenom vzpomnìl na tu èernou holèièku.
Ona byla starí ne ty, e? Pamatuje se, jak sedìla
na bednièce a èesala si vlasy; maèkala v høebenu vi,
s jazýèkem povyplazeným, lup, lup, jen to lupalo. Ty klu-

ku, tys trochu cítil oklivost a trochu - ne, to nebyla oklivost; spí touha mít také vi nebo co. Touha mít vi,
není to divné? Jen to nech, èlovìèe, bývají takové touhy.
Prosím tì, v dìtství!
Já nemluvím o dìtství. Jak jste se jednou dívali, co dìlá
za kantinou partafír s tou machnou kantinskou. Ty sis myslel, e ji krtí, jak sebou tak zmítali; chtìls hrùzou køièet,
ale holèièka tì ouchala do zad, a jak jí hoøely oèi, pamatuje se? Krèili jste se za tím plotem bez dechu, a tobì
div oèi nevypadly. Taková to byla stralivá bába, prsy se jí
koulely po bøie a nadávala, kudy chodila; ale tehdy byla
tie, jenom supìla.
Tak dost!
Já nic. Já jen, jaks el jednou v nedìli navtívit holèièku. Bylo tam jako po vymøení, vechno bylo v kantinì
nebo chrápalo v kotcích. V baráku nikdo, jen to smrdìlo
jako psí bouda. Pak nìkdo el, a ty ses tam schoval
za bednu; potom vela holèièka a za ní muský, a zavøel
dveøe na petlici.
To byl její tatínek!
Já vím. Pìkný tatínek, jen co je pravda. Zavøel dveøe
a bylo tam tma; nic nebylo vidìt, ale slyet bylo, èlovìèe, slyet bylo, jak holèièka úpí a muský hlas konejí
a okøikuje; tys nechápal, co to je, a cpal sis pìstièku
do úst, abys nezaèal pitìt zoufalou hrùzou. Pak ten
muský vstal a odeel; tys jetì dlouho byl skrèen za tou
bednou a srdce ti stranì bouchalo; paks el potichu
k té holèièce, leela na hadrech a vzlykala. Bylo ti úzko,
byl bys chtìl být veliký, mít vi a vìdìt, co to vùbec znamená. Za chvilku jste si hráli pøed barákem s kolíky
na prádlo; ale byla to zkuenost, èlovìèe, byla to taková

zkuenost, - já nevím, jak ji mùe vypustit ze svého
ivota.
Ano. Ne. Nemohu.
Já vím, e nemùe. Vak u potom vae hry nebyly
tak nevinné, jen si vzpomeò. A to ti nebylo ani osm let.
Ano, osm let.
A jí asi devìt, ale zkaená byla jako èert. Nìjaká cikánka nebo co. Holenku, taková zkuenost v dìtství, to
v èlovìku zùstane.
Ano, zùstane.
Jak ses potom díval na maminku - skoro zvìdavì, jeli také taková. Taková, jako ta kantinská nebo to cikánì.
A je-li tatínek také tak divný a odporný. Zaèals je pozorovat, co a jak - Posly, ono to mezi nimi nebylo nìjak
v poøádku.
Maminka byla - já nevím; nìjaká neastná èi co.
A tatínek byl slaboch, alostný slaboch. Nìkdy
se rozzuøil, ale jinak - to bylo hrozné, co si od maminky
nechávat líbit. Bùh ví, èím musel být vinen, e se od ní
nechával tak poniovat a trýznit. Tebe ona mìla ráda,
ale jeho - èlovìèe. ta ho nenávidìla! Nìkdy se zaèali
hádat o nìjakou hloupost - a tebe strèili za dveøe, jdi
a hrej si. A pak mluvila maminka, a pak tatínek bìel ven,
rudý a rozlícený, práskl dveømi a dal se do práce jako
zatracenec, beze slova, jen funìl. A maminka doma plakala vítìznì a zoufale, jako ten, kdo vecko rozbil, tak,
teï je konec. A nebyl konec.
To bylo peklo!
To bylo peklo! Tatínek byl dobrák, ale byl nìèím vinen.
Maminka byla v právu, ale byla zlá. A klouèek to vìdìl,
to je hrozné, co vechno takové dítì pozná; neví jenom,
proè to je. A tak se jen zaraenì dívá, e se dìje nìco
divného a zlého, co ti velcí pøed ním ukrývají. Nejhorí

to bylo asi v tu dobu, kdy klouèek chodil s tím cikánìtem; sedí se u stolu, tatínek nemluví a jí; najednou maminka dostane takové prudké a trhavé pohyby, bouchá
talíøi a povídá zadrhlým hlasem, jdi, hoo, jdi si hrát. A pak
si to ti dva spolu vyøizují, bùhví po kolikáté a bùhví co
tìkého a nenávistného; a klouèek, oputìný
a bezradný, se slzami v oèích putuje za øeku, kde je ta
cikánská holèièka. Budou si hrát v neèistém kotci, rozhaveném sluncem a páchnoucím jako psí bouda; ze hry
zavrou dveøe na petlici, je èerná tma a dìti si hrají zatracenì divnou hru; u není tak tma, svítí to kvírou mezi
prkny; aspoò e je vidìt, jak tìm dìtem hnou oèi. V tu
chvíli se tatínek dívá doma do práce jako zatracenec
a mamince tekou z oèí vítìzné a zoufalé slzy. A klouèek
cítí témìø úlevu, heète, teï já mám také své tajemství,
nìco divného a zlého, co se ukrývá. U ho tak nemuèí,
e ti velcí mají nìco tajného, Pøed èím ho vystrkují
za dveøe. Teï má sám nìco tajného, co nevìdí zas oni;
teï si to s nimi vyrovnal a jaksi se jim pomstil. To bylo
po prvé Co?
To bylo po prvé, kdy jsi okusil poitku ze zla. Pak u jsi
za tou cikánkou chodil jako omámený; nìkdy tì bila
a rvala ti vlasy, nìkdy tì kousala do uí jako psík, a tì
rozkoí mrazilo v zádech; zkazila tì naskrz, kluka osmiletého, a od té doby to bylo v tobì Ano.
- - Jak dlouho?
- - Po celý ivot.

XXVII
A co potom?
Potom nic. Potom jsem byl zakøiknutý, nesmìlý áèek, který døel s rukama na uích. To nebylo nic, to nebylo docela nic.
Nìkam jsi veèer chodil.
Na most, na takový most pøes nádraí.
Proè?
Protoe tam chodila jedna enská. Nevìstka. Byla stará
a mìla smrtí hlavu.
A ty ses jí bál.
Hroznì. Díval jsem se dolù pøes zábradlí, a ona
se o mne otøela sukní. Kdy jsem se obrátil - Kdy vidìla, e jsem jenom chlapec, la dál.
A protos tam chodil.
Ano. Protoe jsem se jí bál. Protoe jsem poøád èekal,
a se mne dotkne tìmi suknìmi.
Hm. To není mnoho.
Je. Vdy øíkám, e byla straná!
A co bylo s tím tvým kamarádem?
Nic, to nebylo nic takového. Èestné slovo.
Já vím. Ale proè jsi mu bral víru v Pánaboha, kdy mìl
jít na knìze?
Protoe - protoe jsem ho chtìl od toho zachránit!
Zachránit! Jak se mìl uèit, kdy jsi mu vzal víru? Jeho
matka ho zaslíbila Bohu, a tys mu dokazoval, e ádný
není. Pìkné, e? Chudák z toho ztratil hlavu; pak se div,
e ze sebe nemohl ve kole vykoktat slovo! Pomohl jsi
kamarádovi, jen co je pravda; obìsil se ve svém estnáctém roce Pøestaò!
Prosím. A jak to bylo s tím krátkozrakým dìvèetem?

Vdy ví. To byl takový ideální cit, a hloupì èistý, a
- nu, zrovna nadsmyslný èi co.
Ale chodilo se tam ulièkou, kde ve dveøích stály prodejné holky a eptaly: el ke mnì, mladý pane!
To je vedlejí! To s tím nemìlo co dìlat!
Jakpak ne. Vdys tam mohl chodit druhou stranou,
ne? Bylo by to dokonce blí; ale ty, ty ses loudal ulièkou
dìvek se srdcem ukrutnì tlukoucím Nu a co? Nikdy jsem k nim, neel.
Ne, to ses ovem neodváil. Ale to byl takový divný, zatracený poitek: ta ideální láska a ta laciná, pinavá neøest Nést své andìlské srdce alejí kurev, to bylo to. To byly ty
svìtélkující a øeøavé vìci, já vím. Jen to nech, vypadalo
to v tobì prapodivnì.
- - Ano, bylo to tak.
Tak vidí. A potom jsme se stali básníkem, e? Ta
kapitola má také nìco, o èem se nemluví.
- - Ano.
Neví, co to bylo?
Co by to bylo: holky byly. Ta sklepnice se zelenýma
oèima, a to dìvèe, co mìlo souchotiny, - jak se vdycky
zlomila láskou a jektala zuby, to bylo hrozné.
Dál, dál!
A to dìvèe, boe, jak se jmenovalo, ta, co la z ruky
do ruky Dál!
Myslí tu, co byla posedlá èertem?
Ne. Ví, co bylo divné? Ten tlustý básník, ten nìco
snesl; byl prase a cynik, jakých je málo; neví, proè
se na tebe nìkdy díval s hrùzou?
To nebylo pro to, co jsem dìlal!

