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I
V KOILI
Cítíme, e jsme v místnosti zcela uzavøené. Èirá,
hluboká kolem nás tma, ani nejmení skulinou nevniká
odnikud ero; vude jen tma taková, v ní domnívámeli
se pøec na okamik míti nìco svìtlého pøed oèima, je to
pouze rudý kruh vlastní naí mylenky.
Napnutí smyslové pozorují i nejdrobnìjí známky ivota. Èich ná zvìstuje nám, e místnost naplnìna je mastným jakýms vzduchem, sprostou smìsicí výparù. Je nám
hned, jako bychom hlavnì cítili smrkové nebo jedlové døíví, hned zas jakoby lùj a sádlo, a zas jakoby suché vestky, kmín, ba i koøalku, èesnek atd. Sluchu se dotýká tikot
hodin. Musí to být staré nástìnné hodiny s dlouhým kyvadlem, na jeho konci tenký plechový a zajisté e trochu zkøivený kruh; nìkdy se kyvadlo v jednozvuèné své povídaèce zakoktne a kruh se lehýnce otøese. I to zakoktnutí opakuje se v pravidelných rozmìrech a stáv se jednozvuèným.
Mezi tím slyíme dýchání spících. Musí jich tu býti více.
Dýchání se velijak proplítá, zcela se neshodne ani jednou, nìkdy jako by jedno usínalo, kdeto druhé se zesiluje,
jedno jako by se s kyvadlem hodin zakoktávalo, kdeto
druhé si pøispiuje, a v to zas zahuèí odjinud náhlé oddechnutí silnìjí, jako by to odstavec nové kapitoly spací.
Také hodiny si nyní pojednou zhluboka oddychly a zahrkly. Zdá se, e po hrèivé té uvozovce kyvadlo epotnìji
se pohybuje. Jeden ze spáèù se pohnul a zaustl pokrývkou; døevìné jeho loe prasklo.

V hodinách hrklo to znovu, jedna  druhá zazní to rychle
po sobì zvuèným hlasem kovovým, jedna  druhá hned
nato zakuká to hlasem temným. Spáè se znovu pohne. Je
slyet, e se na loi vzpøimuje, e odhrnuje pokrývku. Teï
zavadil nohou o pelest  teï zaramotil tìkou trepkou 
patrno ji, e obut v obì trepky. Pohne sebou a uèiní nìkolik opatrných krokù. Ji zase stojí; ruka jeho hmatá po
døevìné ploe, pod rukou mu nìco zaharaí, jistì e to
sirky.
Nìkolikrát sirka krtne, nìkolikrát zasvitne fosforový
dým, zase krtnutí; døívko prasklo, èlovìk zabruèí. Nové
krtání, koneènì zavíøí plamínek a rozlije se pøes postavu
koilatou. Plamínek se opìt zamrkal, ale kostnatá stará
ruka pøiloila jej ji ke sklenici vodou a olejem naplnìné,
na jejím povrchu plave èerný knùtek v korku. Na knùtku
to zasvitlo jako malá hvìzdièka. Sirka odletìla na zem,
hvìzdièka se znenáhla zvìtuje. Nad ní stojí koilatá postava, stará enská, zívajíc a mnouc si prospalé oèi.
Postava stojí u stolku, pøiléhajícího k jakés tmavì natøené døevìné stìnì, je celou místnost dìlí na dvì èásti.
A za stìnu síla lampièky nestaèí, vidíme jen jednu èást
místnosti,  èich ná ale nemýlil se, jsme v skladiti hokynáøském. Patrno, e tu jediné místnosti uito za byt i krám.
Krám ten jest po hokynáøsku zásoben dosti bohatì, pytlù
rozestaveno hojnì se zboím prostým, nad pytli pnou
se plné koíky a oatky, ze stìn visí pletence a chumáèe.
ena se zachvìla noèním chladem, vzala lampièku
se stolu a postavila ji na pudl, na nìm plno krajáèù
s èerstvým i pøepoutìným máslem a nad ním houpají
se váhy a pletence èesneku i cibule. Usedla za pudl, schoulila nohy a k bradì a vyndala ze uplete katuli naplnì-

nou nitìmi, nùkami i jiným haraburdím. Vyndala nitì i
ostatky a dostala se koneènì na dno katule, kde byly
papíry a knihy. Papírù ciframi vesmìs pokrytých
si nevímala, vzala jednu z knih a rozevøela. Byl to snáø,
tak zvaný velký. Zabrala se upøímnì v obracení listù,
pak èetla, pozivovala si a zase èetla.
Za stìnou slyet ji jen jedno odmìøené dýchání spáèovo; druhý spáè, probuzen buï ramotem, neb kmitem
svìtla, pohybnul se na svém loi.
Copak je to? zabruèel náhle odtamtud starý, sípavý
hlas muský.
ena neodpovídala. Stará  je ti nìco?
I jen le, odpovídala ena, nic mi není, zima mi je! a
zívla.
Co tam tedy kutí?
Zdálo se mnì o nebotíku mém otci, do rána bych to
zapomnìla. Byl to krásný sen, jaktìivo se mnì nic takového nezdálo. To je ale zima, a v èervnu! Èetla dál a vrtìla hlavou. Chvilku bylo ticho.
Kolikpak je to hodin? zaznìlo pak zase za stìnou.
Dvì pryè.
Dýchání tøetího spáèe stávalo se nepravidelným, hlasitý hovor spáèe budil.
Tak tedy dìlej, a se vyspíme! Ty nemyslí ne na lutrii!
To je pravda, tady èlovìk nemá ani chvilku pokoje. Spi
si a nech mne.
Dýchání za stìnou zakonèilo se mocným oddechnutím;
také na tøetím loi spáè se ji probudil. Staøec bruèel dál:
Fláma syn mnì pøijde domù teprv k pùlnoci a po pùlnocí
zas mne budí lutrie, achich to je ivot!

Ty nemùe dát pokoje, viï e ne? Ano, døi se, eno,
dostane za to. Kdy i vlastní mu poøád bruèí  kdybys
dovedl synovi porouèet, to by bylo dobré. Co já udøená
ena dìlám, je u vìru poslední!
Poruè mu, má ho tu taky, poruè flámovi!
Copak mnì u zase chcete, tatínku? tázal se mladý
hlas muský.
Mlè, ani mi nemukej, tys ten pravý.
Ale já pøec nemohu pochopit 
On nemùe, posmíval se staøec, to je darebák!
Ale 
Mlèí?!
On ti bude jetì odmlouvat, máme to hodného syna,
to jsme si vychovali potìení! mínila zas ena a zívla znovu.
Syna? To není syn, to je zlodìj naeho zdraví!
Kdy ale spím, jakpak kradu?
I ty lumpe, ty!
To je kvítko!
Darebák je!
Darebák!
Syn zaèal na loi zlehka hvízdat Ó Matyldo!
Koukej se na nìho, on se nám naposled jetì posmívá!
Vak on ho nemine trest boí, pravila ena, pííc køídou na døevìnou stìnu èísla 16, 23 a 8. My se toho jetì
doèkáme, ale pøála bych si, abych pak u nebyla iva.
Sloila katuli, sfoukla svìtlo a hrabala se zas k svému
loi. Ten bude pykat, ale bude u pozdì. Budeli
pak mlèet?
Syn umlkl.

pendlíèkem bys nás pak kopal, ale nevykope, pendlíèkem ti povídám, pendlíèkem!
Prosím tì, eno, nech ty pendlíky být a usni, já bych
spal!
Nu já to musím odnést, to se rozumí. Boe, boe, ty
mne navtìvuje!
Já se jetì zblázním s vámi!
To jsou lidé, to jsou lidé!
V noci jsou vichni lidé zlí, podotýkal mladík.
Co to tam povídá?
Kdopak to ví, on má vdycky nìco, ten bohaprázdný!
Sval tam na nìho tu almaru, nebo ho vyeòme, hned
ho vyeòme!
Prosím tì, dej ty u taky pokoj! Mám já peklo!
Staøec zabruèel, staøena zabruèela v odpovìï, mladík
mlèel. Chvilkami jetì nìjaké zabruèení, odplivnutí, koneènì bylo vdy tieji a tieji; staøena usnula, staøec jetì jednou sebou zavrtìl, pak usnul také. Tichým bzukem jako
medák zaèal mladík jetì jednou Ó Matyldo! Nedobzuèel, usnul té.
Mastným vzduchem cvakalo a zakoktávalo se kyvadlo
jako døív. A mimo nì slyet jen to oddychování tøí spících
osob. Proplítalo se velijak, neshodlo se ale ani jednou.
I
DÙM SE Z VÌTÍ ÈÁSTI PROBUDIL
Rané slunce èervnové bylo ji hezky dlouho osvìcovalo
dvùr domu, ne lidé se probouzeli. Vzdor ramotu
tìkých vozù, zaléhajícího sem prùjezdem a pøes støechu

z ulice, dunìly první kroky pøece silnì jakoby v klenbì.
Jednotlivì, jako by jedna èekala, a druhá zajde, vycházely
entiny z rozlièných bytù, buï prostovlasé a posud
neuèesané, buï se átkem hluboko do èela vtaeným,
take chránil ospalé oèi pøed sluncem. Nebylo jich mnoho,
vechny vypadaly ale jako nedbalé sluky; at jejich nebyl
ani øádnì obvázán, selapaný støevíc táhl se jim za nohou,
v rukou nesly hrnky buï prázdné, buï ji mlékem naplnìné.
Znenáhla stalo se pøece ivìji. Bílé opony mizely z oken,
leckteré okno se otevøelo, objevila se v nìm postava, rozhlédla se po nebi a vrchu Petøínu i mluvila pak nìco dovnitø k ostatním spolubydlícím o pìkném ránu. Na schodech a pavlaèích se setkávali a pøáli si dobrého jitra.
V prvním patøe pøední, do ulice vedoucí èásti domu objevil se v krajním oknu vysoký mu s rudou, trudovitou tváøí
a rozcuchaným edým vlasem. Opøel se tìce o zídku
okenní a vyhnul se ven, tak daleko, e koile na prsou rozevøená zcela obnaila mohutná jeho; vzdor èervnu jetì
také ve flanel se halící prsa. Podíval se na vedlejí, posud
zastøené okno. Zase se uhnul zpìt a pravil dovnitø: Jetì
není sedm.
Vtom vak prasklo vedlejí to okno a otevøelo
se dokoøán. Objevil se v nìm jiný mu vysoké takté postavy, avak mladí. Byl vlasù èerných, peèlivì pøièesaných v slunou a pevnou formu, jaká hlásala, e je kadodennì a navlásek asi tatá. Oblièej jeho byl kulatý, hladce
oholený, jak se ale zdálo, bez zvlátního výrazu. Tìlo
se krylo v elegantní edivý upan, ruce drely hedvábný
lutý átek a vytíraly jím skla zlatých okulárù. Jetì jednou
dýchl na skla, jetì jednou setøel z nich mlhu, nyní nasadil
brejle a obrátil se zcela k nám. Tváø jeho, døíve neurèitá,

nabyla pod skly náhle pevnìjího rázu, jak se vdy
u krátkozrakých stává. Byla to tváø dobrácká, oko pohlíelo nyní pøívìtivì i dosti vesele; pøec vak lze z kadého
rysu èísti, e ta tváø ji hezky dlouho pøes ètyøicet let na svìt
se dívá. A kdy se podíváme na ni tak jen trochu znaleckým okem, jsme skoro jisti, e to tváø staromládenecká.
Tváø knìze a tváø starého mládence pozná i v pøístroji.
Starý mládenec poloil se do okna, snìhobílým, pìknì vyívaným poltáøem opatøeného. Podíval se do modré oblohy, pohlédl na lesknoucí se zelený Petøín a úsmìvné jitro zazrcadlilo se i na tváøi jeho. To je krása  musím
èasnìji vstávat, eptal. Hned nato sklouzl zrak jeho do
druhého patra zadní èásti domu. Mihl se tam za zavøeným,
èistým a prùhledným oknem enský at. Úsmìv starého
mládence stal se zøejmìjím: Nu to se rozumí, Pepièka 
Josefínka u v kuchyni, eptal zase. Pøitom pohnul trochu
rukou, z velkého, prst pravé jeho ruky zdobícího brilantu
vylehl proud skvìlé záøe, co zvábilo zrak starého mládence na vlastní zas osobu. Stoèil trochu prsten, tak aby
brilant trùnil zrovna nad prostøedkem kloubu, povytáhl pìkné manety a s patrným zalíbením díval se pak na své tuèné, bìlostí se skvoucí ruce. To nic nekodí, opálí1i
se trochu, to je zdravé, i zaeptav to, pozdvihl pravici
k nosu, jako by chtìl èichem pøesvìdèit se o rostoucí její
zdravotì.
Dvéøe v druhém, protìjím patøe na pavlaè vedoucí zavrzly a vylo z nich pìkné, as osmnáctileté dìvèe. Vtìlené ráno! Vzrùst dívky té byl pùvabný, tíhlý. Tmavý, kadeøavý a pøehustý vlas vlnil se jí s èela a k íji, poután prostou aksamitovou stukou. Oblièej její byl oblý, oko jasnì
modré, upøímné, tváø rùová a pleti hebounké, rtíky malé,

a tmavorudé, celá ta tváønost èinila dojem nanejvý pøíjemný, ani by vyluèovala tajné vìdomí, e není vesmìs
rysù akademicky pravidelných. Jene kde hned tu malou
nepravidelnost pøi tom pøíjemném celistvém dojmu najít!
V tom malièkém, rozkoném ouku jistì nevìzela, vdy
právì to ouko bylo k líbání vzdor tomu, e v nìm vìzely
jen zcela chudé a malé náunice støíbrné. A mimo ty náunice ádné ozdoby víc. Kolem bìlostného krku vinula
se arci tenká èerná òùrka, ale skvost, jej snad nesla,
skrýval se kdes v puèících òadrech. at mìla dívka a
ke krku upjatý, svìtlý a jen tence pruhovaný. I ta jednoduchost barvy a støihu byla vábná.
Dìvèe neslo v ruce hnìdý, plechovou pokryèkou opatøený hrneèek.
Dobré jitro, Josefínko! zaznìlo zvuèným hlasem tenorovým.
Dobré jitro, pane doktore! odpovídala Josefínka a pohlédla s pøívìtivým úsmìvem do protìjího okna.
Kampak s tou snídaní?
Dolù k sleènì anýnce. Je nemocna a nesu jí trochu
hovìzí polívky. Schovala jsem ji od vèerejka.
anýnka je nemocna? Jakýpak div, vdy to musí u ní
vypadat jako v aláøi! Po celý rok neotevøe ani okna a
k tomu má tam u sebe jetì toho oklivého psa; dnes zase
celou noc tìkal a vyl. Musíme rasa navést!
I toto, horila se Josefínka, sleèna by se zbláznila!
A co jí vlastnì je?
Stáøí, odpovídala Josefínka smutnì a ubírala se
k toèitým schodùm.
Dobraèka, ta Pepièka  Josefínka! mruèel pan doktor a zrak jeho utkvìl na východu schodù v patøe prvním, a

kdy dìvèe i tu zalo, oèekával ji zrak jeho ji dole
u východu na dvùr.
Josefínka pøela dvorem i pøistoupila k pøízemním dveøím. Vzala za kliku, dvéøe byly zavøeny. Rachotila klikou,
klepala na dvéøe, uvnitø se nikdo nepohnul. Zaklepejte
na okno! radil doktor z okna svého.
To nebude nic platno, bouchat se musí, ne klepat, a
bouchat Pepièka neumí. Poèkejte, já zabouchám! zaznìlo ze schùdkù z prùjezdu do dvora vedoucích a dvìma
skoky octl se mladík as dvacítiletý pøes schody dole a ji
stál vedle Josefínky. Byl odìn v lehký, edý at letní, nemìl ale na hlavì ani klobouk, ani co jiného. Vlasy jeho
byly samý èerný prstenec, tváø jeho byla ostrá, oko ivé.
Tedy mnì pomozte, pane Bavore! prosila Josefínka.
Døív se podíváme pod pokryèku, kádlil mladík a vztahoval ruku k Josefínce.
No  no  no, bruèel nahoøe pan doktor, zamlèel se ale
zas, kdy vidìl, e se dìvèe mladíkovi obratnì vyhnulo.
Já si zaklepu sama!
Mladík ale stál ji u okna a bubnoval na nì prstem. Uvnitø
se ozval pronikavý tìkot psa, pak zas ve utichlo. Èekali chvilku. Kdy ale ádná dalí známka ivota se nejevila,
popoel mladík k druhému oknu a zaèal do rámce ví silou mlátit. Pes se opìt ozval, tìkal zuøivì a dlouho,
pak zakonèil pronikavým vytím.
Sleèna nás vyhubuje!
Eh co! mínil mladík a bouchal znovu; pak pøiloil ucho
k rámci a naslouchal. Slyel jen kòuèivé vytí psa.
Zpùsobený hømot vyruil ji celý dùm. Vedle doktorova
okna vyhlíel ji zase vysoký mu s tou rudou trudovitou
tváøí a s ním dvì hlavy enské, jedna starí, druhá mladí.

Na pavlaè v protìjím druhém patøe vyla Josefínèina matka, ena to vysoké postavy, a za ní pøiplíila se nemocná
a nahrblá malá postavièka starí sestry Josefínèiny. Na
pavlaè prvního patra vyli tøi lidé, mu napolo obleèený,
s hlavou olysalou, enská takté starí a jen napolo obleèená, koneènì as dvacítiletá mladice v pouhé spodnièce, s nedbale pøehozeným átkem a hlavou plnou papilotù. Se schùdkù od prùjezdu sestupovaly pak jetì dvì
enské, zcela obleèené v at jen prostý. Mení z nich, postava ivá a pohyblivá, volala sestupujíc do prùjezdu zpìt:
Márinko, zùstaò v enkovnì, a nám tam nikdo nevejde!
Ve vìtí, druhé poznáváme noèní vykládaèku snù
z pøedelé své kapitoly. Snad e bílý a èistý èepeèek její
dobøe jí sluí, snad e ve svìtle sluneèním vichni lidé jsou
i jeví se co mírnìjí, její celá tváønost zkrátka zdá se nám
nyní býti pøíjemná.
Co je to tu, Václave! oslovuje mladíka.
Mnì se zdá, e nám sleèna anýnka umøela! Zabouchám jetì jednou! i bubnoval se ví silou.
Není nic platno, musíte pro zámeèníka, pane Bavore,
ale rychle! volal shora pan doktor. Pøijdu hned sám dolù!
Mladý Bavor ji zmizel ze dvora. Ze vech stran
se køiovaly otázky a odpovìdi, ve mluvilo, ale hlasem
vdy jaksi ztemnìlým.
Pan doktor byl právì, zcela k vycházce obleèen, seel
dolù, a sotva byl ustrnulé Josefínce sdìlil, e nemusí stále
ten hrnek v ruce dret, kdy mladý Bavor dostavil se tu ji
se zámeènickým uèedníkem.
Zámek byl brzy odtren a otevøené dvéøe nebránily více
vstupu. Okamik nechtìlo se jaksi nikomu dovnitø. Tu

se sebral Václav a vkroèil munì, za ním hned pan doktor, mezi veøeje se vetlaèily enské.
Velký pokoj byl temný, a pøíerný. Okna do dvora i
na Petøín vedoucí byla hustì ovìena a nedovolovala svìtlu vyniknout nad jakés ero. Vzduch byl starý, puchem a
plesnivinou naplnìný. Se stropu visely mocné, èerné a
prachem tìké pavuèiny, po holých edivých stìnách bylo
nìkolik tmavých obrazù, ovinutých prastarými a na prst zapráenými umìlými kvìtinami. Náøadí tu nebyl sice ádný
nedostatek, avak ve jen pøestárlé, staromódní, nesoucí
na sobì znak, e se dlouhá a dlouhá léta nièeho neuilo.
Na nízkém, pinavì lutou peøinou pokrytém loi bylo vidìt dvé zuboených, vychrtlých rukou a suchou, lysou hlavu. Vyhaslé otevøené oèi dívaly se sklenì do výe. Starý,
oklivý a chundelatý èerný pes pøebíhal od hlavy k nohám
po loi a tìkal na pøíchozí zoufale.
Ku, Azor! promluvil Václav duenì, jako by v tom
vzduchu oddechnout se bál.
Myslím, e je mrtva, pes by tak nevyl, podotýkal pan
doktor temnì.
Ba ta u je na vìèné pravdì! Bùh jí odpus høíchy a
odpus nám vem nae viny. Oroduj za nás, svatá boí
rodièko! koktala Bavorová a bohatá slza kanula jí po líci.
Kdy je v domì zakrátko po sobì funus a veselka, bývá
nevìsta astna, podotkla malá paní hospodská strnule
Josefínce.
Tato, na smrt ubledlá, náhle se celá zapálila, pak zase
zbledla; obrátila se a odela, ani by odpovìdìla.
Musíme ale nejdøív psa odstranit,  aby nás jen nepokousal  snad má v zubech ji jed z mrtvoly, mínil pan doktor a ustoupil o dva kroky zpìt.

Bude brzy venku, mínil Václav a blíil se k divokému
stráci mrtvoly. Pes, aè tu mìl samé známé tváøe pøed sebou, rozzuøoval se vdy víc a víc. S ohluujícím tìkotem
skoèil k hlavì loe zpìt, kdy se konející ho Václav blíil.
Václav pøikroèil a k loi, vztáhl levou ruku k peøinì a v tom
okamiku, kdy pes po ní skoèil, chytil ho pravicí v týle a
vyzdvihl ho do výe. Pes sebou vztekle házel, Václav ho
ale drel pevnì.
Kam s ním?
Dejte mnì, maminko, klíèe od naeho døevníku, vstrèím ho tam zatím do bedny, a odcházel s vyjícím psem.
Tedy prý je nebohá hundsfrajle mrtva? zaznìlo haraivým hlasem ve dveøích. V promluvivím poznáváme lysohlavého mue, jeho jsme byli na pavlaèi prvního patra
spatøili. Lysé témì je pokryto a do opalizování oumìlým
a vyrudlým cylindrem, jeho forma svìdèí o celou øadu let
co do módního èasu zpìt. Slabé svìtlé vlasy na skráních
jsou vodorovnì pøièísnuty k oku. Tváøe jeho jsou opatøeny
koí v mocné øízy se skládající, jako bývá u lidí seschlých
z døívìjí mocné tlouky; kadá tváø jako by byla vyprázdnìným po cestì vakem. Postava je hranatá, s vpadlými
prsy, s rukama jaksi bezvládnì se klátícíma.
Ano mrtva!
Tedy jen honem s ní do kaple, a nemáme mrtvolu
v domì, nebo a nám nepojdou výdaje!
Toho se nebojte, pane domácí, odmlouval pan doktor, který se byl zatím probíral v katuli na stole vedle loe
stojící a papíry naplnìné, neboka si zaplatí vechno
sama. Patrno, e si pøipravila vechno na smrt a
e se vèera jetì v papírech svých probírala. Zde pod tou
chundelatou speèenou vlásenkou nael jsem tento lístek

znìjící anýnce co èlenu svatohatalského spolku dekretáøského a zde knihu Strahovského »spolku lásky«. Dostane peníze na pohøeb, i má ji také rekviem zaplaceno.
Chudák hundsfrajle, a mìla pøec jen penzièku as osmdesáti zlatých roènì; mùj syn jí psával ètvrtletní kvitance!
obdivovala se paní Bavorová. Patrno, e lidièkám tìm platila hundsfrajle as ji dávno co název pouze historický,
nikoliv co nadávka.
To dostane as padesát zlatých, pìkný pøíkrov a svìcené, pozlacené tabule, mínila paní hospodská.
A co je v tìch ostatních papírech? tázal se vrátiví
se Václav zvìdavì.
Nic cenného. Patrnì soukromé listy, nìkolik desítiletí
staré, odpovìdìl zkoumající pan doktor.
Pùjète mnì je, mùe být zajímavé èíst vzpomínky staré
panny. Já si s nimi vylezu pak nad okap a pøeètu si je tam.
Dnes je pondìlek, celý dùm pere a pro zápach mydlinek
a hrachu  pøi prádle se vude vaøí hrách  nelze v celém
domì vydret jinde ne na støee. Novelista musí vechno èíst, a já chci být novelistou. Èasu mám dost, mám
z úøadu dovolenou a do ètvrtka  jeli pravda, pane domácí?
Jen a ádný z tìch listù neztratíte, dejte je zas vechny hezky sem!
Ale kdo upraví vechno? tázal se pan domácí. Mìl
byste se toho ujmout vy, pane doktore! Denn diese Leute
kennens nicht!
Jen kdyby mùj syn nebyl s tebou v úøadì, já bych ti øekla
»kennensnicht«! bruèela Bavorová pro sebe.

Nezbude as jiného! mínil pan doktor dobrosrdeènì.
Dojdu sám do konskripce, do záduí a na faru,  ale, pane
Bavore, vy musíte hned pro fyzika; a zde podepíe cedulku, pøineste ji za mnou do kanceláøe!
Václav ochotnì odkvapil.
A já s paní hospodskou umyjem a upravíme mrtvolu.
Prokáem jí poslední slubu!
To jste hodné! chválil pan doktor. Ale já u musím jít!
Pùjdu s vámi.
Páni odeli.
Copak dìláte, paní sousedko?
Rozjímám svìt.
A coe se vám zdálo, paní sousedko? tázala se dále
hospodská. Chtìla jste vypravovat...
Tak ano! To byl krásný sen!  Zdálo se mnì, e pøiel
ke mnì nebotík mùj otec, dej mu pánbùh nebe, u hnije
pøes dvacet let, a kdy matka umøela pøed ním, nemìl pokoje a chodil dennì na høbitov, a sám také umøel. Mìl
lehkou smrt. Ti se mìli rádi jako dìti! Jako bych je vidìla,
kdy oba nad námi dìtmi plakali. Bylo to v té nouzi za francouzských válek a nemìli nám co dát jíst 
Jakpak se jmenoval pantáta?
estnáctka  byl Nepomucký. Tak tedy najednou stojí
jako pøede mnou  u nás v krámì. Chci øíct: Kdepak jste
se tu vzal, pantáto?, on mnì ale  byl celý bílý  podává
plnou náruè tlustých buchet  dvacet tøi, znamená to tìstí 
a povídá: Naverbovali mne na vojnu, musím jíti. Vojenské
verbování má osmièku a znamená veselost. Obrátil se a
el...
To bude edesát jedna, kdy se obrátil!

8.

Vìru, na to bych byla ani nevzpomnìla. Tedy 61, 23 a

A dejme na nì celých padesát krejcarù, kdy je to
tak ivý sen, jak?
Mohly bychom.
Vyhrajem víc, a pak  pan Václav a moje Márinka 
má se to rádo!
III
V RODINÌ PANA DOMACÍHO
Ji je èas, abych urèitìji naznaèoval dìjitì a osoby.
Pøi tìchto visím na náhodì, jak která v prùbìhu zaèínajícího právì dne poine se sama v popøedí; o dìjiti ale
mohu hned øíci, e to jeden z nejtiích domù tiché Malé
Strany. A dùm to stavby divné, jakých arci jetì více
na nejpøíkøejím svahu Ostruhové ulice. Dùm má pomìrnì znaènou hloubku, prostým prùèelím svým dívá se v ulici
Ostruhovou, kdeto zadní èást budovy hledí do hluboké a
mrtvé ulièky Svatojanské. Tím svahem se stává, e zadní
èást vzdor svým dvìma patrùm je pøec nií ne jednopatrová èást pøední. Obì ty èásti nejsou budovami spojeny,
zdi sousedních domù trèí mezi nimi do výe, ale slepì,
bez oken.
V pøední èásti lze z ulice vidìt vlevo krám hokynáøský,
vpravo hospùdku. Do prvního patra nechodí se schody
z prùjezdu temného, nýbr musí se vyjít na schùdky do dvora vedoucí, odtud vpravo po krátké pavláèce k toèitým
schodùm, tìmi nahoru zas na krátkou pavláèku, z ní do
malé chodby. Patro to tvoøí do ulice i do dvora jediný byt,

obydlený hospodáøským úøedníkem, ijícím na odpoèinku
zde se enou a dcerou. Pan doktor, vlastnì pan Josef
Loukota, praktický amanuensis bez doktorátu, má u nich
pokojík v podnájmu a musí skrz kuchyò do obydlí svého.
Toèité schody jdou jetì o nìco vý, a k pùdì.
Vpravo i vlevo od schùdkù dole jsou døevníky. Dvorek
je znaènì svislý. V pøízemí zadní èásti domu je známé nám
ji obydlí neboky sleèny anýnky, vedle nìho schody do
sklepa, vedle tìch zas toèité schody do dvou, dlouhými
pavlaèemi opatøených pater a opìt dál na pùdu. V druhém patøe bydlí Josefínka s nemocnou starí sestrou svou
i s matkou, vdovou to po úøedníku panském. Byt jejich,
takté celé, ostatnì dost skrovné patro zaujímající, má
okna do dvora i na Petøín.
V prvním patøe bydlí pan domácí se svou rodinou, ji
jsme byli u zbìnì na pavlaèi spatøili. Uèiòme zde sluným zpùsobem pøední návtìvu.
Kuchyní, v ní spatøujeme nyní starou Bavorovou opìt,
a sice u pracích necek co posluhovaèku paní domácí, vkroèíme do prvního pokoje. Náøadí je tu dosti jednoduché a
nemoderní. Vlevo ustlané loe, pokryté pletenou pøikrývkou, vpravo prádelník a vysoký atník, zde onde nìkolik
sedadel, uprostøed kulatý, potrhaným trochu a vybledlým
kobercem pokrytý stùl, v oknech po icím stolku a sedadle i podnoce, na stìnì mezi okny velké zrcadlo,
na stìnách ostatních, zelenì malovaných, prázdno. Na
prádelníku a zrcadelním rámci nasadil se prach; avak to
nekodí, teprv druhý pokoj je pokojem parádním, proto
také øíká Bavorová pokoji prvnímu jen parádní vorzimmer.
V druhém, parádním tedy pokoji je na stìnách nìkolik iluminovaných litografií, a náøadí skládá se z piana, kanapé,

stolu pøed ním, as esti, bílými pokrývkami opatøených,
v kruhu kolem stolu nastavených sedadel a opìt loe. Loe
to je odestláno a povaluje se na nìm holèice, druhá dcerka to domácí. Tøetí pokoj je lonicí rodièù.
U jednoho okna prvního pokoje sedí paní domácí,
u druhého sedí sleèinka. Matka je posud jen napolo obleèena, dcera posud jen ve spodnièce, aè jde ji
na jedenáctou.
Paní domácí je dáma velmi ostrých tahù, oblièeje a
stlaèeného a v pièatou bradu vybíhajícího. Má nasazeny
brejle a ije velmi pilnì na hrubém jakéms plátnì. Èerné,
na plátnu vytitìné marky ukazují, e to prádlo vojenské.
Sleèna je, abychom vyjádøili se krátce, blondýnka nejfádnìjího druhu. Její oblièej èiní ji matce podobnu, jene ostrost tahù je trochu zmírnìna a pièatá brada e má pro
sebe alespoò jakýs ten pùvab mladosti. Oèi její jsou svìtle modré, vlasy nezdají se být husté, jsou ale posud
v papiloty svinuty. Vidíme nyní, e je pøec ji znaènì pøes
dvacet let.
Koík se icím náèiním stojí na oknì a bílé, tenké jakés prádlo leí na sedadle vedle sleèny. Èervené, na prádle leící klubíèko dokazuje, e sleèna buï prádlo znamenat zaèala, neb
alespoò zaèít chtìla. Na uprázdnìném stoleèku, pøi kadém
pohnutí se kývajícím, stojí miska s kalamáøem, vedle nìho je
otevøené album s rozloenými a popsanými pamìtními lístky,
pøed sleènou na podloených starých novinách jeden lístek bílý,
a na oknì je po ruce rozloený seit, popsaný samými nìmeckými veri. Sleèna chce zajisté kus poezie na ten bílý lístek okouzlit, ale je patrno, e nemá péro jetì dost pøipravené; zkouí je
na pokraji novin, i pomáhala mu ji velijak, jak její inkoustem
poèernìné rty svìdèí.

Matka vyzdvihla hlavu, pohlédla k dceøi a zavrtìla hlavou. To se ti té práce chce!  Slyí?
I vdy budu!
Tys byla v kuchyni, Matyldo, kdy ráno Loukota se
k nám díval? To je vdy jeho ranní modlitba!
Copak je mnì do nìho, a se dívá! odpovídala Matylda hlasem ostøe pronikavým.
No vìø mnì, e by mnì byl vdycky milejí ne ten nadporuèík!
Mnì ne.
Je také mladí a je hodný, známe ho u léta. Musí mít
hezky penìz naetøeno!
Ale maminko, ty jsi fádní!
A tys husa!
Copak jsem ruèník, e se poøád o mne utírá? Nech
mne pøec dìlat, co chci!
I vdy já tì nechám, ty bys mi stála za zlobení! pravila
matka, odloila ití a la ven do kuchynì.
Bylo patrno, e by sleènì také za to nestálo, aby
se zlobila. Rovnodunì poloila seit s veri pøed sebe,
namoèila jetì jednou péro a zaèala na bílý lístek klást písmenku vedle písmenky. Kladla je pomalu a s patrnou obtíí.
Koneènì byla první øádka dovrena, po sluné èasové
mezeøe pak øádka druhá, tøetí, a po pùlhodinném namáhání skvìla se ji celá sloka na papíru. Znìla vìrnì takto:
Roszen verwelken Mirthe bricht
Aber wahrer Freundschaft nicht;
Wahrer Freundschaft soll nicht brechen
Bis man einst von mir wird sprechen.
Sie ist nicht mer.

Ètveroverí bylo napsáno vabachem, emfatický konec latinkou. Sleèna Matylda dívala se na poetické dílo
své velmi spokojenì, pøeètla si vere ty dvakrát nahlas a
po druhé pronesla krásný konec hlasem tuze dojemným.
Pak zaèala podepisovat jméno. Napsala celé M a polovic a, vtom péro z nedostatku potravy selhalo. Sleèna
namoèila znovu, pøiloila ruku zas k podpisu a v tomté
okamiku byla vedle zaèatého a velká kulatá kaòka.
Energicky zdvihla sleèna lístek a slízla kaòku jedním rázem.
Patrno, e ji ta kaòka nespletla a e kvùli ní nezaène
psát znovu; drela lístek proti svìtlu a èekala, a mokrý
pruh nebude více mokrý. Vtom vak vkroèila matka
z kuchynì spìnì do pokoje.
Baurovic jdou k nám  a ty nejsi ani jetì obleèena,
volala ji mezi dveømi.
Vezmi honem nìco na sebe!
Copak tu zase chtìjí ty sùvy! mrzela se sleèna a schovala lístek jetì nedopsaný do podloky. Vstala a la
k posteli, na ní leel bílý domácí ivùtek. Paní domácí
mezitím rychle sebrala své hrubé ití a hodila je do druhého pokoje za dvéøe. Valinko, teï nevstávej, jde sem nìkdo, zavelela dovnitø a zavøela zas dvéøe.
V kuchyni bylo ji slyet tázající se enské hlasy. Sleèna Matylda bìela na své místo a vzala èervené klubko do ruky, paní
domácí takté skoèila k oknu a zaèala se v icím koíèku hrabat.
Na dvéøe se zaklepalo.
Kdo to? tázala se paní domácí.

Dvéøe se otevøely a za nimi se objevily dvì enské, kvùli
dojmu jakoby se vstupem váhající.
Ach  paní Baurová  Matyldo, podívej se, kdo to k nám
jde!
Ale ale, to je radost! zvolala dobrá sleèna Matylda a
tleskala radostnì. Marie, tys hodná, poèkej, tak dlouho
nepøicházet! a objala vøele mladí z pøíchozích.
Jen na skok jsme tady, Frau von Eber, vysvìtlovala starí. Jdem nahoru k panu strýèkovi kanovníkovi a Marie nedala pokoje, chtìla vidìt sleènu Matyldu. Proèpak nás
tak dlouho nenavtìvujete? To je vidìt, kdo o koho stojí, my
pøicházíme pøece èastìji, dnes jsme tu ale vìru jen na skok.
Povídala jsem Marii, e snad ani nepøijdem vhod, v pondìlí,
kdy se pere 
Ale toto, odmítala paní domácí, copak to pøekáí, e se
v kuchyni pere! Snad si ale pøec u nás sednete? Vida, dìvèata se ani nepustí, ty se mají rády! Jen sleèinku neudus, Matyldo!
Podala dámám poblí oken sesle. Starí z pøilých,
velmi elegantnì obleèených dam byla as padesátiletá,
mladí byla as tøicetiletá, mající ale v suché, matèinì podobné tváøi vzdor dvornému nyní úsmìvu výraz ji nevýslovné unavenosti. Jen oko mladí té dámy svìdèilo o jakés pichlavé ivosti a bloudilo pátravì po pøedmìtech.
Rozmluva se zapøedla a vedla se hned èesky, hned zas
nìmecky, podle vzletu.
Jen prosím, neníli tu nikde prùvan, mínila stará dáma
sedajíc. Moje zuby trpí tuze reumou!  Krásné nebe nás
dnes vylákalo,  sleèinko Matyldo, to je dnes krásné nebe
venku!
Já je vidím, je skuteènì krásné, elegantní.

Velmi elegantní, pøisvìdèila sleèna Marie.
Paní Ebrová snad u dnes ila? ptala se zas paní Baurová a zdvihla se zemì ostøiek plátna. To je pøec  komisní
plátno?
Ano to je plátno  komisní plátno, nutila domácí paní
ze sebe v okamitých rozpacích. Nae posluhovaèka,
chudá ena, ije do komise, a kdy mnì pere, pomohla
jsem jí trochu. Mnì je jí líto, co se napíchá, ne si asi padesát krejcarù za týden vydìlá! Ten lid se musí døít!
Ano, chudáci!
A copak ty dìlá, Matyldko! Ty vyívá známky do prádla? Uka, jaká dìlá písmenka! zapøádala sleèna Marie hovor. MK? Ach, teï se pamatuju, vdy já slyela,
e jsi nevìstou, to ti musím tedy tìstí pøát!? Slyela jsem,
e je to nadporuèík Koøínek? Sela jsem se s ním u strýce
jednou, znám ho trochu  má ho ráda?
Sleèna Matylda se ani nezaèervenala, naproti pøítelkyni toho
také není tøeba. Ano, odhodlala jsem se! Prosím tì, èehopak
se èlovìk doèká! On je hodný a má mne rád, naè bych taky zakysala?
Nevimla jsem si ho dobøe  mnì se zdá, e je blondýn nebo by to mìl snad u edivé vlasy? mínila sleèna
Marie nevinnì a zahrávala si s lístky pamìtního alba.
Ó, Koøínek není tak stár, èervenala se Matylda zlehýnka. On mìl jen  povídal mnì to u  v týrském Hradci
vdycky tak nezdravé byty a leel hlavou zrovna u vlhké
zdi. On není opravdu tak stár!
Tedy se jen tak dìlá, ètverák! Tìm muským není
v nièem co vìøit!
Ó ten je prohnaný! Vèera jsem se mu nasmála! kádlila jsem ho, e tak mnoho kouøí, a ptala se proè. On mnì

odpovìdìl, e chce mít pysky u navyklé práci, a zaène
jednou doopravdy hubièkovat. Der ist witzig!
Sleèna Marie prozrazovala nevinným zachechtnutím,
e sdílí náhled o vtipu pánì Koøínkovì. Ale proè el tedy
z øadového pluku k odìvní komisi, kdy je jetì dost stateèný?
Chtìli ho poslat a do Dalmácie, dal se tedy pøesadit
z øadové sluby proto, e ho u opoutìla pamì 
A nebyl by trefil pak a z tak daleka domù, chudák!
mínila sleèna Marie soucitnì.
Nìjakou chybu má kadý mu, a Koøínek má peníze!
rychle podotýkala sleèna Matylda. Otec jeho si je vydìlal
ve francouzských válkách.
Ano, slyela jsem, kupoval tenkrát zlámané nohy nebo
co  ale tomu my dìvèata nerozumíme! dodala zas sleèna Marie zcela nevinnì. Vida, vida, jaký ti to napsal krásný pamìtní lístek,  a èetla polohlasitì vere lístku.
Na lístku stálo:
Dein treues Herz und Tugend Pracht
Hat mich in dich verlibt gemacht,
Mein Herz ist dir von mir gegeben
Vergissmeinnicht in Tod und Leben.
W. Korzineck,
Oberlieutenant.
Proèpak ale nevypsal celé jméno, jmenuje se Volfgang
nebo Viktor nebo jak?
No  on se jmenuje Václav, ale nelíbí se mu to. Øíká,
e se chtìl dát o kadé kostelní parádì pøekøtít.
A zdehle má celý cahier verù!

Pùjèil mnì Koøínek.
Aha, abys mu z nich také nìco vypsala! To je pìkné!
Mamá, nepùjdem jetì?
Matky se byly rozhovoøily o vìcech domácích. Pùjdem,
má pravdu! koda ale, e nevidíme pana z Ebrù, nu arci, on je v kanceláøi! Ale, kdepak je mùj malý andílek, má
Valburga, není doma?
Je, jetì vak leí. Nechávám ji dopoledne vyleet, to
prý je dobré pro hlas! Valinka bude zpìvaèkou, no, kadý
se jí diví. Jako èertík je do hudby, kdy vstane od piana,
kouøí se a z nìho!
Ale já musím svého andílka obejmout, to by bylo pìkné, abych la bez hubièky domù! Je tady vedle, jeli pravda? a paní Baurová blíila se dveøím druhého pokoje.
Ale vdy tam nemáme ani jetì ustláno, bránila paní
domácí.
Prosím vás, paní Ebrová, mezi námi! Vdy je to u nás
taky tak! a ji byla ve dveøích.
Nezbývalo ostatním, ne aby ly za ní. Paní Baurová
spatøila na podlaze hromadu komisního ití. Lehýnký
úsmìv pøeletìl hubenou její tváø; ani vak nemukla a la
rychlým krokem k posteli.
Nechte mne  já nechci! bránila se Valinka obejmutí.
No, buï pøece sluná, copak je to! kárala ji matka.
Ale co mne napadá! Ve ètvrtek veèer máme tu u nás malý
koncert, pøijïte pøec taky, paní z Baurù! Matyldo, domluv
sleènì Marii, aby ve ètvrtek zcela jistì pøila!
Pøijdem, pøijdem obdivovat se naemu andílkovi, slibovala laskavì paní Baurová.
Druhý, parádní pokoj byl tak veliký jako kuchyò a první
pokoj dohromady, mìl tedy také dvì okna do dvora. Sleè-

ny pøistouply, vedouce se za ruce, k jednomu z nich. Vidìly právì mladého Bavora, an ubíraje se ze anýnèina
bytu a dre chumáè listù v ruce kvapil k prvním toèitým
schodùm.
Kdo je to? tázala se sleèna Marie.
Ná paèek, syn naí posluhovaèky, hokynáøky. Ale
stranì nadutý, on nosí i kabát pøes ruku!
paèek se jmenuje?
Ne, Bavor, ale my mu pøezdíváme paèek. Jednou nám
ulít paèek a papá myslil, e ho vidí na støee. Kdy ale
papá vylez nahoru, nebyl to paèek, nýbr cíp od kabátu
mladého Bavora; mladý Bavor tam vdy na støee studoval. Teï tam jde zas, podívej se!
On tedy studuje?
Ne! Teï je v úøadì u mého papá, ale papá øíká,
e z nìho nic nebude, e prý by udìlal nejlíp, kdyby skoèil
z mostu do vody jako svatý Jan.
Dìvèata, dìvèata, rozluète se pøec  vdy u musíme
jít, Márinko! volala paní Baurová.
Sleèinky se zaèaly objímat. Trvalo dlouho, ne
se nasytily hubièek, trvalo dlouho, ne se koneènì vykomplimentovaly vechny skrz pokoj, kuchyò a ke schodùm.
Paní domácí se sleènou Matyldou zùstaly stát
na pavlaèi.
Slyelas, Matyldo, jak se bála reumy? tázala se paní
domácí, kdy paní a sleèna Baurovy ji scházely z prvního
poschodí do dvora. A nemá snad ani jediný pravý zub!
Bae ne, dìveèka jí myje zuby po obìdì vdy zároveò
s nádobím!
Paní Baurová obrátila se u prùjezdu a kývala jetì jednou na rozlouèenou pøívìtivì rukou. Sleèna Marie poslala

sleènì Matyldì jetì nìkolik tøepetavých hubièek. Pak zmizely v temném prùjezdu.
Bùh ví, po kolikáté ji si znamená ta Matylda prádlo
na jiného vdy enicha a kolikrát u zas párala, mínila sleèna Marie, urovnávajíc si mantilu. A snad bude poøád párat!
Co ale Koøínek? Viï, e strýc jednou o nìm s tebou
mluvil?  Co tomu øíká?
Mhm  no! mínila sleèna Marie a vyhoupla se na ulici.
IV
MONOLOG LYRICKÝ
Bylo jitro a je nyní veèer dne prvního. Je veèer a
na dìjiti naem je jako v staroruské písni: Na nebi mìsíc  v jizbì mìsíc. Po nebi táhne vysoko mìsíc plný a
tak jasný, e hvìzdièky kolem nìho vyhasly a teprve
v svìtové dálce od nìho bázlivì se rozsvìcovaly. Pynì
rozestøel mìsíc svìtlý svùj plá po zemi, pokryl jím vody
øek i zeleò bøehù, irý kraj i rozloené mìsto, vlekl jej námìstími a ulicemi, kdekoliv vùbec místo nalezl a spatøili
nìkde otevøené okno jizby, hodil i do ní cíp zlatého plátì.
Také do jizby pánì doktorovy vplynul otevøeným dokoøán oknem a v peèlivì upravené, èistotné, ba elegantní
jizbièce té byl dlouho pánem sám a sám a líbilo se mu
zde. Políval kvìtiny na kvìtinovém stolku poblí okna,
e se zdály jakoby støíbrným jíním pokryty, poloil se
na bìlostné loe, e se zdálo jetì bìlejí, usedl do pohodlného køesla a svítil si na rozmanité náèiní psacího stolku, ba roztáhl se i po celé délce podlaního koberce.