Ne, to bylo pro to, co bylo v tobì. Pamatuje se, jak
se jednou tøásl oklivostí a øekl: Ty zvíøe, kdybys nebyl
takový básník, tak bych tì utopil v kanále!
To bylo - to jsem byl opilý a jenom jsem nìco povídal.
Ano, nìco, co bylo v tobì. To je to, èlovìèe: e to nejhorí a nejzvrhlejí zùstalo v tobì. Muselo to být - - nìco
zatraceného, co u ani nemohlo ven. Kdo ví, kdo ví,
kdybys byl tehdy neobrátil - Ale ty jsi se sám toho podìsil a støemhlav jsi utekl od toho, co bylo v tobì. Zaklopil jsi to v sobì víkem; ale to nebyly kokosové palmy,
holenku, to byly horí vìci. Moná e i andìl s køídly, ale
také peklo, èlovìèe. Také peklo.
Ale to byl konec!
Nu ovem, to byl jaksi konec. Pak u jsi jenom koukal,
jak se zachránit. Jetì tìstí, e pøilo to chrlení krve;
ohromná pøíleitost zaèít nový ivot, viï? Pøilnout
k ivotu, prohlíet své chrchle a chytat pstruhy. Dívat
se s mírným a umoudøelým zájmem, jak lesní mládenci
hrají v kuelky, a pøitom je troièku otravovat tím náramnì podezøelým, co bylo v tobì. Hlavnì ten vesmír dìlal
dobøe; pøed vesmírem se vypaøí i vechno zlé, co je
v èlovìku. Vesmír je dobrá instituce.
XXVIII
A potom na tom nádraí u starého pána, kdy jsem
se zamiloval - bylo to i tam ve mnì, já myslím, to zlé?
A vidí. Vùbec ne. To je to divné. To byl docela astný
a obyèejný ivot.
Ale ta láska k panence - mnoho-li chybìlo, abych ji
svedl?
To nic, to se stává.

Já vím, e jsem se k ní choval... celkem slunì; ale
má ádost nebyla - nebyla - nu, nebyla docela v mezích
Jdi, to u náleí k vìci.
Bral jsem si ji proto, abych se vydrápal nahoru?
To zas je jiná historie. Tady jde o ty hlubí vìci, ví?
Na pøíklad, proè jsi svou enu tak nenávidìl?
Já? Copak jsem si ji nevzal z lásky?
Vzal.
A nemìl jsem ji rád po celý ivot?
Mìl. A pøi toms ji nenávidìl. Jen si vzpomeò, kolikrát
jsi leel vedle ní, ona spala a ty sis myslel: Boe, takhle
ji zardousit! Zmáèknout obìma rukama ten krk a svírat,
svírat - Jene co potom s mrtvolou, to je ta otázka.
Nesmysl! To vùbec nebylo - a kdyby! Copak mùe èlovìk a takové nápady? Tøeba nemùe usnout a zlobí se,
e ona tak klidnì spí. Prosím tì, proè bych ji nenávidìl?
To je právì to. Tøeba proto, e nebyla jako ta malá
cikánka - nebo jako ta sklepnice, ví? ta moèálovitá potvora se zelenýma oèima. e byla tak klidná a vyrovnaná.
U ní bylo vechno tak rozumné, a jednoduché - jako
povinnost. Láska manelská je vìc poøádku a hygieny,
tak jako jíst nebo èistit si ústa. Dokonce nìco jak
o obyèejná a váná svátost. Taková èistá, sluná, domácí záleitost. A tys ji, èlovìèe, v ty chvíle nenávidìl
køeèovitì a zbìsile.
- - Ano.
Ano. V tobì pøece byla touha mít vi a hrát si
v páchnoucí boudì na bezednou a udýchanou hru. Aby
to bylo neèisté a divoké a hrozné. Straná touha
po nìèem, co by tì nièilo. Kdyby aspoò jektala zuby,
kdyby tì rvala za vlasy, kdyby jí to temnì a nepøíèetnì
zahoøelo v oèích! Ale ona nic, jen zatne zuby do spodního

rtu a vzdychne, a pak usne jako døevo, jako èlovìk, který, chválabohu, splnil své povinnosti. A ty sám - jenom
zívá; ádná chu nìèeho zlého, nìèeho, co by nemìlo
být. Boe, zmáèknout obìma rukama ten krk, - jestlipak
by aspoò zachroptìla jako zvíøe a vydala ze sebe nelidský skøek?
Kriste, jak já jsem ji nìkdy nenávidìl!
Tak vidí. A. to nebylo jen proto, èlovìèe. To bylo proto, e ona byla vùbec taková spoøádaná a rozafná. Jako
by se vdala jen za to, co bylo v tobì rozumné
a úctyhodné, schopné úøedního postupu a pøístupné
tomu, aby se o to vzornì a domácky peèovalo. Snad ani
nemìla ponìtí, e je v tobì jetì nìco jiného, - nìco
po èertech jiného, èlovìèe! Ani nevìdìla, e to pomáhá
zatlaèit do kouta - A to teï sebou trhalo jako na øetìze
a tie, nenávistnì to skuèelo. Zmáèknout obìma rukama ten krk, a takové vìci. Jednoho dne se pustit po kolejích a jít, jít a nìkam, kde se trhá skála; po pás nahý,
s kapesníkem na hlavì, a lámat krumpáèem kamení;
spát v neèistém kotci, jen páchne jako psí bouda; tlustá kantinská; jí se koulejí prsy po bøie, rajdy ve spodnièkách, holèièka zavivená a kousající jako psík; zavøít
se tam na petlici, nekøiè, malá, hubu dr, nebo tì zabije!
A zatím tady tie, pravidelnì oddychuje vzorná manelka
poèestného a trochu hypochondrického pana pøednosty;
co takhle zmáèknout ten krk Pøestaò s tím!
A nebyls jí nevìrný, nebyls na ni hrubý, nic; jenoms ji
tajnì a vytrvale nenávidìl. Pìkný rodinný ivot, co? Jenom jednou ses na ní trochu vymstil: kdys dìlal kodu
císaøi pánu. Já ti dám, ty Nìmkynì! - Ale jinak - vzorné
manelství a vecko; to u je tak tvùj zpùsob: být zlý
a zvrhlý potají; umìt to ukrýt dokonce sám pøed sebou -

a jenom se tìit z toho, e by to tøebas mohlo být. Poèkej, jak to bylo, kdys byl tam nahoøe v ministerstvu?
- - Nic nebylo.
Já vím, docela nic. Jenom si s hrùzou, ale docela
pøíjemnou hrùzou øíkat, pane na nebi, tady by se dala
dìlat korupce! To by mohly být miliony, èlovìèe, miliony!
Staèilo by jenom naznaèit, e by se s námi dalo mluvit A udìlal jsem to?
Chraò bùh. Bezúhonný úøedník. Naprosto èisté svìdomí po té stránce. To byla jen taková rozkoná pøedstava, co by mohlo být a jak by se to dalo provádìt.
Docela podrobný a dùmyslný plán: to by se muselo zaonaèit tak a tak, a tak dále; kdy u, tak u. A pak to
neudìlat, pak pronést svou úøední integritu bez poskvrny tím pokuením vpravo i vlevo. Bylo to, jako kdys
putoval za svou èistou láskou ulièkou holek, el ke mnì,
mladý pane! Nebylo jediného úøedního zloèinu, který by
sis nevymyslil, kterého by ses v dui nedopustil; vyèerpals vechny monosti, a neprovedls ádnou. Inu pravda, ve skuteènosti by toho èlovìk ani nemohl tolik natropit, musel by se omezit na ty a ty pøípady; ale kdy na to
jenom myslí, nejsou mu dány meze a mùe se dopustit,
veho. Jen si vzpomeò na ty písaøky!
To je le!
Pomalu. Pomalu. Jen to nech, byls dost mocný pán
v tom ministerstvu; jenom se zamraèit, a tìm dìvèatùm
se tøesou kolena. Zavolat si takovou a øíci, sleèno, tady
máte plno chyb, nejsem s vámi spokojen; nevím, nevím, mìl bych poádat, aby vás propustili. A tak dále:
u vech by se to mohlo zkusit. A k tomu jetì mít ty bláznivé miliony, co jsou na dosah ruky! Co v téhle dobì takové dìvèe neudìlá za tu gáièku a za tìch pár hedvábných hadrù! Jsou mladé a jsou závislé -

Udìlal jsem to?
Kdepak! A na to, es na nì poutìl hrùzu, sleèno,
nejsem s vámi spokojen, a tak. Málo-li se jim tøásla pøed
tebou kolena, málo-li k tobì obracely oèi o smilování!
Jen je vlídnì pohladit a bylo by to. Ale to byla jen taková
monost, se kterou si dìdek rozkonicky pohrával. Ono
tam tìch písaøek bylo, ani je èlovìk nemìl spoèítané;
kdy u, tak u: vechny je probrat, jednu po druhé.
Najmout si nìkde na periferii pokojík, ponìkud hnusný
a ne pøíli èistý. Nebo kdyby tak lo mít døevìný kotec,
rozhavený sluncem a páchnoucí jako psí bouda; zavøít
se tam na petlici, je tam tma jako v pekle; je jenom slyet hlas, který sténá, a hlas, který hrozí a konejí.
Víc u neví?
Víc u nevím. Ono se to nestalo, vùbec nic se nestalo;
takový obyèejný ivot. Jenom jednou to bylo naprosto
skuteèné, to bylo tehdy, kdy ti bylo osm let, s tou cikánskou holèièkou; tehdy ti nìco spadlo do ivota, co tam
snad opravdu nepatøilo. A od té doby, nu: poøáds to vyhazoval, a poøád to tam bylo. Poøáds to chtìl jetì jednou mít, a u se to nikdy nestalo. Èlovìèe, tohle je také
souvislá historie ivota, nemyslí?
XXIX
Souvislá historie ivota. Mùj boe, co s tím teï mám
dìlat? Vdy pøece je pravda, e jsem byl obyèejný a celkem astný èlovìk, jeden z tìch, kteøí dìlají poctivì svou
práci; to je to hlavní. Vdy tenhle ivot se ve mnì utváøel od malièka; v nìm nechal svou stopu tatínek v modré
zástìøe, naklonìný nad fonami a hladící hotové dílo;
a ti vichni kolem, kameník a hrnèíø, kupec, sklenáø
a pekaø, vánì a pozornì zabraní do své práce, jako by