Trvalo tak hezky dlouho do noci. Koneènì cvakla klika,
dvéøe ospale vrzly a majitel bytu vstoupil.
Do stojanu u dveøí se nalézajícího vstrèil hùlku, na stojan
navìsil slamìný klobouk a pak zamnul si pan doktor ruce.
I vida, vida, bruèel hlasem pøidueným, máme tu návtìvu! Pìknì vítám, pane mìsíèku, pøili jsme
u na letnice? Zdrávo vechno doma? A co  proklaté
koleno! zabruèel hlasitìji, sehnul se a mnul si koleno.
Oblièej jeho, do mìsíèní záøe nahnutý, jevil napolo rozmrzelost, napolo úsmìv.
Vzpøímil se zas a poèal svlékat se z kabátu. Kdy otvíral atník, aby tam kabát zavìsil, zabruèel znovu, avak
prozpìvuje si: Doktor Bartolo  doktor Bartolo  doktor
Bartolololo  lolo  lo  Bylo to E nebo F  ano, F to bylo
 Bartololo  lolo  lolo  Sòal mezitím ze stojanu edivý
upan svùj, oblékl se do nìho, opásal èervenou hedvábnou òùrou a volnì a stále jetì lolokaje k otevøenému
oknu.
Ach Josefínka asi u spí  pa, koátko, nechala si nìco
pìkného zdát! Je to roztomilé kotì  a tak dobrosrdeèná!
náhle se sehnul, mnul koleno zas, ale nezaklel tentokrát.
Poloil se do okna. Byt mají dosti velký, ani ho teï nepotøebují. Zùstanem tam  jen trochu nového náøadí!  No,
matku a tu nemocnou Katuku budem mít rádi, jsou hodné. Takto nemá nikoho,  ten bavorský bratranec bude
drubou, ovem, Josefinka musí mít na svatbì drubu, to
se rozumí  kotì! Odbudem to ve ví tichostí  Bartolololo
 Copak mnì dnes sevillský doktor nejde ani z mysli, co
je to! Bartolo  Bartolo  nejsem tak stár a jsem zachovalý, zachovalý dost, ojé! U mne není jetì »periculum in
Morea«. Nepotøebuju se bát, e »hezèí, ne jsem nyní,

v celém svém ivobytí více nebudu«. Bude to pro mne nové
ivobytí, budu spokojen, a kdy je èlovìk spokojen, omládne. Zadíval se do kulatého mìsíce. Zdalipak se teï kotìti nìco zdá! Jakpak by, takové dítì spí, jako by je do
vody hodil.  Já bych jí poeptal, co by se jí zdát mìlo!
Obrátil se zpìt a sòal ze stìny nad kvìtinovým stolkem
kytaru. Postavil se s ni zas do okna a zkusil nìkolik akordù. Dole ve dvoøe zaznìlo duté zavytí psa.
Ach Azor se jim odnìkud vykrábal! pravil pan doktor a vyhnul se z okna. Azor  buï hodný, ticho! Pes
se neozval. Nesmím ho drádit, chudáka, pravil pan doktor zas k sobì, povìsil kytaru, zavøel okno a zastøel je.
Pøikroèil k psacímu stolku a rozehl svíèku. Pak usedl
do køesla. Kdy byl pan doktor sám, mluvil vdy polohlasitì pro sebe. A nyní pokraèoval hned, kde byl døív pøestal.
Jsem pøece u dost stár, abych nebyl u dost hloupý. V
mém vìku musí se taková vìc odbýt rychle, ale ne pøíli rychle,
ne beze ví poezie. Mùj plán je dobrý  proklaté koleno, musel
jsem se pøec jen notnì drcnouti. Rozhrnul upan a prohlíel
svìtlé spodky. Na pravém kolenu byly spodky rozraeny.
Nové spodky! bìdoval rozmrzele. To má èlovìk
z útlocitu! Stáli vlevo v prùjezdu  jistìe to byl Václav
s Márinkou, kdopak jiný  vyhnul jsem se vpravo a drcnut
do manglu! Kletý Václav!  Tu známost mu ale musím zradit, je teprve praktikant, kampak by to vedlo!  koda je
ho, má talent, musí se mu to nechat, a nejlíp by bylo, kdyby mohl dostudovat. Kdy ale není prostøedkù! Musím mu
také zradit to jeho básnìní, nevede také k nièemu, a
se drí úøadu, kdy u je v tom! A si pøijde pro mùj úsudek, øeknu mu, aby to vechno zahodil, e to nic není.

Vzal z psacího stolku silný seit papíru i zaèal se v nìm
probírat. Mìl v nìm èítací známky a rozloil seit u první
z nich.
Mùj plán je hotov, pokraèoval v samomluvì, potøebuju básnì, sám je nedovedu a tyto mnì náhodou poslouí.
Kdybych je nevzal odtud, vzal bych odjinud, co na tom. Josefínka se to nedoví, on také ne, na mou radu je zahodí.
Tedy zítra polem první, prozatím anonymní, vak ona uhodne!  Tahle bude první!
I èetl ze seitu:
Tys jako horská krajina,
jak její mladý, jarní èas!
Tvùj vlas jak tmavý, bájný les,
Tvùj zrak jak ivých bystøin ples,
po rtech a lících samý kvìt
a rozsetý slavíkùv hlas 
jsi pro sebe jí celý svìt,
jsi jako horská krajina
hned mraèna a hned jasno,
jsi jako horská krajina
jen pro poetu krásna!
Ó rci mnì, zda pro píseò mou
má ozvìnu Ty vdìènou,
èi zda jak horská krajina
má v prsou skálu vìènou!?
To je kluk! Zcela tak jako u nás v horách, a já vím,
e jaktìiv ani horskou krajinu nevidìl, kdepak taky! »Les
pless«, dobrá! »Rozsetý slavíkù hlas«  to je pøec jen tro-

chu mnoho! Já vím co, podkrtnu hodnì tlustì »jen pro
poetu krásna«,  pro mne jako jenom, pro jednu osobu.
Dìvèatùm pletou básnì pøíli hlavu!  A za týden druhou
pumu, snad u s podpisem, dle potøeby! Tahle bude tedy
ta druhá!
A èetl dále:
Tvá tmavá ple, Tvùj tmavý vlas
rozsily v dny mé dumný sen,
Tvùj kárný zrak, Tvùj mladý hlas
z mých nocí èiní palný den!
Ó moje slunko tmavé!
Rci, zda chce býti v noèních tmách
mnì svìtlo jasnì havé?
Ó mìsíèku mùj èerný!
Rci, zda chce býti v árných dnech
mùj klidný soudruh vìrný?
Ten to umí, hehe! Ten by spletl holek! Ale snad to psal
na nìjakou idovku, Josefínka není tak èerná. Nic nekodí, ona si toho nevimne, jen kdy je jako sluncem a kdy
to klinká! Ta báseò jí dodá! Samý ár a plameny. Kdyby
ale byla neslunì tvrdá, tedy jetì pak tøetí,
pak u nemilosrdnì do toho!
Obrátil nìkolik listù a èetl:
Co støelná rána do srdce,
co na tom, hnedli zajdu!
Leè  vím, e v srdci zhynulém

té Tebe mrtvu najdu.
Co o bolestný okamik
a o tu cestu temnou!
Leè  ze srdce mnì nemùe
a musila bys se mnou!
To má nìco omamujícího, tak zastøelujícího do sebe!
Dìvèe neodolá, kdy milenec hrozí zastøelením se. A je
tak nebo tak, dáme Josefínce na vechen zpùsob také tu
pilulku tøetí. Utuí se v lásce  ale, jako kdyby to na mne
hodil  musím u do postele  musím!
Zazíval si upøímnì a zaèal se svlékat.
Nejhezèí je pøec jen to: ze srdce mnì nemùe a musila bys se mnou! bruèel mezi svlékáním, skládaje èásti
atstva v pedantickém poøádku na køeslo a
pak na sedadlo vedle loe. To chce jako øíct, e ji má
v srdci zavøenu, a kdyby se do srdce støelil, e by ji tam
zároveò trefil, hehe, jakpak by ji tam netrefil, kdy je tam!
Ven ze srdce  dnes je teplo, nepotøebuju trepky , bruèel zas a zouval boty. Odkryl pokrývku, zhasil svíèku a ulehl.
Spokojenì si na loi oddychl.
Bartolo  achich!  ven mnì  èi ze srdce  mnì nemùe  a , a spal.
Dole na dvoøe zavyl Azor. Po chvíli bylo slyet, jak krabe
na anýnèiny dvéøe. Jako by al pøemoci nemohl, pøec ale
se bál nìkoho probudit, vyl a vyl pes pøiduenì po celou
noc.

V
STARÝ MLÁDENEC  VEHO TÌSTÍ VEJLUPEK
(Poøekadlo)
Hospodáøský úøedník, u nìho pan doktor bydlel, jmenoval se Lakmus. il teprv as tøi léta v Praze a svého podnájemníka pøevzal od svého pøedchùdce v bytu tom.
Brzy po jeho pøistìhování do naeho tichého domu vìdìli vichni ostatní nájemníci, e mají Lakmusovic nahospodaøené kapitály, e dostávají pìkné výsluné, deputát,
a mìli k nim úctu. Takto nebylo mnoho styku s nimi. Paní
Lakmusová, hlava rodiny, nebyla tuze pøístupná. Doádána uèinila sice, seè byla, dávala domácím ochotnì napøed èini, kdykoliv toho poadovali, pùjèovala ostatním
mouky, másla ze zásob svých, kdykoliv jejich kuchyò toho
náhle potøebovala, pozdravována dìkovala, ba pozdravovala i sama napøed, do dlouhých øeèí se ale nepoutìla. Proto ale nebyla právì mlèelivá, dùkazy øeènické letory její rozléhaly se nìkdy otevøenými okny po celém domì.
Paní Lakmusová, aè také ji pøes ètyøicítku, byla jetì
plna ivota. Buclatá postava její byla posud svìí, tváø její
leskla se bez vrásek, oko její svítilo vesele, zkrátka vypadala jako bojechtivá vdovièka, aè dcerka její byla také ji
dávno na vdavky. Sleèna Klára, dvacet a nìkolik málo
pøes to stará, nebyla jí podobna. Vytáhlá jako proutek nemìla oblých, pøíjemných forem; oko její jasnì modré hodilo
se ostatnì dobøe k plným plavým vlasùm a na podlouhlých
tváøích èervenalo se jetì kus zdravého venkova. Sleèna
Klára byla jetì nepøístupnìjí ne matka; domácích dcerka, sleèna Matylda, proto také ji dávno nevyhledávala ádného pøátelství s ní.

Pana Lakmusa sousedé málokdy spatøili jinde ne v oknì.
Mìl zlou nemocnou nohu, která ádala pilného domácího
oetøování. Sotva e za nìkolik mìsícù jednou vybelhal se
z domu; èas celý trávil doma, vyhlíeje buï z okna na ulici,
buï se oetøuje na pohovce, obalen ve flanely a mokré aty.
Pravili o nìm, e popíjí mnoho vína; trudovitá tváø jeho tomu
neodpírala.
Èas byl se ji poinul druhého dne naeho vypravování
daleko k poledni, kdy pan Lakmus pracnì se vyzdvihl
z køesla pøi oknu jizby, je do ulice la; byl v nìm dopolední hodiny trávil a pomalu se ubíral nyní k pohovce. Zde
usedl zase, natáhl nohu na pohovku a s netrpìlivým jaksi
povzdechem podíval se na velké, hlasnì cvakající zásklenné hodiny, které byly jako ve ostatní náøadí sice nenové,
avak takté o jistém nákladu svìdèící. Rafije ukazovala
nìkolik minut pøed dvanáctou.
Z hodin sklouzl zrak jeho na Klárku, která u druhého
okna pilnì itím se zanáela. Dnes mnì ani nedáváte
polívku! øekl s mrzutým úsmìvem, jako by jen pøipomenouti chtìl, nikoli pohnìvati.
Sleèna Klára pozdvihla hlavu, vtom vak otevøely
se dvéøe a do pokoje vstoupla paní Lakmusová, nesouc
kouøící se koflík na talíøi. Oblièej pana Lakmusa se vyjasnil.
Jdi, Klárinko, do kuchynì zadìlat na nákyp! velela matka. A dej si naò dobrý pozor, aby se ti doktor nevysmál!
Klárinka vyla. Udìlala jsem ti dnes vinnou, ty vìèné
hovìzí se musí znechutit, ne, muíèku? pravila paní Lakmusová pøívìtivì a postavila talíø pøed mue. Pan Lakmus zdvihl hlavu a podíval se jaksi nedùvìøivì na svou
cho, jako by mu ta etrnost byla podezøelá. Patrno ale,
e byl vdy k poddajnosti pøipraven, nebo místo dalí

nedùvìry zaèal se ihned zanáet s poskytnutou mu lahùdkou.
Paní Lakmusová vzala sedadlo a postavila si je k stolu
u manelovy pohovky. Usedla si na nì, poloila ruce
na stùl a zadívala se na manela.
Prosím tì, mui, co budem dìlat s Klárkou?
S Klárkou?  A co bychom s ní dìlali? odpovídal pan
Lakmus, srkaje polívku.
Ta holka je u celý blázen a naè by to bylo. Je celá
blázen do Loukoty, ví 
Mnì neøekla nic!
Copak by tobì øíkala, ale mnì øekne vecko, je upøímná. Dnes v noci jsem musila ji vytáhnout z kuchynì. Slyela prý tam doktora v pokoji nìco tak pìkného øíkat,
e se nemohla hnout z místa. Jak ti povídám, ta holka je
u celý blázen a naè by to bylo. A si ho radìji vezme,
e ne?
Pan Lakmus setøel si rukou pot, jej mu byla silná polívka v krùpìjích na èelo nasázela. Je na ni stár, podotkl
po chvilce.
Stár! Tys také nebyl mlád a vzala jsem si tì!
Manel se ani nemukl.
On je zachovalý, zdravý èlovìk a ani nevypadá staøe a
také není tak stár. Radìj jeho, známe ho, ne èekat
na nìjakého flouska, zvlá kdy u to s Klárkou nelze vydret. Ví, e má nìkolik tisíc zlatých a dovede enu uivit,
proè bychom mu dceru nedali,  e ne?  nu tak mluv pøece!
Ale  kdo ví, chceli ji , odváil se pan Lakmus zase
podotknout.

Nu to se rozumí, e mu ji nemùem vnutit, kdy nechce,
horila se cho, to by bylo pìkné! Promluvím si s ním 
Klárka je hezká, vdycky se na ni smìje, ona mu drí pokojík v poøádku a on má poøádek tak rád  myslím, e by
mu tuze scházela a e si jenom nedùvìøuje, protoe u není
 nu e není z mladích. Ovem, tak je to  vak já to vyvedu! kývala si spokojenì hlavou. Náhle ale ustala zase
v kývání a naklonila hlavu ke dveøím. Vìru, pravila
pak zase, on je dnes u doma  neobyèejnì èasnì! Mluvil v kuchyni s Klárinkou, u ale veel do pokoje. Musím
do kuchynì  hned to bude spraveno!
Paní Lakmusová vybìhla do kuchynì. Sleèna Klára stála u kuchyòského stolu a mísila v nádobì tìsto. Matka k ní
pøistoupla, vzala ji za hlavu a obrátila tváø její k sobì. Zaèervenala ses jako rùe, pravila mírnì, a celá se tøese
 holka, holka! Nu jen se neboj, u bude dobøe.
Podívala se do malého nástìnného zrcátka, pøitáhla
si èepec, shrnula rukávy a pøikroèila k doktorovým dveøím.
Zaklepala. Uvnitø se nic neozvalo. Zaklepala zas, nyní silnìji.
Pana doktora to dnes v kanceláøi dlouho netrpìlo. Byl
roztritý, skoro mrzutý, prochvíval ho jakýs nepokoj, polopøíjemný, polotrapný. Chvìl se jakýms pocitem poetickým,
a kdo mìl kdys v ivotì pocit ten, ví, e nelze v nìm pracovat dle pravítka obyèejného ivota. Nejasná jakás mylenka leze nám v mozku jako housenka sem a tam, lechtá
i krabe, rozèílí jednu èivu, druhou, tøetí, a je celá èivní
soustava v rozèilení. Není nic platno, musíme se vzdát práce, musíme vekerou pozornost soustøedit na mylenku
tu, a se tato koneènì nìkde pevnì usadí a znenáhla

v pevný kokon zapøede. Jeli slunko fantazie dosti teplé,
pukne pak kokon a do svìta vyletí motýl  báseò.
Motýl, skvìjící se v barvách horské krajiny, byl panu
doktorovi vyletìl hned ráno; pan doktor ho pøipevnil perem na rùový papír, vstrèil do papírového pouzdra, zalepil voòavou oblatou a svìøil mìstské potì. Ono rozèilení
ale dostavilo se mu teprv pozdìji, vzmáhalo se vak po
pøíkladu pozdní lásky, a ho vyhnalo z kanceláøe.
Loudal se pomalu domù. Kdy pøiel prùjezdem a
ke dvorku, opominul se podívat dle dávného obyèeje svého nahoru k Josefínèiným oknùm. Bylo mu, jako by byl vyvázl z nìjakého nebezpeèí, kdy podivnì nejistým krokem
veel koneènì do kuchynì Lakmusových. Oddechl si, krev
se mu poèala proudit volnìji a na Klárku promluvil s
tak pøíjemnì znìjícím záchvìvem jak pøedtím nikdy døíve.
Nezdrel se ale dlouho, veel hned do svého pokoje.
Zavøel dvéøe. Hlava se mu schýlila k prsùm. Svlékl jako
manì pravý rukáv kabátu, pak se zamyslil. Mimovolnì ho
to hnalo k oknu. Nevìdìl, kdy ráno poslaný list as
se odevzdá, máli neb nemáli jej Josefínka ji. Jako by
se bál nìjakého trestu, zùstal as na tøi kroky od okna stát
a díval se skulinou mezi oponou a okenním rámcem
k protìjku. Náhle jím kublo  na protìjí pavlaè vcházel
právì listono.
Skoèil nazpìt, vtom vak zaslechl klepání na dvéøe.
Dále, vypravil namáhavì ze sebe a rozpálil se jako francouzská rùe.
Dvéøe se otevøely a v nich se objevila paní Lakmusová.
Pan doktor rychle chytal svleèený rukáv a na oblièeji
jeho zahrál si nucený úsmìv stoèený svùj rej.

Snad vás nevytrhuju, pane doktore? tázala se paní
Lakmusová zavírajíc za sebou.
I toto  pìknì vítám  drahá moje panièko, koktal pan
doktor, uloviv klátící se rukáv.
Pøiel jste dnes tak brzy domù, pane doktore,
tak nadobyèej  snad nejste nemocen?
Jak to, drahá moje panièko? tázal se pitomì v stálé
své jetì duevní nejistotì.
Ale vìru  pokraèovala panièka, pøistoupla a k nìmu
a poloila mu ruku na èelo, dovolte! Ne, pane doktore,
vám opravdu nìco schází. Jste rozpálen jako panna, snad

Bìel jsem, já bìím vdycky  já u tak, drahá moje
panièko  koktal pan doktor.
Snad nìjaký obkladek?
I ne ne, mnì není nic, pranic! Raète si pøec u mne usednout, drahá moje panièko, abyste mnì spaní tento  pobízel pan doktor a vedl paní Lakmusovou ke køeslu. Paní
Lakmusová usedla, pan doktor sedl na sedadlo naproti
ní.
Poøád mnì jen øíkáte »drahá moje«, jako bych byla
skuteènì vae drahá, usmála se panièka tak koketnì,
e by se jí byl pan doktor jindy podivil. Nu kdyby nebylo
mue  mùj mu je skuteènì dobrák  kdoví! Tak ale vás
u musím pøenechat jiným a mladím, ertovala dále.
Pan doktor se trochu usmál, nevìdìl ale, co by øekl, a
mlèel.
Nemyslíte, pane doktore, e je to hezké, kdy má èlovìk nìkoho, komu mùe øíci »mùj drahý«?
Inu ano  jakpak by ne  kdy se tak dvì srdce spletou  zvlátì zjara , namáhal se pan doktor.

Ale  ale, jak to dnes mluvíte  vy jste ètverák! Kdopak
by se vám mohl divit, kdybyste pomýlel! Jste v nejlepích
letech, kvetete zdravím, byl jste hospodáøský 
Doktor vìzel v trní. Myslil, e ví paní Lakmusová ji
vechno o tajné lásce, o Josefínce, o básni. Rozhodnutím
takovým se náhle vzmuil. To alespoò si mohu øíci,
e jsem hospodaøil i zdravím, i penìzi, prál hrdì.
To se rozumí, chválila paní Lakmusová. Vy mùete
pomýlet na zcela mladou!
Nu, starou bych si nevzal, je ji pøíli hotová, nelze ji uèinit
jinak, ne jak ji ji jiní uèinili , mínil pan doktor ji opatrnì.
Myslil bych ale jen na takovou mladou, která je hodná, posluná, mìkká, která by se èlovìku zcela jetì pøizpùsobila...
To se rozumí, souhlasila paní Lakmusová, jen
na takovou! Nu a øeknìte  ale upøímnì, rozumíte, zcela
upøímnì tak upøímnì, jako byste tøeba mluvil s matkou, její dceru chcete,  a vzala pana doktora za ruku i zadívala se mu hluboko do oèí  øeknìte, nepomýlíte u na to?
Prozrazeno je prozrazeno, naè se stydìt! zpovídal
se pan doktor upøímnì. Ano!
Ale vdy jsem to mui povídala! spráskla paní Lakmusová radostnì ruce.
Jak  pan Lakmus 
Inu to! »Kdo ví, budeli ji chtít,« povídal, povate si!
A proè bych ji nechtìl!?
Ale já vechno vìdìla! Vy ètveráku, za matèinými zády,
aby matka nevìdìla!
Matka? Naè, kdy jsem myslil, e vùbec nikdo nic neví,
ani dcera ne!

Dcera nevìdìla, ale matky vidí vechno! Byla ta holka
neastna! Celá spletena; ve dne mluví jen o vás, v noci
mluví ze snù, já vám povídám, byla jsem také mladá, ale
jakiva jsem to nevidìla!
Doktorovi se udivením otevøela ústa. Z oka mu hledìla
nevìdomost a rozpaèitý, trochu samolibý úsmìv.
Ale je to dobøe tak, mínila zas paní Lakmusová. Zpoèátku jsem nechtìla nikoho v podnájem, teï jsem ráda,
Klárka bude astna.
Sleèna Klárka ? zadivil se náhle pan doktor a povznesl se ze sedadla.
Jak vám povídám, celá zbláznìná! Ale, to vám povídám, svatba musí být brzy; bydlíte u nás, lidé by si povídali,
a naè taky èekat! Známe vás, vy znáte nás  víte, e máme
boí poehnání, bude vem dobøe.
Ale dovolte, koktal pan doktor zas nanovo a pøecházel dlouhými kroky, vdy já vím, e mìla sleèna Klárka
nìjakého pana adjunkta venku 
Mìla, ale u docela nemá. Oenil se, vzal si vdovu, mlynáøku. Myslíte, e ho litovala? Pánbùh zachraò, u vás mìla
ráda, jako by ji pøedìlal! Já jí sice øíkala: ale nepomýlej
na to, pan doktor nebude chtít ohubièkovanou, ona vak
ne a ne! Nu to se rozumí, jeden milenec ádný milenec!
Pan doktor nevìdìl, co má dìlat, paní Lakmusová ale
pokraèovala hned zase sama dále.
Viïte, e nebudem odkládat? Máte vechny papíry beztoho pohromadì; viïte, doktore? Tak poøádný pán!
Doktor potøásl hlavou. Paní Lakmusová rozumìla potøesení ve svém smyslu. Tedy si napite vechny spisy,
vdy to umíte. Dnes budete pøec obìdvat u nás?

Ne; ne! vyhrkl doktor mocnì ze sebe. Prosím  zde
jen!
Ale vy jste jetì jako mládeneèek, usmála
se spokojená tchynì. Klárka beztoho nebude moct vzít
ani do úst, a jí to vechno øeknu!
Prosím vás proboha, neøíkejte nic, pranic, to vám povídám, kvapil pan doktor rozhorlenì.
Paní Lakmusové to bylo velmi k smíchu. Kdyby nebylo
rozumnìjích, pravila, ráda bych vidìla, jak byste
se dostali ke konci. Jen si spoøádejte tedy spisy, doktore. Nechcete u nic?
Ne!
Pa tedy, doktore!
Já se vám porouèím!
Doktor stál uprostøed pokoje dlouho jako pøimrazen.
Koneènì si zhluboka oddechl a hodil hlavou. Nu tohle by
bylo pìkné! zabruèel zlostnì. Ano, zøídím si spisy, nenadálá paní tchynì, ale ne pro vai dceru, paní tchynì u zase
na odpoèinku!  Nezbývá pomoci ne ve velkém spìchu!
Zejtra druhou báseò, pozejtøí tøetí a popozejtøí  ne, to je
pátek, kdo ví, co by se stalo  tedy hned pozejtøí odpùldne
námluvy! Pak honem jiný byt, nebo, ty mùj boe, to bude
pìkná cesta domù a z domova  a pak 
Nedomluvil. Dvéøe se otevøely a sprovázena slukou
vkroèila zas paní Lakmusová, nesouc stolní pøístroj.
Vyndala jsem pro vás pøístroj støíbrný, pane doktore,
pravila kladouc to na stolek, naè bychom své støíbro poøád schovávali! Pøistoupila k doktorovi, poloila mu ruku
na rameno a eptala polohlasnì: Já to Klárce u pøece
øekla!

VI
RUKOPIS A MRAÈNO
V tomté okamiku, co skonèila kapitola pøedelá, zaèíná kapitola nynìjí návratem pana Ebra, domácího pána, z kanceláøe. Paní domácí, právì v kuchyni pøikládáním do kamen zamìstnaná, témìø se ulekla
z pøíchodu manelova. Pøicházel jindy teprv k tøetí hodinì
odpolední, dnes byl zde hned po dvanácté a k tomu vypadal tak divnì, jak ho snad ji dávno nevidìla.
Zaèínaje od oumìlého cylindru, který byl stisknut skoro a na samé husté a pichlavé oboèí a zvadlé øízy tlustých kdys tváøí hlubími jetì stíny prorýval, bylo ve na nìm
jiné ne zrána. Vlasy døív rovnì pøièísnuté byly kolmo vyhnány pod cylindr, oko takto bezvýznamné snailo
se patrnì nìco vyznaèovat, iroká ústa byla pevnì sevøena, take brada stála o nìco vý, vpadlá prsa byla trochu
vypnuta a pravá ruka drela skoro vodorovnì jakýs
podlouhlý svitek papíru, kdeto levá se zaklátila chvilkou
jako ruka marionety, kdy principál právì neví, co s ní.
Paní domácí pohlédla na nìho, mikem jí prolétla jakás mylenka a ostrý oblièej její se zdélil.
Snad tì nevyhnali z úøadu? pravila hlasem náhle
ochraptìlým.
Manel pohnul trochu hlavou, jako by se ho takové oslovení co nejprotivnìji dotklo. Dojdi mnì pro Bavorovou!
pravil hlasem trochu ztemnìlým.
Jindy by as sotva byla snesla paní domácí odpovìï
tak nepøímou, výmineèné vzezøení manelovo pùsobilo ale
také na ni a kyselost nemìla èasu vyvinouti se. Vyhlídla

z okna. Zrovna jde sem, pravila spatøivi sestupující do
dvora Bavorovou.
Pan Eber vstoupil do pokoje. Postoupil a doprostøed
ke stolu a zùstal zde stát. Upøel oko na stùl jaksi jen proto,
e vùbec nìkam dívati se musil, nesòal klobouk, neodloil svitek  patrno, e byl upraven na dojem, o který
se pøipraviti nechtìl a nemohl.
Sleèna Matylda zadívala se udivena na otce. Koneènì
vypukla v hlasitý smích. Ale, tatínku, zvolala, ty vypadá
napnutì jako holub, kdy se naere vikve!
Jen lehce sebou pan domácí pohnul, ale zraèila se v tom
nejvyí nevrlost.
Vtom vak otevøely se ji dvéøe a vela paní domácí,
za ní Bavorová.
Tady je  øekni jí tedy, co jí chce! podotkla paní domácí.
Pan domácí napolo se obrátil k pøíchozí. Zrak jeho zakotvil se v zemi, ústa se rozevøela a zaèal hlasem slavnostnì monotónním: Je mnì líto, paní Bavorová, ale nemohu
pomoci, ode mne to u nezávisí! S vaím synem bude zle!
Ano zle! Je lehkomyslný, je nedbalý, je vechno! Teï je zle!
Opováil se nìco napsat o celém úøadì, nìco hanebného
o nás vech, ba i o panu presidentovi!  Ano! A psal to
v kanceláøi a mìl to tam v upleti, a kdy el ten
na dovolenou, nechal to tam, a nali to tam, je nedbalý, ani
klíèek si nevytáh. Zaèali to èíst, je to èeské a hanebnì psáno. Pan president ví, e umím nejlíp èesky, i dal mnì tu hanbu do referátu. Jsou prý tam vìci stralivé, nevím  nevím,
mùe se stát i nejhorí, jste matka, mìl jsem za svou povinnost, buïte na vecko pøipravena! eno, dej mnì do
pokoje lavor, èerstvou vodu k pití, nikoho mnì tam nepou-

tìj, leda by pøiel nìkdo z úøadu, ani k obìdu mne nevolej, a pøijdu sám. Sbohem, matko!
Paní Bavorová byla bledá jako stìna; ústa se jí chvìla,
oko rozpalovalo. Propánaboha, prosím, jemnostpane,
jsme chudí , vykøikla teï pronikavì.
Pan domácí pøeruil ji odmítavým kývnutím ruky: Nemohu a nesmím! U je pozdì a vechno ztraceno! Povinnost je povinnost, spravedlnost musí býti. To by bylo pìkné! Teï nemám více èasu!
Uèinil nìkolik drobných nucených krokù a zmizel do druhého pokoje.
Zavøel za sebou vánì dvéøe, zakýval se jetì jednou
vpravo vlevo, pak teprv odloil klobouk. Pøikroèil k psacímu
stolku a poloil svitek opatrnì naò, jako by se bál, aby
se mu nepøelomil.
Jindy, pøied domù, uvolnil si v atu; dnes upravoval
se jetì více a jakoby slavnostnì pøed zrcadlem. Pak prohlédl vecka péra, opráil podloku a pøeoupl sedadlo
nìkolikráte, ne si usedl.
Kdy koneènì vzal svitek do ruky, aby jej rozbalil, vytáhl
oboèí a na samý vrch èela a oko jeho sledovalo opatrnì
kadý záhyb papíru.
VII
KOUSKY ZAPISKÙ PRAKTIKANTOVÝCH
Jsem s prací hotov, co mám dìlat! Odevzdat ji jetì
nesmím, a zítra, vdy mne za první práci vyhubovali, e ani
nemùe být dobrá a e musí být povrchní, kdy jsem s ní
tak brzy hotov.

Budu si psát fejetónky z úøadu, obrazy kadodenního
ití, fotografie a biografie tìch pánù a pánù kolegù a pøedstavených, blesky byrokratického ivota a praktikantské
písnièky. Anglický satirik psal cestopis o cestì vykonané
po vlastním psacím stolku; já se rozjedu íø, zaboèím
na vechny stolky sousední, rozjedu se po celé øíi naeho pana presidenta, popíu zemi i lid. Jen zdali ten lid dá
pøíleitost k pikantní satiøe! Proè by nedal! K satiøe
se nehodí jen zcela rozumný nebo zcela hloupý èlovìk;
satira na tohoto by rozplakala, na onoho by sobì musela
zajít ze stanoviska sférického a zkysala by v dokazování,
e naproti vìènosti a vemumíru je ve smìné, co dìláme.
Tamhle na toho ulízaného pana akcesistu nebudu musit pøijít s filosofií sférickou, jen tak s pramalým zrcátkem,
do nìho se tak pilnì dívá. Je ke mnì pøívìtivý, ptal jsem
se první den po nìm, kdo je ten krásný pán, a on mne
zaslechl. Ale ti ostatní  jak pilnì píou, jak pracují! To jsou
tváøe, to jsou hlavy, to jsou oèi! Ani by se to k jinému èlovìku nehodilo ne k úøedníkovi, vechno dle pøedpisu! Je
na tìch oblièejích vidìt, e je duevní jejich práce nenamáhá a e ani jedinou jejich mylenku nenapadne, aby
se povznesla nad úøední normále. Je jim to patrnì jedno,
vylapujíli akta aneb uijeli se jich jako v Banátì tahounù, aby vylapávali obilí! Krok za krokem a vdy dle míry!
Nu snad jsou mezi tìmi duevními tahouny pøece nìjací
trojántí koòovì: zevnitø døevo a uvnitø Øekové. Otevøem
si je!
Jen pan rada si pøeje odpoèinku a ète noviny. Ted je odloil 
Ten se na mne podíval, kdy jsem ho prosil, aby mnì
také noviny k pøeètení pùjèil! Nepromluvil ani slova, ale já

jen hoøel a studem se mnì a oèi zalily, kdy jsem zase
k svému stolku zasedal. Nevidìl jsem nic, ale cítil jsem,
e jsou ústa vech pøítomných ustrnutím otevøena nad tou
smìlostí praktikantovou!
*
Ké jsem zase v koleji s tou nadìjnou vyhlídkou
na vechno ve svìtì a na nic! Tady se mnì vyhlídka úí,
nevím  nevím, jak vysoko to pøivedu!
Co stylistickou zkouku dali mnì první den úkol, abych
popsal city pøi pohledu na lokomotivu. Zapøáh jsem pøed
lokomotivu Pegasa a vyjel jsem si smìle do øíe lidských
pokrokù. Pan president prý vrtìl tuze hlavou a øek, e jsem
divný èlovìk.
Jetì jsem s nikým nemluvil a u jsem zaslech, e mnì
øíkají Svornostr. Na vechen zpùsob pùjde to ztuha! Ké
jsem zase v koleji!  Nejde to ale!
*
To je vzduch! Prometheova hlína vonìla prý lidským masem, tady ti lidé zavánìjí hlínou, ale ne mastnou.
Straní lidé! Jsou asi tam, kde jsem byl co malý hoík,
kdy jsem jetì paèka tlouk a nìmecké myi za noièky
tahal. Tenkrát jsem èetl nìmecky psaného Robinsona, Insel, myslel jsem, e je toté co Inslicht, a pøece se mnì
to líbilo. Ti lidé zde mají podobnì svìtlý názor o celém
svìtì, a svìt se jim pøece líbí. Mylenky povaují za státní
monopol jako sùl a tabák. To jsem si dal s trojánským ko-

nìm; zevnitø døevo, uvnitø døevo, tluè do toho jak chce,
nic ne døevo!
Vèera jsem jim øek, e paøíské dámy nosí péra
z braziliánských opic, pøedevèírem jsem jim øek,
e arcibiskupský slavnostní koèár je stavìn podle ekypáe
svatého Eliáe, zítra ustøíhnu Azorovi kus chlupù z ocasu a
øeknu jim, e jsou to ty vlasy, které si trhala Isis, kdy umøel
Osiris.
Mají mne za nesmírnì uèeného a baví se rádi se mnou.
Ale neodvaují se vùbec bavit pøed panem radou, leda kdy
pan rada udìlá vtip, kdeto pak nastane veobecný tìlocvik v smíchu. Kdy ale pan rada vyjde na chvilku ven, zaène hned veobecné hejbejte se, katule, a kadá tváø
se rozíøí a kadý poníený hrb narovná. Patøí to k dennímu
poøádku a tajnì vytahují hodinky, nevyjdeli ji ve vem pravidelný pan rada.
*
Povìst o mé uèenosti íøí se dál a dál. Dovedl jsem
pøeèíst kyrilikou psaný pøípis srbský, to je ohromilo. Pan
rada pátého oddìlení mimojda mnì zaklepal na ramena
a povídal: Vechno se mùe nìkdy potøebovat, drte
se ale praktického! Ten pan rada tìí se povìsti, e umí
psát. Vydal prý také nìjakou knihu, myslím e onucologii,
toti návod, jak nejpraktiètìji onuce na noze skládat.
*
Takového nìco jaktìiv více nespatøím!

Pan president pøiel do naeho oddìlení pro nìjaký akt.
Vystoupil jednou nohou sám na ebøík, a kdy ji zas sundal, vstoupl na nohu pana Hlaváèka. Starý ten osel nechtìl
ze samé úcty øíci panu presidentovi, e mu stojí na noze.
Pøipadal mnì jako druhý Laokoon; v jeho tváøi byla nesmírná bolest, a pøec nezmizel z ní povinný, akademický úsmìv
nízkého úøedníka. Koneènì zpozoroval pan president,
e nìkdo tìsnì za ním stojí; chtìl se na nesluného oboøit,
tu ale vidìl, e nemá pod sebou cíp aktového balíku, nýbr
jen poníenou cizí nohu. Ah pardon! øekl s milostivým
úsmìvem. Pan Hlaváèek se ale belhal ke svému stolku,
usmívaje se v bolestech svých velkých, pravý vzor ulechtile dojemné plastiky. Ostatní mu jistì závidìli; kdo ví, kdy
mu to prospìje!
*
Pan president se mne ráèil zeptat, nemámli ádnou
sestru. Porozumìl jsem tomu starému mládenci  ale
poèkej, ta otázka ti bude drahá! Vdy já vím, pane presidente, kde ráèíte holdovat lásce; nejkrásnìjí ze vech
akcesistù mnì to øekli. Je prý opravdu hezká ta vae milenka; snad bude o to pro mne hezèí, oè já jsem mladí
vás. A ji uvidíme! Nebudeli pro nás, snad bude pro pana
akcesistu, který se má za samého Narcisa. Nìco
se stane!
*
Pan president ráèit nás vechny svolat k sobì do presidiálního svého pokoje. Bylo nás mnoho co do kusù a

pøed námi stáli páni radové v polokruhu. Páni radové pitali mezi sebou, my ostatní, uèinive kadý zádùm pánì
presidentovým slunou poklonu, stáli jsme bez pohnutí.
Pan president sedìl a psal, dlouho si nás nevímaje.
Vedle mne stál druhý exempláø praktikantské mé mizérie, v dosti sluném a lidském vydání. Øekl jsem mu nìjaký vtip do ucha, u nevím jaký, jistì ale patný, nebo
se ani nezasmál. To mne dopálilo, opakuju mu vtip a sprovázím jej zalechtáním. Garnitura mého vtipu pùsobí, soupraktikant vyhrkne jako raketa  veobecné ustrnutí, nejvestrannìjí optkování  pan president vstává.
Vstal, postavil se a mluvil: Dal jsem si vás zavolat,
abych vám øekl, e dìláte slohem svým hanbu naemu
úøadu u vech vyích instancí. Jeden rodí samé slony a
druhý samá pùlèata, prostøednì, a tedy slunì dlouhou a
vypracovanou periodu jsem od vás neèetl ji mnoho let,
vlastnì nikdy. To pochází z toho, e píete poøád dál, ani
byste myslili, nebo zas, e vás kadá mylenka ihned
omrzí, ádná vánost, ádná opravdovost. Pak ale je také
vidìt, e i ani neumíte nìmecky, a já vám øeknu, proè neumíte: protoe vatláte poøád a poøád èesky! A proto zde
mocí svého úøadu zapovídám, aby nikdo neodváil se
v úøadì slùvka po èesku promluvit, radím kadému co pøítel a pøedstavený, aby rovnì se choval i mimo úøad a aby
hledìl pilným ètením si sloh svùj zlepit. Jdìte zas ke své
práci, pánové, a pamatujte si, e nikdo nepostoupí vý,
kdo nebude mít sloh!
Nastalo kruté polování po celém úøadì i obcházel pilnì kadý od mue k mui, aby si opatøil potravu z kuchynì
nìmecké. Kdo mìl doma nìjaký starý roèník Bohemie,
byl povaován za nìco. Rozmluvy èeské pøestaly. Ledae

dva zcela dùvìrní, z nich jeden ví, e druhý není udavaèem, slùvko po èesku si øeknou na chodbì nebo v mrtvém
archivu. Pøipadají mnì jako tajní òupáci.
Já mluvím po èesku dál a hlasitì, vichni se mne títí.
Je konec prvního aktu dnení úøední èinohry. Pan rada
vyel, jako Moliérùv le malade imaginaire na konci prvního aktu vychází. Zábava v meziaktí.
Rozprava u stolku vpravo ode mne:
Dnes máme pátek, u se tìím na knedlíky, moje ena
je dìlá, e se jen rozpadávají.
Maso nemíváte v pátek?
I ano, pùl libry pro vechny jako vdy. Co bychom vaøili! My svìtíme jen nejvìtí posty a pak si popøejem ten
kousek ryby. Aspoò jednou za èas kousek ryby slouí
ke zdraví!
Takhle kousek èerné s knedlíkem a kousek smaené!
Pro dìti  vy arci nemáte dìti  musí být nìco z mouky. Vloni
poslala nám vagrová kopu hlemýïù, ena je udìlala lampet.
e se o postu jedí divoké kachny, tomu rozumím, ijí
ve vodì; ale hlemýï leze pøec po zahradách!
Nechal jsem si øíct, e jednou byli hlemýdi jenom
ve vodì. Ostatnì lezou tak, jako by plavali, a jsou nìmí
jako ryby, to to bude!  Ale to je divno, e ryby nejedí ádné maso, ony to vìdí, e samy jsou postním jídlem!
Rozprava u stolku vlevo ode mne:
Pan president má pravdu. To jsou beztoho samí blázni! Ne, co se ti lidé namluví hloupostí! Nìmèinu potøebujem a dost, jakpak bychom psali! A kdo chce dìti nechat
trochu franètiny nauèit, dobøe!
Nemùe jim to kodit!

Moje dcera by nepromluvila na ulici èesky za ádnou
cenu. Kdy se nìkdy zapomenu a na ulici na ni jen slovo
èesky promluvím, hned se zaèervená a øekne mnì: »Ale
papá, ty na sebe pranic nehledí!«
Ano, ano, tak je to!
Ondyno jsem èetl v novinách, e chtìjí nalézt nìjakou
øeè univerzální. To je pitomost!
Pánbùh by to ani nedovolil!
A se nauèí kadý nìmecky, a je to!
Ba!
Dveøím nejblií zahvízdne pt! Ve je hned u svých
stolkù. Pan rada vkroèil s rozepjatou vestou.
Zdá se mnì, e puknu, jak tloustnu, praví, musím buï
k doktorovi, nebo k babièce!
Tìlocvik v smíchu.
*
Kde je taková duevní chudoba, musí být také chudoba hmotná. A je! Podivil jsem se, jaký ti lidé ijou ivot
povrchnì klamný, uvnitø bídný.
Snad dvì tøetiny z nich mají gáovní archy u ida, jen
jim prvního dá z milosti, co chce. Chodí k nám baba rohlíèkáøka, té prvního zaplatí a druhého od ní zase na dluh
berou. Jetì nikdy jsem neslyel, e by byl jeden druhého
k návtìvì zval; nejspí e se stydí za domácnost svou.
Èlovìk porozumí pak ledaèemu!
*
Dnes jsem dostal presidiální pøípis, abych si dal ostøíhat trochu dlouhé své vlasy. To bych byl blázen!

Mám teï spojence. Nejkrásnìjí ze vech akcesistù
zaèal se mým návodem podpisovat Wenzl Narcis Walter.
Jeden takto okrálený akt dostal se do rukou pana presidenta a ten na nejkrásnìjího pøilehl. Prál mu, aby dojista
zanechal vechny takové hlouposti a radìji pilnì pracoval, e prý beztoho leností a smrdí. Narcissus poeticus a
smrad!
Vak já vím, co panu presidentovi ve spojení s nejkrásnìjím nevoní. Je to ten chodník pod jistými okny!
*
V dùvìøe, e mne pan Eber neprozradí, vylhal jsem
si dovolenou. Øekl jsem, e mnì babièka, po ní dìdit
mám, k smrti stùnì.
Pan rada mnì dovolenou sice dal, podotkl ale pøísnì,
e by praktikant ani nemìl mít babièku.

VIII
PØI POHØBU
Je s poledne dne tøetího, støedy, a dùm se pøipravuje,
aby vypravil a sprovodil mrtvolu staré anýnky.
Na stinném dvoøe stojí na márách èerným suknem pokrytých jednoduchá sice, avak dosti pìkná umrlèí truhla,
èernì a leskle natøená, s ètyømi medvìdími, pozlacenými
pazoury. Na víku je pozlacený køí, kolem nìho rozkládá

se zelený myrtový vìnec, z nìho visí iroká bílá stuha. Ke
kadé podélné stranì már jsou pro ozdobu pøistaveny
èerné, as dvì stopy vysoké a ètyrhranné tabule, na nich
vypuklé, støíbrné ozdoby figurové, znaky to pohøebního
bratrstva.
Vyjímaje pana Lakmusa, jen se dívá z okna hoøejího,
a Josefínèinu chorobnou sestru, je stojíc na podnoce
hledí pøes zábradlí druhého patra, jsou vichni nám ji známí obyvatelé domu dole na dvoøe shromádìni a vichni
jsou v obleku slavnostním. Mezi nimi spatøujem tváøe nìkolika nám zcela neznámých pánù a panièek. Není právì
mnoho ostrovtipu potøebí, abychom na jejich chladnì
opravdových a zvykovì napnutých tváøích poznali, e jsou
to pøíbuzní anýnèini. Síla en a dìtí ze sousedstva stojí
po dvoøe a na schùdcích.
Právì byl pøiel knìz s kostelníkem a ministranty a modlitby zaèaly. Skoro a u dveøí anýnèina bytu stály podle
sebe Bavorová a paní hospodská. Hned první slova monotónního recitativu pohøebního pohnula Bavorovou tak,
e se jí oèi zalily a zèervenalá náhle brada se chvìla
v upøímném pohnutí. Paní hospodská dívala se chladnì;
bez ohledu na slzy své sousedky náhle se k této sehnula
a zaèala rozkládat.
Ti se pøihnali jako idé na licitaci!  Nikdy se o ni ivou nestarali, teï honem pøibìhli pro dìdictví! Pánbùh jim
je poehnej, avak my bychom jim nebyly nic ukradly, a
nemusili zavøít vecko a máry postavit na dvùr. Dali vám
nìco z pozùstalosti za vae sluby? e nedali?
Ani nitku! eptala Bavorová chvìjícím se hlasem. A
nedají!

Já také nièeho neádám. Dej jí pánbùh nebe, já jí poslouila z lásky køesanské.
Modlitby byly skonèeny, rakev vykropena. Perný bratr
sebral ozdobné znaky, obecní sluhové chopili se rakve a
vynesli ji prùjezdem ven na ulici.
Za pohøebním vozem stálo tu nìkolik fiakrù. Do prvních
vlezli pøíbuzní anýnèini, do ostatních paní domácí, pan
domácí a sleèna Matylda, Josefínka se svou matkou, do
posledního paní Lakmusová, sleèna Klára. Paní Lakmusová zavolala pana doktora, aby pøisedl k nim, a e bylo
ve voze místo pro jednu jetì osobu, rozhlíela se, kdo
jetì místa vyhledává.
Stáli tu jetì pohromadì paní hostinská, Bavorová a Václav.
Paní hostinská, paní Bavorová, volala paní Lakmusová, pøisednìte si nìkterá k nám!
Obì se hnuly zároveò k vozu. Paní hostinská pohlédla
kosou na Bavorovou. Obì pøistouply k vozu zároveò a
chtìly nohu vyzdvihnout na stupátko. To bylo paní hostinské ji pøíli mnoho. Chytila rukou kliku dvíøek a obrátila
se v zlostném udivení: Nu já jsem snad pøec mìanka?!
pravila ostøe a vstoupila do vozu.
Bavorová zùstala mimovolnì stát. Mylenky se jí zarazily. Václav to byl ve pozoroval a slyel a pøistoupil
k matce. Maminko, pravil hlasem nucenì pevným, my
dva pùjdem spolu za vozem, beztoho by sic nikdo neel!
A u brány mùem si vzít droku, budemli chtít a na høbitov
s sebou!
Od vèerejího úøedního sdìlení pana domácího nebyla
matka na syna ani promluvila. Teï jí nechtìlo slovo z úst,
avak jen okamik trval zápas, pak pøisvìdèila: To

se rozumí, e pùjdem! Mnì nesvìdèí jízda a droku
si nevezmem. Budeli chtít s sebou, nadejdem si od brány ke Koíøùm pìinou. Já ji doprovodím nebohou pìky,
udìlala jsem jí v ivotì mnoho dobrého a poslouila jsem
jí po smrti. Proè bych jí neobìtovala tìch nìkolik krokù
z lásky køesanské!
Tedy se zavìste! pronesl Václav hlasem mìkkým, podávaje jí rámì.
I já se nechci po pansku vést  ani neumím!
Vdy to ale není po pansku! Budu vás jen podporovat, cesta je daleká, jste unavena pohnutím  zavìste
se pøec, maminko! Vzal jí ruku a zavìsil sám do svého
lokte.
Pohøební vùz se pohnul. Za ním el jen Václav s matkou.
Václav kráèel pynì jako po boku vzneené knìny. Bavorové bylo tak volnì, e by ani vyslovit nebyla dovedla.
Zdálo se jí, e sama vystrojila celý pohøeb anýnce nebohé.
IX
DALÍ DOKLAD POØEKADLA
Veèerní hodina letních táèek blíila se. Denní svìtlo
bylo sice jetì bílé, ale ji se zdála to být bìlost
znenáhla a opatrnì se blíícího spánku. Lidé se takøka nehýbali, byl právì tak okamik, kdy práce ji ustala, chu
k veèerní rozpravì a zábavì jetì se nedostavila.
Pan doktor sedìl u psacího svého stolku. Na jeho tváøi
jevila se opravdová zamylenost. Pøemýlel o nìèem váném a chtìl patrnì nìco váného vykonat; poupoval

kalamáø hned sem a tam, pøekládal péra s pìknými kostìnými drátky, prohlíel opìt a opìt pruné jejich noièky.
Teï otevøel uple a vyndal z nìho pùl knihy tenkého papíru. Sòal jeden arch, drel jej chvilku pøed sebou ve vzduchu,
koneènì se pootevøená ústa jeho otevøela dokoøán, hlasité ano vyplynulo z plných prsou a pan doktor sloil arch
úøednì podél vedví.
Patrno, e to byl váný èin a e stál namáhání, nebo
pan doktor hned nato vstal a zaèal se jaksi v odpoèinek
procházet pokojem. Chodil jím divnì, jako by se motal,
nìkdy dva kroky kupøedu a jeden nazad, pøièem hlava
hned skleslá na prsou, hned zase s vynucenou smìlostí
se vztýèila.
Ano, vydechl pøitom zase ze sebe. Kdy to má být 
a být to u musí , a jde vechno co nejèerstvìji!  Jsem
v takových klepetech, e tøeba rozhodného spìchu. Ó, ta
stará Lakmusová by mne nepustila  a Klárka taky ne 
hodná holka  rozhodl jsem se ale! Tady u nemohu zùstat, ve musí být vyøízeno v nìkolika dnech.  Zítra donesu tøetí báseò osobnì k Josefínce. Zapøedu hovor, dám jí
báseò ke ètení, budu pozorovat kadé zachvìní svého
koátka, pak to hned dodìláme.  Úøední zadání napíu
si ale dnes  hned  jsem v tom humóru 
Pan doktor zahalil se v upan a otoèil òùrou, jako by
se pøed zimou chrániti chtìl. Usedl rozhodnì k stolu, namoèil péro, zavíøil jím nìkolikráte na svrku archu, pak je
spustil a na papíru zaèernalo se obrovské, krásnì toèité
S.
Hned nasadil zas dál a písmena se kladla hbitì a správnì k druhé. Psal, jak následuje:
Slavný magistráte královského hlavního mìsta Prahy!

V úctì podepsaný oznamuje, e ve stav manelský
vstoupiti hodlá s pannou 
Zadíval se na to a zavrtìl hlavou. To nejsou brejle  tmí
se, zandám okna a rozsvítím!
Vtom zaslechl lehké klepání na dvéøe. Rychle chytil pan
doktor nepopsaný arch papíru a poloil jej na zaèaté písmo. Pak vynutil ze sebe slabé: Vstupte!
Do dveøí vkroèil Václav.
Nevytrhuju, pane doktore? a zavøel za sebou dvéøe.
I ne  jen dál , mruèel pan doktor v rozpaèitém
ochraptìní náhlém, chtìl jsem sice právì nìco zaèít 
ale jen si sednìte!  Copak mi nesete? Otázku tuto poloil tak ze zvyku a bez vztahu k papírovému závitku, jej
Václav v ruce drel; nebyl si vùbec pro rozpaèitou mlhu
pøed oèima Václava dùkladnìji posud viml.
Václav usedl. Nesu vám, pane doktore, nìco pro chvíle
rozechvìlé, aè budeteli tím chtít nervy svoje ukojit. Je to
novelistická umivka, toti neumí snad duchem, ale mùe
ukonejit jako umivka. Jednoduchá mylenka, snad a chudá, ale pùvodní provedení  mnì se hnusí uívat posud bìných novelistických forem i pøedmìtù. Uvidíme, co tomu
prvnímu novelistickému pokusu øeknete , a poloil závitek na stolek pánì doktorùv. Kadý pohyb Václavùv byl mladì svìí.
Vy si poøád hrajete  nu, jste mlád! usmál se pan doktor. A jak se máte, pane Václave?
Teï zle a mám nadìji, e bude hùø!  Vyenou mne nejspí z úøadu  pøili na jakés zápisky moje, v nich jsem pana
presidenta satirizoval. Pan domácí má moje vyhnání
v referátu.

Neastný, neopatrný mladíku! spráskl pan doktor
ruce. A co hodláte dìlat?
Co hodlám dìlat? Nic!  Stanu se spisovatelem!
No  no  no!
Pozdìji bych tomu beztoho neuel  myslím, e jsem
u dozrál!  Èi míníte snad, pane doktore, e nemám dostateèný talent?
Na velkého spisovatele je tøeba velkého talentu a malí
spisovatelé naemu národu nepomohou. Malí jsou jen svìdectvím duevní naí nedostateènosti, zeslabí lid mylenkovì, a cítíli se potøeba nìèeho vydatného, sahá se
pak do ciziny. Jen ten, kdo je schopen veskrz pùvodních a
nových mylenek, má právo vstoupit do literatury. Obratných nádeníkù máme víc, ne je nám zdrávo!
Pravdu máte, pane doktore, a e chováte tak zralé náhledy, mám také tak neobmezenou dùvìru k vám. Souhlasím  a mìøím dle toho sebe. Nechme tìch slov »veliký« a »malý« a pak vyslovím smìle, snad i drze, e znám
velikost cíle, a kdo tu dobøe zná a pøece se odváí, má
kus oprávnìnosti v sobì a dovede nìco alespoò. Nebudu se zanáet vyplòováním literárních mezer, nebudu pracovat podle ablony. Stanovisko evropské literatury vùbec bude mým stanoviskem. Budu psát modernì, toti
pravdivì, brát osoby ze ivota, ivot v nahotì jeho líèit,
pøímo øeknu, co myslím a co cítím. Jak bych takto nepronikl?
Hm  máte peníze?
Míníte, mámli nìco pøi sobì?  Jen as dvì zlatky,
nemohu vám vydlu...
Ne  ne! Míním, máteli nìjaké kapitály!
Ale vdy víte 

Nu tedy neproniknete! Ano, kdybyste mìl kapitál dost
veliký, aby vás uivil a mimoto aby vám zbývalo na náklad
pro kadý øádnì dozrálý spis vá, za deset let dobyl byste
si uznání a vycházely by pak vae spisy snad i jiným nákladem ne vaím vlastním. Ale tak nedojdete nikam. První
takový veskrz samostatný spis vytisknete na dluh a nerozprodáte ho, k druhému ani nedojdete. Sesypou se
na vás, za prvé za vai samostatnost, která se v malých
rodinách a malých národech netrpí, za druhé za to, e líèe
pravdu kopl jste do malého svìta a do malých lidí. Jízlivìjí øeknou, e jste bez talentu neb pøímo blb, dobrosrdeènìjí, e jste blázen. Reklamy pro vás nebude 
Kdopak by stál o reklamu?
Je jí pøece zpoèátku tøeba, lid ná vìøí titìnému, co
se mu neschválí, o to se nestará. Zato ale budou vám navzdor èinit reklamy pro jiné. Ti porostou, vy zùstanete trèet, roztrpèíte se, snad budete vyvádìt spisovatelské hlouposti, snad vás pero vùbec omrzí. Mimoto zùstane otázka
hmotná stále naléhavá. Nebude pomoci, musíte
se ohlédnout po literárním nádenictví. Z toho vyplyne opìt
nechu k psaní. Obmezíte se na práce nejnutnìjí, zakysáte neb zpohodlníte, jste hotov, znovu zaèít je nemono !
No zcela tak jistì nebude! Slibuju si výsledek hned od
prvního vystoupení.  Prosím, pøeèetl jste ji podaný vám
svazek mých básní?
Pøeèetl.
A co, prosím, øíkáte tedy?
Inu, ète se to dobøe  nìkteré písnièky jsou hezké 
ale prosím vás, co s písnièkami pro nás!  Snad byste
dobøe udìlal, kdybyste to spálil!

Václav vyskoèil ze sedadla; mimovolnì vstal také pan
doktor a opøel se rukou o stùl. Chvilku bylo ticho. Václav
pøikroèil k oknu a poloil èelo na nì. Brzy zas promluvil
hlasem stísnìným:
V nedìli pùjdete na svatbu, pane doktore?
Na svatbu?  Na jakou svatbu?
Vdy mnì pøec povídala Pepièka, e budete svìdkem!  Já budu mít hodnost druby.
A kdo se ení?
Copak nevíte, e Pepièka má se strojmistrem Bavorákem v nedìli oddavky?
Panu doktorovi zèernalo ve pøed oèima, hlava se mu
zavíøila, tìce sklesl do køesla.
Václav pøiskoèil a nahnul se nad leícím. Schází vám
nìco  co je vám?
Neobdrel odpovìï  jen opakované silné zachroptìní pouèilo ho, e tøeba pomoci. Odskoèil rychle ke dveøím
a volal ven: Paní Lakmusová  sleèno Klárinko  honem
sem dejte vodu a svìtlo  panu doktorovi pøilo zle! Pak
zas pøistoupil k leícímu a jal se mu snímat nákrèník a rozhalovat upan.
Paní Lakmusová pøibìhla s hoøící svítilnou, za ní vstoupila sleèna Klárka. Vodu  jen rychle vodu sem! velel Václav.
Pan doktor byl ale ji zase otevøel oèi. Zaslechl slova
Václavova. Ne  ne  ádnou vodu! jal se s pøemáháním
mluvit. Mnì u je dobøe!  To bylo jen tak od dneního
parna  v létì se mnì to nìkdy stává!
Jen bì! velela paní Lakmusová, pøines honem umivku
a trochu malinové ávy  máme to vechno doma  bì, Klárinko!

Sleèna Klára odkvapila.
No u je dobøe, mínil Václav, ale lekl jsem se!  A
dnes pøec ani nebylo tak strané parno!  Ale teï je dobøe a jste v dobrých rukou, mohu se vám porouèet! Sbohem, pane doktore, sbohem, jemnostpaní!
Sbohem, usmíval se nucenì pan doktor, a co jsem
vám øekl, bylo dobøe mínìno!
Vdy já jsem pøesvìdèen a dìkuju vám. Sbohem!
Václav zmizel.
Sleèna Klárka pøinesla na tácku vodu se ávou a prákem. Pan doktor se vzpouzel, musel ale popít ochlazujícího
nápoje. Jen pijte, milý zeti, nutila paní Lakmusová. Zùstanem tu nìjakou hodinku u vás. Beztoho jsem vás chtìla
s Klárkou dnes pøekvapit a navtívit. Vy jste oba jako dìti,
bojácní a nesmìlí. Kdyby mne nebylo, ani byste se za sebe
nedostali.  Ale, ale já postavila v strachu svítilnu panu doktorovi zrovna na bílý papír, ani jsem nevidìla, kam ji stavím!
Zdvihla svítilnu a dávala papíry stranou. Svrchní arch
se svezl, paní Lakmusová zadívala se na písmo. Pan doktor nemohl vypravit slova, byl nanovo ohromen.
Oblièej paní Lakmusové rozjasnil se jako slunce. Ale
to je pìkné, to je pìkné! zaèala. Podívej se, Klárinko,
pan doktor píe u o dovolení k enitbì! Podívej se, pøiel
zrovna a k tvému jménu!  Ale tu radost musíte udìlat
Klárince, e pøed ní vepíete jméno její!  Vezmìte pero,
prosím! Pan doktor sedìl jako pøimrazen.
Nu neupejpejte se pøec tak! Paní Lakmusová namoèila péro a dala je panu doktorovi do ruky. Klárinko, pojï
se dívat!

Blesk náhlého rozhodnutí projel panem doktorem. Stiskl
péro, hømotnì pøitáhl køeslo, nasadil a pøipsal Klárou Lakmusovou.
Paní Lakmusová spráskla radostí ruce.
A teï si dejte po hubièce!  No vdy u mùete! 
Neupejpej se, hloupá dùro!
X
V DOBÌ ROZECHVÌNÍ
Nad Petøínem stojí mìsíc, jasný a skvoucí se. Lesnatá
stráò vrchu je zaplavena mlhavým svìtlem a poskytuje
snivý, básnický pohled, jako bychom jasnou moøskou vodou hledìli na les podvodní. Mnohý as zrak tìká neb zakotvil se nìkde na stráni té, jistìe kadý v hluboké dumì
nebo cituplném rozechvìní!
Z druhého patra zadní budovy hledí k ozáøenému Petøínu Josefínka, poloena do okna; vedle ní je enich její.
Jasné svìtlo mìsíèní dobøe nechává nás rozeznat pìkné
tahy mladého mue; oblý oblièej je vrouben hustým plavým vousem, oko záøí ivotní silou. Josefínka hledí upøenì
a mlèky do záplavy svìtla, enich její obrací èastìji zrak
na dívku, její tílko byl pravicí ovinul, a pøi kadém takovém pohledu pøitiskne dívku lehce, lehýnce k sobì, jako
by se bál setøít pel krásného okamiku.
Nyní se naklonil a dotkl se rty svými kadeøí dívèiných.
Josefínka se obrátila k nìmu, vzala jeho ruku a pøitiskla ji
k ústùm svým. Pak vztáhla ruku svou a dotkla se pìkné,
husté myrty, která stála podle na okenní zdi.

Jak stará by teï byla tvá sestøièka? tázala se hlasem
ztemnìlým.
Právì by byla tak rozkvetlá jako ty.
Matka tvá ani neví, jakou radost mnì uèinila, e mnì
poslala myrtu k svatbì, a tak zdaleka!
Ba ví! U nás pevnì vìøí kadý, e myrta zasazená
z mrtvé ruky a dochovaná a k svatbì je zárukou tìstí.
Od toho okamiku, kdy jsem vzal sestøièce v rakvi leící
myrtu z ruky a do zemì ji zasadil, jistìe se matka kadého dne nad ní modlila a slzami ji kropila. Matka je neskonale dobrá.
Jako ty  vzdechla dívka a pøitulila se jetì blíe
k svému enichovi.
Odmlèeli se zase oba a hledìli do jasného vzduchu
jakoby do snù o budoucnosti své.
Jsi dnes nadobyèej mlèelivý, eptala koneènì zase dívka.
Pravý cit nemá jazyka, jsem blaen, tak blaen, e ani
nikdy pozdìji nenaleznu slov k naznaèení nynìjího svého
blaha. Tobì není tak?
Ani nevím, jak mi je. Zdá se mnì, e jsem jiná ne jindy, vzneenìjí. Kdyby nemìl mít cit ten trvalosti, chtìla
bych nyní v nìm umøít.
A pan doktor by plakal nad hrobem písnièky, kádlil
enich. Vidí, dodal zase hlasem opravdovým, a je
tomu jak chce, já myslím, e kdo opravdu miluje, ani nedovede nic takového napsat. Já bych ovem nedoved také
jindy  ale myslím, e hraje doktor s tebou komedii.
Ne, on je dobrý.
Vida, jak se zastává! Øíkej co chce, ty písnì tì pøec
jen tìí!

Nu 
Aha, vdy jsem to vìdìl! Vy enské jste vechny stejné. Musíte a musíte mít své cukroví, své pochoutky vedlejí. Rád bych vìdìl, èím jsem si to zaslouil.
Karle! promluvila Josefínka zdìenì a podívala se mu
ustrnulá do oèí, jako by ho nepoznávala.
I vdy je to pravda! pokraèoval mladý mu rozhorlen.
Kdyby ses nebyla k nìmu i ke mnì obojetnì chovala,
nebyl by se smìl odváit. Poinul Josefínku trochu od
sebe. Pravice jeho, jí ji byl ovíjel, svezla se zpìt k tìlu, jen
levá ruka jeho zùstala v rukou dívèiných. Mrtvì leely ruce
v sobì.
Oba se zadívali mlèky do vzduchu. Trvalo to dlouho, co
pohlíeli ven do neurèita, co stáli tak tie, sotva
e oddychujíce. Náhle ucítil Karel na ruce své palnou slzu,
která byla skanula z oèí Josefínèiných. Trhl sebou a pøitulil
ji vzlykající pevnì k sobì.
Odpus  Josefínko  odpus! prosil.
Dìvèe tkalo.
Prosím tì, jen neplaè! Hnìvej se na mne, ale neplaè!
 Mlè  já chybil, vdy vím, e nejsi klamu schopna, e mne
miluje upøímnì, jako já tebe!
Ale v tom okamiku jsi mne zajisté nemiloval, kdy jsi
mne odstrèil od sebe!
Je pravda  byl to zlý okamik! Ani jsem netuil, e jsem
tak hloupé árlivosti mocen!  Divno, mnì bylo skuteènì
tak, jako bych byl náhle lásku utlaèil!  Zapomnìl jsem, es
mladá a hezká, já blázen, vdy vím, e kadé dìvèe, které
má vùbec jen zdravé tìlo, která není zkøivená a pøíli ohyzdná 
Vtom zaustlo nìco za milenci a oba se náhle obrátili.

Churavá sestra Katuka byla stále v svìtnici za nimi
sedìla. Ani se nebyla pohnula pøi celém výjevu a milenci
byli na nebohou zapomnìli. Pøi posledních slovech Karlových se náhle vzchopila, uèinila ale jen nìkolik krokù a
sklesla usedavì plaèíc do blízkého køesla.
Katuko  proboha, drahá Katuko! zabìdovala Josefínka. Oba milenci stáli s tøesoucím se srdcem vedle
choré, plaèící Katuky. Oèi jejich byly zality slzami, ústa
se chvìla, ale netroufala si pronést ani slùvka útìchy.

XI
PRVOTINA NOVELISTICKÁ,
KTERÁ PROSÍ ZA LASKAVÉ SHOVÌNÍ
Podivno bylo panu doktoru Josefu Loukotovi, kdy
se dne následujícího probudil, líbán tím nejkrásnìjím slunkem na svìtì. Hlava mu víøila, bylo mu, jako by se mu mozek rozskoèiti mìl, èivy jeho se chvìly zimniènì. Divné postavy splítaly se v jeho obrazotvornosti, Josefínka, Bavorák, Klárka, paní Lakmusová, Václav míhali se sem a tam,
mezi nimi jetì jiní lidé, zcela cizí, pak zvíøata atd.
Náhle zasvitla mu první mylenka souvislá a jasná, vzpomnìl si, e je enichem. Mráz ho projal; pan doktor
se vzpøímil na loi. V tomté okamiku padl zrak jeho
na stolek podle loe, na nìm rozloeny byly jakés popsané papíry,  nyní rozbøesklo se panu doktorovi ji úplnì,
vìdìl, e byl ve vèerejím rozechvìní, v noèní bezsennos-

ti uil odporuèené mu novelistické umivky, novely Václavem pøinesené.
Nehodlám psát podrobný popis nervózního rozechvìní
pánì doktorova, moji ètenáøi jsou dosti dùmyslní,
e dovedou dle povahy pánì doktorovy a dle zbìhlých
se událostí ve sami dobøe si myslit. Avak abych jim byl
trochu nápomocen, mám za svou povinnost sdìlit zde lekturu pánì doktorovu: pak má ètenáø vechny pomùcky po
ruce a dovede si tøeba i pestrý sen doktorùv domyslit.
Zde je ta novela!
O NÌKTERÝCH DOMÁCÍCH ZVÍØÁTKÁCH
Poloúøední idyla od Václava Bavora
Zápisníku panu Ondøeje Dílce stránka právì sedmnáctá
... nickému mistru strhnu nìco, na vechen zpùsob strhnu, je taky pravda, copak ho mùe ta obmítka stát a jednomu zedníkovi taky nedá pìtku, beztoho bych byl nedal
dìlat nic, kdybych byl vìdìl, a taky u nedám. To já vím,
e by koneènì, kdy ale nic nemá ne tu enkovnu a jedno
dítì, a ta moc nenese, já bych dovedl zvelebovat, ale její
kluk a mùj kluk jsou u dvì dìti a èlovìk neví, kolik by jich
jetì pøijít mohlo, a kdy si èlovìk bere vdovu, musí hledìt
do budoucnosti. Arci je mùj dùm dosti veliký a kdo ví, co
bych neuèinil jetì a pozdìj, teï ale neuèiním nic a celou
noc jsem nemoh spát, aèkoli se mnì znechutila, je pravda.
Chce mne pøinutit tím holobrádkem, to se jí ale nepodaøí,

taková usedlá enská mìla by mít u víc rozumu, na tom
nezáleí, e dostudoval, copak z nìho bude, doktor, profesor nebo redaktor, a to víme. koda e má smlouvu
na pololetní výpovìï, hned by se musela stìhovat, on si ji
jistì nevezme, to ona taky ví, ale chce zlobit. Poèkej, avak
ale já ti odtrumfnu, a kdy chce domácí pán, mùe vdycky
a já u taky vím, co udìlám jetì dnes. Pak si volej pip pip
puti puti, kdy pùjdu pøes dvùr, abys mne nemusila jako vidìt a pozdravit a dobrýtro vykoktat, dnes...
Soukromý list Jana Støepeníèka,
praktikanta u magistrátu,
Josefu Písèíkovi, koncipistovi tamté
Drahý pøíteli a váený pøíznivèe mùj!
Zajisté e mnì ráèíte odpustit, obracímli se k Vanosti
s prosbou. Slíbiti jste mnì ráèil, e mne budete pøi ouøadnické kariéøe mé podporovat vplyvem svým i vzácnými
svými zkuenostmi. Odpuste ale, e nepøicházím se svou
záleitostí oustnì k Vám; vdy víte, e páni radní tuze
neradi to vidí, kdy praktikant zabíhá do jiného byró a nezùstává u svého stolku sedìt!
Nyní ale, abych zbyteènì nezdroval, ji k záleitosti a
ádosti mé! Pan sekretáø uloil mnì, abych vechny vèerejím dnem dolé spisy roztøídil dle referátu, do kterého
náleejí. Povauje to, myslím, za jakous zkouku a já jsem
pøi své nezkuenosti pro to s jedním èíslem v opravdových
rozpacích. Raète dovolit, abych Vanost seznámil
s obsahem spisu záhadného.
Praský domácí pán, pan Ondøej Dílec z è. pop. 1213
I, aluje hostinskou paní Helenku Velebovou, e tato drí

pro zbyteènou zábavu svou velké mnoství slepic, kapounù a kohoutù, kteøíto poslední nepomìrnì èasnì zrána
kokrhajíce nájemníky zmínìného domu ze sna plaí. alobník tedy ádá, aby obalované zakázáno bylo drení
drùbee.
To obsah spisu, o nìm nevím, do kterého bych jej
vøadil referátu. Poslal bych Vanosti spis k osobnímu nahlédnutí; ráèíte ale sám dobøe vìdít, e nemohu odváiti
se vypùjèení spisu ouøadního. Prosím o laskavou, dle uznání tøeba jen krátkou radu a neraète se horit, ádámli,
abyste mnì odpovìï svou poslal zapeèetìnu.
Vanosti nejoddanìjí
Jan Støepeníèko.
Ouøadní pøípis N. C. 13211,
znìjící pánu a panu Med. & Chir.
dru Edvardovi Jungmannovi
Z naøízení presidiálního vìdomost se Vám dává,
e máte dne 4. srpna dostaviti se na radnici do èísla 35,
abyste odtud co èlen komise spolu jetì s jedním Vám
pøidìleným ouøadníkem vybral se do èísla pop. 1213I
k vyetøení záleitosti do odboru zdravotního náleející.
V Praze dne 2. srpna 1858.
Veøej m. p.
Soukromý List paní Helenky Velebové,
hospodské, sestøe její,
provdané Aloisii Trousilové, profesorce v Chrudimi
Milá sestro!

Pozdravuju a líbám Tì tisíckrát a taky Toníèek Ti posílá
moc hubièek a abys mu nìco poslala. Zeptej se svého
mue, pamatujeli se jetì na Kalhotkovic Jeníka, toho
nejmeního, ten u je teï velký a studovaný a chce být taky
profesorem. Snad se bude na nìho pamatovat, protoe
chodil domù na vagace, já u jsem ho nemìla v pamìti a
ty bys ho taky nepoznala, jak vyrost a zesílil. Chodil ke mnì
pøes dva mìsíce na stravu a pak jsme se teprv smluvili, kdy
nemìl peníze, to ví, jak to bývá u studentù, zvlá tìch, co
za nìco stojí, on ale není darebák a je u se studováním
hotov a nechává Tebe a mue pozdravovat. Kalhotka je tuze
veselý a moc se mu nasmìju, protoe je upøímný. Udìlal
na mne titìné básnì, to ví, takové bláznovství, vak Ty
tomu co profesorka taky rozumí, napsal tam, e jsem jako
hvìzdnatá noc a takové hlouposti, e jsem myslila, e se
z toho perplezíru a rozstùòu smíchy, bylo to ale tuze pìknì
vytitìno v èasopise a nad tím stálo tlustýma písmenama
JÍ a to jsem byla já.
Svému mui øekni, e mu není pranic do toho, vdámli
se zase, a aby mne nekádlil. To se rozumí, e jsem tuze
mladá na stav svobodný a moje dítì potøebuje taky otce a
enichù je taky dost. Ná domácí Dílec taky by mne chtìl,
ale je neika a taky rád by hodnì penìz a ty nemám, protoe jsem jen tak iva. Dílec není tuze chytrý a árlí
na Kalhotku, a proto mne aloval u magistrátu, e prý chovám moc slepic a kohoutù a ti prý nájemníkùm pøekáejí
zvlátì zrána kokrháním. Byli páni u mne a dost jsem
se nasmála, kdy poøád chtìli vidìt ty hejna kohoutù a já
je nemìla, protoe mám jen tak drùbee pro domácí potøebu a pro své hosty. Domácí pán bude mít vztek, ale a

má, proè je takový, já o nìj nestojím. Taky u není zrovna
boubelatý mládeneèek.
Posílám Ti ten klobouèek pro Fanynku, místo rùí dala
jsem naò dát ale tøenì, snad Ti to nebude tuze køièet a
buï tak dobrá a pi mnì, zaè bys mnì mohla opatøit pøepoutìné máslo, snad by mnì pøece pøilo lacinìji ne
v Praze, nehnìvej se na mne, e ti toho tolik napovídám,
komu bych to mìla ale vechno povídat, kdy nikoho nemám, a to je u tak, e jsem veselá. Vzpomínej na svou
upøímnou sestru
Helenku.
P. S. Ve spìchu.
Ètvrtá stránka protokolu
sepsaného v senátním posedìní
dne 15. srpna 1858
... pøijat denní poøádek na návrh pana radního Veøeje,
protoe pøed senát patøí jen pøedmìty dùleité.
Nato pøikroèeno k èíslu sedmému. Pan radní Veøej referuje o alobì pana Ondøeje Dílce, majitele domu è. pop.
1213I, proti paní Helence Velebové, hospodské tamté.
Pan Ondøej Dílec stìuje si, e hospodská paní Velebová
chová mnoho drùbee, která je ranním svým kokrháním
na obtí ostatním nájemníkùm. Pøedèítá zprávu komise,
která sestávala z pánù Edvarda Jungmanna, doktora lékaøství, a pana Josefa Písèíka, ouøadníka konceptního. Ze
zprávy vysvítá, e komise zmínìná dùkladnì vìc
na dotyèném místì vyetøila a nalezla, e obalovaná hospodská mìla na dvoøe jen dvé slepic, jednoho kohouta a

jednoho kapouna, a to jen pro své hosty, kdyby se zachtìlo
nìkomu drùbee.
Pøedsedající pan mìanosta míní, e tu nelze nièeho
èinit, zvlátì vzhledem k tomu, e je obalované drùbee
tak málo a e se hospodské nemùe pøikázat, aby mìla
vechno v mrtvém stavu.
Referující pan radní Veøej podotýká, e alobník pan Dílec také trochu nedoslýchá, e tedy to s tím kokrháním není
asi tak zlé. Èiní návrh, aby alobník byl odmrtìn.
Návrh se jednohlasnì pøijímá. Nato pøikroèeno k èíslu...
Soukromý list paní Helenky Velebové,
hospodské, sestøe její
provdané Aloisii Trousilové, profesorce v Chrudimi
Sestro!
Pozdravuju a líbám Tì tisíckrát a taky Toníèek Ti posílá
moc hubièek, a opravdu se na Tebe hnìvám, protoe dìlá tak starou a pøece jsi jen mladí, a kdybys byla stokrát
profesorkou, copak je z toho, proto nejsi pøece rozumnìjí ne já, ani se tak nedìlej, vdy to známe a kdo ví, co
bys dìlala, kdybys byla vdovou. Já Dílce nechci a nechci
a nenechám si ho vnutit. Ty bys taky nechtìla èlovìka, který
by Ti ublíil. Copak je mu po tom, jsemli tlustá nebo suchá, a nepotøebuje mi øíkat, e by ze mne moh udìlat tøi
kadety. Kdy se mu nelíbím, a za mnou nechodí, já ho
nechci, to Ti povídám. A musel mì alovat, kdy mì má
rád? Beztoho prohrál proces a teï se na mne ani podívat
nemùe. Vak já se mu pomstím a vechno je
u navleèeno. Jeden pán, nemusí se bát, e zase Kalhotka, já nejsem ádná vìtroplachá mladice, abych mìla

známosti se studenty, aèkoli by nebylo nikomu nic po tom,
já jsem svá paní, a nenechám si porouèet, Kalhotka je taky
lepí, ne vy si myslíte, vzpomnìl si, e prý je v Praze zákonem zakázáno chovat vepøový dobytek, a Dílec má
v zahradì dvì prasátka, celý den bìhají po zahradì. Toníèek si s nimi hrává, to ale nic nedìlá a alobu u jsme
zadali, Dílec se bude tuze zlobit, a se zlobí. Ty se
na vechno horí a mne to mrzí, e Ti klobouèek køièí, ví
co, køiè zas na nìj! Ale nehnìvej se na mne, to ví, co
na srdci, to na jazyku, já u jsem taková a pak mezi sestrami, to se rozumí. Vzpomínej na svou upøímnou sestru
Helenku
P. S. Ve spìchu.
Pøípis soukromý,
psaný purkmistrem král. hlavního mìsta Prahy
a znìjící panu Veøejovi, magistrátnímu radovi
Váený pane rado!
Ponìvad dnes se ji s Vámi nesetkám, bych oustnì
o záleitosti jisté s Vámi pojednati mohl, zejtra pak na své
vile zùstanu, píu Vám list tento. Jedná se o alobu hospodské paní Heleny Velebové proti. Ondøeji Dílci, majiteli
domu è. p. 1213I, jeho aluje pro zákonitì zakázaný chov
vepøového dobytka. Ad manus inclitissimi praesidii dola aloba ta nyní znovu, napsaná panem advokátem Zajíèkem, jen, jak Vám známo, náleí k protivníkùm nynìjí
mìstské správy. Jednou ji jednalo se tedy o vìci té, jak
nyní zpraven jsem, avak nedùkladnì. Vyetøeno prý panem ètvrtním a panem okresním lékaøem, e pan Dílec
chová jen dvé podsvinèat, je pøipravuje k vlastní potøebì;

dále neuèinìno nièeho. Nebylo dobré, pane rado, e jste
vìc tak dùleitou vyøíditi ráèil brevi manu, o své újmì a
bez senátu. Je nade vechnu pochybnost povzneseno,
e podsvinèata také jsou vepøový dobytek, a chov takového dobytka je ovem v Praze pøísnì zakázán. Nyní pak,
kdy na podzim obyèejnì vdy cholera morbus se vyskytuje,
mohli bychom tìké míti z té vìci zodpovídání, an advokát Zajíèek pøi svou zajisté provede. Pro pilnost a nebezpeènost vìci raète tedy, pane rado, ihned naøíditi nové té
vìci ohledání a vyetøení, raète o tom pak ihned nechat
jednat v senátì u pøítomnosti mé a zøídit návrh svùj tak,
aby ex senatu concluso naøízeno bylo odstranìní závadného dobytka v osmi dnech.
V Praze dne 17. záøí 1858.
Soukromý List Jana Kalhotky,
kandidáta profesury, pøíteli
Emilovi Blaíèkovi, suplujícímu uèiteli v Písku
In nomine domini zvìstuji Ti pøeradostnou zvìst,
e urèen jsem co suplent pro Hradec Králové, pevnost,
mìsto a místo gymnasijní. Ej tedy pùjdu a budu vochlovat
èeskou budoucnost a pracovat jako Ty na národa roli
dìdièné, který citát jsi snad u nìkde èetl. Tìím
se srdeènì na vzneené své povolání, na novou dráhu
svou, zvlá proto, e prý jsou v Králové Hradci hezké holky, jich jsem vùbec velký milovník. Moje tìstí je u enských
bájeèné, myslím, e bych nemusil ani nic jiného dìlat ne
milovat a ostatní e by z toho samo polo a e bych se mìl
dobøe. Nemìl jsem v poslední dobì ani groe, co se mnì
u tak nìkdy stává, a pøece jsem il jako baron, nebo spí

jako spokojený hospodský. Ví, mladá hospodská (vdova), k tomu krajanka, já chlapík jako kvìt,  no il jsem
zkrátka velmi lacinì, velmi. Ale nevede se mé krajance
tuze dobøe, její domácí si ji chtìl vzít, ona nechtìla proto,
e mìla ráda mne, teï jí dal výpovìï a ona neví kudy kam.
Mám srdce v tìle, a ponìvad jsem si pomohl k trochu
penìzùm, nechodím u k ní, abych nestál jejímu tìstí
v cestì. enské jsou obratné, zvlá vdovy, vak ona
si pomùe. Koneènì bych nemohl tvrdit, e by se k tomu
domácímu dobøe nehodila; bude to sluný párek a vidím
je u v mysli, jak budou v nedìli svornì pojídat ledvinu
se salátem. Ty poznává, e jsem nehrál s ní komedii a
e mnì nebyla lhostejná, sic bych tak mnoho o ní nepsal.
Ale  co s ní  to je to!
Konèím svùj list se srdeèným pøáním, aby se Ti také
dobøe vedlo.
Tvùj 
Výnos místodritelský, daný panu Ondøeji Dílci,
majiteli domu è. pop. 12131,
na jeho rekurs proti výnosu magistrátnímu
... dùvodùm uvedeným nemono pøiloiti váhy, nebo chov
vepøového dobytka v Praze zákonitì jest zapovìzen a okolnost, e pan purkmistr chová dva konì, kteøí jetì více hnoje a nepøíleitosti zpùsobují, naprosto s pøípadem tímto nesouvisí. Pan Ondøej Dílec odsuzuje se tímto k pokutì pìti
zlatých rak. è., jako se mu zároveò naøizuje, aby prasátka
svá ve tøech dnech buï utratil, buï jinak z Prahy odstranil,
sic by se ouøadnì k utracení neb odupování jich pøikroèiti
musilo.

Dáno v Praze dne 14. øíjna 1858.
Soukromý list paní Helenky Velebové,
hospodské, sestøe její
provdané Aloisii Trousilové, profesorce v Chrudimi
Milá sestro!
Má pravdu, vidí, já se k tomu pøiznám, a to pochází
od toho, e ty jsi moudrá a uèená od svého mue a já jen
tak hloupá enská po nebotíkovi. Ale Kalhotku mnì nevyèítej u, vdy je po vem, utek, vdy ví, e ta celá jejich rodina byla taková a nae matka e je nemìla nikdy
ráda, já ale nejsem tím vinna, on mluvil a mluvil, a to ví,
jaké my enské jsme a e mám dobré srdce. Taky
s Dílcem má pravdu a jen kdybych chtìla, kdy ale teï
nevím, jak do toho. On se ti seschnul, no! Je vidìt, e ho
to trápí, ale má tvrdou palici a myslí si, kdoví co je, kdy je
domácí pán, aèkoli je pravda, e je bez dluhù a e je takto
zgruntu dobrý èlovìk. Ondyno jsem si hrála s jeho kluèíkem, to je ti roztomilý kluk, má takové velké modré oèi a
tváøe k utípání, je jen o pùl roku mladí ne mùj Toníèek a
u si zase spolu hrajou a Toníèek k nim chodí nahoru, a tu
el zrovna Dílec domù, ale já se tváøila, jako bych ho nevidìla, a líbala jsem kluka, on zùstal stát, nepromluvil ale a
el dál, ale pro kluka neposlal, jako jindy dìlá. Dìkuju ti
za to máslo, nedostala jsem ho sice lacino a v Praze
na trhu bych byla zrovna za ty peníze nakoupila, avak má
spravedlivé jádro. Do svaté Kateøiny máme jetì pìt nedìl a zejtra ponesu sama Dílcovi èini, ale já ti povídám,
e se budu stydìt, vidí, to je pøece hezké od nìho, e mne
ani neupomíná. Toníèek ti posílá moc hubièek a abys prý

mu taky nìco hezkého poslala. Líbám Tì i tvého mue a
zùstávám na vìky tvoje vìrná sestra
Helenka.
P. S. Ve spìchu.
Zápisníku pana Ondøeje Dílce stránka právì tøicátá první
...e jsem nemìl jetì tak spokojené vánoèní svátky.
Helenka je dobrá hospodynì a dobrá kuchaøka a tuze mne
miluje, ani není tak zlá, jak jsem si ji myslil, poslouchá mne
na slovo a je skoro lepí ne neboka má první ena, dej jí
pánbùh nebe, teï tomu u zcela vìøím, e toho studentíka
nemìla ani dost málo ráda, tak jsou ty enské divné, kdy
chtìjí nìkoho zlobit, koho mají vlastnì v lásce. Budeli poøád tak, a ona bude, to je u vidìt, nebude toho pykat,
vak uvidí, jak budu jejímu dítìti dobrým otcem a e jsem
na nì nezapomnìl, kdybych dnes zejtra umøel, zjara dám
taky dùm obílit a ze zahrady udìláme restauraci s muzikou,
u teï jde ivnost jinak, kdy má èlovìk holé ruce, nejde
arch nic. A teï u budu mít taky snad s tìmi procesy pokoj, pøili mnì dnes dva páni a ti povídali, e následkem
mé apelace do Vídnì, já u na to zapomnìl a díval jsem
se na nì dlouho a nerozumìl jsem, oè se jedná, pøiel
z Vídnì rozkaz, aby se celá záleitost znovu a gruntovnì
vyetøila, jakpak se ale bude vyetøovat, kdy jsem snìd
poslední jitrnièku dnes k snídaní. Helenka se nasmála jako
blázen a má notnì omastku v kuchyni, teï ale nevím, kdo
by byl vyhrál a...

XII
PÌT MINUT PO KONCERTU
Slabý dìtský soprán zaknikl si do strané výky, sleèna Valinka sevøela noty, sprovázející hudebník uhodil jetì nìkolik zakonèujících akordù a pìknì nauèený
úsmìv s pøíslunou poklonou zvìstoval, e je po koncertu.
Ale to je radost  to bude nìjaká umìlkynì  no pane
z Ebrù, vy budete astný èlovìk! jásala paní Baurová,
ustala v tleskání a vstala ze svého sedadla, aby Valinku
v nelíèeném nadení svém dùtklivì objala. Za ní vstávali
ostatní pøítomní, jich se bylo na dvacet selo a po dvou
øadách zde v parádním pokoji zasedlo, a na Valinku prely hubièky a zvelebovaná Valinka sotva e mìla dosti
dechu, aby zvolala: Ale  moje vlasy  maminko!
Pan Eber, jen byl po celý koncert nepohnutì stál mezi
pilíøem a oknem, polykal pohnutí, otvíral a zavíral oèi a prál
pak se záchvìvem: No jetì tak dvì léta ji musíme pøece nechat se cvièit, pak ale a ji mají. Bude sice teprv ètrnáct let a lidé se budou divit, ale co na tom, kdy talent je
tak rozhodný. Zdalipak byste vìøila, paní Baurová,
e ve franètinì uèinila za dvacet lekcí takový pokrok, e se
pak u zcela dobøe se svým uèitelem smluvila?
Paní Baurová spráskla udivením ruce. Jeli moná!
Valinko  je pravda?
O oui, madame! svìdèila Valinka.
Nu tak vidíte, já jsem se díval také jako blázen. Ale to
dìlá také, e má dobré uèitele. Zvlá uèitel zpìvu je dobrý! Má tuze dobrou metodu, hledí na kadou malièkost, i

palec jí strká do huby, kdy ji patnì otvírá. Ale v Praze
s ní nezùstanu!
To by byl pravý høích! svìdèila paní Baurová a usedla
zas vedle své dcery.
Sleèna Marie, po jejím levém boku sedìl pan nadporuèík Koøínek, enich pøítelkynì její, byla po ukonèení koncertu schválnì obì rukavièky svlékla, aby mohla hodnì
silnì tleskat. Pan Koøínek, mu to postavy slabé, chorobného výrazu, stálého ale, jakoby zkamenìlého úsmìvu
kolem holozubých úst, tleskal s ní.
A je mnì horko, pravila sleèna nìnì po ukonèené
práci své k svému jetì dále se namáhajícímu sousedu. My
dìvèata nemáme ale ádnou sílu. Pìknì zpívá to dítì, jeli
pravda?
Jakpak by ne! svìdèil pan nadporuèík. Zvlá to C
na konci bylo tuze pìkné.
Ale to bylo jen F  snad? podotýkala sleèna.
I ne, C to bylo a pøedtím bylo také jednou C; kdy to je
tak vysoké, je to vdycky C.
Oblièej sleèny Marie zdélil se a zkamenìl. Ráèíte být
tedy také muzikální? tázala se, snad aby vùbec nìco øekla.
Já? Ne, nemìl jsem prý talent k tomu, øíkali. Ale mùj
bratr hrál i z not a kadý kousek hrál dopodrobna jednou
jako po druhé.
Mìla jsem také takového bratra, vzdychla sleèna, chudák je u mrtev. Krásný tenor! Od vysokého C, jak jste
ráèil prve povídat, a dolù do A, povídám vám, a dolù do
A!
To musila být krása!
Jste velkým milovníkem hudby?