nic jiného na svìtì nebylo. A kdy bylo nìco tìkého
a bolestného, prásklo se dveømi a lo se dìlat tím horlivìji. ivot, to nejsou události, to je práce, to je nae ustavièné dílo. Ano, je to tak; i mùj ivot bylo takové dílo,
do kterého jsem se zabral a po ui. Nebyl bych si vìdìl rady bez nìjakého kutìní; kdy u jsem musel jít
na odpoèinek, loupil jsem si tady ten domek a zahrádku,
abych mìl co robit; sázel jsem a kypøil, plel a zaléval,
chválabohu, byla to práce, do které se èlovìk zabere,
a neví o sobì a o nièem ne o tom, co dìlá; ano, byla
to tak trochu malinká ohrada z tøísek, ve které jsem sedìl na bobeèku jako dítì; ale doil jsem se na ní mnohé
radosti, doil jsem se i pìnkavky, která se na mne podívala jedním okem, jako by se ptala: Co ty vlastnì jsi? Já jsem takový obyèejný èlovìk, pìnkavko, jako ti druzí,
co ijí za plotem; teï jsem zahradník, ale tomu mì nauèil starý pán - ono se skoro nic nedìje nadarmo, takový
je ve vem divný a moudrý poøádek, taková je to rovná
a nutná cesta. Od malièka a sem. Tak, to je ta souvislá
historie o èlovìku. Tahle prostá a pedantická idyla, ano.
Amen a ano, je to pravda. Ale ona je tady jetì jedna
historie, která je taky souvislá a taky tak pravdivá. To je
ta historie o nìkom, kdo chtìl jaksi vyniknout nad to malé
prostøedí, v nìm se narodil, nad ty truhláøe a kameníky,
nad své kamarády, nad svou kolní tøídu, poøád a poøád.
To je taky od malièka a jde to a po sám konec. A je to
ivot udìlaný z docela jiné látky, takové neuspokojené
a nafukující se, která chce poøad víc místa pro sebe.
Èlovìk u nemyslí na práci, ale sám na sebe a na to,
aby byl víc ne druzí. Neuèí se proto, e by ho to tìilo,
ale proto, e chce být první. I kdy chodí s panenkou
pøednostovou, nadýmá se v duchu, e má nìco víc ne
telegrafista nebo pokladník. Poøád to já, jenom to já.

Vdy, i v manelství zabírá pro sebe poøád víc a víc
msta, a je jen on a vechno se toèí kolem nìho. Tak
teï by mohl mít dost, ne? To je právì to, e nemá; kdy
veho dosáhl, èeho mu bylo tøeba, musí si najít nové
a vìtí místo, kde by se zase pomalu a jistì rozpínal.
Ale jednou to má konec, to je to smutné, a patnì to
dopadlo; z nièeho nic je èlovìk starý a k nièemu a sám,
a je ho èím dál tím mení hromádka. Tak tohle byl celý
ivot, pìnkavko, a já nevím, byl-li ze astné látky.
Pravda, potom je tady tøetí pøíbìh, taky tak souvislý
a taky u od malièka; to je ten o tom hypochondrovi.
V téhle historii vìzí maminka, já vím; to ona mì tak rozmazlila a naplnila strachem o sebe. Tenhle èlovìk, to byl
jakoby slabý a neduivý bratøíèek toho s lokty; oba sobci, jen co je pravda, ale ten s lokty byl výbojný a ten hypochondr defensivní; ten se jenom bál o sebe a chtìl to
mít tøeba skromné, jenom kdy bezpeèné. Nikam
se nedral, hledal jen pøístav a závìtøí - patrnì proto
se stal úøedníkem a oenil se a ohranièil sebe sama.
Nejlíp se snáel s tím prvním èlovìkem, s tím obyèejným a hodným; práce se svou pravidelností mu dávala
dobrý pocit jistoty a skoro útulku. Ten s lokty byl dobrý
k tomu, e opatøoval jakýsi blahobyt, i kdy jeho neuspokojená ctiádost nìkdy ruila opatrné pohodlí hypochondrovo. Vùbec ty tøi ivoty se jak tak srovnávaly,
tøebae spolu nesplývaly; ten obyèejný èlovìk dìlal svou
práci, nestaraje se o nic jiného; ten s lokty ji dovedl prodat, ale také ponoukal, dìlej tohle, a tamto nedìlej, z toho
nic nekouká; nu, a hypochondr, ten se nanejvý ustaranì chmuøil: jen se nepøetrhnout a veho s mírou. Takové tøi rùzné nátury, a nebylo celkem mezi nimi svárù;
shodly se mlèky a snad i na sebe braly jisté ohledy.

Ty tøi osoby, to byly, abych tak øekl, mé ivoty legitimní
a manelské; o nì se sdílela má ena a vela s nimi
ve svazek vìrný a solidární. Pak tu byla dalí historie,
to byl ten romantik. Øekl bych: kamarád hypochondrùv.
Osobnost velmi potøebná, aby jaksi vynahradila, èeho si
hypochondr odpíral: dobrodruství a velkodunost.
S tìmi druhými o tom nebyla øeè; ten s lokty byl pøíli
vìcný a støízlivý, kdeto ten obyèejný èlovìk byl - nu,
takový obyèejný a bez fantasie. Zato hypochondr, ten to
mìl ukrutnì rád; nìco se proije, nìco napínavého
a nebezpeèného, a èlovìk je pøitom v bezpeèí doma; je
dobøe mít v reservì takové dobrodruné a rytíøské já.
Provázelo mì od dìtství, náleelo nutnì a hluboce
do mého ivota, ale ne do mého manelství; o téhle
osobnosti má ena nesmìla vìdìt. Snad mìla také své
jiné já, které nemìlo co dìlat s jejím domácím ivotem
ani s její láskou manelskou; o tom vak nic nevím.
Ale potom je tu ten pátý dìj, a tahle historie je taky
souvislá a pravdivá; zaèíná se u v mém chlapectví. To
byl ten zavrený ivot, se kterým ádný z tìch druhých
nechtìl mít nic spoleèného. Ani vìdìt se o nìm nesmìlo, jen nìkdy... v nejpøísnìjí samotì a skoro potmì,
potají a úkradem se to smìlo tak trochu proívat; ale bylo
to tu poøád, zlé a vivé a nesmírnì zavrené, a ilo to
na svou pìst. To u jsem nebyl já ani nìjaký on (jako byl
ten romantik), nýbr jakési ono, nìco tak nízkého
a potlaèeného, e u to nedávalo ádnou osobnost.
Vecko, co bylo ponìkud já, se toho s odporem stranilo; snad se toho dokonce hrozilo - jako nìèeho, co je
proti mému já, co je zkáza nebo sebeznièení, nevím, jak
bych to øekl. Já víc nevím, já víc nevím; vdy já to sám
neznám, nikdy jsem to nevidìl celé, vdycky jenom jako

nìco, co tápá naslepo a potmì - Nu ano, jak v boudì
zavøené na petlici a neèisté, je páchne po zvíøeti.
A pak tu byl - ne celý pøíbìh, ale jenom fragment. Pøípad básníkùv. Nemohu si pomoci: cítím, e ten básník
mìl víc co dìlat s tím nízkým a utajeným ne s èímkoliv
jiným, co bylo ve mnì. V nìm bylo ovem nìco vyího,
- ale stál na tamté stranì a ne na mé. Boe, kdybych to
dovedl øíci! Jako by to chtìl nìjak vysvobodit, jako by
se pokouel udìlat z toho èlovìka nebo jetì víc ne
èlovìka. Ale na to by snad musela být nìjaká boí milost nebo zázrak, - proè poøád myslím na andìla mávajícího køídly? Snad e to nevykoupené zápásilo
s nìjakým andìlem spásy; nìkdy to toho andìla vyválelo ve svinstvu a nìkdy se snad zdálo, e to zlé
a zavrené bude oèitìno. Jako by do té tmy vnikalo tìrbinami nìjaké prudí a oslòující svìtlo, tak krásné, e
i ta neèistota se zdála nìèím silnì a úasnì záøit. Snad
se to nevykoupené mìlo stát ve mnì duí, já nevím. Vím
jenom, e se to nestalo; zavrené zùstalo zavreno,
a básníka, jen nemìl co èinit s tím, co bylo mé uznané
a legitimní já, vzal èert; nebylo pro nìho místa v tìch
druhých historiích.
To tedy je inventáø mého ivota.
XXX
A jetì docela ne. Jetì zbývá jeden pøíbìh - nebo
spí kousek pøíbìhu. Episoda, která nezapadá do ádné
jiné souvislé historie a stojí sama o sobì, kde se vzala,
tu se vzala. Pro pána, jaképak okolky, nebudu poøád brát
ohled na svou skromnost. To, co jsem dìlal za války, byla
zatracená kurá, - øeknìme tøeba, i hrdinství. Vdy na to
byl váleèný soud a oprátka, to bylo jako houska

na krámì, a já to docela dobøe vìdìl. Ani jsem to neprovozoval moc opatrnì, a na to, e jsem nedával nic písemného; mluvil jsem o tìch vìcech s desítkami konduktérù, mainistù i poákù, - kdyby se nìkterý podøekl nebo to píchnul, bylo zle pro mne i pro ty druhé. Pøitom
jsem necítil nic hrdinského a povznáejícího, ádná národní povinnost, ádné obìtovat ivot nebo jiné takové
vzneené mylenky; jenom jsem si øekl, e by se nìco takového mìlo dìlat, nu a tak se to dìlalo, jako by se to rozumìlo samo sebou. Dokonce jsem se trochu stydìl, e
jsem s tím nezaèal døív: vidìl jsem, e ti druzí, ti tatíci, ti
konduktéøi a topièi na to jen èekali, aby nìco mohli dìlat.
Na pøíklad ten brzdaø, pìt dìtí mìl, a øekl jenom: Jo, pane
pøednosta, nemaj starost, já to vyøídím. Také on mohl viset, a vìdìl to. Ani jsem u nemusel naim øíkat, a pøili
sami, sotva jsem je znal. Munice jde na Itálii, pane pøednosto, tam se nìco semele. A bylo to. Teï vidím, jak to
bylo neopatrné - od nich i ode mne, ale to tehdy nepadalo
vùbec na váhu. Øíkám tomu hrdinství, protoe ti lidé byli
hrdinové; já jsem nebyl o nic lepí ne oni, jenom jsem
tomu dával trochu té organisace.
Zablokovali jsme vechna nádraí, kde to lo, i stanici
starého pána. Stalo se mu tam netìstí, a starý pán
se z toho pomátl a zemøel. Vìdìl jsem, e jsem mu to
udìlal já, mìl jsem ho upøímnì rád, ale v tu chvíli mi to
bylo docela jedno. To, èemu se øíká hrdinství, není ádný veliký cit, nìjaké nadení èi co; je to jakýsi samozøejmý a skoro slepý mus, takový stranì objektivní stav;
pohnutky sem, pohnutky tam, jde se do toho a basta.
Ani vùle to není, èlovìk je tím jako vleèen a radìji o tom
moc nepøemýlí. A ena o tom nesmí vìdìt, to není pro
enské. Tedy to vecko je docela jednoduché a nepo-

tøeboval bych se k tomu vracet; ale teï jde o to, jak to
souvisí s tìmi druhými ivoty, které jsem vedl.
Ten idylický pan pøednosta, ne, to nebyl ádný hrdina;
nejmíò mu zajisté leelo, aby øídil cosi jako sabotá svých
milovaných drah. Ovem idylický pan pøednosta byl té
doby témìø ztracen; jeho vzorné nádraí uvedl delirantní setník ve stav pinavého blázince; pro svìdomitého
pana pøednostu u nebylo v tomto svìtì místo. Ten
s lokty, ne; ten by tolik neriskoval a øekl by si, co já z toho
mám: ono to, víme, mohlo dopadnout patnì a zdálo
se vìtinou, e to císaø pán spí vyhraje. A pak, v téhle
vìci èlovìk nemohl a nesmìl myslet na sebe; jakmile
by zaèal uvaovat, co ho èeká, spadlo by mu srdce
do kalhot, a byl by konec. Spí to byl takový pocit, èert
mne vem a pendrek záleí na mém ivotì: jen lak se to
dalo vydret. Ne, ten s lokty s tím nemìl co dìlat.
A hypochondr, který se vìènì bál o svùj ivot, teprve ne;
divné, e se tomu podnikání ani nebránil. Romantik, ne.
Ono to nebylo za mák romantické, ani petka nìjakého
snìní nebo dobrodruství; tak naprosto støízlivé a vìcné
to bylo, jen docela malièko divoké, jen potud, e jsem
cítil potøebu pít rum; ale to snad náleelo k tomu
chlapství, které nás pojilo. Byl bych se chtìl dret s tìmi
brzdaøi a konduktéry kolem krku, pít s nimi a hlaholit,
hoi, kluci drazí, zazpívejme si! Já, který jsem byl po celý
ivot samotáø! To bylo to nejkrásnìjí na vìci, to splývání s tìmi druhými, ta muská láska ke kamarádùm. ádné sólové hrdinství, ale radost z té nádherné party, kruci, my eleznièáøi, my jim to ukáeme! Ne e by o tom
padlo slovo, ale cítil jsem to, a myslím, e jsme to cítili
vichni. Tak vida, teï se naplnilo, co chybìlo mému dìtství; u nesedím u své ohrady z tøísek, já jdu s vámi,
hoi, jdu s sebou, kamarádi, a je to, do èeho chce! Roz-

plynula se má osamìlost, byla tu nae spoleèná vìc; u
nebylo jenom já, a to se to lo, pane, to byl ten nejlehèí
kus cesty. Ano, lehèí a dobøejí ne láska.
Myslím, e tenhle ivot vùbec nesouvisel s tìmi druhými.
***
Mùj boe, a jetì jiný ivot, na který bych byl nadobro
zapomnìl. Jiný a skoro opaèný ne tenhle a ne vechny ostatní, - vlastnì jenom takové divné okamiky, které
jako by náleely do docela jiného ivota. Na pøíklad taková touha být nìco jako ebrák u chrámových dveøí;
touha nic nechtít a veho se vzdát; být chudý a sám a v
tom nacházet zvlátní radost nebo svatost, - nevím, jak
bych to øekl. Na pøíklad jako dítì, ten kout mezi prkny;
mìl jsem to místo hroznì rád, e bylo takové malé
a oputìné, a bylo mi tam krásnì a dobøe. U nás chodili
kadého patku místní ebráci hromadnì ebrat od domu
k domu; chodíval jsem s nimi, nevím proè, a modlil jsem
se jako oni a jako oni jsem huhlal zapla pámbu, nadìl
pámbu u kadých vrat. Nebo to plaché, krátkozraké dìvèe, - v tom byla taky ta potøeba nìèeho pokorného, chudého a oputìného, i ta zvlátní, skoro poboná radost. A to
bylo poøád: tøeba to nárazitì na poslední stanici svìta, nic
ne rezavé koleje, pastuí tobolka a suchá travina, nic ne
právì konec svìta, místo oputìné, a k nièemu dobré; tam
mnì bylo nejlíp. Nebo ty besedy v lampáøovì boudì: byla
tak malá a tìsná, boe, tady by se dalo dobøe ít! I na svém
nádraí jsem mìl takový kout, bylo to mezi skladitìm
a plotem; nic ne rez, støepy a kopøivy, - sem u nepøijde
nikdo, leda Bùh, a je to smutné a usmíøené jako marnost
veho. A pan pøednosta u toho nìkdy stál tøeba hodinu

s rukama na zádech a nazíral marnost veho. Pøibìhli zøízenci, - máme to snad uklidit? Ne, jen to nechte, jak to je.
Toho dne u jsem se nedíval napravo a nalevo, co lidé
dìlají. Naè poøád robit to nebo ono? Prostì být a nic víc: to
je taková tichá a moudrá smrt. Já vím, bylo to svým zpùsobem popírání ivota; právì proto to nespadá do ádné jiné
souvislosti; bylo to jenom a nedálo se to, nebo není ádných událostí, kde ve je marnost.
XXXI
Tak kolik je to ivotních dìjù: ètyøi, pìt, osm. Osm ivotù, které skládají mùj ivot; a já vím, kdybych mìl víc
pokdy a jasnìjí hlavu, e by se jich nala jetì øada,
tøeba docela nesouvislých, tøeba takových, které byly jen
jednou a trvaly jenom okamik. A moná e jetì víc je
tìch, na které vùbec nedolo; kdyby mùj ivot probíhal
jinak, kdybych byl nìèím jiným nebo mì potkaly jiné pøíhody; snad by se ve mnì vynoøily jetì docela jiné - øekl
bych osoby, schopné poèínat si jinak ne já. Kdybych
tøeba mìl jinou enu, mohl ve mnì vyvstat èlovìk svárlivý a popudlivý; nebo za nìkterých okolností bych
se snad choval jako lehkomyslný èlovìk; nemohu to vylouèit, nemohu vylouèit nic.
Pøitom vím docela dobøe, e nejsem nìjaká zajímavá
a sloitá, rozpolcená nebo bùhvíjaká osobnost; myslím,
e to nikdy nikoho o mnì nenapadlo. Co jsem kdy byl,
byl jsem naplno, a co jsem dìlal, dìlal jsem, jak se øíká,
celou duí. Nikdy jsem o sobì nehloubal, nebylo ani proè;
je tomu nìkolik nedìl, co jsem zaèal toto psát, a sám
jsem se tìil, jaký to bude pìkný a jednoduchý dìj, udìlaný jako z jednoho kusu. Pak jsem na to pøiel, e jsem
té jednoduchosti a jednolitosti tak drobet napomáhal, tøe-