Ó to se rozumí!
A chodíte nejspí èasto do opery?
Já?  To ne! Stojí to mnoho penìz a èlovìk má jen dvì
ui. Jednou jsem slyel operu, ta se mnì líbila  jakpak
se jen jmenovala  to je proluklé  ale líbila se mnì. Jindy mne opera netìí, jsem pøíli voják a zlobím se, kdy
vidím takového silného chlapa, který by moh turecký buben tlouct, houslièky hrát. Pak mne také netìí, kdy dìlá
zpìvaèka svoje cirkumflexy nebo jak se to jmenuje.
Sleèna Marie odvrátila se náhle k matce své. Nu jak
se s ním baví? zaeptala tato.
Dobøe  myslím, e nepozná sirky, kdy jsou hlavièkami dolù!
To nekodí.
To se rozumí, e ne, doeptala sleèna Marie a obrátila se zas k sousedu svému. Ale hezké je to jenom pøec,
e dávají své dítì tak cvièit. Zvlá kdy se uváí, e vlastnì
sami nic nemají. Jsou zadlueni a strach, my máme také
kapitály na tomto domì a já øíkám vdycky matce, aby byla
opatrná, ale matka je tak dobrá!
Panem Koøínkem patrnì to trhlo, chtìl nìco øíci, po nìèem se poptat, ale v tomté okamiku zvìstoval ramot,
e se spoleènost chce odebrat. Také sleèna Marie a paní
Baurová vstaly.
Máme tak daleko domù a jdem samy, stìovala
si sleèna Marie panu nadporuèíkovi. Já nemìla nikdy
ádné známosti a opravdu galantních pánù je tak málo!
Kdybych smìl snad  usmál se pan nadporuèík dvornì a ochotnì.
Ah to by bylo hezké  maminko, pan Koøínek nás doprovodí!

Takový kus cesty! Ale pan Koøínek mùe u pak u nás
zùstat na veèeøi, je pravda, a to se budem dobøe bavit!
Domácí paní Ebrová byla se s hostmi po øadì ji louèila, sleèna Matylda, která byla musila na okamik pana
Koøínka opustit, aby zdvoøile se s hostmi pobavila, rozdávala právì hubièky, ana jí tu paní Ebrová nìco poeptala.
Sleèna Matylda pøikroèila k panu nadporuèíkovi a eptala mu:
Vy tady zùstanete, viïte, maminka vás dává na kousek
unky zvát 
Já  já jsem 
Ach Matyldo moje, pøikroèila sleèna Marie a zaèala
pøítelkyni vøele objímat, to jste nám pøipravili zábavu! koda, e to netrvalo dýl, nebo kdy nejdem samy domù,
nebojím se, a pan Koøínek nám právì slíbil, e nás doprovodí, kdy tak daleko odtud bydlíme! Nu pa, andílku, dej
mnì jetì jednu hubièku, tak! Sluebnice, jemnostpaní!
Sleèna Matylda zbledla strnutím.
No vyprovoï pøec sleènu Marii, nutila paní domácí,
copak je ti?  Ach  vzdychla mimovolnì, vidouc pana
nadporuèíka chystajícího se k odchodu s Baurovými.
Pa, andílku, kývla sleèna Marie a vznáela se
ke dveøím.
Sleèna Matylda zùstala jakoby pøimrazena stát.
XIII
PO TAHU
Paní Bavorová sedìla za pudlem ve vem pohodlí, nebo v pátek odpùldne, ne pøijde nìco tìch veèeøí-

cích kupcù, nebývá ani v hokynáøském krámì práce. Mu
byl nìkde za obchodem v mìstì, Václav beztoho jen
zøídkakdy trávíval doma a paní Bavorová sedìla sama zde
a bavila se s rozloenými snáøi, archy èísly popsanými atd.
Bavila se ale dobøe, pozivovala si sice nìkdy, avak patrnì v plné spokojenosti, tváøe její svítily, oko záøilo skly
mìkce obitých okulárù.
Náhle pokoukla k vchodu, byl se tam nìkdo na prahu
objevil. Byla to paní hospodská. Bavorová tváøila se, jako
by pøíchodu jejího nepozorovala, a zabývala se dále
se svými numery. Nemùem ani dost málo pochybovat,
e výjev pøi pohøbu neboky anýnky také jetì na dneek
vrhá temné stíny své.
Paní hospodská pokroèila dál dovnitø. Pochváleno
budi jméno Pánì, pravila.
A na vìky, odpovìdìla Bavorová, hlavu ani nezvednuvi.
Tedy jsme vyhrály nìco? zapøádala paní hospodská hovor.
Nu mnoho toho není, co jsme vyhrály spolu, odvìtila
zas chladnì Bavorová, kladouc na poslední své slovo okázalý dùraz.
Spolu  hm  je pravda, vdy mnì povídal kupec,
e jste vsadila tu øádku jetì jednou, ale tak, jak jste sama
mnì døív povídala, ne jsme se smluvily, a e jste udìlala
na to terno. Kadé slovo bylo ostré, pátravé.
Ano  kdy poslechnu vlastní starou hlavu svou, èiním
vdycky dobøe.
A mám já jako taky podíl na ternu?
Nu to bych nevìdìla proè!
Ale je to fale!

Bavorová zbledla jako stìna. Pøec vak nepozvedla
hlavu, a odpovídala pomalu hlasem ledovým. Pøiplatila
jste mnì nìco na mou øádku? Radila jste, abychom numera zmìnily, pøisadila jste si na ta zmìnìná a vyhrála
jste pùl amba. Jsme spolu hotovy.
Chladnost Bavorové, aè vynucena, imponovala paní
hospodské pøec. Vdy se nemusíme proto pohnìvat,
pravila s mírností rovnì nucenou, já pøeju kadému, co
mu bùh nadìlí,  proè bych nepøála vám, pan Václav a
moje Márinka  má se to rádo 
Není naspìch  jsou mladí a naè nìco nutit  mimoto,
já nemiluju pýchu, mùj syn je syn hokynáøský, a co z nìho
bude, to bude. Tak je to!
Nu snad nemyslíte, e bych se mìla nabízet? Není toho
tøeba, má dcera je pøec jednou dcera mìanská a to jí
nevezme nikdo!
A se toho nají, pøála Bavorová jízlivì a sundala skla
s oèí.
Èest je èest, a kdo jí nemá, tomu se nedá, zasyèelo
z úst paní hospodské, já mùu vudy a mám pøístup vudy, z døevotìpa ale neudìlá pána, kdybys ho pozlatil.
Takové je moje mínìní a víc neøíkám  porouèím se! a
paní hospodská vyletìla ven.
Poníená sluebnice, volala Bavorová a pozdvihla
teprv nyní hlavu.
Dívala se chvilku ven. Její tváøe nabývaly znenáhla zas
døívìjí své barvy, oko se zase rozzáøilo. Ty si na mne pøijde! promluvila hlasitì; byla patrnì sama s sebou spokojena, e se nebyla nechala unést k zbyteèné náruivosti.

Pak nasadila zase okuláry a zaèala se znovu probírat
ve svých snáøích a numerech, nebo Bavorová byla lutristkou s duí s tìlem, lutristkou nejvzneenìjího druhu, jen
ji o samu vìdu zavazuje, a poívala v oboru svém nejchvalnìjí povìsti po celé ètvrti. Dokonalá lutristka není
ale nikdy s prací svou hotova, chceli se udret na stejné
výi, a musí uít kadé prázdné chvíle.
Nikdo by neuvìøil, jak rozsáhlých je tøeba pøíprav, ne
se jednou jedinkráte mùe najisto do lutrie vsadit! Dobré
numero nevypoète chladným rozumem svým, ani se ti
zjeví bleskem, ledae velkou náhodou, jíto nikdo rozváný dbáti nebude; dobré numero není ádnou matematickou velièinou ani jakousi netìlesnou vidinou, nevyrùstá
ani z rozumu, ani z obrazotvornosti a pøirovnal bych je kvìtinì nebo jetì spíe køiálu, jen potøebuje èasu
na rozkvìt a dozrání, jen potøebuje také pevnou pùdu pod
sebou, a tou pùdou je numeru lidské srdce. Ano, srdce je
vlastí numera, a jako srdce lidské souvisí s celým svìtem ostatním, jako na srdce to pùsobí i nejvzdálenìjí
hvìzda magnetickou silou svou, tak souvisí také numero
se svìtem celým. Pro ten pùvod svùj je také numero nepopíratelným majetkem pohlaví enského, a kdykoli
se mu do toho vplete, pøijde ihned na scestí, zabøedne i
utone v bahnì rozumového vypoèítávání.
Veho toho, tøeba by nedovedla se rovnì krásnì vysloviti jako my, byla si Bavorová plnì vìdoma. Pìstovala
numera, jako zahradník pìstuje ze semene kvìtiny své,
byla stejnì vzdálena nahodilé hry s trhaèkami u kupcù
vyvìenými i výpoètù zapletených, a základem obsáhlých
jejích operací byl snáø kumbrlík.

Mystické to zajisté jméno, mystické pøi pouhé své tradicionálnosti jako celý titìný nápis vzácného toho spisu,
jen zní: Výklady o dùmnìlém zdání snù nìkterých pøirozeností, které od rozlièných pøíèin snùv plémì se vykládají,
a numera, která dle vyznamenání snùv do loterie sázeti
se mùou. Úvod cituje nìkteré staré mudrce, mluví o Aristotelu i o manelce Rektorovì, o Severovi a matce Virgilovì, o ebøíku Jakobovì i o kravách faraónových, o snu
tøí králù na Východì i Nabuchodonozora v Babylónu, a o
vem tom tímté jasným slohem, jaký ve sdìleném nápisu, slohem, jeho pouhý rozum nepronikne, jemu ale cit
rozumí.
Správný výklad snù je základem lutrie a výkladu tomu
slouí kumbrlík. Avak kadý sen se nehodí k výkladu.
Jsou zajisté mìsícové, kteøí mají jen málo dnù rozhodnì
astných; tyto jsou kadé zkuené pìstitelce dobøe známy, nebo jsou to dùmnìnlivosti od starých hvìzdáøù vyznamenané, avak od øiditele nejvyího vech planet
potvrzené. Mastný den nerodí ale také hned perlu svou,
nebo jen nezkuenec neví, e je osm rozdílných plemen
snù a z tìch e je jen páté plémì to pravé. Nejdøív sluí
vylouèiti z loterního výkladu vechny sny, které pocházejí
od zlého ducha (plémì osmé), jako také ty, které se lidem
bohumilým udìlují co pøímá zjevení (plémì sedmé). Snové, kteøí pocházejí od kmene nìjaké nemoci, z horkostí
krve a mylení, z vody v játrech neb plících, nemají takté
váhy. Plémì páté ale rodí se tìm, kteøí na noc málo neb
docela ádných pokrmù nepoívají a pøitom také zdravé a
uspokojené mysli jsou. Lutristka spravedlivá musí sobì
tedy zøídit zvlátní zpùsob ivota kvùli plemenìní snù, a
Bavorová si jej zøídila.

K povedenému takto snu dává potøebné numerové výklady tedy kumbrlík (jsou sice jetì mnohé jiné druhy snáøù, mezi nimi i obrázkové, avak aè kadý má cenu svou,
vyniká kumbrlík pøece nad snáøe jako Snìka nad hory).
Vybraná takto numera nejsou sice nade vechnu pochybnost vznesena, ale vsadí se jednou pøec pro tah nejblií,
jaksi aby se pec prohodila. Vyjdouli hned, dobrá, nevyjdou
li, nekodí; rekonda se nezahodí, nýbr dobøe schová. Mají
toti lutristky dobu snù rozdìlenou na ètyøi èasové díly, kadou po tøech hodinách; sedmá hodina veèerní je jim hodinou první, co má arci ráz ponìkud starobylý. Dle toho ale,
ve kterém èasovém dílu sen se zrodil, ví se zas najisto, kdy
lze ve vyplnìní doufati, zda do osmi dnù neb do tøetího tahu,
do tøí mìsícù, do tøí let, ano a i do dvanácti let. Je tedy velmi
dùleité, aby lutristka mìla svou peèlivì poøádanou sbírku
rekond vyprubovaných.
Tím arci není øada pomùcek lutristèiných jetì v konci.
Bavorová sice nedbala podobných hloupostí, jaká je napøíklad ta, kdy si dá nìkdo devadesát nastøíhaných èísel
do sklenice a k nim velkého køíového pavouka, aby je pavuèinami svými vytáh,  na to byla pøíli rozumná; mìla ale
dlouhý plátìný sáèek a v nìm devadesát kulièek a z tìch
tahala sama kadého dne pravou rukou tøi a levou rukou
tøi. Vytaená takto èísla psala se zaznamenáním dne peèlivì na zvlátní archy a pøipsala k nim já, protoe dávala
také dennì tahat mui a synovi, jako i jiným jí sympatickým lidem, ve vytaené zapisovala a ke kadé øádce jméno
toho kterého pøipojovala. Èísla v tazích veøejných vylá zapisovala zase na jiný arch, nebo seznam takový má svou
dùleitost; nelze sice s urèitostí vyslovit zákon, dle kterého
se taená èísla opakují, avak kdy v urèitých dobách se-

znamy pøehlíí, trhne to tebou najednou u jisté øádky, a to
je to vnuknutí.
A koneènì, kdy pøijde ta doba, kdy vyloený sen dobrého dne a plemene dojíti má svého vyplnìní, kdy
pak v dobì té zároveò se tatá èísla tahají pravou a levou,
kdy k tomu pøipojuje se také jetì to vnuknutí, nue pak jdi
a vsaï, nebo není ji praádné pochybnosti o jisté výhøe.
Dle toho veho øídila se Bavorová, vsadila si øádku dle
svého nezmìnìnou, vsadila ji v plné jistotì své bez amba
a také vyhrála. 
Pravil jsem, e dokonalá lutristka není nikdy s prací svou
hotova; chceli se udret na stejné výi, e musí uít kadé prázdné chvíle. Kvùli jednomu ternu nehodlala
se Bavorová vymknout z proudu, loterie byla jí potøebou,
brusem jejímu duchu, útìchou jejímu srdci, proto také nalézáme ji v plné zase práci.
Psala a pøepisovala a srovnávala, kdy tu vkroèil Václav. Pozdravil a zùstal stát pøed pudlem.
Bavorová kývla hlavou, pracovala ale klidnì dál. Po nìjakém okamiku vzala plátìný sáèek s vìtími kulièkami,
míchajíc jím potøásala a podala jej pak Václavovi.
Tys dnes jetì netahal,  napøed pravou! Zdalipak ví,
e jsi z úøadu dnes u vyhnán? mluvila hlasem zcela klidným.
Co , zajektal se Václav a pohlédl ostøe na matku,
její klidný hlas ho pletl.
Jednou jsi vytáh jako já, podivno, poøád tu tøicítku tahám!  Ano, domácí tu byl a vzkazuje ti to. Prosím tì, copak to bylo vèera s vlásenkáøem? Byla tu o polednách ta
bláznivá domácích a øíkala, e ti nechává mnohokrát dìkovat a es jí prokázal velkou slubu.

I nic to nebylo! Mìli tam vèera domácí koncert a vlásenkáø, který mìl sleènu nakadeøit, padl v tmavém prùjezdì za mangl a nemoh ven. Hodil jsem se k tomu a vytáhl
jsem ho, Márinka byla pøi tom 
To ti povídám, a mnì s tou Manèou pøestane,  neptej se, já to nechci, a dost, její matka není hodná a není
upøímná, kázala Bavorová hlasem ji hybnìjím, zapisujíc Václavem vytaená numera. Tak  a teï táhni levou! A
ta domácích se tu taky poøád toèila. Abys prý odpustil,
e tì vèera nepozvali; ona prý se stydìla   ta se tak stydí!
 a stará prý zapomnìla a dost je to pak mrzelo. Vak já
vím, co chtìjí; nevìdí pro dluhy kudy kam a slyeli dnes
u od toho plácala kupce,  ano, ty jetì neví, e jsem
vyhrála terno 
Terno  zajektal se zase Václav.
Ano  terno secco na padesát  dostanem nìkolik tisíc 
Pravda, maminko? zajásal Václav sprásknuv ruce.
Copak u tvá matka nìkdy lhala?
Václav zaskoèil za pudl a zaèal matku objímat a líbat.
No  no, bláznivý, ty nebude mít nikdy rozum, bránila
se Bavorová. Já vìdìla, e to jednou pøijít musí! Ale ty 
ty se teï dr a dostuduj!
Václavovi se zajiskøily oèi. Poskoèil si a sòal svazek
klíèù ze stìny.
Kampak pùjde?
Na pùdu.
A co tam?
Dìlat ivotní plány!

XIV
Z NÌNÉ DOMÁCNOSTI
Pan domácí chodil pokojem sem a tam. Byl jetì
v nejrannìjím obleku a teprv v spodky bez lí obleèen. Prsa jeho byla rozhalena, vlasy jetì neuèesané
trèely divoce sem a tam. V hranatém a øíznatém oblièeji
jeho jevila se rozpaèitost, klátivé ruce jeho houpaly se pøi
chodu bezúèelnì kolem tìla.
Paní domácí, v obleku takté velmi soukromém, stála
u prádelníku s hadrem v ruce. Dìlala, jako by stírala prach,
avak kadý pohyb, který uèinila, svìdèil takté o rozpaèitosti.
Pøíèinou tìch rozpakù byla osoba tøetí, sedící tu na sesli
u stolu. Znalec mohl okamikem situaci prohlédnouti. Neznámý dle tvaru oblièeje svého rozhodnì náleel onomu
národu, z nìho posud nám známa jediná osoba, která
nabyté jednou peníze zase vrátila, osoba biblická, Jidá.
Neznámému byla domácnost pánì Ebrova patrnì necizí,
nebol klobouk svùj oumìlý, jako by doma byl, hned sázel
si na lysou, øídkými edinami vroubenou hlavu, hned zase
snímal; bubnoval po stole a odplivoval zcela bezohlednì
na podlahu. V oèích jeho sídlila uvìdomìlá nadvláda a pohrával si impertinentní úsmìv, jej také svislé rty nezapíraly.
Najednou sebou trhl, opøel se o stùl a vstal.
Nu já vidím, e jsem také tady peníze svoje vyhodil, pravil
hlasem zvuèným, vak já si pomohu, nedám ale ani krejcar
více!
Paní domácí se obrátila k nìmu a pravila s úsmìvem
nucenì milostným: Jen padesát zlatých jetì, pane Menke, pomùete nám a budem vdìèni, uvidíte!

Co je to »vdìèni«, co? uklíb se id.
Já bych byl také vdìèný, kdyby mnì nìkdo padesát
zlatých daroval.
Ale vdy vám pøece za to stojíme, pane Menke, je tady
ná dùm a 
Dùm! V Praze je mnoho domù a taky mnoho domácích, to vím; ale víte vy, kdo je ve vaem domì domácím?
Mám vá sluebný arch, hm, co je mnì platný, kdy z nìho
ani na percenta nevyberu! Nebuduli do úterka mít svoje
úroky, pùjdu k panu presidentovi! a el ke dveøím.
Ale pane Menke 
Ne  já mám dìti a nemohu se nechat pøipravovat o
peníze. Porouèím se! Odeel a nechal dvéøe za sebou
dokoøán otevøeny.
Pan domácí zaklátil rukama a pohnul ústy, jako by nìco
øíci chtìl; paní domácí zlostnì pøiskoèila ke dveøím a bouchla
jimi.
Dvéøe do druhého pokoje, posud pootevøené, otevøely
se zcela a vyla jimi sleèna Matylda. Byla pouze spodnièkou odìna a pozivovala si, rozhlíejíc se mdle po svìtnici.
Já nevím, proè s takovým èlovìkem mluvíte, poznamenala lehce, já bych ho vyhodila.
Pan Eber stál pøed zrcadlem a èesal se. Slova dceøina
ho rozzlobila a rychle se k ní obrátil. Mlè! Ty tomu nerozumí! odsekl jí ostøe.
To se rozumí! mínila sleèna Matylda, ani by
se nechala z klidu svého vyruit. Vstoupla k oknu a zívala
co nejspokojenìji do krásného rána.
Paní domácí nápadnì mlèela. Stírala nyní prach
s prádelníku tak upøímnì, e prádelník a vzdychal.

Nastalo ticho dosti dlouhé, mezi ním se pan Eber oblíkal a cho jeho po svìtnici lítala a tu i tam nìco do ruky
brala a zase odkládala. Pan Eber vìdìl, e situace taková nadlouho se neudrí, a zaèal koneènì sám.
Dej mnì pøec kávu, eno,  ví, e u musím skoro do
úøadu! pravil hlasem co moná klidným.
Jetì není ohøáta, odvìtila sue paní domácí a otevøela dvéøe vysokého atníku.
Ohøáta  nu snad mnì nebude chtít dávat ohøívanou
kávu od minulého dne? To snad pøece ne!
A proè ne! e nám toho tak vydìlá, aby se mohlo
v kuchyni celý den vaøit! Vydìlej si na èerstvou!
Sleèna Matylda odvrátila se od okna, usedla a sloila
ruce v klín. Pohlíela støídavì na otce a na matku a bylo
patrno, e se poèíná bavit. Pan Eber znal cho svou a zaèal jinak, nechtìje právì nyní jetì do hádky. Copak
budeme mít dnes k obìdu? prál, jako by se byl po snídani ani nezeptal.
Knedlíky s mlíkovým køenem, znìlo ostøe.
Knedlíky s mlíkovým køenem nemohl pan Eber ani vidìt. Pozoroval schválnost a zaèal se roztrpèovat.
A proè právì dnes to zpropadené jídlo, smímli
se jemnostpaní zeptat, vypravil namáhavì ze sebe.
Protoe!  Dnes se bude celý den mýt, a kdy se myje,
nevaøím nic jiného! Domácí paní hledala nìco v atníku,
a nemohouc to dost brzy najít, zaèala ve kubat násilnì
z høebíkù a házet na zem.
Tak  celý den mýt! A kampak já zatím mám jít?
Asi kam chce! Beztoho jsi krásný otec, celý rok nevyvede nae dítì na procházku, jdi tedy nìkam
s Valinkou na pùldne.

A nic víc? zachraptìl pan Eber v nejvìtím ji vzteku.
Inu mùe se tøeba nìkam na roh postavit a ebrat!,
pøitom, nemohouc dosáhnout, vystoupla do samého atníku. Pøi tvém rozumu u nám brzy nic jiného nezbude; uvidí, já se jetì otrávím, a kdybych se mìla otrávit sklem!
Teï abychom s Matyldou napravovaly, podaøíli se vùbec
Matyldì, aby se do ní zamiloval,  musils Bavorovic vykousat z úøadu? Hrát si na velkého pana úøedníka a nebýt nièím  Nedomluvila; pan Eber, nemoha se déle opanovat,
pøiskoèil, vstrèil svou cho hloub do atníku, spráskl dvéøe
a otoèil klíè.
Sleèna Matylda spráskla radostí ruce.
V atníku nastal hømot a tluèení, e se atník a kýval.
Pan Eber chytil sklenici a mrtil jí po atníku, a se rozstøíkla.
Sleèna Matylda znovu si radostnì zatleskala.
Hluk uvnitø se jetì zvyoval. Pan Eber oblékl se honem
do kabátu, vzal klobouk do ruky, a zase se zarazil. Patrnì
nevìdìl, máli atník sám zase otevøít.
Sleèna Matylda pozorovala jeho rozpaky a pravila rychle: I jen ji tam nech! Proè nemlèí!
Má pravdu, pøisvìdèoval otec, otevøi jí, a budu nìkde na ulici. Já jdu!
A el. V tomté okamiku vak projela sleènu Matyldu
mylenka. Pøiskoèila k atníku, otevøela a pravila k matce
rychle vystupující a zlostí na smrt ubledlé: On utíká  honem! Nebylo tøeba teprv pobídnutí k spìchu, paní domácí ke dveøím jenjen letìla, za ní v patách sleèna dcera, aby
jí nic neulo.
V kuchyni chytla paní domácí kotì a vyøítila se
na pavlaè. Pan Eber ubíral se právì ji po schodech ko-

lem posluhovaèky, zamìstnané mytím schodù. Skopnìte ten kopek na nìho, polejte ho! køièela paní domácí.
Pan manel zrychlil kroky a k nebezpeènému spìchu.
Ji vynikl na dvùr, vtom mu zafièelo kotì kolem uí, minulo se ho vak astnì. Vidouc to strhla si paní domácí
èepec s hlavy a mrtila také jím po ubíhajícím manelovi.
Rozkøikla se, a se domem rozléhalo. Vraedníku, lupièi!
Vypadá, viï, jak bys ale vypadal, kdybys nemìl est loket flanelu na sobì,  mizero! To mám mue, má tøi sta
zlatých roènì a je prý pán. Fi na takového mue! Nechoï
mnì týden domù, to ti povídám!
Pan Eber ale neslyel ji dobrou tu radu, byl zmizel
prùjezdem.
Celý výjev byl tak rychle se ukonèil, e nájemníci k oknùm
spìchající nevidìli nic více z nìho, ne e sleèna Matylda,
která se dveømi byla dívala, vracející se matku radostí objímá.
XV
KONEC TÉHODNE
Aè byla svatba Josefínèina v nedìli èasnì zrána, byl
pøece dvùr a prùjezd plný zvìdavých sousedek, jetì pøed
domem jich stál èetný houf. Pozorovaly ve co nejbystøeji
a úsudek jejich byl, e to byla bledá svatba.
Nemínily tím výrazem jednoduchost, nebo enich Josefínèin nedal se zahanbit, nevìsta mìla od nìho pìkné
hedvábné aty a koèárù bylo také dost, avak sousedky
mìly pøece pravdu. Známé sousedkám tváøe vech úèastníkù byly skuteènì dnes nápadnì bledé, jako by se bylo

zrovna pøed výjezdem bùhvíco stalo. e byla nevìsta
na smrt bledá, tomu se nedivily, nebo bledá nevìsta 
veselá ena, ale za ní el bledý pohnutím enich
s bezbarvou vdy sleènou Klárkou, druièkou, a náhoda
tomu chtìla, e i ostatní oblièeje vyznaèovaly se touté
barvitostí. Ba i kulaté tváøe pánì doktorovy, svatebního
svìdka, je pøece vdy jasnì svítily, byly dnes nápadné.
Jen Václav, druba, smál se a lakoval jako obyèejnì; o
nìm ale bylo kadému známo, e mu není nic svato.
Odpùldne stál pan doktor pøed domem, oblékal
si rukavièky a ohlíel se chvilkami do prùjezdu, jako by
na nìkoho èekal. Tu vyjde Václav, úplnì obleèen, z krámu
a pøistoupí k nìmu.
Na procházku, pane doktore?
Ano  do Stromovky.
Sám?
Ano  toti paní Lakmusová tam také jde!
Aha, a sleèna Klárka! Dnes jí to sluelo.
Pan doktor prohlédl rychle ulicí dolù. A kam vy, pane
Václave?
Do árky.
Jetì s nìkým, to se rozumí,  snad s Márinkou?
Inu, to vlastnì ne, usmál se Václav, ale s domácími.
Prùjezdem ozvaly se enské hlasy; na konci jeho byly
se sely Lakmusovy s domácími.
S domácími? divil se doktor. Snad se nechcete zaplést doopravdy,  èlovìèe, èlovìèe!
Ale ale, pane doktore, vdy vím, co èiním,  já jen
mstím teï nae pohlaví. Vy snad mstíte také, pane doktore?

Panu doktorovi zakmitly oèi v rozpacích. Otevøel ústa
jakoby k odpovìdi a nehlesnuv zase je zavøel. Odkalal
si lehce a pravil pak: Tie, u pøicházejí!

PAN RYÁNEK A PAN SCHLEGL
1875
Bylo by smìné, kdybych pochyboval, e nìkterý
z mých ètenáøù nezná malostranský hostinec U tajnicù.
Pøední to tamìjí restaurace: první dùm za Mosteckou vìí
vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeòské, velká okna, sklenìné velké dvéøe. Jediná restaurace, která se smìle postavila do nejveøejnìjí ulice, otvírajíc se k tomu jetì pøímo na chodník,  vechny restaurace ostatní jsou buï
ve vedlejích ulicích, nebo se do nich vchází domem, nebo
mají alespoò pøed sebou podloubí, v pravé malostranské
skromnosti. Proto také pravý Malostraòák, syn tìch tichých, zamlklých ulic, plných poetických zákoutí,
k tajnicùm nejde. Chodí tam vyí úøedníci, profesoøi,
dùstojníci, je tam na Malou Stranu zavála náhoda a brzy
snad zase odtamtud odvìje, s nimi pak jen málo jetì penzistù, nìkolik starých, bohatých domácích pánù, kteøí ivnost svou dávno ji odevzdali jiným, a dost. Ráz byrokratickoaristokratický.
Ji pøed lety, kdy jsem byl jetì drobným gymnasistou, byla spoleènost u tajnicù podobného výluèného rázu,
pøec ale v jistém ohledu jiná. Abych zkrátka øekl, byl to
malostranský Olymp, kde se scházeli malostrantí bohové. Je to zcela bezpeèné faktum z historie, e bohové vyrùstají pøímo ze svého lidu. Jehovah byl bùh zamraèený,
zlý a mstivý, ukrutný a krveíznivý, jako celý národ idovský. Øeètí bohové byli elegantní a duchaplní, krásní a veselí, Helénové ve vem vudy. Slovantí bohové  pardon,
my Slované nemìli dost plastické síly ani na ustrojení vel-

kých státù, ani na vytvoøení zcela urèitých bohù, nai bývalí bohové jsou nám dnes vzdor Erbenùm a Kostomarovým poøád jetì mlhavou skupinou, samá mìkkost, samá
neurèitost. Ale snad nìkdy napíu èlánek zvlátní, to
se rozumí, e schválnì duchaplný, o té paralele boholidské, zde chci jen øíci, e bohové scházející se u tajnicù
byli nade vechnu pochybnost praví bohové malostrantí.
Malá Strana  beru domy i lid  má cosi tichého, dùstojného, starobného, øeknìm i podøímlého do sebe, a v to
ve byli také vhaleni onino páni, i v tu podøímlost. Arci byli
to také úøedníci, vojíni, profesoøi, penzisté jako dnes, ale
tenkrát jetì nesmýkalo se úøednictvem a vojskem
tak ze zemì do zemì, otec dovedl syna v Praze nechat
vystudovat, pomohl mu tu do úøadu, udrel ho tu protekcí
napoøád. Kdy postáli nìkteøí ti tajnicovtí hosté chvilku
spolu venku na chodníku, pozdravil je kadý kolemjdoucí
obèan, znal je.
Nám gymnasistùm byl ale Olymp u tajnicù tím více
Olympem, e na nìm byli také vichni nai staøí profesoøi. Staøí! Naè øíkat staøí! Znal jsem je vechny dobøe, ty
bohy naí milé Malé Strany, a zdálo se mi vdy, e z nich
ze vech nebyl ani jediný nikdy mlád  èi vlastnì e vypadali
ji co dìti asi zrovna tak, jen snad o nìco mení.
Vidím je vechny pøed sebou jako dnes! Pøednì pan
apelaèní rada. Dlouhý, suchý, a nesmírnì váený. Byl jetì v úøadì èinný, ale nedovedl jsem se nikdy domyslit, jaká
as je ta èinnost jeho. Kdy jsme li o desáté dopoledne
ze koly, vycházel teprv ze svého domu v Karmelitánské
ulici a el vánì do ulice Ostruhové, do vinárny Èardovy.
Kdy jsme mìli ve ètvrtek odpùldne prázdno a vztekali
se po Mariánských hradbách, procházel on se tu

v sadech. A o páté odpùldne vcházel ji k tajnicùm.
Umiòoval jsem si pevnì, e budu pilný a e se stanu také
takovým apelaèním radou, ale pak jsem na to nìjak zapomnìl.
Pak jednooký pan hrabì. Na Malé Stranì nebyla o hrabata sice nikdy nouze, ale ten jednooký byl nejspí jediný,
který chodil do malostranského hostince, alespoò tenkrát.
Velký, kostnatý, svìe èervené barvy, kratièkých bílých vlasù, s èernou sponkou pøes levé oko. Stával pøed tajnici
na chodníku tøeba dvì hodiny, a kdy jsem musil kolem
nìho, el jsem obloukem. Ona toti pøíroda dala lechticùm jistý profil, kterému se øíká aristokratický a jen je èiní
velmi podobny dravým ptákùm. Pan hrabì mnì také vskutku pøipadal jako ten sokol, který s ukrutnou dùsledností
dennì vdy o dvanácté v polednách s uloveným holubem
na svatomikuláskou báò zasedal a zde svou koøist rval,
e peøí z ní a dolù na námìstí lítalo. Chodil jsem kolem
pana hrabìte tedy obloukem, mìl jsem nejasný strach,
e mne klofne hlavou.
Pak tlustý pan tábní lékaø, jetì nikoli pøestárlý, ale ji
na výslubì. Povídalo se o nìm, kdy jakás velmi vysoká
osobnost kdys prohlíela praské nemocnice a ledacos
podotýkala, on e té vysoké osobnosti øekl, e nièemu
nerozumí. Dán proto do výsluby a zároveò do naí lásky,
nebo my hoi mìli jsme tlustého toho pána pak za hotového revolucionáøe. Byl ale také pøívìtivý, vitorný. Kdy
potkal hocha, který se mu líbil - hoch ten mohl být také
dìvèetem  zastavil ho, pohladil ho po tváøi a pak mu øekl:
Pozdravuj doma tatínka, tøeba ho neznal.
Pak  ale ne! Ti vichni staøí zestárli znenáhla jetì více
a pak umøeli  nevyvolávejme stíny z hrobù. Vzpomínám

s rozkoí na ty hrdé chvíle, které jsem mezi nimi trávil,
na ten pocit samostatnosti, munosti, ano velkostí, kdy
jsem, stav se posluchaèem vysokých kol, po prvé a bez
báznì pøed profesory vstoupil k tajnicùm mezi ty bytosti
vzneené. Mnoho si mne nevímaly, to je pravda. Abych
tak øekl, skoro nic. Jen jednou se v bìhu nìkolika nedìl
stalo, e pan tábní lékaø, jda kolem mého stolku ji domù,
øekl ke mnì: Ano, ano, mladý mui, pivo dnes nestojí za
nic, a si øíkají titam co chtìjí! a pøitom kývl hlavou pohrdlivì nazad po tìch, s kterými byl právì sedìl. Hotový Brutus! Troufám si tvrdit, e by popøípadì i samému Caesarovi byl dovedl vrhnout do tváøe uráku, e nerozumí pivu.
Zato jsem si vímal já jich. Mnoho jsem od nich neslyel, ale mnoho jsem na nich pozoroval. Povauju se jen
za chudou kopii bytostí tìch, ale cokoliv je na mnì vzneeného, od nich to mám. Pøede vemi vak zùstanou mnì
nezapomenutelní muové dva, ti se vryli v srdce srdce
mého. Pan Ryánek a pan Schlegl.
Ti dva se nemohli ani cítit.  Ale ji musím prosit zase
za odputìní, já radìj o nich zaènu jinak.
Kdy se vstoupí k tajnicùm z ulice Mostecké, jsou
v pøední místnosti, kde kuleèníky stojí, vpravo tøi okna, která hledí do ulice Lázeòské. Do výklenku kadého toho
okna postaven malý stolek a k nìmu lavièka do podkovy;
mají tu vdy tøi lidé místo, jeden zády k oknu, druzí dva
na koncích podkovy proti sobì, nebo kdyby se tìmto zachtìlo také sedìt zády k oknu, sedí pak tedy oblièejem
ke kuleèníku obráceným a baví se díváním na hru.
V tøetím tom oknì od vchodu vpravo sedìli veobecnì
váení obèané pan Ryánek a pan Schlegl den co den
naveèer vdy od esti do osmi. Místo jejich bylo vdy pro

nì prázdné; aby se byl snad nìkdo jiný odváil zasednout
kdy místo nìkomu navyklé, to patøilo vùbec k vìcem, je
øádný a mravný Malostraòák byl by od sebe odmítl rozhodnì co pøímou nemonost, ponìvad  nu ponìvad
se to nedalo ani myslet. Místo zrovna u okna zùstalo vdy
prázdné, pan Schlegl sedìl na tom konci podkùvky, který
je blí vchodu, pan Ryánek na konci protìjím, loket od
sebe. Oba sedìli vdy odvráceni od okna, a tedy napolo
také odvráceni od stolku i od sebe, a dívali se na kuleèník;
k stolku se obrátili, jen kdy se chtìli napít nebo dýmku
si nacpat. Jedenáct let ji zasedali tak den co den. A po
tìch jedenácte let nepromluvili na sebe ani slova, ba ani
si jeden druhého neviml.
Po Malé Stranì byla známa krutá zá, v jaké mìl jeden druhého. Nepøátelství mezi nimi bylo staré a nesmiøitelné. Také byla známa pøíèina. Prapùvod veho zlého,
enská. Milovali tuté. Napøeï se byla klonila k panu Ryánkovi, jen byl ji déle obchodníkem samostatným,
pak spoèívala netueným obratem náhle v objetí pana
Schlegla. Snad proto, e byl pan Schlegl skoro o deset
let mladí. Stala se paní Schleglovou.
Bylali paní Schleglová takovou kráskou zvlátní, e to
omlouvalo pánì Ryánkùv trvalý bol a napotomní vìèné
mládenectví jeho, nevím. U byla dávno na pravdì boí,
zemøela hned v prvním estinedìlí, zùstavujíc po sobì
dcerku. Snad e byla ta obrazem jejím. V dobì, o které
mluvím, byla sleèna Schleglová as dvìmecítma let stará.
Znal jsem ji, pøicházela èasto návtìvou do patra nad námi
k setníkovic Poldýnce, k té, co na ulici pøi kadém dvacátém kroku klopýtla. Øíkali, e sleèna Schleglová je kráska. Mono, ale takhle pro architekta. Vechno na pravém

svém místì, vude na ní nejpravìjí rozmìr a pøi vem
vìdìl èlovìk proè. Ale pro jiného ne architekta  k zoufání.
Její oblièej se pohnul právì tak málo jako fasáda
na paláci. Její oko bylo bez významu lesklé jako právì umyté okno. Její ústa, ostatnì pìkná jako drobná arabeska,
otvírala se pomalu jako vrata, pak bud zùstala dokoøán
nebe se zavírala rovnì pomalu. K tomu ta ple jakoby
právì teprv èerstvì obílená. Mono, e teï, ijeli, u není
tak krásná, ale e je hezèí: podobné budovy jsou hezèí
zvìtralé.
Lituju ètenáøe, e mu nedovedu vyprávìt, jak se as dostali pan Ryánek a pan Schlegl dohromady k tomu stolku ve tøetím oknu. Nìjaká tím byla vinna kletá náhoda, která
chtìla starcùm ztrpèit den co den. Kdy je ta neznámá
náhoda tam sesadila, udrela je po prvé na místì as muná
jejich pýcha. Po druhé se sesedli as ze vzdoru. Pak sedìli na dùkaz své neoblomnosti a aby se neøeklo. A teï
u dávno nahlíel u tajnicù kadý, e pro nì oba je to ji
otázkou muné cti a popustit e nemùe ádný.
Pøicházeli k esté hodinì, ten dnes o minutu døív, ten
zejtra. Pozdravili zdvoøile na vechny strany a kadého,
jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v létì klobouk
a hùl, v zimì huòatou èepici a plá a povìsil to na høebík
za jejich místem. Pak svleèený zakýval jako holub svrchním tìlem  staøí lidé mají to kývání v obyèeji, kdy chtìjí
usednout  pak se opøel jednou rukou o svùj roh stolku
(pan Ryánek tedy levou rukou, pan Schlegl pravou) a
pomalu si sedli zády k oknu, oblièejem ke kuleèníku. Kdy
pøiel tlustý hostinský, stále se usmívající a brebencující,
nabízet první posluný òupec, musel u kadého zaklepat
na pikslu znovu a znovu pronést poznámku, e máme dnes

venku krásnì. Sic by byl druhý ji òupec nevzal a slova
pøeslechl. Nikdy se nepodaøilo komukoli rozmlouvat
s obìma najednou. Nikdy si neviml ani za mák jeden
druhého, to individuum za stolkem pro nìho vùbec nebylo.
Sklepník postavil pøed nì po sklenici piva. Po chvilce
ale nikdy ne najednou, pozorovali se ovem vzájemnì
vzdor ví nevímavosti  obrátili se k stolku, vyndali
z náprsní kapsy velkou, støíbrem kovanou pìnovku,
ze osu váèek naplnìný tabákem, nacpali, zapálili a odvrátili se od okna zas. Tak sedìli po dvì hodiny, vypili po
tøech sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu døív,
ten zejtra, zastrèili dýmku, schovali váèek, sklepník je oblékl a obleèený porouèel se vem, jen svému sousedovi
ne.
Zasedal jsem schválnì k stolu stranou vedle kamen.
Vidìl jsem panu Ryánkovi a panu Schleglovi takto pøímo
do tváøe a mohl jsem je pohodlnì a nenápadnì pozorovat.
Pan Ryánek býval obchodníkem s kanafasem, pan
Schlegl obchodníkem se elezným zboím. Teï u oba byli
obchodu co bohatí domácí páni zanechali, ale tváøe jejich
poøád jaksi pøipomínaly zamìstnání døívìjí. Oblièej pánì
Ryánkùv pøipomínal mnì vdy bíle a èervenì pruhovaný
kanafas, pan Schlegl mnì celý pøipadal jako omený kupecký hmodíø.
Pan Ryánek byl vìtí, suí a jak praveno starí. Nevìzel jí jaksi v dobré kùi, byl èasto sláb, spodní èelist
jeho úst mimovolnì se ji odluèovala a svìovala. edivé
oèi uívaly skel, zabraných do èerné kosti. Hlavu pokrývala svìtlá vlásenka a podle nezcela zeedlého obrví bylo

mono soudit, e pan Ryánek býval blondýnem. Tváøe
byly vpadlé a bledé, tak bledé, e dlouhý nos se proto
èervenal a do karmínu. Z tée pøíèiny as bývala na jeho
konci kapka, slza, vyøinulá mu ze samého vnitra. Co svìdomitý biograf musím podotknout, e pan Ryánek hledìl tu slzu setøít nìkdy pozdì, kdy u byla skanula do
soucitného klínu.
Pan Schlegl byl zavalitý, myslím, e byl bez krku. Hlava
jeho byla jako puma; vlas silnì proedlý, èerný; oblièej kde
oholen, tam modroèerný, kde bezvousý, tam rùový, kus
svítivého masa a pak kus tmy, jako potemnìlá podobizna
od Rembrandta.
Mìl jsem rozhodnou úctu k tìm dvìma héroùm, ano
obdivoval jsem se jim. Jak zde sedìli, svádìli den co den
velkou bitvu, krutou, neúprosnou. Válèili zbranìmi svými:
mlèením jedem prosáklým, opovrením nejtìím. A bitva
zùstávala vìènì nerozhodnuta. Kdo koneènì as postaví
nohu svou na krk pøemoeného soupeøe! Pan Schlegl byl
fyzicky silnìjí, ve na nìm bylo krátké, úseèné, kdy promluvil, znìlo to jako z vìe bác! Pan Ryánek mluvil mìkce a rozvláènì, byl sláb, ale mlèel a nenávidìl se stejnou
hrdinností.
I
Stalo se nìco.
Bylo ve støedu pøed nedìlí Jubilate, kdy pøiel a
usedl pan Schlegl. Usedl, nacpal si a odfoukl oblak dýmu,
valící se jako z výhnì. Teï vstoupil hostinský a pøímo
k nìmu. Zaklepal na pikslu a podával òupec. Kdy

pak zase pikslu zavøel a jí zatøás, podotkl hledì pøitom
ke dveøím: Dnes pana Ryánka tedy neuvidíme.
Pan Schlegl neodpovìdìl, s kamennou lhostejností hledìl pøímo pøed sebe.
Povídal tamhle pan tábní lékaø, vypravoval hostinský
dále a stál teï zas ke dveøím zády; pøi obratu byl zrak jeho
pøejel pøes tváø pánì Schleglovu. Vstával ráno jako jindy
z postele, tu ho náhle chytne taková zimnice, musel hned
zas do postele, a honem pro doktora, honem.  Zapálení
plic.  U tam byl dnes tábní lékaø tøikrát u nìho  starý
èlovìk, nu ale  je v dobrých rukou. Doufejme!
Pan Schlegl zachrochtl pøi zavøených rtech. Nemukl, nepohnul zrakem. Hostinský el o stùl dále.
Vpil jsem se teï v tváø pánì Schleglovu. Dlouho zùstala bez nejmeního pohnutí, jen rty se otvíraly a vypoutìly
kouø a nìkdy se svezl troubel z koutku do koutku. Pak pøistoupil k nìmu nìjaký známý. Rozhovoøili se a pan Schlegl se nìkolikráte hlasitì smál. Byl mnì protivný ten smích
jeho.
Vùbec se dnes choval pan Schlegl rozhodnì jinak ne
jindy. Jindy pøibitý k svému místu jako voják ke své strání
budce, dnes toulavý, neposedný. I do kuleèníku se dal
s panem Köhlerem, kupcem. Mìl tìstí pøi kadé partii
a po doublé, a pøiznám se, e jsem mu to skoro pøál,
e zakonèující doublé nesvedl ani jednou a zde e ho pan
Köhler vdycky pak dohonil.
Pak zas usedl, kouøil a pil. Kdy nìkdo k nìmu pøistoupil, mluvil pan Schlegl hlasitìji a v delích vìtách ne kdy
jindy. Neulo mnì ani nejmení jeho hnutí, vidìl jsem jasnì, e má vnitøní potìení, e nemá nejobyèejnìjí soucit
s nepøítelem v chorobì, zprotivil se mnì.