ba bezdìky. Èlovìk prostì má urèitou pøedstavu sám
o sobì a o svém ivotì, a podle toho vybírá nebo i trochu
upravuje fakta. aby mu tu pøedstavu potvrdila. Myslím,
e jsem zprvu chtìl psát cosi jako apologii obyèejného
ivotního údìlu, tah jako slavní a neobyèejní lidé píí
ve svých vzpomínkách apologii svých neobyèejných
a vynikajících osudù; øekl bych, e oni také velijak napomáhají své ivotní historii, aby z ní udìlali jednotný
a pravdìpodobný obraz; ono to vypadá monìjí, kdy
se tomu dá nìjaká jednotící linie. Teï to vidím: jakápak
monost! ivot èlovìka je spousta rùzných moných ivotù, ze kterých se uskuteèní jenom jeden, nebo jenom
nìkolik, zatím co ty druhé se projeví jen kuse, na chvíli
nebo vùbec nikdy. Tak nìjak si teï pøedstavuju historii
kadého èlovìka.
Øeknìme mùj pøípad, - a já nejsem jistì nic zvlátního. To bylo nìkolik osudù, které se ustaviènì proplétaly;
jednou pøevládal ten a jednou onen; pak byly nìkteré,
které u nebyly tak trvalé a zdají se být spí jenom ostrovy nebo episodami v tom úhrnném ivotì - jako tøeba
pøípad básníkùv nebo pøíbìh hrdinský. A zase jiné, které byly jenom takovou trvalou a neurèitì prokmitající
moností, jako ten romantik nebo ten, jak bych tomu
øekl, ebrák u chrámových dveøí. Ale pøi tom, a jsem il
kterýkoli z tìch údìlù nebo byl kýmkoli z tìch figur, byl
jsem to vdycky já, a to já bylo poøád toté a nemìnilo
se od zaèátku a do konce. To je to divné. Je tedy to já
cosi, co je nad tìmi figurami a jejich osudy, nìco vyího, jediného a jednotícího, je to snad to, èemu øíkáme
due? Ale vdy to já nemìlo ádný svùj obsah, jednou
bylo tím hypochondrem a jednou tím hrdinou, a nebylo
nièím, co by se vznáelo nad nimi! Vdy bylo samo
o sobì prázdné, a aby vùbec bylo nìjaké, muselo si vy-

pùjèit jednu z tìch postav a její ivot! Bylo to trochu tak,
jako kdy jsem, klouèek malièký, vylezl na ramena tovaryi Francovi a pak jsem se cítil silný a veliký jako on;
nebo kdy jsem se vedl za ruku s tatínkem a cítil jsem
se váný a dùstojný jako on. Nejspí se to já jenom vezlo
na tìch ivotech; tuze chtìlo a potøebovalo být nìkým,
a proto si musilo pøisvojit ten nebo onen ivot Ne, jetì jinak. Øeknìme, e èlovìk je nìco jako zástup lidí. V tom zástupu putuje, dejme tomu, obyèejný
èlovìk hypochondr, hrdina, ten s lokty a bùhvíkdo jetì;
je to pomíchaný houfec, ale má spoleènou cestu. Vdycky nìkdo z nich je v èele a vede kus cesty; a aby bylo
vidìt, e vede, mysleme si, e nese v ruce standartu,
na které je napsáno Já. Tak, teï on je Já. Je to jen slovo, ale takové mocné a velitelské slovo; dokud je tím
Já, je pánem zástupu. Potom se protlaèí dopøedu zase
nìkdo jiný z houfu, nu, a teï on nese tu standartu a je
tím vedoucím Já. Øeknìme, e to Já je jenom taková
pomùcka, takový prapor udìlaný jen proto, aby ten hlouèek mìl nìco v èele, co pøedstavuje jeho jednotu. Kdyby nebylo zástupu, nebylo by tøeba ani toho spoleèného
odznaku. Zvíøe snad nemá ádné já, protoe je jednoduché a ije jenom svou jedinou monost; ale èím jsme
sloitìjí, tím víc musíme sami v sobì uplatòovat to Já
a zvedat je co nejvý: pozor, toto jsem Já.
Tak vida, zástup; zástup, který má svou jednotu i své
vnitøní napìtí a konflikty. Tøeba nìkdo v nìm je ten nejsilnìjí, tak silný, e vyniká nad vechny druhé. Ten ponese to Já od zaèátku do konce a nepøenechá je jiným
rukám. Takový èlovìk se bude co iv jevit jako udìlaný
z jednoho kusu. Nebo je v tom houfu nìkdo, kdo se líp
ne druzí hodí pro to povolání nebo prostøedí, ve kterém
èlovìk ije, a ten potom bude tím vedoucím Já. Jindy nese

to Já ten z hlouèku, kdo vypadá nejdùstojnìji a jaksi representativnì; pak si èlovìk s potìením øekne, vida, jak
jsem muný a ulechtilý! Nebo je v tom houfu tahová jeitná, umínìná, samolibá osobièka; ta bude hledìt, aby
ona mìla v rukou tu standartu, a bude se v èlovìku vrtìl
a nadouvat, jen aby mìla vrch; a pak si èlovìk myslí, já
jsem takový a takový, já jsem korektní úøedník nebo já
jsem mu zásad. Nìkteøí v tom houfu se nemají rádi; nìkteøí zase drí dohromady a tvoøí kliku nebo vìtinu, která se potom dìlí o to Já a nepustí ty druhé k moci. U mne
to býval ten obyèejný èlovìk, ten s lokty a hypochondr,
kteøí se spolèili v jakousi partu a podávali si mé Já z ruky
do ruky; mìli to dobøe scuknuto a podreli vrch po vìtinu
mých dnù. Nìkdy byl ten s lokty zklamán, nìkdy ten obyèejný èlovìk povolil z dobroty nebo rozpakù, nìkdy selhal hypochondr z chabosti vùle; pak pøela má standarta
na chvíli do jiných rukou. Ten obyèejný èlovìk byl nejsilnìjí a nejvytrvalejí, takový tahoun; proto byl mým Já
èasto a nejdéle. To nízké a zlé se nestalo nikdy mým Já;
kdy pøila jeho chvíle, byla standarta, abych tak øekl,
sklonìna k zemí; nebylo ádného Já, byl jenom chaos
bez vedení a jména.
Já vím, je to jen obraz; ale je to jediný obraz, na kterém
mohu vidìt celý svùj ivot, ne rozvinutý v èase, ale celý najednou, se vím, co bylo, a jetì s nekoneènì mnohým, co
nad to mohlo být.
Mùj boe, takový zástup, vdy je to vlastnì drama!
Po celý èas se to v nás potýká a vyøizuje si to svùj vìèný spor. Kadá z tìch vedoucích osob by se chtìla zmocnit celého ivota, chce být v právu a stát se tím uznaným Já. Ten obyèejný èlovìk chtìl opanovat mùj celý
ivot i ten s lokty i ten hypochondr; to byl zápas, to byl
tichý a zuøivý zápas o to, kým mám být. Takové divné

drama, kde lidé na sebe nekøièí a nejdou na sebe s noi;
sedí u jednoho stolu a dohovoøují se o bìných
a lhostejných vìcech; ale jak to mezi nimi leí, Kriste,
jali napjatì a nenávistnì to mezi nimi leí! Ten obyèejný
dobrák tím trpí mlèky a bezmocnì; nemùe zakøièet,
nebo je povaha trochu sluebná; je rád, kdy se mùe
po ui zabrat do práce, aby zapomnìl na ty druhé. Hypochondr, ten si smoèí jen nìkdy; myslí pøíli na sebe
sama a roztrpèuje ho, e jsou také jiné zájmy ne on;
boe, jaká otrava, ti druzí se svými hloupými starostmi!
A ten s lokty dìlá, jako by necítil tu nepøátelskou
a dusnou atmosféru; naparuje se, ironisuje a ví vechno líp, to by mìlo být takhle a ono onak, toto je zbyteèné
a mìlo by se dìlat tam to, z èeho kouká nìjaký úspìch.
A romantik, ten vùbec neposlouchá, myslí na nìjakou
krásnou cizinku a neví, co se dìje. Pak je tam z milosti
trpìn chudý a pokorný pøíbuzný, takový ebráèek boí;
ten nic nechce a nic nemluví, jenom si eptá, kdo ví, co
si to eptá tajemného a tichého; tøeba by mohl oetøovat hypochondra a eptat mu to do ucha, ale ti páni ho
neberou na vìdomost, kdepak, takového slabomyslného, trpného prosáèka! A jetì je tam nìco, o èem
se nemluví; nìkdy to nìkde zaharaí a zalomcuje jako
straidlo, ale ti páni u stolu se jen trochu zamraèí a mluví
dál o svých záleitostech, jako by se nic nestalo; jen
po sobì støílí oèima o nìco podrádìnìji a nenávistnìji,
jako by jeden druhému kladl za vinu, e tu je nìco, co
lomcuje a straí. Divná domácnost. Jednou tam vtrhl
nìkdo, byl to básník; obrátil vechno vzhùru nohama
a strail hùø ne to straidlo; ale ti druzí, ti sebe dbalí ho
nìjak vytlaèili z té sluné a skoro ctihodné domácnosti,
- to u je dávno, hroznì dávno. A jednou tam pøiel jeden takový chlap, to byl ten hrdina; nedìlal ádné okol-

ky a zaèal komandovat jako v pevnosti, hoi, musí
se do toho, a tak. A vida, jaké to bylo mustvo: ten s lokty
se mohl pøetrhnout samou horlivostí, a obyèejný èlovìk
mìl síly za dva, a hypochondr najednou cítil s úlevou,
pendrek záleí na mém ivotì. To byla doba, hoi, to
byla chlapácká doba! A pak bylo po válce a ten hrdina
tu u nemìl co dìlat; to si ti tøi, paneèku, oddychli, kdy
byl ten vetøelec ten tam! Tak, teï je to tady, chválabohu,
zase nae.
Vidím to jako nìjakou scénu, tah ivì a urèitì. To tedy
je ten celý ivot, tohle drama bez dìje, a teï u je pomalu
konec; u i ten vìèný spor se jaksi vyøídil. Vidím to jako
nìjakou scénu. Ten s lokty u nemluví povýenì, nekáe, co by se mìlo dìlat, má hlavu v dlaních a dívá
se do zemì, Jeíi Kriste, Jeíi Kriste! Ten obyèejný
dobrák neví, co by øekl; je mu stranì líto toho mue,
toho ctiádostivého egoisty, který mu zkazil ivot; nu, co
dìlat, nebyl to úspìch a u na to nemysli. Ale zato sedí
u stolu ten ebráèek boí, ten chudý, který nic nechce,
drí za ruku hypochondra a nìco eptá, jako by se modlil.
XXXII
Byly ve mnì vìci, o kterých jsem vìdìl, tohle je tatínek, a jiné, ze kterých jsem cítil, toto je maminka. Ale
v tatínkovi a mamince ili zase jejich otcové a matky,
které jsem skoro neznal; jenom jednoho dìdeèka, který
prý býval veliký divous, samé enské a kumpáni, a jednu
babièku, enu svatou a pobonou. Snad i oni jsou nìèím pøítomni ve mnì a nìkdo v tom zástupu má jejich
rysy. Snad to mnoství, které je v nás, jsou nai pøedkové do bùhvíkolikatého kolena. Ten romantik, to vím, to
byla maminka, ale ten ebrák u chrámových dveøí, to