Nìkolikrát lehl jeho zrak obloukem ke kredenci, u ní
sedìl pan tábní lékaø. Zajisté e by mu ruku stiskl, jen
aby si nedával s tím nemocným pøíli mnoho práce. Zlý
èlovìk, rozhodnì zlý.
K osmé hodinì odcházel pan tábní lékaø. Zastavil se
u tøetího stolku. Dobrou noc, pravil, musím dnes jetì
jednou k Ryánkovi. Je potøebí opatrnosti.
Dobrou noc, odtuil pan Schlegl chladnì.
Dnes pil pan Schlegl ètyøi sklenice a setrval do pùl deváté.
Minuly dny, minuly týdny. Po chladném, mhouravém
dubnu pøiel teplý kvìten, pøekrásné jaro mìli jsme toho
roku. Kdy je krásný kvìten, je na Malé Stranì ráj. Petøín
je obalen bílým kvìtem, jako by vude kypìlo z nìho mléko, a celá Malá Strana je vhalena ve vùni bezu.
Pan Ryánek byl ji vyvázl z nebezpeèí. Jaro pùsobilo
teï na nìho jako balzám. Ji jsem ho potkával procházejícího se v sadech. Kráèel pomalu, opøen o hùl. Døív suchý, byl teï jetì nepomìrnì suí, spodní jeho èelist byla
teï ji stále svislá. Podvázat mu bradu átkem, zatlaèit
mdlé oèi a poloit ho do truhly. Ale znenáhla se pøece sbíral.
K tajnicùm nechodil. Tam kraloval u tøetího stolku pan
Schlegl poøád sám a toèil se a sedìl jak chtìl.
Koneènì, byl ji konec èervna a právì den sv. Petra a
Pavla, vidím pojednou pana Ryánka a pana Schlegla
zase tu pohromadì. Zas sedìl tu pan Schlegl na své místo jako pøibitý a oba byli obráceni zády k oknu.
Sousedé a známí pøicházeli a podávali panu Ryánkovi ruku. Kadý ho upøímnì vítal, staøec se pøíjemným rozèi-

lením chvìl, usmíval se, mluvil co nejjemnìji, byl mìkký.
Pan Schlegl hledìl na kuleèník a kouøil.
Kdy po chvílích osamotnìl, vdy se pan Ryánek trochu zahledìl ke kredenci, kde sedìl jeho lékaø. Vdìèná
due.
Právì se tam zase zahledìl, a tu pohnul pan Schlegl
náhle hlavu trochu stranou. Zrak jeho lezl pomalu od podlahy po panu Ryánkovi vzhùru, pøes pièatá jeho kolena
a k ruce, která tu leela na rohu stolku jako koí potaená kostra; chvilku spoèinul na ruce té, pak zas se kradl
vý, a se dotkl svislé èelisti, zbìdovaného oblièeje,  jen
se dotkl a ji zrak se mihl pryè a hlava se zas narovnala.
I zdrávi vstali  to je radost, spustil hostinský, pøicházející teprv odnìkud z kuchynì nebo ze sklepa. Jakmile
byl vstoupil a spatøil pana Ryánka, zrychlil k nìmu krok.
Tedy zase zdráv a ná, no zapla pánbùh!
No chválabohu, chválabohu, usmíval se pan Ryánek,
jetì jsem tomu uklouzl. U se cítím jak náleí.
Pan Ryánek ale nekouøí  jetì ádná chu
na tabáèek?
Dnes mám tak po prvé nìjak chu, zakouøím si.
Tak tak, to je dobré znamení, zavøel pikslu, zaklepal,
podal zas panu Schleglovi s nìjakou poznámkou a el.
Pan Ryánek vyndal dýmku a sáhl pak do osu pro váèek. Zavrtìl hlavou, sáhl tam po druhé, po tøetí, pak zavolal
drobného sklepníka k sobì. Doskoè ke mnì, ví, kde bydlím? Zde na rohu, ano. Øekni, aby ti dali mùj váèek
s tabákem, musí leet na stole. Kluk si poskoèil a odbìhl.
Pan Schlegl sebou teï hnul. Vztáhl pravici pomalu po
otevøeném svém váèku a pøitáhl jej skoro pøed pana Ry-

ánka: Jeli libo  já mám tøíkrálový s èerveným, pronesl zpùsobem svým úseèným a pak si odchrochtl.
Pan Ryánek neodpovídal. Pan Ryánek nepohledìl.
Hlava jeho zùstala odvrácená, kamennì lhostejná jako po
celých jedenácte let.
Nìkolikrát se mu ruka zachvìla, ústa se zavøela.
Pravice pánì Schleglova zùstala na váèku pøimrazena, oko jeho pøipnulo se k zemi, teï bafnul, teï zahrèel
hrdlem.
Ji tu ale byl sklepníèek zpìt.
Dìkuju, u mám vida váèek svùj, podìkoval teprv teï
pan Ryánek panu Schleglovi, ale nepohlédl. Kouøím také
tøíkrálový s èerveným, dodal po chvilce, jako by cítil,
e pøec musí jetì nìco dodat.
Nacpal si, zapálil a bafnul.
Chutná? zavrèel pan Schlegl hlasem stokrát drsnatìjím ne obyèejnì.
Chutná  zapla pánbùh.
No zapla pánbùh, opakoval pan Schlegl. Kolem úst
trhaly se mu svaly jako blesky po tmavé obloze, a honem
dodal: U jsme se tu o vás báli.
Teï teprv obrátil pan Ryánek pomalu hlavu k nìmu.
Oèi obou muù se potkaly.
A od té doby mluvili pan Ryánek a pan Schlegl u tøetího
stolku spolu.

PØIVEDLA EBRÁKA NA MIZINU
1875
Chci psát událost smutnou, ale hledí mnì do ní co veselá iniciálka oblièej pánì Vojtíkùv. Oblièej tak zdravì svítivý a do èervena lesklý jako nedìlní peèínka, politá èerstvým máslem. A takhle k sobotì  pan Vojtíek holil se jen
v nedìli  kdy u mu bílé vousy po kulaté bradì zas øádnì vyrazily a jako hustá smetana se skvìly, zdál se mnì
být jetì hezèí. Také vlasy jeho se mi líbily. Nemìl jich
mnoho, zaèaly pod okrouhlou pleí na skráních a byly
u pøeedlé, ne více støíbrné, nýbr ji a lehýnce zas do
luta, ale byly jako hedváb a vlály tak hebce kolem hlavy.
Pan Vojtíek nosil toti èepici vdy jen v ruce a pokryl se,
leda kdy mìl pøejít prostorou sluncem pøíli praenou.
Vùbec se mnì pan Vojtíek líbil velmi, jeho modré oèi záøily tak upøímnì, celá jeho tváø byla jakoby kulatým, upøímným okem.
Pan Vojtíek byl ebrák. Èím byl pøedtím, to nevím. Ale
ebrákem musil být dle toho, jak byl po Malé Stranì znám,
ji dlouho, a podle svého zdraví mohl jím být jetì dlouho,
vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak asi vím. Jednou
jsem ho vidìl, kdy vybelhav se drobným krùèkem svým
po Svatojanském vrchu vzhùru do Ostruhové ulice, pøistoupil k policajtu panu imrovi, který opøen o zábradlí pohodlnì se tu slunil. Pan imr, to byl ten tlustý pan policajt.
Tak tlustý, e edivý jeho frak byl poøád na puknutí a hlava
jeho odzadu vypadala jako nìkolik jitrnic vypocujících sádlo
 raète odpustit. Lesklá pøilba kývala se mu na velké hlavì pøi kadém pohnutí, a kdy se rozbìhl za nìkterým to-

varyem, který bez ostychu a proti vem zákonùm pøes
ulici si pøeel s hoøící dýmkou v ústech, musil pan imr
pøilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my dìti smály a
tanèily po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned
zas jakoby nic. Pan imr byl Nìmec ze luknova; ijeli
dnes jetì  doufám v boha, e ano , sázím se, e mluví
posud a zrovna tak patnì èesky jako tenkrát. Nu a vidíte, øíkal, já se tomu nauèil za rok.
Pan Vojtíek vzal tenkrát modrou svou èepici pod levé
rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého, edivého svého kabátu. Pøitom pozdravil zívajícího pana imra
slovy Pomáhej pánbùh! a pan imr salutoval. Mastnì
pak vylovil pan Vojtíek skromnou svou tabatìrku z bøezové
kùry, vytáhl za koené poutko svrchní dno z ní a podal panu
imrovi. Pan imr si òupl a pravil: U jsou voni taky asi
hezky starej. Kolikpak mají?
Inu, usmíval se pan Vojtíek, bude tomu u vìru osmdesát let, co mne otec pro obveselení mysli na svìtlo vydal. Pozorlivý ètenáø zajisté se diví, e smìl ebrák pan
Vojtíek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku
a tentoe mu ani nevykal, jak by nìjakému venkovanu
nebo jinému zcela mu podøízenému èlovìku arci najisto
byl uèinil. A k tomu jetì tøeba si pomyslit, èím tenkráte
policajt byl! To nebylo ledabylokteré èíslo od jedné do esti
set, to byl pan Novák, pan imr, pan Kedlický a pan Weisse, kteøí v støeení naí ulice za den se vystøídali. To byl
malý pan Novák ze Slabec, který nejradìj postál si pøed
kupeckými krámy, kvùli slivovici; tlustý pan imr
ze luknova; pak pan Kedlický z Vyehradu, zamraèený,
ale dobrosrdeèný; a koneènì pan Weisse z Romitálu,
velký, s neobyèejnì dlouhými, lutými zuby. O kadém

se vìdìlo, odkud je, jak dlouho na vojnì slouil a kolik má
dìtí; na kadého jsme se my sousedské dìti vìely; on
znal kadého, mue i eny, a matkám dovedl øíci vdy,
kame se dítì jejich zabìhlo. A kdy roku 1844 pan Weisse následkem poáru v Renthauze vypuklého zemøel, la
mu na pohøeb celá Ostruhová ulice.
On ale nebyl pan Vojtíek arci také obyèejným ebrákem. On si ani vlastního ebráckého zevnìjku nehledìl
tak pøísnì, vypadal dosti èistì, alespoò na poèátku téhodne; átek na krku byl vdy poøádnì uvázán, na kabátì byla
sice nìkde záplatka, ale ne jako kus pøibitého plechu a
také ne z pøíli rùznobarvé látky. Za týden proebral se vdy
celou Malou Stranou. Mìl vude pøístup, a jakmile zaslechla hospodynì venku jeho mìkký hlas, nesla mu hned ochotnì svùj trojník. Trojník, pùl dobráku, to bylo tenkráte dosti
mnoho. Od rána ebral a k poslednímu, pak si zael k Sv.
Mikulái na pùldvanáctou. Zde u kostela neebral nikdy,
ba on døepících zde ebraèek ani si neviml. A pak si zael
nìkam se najíst, vìdìl, kde po øadì mu nechají plný hrnek
od obìda. Bylo cos volného a klidného v celém jeho bytí
a konání, nìco takového, co as Storma pøimìlo k jeho
dojemnì komickému výroku: Ach könnt ich betteln gehn
über die braune Haid!
Jen hostinský v naem domì, pan Herzl, mu nedal nikdy trojník. Pan Herzl byl mu trochu dlouhý, trochu skoupý, ale takto uel. Místo peníze pøesypal mu z piksly své
vdy trochu tabáku. Tu pak  bylo to vdy v sobotu  mìli
pokadé stejný rozhovor.
Achach, pane Vojtíku, máme to zlé èasy.
Bae máme, a nebudou lepí, dokud si zámecký lev
nesedne na vyehradskou houpaèku.

Mínil lva na svatovítské vìi. Pøiznám se, e mnì to tvrzení pánì Vojtíkovo vrtávalo mozkem. O tom jsem sluným zpùsobem a co rozumný mladý mu  byl jsem tenkráte ji osm let stár  ovem nemohl pochybovat ani
na okamik, e zmínìný lev mùe právì tak jako já o pouti jít pøes Kamenný most a na Vyehrad a zde si také
sednout na známou krouivou houpaèku. Ale jake z toho
mají vzejít lepí èasy, to jsem nechápal.
*
Byl pøekrásný den èervnový. Pan Vojtíek vyel z kostela
sv. Mikuláe, posadil si èepici na hlavu, co ochranu proti
sálajícímu slunci, a el pomalu pøes nynìjí tìpánské námìstí. U sochy sv. Trojice se zastavil a usedl na schod.
Kana za ním zvuènì plouchala, slunce høálo, bylo
tak pøíjemno! Patrnì obìdval dnes nìkde, kde stolovali
a po dvanácté.
Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze ebraèek od dveøí
mikuláského kostela a la tímté smìrem. Té øíkali baba
miliónová. Jiné ebraèky slibovaly, e pánbùh darovanou
jim almunu zaplatí stotisíckrát, ona la hned do miliónù
a miliónù; proto také paní oficiálka Hermannová, která
chodila ke vem licitacím po Praze, dávala almunu jí jediné. Miliónová la rovnì kdy chtìla a kulhala kdy chtìla.
Teï la rovnì a pøímo k panu Vojtíkovi u sochy. Plátìné
suknice se jí kolem suchých hnátù plandaly skoro bez zaustìní, do èela silnì staená modrá plachetka kývala
se nahoru dolù. Její oblièej byl mnì vdy dìsnì protivný.
Samá drobná vráska jako tenounké nudlièky, sbíhající se
ke pièatému nosu a ústùm. Oèi její byly lutozelené jako
u koèky.

Pøistoupla a poblí pana Vojtíka. Pochválen buï Pán
Jeí Kristus, zapoulila ústa.
Pan Vojtíek kývl na znamení, e souhlasí.
Miliónová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Br!
podotkla, já nemám slunce ráda, kdy na mne svítí, musím kejchat.
Pan Vojtíek nic.
Miliónová stáhla plachetku nazad a bylo vidìt celý její
oblièej. Oèima mhourala jako koèka v slunci, teï byly zavøeny, teï zasvítily pod èelem jako dva zelené body. Ústa
její stále sebou kubala; kdy se otevøela, bylo vidìt napøed nahoøe jediný zub, celý èerný.
Pane Vojtíku, zaèala zas, pane Vojtíku, já vdycky
øíkám, kdybyste chtìl!
Pan Vojtíek mlèel. Obrátil jen oblièej k ní a díval se jí
na ústa.
Vdycky øíkám: ano, kdyby pan Vojtíek chtìl, ten by
nám moh povìdít, kde jsou dobøí lidé.
Pan Vojtíek nic.
Copak se tak upøenì na mne díváte? ptala
se Miliónová po chvilce. Copak je na mnì?
Ten zub!  Divím se, proè máte ten jeden zub!
Ach ten zub! vzdychla a pak dodala: To víte, e ztráta
zubu znamená vdy ztrátu jednoho dobrého pøítele. U jsou
vichni v hrobì, kdo mnì pøáli a se mnou to upøímnì mínili,  vichni. Jen jeden jetì zbyl  ale nevím o nìm  nevím,
kde je ten dobrý pøítel mùj, kterého mnì milostivý bùh postavil jetì na cestu ivota. Ach boe, já jsem tuze oputìná!
Pan Vojtíek hledìl pøed sebe a mlèel.

Nìco jako úsmìv, jako radost pøelítlo oblièejem ebraèèiným, ale bylo to oklivé. Zepièatila ústa, celý oblièej
jaksi se jí stáhl do rtù jako do opky.
Pane Vojtíku!
Pane Vojtíku, my dva bychom mohli být jetì astni.
Tadyhle se mnì poøád o vás zdálo, já myslím, e pánbùh tomu
tak chce.  Vy jste tak samoten, pane Vojtíku, nikdo vám
neposlouí.  Vy máte vude pøízeò, máte tuze moc dobrých
lidí.  Vidíte, já bych se k vám pøistìhovala. Kus peøin mám 

Pan Vojtíek mezitím pomalu vstával. U tu stál rovnì a
pravicí si narovnával koené stínidlo své èepice. Rad
utrejch! vyhrkl koneènì a obrátil se bez pozdravu.
Kráèel pomalu k Ostruhové ulici. Dvì zelené koule svítily za ním, a zmizel za rohem.
Pak si Miliónová stáhla plachetku a po bradu a sedìla dlouho nepohnutì. Snad usnula.
*
Divné zvìsti zaèaly se najednou ourat Malou Stranou.
A koho se dotkly, krabal se za uchem. Pan Vojtíek,
znìlo to èasto v rozpravách a za chvilku zas jsi slyel: Pan
Vojtíek!
Brzy jsem zvìdìl ve. Pan Vojtíek prý nebyl ani chud.
Pan Vojtíek prý mìl tam za vodou, na Frantiku, dva
domy. To prý ani není pravda, e bydlí pod Hradem nìkde v Brusce.
Blázny si dìlal z dobrých malostranských sousedù! A
po tak dlouho!

Nastala rozhoøèenost. Mutí se zlobili, cítili uráku, stydìli se, e byli lehkovìrní.
Darebák! pravil jeden.
Je pravda, rozumoval druhý, vidìl ho nìkdo ebrat
v nedìli? To byl nejspí doma, ve svých palácích, a jedl peèenì.
enské jetì váhaly. Dobrá tváø pánì Vojtíkova zdála
se jim pøec pøíli upøímná.
Ale pøiel dodatek zvìsti. On prý má také dvì dcery a
ty prý dìlají sleèny. Jedna prý má lajtnanta a druhá chce jít
k divadlu. Nosí jen samé rukavièky a jezdí do Stromovky.
To rozhodlo i u enských.
Takøka ve dvakráte ètyøiadvaceti hodinách byl osud
pánì Vojtíkùv zjinaèen. Vude ho ode dveøí odbývali,
e jsou zlé èasy. Kde míval obìdy, slyel, e dnes nic
nezbylo, nebo: Jsme chudí, mìli jsme jen hrách, to není
pro vás. Ulièníci kolem nìho poskakovali a pokøikovali:
Domácí pán! Domácí pán!
Byl jsem v sobotu pøed domem a vidìl blíícího se pana
Vojtíka. Pan Herzl stál jako obyèejnì v bílé své zástìøe
mezi domem, opøen o kamennou veøej. Mimovolnì,
v nevysvìtlitelném strachu jakéms jsem vebìhl do domu
a skryl se za silná vrata. Kolem stìejí vidìl jsem blíícího
se pana Vojtíka dobøe.
Èepice se mu v rukou tøásla. Nepøicházel s jasným
úsmìvem jako jindy. Hlava byla sklopena, naloutlé vlasy
zcuchány. Pochválen buï Pán Jeí Kristus, pozdravoval obyèejným hlasem. Pøitom se mu hlava povznesla.
Tváøe jeho byly bledé, oko jakoby døímotou potaeno.
To je dobøe, e jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíku,
pùjète mnì dvacet tisíc. Nebojte se, e pøijdete o nì, bu-

dou na dobré hypotéce. Mohl bych teï koupit dùm tady
vedle U labutì 
Nedomluvil.
Panu Vojtíkovi vyhrnuly se slzy náhle proudem. Vdy
jsem  vdy jsem , zavzlykal, já byl po celý ivot
tak poctivý!
Potácel se pøes ulici a sklesl u zdi pod zatáèkou
k Hradu. Hlavu poloil na kolena a tkal hlasitì.
Vrazil jsem do pokoje k rodièùm, tøesa se na celém tìle.
Matka stála u okna a dívala se pøes ulici. Ptala se: Copak mu øekl pan Herzl?
Hledìl jsem upøenì oknem tam na plaèícího pana Vojtíka. Matka vaøila právì svaèinu, ale kadý okamik pøistoupla také k oknu, vyhlédla ven a zavrtìla hlavou.
Najednou vidí, e pan Vojtíek pomalu se zdvihá. Rychle
ukrojila krajíc chleba, poloila jej na hrnek s kávou a spìchala ven. Volala, kývala z prahu, pan Vojtíek nevidìl a
neslyel. la a k nìmu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíek díval se nìmì na ni. Zapla pánbùh, zaeptal koneènì a pak dodal: Ale teï nemùu nic polknout.
*
Víc pan Vojtíek po Malé Stranì neebral. Za øekou
ovem také nemohl chodit od domu k domu, neznali ho
tam lidé a neznali policajti. Usadil se na Køiovnickém plácku u podloubíèka klementinského, zrovna naproti vojenské stránici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam
pokadé, kdy jsme v prázdné ètvrteèní odpùldne zali
si na Staré Mìsto podívat se na výlohy ryneckých knihkupcù. Èepice leela pøed ním dnem na zemi, hlava byla vdy

svìena k prsùm, v rukou drel rùenec, nevímal
si nikoho. Ple, tváøe, ruce neleskly a neèervenaly se více
jako pøednedávnem, zeloutlá kùe se byla scvrkla do
upinatých vrásek. Mám, nemám to øíci  ale proè bych to
neøekl, e jsem si netroufal pøímo k nìmu, e jsem se plíil
vdy kolem pilíøe, abych mu mohl ètvrteèní své jmìní, ajnový gro, odzadu hodit do èepice a pak rychle utéci.
Pak jsem ho potkal jednou na mostì; vedl ho policajt
na Malou Stranu. A pak jsem ho nespatøil u nikdy.
*
Bylo mrazivé únorové jitro. Venku jetì ero, okno samý
tlustý, kvìtnatý led, v nìm se oranovì odráel svit
z protìjích kamen. Pøed domem zaharail vozík a zatìkali psi.
Doskoè mnì pro dva ejdlíky mlíka, velela matka. Ale
zaobal si krk.
Venku stála mlíkaøka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus lojové svíèky svítil tie v ètyrhranné,
sklenìné lucernì.
Coe, pan Vojtíek? ptala se mlíkaøka a ustala
ve vrtìní vaøeèkou. Ono bylo mlíkaøkám sice úøednì zapovìzeno uívat vaøeèky na dìlání smetanové parády, ale
pan Kedlický byl mu dobrosrdeèný, u jsem to øekl.
Ano, odpovìdìl, nali jsme ho po pùlnoci na Oujezdì
vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý a dali
jsme ho do umrlèí komory ke karmelitánùm. Mìl jen rozedraný kabát a kalhoty, ani koile nemìl.

O MÌKKÉM SRDCI PANÍ RUSKY
1875
Vel Josef, kupec, byl z nejzámonìjích obchodníkù
malostranských. Myslím, e mìl v krámì svém vùbec ve,
co plodí Indie i Afrika, od sladkého døeva a pálené slonové
kosti na letidlo a k zlatému práku. Také byl jeho krám
na námìstí po celý den jak by nabil. Pan Vel byl v krámì
celý den, vyjímaje v nedìli èas velkých slueb boích
v chrámì sv. Víta a pak dobu nìkterých velkých parád, je
mìly praské sbory mìanské, nebo pan Vel byl ostrostøelec, první setnina, první tlupa, tøetí mu vdy od pana lajtnanta Nedomy vpravo. V krámì byl by rád obslouil vechny pøicházející sám, aè mìl tu dva mládence a dva uèedníky, a koho nemohl obslouit, pozdravil, zakýval, usmál se.
Pan Vel usmíval se vlastnì poøád, v krámì, na ulici,
v kostele, vude, obchodní úsmìv byl se mu vryl v lícní svaly
a nemohl ji z nich ven. Milá figurka, nevelký, tlustý,
s hlavièkou stále se potøásající a s tím úsmìvem. V krámì
v placaté èepici a s koenou kupeckou zástìrou, na ulici
v dlouhánském modrém kabátì se zlatými knoflíky a
v baòatém cylindru. Mìl jsem jistou titìrnou pøedstavu o panu
Veli. V domácnosti jeho nebyl jsem za jeho ivobytí nikdy,
ale kdykoli jsem si ho myslil, jak vypadá as doma, byl obraz
vdy stejný: pan Vel sedí bez èepice, ale v zástìøe u stolu,
pøed ním stojí talíø kouøící se polívky, loket má pan Vel opøený
o stùl a ruka drí nabranou líci uprostøed mezi talíøem a
úsmìvnými ústy, a tak tu sedí jakoby vytesán a líce
se nehne ani sem ani tam. Hloupá pøedstava, to vím.

Ale v dobì, kdy nae povídka poèíná  dne 3. kvìtna
184* o 4. hodinì odpolední , nebyl pan Vel u ani iv.
Leel nad krámem v prvním patøe, v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko jetì nebylo pøikryto  pan Vel
usmíval se jetì po smrti a pøi zatlaèených oèích.
Na ètvrtou hodinu urèen byl funus. Umrlèí vùz, tak zvaný
tøapcový, stál ji na námìstí pøed domem. Také tu stála
setnina mìanských ostrostøelcù i s hudbou.
Parádní pokoj byl skoro plný, samá malostranské honorace. To se vìdìlo, e mikuláský pan faráø s asistencí
pøijde trochu pozdìji, jako bylo obyèejem u kadého váenìjího souseda, aby se neøeklo, e se s ním pospíchá
z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem
pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech, velké voskové
svíce kolem katafalku plály lutì a èadily, horký vzduch byl
nasycen èadem, zápachem èerstvì lakované èerné truhly
a tøítìk pod mrtvolou, snad také ji zápachem z mrtvoly.
Panovalo ticho, lidé jen eptali. Plaèících nebylo, nezùstavil pan Vel bliích pøíbuzných a vzdálenìjí øíkají vdy:
Jen kdybych se moh vyplakat  ale nemám slz, kdyby mnì
to srdce utrhlo.  Ano, ano, to je ale tím horí.
Ted vstoupila do pokoje paní Ruska. Vdova po nebotíku Rusovi, hostinském v zahradì Gráfovské, kde bývaly
nejkrásnìjí kanonýrské bály. Ponìvad do toho vlastnì
nikomu nic není, podotknu zde jen mimochodem, co
se vyprávìlo o ovdovìní paní Rusky. Tenkráte byla
u kadého dìlostøeleckého pluku zvlátní setnina bombardérù, mladí, buclatí hoi, krev a mlíko. Tu setninu prý pan
Rus naprosto nenávidìl, prý nìjak kvùli své enuce, a
jednou ho stranì proto zbili. Ale jak praveno, nikomu do
toho nic není. Paní Ruska jedla vdoví chléb svùj ji

na pìtmecítma let, ila bezdìtná v domì svém na Selském
trhu, a kdyby se byl nìkdo zeptal, co poøád dìlá, bylo by
se odpovìdìlo: Chodí na funusy.
Paní Ruska se protlaèila a ke katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostøední výky. S ramenou jí splývala hedvábná èerná mantila, èerný, svìtle zelenými stuhami ozdobený èepec vroubil její kulatou a upøímnou tváø.
Hnìdé její oèi zahledìly se do tváøe nebotíkovy. Zatrhlo jí
to oblièejem, rty se jí zaèaly chvít, bohaté slzy vyhrkly. Tìce zatkala.
Utøela si bílým átkem rychle oèi i ústa. Teï pohlédla
na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskáøka paní
Hirtová a modlila se z kníky. Vpravo stála nìjaká slunì
obleèená panièka, kterou paní Ruska neznala; bylali, jak
se podobalo, z Prahy, musila být odnìkud za vodou. Oslovila ji, to se rozumí e po nìmecku, nebo v národním ohledu byla Malá Strana tenkrát skuteènì levou Prahou.
Dej mu pánbùh vìènou slávu, pravila paní Ruska,
jako by byl iv tu leí a usmívá se, a zase stírala øinoucí
se slzy. el a nechal nás tu  nechal tu také vecku svou
zámonost  smrt je zlodìjka, je.
Neznámá paní neodpovídala.
Jednou jsem byla také na idovském pohøbu, pokraèovala poloeptem paní Ruska, ale to není hezké. Vechna zrcadla jsou zavìena, aby prý nevidìli mrtvolu, a
se obrátí kam chtìjí. Takhle je líp, nebotíka v truhle je vidìt pìknì ze vech stran  já bych øekla, e ta truhla stojí
dvacet zlatých v støíbøe, to je krása! Ale zaslouil si ji, dobrák, jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho
smrt nezmìnila, jen trochu ho natáhla  jako by byl iv,
e?

Já pana Vele zaiva neznala, mínila cizí panièka.
Ne? Ojé, já tuze dobøe. Jetì co svobodného, a také
enu jeho jetì co svobodnou, dej jí pánbùh nebe! Vidím
ji jako dnes, kdy mìli svatbu,  plakala od boího rána,
prosím, plakat celý den, kdy má èlovìk devìt let
u s muským známost! Hloupé, ne? Ten si na ní vyèekal,
devìt let, moh rad èekat jetì devìtkrát devìt. Ta byla!
Povídám, protivná byla. Ze vech byla nejrozumnìjí a nejkrásnìjí a hospodáøství nerozumìla ádná jako ona;
na trhu se smlouvala hodinu o greli, pøi prádle upøela
chudé podìlkyni vdycky nìjakou putnu vody a dìveèky
se u ní nikdy nenajedly. A Vel, ten mìl láznì! Mìla jsem
dvì dìveèky po sobì od nich a vím vecko. Minutu nemìl
pokoje. e prý je jenom proto poøádný, e se jí bojí, a e prý
jí jen proto neodmlouvá, aby se zlobila tím více. Víte, ona
byla, jak øíkáme, romantická, a chtìla, aby ji celý svìt litoval. Poøád si naøíkala, jak ji mu trýzní. Kdyby ji byl mu
ze zlosti otrávil, byla by bývala ráda, a kdyby se byl mu
sám obìsil, taky, alespoò by ji byl svìt litoval.
Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce. Ale
neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska
ani zpozorovala, e sousedka její zapaluje se v tváøi vdy
víc a víc a e uprostøed její øeèi odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem
Uhmühlem, oficiálem u zemské úètárny, pøíbuzným pana
Vele.
Paní Ruska zahledìla se zas na nìmou tváø nebotíkovu. Zase se jí zaèaly rty pozachvívat, slza jí vyprýtila
z oka. Neboák, pravila hezky nahlas k voskáøce paní
Hirtové, ale on je na vechno trest boí, na vechno. Vdy

on také nebyl poctivý, nechme to! Kdyby si byl vzal chudou Tonku, s kterou mìl pøec dítì 
Zdráva v májové noci na kotìti pøijela? zasípalo to
hlasitì za ní a kostnatá ruka muská poloila se jí
na rameno. Vichni pøítomní trhli sebou a hledìli na paní
Rusku a pana Uhmühla, který se teï postavil pøed ni. Natáhl ruku ke dveøím a velel svým sípavým, ale pronikavým
hlasem: Ven!
Copak je tam? tázal se ode dveøí druhý pan Uhmühl,
tehdejí malostranský policejní komisaø. Holá kostra, suchan jako jeho bratr.
Tady ta èarodìjnice se sem vetøela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meè.
Tedy ji bácni pøes pochvu!
To ona dìlá pøi kadém funuse, znìlo z nìkolika stran.
U svedla rámusy i na svatém poli!
Jenom honem ven, velel pan komisaø a chopil paní
Rusku za ruku. Paní Ruska la tkajíc jako dítì.
Takový kandál  a pøi tak krásném funuse, mínili zùstali.
Teï ticho! velel pan komisaø paní Rusce v pøedpokoji,
nebo právì ubírali se kolem faráø a kaplani. Pak ji vedl
ke schodùm. Paní Ruska snaila se sice vypravit nìjaké
slovo ze sebe, ale pan komisaø vedl ji neúprosnì dál a
pøed dùm. Zde kývl na policejního stráníka: Doveïte tu
enu a k jejímu bytu, aby nedìlala pøi funuse ostudu!
Paní Ruska byla zapálena jako pivoòka, ani nevìdìla
víc, co se s ní dìje.
kandál  a tak krásný funus! hluèelo teï zas dole
na námìstí.

Páni Uhmühlové, synové pana Uhmela, mìstského písaøe, vnukové pana Umìla, barvíøe, byli, jak vidìt, tuze
pøísní páni. A proti paní Rusce zavládla dnes nevole malostranská, øekl bych svìtová, kdyby Malá Strana, jak bych
co rodák pøál, pokrývala svìt celý.
Následujícího dne byla paní Ruska obeslána
na komisariát v Mostecké ulici.
Tam bývalo ivo. Kdy v létì úøadovali pøi otevøených
oknech, bylo je slyet pøes celou ulici. Spoutìli
na kadého plnými stavidly, tenkráte jetì nebylo toho
zdvoøilého zacházení, které teï kadý policejní výkon zajisté králí. Èasto se tam pod okny na chodníku zastavoval Josef harfenista, známý revolucionáø malostranský. A
kdy nìkterý z nás mladíkù el kolem a na nìho se podíval,
mrkl Josef, ukázal palcem nad sebe a øekl s klidným úsmìvem: tìkají. Doufám, e v tom nebyl depekt, e hledìl
Josef jen se vyjádøit slovem co moná plastickým.
A tam stála v mantile a èepci se zelenými stuhami o
polednách dne 4. kvìtna roku 184* paní Ruska pøed pøísným panem komisaøem.
Byla zdrcena, hledìla k zemi, neodpovídala. A kdy pan
komisaø pøísnou svou øeè skonèil a jí øekl: Neopovate se
u jaktìiva na nìjaký funus!  Teï mùete jít!  la. Tenkrát ovem mohl pan komisaø zapovìdít i umøít, jakpak
teprv chodit na pohøby.
Kdy vyla z kanceláøe, podíval se pan komisaø
na niího úøedníka a prál s úsmìvem:
Ona za to ani nemùe. Je jako pila, rozøee, co se jí
podloí!
Mìla by platit daò ve prospìch hluchonìmých! mínil
nií.

Zasmáli se hlasitì a byli oba zas v dobré míøe.
Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodìlat bývalé dobré míry své. Koneènì ji nala.
As po pùlroce vystìhovala se ze svého domu a najala
si byt zrovna vedle Újezdské brány. Tady musel kadý funus kolem. A kdy el jakýkoli, vyla dobrá paní Ruska
vdycky pøed dùm a srdeènì plakala.
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Krásná, teplá noc èervnová. Hvìzdy se jenjen tøepetaly, mìsíc svítil tak vesele, vzduch byl samé støíbrné svìtlo.
Nejveseleji jako by ale byl mìsíc svítil na støechy Ostruhové ulice, myslím, e zrovna na tiché ty støechy sousedních
dvou domù, U dvou sluncù a Hlubokého sklepa. Podivné to
støechy, hravì se dostane z jedné na druhou, a jsou samý
kout, samý lab, samé pokraèování. Zvlátì je rùznì profilována støecha U dvou sluncù, tak zvaná sedlová, se dvojím
títem na ulici a dvojím do dvora. Mezi obìma jejími høebeny
je iroký lab, uprostøed pøervaný pøíèní chodbièkou pùdní.
Nad tou chodbièkou je ovem také zase støíka, pokrytá jako
ve ostatní oblými prejzami, tvoøícími po støee sto lábkových pruhù. Z chodbièky jdou dva velké vikýøe do onoho støedního, irokého labu, který bìí pøes dùm jako dobøe rozèísnutá cestièka pøes prostøedek hlavy praského elegána.
Náhle jako by u vikýøù tìch byla zapitìla my.
A zas.
Ted se zároveò ve vikýøi ke dvoru obráceném objevila hlava a prsa muská. Lehce se mu vyvihl ven a stál ve labu.
Byl to as dvacetiletý mladík suché, snìdé tváøe, èerných kadeøí, lehkého chmýøí nad ústy; na hlavì mìl fez, v ruce dlouhý, èerný troubel a na nìm sádrovou dýmku. edivý kabátek, edivá vesta, edivé spodky  Jan Hovora, posluchaè
filosofie, prosím.
Mykuju, a ponocárna je prázdná, bruèel. Pak popoel a ke komínu. Na komínì byl pøilepen pùlarch papíru.
Najednou si pøejel Hovora rukou oèi a pøihlídl blí.

Nìkdo tu byl, nìkdo mnì vymì, bruèel zase, ne nevymìnil  je to mùj papír. Ale , a pøihlídl jetì blí. Teï
se rukou klepl do èela. Ah  slunce mnì mou báseò vytáhlo  je to mlsota! Zrovna jako Petöfimu.  Nebohý Kupka, teï musí pøedveèer svého svátku strávit neopìván a
já mìl tak pìkný nápad, sám svatý Antonín mnì ho tento!
Strhl papír, sbalil a hodil pøes støechu.
Pak usedl, nacpal si dýmku a zapálil. A natáhl se
na teplé prejzy a opøel nohy o lab.
Zas to zamykovalo a Hovora odpovìdìl tímté zvukem
neotoèiv ani hlavu. Do labu se vyhoupl jiný mladík. Mení,
bledý, svìtlovlasý, s modrou èepicí na hlavì, jakou nosila
technická legie v roku 1848. Odìn byl v kazajku a spodky
ze svìtlé plachtoviny; v ústech mìl hoøící doutník. Servus,
Hovoro.
Servus, Kupko.
Co dìlá? a technik Kupka, budoucí inenýr,
se pomalu natáhl vedle Hovory.
Co dìlám. Najedl jsem se nastavované kae a teï
èekám, a mnì bude nanic. Co jsi veèeøel ty?
Já veèeøel jako pánbùh.
A co veèeøí pánbùh?
Nic.
Ehm!  Ale co sebou poøád vrtí?
Eh, rád bych si zul boty. Alespoò zouvák kdybychom
zde mìli ve svém salónu, alespoò ten kousek náøadí!
Zouvák není náøadí, zouvák patøí k rodinì. Línì obrátil
teï teprv Hovora ke Kupkovi hlavu. Prosím tì, zaèal zase,
copak tu kouøí za cigára?  Sprosté? Nebo ty jetì sprostí?

Pøece se mnì ná salón líbí  je to krása stropu! mínil
Kupka.
A tak laciný!
Èím vìtí byt, tím lacinìjí. Pánbùh má byt nejvìtí a
neplatí u pranic.
Tys dnes nìjak zboný pøed svým svátkem.
Støechy, støechy  vy jste moje láska! rozehøíval se Kupka,
ermuje doutníkem ve vzduchu. Závidìl bych kominíkùm, kdyby nemìli pøece jen tak jednostrannì èerný názor do lidského
ivota.
Celý ten rozhovor el volnì, v pohodlných pauzách a
hlasem jaksi pøidueným. Podivno, ve vysokém lese,
na samotách, na horách èlovìk mimovolnì pøiduuje hlas.
To je rozkoná noc, liboval si Kupka dále. To ticho! 
Dnes jezy umí jako Rekùv sen.  A na Petøínì ti slavíci je
to jásání! Slyí?
No, za tøi dny je po svatém Vítu a pak je po klokotu. 
Je to krása!  Za ádnou cenu bych nechtìl bydlet takhle
na Starém Mìstì.
Ba! Na ètyøi míle kolem není tam ptáka. Kdyby si nìkdy
z Uhelného trhu nepøinesli peèené husí stehno domù, nevìdìli by ani, jak pták vypadá.
Teprv jsou tu dva, zahuèel vtom sonorní tenorbaryton ve vikýøi.
Novomlýnský  servus! zvolali Kupka a Hovora. Novomlýnský, mu více ne tøicetiletý, vylézal po vech ètyøech
do labu, pohodlnì, takøka kloub za kloubem.
Zatracené! huèel teï, pomalu se narovnávaje, tohleto pro mne není, tomu jsem nenavyk. Novomlýnský byl
výky nadprostøední, hezky tìlnatý. Jeho tváø byla snìdá,
hladká a kulatá, oèi modré a usmìvavé, pod nosem mìl

mohutné licousy. Na hlavì se mu houpal také fez, na tìle
mìl èerný kabátec a svìtlé spodky.
No  já si nemohu ve své orleánové bundì lehnout
na prejzy jako vy  sednìte, jak se sluí!
Kupka a Hovora u sedìli. Na tváøích jejich byl døívìjí,
trochu strojený klid ustoupil lehkému úsmìvu, dívali se
na Novomlýnského s patrným zalíbením. Bylo zjevno, e on
zde zralostí svou vládne. Novomlýnský se usadil naproti
nim, na svah druhé støechy, a zapálil si doutník.
Tak co dìláte, hoi?
Chválím Malou Stranu, zpovídal se Hovora.
Dívám se na mìsíc, prál Kupka, na toho mrtvého
mue s ivým srdcem 
Teï u myslí ale kadý, e se mùe dívat na mìsíc,
uklíbl se Novomlýnský. Dát vás k cifrám do ouøadu jako
mne! V zvuèném hlase jeho nebylo pranic pøidueného,
pranic utlumeného, Novomlýnský by byl také ve vysokém
lese, na samotách a na horách harail zcela stejnì upøímným hlasem svým. Copak je nového?  ano; poslouchejte, je to pravda, e se Jäkl vèera u Císaøského mlýna topil?  a oblièej jeho se rozesmál.
Zcela doopravdy, kýval Hovora s úsmìvem, plave
jako mlýnský kámen. Zrovna vedle mne sklouzl do tùnì 
zachrochtalo to stranì, vyskoèily bubliny  to jsme
se s ním natahali, viï, Kupko! Pak jsem se ho ptal, co si
tak myslel, kdy se topil, a on øekl, e prý se tomu musil
smát,  proto tak chrochtal.
Vichni tøi se rozesmáli, smích Novomlýnského zrovna
zvonil.
A co to byl dnes za rámus u profesorù, ptal se Novomlýnský zase. Vy jste pak odcházel odtamtud, Hovoro.

Moc pikantní, poulil Hovora ústa. Paní profesorka
pøila mui na psaní, schované v psacím stolku. Bylo od
enské, plno ohnì a lásky,  od paní profesorky samé.
Psala mu je pøed dvaceti lety a dnes na nì pøila a bylo 
podnes nerozpeèetìné! Pomyslete si, jak byla uraena!
Jednoaktová veselohra, usmál se Novomlýnský. Natáhl nohy a zabruèel na Kupku. Kupka byl toti mezitím
doel a na konec labu, sehnul se tam trochu a hledìl
nìkam do dvora. Teï se ji zase vracel, patrnì uspokojen výsledkem z výpravy své. Kupko, kam vás to tam
vdycky èerti nesou? Kam se to díváte  vy slítnete jetì
jednou!
Kam se dívám? Ke knihaøi se dívám. Vy ani nevíte,
e ète u po dvacet let den co den naveèer ivotopis Husùv, e pokadé pøitom pláèe. Díval jsem se, jestli se
u dnes rozplakal; jetì ne!
Hlouposti, kdybyste si vímali nìèeho jiného ne knihaøù, vy mladíci, a Novomlýnský zaluskal prsty. Jestlipak
jste si u vimli té nové kojné naproti u hrnèíøù, to je holka,
jak? Ale je jako luva, nedodrí.
Novomlýnský je jako dobrá hospodynì, s dìveèkami
má nejvìtí køí, litoval Hovora s tváøí opravdovou.
Bae má køí, ani se nevyspí. Ráno je u o páté na ulici
nejhezèí dìveèky chodí jen èasnì zrána pro vodu, aby je
nikdo nevidìl s putnou.
Mlète, já umím rychle spát a proto jsem èasnì vzhùru.
Ostatnì, a Novomlýnský oklepával pomalu doutník o prejzu
a mluvil teï s patrnou zálibou, bývalo, bývalo!  Já býval
nesmírný elegán, osm párù rukavièek jsem zruinoval za
rok. No, je pravda, já mám posud ten malér, e mám
u holek tìstí. Mùu za to, e jsem tak hezký? Pøál bych

vám, vy nedozrálá tìòata, abyste mne vidìli! Kdy já
dìlám vyznání lásky, je zrovna hrùza na mne se podívat. 
Ale, pokraèoval zas rychleji, bavte mne pøece nìèím! Na
kompak je dnes øada, aby urèil pøedmìt pro zábavu?
Na Jäklovi.
Ta tedy nepøijde, mínil Novomlýnský zcela urèitì. Mìli
jsme jednou spolek na veèeøe, kadý den mìl veèeøi platit
nìkdo jiný. Ten, na kterém byla øada, nepøiel nikdy. Pozdvihl pøitom náhodou hlavu k høebenu protìjí støechy. Utopenec! zvolal jakoby zdìen. Kupka a Hovora se rychle
ohlédli.
Tam nad høebenem strmìl tøetí fez a pod ním se smál
Jäklùv iroký, èervený oblièej na celé kolo.
Honem sem, honem! volali vzduní besedníci.
Jäkl se pomalu vyvyoval nad høeben. Teï bylo vidìt
ramena, teï u prsa, teï ivot.
Není ho konce, bruèel Novomlýnský, ten chlap by moh
vycházet v pokraèováních.
Teï se pøeinula pravá dlouhánská noha, teï levá, vtom
obì sklouzly a se straným rachotem se svalil Jäkl po støee do labu, k nohám svých pøátel.
Pøátelé se vøískavì rozesmáli. Zdálo se, e se smìje
celá støecha, ba i ten mìsíc tam nahoøe na nebi.
Nejvíce ze vech se ale smál Jäkl sám. Leel tu
na bøichu a kopal pièkami bot do labu.
Bylo potøeba nìkolika øádných tulcù a leckterého pøátelského kopnutí, ne se Jäkl odhodlal zase se sebrat. Narovnal se pomalu v celé sáhové velebnosti své a ohmatával svùj letní at, at to jakési neurèité, lutavé barvy. Ani
steh nepustil, liboval si pak a usedl vedle Novomlýnského.

No, vymyslils nìco pro dnení zábavu?
Jäkl natáhl ruce mezi kolena a kolíbal chvilku svrchní
tìlo volnì kupøedu a nazad. Pak pohodlnì zaèal: Já  já
jsem si vymyslil, aby jako kadý z nás øíkal nejstarí vzpomínku, kterou ze ivota svého má. Víte, jako tu nejstarí,
kterou 
Vdy jsem si myslil, e pøijde nìco hloupého, zabruèel mu Novomlýnský do toho. To je hrùza, absolvovaný
jurista, èlovìk, který má u nìkolik rigoros 
Vdy vy jste se také tak tuze chytrý nenarodil, durdil
se Jäkl.
Já? Prosím! Mne nosila matka pod srdcem estnáct
mìsícù, a kdy jsem se narodil, u jsem mluvil. Pak jsem
studoval ètyøiadvacet latinských kol a kadé slovo, které
mluvím, pøilo otci na dvacetník.
No, snad to není tak hloupé, mínil Hovora a vyklepával dýmku, zkusme to! Ty má pøece nejstarí svou vzpomínku u nalezenu, Jäkle?
Já? To se rozumí, pøisvìdèil Jäkl houpaje se klidnì
dál. Já se pamatuju na nìco, kdy nebyla mnì snad jetì ani dvì léta. Otec nebyl doma, matka musila pak také
nìkam pøes ulici odskoèit, kam mne s sebou vzít nemohla, a já zùstal sám, sluku jsme nemìli. Aby se mnì nezastesklo, vzala matka z kuchynì ivou husu, kterou chovala na dokrmení, a dala ji ke mnì do svìtnice. Mnì bylo
v samotì té ouzko, objal jsem husu køeèovitì kolem krku,
já strachy beèel, husa strachy kejhala, pìkný ánr, ne?
Tuze pìkný, huèel Novomlýnský.
Ve labu se na chvilku rozhostilo pøemýlivé ticho. Hovora byl u asi tøikráte pøiloil vdy novou rozatou sirku
k nacpané zas dýmce, ale pokadé zapomnìl zatáhnout.

Teï zatáh najednou a spustil: U se mnì vzpomínka vyklubala! Byl jsem s otcem v kláteøe vorilek a jeptiky
mne braly na klín a líbaly mne.
Jetì pìknìjí ne ta husa, huèel zas Novomlýnský.
Máte vy nìco také tak pìkného, Kupko?
Kupka se usmál.
Mùj dìd byl zvoníkem v Rakovníku. Byl tuze stár a tu ho
jednoho dne napadlo, e si sám pozvonil umíráèkem, el
domù, lehl a umøel. Vedli mne k jeho mrtvole  byla
u obleèena a na nohou mìla bílé punèochy , abych políbil mu palce u nohou, u ani nevím, jaká je to povìra: Pak
jsem si hrál kolem truhláøe, který bydlel v domì a pracoval
na truhle.
Famóznì to jde! radoval se Jäkl. A teï Novomlýnský!
Novomlýnský byl zakabonìn a mlèel. Koneènì otevøel
ale pøece ústa.
Já  já nemám praádnou nejstarí vzpomínku.  Vlastnì
 já mám dvì  ale nevím, která je starí. Pamatuju se, jak
jsme se stìhovali z Novozámeckých schodù ní, k Elefantùm,
a já nechtìl z domu, dokud nenesli za mnou kolébku. A pak 
pak jsem jednou øekl své sestøe oklivé slovo  víte, tuze oklivé. Matka mnì nasolila hubu a musel jsem stát u zadní nohy
piana.  Je pravda  dítì je zajímavé stvoøení  takový prakomický obrázek dorostlého èlovìka!  Tak hloupouèké,
tak lhostejné k následkùm, èlovìk vskutku vìøí v andìla stráce.  První moje modlitební kniha vám byla nìmecká. Já ale
neumìl tenkrát jetì ani slova nìmecky  po celý rok jsem se
z ní modlil »Gebet für schwangere Frauen« a nestalo se mnì
pranic.

Jäkl teï zase pracoval nohama do labu. Novomlýnský
spokojenì se na nìho podíval. Vidíte, to se mnì na Jäklovi
líbí. Èlovìk udìlá dobrý vtip a na Jäklovi je hned vidìt úèinek.
Ani mnì nenapadlo smát se vaemu vtipu, bránil
se Jäkl. Mnì napadlo teï nìco obrovsky hloupého!  Staøí
Øímané mìli snad také dìti, ne?
Podobá se.
A ty snad neumìly také hned mluvit jako Cicero, snad
vatlaly jako nae dìti. Pomyslete si vatlanou starou latinu
Hanibaj ante pojtas!  Hanibaj ante pojtas!  Jeímarjajosef!
Kopání Jäklovo pøecházelo teï a v zuøení. Vichni
se smáli, besedníci, støecha, i ten mìsíc nahoøe
s hvìzdièkami jako by chechtal: Hanibaj ante pojtas.
Dnes je Jäkl v dobré míøe, mínil Hovora.
Je, potvrzoval Kupka vedle, proè asi!
Jäkl se byl ji utiil. Sedìl tu vzpøímen a upøímné jeho
oko hledìlo na Kupku. Hm  proè!  Ale proè bych vám
to neøekl  beztoho mne to tlaèí  ano, øeknu!  Jsem zamilován toti vlastnì u nejsem  ale mám se enit  toti
také ne  já vlastnì nevím, jak bych to honem øek.
Hezká? tázal se Kupka rychle.
Nu snad by svým nejlepím pøátelùm nevyvedl tu infámii, e by si vzal oklivou enu? bránil Hovora pøítele.
enit  hm! No co, já bych byl také pro rodinný ivot,
ale páni manelé jsou mnì v tom vude na pøekáku, mínil,
to se rozumí, Novomlýnský. Peníze?
Eh co peníze! Já se neptám po penìzích, po ádném
vìnu. Uhodí nìkolik suchých let a èlovìk to propije.
Tak mladý a u tak lechetný!

Ale které je to dìvèe? ptali se dva najednou.
Lízinka.
Jaká Lízinka?
Perálkovic  krejèího  ze Senováné ulice  znáte?
Bodej! pøisvìdèoval Hovora. Jsou tøi dcery. Nejstarí
Marie  tu nemohu vystát. Jak se na ni podívám, zaène
zívat. Pak Lízinka. A pak Karla, ta suchá.
Tak suchá, e si musí vdycky zuby naslinit, aby mohla
stáhnout ústa. A vidíte, ta se vdala nejdøív, divil se Kupka.
Zkuený Novomlýnský vyzdvihl prst: Ze tøí sester vdá
se nejoklivìjí vdycky napøed  to si pamatujte!
vaòte si, vaòte! bruèel Jäkl. Nemohu to vystát, kdy
nìkdo mnoho mluví, nedostanu se pak nikdy k slovu!
Ano, Lízinka je hezká.
To si myslím!
A jak dlouho se milujete?
Poèkej  teï tomu bude u osmnáct let. A na tváøi
Jäklovì zahrála si jemná ironie. Já chodil do druhé normálky, ona vedle do první. Bylo to v zimì, kdy jsem ji poznal a hned se do ní zamiloval  provdy!  Rozkoné
dìvèátko! Hlavièka jako makovièka, vlasy v dlouhých u,
zlatých copech, tváøièky jako rùe. Na hlavì mìla zelený
hedvábný klobouk a s ramenou jí splýval zelenìlutý viklér. Na kolské tace její byl vyitý bílý pudlík v modrém
nebi  boe, ten pudlíèek! Dìvèátko nebylo dlouho
v nejistotì o citech, jaké ve mnì bylo vzbudilo. Dodal jsem
si jednou srdce, zaèal do ní bouchat snìhovými koulemi,
a kdy utíkala, dohonil jsem ji a strh jí klobouk s hlavy. Od
té doby se na mne usmívala, rozumìla mnì. Ovem  promluvit jsem si na ni také potom jetì netroufal, ale snìhem jsem po ní házel èasto.

As dvì léta nato jsem sám u vyuèoval meního hocha
a ten bydlil v Senováné ulici na konci. Chodil jsem dennì kolem Perálkovic a Lízinka stávala pøed domem. Prostovlasá a bez vikléru byla teprv krásná! Nevinné, èisté
její oko modré hledìlo vdy vesele na mne; nemohl jsem
si pomoci, já se zaèervenal pokadé. Známost nae stávala se vdy dùvìrnìjí. Jednou stála tu a jedla chleba
s máslem. Dodal jsem si zase srdce a zastavil se. Dala
mnì kousek, povídám.  Tumal! øekla a ulomila skývu,
 To já chci vìtí, kádlím galantnì.  I pak by mnì nic
nezbylo! A mám hlad! smála se luznì. el jsem blaený
dál, jetì z dálky Lízince ukazuje obdrenou skývu svou.
koda  brzy nato si vzali rodièe hocha, kterého jsem
vzdìlával, uèitele jiného; mìli hloupou záminku, e my dva
si spolu prý jen hrajem.
Pak jsme se s Lízínkou tak as po patnácte let skoro ani
nevidìli. A letos. Prvního máje  byla nedìle  najednou
mnì napadlo vyjít si trochu dál za bránu  nevím proè, takto by pro mne mohly po celý rok být vechny brány zazdìny. Magnetism srdce nejspí! Jdu do árky k Èisteckému.
Zde sedìl starý Perálek a Perálková a Marie a Lízinka. 
Rozkvetlá rùe! Rámì kulaté jako perioda Goethova. 
Oko podnes tak nevinné, tak èisté jako u dítìte.  Co mu
jsem byl teï za minutu hotov právì tak jako pøed osmnácti lety co dítì.
U stolu, u nìho jsem poblí zasedl, pomlouvali Perálka.
»Kdy mluví, ukazuje poøád na lebku, aby se lidé domnívali, e myslí,  protivný hlupák!« pravil soused.  »Povídá se, e prý svoje dcery fackuje, kdy je nikdo nebere
k tanci,« povídal druhý.  Zdvihl jsem se.  Nebohá Lízin-

ka!  Mláde vedle pod irým nebem tanèila. Víte, já netanèím rád, jsem trochu dlouhého tìla a tu èlovìk nevyvede tak snadno grácii, ale a u mnì to sluí nebo ne! U
stolu s Perálkovými sedìl starý, nu jak se jmenuje ten starý hejtman v penzi, ten  Vítek, ano! Bavil se ivì s Marií.
Známe se. Tedy jsem k nìmu pøistoupil a pozdravil Perálkovy. Lízinka se pousmála, pak se zaèervenala. Za chvilku jsem ji poprosil o tanec. Podívala se na matku a slíbila
mnì ètverylku, do kola e netanèí. To mnì bylo tuze vhod.
Odtanèili jsme ètverylku skoro mlèky. Pak jsme ale li
procházkou podél potoka a tu se øeè rozpoutala. Ptal jsem
se jí, zdali mne jetì zná. Dala hlavièku stranou ní a jen
se tak na mne podívala nevinnýma svýma oèkama. Po
chvilce mnì bylo, jako bych byl zas malým dítìtem, mluvil
jsem o snìhových koulích a o pudlíku a o skývì pomazánky  jí bylo jistì také tak, to jsem cítil. Nu  pak jsem je
doprovázel domù. Lízinku chùze nìjak namáhala, já ji vedl.
»Tak tak, mláde k sobì,« pravil Vítek  protivný chlap! 
Pravda, zamilovaný èlovìk je nedùtklivý i k dobøe mínìnému slovu.
Za nìkolik dní jsem dostal od Lízinky lístek  »um 3 uhr
bei St. Niclas zu komen«. Chvìl jsem se blahem. Od kostela jsme li do Valdtýnské zahrady  tam jsme si pøisáhli vìènou lásku, tam jsem jí slíbil, e do srpna si odbudu promoci a
do dvou let e bude mou.  Pak mne uvedla k rodièùm svým;
vidìl jsem, e Perálek je milý èlovìk a Perálková matka velmi rozafná, jen Marie se mnì nelíbila, hledìla na mne nìjak divnì.
Hned nato  jsou tomu u ètyøi nedìle  musila Lízinka
nakvap ven, k umírající tetì do Klatov.

A vèera pøiel pøítel medik Bure. Povídá mnì mezi
jiným: »Zná Lízinku Perálkovou?«  »Znám.«  »Dnes
porodila kluka, v porodnici na oddìlení.« 
Pøátelé naslouchali Jäklovu vypravování sice potud napnutì, ale pøi zajímavých posledních jeho slovech bylo pøece náhle, jako by u ani nevypravoval,  najednou to vemi tøemi kublo a ohlídli se po vikýøi.
A v poledne pøiel tam nahoru starý hejtman Vítek a
poptával se po jejím zdraví a co se narodilo, dodal Jäkl.
Poslouchají nás domácí holky  chechtají se, zaeptal
v to náhle Novomlýnský. A ji byl vyskoèil a s hbitostí k víøe
a nepodobnou zmizel ve vikýøi. A za ním hupky hupky
Kupka a Hovora.
Mìsíc na nebi natáh krk a naklonil ucho  zdálo se mu,
e slyí po støechou lehký dívèí kvikot a pak mlasknutí.
Snad slyel Jäkl také cosi podobného. Sloil alespoò své
dlouhé ruce klidnì zase mezi kolena, zahoupal se kupøedu a
nazad a bruèel: Kdy se krade v noci, je to okolnost pøitìující.

DOKTOR KAZISVÌT
1876
Neøíkali mu vdycky tak, a po jisté pøíhodì, ale ta byla
tak divná, e pøila i do novin. Vlastnì se jmenoval pan
Heribert a køestním jménem svým nìjak zcela neobyèejnì, jene u nevím jak. Pan Heribert byl lékaøem, toti abych
pravdu mluvil, on byl skuteènì promovován na doktora medicinae, ale neléèil pranikoho a pranic. Sám by se byl
musil pøiznat, e od doby, kdy co student navtìvoval kliniky, nemìl ani jediného nemocného pod rukama. A byl
by se snad i ochotnì k tomu pøiznal, jen kdyby byl vùbec
s nìkým mluvil. Ale byl to èlovìk prazvlátní.
Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaøe malostranského. Matka umøela záhy,
otec umøel krátce pøed synovou promocí a zùstavil mu
na Újezdì jednopatrový domek, snad také nìco penìz, ale
ne mnoho. V tom domku doktor Heribert junior sídlil. Dva
pøízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patøe kupøedu
nesly mu nìco èine, on sám bydlel v prvním patøe ve dvoøe
a k nìmu vedly pøímo ze dvora schody zvlátní, døevìnou møíí
hned dole u dvora uzavøené, takto nekryté. Jak to u nìho
v bytu vypadalo, nevím, e ale il velmi jednodue, vím. Jeden z obou krámkù byl toti hokynáøský, hokynáøka pana
doktora obsluhovala a syn její, Josífek, byl mùj kamarád 
u jsme dávno, tuze dávno dokamarádili, stal se Josífek
pak koèím u arcibiskupa a zpynìl. Ale u nìho jsem zvìdìl, e pan doktor Heribert vaøí si snídani sám, na obìd

e chodí do nìjaké laciné jídelny na Starém Mìstì a veèeøi
e odbývá lecjak.
Doktor Heribert mladí byl by mìl po Malé Stranì dosti pøíznì, kdyby byl chtìl. Po smrti otcovì pøenáeli churaví dùvìru svou na nìho, ale a pøiel chudý neb bohatý,
on nevyslyel ádného a neel nikam. Znenáhla tedy dùvìra pøestala, obyvatelé okolní zaèali ho povaovat za nìco
takového, èemu se øíká zkaený student, a pozdìj se i
posmívali: Ah doktor, ano  ani koèku bych mu nesvìøil!
Doktora Heriberta, podobalo se, pøílinì se to netklo.
Zdálo se, e vùbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu nedìkoval. Kdy el po ulici, vypadalo to,
jako kdy vichr zvadlý list honí sem a tam. Byl postavy skoro malé  podle nové míry mìl jen as tak pùl druhého metru
 a tu suchou postavièku svou kormidloval ulicí tak, aby
byla od ostatních postav lidských vdy aspoò na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré jeho oko bylo jaksi
plno ostychu, jako oko kopnutého psa. Tváø jeho byla svìtlohnìdým vousem zarostlá  zarostlá tváø dle tehdejích
náhledù byla také nìco zcela nesluného. V zimì, kdy
mìl na sobì edivý mlynáøský kalmuk, zapadala hlavièka
pod soukennou èepicí hluboko do límce z bavlnìného
astrachánu, a v létì, kdy mìl edivý, kostkovaný at lehký nebo jetì lehèí at plátìný, kývala se nejistì jakoby
na slabé opce. V létì chodil ji o ètvrté hodinì ranní do
sadù na Mariánských hradbách a tu si zasedl s knihou
v ruce nìkam na nejodlehlejí lavici. Stalo se, e nìkterý
dobrosrdeèný soused malostranský si k nìmu pøisedl a
mluviti zaèal. Ale doktor Heribert vstal, sklapl knihu a el,
neodvìtiv ani slova. Pak ho u nechali zcela. Ano
tak daleko to pøivedl doktor Heribert, e vzdor tomu, e mu

bylo teprv asi ètyøicet let, nestarala se z malostranských
panen o nìho u ani jedna.
Najednou se ale pøihodilo nìco  jak jsem øekl, a do
novin to pøilo! A o tom chci vypravovat.
Byl pøekrásný den èervnový. Takový den, kdy se nám
zdá, e úsmìv nejvyí spokojenosti rozkládá se po nebi,
zemi i po tváøích vech lidí. A v den ten pohyboval se pozdì
odpùldne nádherný pohøeb Újezdem k bránì. Pochovávali pana Schepelera, radu úètárny zemské, èi stavovské,
jak se tenkrát øíkalo. Bùh nám to odpus, ale vìru se zdálo,
e i po tom pohøbu je rozestøen onen úsmìv spokojený!
Tváø mrtvého ovem nebylo vidìt, není u nás zvyk jihu,
kde nosí mrtvé k hrobu v rakvi otevøené, aby se naposled
jetì, ne sklouznou do jámy, ohøáli v slunci. Ale odpoètemli jistou slunou opravdovost, nemohla se jakás veobecná spokojenost upøít. Leela za pøekrásného toho
dne lidem jakoby ve vech údech  pomozme si!
Nejspokojenìjí byli as ti praktikanti zemských úøadù,
kteøí pana radu na márách nesli. Nedali si to vzít. Dva dny
byli v rozechvìní a lítali z kanceláøe do kanceláøe; teï li
hrdì a odmìøenì pod nákladem svým, kadý pøesvìdèen, e spoèívají na nìm zraky svìta a e svìt ten si eptá:
To jsou praktikanti stavovtí! Spokojen byl dále dlouhý
pan doktor Link, který po jen osmidenní nemoci zesnulého pana rady byl od tého vdovy obdrel dvacet dukátù
honoráøe, celá Malá Strana o tom ji vìdìla; el teï
s hlavou trochu sklopenou, jako by pøemýlel. Spokojen
byl soused Ostrohradský, øemenáø a nejblií pøíbuzný
pánì radùv. Zaiva ho sice pan strýèek zanedbával, ale
teï u vìdìl Ostrohradský, e v kaftu je mu pøiøknuto pìt
tisíc zlatých, a nìkolikrát byl ji k sládkovi panu Kejøíkovi

mezi prùvodem se pronesl: Pøec mìl dobré jádro! Ostrohradský el hned za rakví a vedle nìho obtloustlý, zdravotou svítící pan Kejøík, nejlepí a nejdùvìrnìjí pøítel nebotíkùv. Zrovna za tìmi dvìma li pánové Kdojek, Muík
a Homann, vesmìs radové zemské úètárny, ale co do
hodnosti mladí ne zesnulý Schepeler; také ti byli patrnì
spokojeni. Ba musíme s bolestí øíci, e ani paní Marie
Schepelerová, sedící samotna v prvním fiakru, neubránila
se veobecné spokojenosti, e ale bohuel ta její spokojenost z èervnové nálady pøímo nevyplývala. Dobrá panièka ta byla ovem enskou, a být ji tøetí den pøedmìtem
vøelého soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také tíhlému jejímu vzrùstu sluely èerné smuteèní aty zrovna roztomile a
vdy trochu bledounká její tváø vyjímala se v rámci èerného závoje zvlátì pìknì.
Jediný, kdo tìce nesl smrt pánì radovu a hluboce
nepøíjemného dojmu nijak se zbavit nemohl, byl sládek
pan Kejøík, posud mládenec, a jak ji praveno, nejlepí a
nejdùvìrnìjí nebotíkùv pøítel. Byla mu mladá vdova ji
vèera zøejmì vyjádøila své oèekávání, e se jí teï patøiènì odmìní za to, e mu u za ivobytí svého manela byla
 tak vìrna. Kdy k nìmu soused Ostrohradský po prvé
dnes pronesl své: Pøec mìl dobré jádro!, odvìtil pan
Kejøík smutnì: Ba nemìl, sic by byl vydrel dýl. A
pak Ostrohradskému více u ani neodpovídal.
Prùvod pomalu doel Újezdské brány. Tenkráte jetì
nebyla brána ta tak k pøefouknutí lehýnká, jak je dnes, vinula se tìkými hradbami, dva dlouhé, køivé a temné tunely stály za sebou, pravá pøedmluva k hrobùm zábranským.

Parádní pohøební vùz byl teï prùvod pøedjel a zastavil
u brány. Knìí se obrátili, mládenci spustili máry pomalu
k zemi a zaèalo kropení. Pak koèové povytáhli pohyblivý
podklad vozu a mládenci zdvihli rakev, aby ji dali na vùz.
Teï se to stalo! Bud e byl na jedné stranì nadbytek sil,
nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost,  náhle
rakev sjela uím koncem k zemi a víko s rachotem odskoèilo. Mrtvola zùstala sice v rakvi, ale svezla se trochu
do kolenou a pravá ruka se vymrtila pøes rakev ven.
Zdìení bylo veobecné. Rázem nastalo ticho,
e soused mohl slyet tikot hodinek v sousedovì kapse.
Zraky vech se vpíjely v nehybnou tváø mrtvého rady. A
zrovna vedle rakve stál  doktor Heribert. Byl se právì
branou vracel z nìjaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem tam, ale náhle byl nucen zùstat stát
zrovna za knìími a teï byl edivý jeho kabátek zrovna
vedle èerného rubáe umrlcova.
To trvalo okamik. Jaksi mimovolnì chopil se Heribert
svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil. Ale podrel ji
v rukou svých, prsty jeho nepokojnì hrály, a oèi spoèívaly
pátravì na mrtvém oblièeji pøed ním. Teï vztáhl ruku a rozevøel víèko pravého umrlcova oka.
No, copak je to? houkl vtom Ostrohradský. Proèpak
se tu nespraví? Máme tak zùstat stát?
Nìkteøí mládenci vztahovali ruce.
Pozor! vzkøikl malý Heribert hlasem k neuvìøení irokým a zvuèným. Ten mu není mrtev!
Nesmysl!  Vy jste blázen! huèel pan doktor Link.
Kdepak je policie!? volal do toho Ostrohradský.

Na vech tváøích byl nejvyí zmatek. Jen sládek Kejøík
byl rychle pøistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má
stát? tázal se dychtivì. Není  opravdu není mrtev?
Není. Je jen strnulý. Teï ho rychle doneste nìkam do
domu, a zkusíme pomoci!
Nejhotovìjí bláznovství! køièel pan doktor Link. Kdy
ten není mrtev, tedy 
Kdopak je to? ptal se Ostrohradský.
I prý doktor 
Doktor Kazisvìt!  Policie! øièel øemenáø, jím byla
náhle zalomcovala mylenka na tìch pìt tisíc.
Doktor Kazisvìt, opakovali páni radové Kdojek a
Muík.
Ale ji nesl obìtovný pøítel pan Kejøík s nìkolika mládenci rakev pomalu do vedlejího hostince U vápenice.
Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouølivý. Pohøební
vùz obracel, fiakøi obraceli, pan rada Kdojek zvolal: Pojïme  vdy se dozvíme vechno!, ale nikdo nevìdìl, co
má èinit. Dobøe e jdete, pane komisaøi! volal Ostrohradský na pøicházejícího teï policejního úøedníka. Dìje se tu
straná, nedovolená komedie  prznìní mrtvol za bílého
dne  pøed pùl Prahou , a následoval komisaøe dovnitø
Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku u byl Ostrohradský zase venku, za ním komisaø. Rozejdìte se, prosím,
pravil tento k shromádìným, nikdo nesmí tam! Doktor
Heribert tvrdí najisto, e pøivede pana radu k sobì.
Paní radová chtìla z koèáru ven, ale omdlela. Radost
mùe nìkdy i usmrtit. Ted vyel chvatnì pan Kejøík a pøistoupil ke koèáru, kde se panièky s omdlelou paní radovou obíraly. Dovezte ji pomalu domù, doma se vzkøísí,
radil. A pak zabruèel pro sebe: Je pøece pøíjemná  tuze

pøíjemná! Obrátil se, vskoèil do fiakru a odjel, kam ho byl
doktor Heribert poslal.
Vozy se rozjely, truchlící se rozeli. Ale Újezd byl u brány
poøád pln lidí a policejní strá musila pøed domem dbát poøádku. Vypravovali si v kupách nejdivnìjí vìci. Hned jedni
zloøeèili doktoru Linkovi a vypravovali si o nìm pomluvy, hned
zas jiní posmívali se Heribertovi. Obèas se objevil spìchající
pan Kejøík a prohodil nìco se záøícím oblièejem: Máme nejlepí nadìji!  U jsem sám cítil puls. Ten doktor èaruje! 
Dýchá! zvolal poslednì vecek u vytrení a vrhl sebou do
pøipraveného fiakru, aby radostnou zprávu dovezl paní radové.
Koneènì pozdì naveèer, ji k desáté hodinì, vynesli
z Vápenice zakrytá nosítka. Po jedné stranì el doktor
Heribert a pan Kejøík, po druhé stranì komisaø.
Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natluèeno a pøes pùlnoc. O nièem jiném
se nemluvilo ne o vzkøíení pana rady Schepelera a o
doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimniènì.
Ten umí víc, ne co stojí v latinské kuchyni!
Jak se èlovìk na nìho podívá, hned to vidí! U jeho
otec byl výborný  výborný lékaø! To se dìdí.
Ale e nechce praktikovat?  Ten by si musel stát jako
nìjaký dvorní rada!
Má asi peníze, to je to.
A proè mu øíkají doktor Kazisvìt?
Kazisvìt? Já to neslyel.
Dnes jsem to slyel stokrát. 
Po dvou mìsících úøadoval pan rada Schepeler zas
jako døív. Pánbùh na nebi a doktor Heribert na zemi! øíkal. A jindy zas: Kejøík je diamant! 

Celé mìsto mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o nìm
psaly nejspí po celém svìtì. Malá Strana byla pyná.
Vypravovaly se vìci podivné. Baroni, hrabata, kníata hledìli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaøe.
Ba jistý vládnoucí král italský mu uèinil návrh pøímo neslýchaný. Vùbec se co nejnaléhavìji ucházeli o nìho vichni
takoví, z jejich smrti by bylo mnoho lidí mìlo radost. Ale
doktor Heribert byl jako zabednìn. Ba vypravovalo se,
e paní radová mu nesla plný pytlík dukátù, e se k nìmu
ale nikdy nedostala, a naposled prý ji polil z pavlaèe vodou.
Zas bylo vidìt, e o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale
nedìkoval nikdy. Jako døíve kormidloval ulicemi a prùsvitná, suchá jeho hlavièka potøásala se bojácnì jako chmýøí. Nemocného nepøijal nikdy. Ale pøec se mu teï øíkalo
veobecnì doktor Kazisvìt. Spadlo to jako z nebe.
Ji jsem ho nevidìl pøes deset let; ani nevím, ijeli.
Jeho malý domek na Újezdì stojí posud nedotknut. Musím se jednou poptat.

HASTRMAN
1876
Chodil vdy s kloboukem v ruce. A byl sebevìtí úpal
mrazový nebo sluneèní, nanejvý e drel svùj nízký, ale
baòatý cylindr se irokou støechou nad hlavou jako parasol. edivé vlasy byly hladce pøièísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cùpek tak pevnì stlaèený a svázaný,
e se ani nekýval, jeden to z nejposlednìjích cùpkù
v Praze, u tenkráte byly tu jen dva nebo tøi. Zelený fráèek
jeho, se zlatými knoflíky, mìl ivùtek jen krátký, zato byly
ale osy dlouhé a tloukly hubenou, malou postavièku pánì
Rybáøovu do vychrtlých lýtek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa,
èerné spodky ly jen po kolena, kde se svítily dvì støíbrné
pøazky, pak dál byly snìhobílé punèochy zas a k jiným
dvìma støíbrným pøazkám a pod tìmi ouraly se velké støevíce. Bylyli ty støevíce nìkdy obnovovány, nevím, ale vdycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná
kùe ze støechy nejstarího fiakru.
Suchý, pièatý oblièej pánì Rybáøùv byl ozáøen vìèným úsmìvem. Zvlátní podívání bylo na pana Rybáøe, kdy
el po ulici. Kadých dvacet krokù zùstal stát a obrátil
se vpravo a vlevo. Podobalo se, e jeho mylenky nejsou
v nìm, e jdou uctivì asi krok za ním a poøád ho baví nìjakými veselými nápady, take pan Rybáø musí se usmívat
a obèas se po ètverácích ohlídne. Kdy nìkoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovaè pravé ruky do výe a lehýnce
hvízdl. Takové lehýnké hvízdnutí zafièelo vdy také, kdy

pan Rybáø zaèal mluvit, a obyèejné zaèínal s ïjó!, co
mìlo význam potakující.
Pan Rybáø bydlel v Hluboké cestì, hned dole vlevo,
s vyhlídkou na Petøín. Ale kdyby byl býval ji a u samého
domu, jakmile spatøil nìjaké cizince, kteøí zahýbali vpravo
na Hradèany, vdy el za nimi. Kdy zastavili u rozloité
vyhlídky a obdivovali se kráse naí Prahy, stál vedle nich,
pozdvih prst a hvízdl: Ïjó, moøe!  Proè nebydlíme
u moøe! Pak el za nimi do Hradu, a kdy se cizinci
ve svatováclavské kapli obdivovali zas stìnám vyloeným
èeskými drahokamy, hvízdl po druhé: To si myslím! U nás
v Èechách hodí pasák kamenem za stádem, a kámen má
èasto vìtí cenu ne celé stádo! Víc jim neøekl nikdy.
Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráèek a pro to moøe
øíkali jsme mu hastrman. Ale v úctì jsme ho mìli staøí mladí. Pan Rybáø byl justiciárem na výslubì, nìkde od Turnova. Zde v Praze il u své blízké pøíbuzné mladé, která mìla
nevysokého úøedníka za mue a s ním u dvì nebo tøí dítky.
Vypravovalo se, e pan Rybáø je a bájeènì bohat. Ani ne
tak na penìzích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku
mìl, øíkali, stát vysokou èernou skøíò, v té skøíni byly samé
nízké, ètyrhranné katule èerné, hezky velké, a v kadé katulí byl vnitøek snìhobílou lepenkou rozdìlen na samé ètverce a v kadém ètverci leel na bavlnce lesknoucí
se drahokam. Byli lidé, kteøí to vidìli. Nael a sebral prý
ve sám na hoøe Kozákovì. My dìti jsme si vypravovaly,
e kdy u ajvlù tak se nazývali ti pánì Rybáøovi pøíbuzní 
myje se podlaha, posypávají ji místo pískem samým natluèeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vdy jsme ukrutnì
závidìly dìtem ajvlovým. Jednou jsem sedìl nad pøíkopem vlevo za Bruskou branou poblí pana Rybáøe. Tam use-

dal toti pan Rybáø kadého krásného dne na hodinku pohodlnì do trávy a kouøil si z krátké dýmky. Tenkrát li náhodou dva vìtí studující kolem. Jeden z nich prskl a pravil:
Ten kouøí maminèinu vatýrku! Od té doby pokládal jsem
kouøení maminèiny vatýrky za poitek, jaký si mohou dovolit jen lidé velice zámoní.
Takto se procházel hastrman  ale ne, neøíkejme mu
tak, vdy u nejsme dìti!  vdy jen po Bruských hradbách.
Potkalli nìkterého kanovníka, jejich procházky také vdy
ly sem, zastavil se a promluvil s ním nìkolik pøívìtivých
slov. Kdysi  poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí
slyel jsem ho, jak rozmlouval s dvìma kanovníky, sedícími na lavièce. On stál. Mluvili o Frankreichu a o nìjaké
svobodì, samé divné øeèi. Najednou zdvihl pan Rybáø
prst a hvízdl: Ïjó, já se drím Rosenaua! Rosenau praví:
Svoboda je jako ty avnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury iví a posilují, slabé ale pøemáhají, opojují a znièují. A pak kýv kloboukem a el.
Vìtí a tlustý kanovník prál pak: Co to má vdycky s tím
Rosenauem?
Mení, ale také tlustý odvìtil: Spisovatel, nejspí spisovatel.
Já ale pamatoval jsem si vìtu tu co obsah vekeré vyí
moudrostí. O Rosenauovi a o panu Rybáøovi mìl jsem stejnì vzneený pojem. Kdy jsem pak dorùstaje dostával sám
rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, e pan Rybáø byl
vskutku tenkrát citoval zcela vìrnì. Jen s tím rozdílem,
e zmínìnou vìtu nenapsal Rosenau, nýbr jakýs Rousseau. Patrnì byla mrzká náhoda pana Rybáøe svedla
s nìjakou lehkomyslnou tiskovou chybou.

Proto vìru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírnì dobrý èlovìk!
Bylo to v sluneèní den srpnový, tak as ke tøetí hodinì
odpolední. Kdo el právì Ostruhovou ulicí, zùstal stát; kdo
stál právì tak po domácku venku, zavolal honem nìco
dovnitø domu; z krámù vybíhali lidé. Vichni se dívali za
panem Rybáøem, kráèejícím dolù.
Jde nìkam se vychloubat svým bohatstvím, øekl pan
Herzl, enkýø U dvou sluncù. Podotýkám, e druhý pád
mnoného poètu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela urèitì sluncù.
Ojé! volal pan Vitou, kupec na rohu, musí být zle, nese
na prodej ! Je mnì líto, musímli øíci, e pan Vitou netìil
se pøíliné vánosti u sousedù. Vypravovalo se o nìm,
e jednou u byl blízek bankrotu, a podnes se dívá dobrý
malostranský soused na bankrotáøe naprosto jinak ne svìt
ostatní.
Ale pan Rybáø kráèel klidnì dál, trochu rychleji ne jindy. Pod levým padím nesl jednu z tìch ètyrhranných katulí èerných, o nich tolik povídáno. Tiskl ji pevnì k tìlu,
take smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze
pøiklíen. V pravé ruce mìl panìlku s placatým knoflíkem
ze slonové kosti, znamení to, e pan Rybáø jde nìkam
na návtìvu, nikdy jindy nenosil hùl. Pozdravován zdvihal
hùl a hvízdal mnohem hlasitìji ne jindy.
Seel Ostruhovou ulicí, pøeel Svatomikuláským námìstím a veel do domu ambereckého. Tam bydlel
v druhém patøe gymnasijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a pøírodozpytec. Tedy mu vzdìlání trochu tenkráte neobyèejného. Návtìva netrvala dlouho.

Pan profesor byl v dobré míøe. Jeho hømotné, podsedlé tìlo bylo si právì odpoledním spánkem odpoèinulo.
Dlouhé edé vlasy, vìnèící lysé temeno, jeily se sem tam
v pohodlném nepoøádku. Modré, duchaplné a vdy pøívìtivé oèi se svítily. Tváøe, beztoho vdy rudé, hoøely. Ty iroké, dobré tváøe byly trochu silnì netovicemi porvány a
zavdávaly panu profesorovi pøíèiny k stálému vtipu. Tak
je to na svìtì, øíkal, kdy se dìvèe smìje a má v tváøi
dùlek, je prý hezké; já kdy se smìje, mám sta dùlkù, a
jsem prý pøec jen oklivý.
Pokynul panu Rybáøovi k pohovce a ptal se: Èím tedy
mohu slouit?
Pan Rybáø poloil katuli na stùl a sundal svrek. Pestré kamínky zazáøily.
Já bych  já jen, co tadyhleto tento  jakou to má asi
cenu , koktal.
Posadil se pak a opøel bradu o knoflík hole.
Pan profesor se zadíval do kamínkù. Pak vyndal jeden
temný, váil v ruce a prohlíel proti svìtlu. To je moldavit,
pravil.
Jak?
Moldavit.
Ïjó, moldavit; hvízdl pan Rybáø. Na tváøi jeho bylo
tak trochu vidìt, e slovo to slyí po prvé v ivotì.
Ten by se hodil pro nai gymnasijní sbírku, jsou u øídké.
Moh byste nám jej prodat?
To by se vidìlo.  Co tak asi 
Tøi zlaté v dvacetnících byste za nìj dostal. No?
Tøi zlaté! hvízdl tenounce pan Rybáø. Brada se zdvihla
a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní? eptl po chvilce
z náhle stísnìného hrdla.

Chalcedony, jaspisy, ametystky, záhnìdy  to nic není.
Za nìjaký okamik byl pan Rybáø zas ji u rohu Ostruhové
ulice. Kráèel pomalu vzhùru. Po prvé ho sousedé spatøili,
an mìl klobouk na hlavì. iroká støecha byla staena do
èela. panìlka se vlekla koncem po zemi a haraila o
dládìní. Neviml si nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se
na té cestì ani jednou neohlíd. Patrnì dnes nedovádìla
ádná z jeho mylenek venku, vechny jeho mylenky byly
v nìm, hluboko.
Dnes ji z domu nevyel, ne na hradby a ne za Brusku.
A byl tak krásný den!
Bylo ji k pùlnoci. Nebe se modralo jako za rána, mìsíc záøil nejpynìjím, nejkouzelnìjím leskem svým, hvìzdy se tøepetaly jako bílé jiskry. Petøín byl pokryt nádhernou
støíbrnou mlhou, støíbrná záplava leela na celé Praze.
Veselé svìtlo lilo se do pokojíku pánì Rybáøova obìma okny, dokoøán otevøenými. U jednoho okna stál pan
Rybáø. Stál tu jako socha, strnulý. Z dáli huèely jezy vltavské, táhlým, mohutným tónem. Slyel je staøeèek?
Náhle sebou trhl. Moøe!  Proè tu není moøe! eptl a
rty se mu zachvìly.
Snad se v nìm vlnila tesknost jako bijící moøe.
Eh! kubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze leely
otevøené katule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu
nejblií z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fi  oblázky! a mejknul jimi oknem ven.
Dole zapraskalo a zaøinèelo sklo. Pan Rybáø dnes ani
nevzpomnìl, e dole v zahradì je skleník.
Strýèku, copak dìláte? ozval se pøíjemný muský hlas
venku, patrnì ze sousedního okna.
Pan Rybáø mimovolnì ustoupil o krok nazpìt.

Dvéøe vrzly a veel pan ajvl. Snad ho byla krásná noc
zdrela u okna. Snad byl zpozoroval na starém strýci neobyèejný neklid a slyel z jeho pokojíku dlouhotrvající ukot. Snad vylehly i nìkteré starcovy vzdechy hlasitì z okna
ven.
Strýèku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet
vechny ven?
Staøec sebou kubl. Pak zaeptal, dívaje se upøenì
k Petøínu: Nemá to cenu  oblázky 
Já vím, e nemají velkou cenu, vdy to znám sám. Ale
cenu mají pøec, pro nás i pro vás. Vy jste si je pracnì sebral  strýèku, nechte je, prosím, vechny pro mé dìti.
Budou se na nich uèit, vy jim budete vypravovat 
Mysleli jste snad, eptal zas staøec monotónnì a
s namáháním, e jsem bohat, a já vskutku 
Strýèku, pravil pan ajvl hlasem pevným, ale pøitom
mìkkým a uchopil starcovu ruku, copak nejsme vámi bohati? Moje dìti by nemìly dìdeèka, moje ena by byla
bez otce, kdybychom nemìli vás. Vdy vidíte, jak jsme
kolem vás astni, vy jste naím poehnáním v domì.
Náhle pøistoupil staøec zas a k samému oknu. Ústa
se mu zachvìla, v oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven.
Nevidìl nic urèitého, ve se tøpytilo jakoby rozputìný
démant, ve se vlnilo  a k samému oknu  a do jeho
oka  moøe  moøe!

Dál u povídat nebudu, dál u neumím.

JAK SI PAN VOREL NAKOUØIL PÌNOVKU
1876
Dne 6. února roku tisíc osm set ètyøicet a jetì nìkolik
otevøel pan Vorel svùj krupaøský krám u Zeleného andìla.
Du Poldi, hörst, pravila paní setníková v patøe nad námi
ke své sleènì dceøi, která la právì do trhu a byla ji venku na chodbì, krupici kup tady u toho nového, mùem to
zkusit.
Mnohý lehkováný si snad pomyslí, e otevøení nového
krupaøského krámu nebylo ani tak zvlátní událostí. Ale takovému bych øekl jen: Ty nebohý! nebo bych docela jen
pokrèil rameny a neøekl nic. Tenkrát, kdy venkovan snad
po dvacet let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou pøiel a do Ostruhové ulice, byl zde kupec na tém rohu jako
pøed dvaceti lety, pekaø pod tým títem a hokynáø v tomté
domì. Tenkrát mìlo ve svoje místo urèené, zaøídit najednou krupaøství tam, kde bylo napøíklad døív kupectví, patøilo
mezi vìci tak hloupé, e na to nikdo ani nepomyslil. Krám
se dìdil z otce na syna, a pøeelli nìkdy pøece na nìjakého
pøistìhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci
na tohoto pøíli cize, nebo se byl jaksi podrobil navyklému
poøádku jejich a nepletl je novotami. Ale on pan Vorel byl
nejen èlovìk naprosto cizí, nýbr zøídil si krupaøský krám
v domì U zeleného andìla, kde pøedtím pøece jaktìiv nebyl krám ádný, a dal kvùli tomu také prolomit zeï pøízemního bytu ven do ulice! Tam bývalo vdy jen obloukové okno
a u toho sedala od rána do veèera paní Staòková pøed modlitební knihou se zeleným stínidlem na oèích, a kadý, kdo

el kolem, mohl ji vidìt. Staøièkou vdovu odvezli pøed ètvrtrokem do Koíø a teï  naè jen ten krám! Krupaø
v Ostruhové ulici byl ji jeden, arci a zcela dole, ale naè
druhého? Tenkráte mìli lidé jetì peníze a kupovali
si vìtinou zásoby pøímo z mlýna. Snad si myslil pan Vorel:
Vak ono to pùjde! Snad si také myslil samolibì, e je
mladý, pìkný chlapík, kulatých tváøí, snivì modrých oèí, tíhlý
jako panna, k tomu svobodný, kuchaøièky e tedy pøijdou.
Ale to jsou samé divné vìci.
Bylo tomu právì také tak asi ètvrt roku, co se pan Vorel
byl pøistìhoval do Ostruhové ulice; pøicházel odnìkud
z venkova. Nevìdìli o nìm nic, ne e je synem mlynáøe;
snad by jím byl sám povìdìl víc, a to ochotnì, ale neptali
se ho. Jevili naproti nìmu vekerou pýchu domorodcù, byl
jim cizí. Veèer sedal v lutém domku pøi dbánku piva,
na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní si ho ani
nevímali, ledae kývli hlavou, kdy pozdravil. Kdo pøiel
pozdìj ne on, podíval se nìj, jako by tu ten cizí èlovìk sedìl dnes po prvé; pøielli on pozdìji, stalo se, e hovor
utichl. Ba ani vèera si ho nikdo neviml, a byla tu pøec
tak srdeèná slavnost! Slavili pan Jarmárka, potovní úøedník, støíbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud
jen starý mládenec, ale zrovna dne 18. února bylo tomu
pìtmecítma let, co by se byl bezmála oenil. Nevìsta mu
zemøela den pøed svatbou, pan Jarmárka víc u
pak na ádnou enitbu nemyslel, zùstal své nevìstì vìren
a mínil to vèera s tou støíbrnou svatbou zcela doopravdy.
Také ostatní sousedé, samí dobøí lidé, nevidìli v tom pranic zvlátního, a kdy pak na konec obyèejné denní pitky
vyndal pan Jarmárka tøi láhve mìlnického, pøipíjeli
si upøímnì. Sklenky kolovaly  paní hospodská mìla v celé

zásobì své jen dvì sklenky vinné  ale ádná nezavadila o
pana Vorla. A pøec mìl pan Vorel dnes zcela novou pìnovku, kovanou støíbrem, a byl si ji poøídil jen proto, aby vypadal jako soused.
Dne 16. února, v est hodin ráno, otevøel tedy pan Vorel svùj krám u Zeleného andìla. U vèera bylo tu nadobro ve upraveno, krám se leskl bìlostí a novostí. V pøíhradách a v otevøených pytlích svítila se mouèka bìlejí ne
ta èerstvì obílená zeï a leskl se hrách lutìjí ne kolem
to pomeranèovì natøené náøadí. Sousedé a sousedky,
kdy li kolem, podívali se dobøe dovnitø, a nìkterý uèinil
krok nazpìt, aby se podíval jetì jednou. Ale do krámu
neveel nikdo.
Vak oni pøijdou, øekl si pan Vorel, odìný v krátký,
edý kalmuèek a bílé, soukenné spodky, o hodinì sedmé.
Jen kdybych mìl u první poèinek, øekl o hodinì osmé,
zapálil si novou svou pìnovku a bafnul.
O deváté hodinì pak vstoupil skoro a mezi dvéøe a
vyhlídl netrpìlivì do ulice, nejdeli koneènì poèinek ten
první. Tu la ulicí vzhùru setníkovic sleèna Poldýnka. Sleèna Poldýnka byla dámièka buclatá, nevysoká, ale silných
ramen a bokù, tak nìco pøes dvacet let stará. Vypravovalo se o ní ji asi ètyøikráte, e se bude vdávat, a svìtlé oèi
její mìly onen výraz lhostejnosti, vlastnì unavenosti, jaký
se vkrade do oèí vech dam, kdy èepec nejde trochu
dlouho. Její chùze byla ponìkud batolivá, ale pøitom mìla
jetì pøíznak svùj zvlátní. V urèitých rozmìrech èasových
toti sleèna Poldýnka vdy klopýtla a sáhla si pøitom vdy
po atech, jako by si byla na nì lápla. Mnì se chùze její
podobala dlouhé epické básni, rozdìlené v zcela urèité

sloky po stejném poètu stop. Zrak krupaøùv spoèinul
na sleènì Poldýnce.
Sleèna pøila s koíèkem v ruce a ke krámu. Pohlédla vzhùru na krám, jako by se nìèemu divila, pak klopýtla
pøes schùdek a ji stála mezi dveømi. Nevela zcela, pøitiskla si átek honem k nosíèku. Byl pan Vorel z dlouhé
chvíle bafal upøímnì a v krámì bylo kouøe dost.
Poníenì ruku líbám. Èím poslouím? tázal se ochotnì
pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpìt a poloil pìnovku
na pudl. Dva ejdlíky prostøední krupice, poruèila sleèna
Poldýnka a obrátila se napolo z krámu ven.
Pan Vorel se èinil. Namìøil dva ejdlíky, pøidal skoro
pùl a vysypal to do papírového sáèku. Bylo mu, jako by
nìco pøi tom mluvit mìl. Ráèíte být, jemnostsleèinko, tuze
spokojena, koktal. Tak  prosím zde!
Mnoholi? tázala se sleèna Poldýnka s jaksi zadreným dechem a kuckla se do átku.
Ètyøi dobráky.  Tak! Poníenì ruku líbám! První poèinek od krásné sleèinky  to budu mít nìjaké tìstí!
Sleèna Poldýnka podívala se na nìho chladnì a vyvalenì. Takový cizí krupaø! Mohl by být rád, kdyby si ho vzala
tamhle mydláøovic zrzavá Anue, a dovoluje si . Neodpovìdìla a vykroèila ven.
Pan Vorel si mnul ruce. Vyhlídl zas do ulice a zrak jeho
spoèinul na panu Vojtíkovi, ebráku. Okamik nato stál
pan Vojtíek, modrou svou èepici v rukou, na prahu.
Zde je dobrák, prál pan Vorel lidumilnì, pøijïte
si kadou støedu. Pan Vojtíek se usmívavì podìkoval a
el. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil: Zdá se mnì,
kdy se na nìkoho tak ostøe zadívám, on e sem do krámu musí. Ono to pùjde!