mohla být ta poboná babièka, a ten hrdina tøeba nìjaký pradìd, dobrý piják a rváè, kdopak ví. Je mi teï líto,
e nevím nic bliího o svých pøedcích; kdybych aspoò
vìdìl, èím bývali a koho si brali, - i z toho by se mohlo
ledacos poznat. Tøeba kadý z nás je souèet lidí, jen
narùstá z pokolení do pokolení. A tøeba u je nám úzko
z toho nekoneèného rozrùznìní; proto mu chceme uniknout a pøijímáme nìjaké davové já, které by nás zjednoduilo.
Bùh ví, proè musím myslet na svého bratøíèka, který
zemøel, sotva se narodil. Trápí mì pøedstava, jaký by
asi byl. Jistì docela jiný ne já; bratøi si nejsou nikdy
rovni. A pøece byl by zrozen z tých rodièù a za stejných
podmínek dìdiènosti jako já. Rostl by na tomté truhláøském dvorku s tým tovaryem Francem i panem Martinkem. Pøesto by byl moná nadanìjí ne já nebo svéhlavìjí, pøivedl by to dál nebo nikam, kdopak to mùe
vìdìt. Patrnì by si z té spousty moností, se kterými
pøicházíme na svìt, vybral nìkteré jiné, a byl by to docela jiný èlovìk. Moná, e se u biologicky rodíme jako
mnohost, jako takový zástup, a teprve vývojem, prostøedím a okolnostmi se z nás udìlá více ménì jeden èlovìk. Jistì e by mùj bratøíèek uskuteènil osudy, na které
jsem já u nestaèil, a snad bych i na nich poznal ledacos, co je ve mnì.
Je hrozné, kdy si èlovìk pøedstaví tu nahodilost ivota. Mohly se setkat dva jiné z milionù zárodkù, a byl by
to jiný èlovìk; nebyl bych potom já, nýbr jakýsi neznámý bratr, a bùh suï, co by to bylo za divného chlapa.
Mohl se narodit nìkterý jiný z tisícù nebo milionù moných bratøíèkù; nu, byl jsem to já, kdo vytáhl ten pravý
los, a oni ostrouhali koleèka; co dìlat, nemohli jsme
se narodit vichni. A co, èlovìèe, je-li ta mnohost osu-

dù, která je v nás, zástupem tìch moných
a nenarozených bratøí? Tøeba jeden z nich by byl truhláøem a druhý hrdinou; jeden by to pøivedl daleko a jiný
by il jako ebrák u chrámových dveøí; a nebyly to jenom mé, nýbr také jejich monosti! Moná, e to, co
jsem prostì bral jako svùj ivot, byl ná ivot; nás, kteøí
jsme dávno ili a umøeli, i nás, kteøí jsme se ani nenarodili a jenom jsme mohli, být. Boe, to je hrozná pøedstava, hrozná i krásná; ten obyèejný ivota bìh, který tak
dobøe a nazpamì znám, se najednou na mne dívá docela jinak, zdá se nesmírnì velký a tajemný. To jsem
nebyl já, to jsme byli my. Ani neví, co jsi il, èlovìèe, ani
neví, co vechno jsi il!
***
Tak teï jsme tady vichni, a je nás tu plno. Tak vida,
celý ná rod; a co e jste si na mne vichni vzpomnìli?
Inu, my jsme se pøili rozlouèit; to ví Co?
Nu, neli se rozejdeme. Má to tu pìkné.
Tak tak. Moji milí, moji milí! Musíte odpustit, e jsem
vás neèekal Pìkný nábytek, hochu. Musel stát hromadu penìz.
Stál, tatínku.
Je vidìt, chlapèe, es to nìkam pøivedl. Mám z tebe
radost.
Mùj jediný, mùj hoíèku, jak patnì vypadá! Není ti
nìco?
A, to je maminka! Maminko, mami, já mám nìco se srdcem, ví?
Ach boe, se srdcem? Vidí, já jsem taky mìla trampoty se srdcem. To je po mém tatínkovi.

A ten tu není?
Je. To je pøece ten patný dìdeèek. Vak to byl, chudák, on, co tu strail, to je u nás v rodì.
Ukate se, zpropadený dìdeèku! Tak to jste vy, ten
høíník? Kdo by to do vás øekl!
Nu, jen nech. Kdo by to øekl do tebe! V tobì to taky
bylo.
A1e v mamince ne.
Prosím tì, v enské! To pøece není pro enské. Co
dìlat, muský se musí vybouøit.
A vy to máte jednoduché, dìdeèku!
Mám. Já jsem byl pravý chlap, holenku. Nu co, zadovádìl jsem si nìkdy.
A tahal jste babièku za vlasy po zemi.
Tahal.
Tak vidíte; a mnì pak vyèítají, e jsem chtìl ukrtit svou
neboku enu! To je po vás, dìdeèku.
Ale nemìls tu sílu po mnì, hochu. Tys podìdil náturu
spí po enských. Proto to bylo v tobì... takové divné
a tajné.
To mùete mít pravdu. Tak vida, po enských! To vy
jste mìl za enu tu pobonou a svatou babièku?
Kdepak. Já jsem mìl tu veselou babièku. Copaks o ní
neslyel?
U vím! To byla ta veselá babièka, co strojila samý
prým. - Já jsem ta veselá babièka. Pamatuje se, jak
jsi kádlil toho telegrafistu? To bylo po mnì.
A po kom byl ten pokorný a svatý èlovìk?
To bylo taky po mnì, hochu. Já jsem mnoho
od chudáka dìdeèka zkusila, co je to platno. Èlovìk musí
mít trpìlivost, nu, a smíøí se.
A co ta druhá babièka, ta poboná a svatá?

To byla, chudák, zlá enská. Plná zlosti, závisti a lakoty,
a proto ze sebe dìlala svatou. To pøece má po ní!
Co?
Inu, e jsi kadému závidìl a chtìl být ten nejlepí
ze vech, ty mùj ubohý brouèku.
A co mám po tom druhém dìdeèkovi?
Tøeba to, e jsi slouil. Ten byl, holenku, jetì nevolníkem a robotil na panském, tak jako jeho táta a dìd A po kom byl ten básník?
Básník? To v nás nebylo v rodì.
A ten hrdina?
ádný hrdina. My jsme byli, synáèku, samí obyèejní
lidé. Vdy nás bylo a je jako na pouti.
Máte pravdu, babièko, máte pravdu, jako na pouti. A pak
se nemá èlovìk rodit jako prùmìr z tolika lidí! Z kadého
má nìco, a dohromady je to takové obyèejné a prùmìrné
- Chválabohu!
Chválabohu!
Chválabohu, e jsem byl ten obyèejný èlovìk. Vdy
to je právì to ohromné, - v tom právì jste byli vy, vy
vichni, tolik vás v Pánu zesnulých!
Amen.
A co nás je, - jako na pouti. Tolik lidí pohromadì, vdy
je to jako veliký svátek! To by èlovìk neøekl, boe, to by
si ani nepomyslil, e ivot je - taková sláva!
***
A co my, my moní bratøíèkové?
Kdepak jste? Já vás nevidím Ne, nás vidìt není, nás si mùe jen myslet. Na pøíklad Co na pøíklad?

Na pøíklad já bych byl truhláøem a pøevzal bych dílnu
po tatínkovi. Nemysli si, dnes by to u byla velká dílna,
dvacet dìlníkù - a tìch main! To by se musil pøikoupit
dvorek hrnèíøùv, vak beztoho u tam není hrnèíøská
dílna.
Tatínek na to myslel.
Pravdae myslel, ale kdy nemìl syna truhláøem! koda té truhlárny. Nech to být, nebylo by to patné.
Nebylo.
A to já ne, já bych byl nìco jiného. Èlovìèe, já bych byl
ukázal tomu klukovi malíøovu! Franc by mì nauèil, jak
se má èlovìk prát, a bylo by to. Ten by jich dostal, ten
kluk malíøská!
A èím bys chtìl být potom?
To je jedno. Tøeba lámat krumpáèem skálu, po pás
nahý, plivnout si do dlaní a kopat. Ty svaly, paneèku, to
bys koukal.
Jdi nìkam, lámat skálu! To já bych el do Ameriky nebo
kam. A ne jenom fantasírovat o nìjakých dobrodrustvích, to nic není. Zkusit to, sakra, zkusit své tìstí
a pustit se do svìta - Èlovìk aspoò nìco uije a pozná.
Nìco uít, to má jenom se enskými. Mládenci, já bych
se dal na to. A by to byla coura nebo princezna v lodenových atech I ta kantinská?
I ta kantinská s prsy a na bøicho.
I ta nevìstka na mostì?
I ta, èlovìèe. Ta musila být, kruci!
I ta... holèièka s udìenýma oèima?
Ta zvlá, ta zvlá! Tu bych byl pøece nepustil jen tak!
A vùbec - Èert to vem, zadovádìl bych si.
A co ty?
Já nic.

Èím bys byl?
Nu, nic, nièím. Já jen tak; ví?
ebral bys?
Tøeba i ebral.
A ty?
Já?... Já bych umøel ve tøiadvaceti letech. Urèitì.
A nic bys neuil?
Nic. Jenom to, e by mì vichni litovali.
Hm, to já bych padl a na vojnì. Hergot, je to blbé, ale
èlovìk je aspoò s kamarády. A kdy chcípá, tak aspoò
cítí takový vztek, takový straný a krásný vztek, jako by
nìkomu plival do tváøe. Potvory, co jste to udìlali!
A básníkem by nebyl nikdo z vás?
Ku! Kdy u, tak být nìèím poøádným. Copak ty, tys
byl skoro ten nejslabí z nás, ty bys namohl to, co my Nu, dobøe, e sis na nás vzpomnìl, bratøíèku. Jsme pøece jenom vichni jedna krev. Ty, ebrák, dobrodruh, truhláø, rváè a dìvkaø, ten, který padl, i ten, který pøedèasnì
zemøel - vichni jsme jedné krve.
Vichni. Vidìls u, bratøíèku, nìkoho, kdo by nemohl
být tvým bratrem?
XXXIII
Jetì tak být básníkem, ten to má dobré; básník vidí,
co je v nìm, a mùe tomu dát jméno i tvar. Není ádné
fantasie, nikdo nemùe vymyslet, co by nebylo v nìm.
Uzøít a uslyet, v tom je ten celý zázrak a celé zjevení.
A domyslet do konce, co je v nás jenom naznaèeno.
I najde celého èlovìka a celý ivot v tom, co je pro jiné
jenom záchvìv nebo okamik. Je tak pøelidnìn, e to
musí vysílat do svìta. Jdi, Romeo, a miluj zbìsilostí lás-

ky, vradi, árlivý Othello, a ty, Hamlete, váhej, jako jsem
váhal já. To vechno jsou moné ivoty, je èiní nárok,
aby byly ity. A básník jim toho mùe dopøát se zázraènou a vemohoucí plností.
Kdybych mohl, jako básníci, dát vùli tìm osudùm, které
byly ve mnì, tu by vypadaly jinak, Kriste, to bych z nich
udìlal nìco jiného! Ten obyèejný èlovìk by nebyl pøednostou stanice; byl by sedlákem, hospodáøem, který pracuje
na své pudì; své konì by høebelcoval a zaplétal by jim
høívu, tìkým a ryavým valachùm s ohony po zem; své
volky by popadl za rohy a vùz by nadzvedl rukou, takový
hromotluk. A dvorec bíle natøený s èervenými støechami,
a na zápraí ena, utírá si ruce zástìrou, a pojï jíst, hospodáøi. Mìli bychom dìti, eno, nebo nae pole by plodilo. Jakápak práce, kdy to není na svém? - Byl by to palièatý a prchlý sedlák, jako ras na èeleï, ale zato ten pìkný dvorec, a tìch zvíøat, toho ivot, co se tu hemí! To u
není; pane, ohrada z tøísek, to je pravý kus svìta a pravá
práce. Na to se mùe kadý podívat, jaké dílo jsem tady
pro sebe udìlal. - To tedy byla ta pravá historie a ta celá,
plná, nepolovièatá pravda o èlovìku obyèejném. Ten hospodáø by patrnì poloil krk za svùj statek: ne proto, e by
to bylo tragické, naopak, e je to samozøejmé; copak ten
krásný grunt nestojí za ivot èlovìka? Tøeba dìlá na poli,
a ve vsi zvoní na poplach, u nìkoho hoøí. A tu bìí starý
sedlák, srdce mu neslouí, ale sedlák bìí; to je hrozné,
co takové srdce mùe dìlat. Jako by se mìlo rozpuknout,
jako by se stranì sevøelo a nemohlo se zase otevøít, ale
sedlák bìí. Jetì nìkolik krokù, - ale to u není srdce, to
u je jenom taková nesmírná bolest. A tady jsme, tady
jsou vrata a dvùr, bílé stìny a èervené støechy, co e se to
tak toèí vzhùru nohama? Ne, to pøece nejsou bílé stìny,
to je obloha. Vdy tady vdycky býval dvùr, diví

se hospodáø; ale to u ze stavení vybíhají lidé a pokouejí
se zvednout tìké tìlo èlovìka.
Nebo ten s lokty: to by taky byla docela jiná historie.
Pøednì by to pøivedl dál, nestaèil by mu nìjaký úøední
stùl; ani nevím, èím by musel být, aby to vyjádøilo jeho
ctiádost. A byl by bezohlednìjí, byl by hrozný ve své
vùli k moci; el by pøes mrtvoly, aby dosáhl svého; vecko by obìtoval své velikostí, tìstí, lásku, lidi i sebe sama.
Nejdøív malý a poníený, drápal by se stùj co stùj nahoru; vzorný áèek, který vecko nadøel a pomáhá uèitelùm do kabátu; snaivý úøedníèek, který ere práci, lichotí nadøízeným a denuncuje kolegy; potom u sám
mùe porouèet jiným a pøijde tomu na chu. Pánovitý
a bezcitný, týrá lidi, takový otrokáø práskající bièem; to
se rozumí, teï se stává osobou dùleitou a uiteènou
a roste èím dále tím rychleji, poøád osamìlejí a mocnìjí
a poøád víc nenávidìný. A jetì toho nemá dost, nikdy
nemùe být dost pánem, aby vyhladil poníenost svých
poèátkù; jetì se musí nìkolika lidem klanìt a div se pøi
tom nepøerazí samou horlivostí a úctou; tak to je jetì to
malé a sluebné v nìm, co dosud nepøekonal. Nu tak
dál, jetì o kousek vý, vechny síly napnout, - a v tu
chvíli ten s lokty o nìco brkne, a u je dole, je v hanbì
a poníení, a konec. To je trest za to, e chtìl být veliký,
to je spravedlivý trest. Tragická figura, koukejme; takový to byl pøísný pán, a teï sedí a tiskne si ruku k srdci.
Copak mìl nìkdy srdce? Inu, nemíval, a najednou tu je
nìco, co silnì a hluboce bolí. To tedy je srdce, ta bolest
a úzkost; kdo by byl vìøil, e mùe být v èlovìku tolik
srdce!
Nebo ten hypochondr: jen ho poøádnì dodìlat, a byla
by to pìkná nestvùra. Jeho pøíbìh, to by byla obludná
tyranie slabostí a strachu, nebo slaboch je nejhroznìj-

ím tyranem. Vechno by se musilo kolem nìho toèit zakøiknutì a po pièkách. Nikdo se nezasmìj, nikdo se netì
ze ivota, nebo tady je nemocný. Jak mùe, jak smí nìkdo být zdráv a veselý! Zatrhnout vám to, neøádi, ké by
vám tváøí zacukala bolest, ké byste schli strachem
a sklíèeností! Aspoò vám nejbliím budu otravovat dny
a noci tisícerou sekaturou, aspoò vás pøinutím, abyste
slouili mé nemoci a slabosti, co nejsem chorý a nemám
na to právo? Tak vida je, oni umrou døív! Dobøe jim tak, to
mají, z toho, e byli zdrávi! A nakonec zbývá jen on, jen
hypochondr; vechny je pøeil, a u nemá, koho by trápil;
nyní je skuteènì nemocen, a je na to sám; není tu nikdo,
na koho
A co by se dalo udìlat z toho hrdiny, - ten by nevyvázl
se zdravou koí; jednou v noci by ho zatkli vojáci, - jak
by se na nì podíval pynýma, planoucíma, výsmìnýma oèima, jako ten syn malíøùv; byl by na místì zastøelen, patrnì ranou do srdce; jen takové jedno bolestné
cuknutí, a leel by mezi kolejemi, tváøí vzhùru. ílený
setník s revolverem - Odneste toho psa do lampárny!
Ètyøi eleznièáøi vlekou to tìlo, hergot, jak je takový mrtvý èlovìk tìký! - V tu dobu by u byl básník dávno mrtev, upil by se; umíral by ve pitále, odulý a hrozný; co
to tak ustí, jsou to kokosové palmy nebo køídla? Modlí
se nad ním milosrdná sestra, drí ho za ruce, aby tak
netìkaly v deliriu. Sestøièko, sestro, jak je to dál: Andìle
boí, stráce mùj -? A romantik, co ten: nìco by
se semlelo, nìjaké velké a neobyèejné netìstí; a on by
umíral, jistì pro tu krásnou cizinku; mìl by hlavu na jejím
klínì a eptal by: Ne pleurez pas, Madame - Ano, to by
byl ten pravý konec, to jsou ty pravé a celé ivoty, jak
mìly být.