Ale u Hlubokého sklepa stála setníkovic sleèna Poldýnka a právì vypravovala paní radové Kdojekové: On tam
má tolik kouøe, e je vechno jako uzené. A kdy pøila
v poledne krupková polívka na stùl, tvrdila sleèna Poldýnka urèitì, e z ní cítí tabákový kouø, a poloila líci.
Do veèera si vyprávìli ji vekeøí sousedé, e v krámì
pánì Vorlovì zapáchá vechno tabákovým èmoudem,
mouka e je jakoby praená a kroupy uzené. A ji neøíkali
panu Vorlovi jinak ne uzený krupaø  osud jeho byl rozhodnut.
Pan Vorel netuil nic. První den byl chudièký, dobøe.
Druhý, tøetí den  no vak to jetì pùjde! Na konci téhodne nemìl streny ani dva zlaté ajnu  to je pøec jen !
A lo to poøád stejnì. Ze sousedù nepøiel nikdo a také
málokdy zabloudil do krámu nìjaký venkovan. Pravidelnì
pøicházel pouze pan Vojtíek. Jedinou tìitelkou pánì Vorlovou byla jeho pìnovka. Èím byl mrzutìjí, tím mohutnìjí
kotouèe dýmu vinuly se mu z úst. Tváøe pánì Vorlovy bledly, èelo se svraovalo, ale pìnovka byla den co den èervenìjí a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatì dovnitø krámu na toho neúnavného kuøáka
 kdyby byl, s dýmkou v ústech, jen alespoò jednou vystoupil pøes práh do ulice! Zvlátì jeden z nich, malý pan
Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hoøící
dýmku vyrazit z huby. Instinktivnì sdíleli nechu sousedù
k cizákovi. Ale pan Vorel sedìl mrzutì za pudlem a ani
se nehnul.
Krám pustl a chudl. As po pìti mìsících zaèaly pana
Vorla navtìvovat podezøelé postavy, idé. Pokadé
pak pøivøel pan Vorel sklenìné dvéøe krámské. Sousedé

si povídali zcela urèitì, e Malá Strana uvidí bankrot. Kdo
se jednou se idy spustí!
K svatému Havlu ji se vyprávìlo, e pan Vorel bude
vystìhován a domácí pán e z krámu udìlá zase byt. Koneènì, den pøed stìhováním, zùstal krám zavøen ji nadobro.
Následujícího dne bylo ale pøed zavøeným krámem
pánì Vorlovým od devíti hodin zrána a do veèera poøád
plno lidí. Vypravovalo se, e pan domácí dal, kdy nemohl
nikde pana Vorla nalézt, krám násilnì otevøít, do ulice
e vypadla dole døevìná stolice a nahoøe e se vyhoup
neastný krupaø, obìený zcela ve výi na skobì.
O desáté hodinì pøila soudní komise a vela do krámu domem. Sòali samovraha a pan Uhmühl, malostranský policejní komisaø, pomáhal.
Sáhl do kalmuku nebotíkova a vyndal z nìho dýmku.
Drel ji k svìtlu a pravil: Tak krásnì nakouøenou pìnovku
jsem jetì nevidìl  podívejte se!

U TØÍ LILIÍ
1876
Myslím, e jsem tenkráte ílil. Kadá ilka hrála, krev
byla rozvaøena.
Byla teplá, avak tmavá letní noc. Sirnatý, mrtvý vzduch
posledních dnù byl se koneènì sbalil v èerné mraky. Bouøný vítr je zveèera mrskal pøed sebou, pak se rozhuèela mohutná bouø, zapraskal liják, a bouø a liják trvaly a do pozdní
noci. Sedìl jsem pod døevìnými arkádami hostince U tøí
lilií, poblí Strahovské brány. Malý to hostinec, èetnìji tenkráte navtívený jen vdy v nedìli, kdy tu v salónku pøi pianì bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna
nedìle. Sedìl jsem pod arkádami u stolu poblí okna sám
a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely, liják tloukl
do takové støechy nade mnou, voda crèela v støíkaných
potùècích k zemi, a piano mìlo uvnitø salónku jen kratièké
oddechy a vdy zas se rozzvonilo znovu. Chvilkami hledìl
jsem otevøeným oknem na toèící, smìjící se páry; chvilkami zas zahledìl jsem se ven do tmavé zahrádky. Nìkdy,
kdy lehl jasnìjí blesk, vidìl jsem u zahradní zdi a
na konci arkád bílé hromady lidských kostí. Bývali zde druhdy høbitùvek a právì tento týden vykopali z nìho kostry,
aby je pøevezli jinam. Pùda byla jetì rozryta, hroby otevøeny.
Ale vydrel jsem u svého stolu vdy jen na krátký èas.
Vdy jsem se zas zdvihl a pøikroèil na chvilku k dokoøán
otevøeným dveøím salónku, abych na tanèící se podíval
blí. Vábilo mne tam krásné, as osmnáctileté dìvèe.

tíhlý vzrùst, plné, teplé formy, v týlu pøistøiený volný
èerný vlas, oblý hladký oblièej, svìtlé oko  krásné dìvèe! Zvlátì ale mne vábilo to oko její. Jak voda jasné,
jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti
pøivolává ihned slova: Spíe se nasytí oheò døev a
moøe vod, ne krásnooká nasytí se muù.
Tanèila skoro ustaviènì. Ale dobøe pozorovala, e vábí
zraky moje. Kdy tanèila kolem dveøí, mezi nimi jsem stál,
vdy upøenì se zadívala na mne, a kdy tanèila salónkem
dál, vidìl a cítil jsem, e pøi kadém otoèení zavazuje její
zrak o mne. Nepozoroval jsem, e by byla s nìkým promluvila.
Ji zase jsem tam stál. Zraky nae se ihned setkaly, aè
dìvèe stálo v øadì poslední. Ètverylka se chýlila ke konci,
pátá túra doznìla, vtom vebìhlo jiné dìvèe do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se a ke krásnooké. Hudba
zaèala právì túru estou. Mezi prvním øetìzem eptala
pøibytá krásnooké nìco a tato kývla mlèky hlavou. está
túra trvala trochu dýl, komandoval ji sviný kadetík. Kdy
byl konec, pohlédla krásnooká jetì jednou ke dveøím zahradním, pak la ke pøedním dveøím salónku. Vidìl jsem
ji, jak venku si dává svrchní aty pøes hlavu, pak zmizela.
el jsem a usedl zas na místo své. Bouø zaèala teï
jakoby znovu, jako by jetì nebyla si ani zahlomozila; vítr
huèel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem
v rozechvìní, ale myslil jsem jen na to dìvèe, na ty zázraèné
oèi její. Na cestu domù nebylo beztoho ani pomylení.
As po ètvrthodinì zas jsem se podíval ke dveøím salónku. Zde stála krásnooká opìt. Rovnala si promoklé
aty, utírala vlhké vlasy a starí nìjaká druka jí pomáhala.
A proè jsi la v té nehodì domù? tázala se tato.

Sestra pøila pro mne. Hlas její slyel jsem teï po prvé.
Byl hedvábnì mìkký, zvuèný.
Stalo se nìco doma?
Matka zrovna umøela.
Zachvìl jsem se.
Krásnooká se otoèila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne, zrak její spoèíval na mnì, cítil jsem ruku její
vedle tøesoucí se ruky své. Uchopil jsem ji za tu ruku, byla
tak mìkká.
Mlèky jsem táhl dìvèe dál a dále do arkád, dìvèe následovalo volnì.
Bouø dostoupila teï svého vrcholu. Vítr hnal se jako pøíval vodní, nebe i zemì jeèely, nad hlavami se nám válely
hromy, kolem nás jak by mrtví øvali z hrobù.
Pøitiskla se ke mnì. Cítil jsem, jak se mi k prsùm lepí
vlhký její at, cítil mìkké tìlo, teplý, sálající dech  bylo
mnì, jako bych musil vypít tu zlotøilou dui z ní!

SVATOVÁCLAVSKÁ ME
1876
Sedìl jsem dole na schodech vedoucích na kostelní kùr
a sotva e jsem dýchal. Pøivøenými møíovými dveømi vidìl jsem dobøe po chrámì, vpravo k støíbrnému náhrobku
svatojanskému a pøespøíè chrámu k sakristii na druhé stranì. Ji bylo dávno po odpoledním poehnání, svatovítský
chrám prázdný. Jen u hrobu svatého Jana kleèela jetì
zboná má matka, pohøíena v modlitbì, a od svatováclavské kaple pøicházel starý kostelník, vykonávaje poslední
svou obchùzku. el na tøi kroky kolem mne, zaboèil
k východu pod královským oratoriem, zaharail klíèem,
otoèil zámkem a cvakl jetì na zkouku klikou. Pak el
dále a teï vstala také má matka, poehnala se a kráèela
vedle kostelníka. Náhrobek mnì oba zakryl, slyel jsem
jen dunící kroky jejich, jednotlivé zvuky rozmluvy,
pak se objevili na druhé stranì u sakristie. Kostelník
bouchl tu dveømi, zas harail zámek, cvakla klika, a teï li
k pravému východu. Jetì zaznìlo as dvoje zapadnutí
eleza a já byl v kostele sám a zavøen. Podivný cit mnou
zachvìl, pøes záda mnì pøebìhl horký proud  ale pocit
ten nebyl nepøíjemný.
Honem jsem vyskoèil, vyndal kapesní átek a pøivázal
jím co moná pevnì møíové ty dvéøe, které se takto zavíraly jen na kliku. Pak jsem rychle kráèel po schodech vzhùru
na první odstavec kùru, pøitlaèil se zde ke zdi a usedl zase
na stupínek. Uèinil jsem obé z opatrnosti. Byl jsem pevnì
pøesvìdèen, e dvéøe chrámové se otevøou jetì jednou
a jimi e dlouhými skoky vebìhnou kostelní psi, urèení za

noèní strá. Nikdy jsme my ministranti nespatøili sice kostelní ty psy, ani zatìknout jsme je nikde neslyeli, ale vyprávìli jsme si, e jsou tøi, velcí, strakatí, zlí, vypadající zrovna tak jako ten hafan krále Václava, namalovaný
na obraze za hlavním oltáøem. Netìkají prý nikdy, co je
známkou nejvìtí psí zloby.
Vìdìl jsem, e velcí psi umìjí i kliky otvírat, a proto jsem
dolejí dvéøe pøipevnil átkem. Soudil jsem, nahoru
na kruchtu pak e za mnou nemohou. Ráno ale, a je kostelník zase odvede, e sejdu beze veho nebezpeèí opìt
dolù. Ano, jednalo se o pøenocování v svatovítském chrámì. O tajné, to se rozumí. Ale o velice dùleité. Vìdìli
jsme my hoíci na urèito, e den co den a vdy zrovna o
pùlnoci slouí svatý Václav ve své kapli svatou mi. Abych
se pøiznal, byl jsem zvìst o tom mezi svými soudruhy rozíøil vlastnì sám. Mìl jsem ji ale z dobrého, zcela spolehlivého pramene. Kostelník Havel  øíkali mu Havel Krocan, pro neobyèejnì dlouhý a skvostný jeho nos  vyprávìl o tom doma u rodièù mých, a kdy vyprávìl, støíhal
tak podivnì oèima stranou po mnì, a já uhodl ihned;
e nechce, abych o té tajnosti zvìdìl také já. Sdìlil jsem ji
nejlepím svým dvìma kamarádùm a usnesli jsme se,
e se na tu pùlnoèní mi podíváme,  svatý Václav byl ná
ideál. Já co hlavní zasvìcenec mìl jsem ovem pøednost
a dnes jsem tedy první z trojice sedìl na spodním kùru,
zavøen a oddìlen od celého svìta.
Doma, to jsem vìdìl, dnes mne pohøeovat nebudou.
Dovedl jsem s onou prolhaností, která tak mnohého devítiletého, nadaného hocha králí, matce nalhat, e
si staromìstská teta nae pøeje, abych k ní naveèer pøiel. Rozumìlo se samo sebou, e zùstanu tam pøes noc,

ráno ale e se dostavím urèitì zas na roráty,
k ministrantské své povinnosti. Prozradímli se pozdìji,
co na tom, vdy mohu vyprávìt, jak svatý Václav slouí
mi! Podobalo se mnì, e budu pak skoro tak vzácnou
osobou jako stará Wimmrová, matka hradèanského truhláøe Wimmra, která vidìla vèas cholery jednou na vlastní
oèi, jak kapucínská Panenka Maria, odìná zlatým svým
talárem, kráèela v noci po Loretánském námìstí a kropila domy svìcenou vodou. Lidé tenkráte se tìili, e úmoru
pozbudou; kdy ale cholera právì v tìch domech
pak øádila jetì krutìji ne døív, pøipadli teprv na pravý výklad, e toti Panenka Maria sama, si v sousedství vykropovala ty, kteøí mìli vejít k ní do nebeského království.
Kadý snad se nalézal ji, alespoò na okamik,
v prázdném chrámì sám a ví, jak mocnì ty rozlehlé, tiché
prostory pùsobí na cit. U dítìte, obrazotvorností rozehøátého, oèekávajícího vìci naprosto neobyèejné, je dojem
ovem nesmírnì stupòován. Èekal jsem chvíli  bila ètvrt
 bila pùl a zvuk hodin zapadal do chrámu jakoby do tùnì
 ale nikde u dveøí ani nejmeního ruchu. Neuznali snad
právì dnes potøebu støeit chrám? Èi poutìli psy teprv
za tmy?
Zvedl jsem se ze stupínku a pomalu jsem se narovnal.
Nejbliím velkým oknem vnikalo ji jen mdle a eøe denní
svìtlo. Byl ji pozdní listopad, po svaté Kateøinì, a den
krátký. Zvenèí zalehl ke mnì málokdy nìjaký zvuk, ale kadý zaléhal hlasnì. K veèeru je v konèinì té a smutnì ticho. Nìkdy zalehl tìký krok jednotlivcùv. Po pøestávce
jsem slyel krokù víc a kolemjdoucí dva mutí hovoøili hrubými hlasy. Pak se ozval temný rachot v dáli. Tìký nìjaký povoz projídìl as prùjezdem hradním. Rachot se stal

jasnìjí, patrnì byl povoz vyjel ji sem na prostranství. Ale
stále to harailo silnìji a blí, kopyta cvakala, tìké øetìzy
zvonily, velká kola se drkotala, patrnì to jede vojenský vùz
kolem do svatojirských kasáren. Hlomoz byl tak silný,
e se a kostelní okno lehýnce rozdrnèelo a nìkde na vyí
kruchtì vrabci nepokojnì zapípli. Hluboce jsem si pøi tom
zapípnutí oddechl; vìdomí, e tu nìkde jsou, pøece
se mnou iví tvorové, svlailo mysl.
Ostatnì nemohu øíci, e bych byl v chrámové té samotì cítil tesknotu, strach. Také proè? Byl jsem si sice vìdom neobyèejnosti svého podniku, ale ádné chyby pádné vìdomí høíchu nesklièovalo a netisklo dui mou, naopak, cítil jsem se nadeným, povzneseným. Náboenské
nadení jako by ze mne bylo uèinilo zvlátního, vzneeného tvora, nikdy pøedtím  a pøiznám se: nikdy také ji potom necítil jsem se tak dokonalým, tak veobecné závisti
hodným. Byl bych se klanìl snad sám sobì, kdyby dítì
bylo té hloupé samolibosti mocno, jaké bývá dorostlý èlovìk. Jinde a jindy bych se byl bál tøeba straidel  ale zde
v kostele nemìla straidla pøece praádné moci! A duchové pochovaných zde svatých  mìl jsem dnes zde co
èinit jen se svatým Václavem, a ten pøece mohl mít jen
upøímnou radost ze mne, e se tolikerého odvauju, jen
abych ho vidìl v slávì jeho a jak slouí pánubohu. Bude
li chtít, jak ochotnì budu mu ministrovat, jak pozornì pøenáet kovanou mení knihu ze strany na stranu a jak
si dám pozor, abych zvonkem nezacinkl ani jedenkráte
více, ne je potøebí! A také øemeny u positivku dole chci
tahat a zpívat, zpívat tak vysoko a krásnì, e se svatý Václav a rozpláèe, obì ruce mnì na hlavu poloí a øekne:
Hodné dítì!

Hluènì bijící pátá hodina mne vyruila z dumání mého.
Vyòal jsem teï ze kolské své torby, na øemeni pøes rameno pøevìené, èítací svou knihu, rozloil ji na zábradlí a
jal se èísti. Mladé oèi dovedly to vzdor znaènému eru pøece jetì. Ale kadý, sebeslabí zvuk venku mne vyruoval
a pokadé jsem ustal ve ètení, a bylo venku ji zas mrtvé
ticho. Teï náhle se blíily spìné, malé krùèky. Zrovna pøed
oknem se zastavily. Mikem mne projelo radostné pøesvìdèení, e jsou to oba pøátelé moji. Zvlátní hvízdnutí, to
nae oblíbené, ozvalo se venku. Chvìl jsem se radostí,
e pøátelé stále na mne myslí, e pøece sem jetì odbìhli,  snad budou, chudáci, pak doma jetì za to biti! Zároveò chvìl jsem se i pýchou, e mne teï as obdivují, e by
tak rádi byli as na mém místì, tøeba jen hodinku,  celou
noc nebudou moci spát ti hoi! A jak rád bych já je pustil
na tu hodinku k sobì!
Teï zahoukl Fricek  byl to evcùv Fricek, jakpak bych
ho nepoznal! Mìl jsem ho tak rád, Fricka, a dnes mìl chudák po celý den samé netìstí. Hned ráno pøi první mi
vylil vodu panu faráøi na boty  Fricek se kouká poøád po
kostele místo po knìzi  a odpùldne ho pøistih pan uèitel,
jak se Fricek hubièkoval s øeditelovic Anynkou a dával jí
psaníèko,  my ji mìli rádi vichni tøi, Anynku, a ona nás
taky vechny tøi. A teï zavejskl Kubíèek  Kubíèek, ichuchu! Jak rád bych byl také zavejskl, nebo hvízdl, nebo aspoò hlasitìjím slovem se jim ozval, ale  byl jsem
v kostele.  Hoi hovoøili hlasitì, abych je slyel, nìkdy
vykøikli, rozumìl jsem ale jen jednotlivým tìm vykøiknutým
slovùm. Jsi tam?  Juchu! jsi tam?  Nemá strach?
 Jsem! Nemám! Kdy pøicházel nìkdo, vdy kousek odbìhli, pak hned zas pøili. Bylo mnì, jako bych skrz zeï

vidìl kadé hnutí jejich, a na své tváøi cítil jsem stálý rozloený smích.  Teï to kleplo do okna  a jsem se lekl! 
patrnì hodili kamínkem. A zas! Vtom zahuèel blízko
na prostranství silný, muský hlas  slyel jsem, jak mu
láteøí a jak pøátelé moji utíkají.  Ji se nevrátili.   Ba ji
ne marné èekání. 
Po prvé mnou teï zachvìl pocit jakés tesknoty. Vstrèil
jsem knihu do torby, pøeel k druhému zábradlí a zadíval
se dolù do chrámu. Podobalo se mnì, e vypadá ve nyní
smutnìji ne døíve, smutnìji samo o sobì, bez ohledu
na temno. Pøedmìty jsem rozeznával velmi dobøe, byl bych
je rozeznal pøi tmì mnohem hustí, byly mnì známy. Ale
na sloupech a na oltáøích jako by viselo paijní modré plátno v dlouhánských pruzích, zahalujíc ve v barvu èi bezbarvitost jedinou. Nahnul jsem hlavu pøes zábradlí. Tam
vpravo se záøilo vìèné svìtlíèko zrovna pod královským
oratoriem. Drí je tam kamenný havíø v ruce, známá
ve vzduchu visící a barvami dle ivota natøená karyatida.
Svìtélko záøilo tak tichounce jako nejtií hvìzdièka
na nebi, ani nezakmitalo. Vidìl jsem podlahu dole pod
svìtlem v urèité kostky oddìlenou, kostelní lavici naproti
v temnohnìdém lesku a na nejbliím oltáøi skvìl se slabì
zlatý pruh na roue nìjakého døevìného, vykráleného
svatého. Nemohl jsem sobì ivou mocí vzpomenout, jak
as ten svatý vypadá za svìtla denního. Zrak se kmitl zase
zpìt na karyatidu. Tváø havíøova byla zdola osvìtlena, buclaté formy její vypadaly jako nepovedená, pinavá èervená koule; vyboulené oèi havíøovy, jich jsme se ve dne a
báli, jsem nevidìl. Trochu dále eøil se náhrobek svatojanský, na nìm jsem, mimo svìtlejí barvu, nemohl rozeznat pranic. A zase se dotkl zrak havíøe a tu se mnì po-

jednou zdálo, e drí tu hlavu nìjak schválnì tak nazad,
jako pøi potmìilém smíchu, a e ta èervenost je také jen
z toho smíchu, z utajovaného. Snad e oèima mourá stranou po mnì a smìje se mnì. Vtom mne opanoval strach.
Zavøel jsem oèi a jal se modlit. Pak mnì ale hned zas bylo
volnìji, vstal jsem a pohlédl na havíøe srdnatì. Svìtélko
záøilo klidnì dál. Z vìe bouchala hodina sedmá.
Avak nyní se dostavil jiný pocit nepøíjemný. Zachvìl
jsem se zimou. Venku vládl suchý mráz, zde uvnitø
v chrámì bylo ovem chladno a atu na tìle, aè jsem byl
dobøe odìn, jsem pøece nemìl nadbytného. K tomu
se náhle poèal ozývat hlad. Obvyklá doba veèeøe ji byla
minula a já naprosto byl jsem zapomnìl opatøit se ke své
výpravì nìèím. Brzy jsem byl odhodlán hladu se hrdinnì
protivit, ano vidìl jsem v postìní svém rozhodnì dùstojnou pøípravu ke kynoucí pùlnoèní blaenosti. Avak vkrádající se do tìla zima nedala se zapudit pouhou vùlí, bylo
mnì pohybu tøeba, abych se ponìkud zahøál. Kráèel jsem
po kùru sem a tam, pak jsem doel a za nií varhany, za
nimi vedly schody ke kruchtì vyí a hlavní. Úplnì obeznámen s místnostmi jal jsem se vystupovat po schodech
vzhùru. První schod praskl a ve mnì se zatajil dech. Pøece jsem stoupal dál, pomalu a opatrnì, jako jsme zde
opatrnì stoupávali vzhùru o svátcích, aby nás kalkant neslyel a nezahnal zas dolù døíve, ne jsme mohli nahoøe
vystoupit nìkam za muzikanty.
Byl jsem na hlavní kruchtì. Pomalu jsem kladl krok za
krokem, a jsem se octl v popøedí. Zde, kam jsme
se odvaovali vdy jen s ostychem a dlívali vdy v jakéms
poetickém rozechvìní, jsem teï dlel jednou sám a sám,
nestøeen a nepozorován nikým. Tam nahoøe jsou, po obou

stranách varhan, stupòovitá sedátka upravena, která
se vrí nad sebou jako lavice antického cirku. Na nejspodnìjí stupeò jsem usedl, zrovna vedle tympánù.  Kdo mnì
mohl teï bránit, abych si sám zahrál s tìmi tympány, které mìly pro nás tolik imponujícího pùvabu? Dotkl jsem
se vedlejího na povrchu, zcela lehýnce, jako bych ani pelu
s nìho setøít nechtìl,  pak jsem se ho dotkl prstem zas a
ponìkud silnìji  slyel jsem teï to dotknutí druhé, aè byl
zvuk skoro a k nepoznání, a nechal hry být. Bylo mnì,
jako bych se byl dopustil høíného vyzývání.
Pøede mnou se èernaly na stojanech a na vyvýeném zábradlí velké altáøe. Také tìch jsem se mohl nyní dotknout,
mohl jsem zkusit, zdali bych nìkterý z nich uzdvihl, a ve dne
bych byl pokuení as neodolal. Ty obrovité altáøe byly pro
nás vdy tak tajuplné. Kování jejich bylo mosazné, tìké;
desky polámány; pergamenové listy, které se pomocí døevìných roubíkù obracely, na rozích do píny ohmatány; a
na listech tìch se skvìly zlaté a barevné iniciálky, èerné,
starobylé písmo a na irokých øádcích èerné i èervené noty,
tak velké, e jsme vidìli jejich tvar ostøe i z nejvyího stupínku.
Takový altáø musil být ohromnì tìký, nebo suchý zámecký tenorista jím nemohl ani pohnout  my hoi tím dlouhým tenoristou opovrhovali , a kdy mìl být nìkterý z nich
pøendán, musil to uèinit vdy tlustý, èervený basista, a také
ten pøi tom hekal. Toho basistu jsme milovali, jeho hluboký bas námi zachvíval, jako by tìlem naím el celý proud
hudby, a kdy bylo procesí, dreli jsme se vdy tìsnì vedle nìho.  Zrovna tadyhle pøede mnou stával basista vdy
o velké, a s ním zpívali z jednoho listu jetì jiní dva basisté, ale ji ne tak vydatní. O krok dál vlevo stáli dva tenoris-

té  copak je do tenoru! Ale jednoho z nich, toho meního, jsme si pøece váili. Tloukl také tympány, a kdy bral
palièky do rukou a vedle nìho pan kupec Rojko, domácí
pán od Kamenného ptáka, nasazoval pozoun, nastával
pro nás okamik nejvelebnìjí. A jetì dál vlevo stáli hoi
zpìváci a mezi nimi vemohoucí regenschori. Slyím napomínací jeho slova pøed poèátkem me, ustìní rozdávaných not, huèení zvonù venku teï zacinká zvonek
u sakristie, varhany spustí preludium, e se hlubokými,
táhlými tóny celý chrám otøásá, regenschori natahuje krk
smìrem k hlavnímu oltáøi, náhle teï vihne napøaenou
taktovkou a rázem zavlní se hudba plná, krásná, velebné
Kyrie nese se ke klenbám.  Slyel jsem zpìváky, hudbu,
celou mi jsem prosnil v duchu a do neseného Dona
nobis pacem  jetì nikdy nebyla a nemohla být provedena me tak krásná, jaká tu vynoøila v dui mé, bas znìl
v netuené lahodì, kadý okamik zajásal do plného proudu tympán a pozoun. Nevím, jak dlouho trvala ta me v dui
mé, zdálo se mnì, e nìkolikrát, mezitím co se vznáely
kouzelné zvuky její, z vìe sem zapadaly zvuky bijících
hodin. Náhle mne zas projel silný mráz a mimovolnì jsem
povstal.
Ve výi celé hlavní lodì jako by se byla vznáela lehýnká støíbrná záøe. Èetnými okny vnikalo svìtlo hvìzdnaté
noci, snad i svit luny. Vystoupil jsem na stupátko k zábradlí
a pohlédl do chrámu dolù. Oddychoval jsem hluboce a
zcela zvlátní vzduch, skládající se z vùnì i plísnì, jaký
nalézá se v kadém chrámì, naplòoval mi plíce. Pode
mnou bìlal se mramor velkého mauzolea, naproti
u hlavního oltáøe záøilo druhé vìèné svìtlo a po zlatých stìnách oltáøních jako by nìkdy pøelétal drobný rùový kmit.

 Byl jsem jetì v náboném rozechvìní.  Jaká jen bude
asi ta svatováclavská me!  Na vìi venku as zvony k ní
nezahuèí, bylo by to slyet do svìta a nebylo by více té
bájuplné utajenosti. Ale snad zacinkne jasný zvonek
u sakristie, varhany se rozzvuèí, a náhle, ozáøen kouzelnì
pøidueným svìtlem, pùjde prùvod kolem hlavního oltáøe
a pravou lodí pomalu ke kapli svatováclavské.  Prùvod
bude nejspí v tém poøádku, v jakém bývá po odpoledním nedìlním poehnání; jiný poøádek jsem si nedovedl
ani myslit.
Napøed na èervených bidlech lesklé kovové lucerny 
nejspí e je ponesou andìlé, kdopak jiný! Pak  kdo ale
pak místo zpìvákù? Pravdì se nejvíce podobalo,
e pùjdou po dvou as ty postavy, jejich kamenná, barevnì natøená poprsí nalézají se nahoøe v triforiu: èetí králové, královny z rodu lucemburského, arcibiskupové, kanovníci, stavitelé chrámu. Nynìjí kanovníci zajisté nepùjdou,
nejsou toho hodni, zvlá ne ten kanovník Peina! Ten nejvíc uráel cit mùj. Jednou, kdy jsem pøi poehnání nesl
tìkou kovovou lucernu a trochu nakøivo ji drel, dal mnì
pohlavek. A kdys jindy, kdy mne zvoník pustil na zvonici,
abych ponejprv sám k poehnání zazvonil zvonem Josefem, a já tam byl nahoøe sám a sám a pánem tìch zajímavých kovových velikánù, a po uèinìné práci, pln nejpoetiètìjího rozechvìní, jsem zas sestoupil, stál kanovník Peina u vìe dole a právì se tázal zvoníka: Kterýpak osel
to tam byl? Vdy turmoval!
Vidìl jsem vechny ty staré pány, s tìma kamennýma
oèima, v duchu, jak zahajují prùvod, vak kupodivu! trup a
nohy jsem si pøimyslit nedovedl, nesla se jen ta poprsí, ale
pohybovala se pøece tak, jako by kráèela.  Pak pùjdou

snad ti arcibiskupové, kteøí leí vzadu v Kinské kapli, a za
nimi støíbrní andìlé svatého Jana a za tìmi s krucifixem
na ruce sám støíbrný svatý Jan.  Za ním kosti svatého
Zikmunda, jen nìkolik kostí na èerveném poltáøi, ale poltáø také jako by kráèel. Pak velijací rytíøi v brnìní, po
nich králové a vojvodové ze vech zdejích mauzoleí, nìkteøí odìni skvostnì splývajícím rouchem z rudého, jiní,
mezi nimi Jiøí Podìbrad, z mramoru bílého.  A pak, nesa
støíbrnou roukou zastøený kalich, sám svatý Václav. Vysoká, mladistvì mohutná postava. Na hlavì místo kvadrátku prostou kovovou pøilbu; ale drátìná koile, chránící
tìlo, je zakryta ornátem z leskle bílého hedvábu. Katanové vlasy vlní se v bohatých kadeøích, tváø jeví vzneenou
pøívìtivost a klid. Podivno, dovedl jsem si zcela urèitì myslit
tvar jeho oblièeje, to velké, modré oko, zdravím kvetoucí
líc, mìkce se vlnící vous, ale pøece jako by oblièej nebyl
z masa a krve, nýbr z klidnì záøícího svìtla.
Mezitím co jsem si pøedstavoval prùvod pøítí, mìl jsem
oèi zavøeny. Ticho, umdlenost a rozesnìlá fantazie pùsobily  ovanul mne spánek a nohy pode mnou klesly. Rychle jsem se zas narovnal a zrak pøelítl chrámovou prostoru.
Klidno a mrtvo jako døív, ale teï pojednou poèalo to mrtvo
pùsobit zcela jinak na mne. Cítil jsem zároveò,
e umdlenost má je ji tìká, zimou mnì tuhlo tìlo, a
ze veho toho padl na mne pojednou strach, neurèitý, tím
lámanìjí. Nevìdìl jsem, èeho se bojím, ale bál jsem se a
slabá dìtská mysl nemìla náhle ádné opory.
Sklesl jsem na stupátko a dal se do bolestného pláèe.
Slzy tekly, prsa se svírala, hlasité kytání dralo se mnì z úst
a marnì jsem je pøemáhal. Chvilkami propuklo kytání tím
silnìji, rozlehlo se bolnì kostelním klidem a nenadálým

zvukem tím zvýil se jetì strach mùj. Jen kdybych nebyl
tak sám a sám v tom obrovitém chrámì!  Jen kdybych
nebyl v nìm alespoò zavøen!
Zas jsem hlasitì zasténal, hlasitìji snad ne døív, a vtom
 jakoby v odpovìï  zaznìlo nade mnou ptaèí zapípnutí.
 Vdy jsem tu nebyl sám, vrabèíci tu pøenocovali
se mnou!  A vdy jsem dobøe znal útulek jejich  mezi
trámy zrovna nahoøe nad sedadlovými stupni! Mìli tam
asyl svùj chrámový, bezpeèný i pøed rozpustilými nápady
nás hochù. Rukou mohl kadý z nás sáhnout tam po nich
do trámù, ale neuèinili jsme to nikdy.
Rychle jsem se rozhodl. S utajeným dechem kráèel jsem
pomalu po stupních vzhùru.  Ji jsem byl u trámu  opatrnì jsem si jetì jednou oddych, vztáhl jsem ruku  a ji
jsem drel vrabce v hrsti. Uleknutý pták zaèal pronikavì
pípat, típal mne silnì do prstu, ale nepustil jsem ho. Cítil
jsem pod prsty, jak mu malé teplé srdce ivì bije,  a teï
ze mne spadl vekerý strach. Necítil jsem se víc osamìlý,
ano, vìdomí, e jsem i tvorem silnìjím, nadchlo mne takøka mikem novou odvahou.
Vrabce, umínil jsem si, podrím dále v hrsti. Nebudu se
pak více bát a také neusnu. Vdy beztoho není do pùlnoci u snad tak daleko. Dám pozor, abych hodiny zas nepøeslechl. A natáhnu se zde pøes dva stupnì, ruku
s vrabcem pøiloím k prsùm a oblièejem se obrátím k oknu
kaple svatováclavské, abych ihned vidìl, kdy zazáøí uvnitø
svìtlo k zázraèné mi.
Umístil jsem se a zadíval tam do okna. Bylo temnì eré.
 Nevím, jak dlouho jsem se díval, ale ponenáhlu mìnilo
se temné ero v oknì ve svìtlejí, objevila se tam barva
modrá, vdy jasnìjí a èistìjí, a mnì bylo, jako bych

se díval do nejmodøejího nebe. Vtom zaèaly z vìe hodiny bít a rána padala za ranou, bez poètu, do nekoneèna.
Nesmírná bolest mne náhle probudila, bolest pocházející z mrazu. Celé tìlo jako by bylo zpolámáno a pøetluèeno. Oèi jako by hledìly do velké, krvavì rozhavené
pece. A do uí jako by zaléhal pískot a kvikot zrovna pekelný.
Znenáhla jsem se vzpamatoval. Leel jsem na tìch dvou
stupních, ruku dre pøiloenu k prsùm,  ale ruka byla otevøená a prázdná. Naproti mnì bylo okno svatováclavské
kaple ozáøeno vnitøními svìtly. Positivek huèel a náboný,
mnì dobøe známý zpìv rorátní se vznáel.
Je to snad me svatováclavská? 
Váhavì jsem vstal a sestupoval tie k oknu tomu, vycházejícímu na kruchtu spodní. Bázlivì jsem sklem pohlédl dolù. U oltáøe slouil mi pan faráø. Ministroval mu jeden z kostelníkù a právì zvonil k pozdvihování.
Oko mikem a ve strachu sklouzlo na známé místo
v lavicích. Tam kleèela jako jindy má matka se sklonìnou
hlavou a bila se v prsa. A vedle ní kleèela  staromìstská
teta.
A teï zdvihla matka zas hlavu a já vidìl, jak jí po tváøi
kane slza za slzou.
Byl jsem si ji vìdom veho. Cítil jsem se k smrti zahanben  zoufale neasten  hlava se mnì náhle rozbolela a
toèila se jako v divokém víru. Bolest pro matku, která mne
asi co ztraceného oplakávala a jíto jsem nejspíe nesmírný zármutek zpùsobil, svírala mi srdce a køeèovitì dusila
dech. Chtìl jsem honem dolù, honem pøedstoupit pøed
matku ale nohy náhle bezvládnì sklesly, hlava sklouzla po
zdi a leel jsem na podlaze. Nemírné tìstí as, e skoro

souèasnì se dostavil pláè. Zpoèátku slzy pálily jako oheò,
pak mnì ulevovaly.
Jetì bylo tma a z nebe padal drobný, studený dé,
kdy lidé vycházeli z rorátù. Pokoøený, zklamaný náboenský hrdina stál pøed kostelními dveømi, nikdo si ho vak
nevímal. Také on si nevímal nikoho, ale kdy koneènì
stará matka vedle tety vycházela, cítila najednou
na vráskovité ruce své dva houcí rty.

JAK TO PØILO, E DNE 20. SRPNA ROKU 1849,
O PÙL JEDNÉ S POLEDNE, RAKOUSKO NEBYLO
ROZBOØENO
1877
Dne 20. srpna roku 1849, o pùl jedné s poledne, mìlo být
Rakousko rozboøeno, tak bylo usneseno v spolku pistolovém. Nevím u ani, èím se tenkráte Rakousko provinilo, ale
nepochybuju ani dost málo, e rozhodnuto tak po úvaze hluboké. Nebylo více pomoci, vìc usnesena, odpøisáhnuta, provedení svìøeno osvìdèeným rukám Jana iky z Trocnova,
Prokopa Holého, Prokùpka a Mikuláe z Husi, toti mnì,
pak Rumpálovic Josefovi, synu to uzenáøovu, Frantíku Mastnému, synu evcovu, a Antonínu Hochmannovi, tomu, jen
byl odnìkud od Rakovníka a studoval za peníze svého bratra sedláka. Uvedená pøíjmení historická nebyla udìlena snad
høíèkou náhody, nýbr zcela po zásluze. Já byl ikou, nebo
jsem byl ze vech nejèernìjí, mluvil jsem nejráznìji a hned
do první schùze naeho spolku (odbývala se na pùdì
u Rumpálù) byl jsem se dostavil s èernou páskou pøes levé
oko, co vzbudilo veobecnou senzaci. Tu èernou pásku musil
jsem pak ve vech schùzích mít; nebylo to pøíli pøíjemno, ale
nedalo se ovem nic dìlat. Ostatní mìli na svá pøíjmení nároky rovnì rozhodné.
Vìc byla pøipravena s obezøetností pøímo úasnou. Po
celý rok uívali jsme kadé vycházky ke spoleènému cvièení v házení prakem. Výteèný materiál na praky dodával
Mastný  Prokùpek, a na sto krokù trefili jsme kadý stromový peò, kdy byl jen s mue silný. Tím jsme se ovem
neobmezili. Po celý rok skládali jsme kadý krejcar, a

u poctivì èi nepoctivì nabytý, do spoleèné kasy pistolové, odkud také jméno spolku. Výtìek obnáel nakonec celých jedenácte zlatých. Za pìt zlatých koupili jsme
pøed týdnem na Pøíkopech bambitku lutiské práce, jak
byl prodavaè øekl. Dívali jsme se po celé schùze, je se nyní
za nastalých prázdnin odbývaly dennì, na svou bambitku,
la z ruky do ruky, a kadý z nás potvrzoval, e je to pravá
lutiská práce. Nevystøelili jsme z ní posud arci ani jednou, za prvé proto, e jsme nemìli prach, a za druhé,
e posud trval prohláený stav výnimeèný a my se musili
tedy mít na pozoru. My vùbec jsme byli velmi bedliví, abychom se neprozradili, proto také nepøibrali jsme pranikoho více do svého spolku, byli jsme v nìm jen my ètyøi principisté, ale to jsme vìdìli, e je nás dost. Také jsme za
zbývajících est zlatých mohli koupit bambitku jetì jednu
a tím svou armaturu zrovna zdvojnásobit, ale my sumu tu
urèili na prach, o kterém jsme nemìli zcela jasný pojem,
mnoholi stojí. Na plán, jej jsme mìli, staèila jedna bambitka úplnì. Mìli jsme ovem jetì nìco spolkového, porculánovou dýmku, z ní kouøíval pøi tajných schùzích Prokùpek ve jménu nás vech; byla to pìkná a významná dýmka s namalovaným kalichem, cepem a sudlicí, ale pro dneek nekladli jsme na ni ádné zvlátní váhy. Také jsme mìli
svùj zvlátní elektrický stroj. Zhotovil nám jej bratr Prokopa Holého, zámeènický tovary, ze starého dvougroáku,
ale stroj se neosvìdèil. Nechali jsme jej doma.
Pøedkládám zde ná plán, aby se mu mohl kadý obdivovat. Hlavní úèel: rozboøit Rakousko. Pøední nutnost:
zmocnit se Prahy. Nutný prostøedek: dobýt citadely belvedérské, na výbìku Mariánských hradeb, odkud jsme pány
Prahy a kde nemùeme dle naeho náhledu být odnikud

bombardováni. Vypoètené podrobnosti: citadela bude
pøepadena zrovna v èas polední. Pováímeli, e pøi pøepadání rozlièných tvrzí panuje od nepamìtných èasù úzus
vykonat to vdy o pùlnoci, ale e právì proto o pùlnoci jsou
stráe nejspí vdy nejbdìlejí, musíme pøiznat, e úmysl
ná byl zrozen zrovna z chytrosti ïábelské. Citadela byla
v té dobì støeena jen neèetnì, esti a osmi vojáky. Jeden z nich stál na strái hned u elezných, do nádvoøí vedoucích vrat; vrata byla vdy pootevøena a vidìli jsme, jak
voják tam pohodlnì pøechází. Druhý procházel se na stranì
praské, kde stálo nìkolik dìl. Jakoby nic pøiblííme se
ke vratùm, my ètyøi a jetì nìkdo  hned se uvidí kdo 
vrhnem se na strá, skolíme ji, vezmem jí puku, dvakrát
bouchnem praky do oken stránice, vrazíme dovnitø
na povalující se stráníky, skolíme je a vezmem jim puky.
Zbývá druhá strá. Ta se nejspí vzdá, sváem ji a vezmem jí puku. Nechceli se vzdát, je to její vìc, my ji skolíme. Nato hned zavezem jedno dìlo ke vratùm, zapálíme
smolný vìnec, který tam na bidle trèí, a budem z hradeb
køièet na Praany, e je revoluce. Teï pøijde vojsko, to
se rozumí. Ale nemùe pøes zeï na nás, a my kadý okamik náhle otevøem vrata, vystøelíme mezi nì z dìla a honem zas: vrata zavøem. Skolíme první dolé vojáky, ostatní posádka se asi vzdá, protoe u bude revolucí odevad
ohroena, a nevzdáli se, je to její vìc. My vyrazíme ven,
spojíme se s Praany a první, co udìláme, bude,
e osvobodíme vecky na Hradèanech jetì úpící politické vìznì. Ostatek u je tak pøirozený, jako kdy ito roste.
První velkou vítìznou bitvu svedem u Nìmeckého Brodu,
zalákáme armádu tam. Druhou svedem na Moravském
poli  zrovna na Moravském poli, duch Pøemysla Otakara

volal za pomstu. Pak dobudem Vídnì a rozboøíme Rakousko. Pøi tom nám budou pomáhat u Maïaøi. A
pak skolíme Maïary. Obdivuhodné!
Velmi dùleitou úlohu na samém poèátku krvavého toho
dramatu mìla hrát osoba ta pátá. Nevìdìla o tom pranic
a nemìla nic zvìdìt a v okamiku nejposlednìjím. Byl
to hokynáø Pohorák. Byl odnìkud od Jenèe za Bílou horou a dojídìl s vozíkem a velkým taným psem tøíkráte
týdnì do Prahy se zabitými kuøaty a holuby. Na nìho poukázal vojevùdce Rumpál  Prokop Holý, kdy se jednalo
o vìc velkou, toti o opatøení prachu. Prach si opatøit byla
vìc tenkráte náramnì tìká, kupci smìli ho odprodávat
jen na prokázané úøední dovolení, a Prokop Holý, u jeho
rodièù kupoval Pohorák vdy uzeninu, nám sdìlil,
e kupuje tento v Praze vdy také prach pro jeneèského
kupce. Zeptal se ho, zdali by nechtìl nakoupit prachu také
jemu za dobré mimotní zaplacení, a Pohorák svolil. Dne
19. srpna odevzdáno Pohorákovi Prokopem Holým celých est zlatých, z nich dva zlaté byly královskou odmìnou a ètyøi urèeny na prach. Následujícího dne, slíbil, e
si s prodejem zboí svého i s koupí pospíí, e
pak s vozíkem svým místo k Strahovské bránì pojede
Bruskou a tam e Prokopovi Holému prach odevzdá. Teï
teprv se doví, e je nás tu celá síla, vypøáhne bílého svého
psa z vozíku, nechá vozík stát na silnici a pøidá se k nám.
e se pøidá, nebylo praádné pochybnosti, vdy dostal
dva zlaté, a pak ta èest! Nìco z nìho udìláme
pak na vechen zpùsob, tím mùe být jist. Mimoto nám
sdìlil Prokop Holý, e Pohorák vypravoval vloni po svatoduních svátcích, jak venku v polích strhl husara s konì.