To u jsou vichni, a vichni mrtvi? Ne, jetì zbývá ten
ebráèek boí; copak ten jetì neumøel? Ne, neumøel,
moná, e je vìèný. Vdycky byl tam, kde byl konec
veho; i bude snad na konci veho, a bude se dívat.
XXXIV
Kadý z nás je my, kadý je zástup, který se vytrácí
do nedohledna. Jen se na sebe podívej, èlovìèe, vdy
jsi málem celé lidstvo! To je to strané: kdy høeí, padá
vina na nì na vechny, a kadou tvou bolest i malost nese
ten ohromný zástup. Nesmí, nesmí tolik lidí vést cestou poníení a marnosti. Ty jsi Já, ty vede, jsi za nì odpovìdný; tyhle vechny jsi mìl nìkam pøivést.
Ano, ale co dìlat, kdy je tìch osudù tolik, kdy je tolik
tìch moností! Copak je mohu vechny vést za ruku?
Co se mám vìènì dívat sám do sebe a zobracet svùj
ivot políci i rubu, - není tam jetì nìco? nepøehlédl jsem
snad nìjakou pøikrèenou osobièku, která se bùhvíproè
schovává za tìmi druhými? Mám snad ze sebe vytahovat kdekterý záprtek moného ivota? Vdy jich bylo
nejmíò pùl mandele, tìch, které bylo mono jak tak
rozeznat a pojmenovat, a u to je víc ne dost; kadý by
staèil na celý ivot, - naè hledat dál! To u by èlovìk ani
neil a jenom by se pøehrabával v sobì A tak u nech toho pøehrabávání, nikam by to nevedlo. Copak nevidí, e vichni druzí lidé, a jsou, co chtìjí, jsou jako ty, e také oni jsou zástupové? Vdy ani
neví, co vechno má s nimi spoleèného; jen se podívej,
- vdy jejich ivot je také jeden z tìch nesèíselných
moných, které jsou v tobì! I ty bys mohl být to, co je
ten druhý, mohl bys být pán nebo ebráte nebo nádeník
po pás nahý; mohl bys být tím hrnèíøem nebo tím peka-

øem nebo tím tátou devíti dìtí, umazaných povidly
od ucha k uchu. To vechno jsi ty, protoe v tobì jsou
takové ty rozmanité monosti. Mùe se dívat na vechny lidi a na nich rozeznávat, co vechno je, èlovìèe,
v tobì. Kadý z nich ije nìco tvého, i ten chlap trhan,
kterého vedou èetníci s øetízky na rukou, i ten moudrý
a tichý lampáø, i ten oralý setník, který zapíjí své hoøe,
vichni. Dívej se, dívej se dobøe, abys koneènì vìdìl,
co vechno bys mohl být; dá-li pozor, uvidí v kadém
kus sebe sama, a pak v nìm s úasem pozná svého
pravého bliního.
Ano, je to tak, chválabohu, je to tak; a u nejsem tak
sám ve svém já. Lidi, já u mezi vás nemohu, nemohu
se na vás podívat zblízka; jenom vyhlíím oknem - tøeba nìkdo pùjde: listono nebo dítì ze koly, nebo metaø, nebo ebrák. Nebo tudy jetì pùjde ten mládenec
se svou dívkou, budou strkat hlavy k sobì a ani
se neohlédnou po mých dveøích. A u ani nemohu stát
u okna, mám tak nabìhlé a nevládné, jakoby chladnoucí nohy ; ale jetì mohu myslit na lidi, a je znám nebo
neznám, - je jich jako na pouti, takový nesmírný zástup!
Boe, tìch lidí! A jsi kdokoliv, poznávám tì; vdy tím
jsme si nejvíc rovni, e kadý z nás ije nìjakou jinou
monost. A jsi kdokoliv, jsi mé nesèíslné já; jsi to patné nebo to dobré, co je také ve mnì; i kdybych tì nenávidìl, nezapomenu nikdy, jak jsi mnì stranì blízký. Milovati budu bliního svého jako sebe samého; i hrozit
se ho budu jako sebe i odporovat mu budu jako sobì
samému; jeho bøímì budu cítit, jeho bolestí budu suován a budu úpìt pod bezprávím, které se dìje na nìm.
Èím mu budu blí, tím najdu víc sebe sama. Budu klást
meze sobci, nebo jsem sobec, a slouit nemocnému
budu, nebo sám jsem nemocný; neminu ebráka

u chrámových dveøí, jeliko jsem chudý jako on, a budu
se pøátelit se vemi, kdo pracují, nebo jsem jeden z nich.
Jsem to, co dovedu pochopit. Èím víc lidí poznám v jejich
ivotì, tím víc se naplní mùj vlastní. A budu vím, èím
jsem mohl být, a to, co bylo jen moné, bude skuteènost. Budu tím víc, èím míò bude toho já, je mì omezuje. Vdy to já bylo jako zlodìjská lampièka, - nebylo nic
ne to, co bylo v jeho okruhu. Ale nyní jsi ty a ty a ty, je
vás tolik, je nás tolik, jako na pouti; bae, oè ten svìt
naroste druhými lidmi! èlovìk by neøekl, e to je taková
rozloha, taková sláva!
A to je ten pravý obyèejný ivot, ten nejobyèejnìjí ivot, ne ten, který je mùj, ale ten, který je ná, nesmírný
ivot nás vech. Vichni jsme obyèejní, kdy je nás tolik;
a pøesto - taková slavnost! Snad i Bùh je docela obyèejný ivot, jen ho uzøít a poznat. Snad bych ho nael
v druhých, kdy jsem ho nenael nebo nepoznal v sobì;
tøeba se mùe potkat mezi lidmi, tøeba má docela obyèejnou tváø jako my vichni. Snad by se ukázal... tøeba
na truhláøském dvorku; ne e by se zjevil, ale najednou
by èlovìk vìdìl, e je tady a vude, a nic by nevadilo,
e bouchají fony a svití hoblík; tatínek by ani nezvedl
hlavu, Franc by ani nepøestal hvízdat, a pan Martinek
by se díval krásnýma oèima, ale nic zvlátního by nevidìl; byl by to docela obyèejný ivot, a pøitom taková nesmírná, úasná sláva. Nebo by to bylo v døevìné boudì, zavøené na petlici a páchnoucí jako zvíøe; taková tma,
jen tìrbinou tam vniká svìtlo, a tu se poène vechno
rýsovat v záøi podivné a oslòující, vechno to svinstvo
a ta bída. Nebo poslední stanice na svìtì, rezavá kolej
zarùstající pastuí tobolkou a metlicí, nic dál a konec
veho; a ten konec veho, to by byl právì Bùh. Nebo
koleje bìící do nekoneèna a v nekoneènu se setkáva-

jící, koleje, je hypnotisují; a u bych se po nich nerozjídìl za kdovíjakým dobrodrustvím, ale rovnì, rovnì,
docela rovnì do nekoneèna. Moná, e to tam bylo, e
i to bylo v mém ivotì, ale já jsem to pøehlédl. Tøeba je
noc, noc s èervenými a zelenými svìtýlky, a na stanici
stojí poslední vlak; ádný mezinárodní rychlík, ale docela obyèejný osobní vláèek, takový krcálek, co staví
na kadé stanici; proè by takový obyèejný vlak nemohl
jet do nekoneèna? Bim, bim, zøízenec oukává kola kladívkem, po peronì kmitá lucerna lampáøova a pan pøednosta se dívá na hodinky, u by byl èas. Bouchají dvíøka
vagonù, vichni salutují, hotovo, a vláèek se rozjídí pøes
výhybky do tmy na tu nekoneènou kolej. Poèkejte, vdy
tam je plno lidí, sedí tam pan Martinek, opilý setník spí
v koutì jako døevo, èerná holèièka tiskne nos na okno
a vyplazuje jazyk a z budky na posledním voze zdraví
praporkem ten brzdaø. Poèkejte, já jedu s sebou!
***
Doktor byl na zahradì, kdy mu pan Popel pøiel vrátit
ten rukopis, zase tak peèlivì ovázaný, jako by to byl svazek vyøízených aktù.
Pøeèetl jste si to? ptal se doktor.
Pøeèetl, bruèel starý pán, a nevìdìl, co øíci dále. Poslouchejte, vyhrkl po chvíli, vdy mu to nemohlo dìlat
dobøe, psát tyhle vìci! To je vidìt na tom písmu, jak je
na konci roztøesené, jako by mu ruka skákala. Podíval
se na svou vlastní ruku; ne, chválabohu, jetì se tak moc
netøese. Já myslím, e ho to muselo rozèilovat, ne? Pøi
jeho zdravotním stavu -
Doktor krèil rameny. To víte, e mu to kodilo. Jetì to
leelo na stole, kdy mì k nìmu zavolali. Asi to právì

dopsal, - je-li to vùbec dopsáno do posledního puntíku.
- To se rozumí, e by bylo pro nìho líp, kdyby si byl vykládal karty nebo tak.
Tøeba mohl být jetì iv, ne? vyzvídal pan Popel nadìjnì.
Ale ano, brumlal doktor. Jetì pár týdnù nebo nìjaký mìsíc -
Chudák, øekl pan Popel dojatì.
Bylo ticho na zahrádce, jen nìkde za plotem výskalo
dítì. Starý pán uhlazoval zamylenì ohnuté rùky rukopisu. Prosím vás, øekl najednou, co bych já musil øíci
o svém ivotì! Holenku, to nebylo tak jednoduché a...
obyèejné jalo u nìho. Vy jste jetì mladý, vy nevíte, co
vechno èlovìk dovede. Kam bych pøiel, kdybych to
vechno chtìl nìjak vysvìtlit! Nu, bylo to, a jaképak øeèi.
A vy, vy jistì taky 
Já na takové vìci nemám kdy, dìl doktor. Párat
se v sobì nebo tak. Dìkuju uctivì, já mám dost toho
svinstva v druhých lidech.
Tak vy øíkáte, naèínal pan Popel váhavì, radìji si
vykládat karty -
Doktor po nìm støelil oèima; to ví, budu ti tady dìlat
ordinaci! Pøijde na to, øekl nevlídnì, co komu dìlá nejlíp.
Starý pán zamylenì mrkal. Takový to byl hodný, spoøádaný èlovìk -
Doktor se obrátil a dìlal, jako by utipoval odkvetlý kvìt.
Abyste vìdìl, bruèel, ty ostroky jsem mu tam na zahrádce vymìnil. Aby po nìm zùstalo vecko v poøádku.