Za Bílou horou jsou nejsilnìjí lidé v Èechách, prál Prokop Holý.
A to jde a za Rakovník, mínil Mikulá z Husi a máchl
mohutnou svou pìstí do vzduchu.
Abych tak øekl, mnì byla souèinnost Pohorákova vìcí
zcela pøíjemnou. A vsadil bych se, e u ostatních vojevùdcù
déla se as reflexe zcela podobná. Jednalo se toti pøi naem plánu, jak svrchu obírnì sdìleno, nejprv o tu strá
u vrat. A tu byla jedna vìc, která se byla zbìhla teprv pøed
málo mìsíci a její stopa zajisté byla podnes na dnì due
kadého z nás. Hráli jsme si tenkráte my ètyøi  a bylo nás
o nìco víc ne ètyøi  v hradebních pøíkopech míèem. Velký pasák jmenovala se vojenská hra nae a váleno semo
tamo po nìkolik hodin. Mìli jsme pøekrásný míè gumový,
jistìe za dva dvacetníky. Hráli jsme výteènì, nebo kolemjdoucí granátník se zastavil, aby se nám obdivoval. Stál tu
dlouho, ano pak se posadil i do drnu, aby se mohl obdivovat pohodlnìji. Náhle se stalo, e míè se kutálel zrovna kolem nìho, granátník se natáhl línì, a se na bøich pøevalil, a
zachytil jej. Pomalu pak vstával  to vstávání jeho nemìlo
ádného konce  a my oèekávali, kam as mohutná jeho
pravice míèem mrtí. Ale mohutná jeho pravice vstrèila míè
pohodlnì do kapsy a mohutné jeho tìlo hrabalo se línì po
úboèí vzhùru. Obklopili jsme granátníka, prosili, øièeli, hrozili  rezultát byl, e dostal Prokop Holý pohlavek a Mikulá
z Husi také jeden. Pak jsme metali kamení, ale granátník
se rozbìhl po nás, a spravedlivá historie musí zaznamenat, e jsme utekli vichni.
Víte, my udìlali zcela dobøe, e jsme ho neseprali,
vykládal pak Jan ika z Trocnova. Víte, co chceme, a
kdo ví, co by se bylo stalo! Kdy je spiknutí, neví se nikdy,

co se mùe stát, já to znám! Já u jsem se celý tøás  chtìl
jsem chlapa chytit  ale myslil jsem si: Poèkej jen! Jasný
výklad ten byl veobecnì pøijat s vdìèností, a kadý potvrzoval, e u se celý tøás a sotva se drel.
V prvních dnech srpna, kdy se jednalo ji o nejsubtilnìjí podrobnosti plánu, ptal jsem se náhle: Koue Pohorákùv pes?
Koue, potvrzoval Prokop Holý; vèera utrh pernikáøovic dìveèce sukni.
To bylo velmi dùleité, e Pohorákùv pes koue.
*
Nastalo jitro památného dne. Neomylná kronika nebes
zaznamenala si je co jitro pondìlní.
Vidìl jsem je lehýnce se eøit, pak popelavì edivìt,
pak se poznenáhla svìtlit, vdy jasnìjího svìtla pøibírat
 ve to v dobách nesmírnì dlouhých. A pøec celá due
prahla podivným zpùsobem touhou, aby se ani neeøilo
ani nesvìtlilo a pøíroda skoèila pøes ten jeden jedinký den.
Oèekával jsem, e se cos podobného najisto státi musí,
modlil jsem se, modlil, a due má, pøiznám se, møela tesknotou.
Nespal jsem po celou noc. Jen nìkdy, mikem pøelítla
zimnièná døímota, hned nato jsem ale sebou zas
na horkém loi mrtil, a mìl jsem co dìlat, abych hlasitì
nezaúpìl.
Copak je ti  ty vzdychá? ptala se nìkolikrát matka.
Tváøil jsem se, jako bych spal.

Pak matka vstala, rozsvítila a pøistoupila ke mnì. Mìl
jsem oèi zavøeny. Poloila dlaò na mé èelo. Ten hoch pálí
jako oheò. Mui, pojï sem, jemu nìco je.
Nech ho, mínil otec, nìkde se vèera vztekal. Èerti jimi
ijou  ale tyhlety spolky musí pøestat, poøád jsou
s Franckem, Josefem a s tím rakovnickým pohromadì 
Vdy ví, e se spolu uèí, jde jim to líp.
Píu upøímnì. Bylo mnì naprosto nevolno. Bylo mnì
nevolno vlastnì u po více dnù, poøád hùø, èím blí pøicházel 20. srpen. Pozoroval jsem cos podobného také
u ostatních vojvùdcù. V posledních schùzích mluvilo
se nìkdy a trochu spletenì. Pøièítal jsem to ve vnitøku
svém tomu, e mají vojvùdcové strach. Pøemohl jsem sama
sebe a vystoupil pøedevèírem ráznì. Odpírali vesmìs co
nejhrdinnìji, rozohnili jsme se, nikdy nebylo mluveno
tak ráznì jako pøedevèírem... Následující noci jsem spal
ale pøece patnì. Ano, kdybych byl cítil naprostou hrdinnost u ostatních, byl bych sama sebe cítil také zcela jinak.
e bych já sám mìl strach, nemohl jsem pøipustit za ádnou cenu. Pøec jsem si myslil, a znìlo to jako tìká aloba
na osud, proè as zrovna mnì pøidìlen ten úkol dìsný. Rozboøení Rakouska zdálo se mnì pojednou býti kalichem plným nevýslovné hoøkostí. Byl bych se rád modlil: Pane, odejmi
kalich ten ode mne!, ale cítil jsem, e není u zbytí, a vrchol
slávy byl mnì pojednou vrcholem Golgoty. Pøísaha vak vázala.
V deset hodin jsme mìli být na místì, v jedenáct mìl
pøijet Pohorák, o pùl jedné mìla se provést akce.
Vyel jsem v devìt z domu.
Pøíjemný letní vánek osvìoval skránì. Modré nebe
se usmívalo jako Márinka, sestøièka Prokopa Holého, kdy

vyzývala k nìjakému ètveráctví. Mimochodem øeèeno byla
Márinka mou láskou. Vzpomnìl jsem si na ni, na úctu, jakou jevila vdy k hrdinné povaze mé, a pojednou mnì bylo
snáz a snáz, prsa se vypínala a due rostla.
Stal se kouzelný obrat, ne jsem dostihl Jeleních pøíkopù, pøistihl jsem se dvakráte, e jsem si byl poskoèil
na jedné noze. Rozpomínal jsem se, jeli ve v poøádku.
Bylo ve vzorném. Dva praky kryly se v mé kapse. V druhé
kapse se kryla èerná páska na oko. Pod ramenem nesl
jsem kolskou knihu, kvùli váleèné lsti. Kráèel jsem po
Mariánských hradbách kolem cvièících se vojenských oddílù a nezachvìl jsem se ani. Vìdìl jsem, ty e do té doby
budou dávno ve svých kasárnách zpìt.
Bylo èasu dost, obeel jsem tedy celou váleènou pozici. Proel jsem Chotkovy sady, kde  stále poblí silnice
vedoucí ji dolù  zaujmouti mìl místo Mikulá z Husi.
Pohlédl jsem dolù do Brusky, kde mìl stát Prokùpek, vyèkávající Pohoráka, aby pak, nadbìhnuv mu strmým úvozem, dal nám rychle zprávu. Vystoupil jsem a k citadelce
a pøeel odtud valy k Bruské bránì. Kdy jsem byl
u citadely, tlouklo mi srdce, kdy jsem se od ní vzdálil, zase
pøestalo. Valy od citadely k Bruské bránì tvoøí dvì vybíhající bastióny. První z nich je cele vyvýena a má nahoøe
v okruhu svém drobnou planinku; v té byl uprostøed tenkráte malý rybníèek se zdìnou obrubou, hustým rákosím
a køovinami kolem  rejditì mnohých naich radovánek.
Pod jedním tím keøem mìli jsme schovánu pìknou hromadu liberních oblázkù pro praky. Okruh druhé bastióny
tvoøí údolí hlubí. Dnes v tom záøezu stojí kavárna Panoráma, tenkrát bylo místo pokryto hustým køovím. O nìkolik

krokù dál je Bruská brána  stanovitì moje co vrchního
vojevùdce.
Usedl jsem na lávku nad branou a otevøel knihu. Lehýnké chvìní probíhalo mi tìlem, nìkdy ournul po zádech mrazík, ale myslím, e to nebyl strach. Bylo mnì vcelku dosti
dobøe. Mnoho k tomu pøispìlo, e jsem nebyl spatøil ani jediného spolubojovníka. Mìl jsem je v pøíjemném podezøení, e dostali strach a nepøijdou. Poøád mne srdce nutkalo,
abych se vùèi tomu hrdì vypnul, abych se cítil,  ale mysl
zas povìrèivì zrazovala, e bych je tím snad pøivolal, a nevypnul jsem se.
Bubny a trubky znìly støídavì na cvièitích mariánském
a belvedérském. Lidé a vozy pode mnou vycházeli a vcházeli do brány. Zpoèátku jsem si jich nevímal, pak zaèala
povìra také zde svou hru. Uhneli se ten zde na konci
mùstku smìrem k Bubenèi, bude s námi zle   uhneli
se vlevo k Podbabì, bude dobøe.  Jeden  tøi  ètyøi 
pìt  vechno jde k Bubenèi  trouby teï od Belvedéru
znìjí jako k útoku  vyskoèil jsem.
Vtom ze svatovítské vìe zaznìla desátá. Ohlédnu se a
vidím, jak alejemi cape Mikulá z Husi ke svému stanoviti. lechetné, odváné srdce  udatný bojovník  i prázdniny obìtoval velké vìci, mohl být u bratra doma u po ètrnáct dní  ale cítil jsem, e je mi trochu na závadu, e ho
vidím. Musil jsem tedy nyní na vojenskou obchùzku, dle
povinnosti své. el jsem, dre otevøenou knihu pøed sebou, pomalu batami. Nikde zde nahoøe procházejícího
se èlovìka.
Doel jsem rybníèku. Zde leel v trávì Prokop Holý. Jak
jsem ho spatøil, zaèal jsem dìlat dlouhé, pádné kroky, jako
by tìká, obrnìná noha dunìla po vozové hradbì.

Prokop Holý drel také knihu v ruce a díval se na mne.
Oèi jeho byly èervené.
Vechno v poøádku?
Vechno.
Má?
Mám.  Toti e má bambitku, jemu svìøenou.
Mrkl jsem po køoví, pod ním leely nae oblázky. Prokop Holý mrkl taky a patrnì se hledìl pøitom trochu pousmát, ale nepovedlo se mu to. Vtom vyel z citadely voják
s konví v ruce, odìný v halenu a pohodlnou èepici. Stálý
to tam sluha. Na toho jsme byli v rozpoètu svém zcela zapomnìli  no, o jednoho víc! Pøicházel pomalu blí, a kdy
byl zrovna u nás, postavil konev na zem. V nás obou hrklo
jako v hodinách.
Mladí pánové, nemají nìjaky cigárko?
Nemáme, my  ale nedopovìdìl jsem, vdy jsem pøec
nemohl øíci, e mimo Prokùpka z nás jetì ádný nekouøí!
Ale dva krejcary jistì mají, dají mi je na báèek! Já jsem tu
u od loòské reberie  nové, silnìjí hrknutí, pravá elektrická rána  a kadý den mnì tu dávají pánové na báèek.
Vyndal jsem dva krejcary a podal mu je tøesoucí rukou.
Voják si hvízdl, sebral konev a odcházel ani
se nepodìkovav.
Kývl jsem rukou a sestupoval k silnici. Veel jsem do
Chotkových sadù a blíil se Mikulái z Husi, zaujímajícímu
lávku na Pìkné vyhlídce. Hledìl pøes knihu dolù. Pádný,
dlouhý krok, jako by opìt obrnìná noha.
Vechno v poøádku?
Vechno, a pousmál se trochu.
Je tam Prokùpek?

Je  a bafèí. Dole sedìl Prokùpek na zábradlí, klátil
nohama a kouøil doutník. Zajisté trojníkový.
Zítra zaènu taky kouøit.
Já taky.
Kývnutí rukou a rozchod co moná pádnými kroky.
Sedìl jsem zas nad branou. Vojáci se vraceli v oddílech
ze zábranského svého cvièitì  výbornì! Ale kupodivu,
dnes jsem hledìl na nì s jakous trapnou nechutí. Jindy mne
pohled na nì drádil, pouhý rachot bubnu staèil
na rozpoutání nejblysknavìjí fantazie; i kdy nebyla, hravì pøimyslil jsem si víøivé, unáející zvuky turecké hudby,
sebe jsem vidìl v èele na frkající brùnì, vracejícího
se zrovna z vítìzných bitev, za mnou vojáci s veselým hrdinným zpìvem, kolem mne jásající národ, já s nehybnou
tváøí, klonì jen nìkdy hlavu, zcela málo. Dnes fantazie jako
od vèerejka pivo, fádnì vyvìtralé, z nìho sobì matka
vaøívala protivnou mnì polívku. Hlavì se nechtìlo do vítìzné výe, jazyk jako by mìl lehkou pokrývku hlíny. Kdy
nìkterý z vojákù náhodou pohlédl vzhùru na mne, cuknul
mùj zrak stranou.
Zahledìl jsem se do kraje. Tiché veselí, jako by na pahorky
a do údolí neslynì padal dé drobounkého zlata. Pøec mìl,
kraj zvlátní elegický tón  zachvìl jsem se vzdor teplému vzduchu.
Pohlédl jsem vzhùru k modrému nebi. Vzpomnìl jsem
si zas na Márinku.  Mé drahé dìvèe!  Ale zdálo se mnì,
e se jí v nynìjím okamiku tak trochu bojím. Mylenka
se uhnula. Nu ano  stotisíc køiákù porazil ika zrovna
houfeèkem lidí  rytíø Percival pobil sto zbrojencù za hodinu  ale bùhví co to je  nìkdy nemá ani historie pøesvìdèující sílu  vyvìtralé pivo, hlína na jazyku.

Ne  nemono  nazpìt nemono  buïsi!
Lidí teï u vycházelo z brány víc ne døív. Zrak je sledoval bez mylenky. Pak zaèala mimovolnì zas povìrèivá
hra a rovnì mimovolnì jsem teï pøi ní uíval úskoku. Vsázel jsem pøi sobì jen na ty, kteøí mìli rozhodnì venkovský
at, a o kterých se mohlo s velkou tedy pravdìpodobností soudit, e pùjdou spí vlevo, ven k Podbabì.
Náhlá zimnice mne rozrazila  vstal jsem namáhavì.
Radìj zas na obchùzku! Beztoho volá neúprosná ji povinnost.
Kdy jsem se blíil pádnými kroky  ale cítil jsem sám,
e nejsou teï moc pádné  zas k Prokopovi, vcházel právì
inspekèní dùstojník do citadely. Poèkáme beztoho, a zase
vyjde.
Ale na tváøi Prokopa Holého pozoroval jsem úbìlovou
bledost.
Pepíku, ty má strach, pravím s upøímným soucitem.
Prokop Holý neodpovìdìl. Poloil ukazováèek pravé ruky
pod pravé oko a stáhl dolejí klapku tak, e bylo vidìt vnitøní
èervený okraj. Známý to posunìk praské mládee, jen
v slova pøenesen znamená naprostou negaci.
Proè jen neøekl, e má strach! Mohlo být Rakousko jetì 
Jedenáct, zajektal Prokop Holý.
Jedenáctá snáela se teplým vzduchem pomalu dolù.
Kadé bácnutí tøepetalo se dlouho kolem sluchu a mimodìk jsem pohlédl vzhùru, neníli zvuk ten nìjak viditelnì
ztìlesnìn. Byly to mohutné rány, které tu odzvánìly jednomu z nejstarích a nejvìtích státních útvarù evropských!
Jetì jsem pomalu obeel vojenskou pozici Mikuláe
z Husi a sestupoval pak volným krokem dolù k Prokùpkovi.

Zdálo se mnì, e musím jeho pozorlivost vrchnìvojvùdcovským pokynem nìjak jetì zbystøit.
Prokùpek sedìl poøád jetì na zábradlí, ale u nekouøil
doutníèek, mìl teï v klínì plnou èepici vestek. Jedl
s velkou chutí a kadou pecku vyndal opatrnì z úst, vzal ji
na ukazováèek, opøel o ni palec, vihl  a u ubíhala hlasitì
naøíkajíc nìkterá ze slepic, které se procházely na druhé
stranì silnice. U byly skoro vechny odbìhly do bezpeèné
vzdálenosti, jen jedna èerná jetì zobala hlínu ponìkud neopatrnì blízko. Právì byl Prokùpek namíøil také na ni, kdy
spatøil mne. Støelný palec mìl pojednou jiný smìr a místo
slepice vihla pecka mou bradu tak ostøe a tiplavì, jako
kdyby ji byl nìkdo koncem bièe pøevih. Prokùpkùv oblièej
záøil blaeností.
Co to dìlá? Ty nedává pozor!
Já? To ví! Já nemám oèi, viï? Chce?
Nemám hlad. Zaè jsou?
Za osm fukù. Vem si.
Vemu ètyry pro Pepíka.  Pozor! Kadý okamik
u mùe pøijít.
A el jsem zas vzhùru. Jetì jsem cítil, jak mne vihla
pecka bolestnì pøes ucho, ale neohlédl jsem se, kráèel
jsem dùstojnì dál.
Bylo pùl dvanácté, kdy jsem byl zas u pozice Prokopa
Holého. Leel poøád jetì nataen v trávì.
Tu má vestky  jsou od Frantíka.
Prokop Holý odstrèil mou ruku. Poloil jsem vestky
vedle nìho a sebe taky, do trávy naznak.
Nebe bez obláèku. Ale kdy se tak èlovìk dívá vzhùru,
znenáhla slábne zrak a zdá se, e se ve vzduchu hemí
samí lehající sebou bílí èervíci. Nejen plný zrak, také plné

tìlo mìl jsem pomalu èervíkù tìch, krev skákala a zas
se zaráela, teï kubl sebou ten sval, teï zas onen. Jako
by roztavené olovo kapalo z nebe.
Obrátil jsem se stranou, tváøí k Prokopovi. Bily tøi ètvrtì.
Ty  poslouchej  obrátil se Prokop Holý pojednou
ke mnì a oèi jeho stály v sloup, jestli nás Pohorák nezradil! To snad ne  zakoktal jsem. Ale nedalo mnì, vstal
jsem a pøecházel sem tam. Nejdìsnìjí mylenky o èerné
zradì válely se myslí.
Tu pohlédnu køovím k úvozu  úvozem bìí Prokùpek
vzhùru, co mu nohy staèí.
Prokùpek!  a první mylenka je: uteème!
Prokop Holý je také ji na nohou. Z druhé strany kvapí
sem Mikulá z Husi. Vidìl té bìícího Prokùpka.
Prokùpek sotva popadá dechu. Èeledínové pijou tam
u krámu koøalku a povídají, e zrovna teï sebral na trhu
policajt hokynáøe!
Nikdo neøekl: To je Pohorák! Ale jako kdy tìký kámen padne mezi ptáky, u jsme byli na vechny strany.
Pádil jsem úvozem dolù, a se hlava tøásla. Mikem
jsem byl u Valdtýnské ulice, ale jakýs pud mne hnal dál.
Zahnul jsem do ulice Senováné, øádkové dládìní ubíhalo pod nohama. Ji jsem byl u kostela sv. Tomáe a chtìl
jsem podloubím kolem námìstí vzhùru  první pilíø minul 
vtom bìh staven a já se tiskl k pilíøi druhému.
Právì policajt zavádìl vedle na stránici Pohoráka,
vozík a psa. Vidìl jsem dobøe, e Pohorák je mocnì dojat. V jeho tváøi byl bol nevýslovný.
*

Dìjepis lidstva mìl by nemilou mezeru, kdybychom nevyprávìli, co se stalo s Pohorákem.
Vjídìl tého dne trochu pozdìji ne jindy Strahovskou
branou do Prahy, ba mùe se øíci, e na hokynáøský zvyk
a praský obyèej ji velmi pozdì: bylo sedm hodin. lo to
hopkem vrkovými ulicemi dolù, podsední tahoun, bílý
hafan, nemusil táhnout a bìel vesele, náruèní tahoun, pan
Pohorák, zdroval vozík a levicí jeho, na voji poloenou,
kubalo to do výe v pravidelných skoro èasových odstavcích.
Copak dnes tak pozdì, Pohoráku? ptal se pecnáø
v Hluboké cestì, kouøící pohodlnì a vysvleèen z kabátu,
venku na chodníku.
I  byly tace, pousmál se Pohorák a zarazil s dlouhým
prrr vozík. Sáhl do pravé kapsy, vyndal slámou opletenou
lahvièku s kmínovkou a podával ji pecnáøovi. Nezavdáme
si?
Dìkuju, já u jsem ráno svou vysrk.
Já taky, ale lepích pìt otèenáù ne jeden. A Pohorák si pøihnul ke dnu, zastrèil prázdnou láhev, kývl a drnèil
dál.
Na Selském trhu u bylo plno. Policajt vodí Pohoráka s vozíkem
sem a tam, Pohorák se s panem kaprálem neúnavnì hádá,
koneènì nalezeno místo. Nìkdy míval Pohorák na trh také zajíce,
máslo, vejce mimo drùbe, dnes mìl jen zabité slepice a holuby.
Drùbenictví bylo jeho hlavním obchodem. Pohorák byl tím zvlátním, ne valnì pøíjemným zápachem, jaký domácí drùbe má, celý
prosáklý, atmosféra kolem nìho mìla na nìkolik krokù zcela urèitý ráz svùj.

Pohorák byl ji silnì pøes padesát. Uèinilli sobì ètenáø
dle nìèeho døíve proneseného ponìtí, e Pohorák vynikal
jakous postavou mohutnou, lituju, e musím obrazotvornosti
jeho dát zcela urèité meze. Pohorák nevypadal tak, jako by
se v jízdárnì chtìl s herkuly rvát o cenu. Byl postavy málo
nadprostøední, k týlu ponìkud nahrblé, a víc sue kostnaté
ne sloité. Jeho suché tváøe byly netovicový mi dùlky
tak zïobány, e by dobrosrdeènìjí èlovìk byl snadno mohl
pøipadnouti na mylenku poradit mu, aby si tváøe dal trochu
vydládit. Na tìle mìl Pohorák drobnì kostkovaný, modravý
kabát, jen ale na nìkterých místech, hlavnì na zádech pod
límcem a na levém ramenì vypadal u jako nekostkované
vyschlé bláto, pak umounìné hnìdé pantalóny, dole vdy
hezky vyhrnuté, tøeba by nebylo prelo u od osmi nedìl. Hlavu
kryla v zimì v létì soukenná, temná èepice, z jejího lemu
vyèuhovala zastrèená akcízová poleta.
Pohorák ustlal slámy pod vozík do stínu a pes se na ni
stoèil. Pak vyndal a rozloil po vozíku své zboí. A
pak se trochu narovnal a rozhlíd.
Panenko, oslovil vedlejí as edesátiletou prodavaèku, dejte mi tu trochu pozor, jo? Cesta mnì vytrávila  jen
hrníèek bryndy!
Zael k blízkému kavárníkovi a vypil hrneèek. Pak el o
tøi kroky dál ke koøaleèníkovi, vysrknul dvì tamprle samoitné a vstrèil lahvièku pro zásobu do kapsy. Pak koupil dvì makové housky, jednu pro sebe, jednu pro psa, a
teï je zas u svého vozíku.
Vpravo nebo vlevo? ptala se pùjèovaèka nízkých stolièek. Pohorák ukázal mlèky prstem, dal enì dobrák a
usedl. Ruka vjela do levé kapsy u kabátu a vyòala dýmku
a sáèek. òùra sáèku se roztoèila, dýmka nacpala, z pravé

kapsy u vesty objevila se katulka sirek a Pohorák bafnul. Chutnalo. A teï se rozhlíd po svém zboí.
Kuøata dám po dvou dvacetnících, holuby po jednom,
bruèí pro sebe a bafá.
Pøistoup zavalitý pan starý. Pan starý nebo paní stará,
èili sládek nebo sládková, poznají se neomylnì dle toho,
e za nimi sluka nese putnu s mìdìnými obruèemi.
Zaè máte ta kuøata?
Zaè je mám? mínil pohodlnì Pohorák a pøendal dýmku do druhého koutu. To bych byl hloupý, abych to øekl.
Ale prodávám je po ètyøiceti dobrých.
I jdìte, blázne, co vám napadá. Po dvaatøicíti. Chcete? Vezmu jich est.
Pohorák zavrtí jen mlèky hlavou, usedne zas a bafá.
Pan starý se vzdálil.
Pohoráku, dnes to za to neprodáte, míní sousední prodavaèka, kterou byl døív nazval panenkou. Nedrte se,
je toho moc v trhu.
I co je ti, babo jedu, do toho! Já si prodám, zaè chci.
Hleï si svých vápenných pukavcù, Pohoráka nebude uèit
prodávat!  Já, kdybych neprodal nic, mám dnes
u výdìlek v kapse, dodal po chvilce, vyndal z vesty nìkolik zlatek a tøepal jimi ve vzduchu.
Panenka mlèí. Pohorák u taky, byl zlost svou splákl
koøalkou.
Paní se slukou.
Po èem jsou kuøata?
Po ètyøiceti.
Tak drahy! Po pìtatøiceti.  Nejsou?
Pohorák mlèí.
No  nebuïte tak umínìný.

Eh co, já za to nemùu  já jsem si postavil hlavu a
konec  jináè nejsou!
Milostpaní, pojïme dál, pobízí sluka, vdy jsou beztoho skoro zeleny.
Co  zeleny  ty jsi zelená  ty koále!  Moje kuøata
hrajou vechny barvy, vzal nìkolik kuøat za noièky a toèí
jimi ve vzduchu. Ichuchu! Vekeré panenky kolem dají
se do hlasitého smíchu. Pohorák zapíjí zlost.
A tak to jde dál.
Trh øídne. Holubi a kuøata Pohorákova jsou napoøád
nedotknuta. Nìkdy se koukne Pohorák, jakoby tázavé,
pøec po svém vozíku, a pak si zabruèí: Mùu já za svou
hlavu?
Koøalka zaèíná zvolna pùsobit.
Pøichází uzenkáø. Horky! Horky!
Dej sem jeden! Pohorák vezme párek a sní jej. Mezitím prodává uzenkáø u vedlejích hokyò. Za chvilku se vrací
k Pohorákovi.
Pantáto, tøi dobráky za párek.
Za jaký?
Hokynì protìjí: Vdy jste jej teï snìd.
Já e snìd uzenku? To jste vichni blázni!
Hádka. Pohorák kleje. Uzenáø ermuje háèkem
ve vzduchu a volá policajta.
Policajt: Mìl jste párek?
Pohorák vytøetil na nìho oèi. Mìl.
Tak zaplate!
To se rozumí!  Teï jsem se zrovna upamatoval  vìdí,
pane kaprál  jsem starý chlap  mám u divnou hlavu.

V okolí smích. Ale Pohorák zasmuile sedá, nìkolikrát pro
sebe zabìduje: Ta hlava  ta hlava!  pak dopije lahvièku a
kouøí.
Slunce praí nemilosrdnì. Pohorákovi je nevolno. Pohlédl na psa, kterak v stínu pod vozem spí,  pomalu
se sebere, pøikryje kuøata a holuby plachetkou  vleze pod
vozík  
U i paní kejvavá, poslední to codenní kupec, odnesla svùj nákup. Nùe a víka mizí, hokynì odnáejí své bedny s vejci. Policajt obchází a pobízí: Sklizet!
Teï stanul pøed vozíkem Pohorákovým.
Sklizet, kdo je od vozíku, a chytil za vùz. Temné vrèení
pod vozem. Policajt nahlédne tam a vidí Pohoráka, jak
maje èepici pod hlavou, pokojnì na slámì spí. Pohoráku, vstávat! a zatáhl jej za nohu.
Vtom pes vyskoèil a kubl vozíkem stranou tak, e kolo
lo Pohorákovi pøes ruku. Pohorák spí dál. Policajt
se usmál. Poslouchejte, polejte ho trochu, volá
na jednoho z metaøù, kteøí zaèali ji svou èinnost. Chlamst!
a pùl konve vody vychrlilo se na nebohou hlavu Pohorákovu.
Pohorák sebou kubl, usedl a protírá si oèi.
Vstaòte!
Pohorák pomalu vstává. Jsem nìjak celý zmalátnìný
 u jsem stár na to døení 
No tak pùjdete, starouku, se mnou. Tam se vyspíte.
No, jak porouèejí. A Pohorák se chytil za voj a el,
kam ho vedl policajt, s hlubokým alem v srdci.
*

Na pùdì u Rumpálù rozechvìlá schùze. Vzájemné zapøisáhnutí, e k zradì nedojde nikdy a nikdy. Referát Jana
iky z Trocnova: Vidìl jsem ho, jak tady stojím,  kubalo to mnou, ale nemoh jsem mu pomoci!  Jen Mikulá
z Husi scházel pøi schùzi, byl u na cestì k rakovnickým
lesùm.
Konec smrtelných úzkostí o esté hodinì k veèeru. Namáhavì vlekl Pohorák svùj vozík do vrchu a zastavil
u krámu Rumpálovic. Prokop Holý naslouchal s buícím
srdcem za sklenìnými, z krámu do bytu vedoucími dveømi.
Pøilo mnì zle  musili mne zavést a tam jsem
se trochu vyspal.  Musím zùstat pøes noc v irokém dvoøe  byl dnes bídný trh  snad bude zítra lepí 
O nìkolik dní pozdìji nalezena v koutì vedle kany nová
bambitka. Nikdo nevìdìl, jak tam pøila, a mluvily se divné
vìci.
A teprv as za ètyøi nedìle pøitoèil se Prokop Holý
k Pohorákovi, táhnoucímu prázdný vozík ztrhu, a ptal se ho:
Pohoráku, kam jste dal tìch est zlatých?
Pohorák zastavil. Jakých est zlatých?
No víte, co jsem vám dal, abyste nám  abyste mnì
koupil trochu prachu.
Mnì est zlatých  Josífku, Josífku  mnì se zdá,
e zkouíte staré lidi  staré lidi zkouet, to je høích! a
vyzdvihl kárnì prst pravé ruky.

PSÁNO O LETONÍCH DUIÈKÁCH
1876
Nevím, kolikrát pøijde jetì o Duièkách na koíøský
høbitov, dnes alespoò kráèela ji namáhavì, nohy jí u nìjak
neslouí. Takto se dìlo arci ve, jak se dìje kadoroènì.
Kolem jedenácté hodiny vylézala mohutná, tìká její postava z droky, za ní vyndal koèí náhrobní vìnce z vozu,
obalené v bílém atu, a pak vyndal pìtileté dìvèátko, takté teple obalené. To dìvèátko je u asi po patnácte let
poøád pìtileté, sleèna Máry si je vypùjèuje vdy nìkde
v sousedstvu.
Tak, dìátko! Koukej se, to je tu lidí  viï? A svìtla a
lampièky a kytky! Nu jdi, neboj se  jen jdi napøed  jdi
kam chce, já jdu za tebou.
Dìátko ostýchavì jde kupøedu. Sleèna Máry jde hned
za ním, pobádá je, ani by mu ale urèovala smìr cesty.
Chodí tak, a náhle øekne sleèna: Poèkej!, vezme dìvèe
za ruku a vede je nedaleko mezi hroby. Sundá z jistého
elezného køíe oprchalý, vìtrem a detìm roztøepený
vìnec a zavìsí tam nový, sloený z bílých a èerných umìlých kvìtin. Pak se chytne prázdnou rukou za rameno køíe a zaène se modlit  pokleknout stálo by ji pøíli mnoho
práce. Zpoèátku hledí zrak dolù na povadlý drn a hnìdou
hlínu hrobu, ale pojednou se hlava vzpøímí, iroká, pøíjemná tváø sleènina a velké, upøímné její oko modré hledí jakoby do dáli. Oko se pomalu kalí, kolem koutkù úst kubne to sem tam, modlící se rty chvìjnì se úí a bohaté slzy
vyhrknou a splývají pomalu. Dìátko udivenì pohlíí vzhùru, ale sleèna nevidí a neslyí nic. Pojednou se pak za chvíli

zas, jakoby násilím, vzpamatuje, vzdychne si duenì a
dlouze, bolestnì se na dítì usmìje a ponìkud drsnì znìjícím eptem praví: Nu tak  jdi zas, dìátko, jdi! Jdi kam
chce, já jdu poøád za tebou.
A chodí zas sem tam, kam se dìátku uráèí, a najednou opìt nìkde øekne: Poèkej! a  pøistoupne k jinému
hrobu. Zde si poèíná zcela zase tak, jak u hrobu prvního,
myslím, e ani o minutu není u jednoho z nich dýl. A
pak poloí druhý oprchalý vìnec do atu k prvnímu, vezme drobnou svou prùvodkyni ji za ruèku a míní: Je ti
u zima, viï? No pojï, aby ses nezastudila. Sednem si zas
do droky a pojedem domù. Ráda jede, viï? Pomalu
dojdou k droce, dìvèátko a vìnce napøed se vloí dovnitø a pracnì pak následuje sleèna. Povoz zaúpí, kùò
dostane dva tøi lehy, ne zabere. A tak se dìje rok co rok.
Kdybych byl naivní jetì novelista, napsal bych zde nejspí: Ptáte se, èíe ty hroby jsou? Ale já vím, e se ètenáø
jaktìiv po nièem neptá. Novelista musí ètenáøi své dobrodiní pøímo vnutit. To vak je zde ponìkud tìké. Sleèna Máry
je nepøístupná, je mlèelivá stran údajù svého ivota a nevnucovala se jaktìiva pranikomu, ani nejbliím sousedùm
svým. Mìla od dìtinství a má posud jedinou pøítelkyni, druhdy hezounkou sleènu Luizi, nyní vyschlou vdovu po panu
Nocarovi, finanèním vrchním stráníkovi. Dnes odpùldne budou obì sedìt pohromadì v bytu paní Nocarové. Nestává
se to èasto, e by sobì vyla sleèna k pøítelkyni své do Vlaské ulice, ona vùbec vychází ze svého pøízemního bytu pod
Svatojanským vrkem málokdy, skoro nikdy jindy ne èasnì
zrána v nedìli do kostela sv. Mikuláe. Je pøíli mohutné
tìlnatosti a chùze ji u dávno namáhá. Proto také ji pøítelky-

nì etøí a navtìvuje ji dennì sama. Mnoholetým, upøímným
pøátelstvím takøka srostly.
Dnes ale by bylo sleènì Máry pøíli teskno doma. Zdálo by se jí prázdnìji, osamìleji ne jindy, a utíká se
k pøítelkyni. A také paní Nocarové je proto dneek svátkem. Nikdy nepraí kávu s takou peèlivostí jako dnes, nikdy tak peèlivì nepøihlíí k tomu, aby bábovka se nesrazila
a byla pìknì kyprá. A celá zábava jejich má dnes pøitlumený, sváteèní tón. Nemluví mnoho, cokoliv mluví, zní jaksi jednotvárnì, a má pøec bohatou rezonanci. Také
se chvilkami zaskví slzièka a obejmutí dìje se èastìji ne
jindy.
Koneènì, kdy u dlouho sedìly podle sebe
na pohovce, dojde k výroènímu bodu jejich rozmluvy.
Prosím tì, øekne paní Nocarová, pánbùh nám dal skoro stejný osud. Já mìla dobrého a hodného mue, a po
dvou letech odeel mnì na vìènost a nenechal mnì tu
ani ádné dìátko na radost. Od té doby jsem také sama
 já nevím, co je hùø: nikdy nepoznat, nebo poznat a zas
ztratit.
No vdy ví, e jsem byla vdycky do vùle boí odevzdána, praví pak slavnì sleèna Máry. Vdy jsem vìdìla svùj osud napøed. Zdálo se mnì to pøec.  Zdálo
se mnì, kdy jsem byla dvacetiletá, e jsem byla na bále.
 Ty ví, e jsem já na bále jaktìiva nebyla. Procházeli
jsme se pøi hudbì a v záøícím osvìtlení nìjak párek za
párkem, ale kupodivu, taneèní síò byla jakoby rozlehlá pùda
nahoøe pod krovem. Najednou zaèaly pøední párky sestupovat po schodech dolù, já la poslední, s nìjakým taneèníkem, na jeho tváø se nepamatuju. U nás bylo jen nìkolik nahoøe, v tom se ohlídnu a spatøím, jak za námi kráèí

smrt. V zeleném aksamitovém plátíku, s bílým perem za
kloboukem, a s kordem. Spìchala jsem, abychom také
my sestoupli rychle, ale ostatní u byli zmizeli vichni, také
mùj taneèník zmizel. A najednou mne smrt drela za ruku
a odnáela mne pryè. Byla jsem pak dlouho, dlouho iva
v paláci a smrt byla jakoby mým muem. Zacházela
se mnou co nejlaskavìji; milovala mne, ale mnì byla protivná. Mìli jsme nesmírnou nádheru kolem sebe, samý
køiál a zlato a aksamit, ale nic mne to netìilo. Poøád
jsem touila po svìtì zpátky a ná posel  to byla zas
druhá nìjaká smrt  mnì vyøizoval vdy, co se dìje
na zemi. A mého mue bolela ta moje touha a já to vidìla
a bylo mnì ho proto zas líto. Od tìch dob jsem u vìdìla,
e se nevdám nikdy a mým enichem e je smrt. Nu a vidí, Luizi,  nejsou sny z rukou boích?  neoddìlila dvojí
smrt ivot mùj od ivota ostatního?
A paní Nocarová pak pláèe, aè slyela ten sen ji nesèíslnìkráte, a pláè pøítelkynì kane do rozbolnìné due
sleèniny jako chladivý, vonný balzám.
Vskutku je dosti divno, e sleèna se nikdy neprovdala.
Byla záhy osiøelá, samostatná a majitelkou sluného dvoupatrového domku pod Svatojánským vrkem. Také nebyla oklivá, je to vidìt podnes. Byla vysoké postavy jak
málokterá dáma, její modré oèi byly pøímo krásné, její tváø
trochu sice iroká, ale pravidelná a pøíjemná  jen ponìkud pøílinì tìlnatá byla od nejprvnìjího svého mládí a to
jí zpùsobilo pøíjmí tlusté Máry. Pro tlouku svou byla vdy
ponìkud pohodlná, ani nehrávala s ostatními dìtmi, pozdìj nechodila nikam do spoleènosti a jedinou její vycházkou denní byla krátká procházka na Mariánské hradby.
Nemùe se ale øíci, e by byl kdy nìkterý Malostraòák pøe-

mýlel o tom, proèe se sleèna Máry vlastnì neprovdala.
Tam je spoleènost zcela urèitých rysù, sleèna Máry je v ní
rysem staropanenským a nikdo by nepomyslil, e to mùe
být jinak. Kdy pøec nìkterá enská manì a dle bìných
enských frází vùèi sleènì se otázky té dotkne, odvìtí sleèna s klidným úsmìvem: Já myslím, e èlovìk také za svobodna mùe slouit bohu,  nemám pravdu? A kdy nìkdo dotkne se otázkou paní Nocarové, pokrèí tato pièatými rameny a praví: Kdy nechtìla! Mohla se vdát nìkolikrát, a dobøe, to je svatá pravda. Já sama vím o dvou 
tuze hodní lidé  kdy nechtìla!
Ale já, pamìtník malostranský, vím, e oba byli flámové a nestáli za nic! Vdy se nejedná o nikoho jiného ne
o kupce Cibulku a o rytce Rechnera, a nech se o tìch
dvou mluvilo kdekoli, vdycky se øeklo: Ti flamendøi! Neøíkám, e byli snad zloèinní, to by tak jetì bylo scházelo.
Ale takto nebylo pranic do nich, ádný poøádek, ádná
usedlost, ádný rozum. Pøed støedou nezaèal Rechner
pracovat nikdy a v sobotu odpùldne u nepracoval zas.
Mohl si vydìlat velké peníze, byl tuze ikovný, jak diurnista pan Hermann, krajan mé matky, vdycky tvrdil, ale kdy
mu práce nechutnala! A kupec Cibulka byl víc ve vinárnì
pod podloubím ne ve svém krámì, spal vdycky do bílého dne, a kdy se postavil pøece za pudl, byl ospalý a bruèel. Umìl prý i francouzsky, ale obchodu nedbal, a jeho
mládenec dìlal si, co chtìl.
Byli skoro poøád pohromadì, a zakmitlali v dui nìkterého z nich pøec nìkdy jiskra lechetnìjí, druhý ji zajisté ihned udusil. Takto ovem nebylo rozmarnìjích spoleèníkù, chtìlli si nìkdo k nim pøisednout. Po oholeném,
kupøedu v ostrou hranu vybíhajícím oblièeji malého Rech-

nera pøebíhal stále lehký úsmìv, jako kdy sluníèko pøebíhá po poli. Vysoké èelo jeho, s nìho dlouhý katanový
vlas byl sèísnut nazad, bylo vdy jasné a kolem tenkých,
bledých rtù hrál vìèný posmìch. Celé jeho suché tìlo,
odìné vdy v oblíbenou Rechnerovi lutavou barvu, bylo
v ustavièné høe a rameny jeho to kublo kadý okamik.
Pøítel Cibulka, vdy zas èernì odìný, byl mnohem klidnìjí, ale jen tak naoko. Byl suchý jako Rechner, o nìco
ale vzrostlejí. Jeho malá lebka vybíhala v nízké, ètverhranné èelo. Trochu vysedlá oèní kost kryla pod hustým tmavým oboèím jiskrné oèi, èerné vlasy byly sèísnuty kupøedu
do spánkù, dlouhý, jako aksamit hebký a èerný knír splýval pøes ostøe vykrojená ústa, a kdy se Cibulka zasmál,
svítily knírem zuby jako sníh. Bylo cos divokého a zároveò
pøec dobráckého v tváøi Cibulkovì. Cibulka smích obyèejnì pøemáhal, a u nemohl a náhle propukl, aby hned
zas tváøil se klidný. Rozumìli si, jediné lehnutí okem a
vìdìli ve, i s poznámkami k tomu. Ale málokdo k nim
pøisedl, jejich vtip byl poèestným sousedùm svìtácký, divoký, nerozumìli mu a zdálo se jim, e jsou øeèi obou nìjakým stálým rouháním. Cibulka a Rechner zas navzájem
nestáli o usedlou spoleènost malostranskou. Naveèer jim
byly vzdálené hospùdky staromìstské stokrát milejí; potloukali se spolu celým mìstem, ba i odlehlý Frantiek znal
obdenní jejich návtìvy. A kdy pozdì po pùlnoci zvonil
ulicemi malostranskými veselý smích, li to zajisté Rechner s Cibulkou teprv domù.
Se sleènou Máry byli oba tak as v stejném stáøí. Chodívali s ní kdysi do mikuláské farní koly, od té doby
se nestarali o ni a ona o nì. Vídali se jen na ulici a nedbale lehký pozdrav byl jedinou výmìnou.

Tu se stalo pojednou, e sleèna Máry obdrela po poslici list, peèlivì, skoro kaligraficky psaný. Kdy jej pøeètla, sklesly jí ruce a list z nich vypadl na zem. Znìl:
Veleváená sleèno!
Zajisté se podivíte, e píu Vám já, právì já. A jetì
více as ustrnete nad obsahem. Netroufal jsem si nikdy
pøiblíiti se k Vám, avak  abych neèinil oklik zbyteèných
 já Vás miluju! Miluju Vás ji dávno. Prozkoumal jsem
se a cítím, e mámli být asten, mohu být jen Vámi.
Sleèno Máry! Snad se podivíte a odmrtíte mne. Snad
rozlièné køivé povìsti zkalily také u Vás povìst mou a
pokrèíte pohrdlivì rameny. Já nemohu nic jiného uèinit ne
Vás poprosit, abyste nejednala pøekvapenì, abyste
se rozmyslila, ne pronesete slovo rozhodné. Tolik mohu
øíci, e byste ve mnì nalezla manela, který by kadým
dechem svým snail se o Vae tìstí.
Prosím jetì jednou: rozmyslete se dobøe. Ode dneka za ètyøi nedìle oèekávám Vae rozhodnutí, ne døív a
ne pozdìji.
Prozatím  odpuste mnì!
S touným zanícením Vá oddaný
Vilém Cibulka.
Sleènì Máry la hlava kolem. Byla ji tak asi tøicet let
stará a netuenì, náhle leelo u jejích nohou první vyznání
lásky. Skuteènì první. Nikdy nebyla posud sama na lásku
vzpomnìla, nikdo nebyl také posud o lásce s ní mluvil. Palèivé rudé blesky lehaly jí hlavou, spánky buily, dech pracnì se dobýval z prsou. Nebyla s to zachytit nìjakou mylenku urèitou. Jen uprostøed rudých tìch bleskù stála pøed

ní na okamiky postava urèitá  zasmuile hledící Cibulka.
Zdvihla koneènì zas list a ètla jej tøesouc se znovu. 
Jak krásnì psáno!  Jak nìnì!
Nemohla si pomoci a musila s listem ke své pøítelkyni,
ovdovìlé Nocarové. Mlèky jí podala list.
Nu tak vidí, vypravila paní Nocarová koneènì ze sebe.
Na její tváøi bylo patrné rozpaèité udivení. A co chce uèinit?
Já nevím, Luizi.
No vdy má dost èasu na rozmylenou.  Ono je sice
vdycky mono  odpus  ale ty ví, jak ti mutí jsou a
e se mnohý ene jen za penìzi  ale  proè by tì nemìl
opravdu rád? Ví co, já se na nìho dobøe zeptám.
Sleèna Máry mlèela.
Poslouchej, Cibulka je hezký èlovìk! Má oèi jako uhel,
èerné kníry a zuby  povídám ti, zuby zrovna jako cukr. On
je vlastnì velmi hezký! a paní Nocarová sklonila se
k nemluvné pøítelkyni a objala ji láskyplné.
Sleèna Máry se èervenala jako purpur. 
Zrovna o týden pozdìji nala sleèna Máry, navrátivi
se z kostela, list jiný. Ètla s rostoucím udivením:
Ctìná sleèinko!
Nevykládejte mnì za zlé, e se osmìluju Vám psát. Je
to tak, e se hodlám oenit a e pro domácnost svou potøebuje poøádnou hospodyni, ale e nemám ádné známosti, nebo zamìstnání moje nedává mnì èasu
k zábavám, a a se rozhlíím jak chci, poøád se mnì víc a
více zdá, e Vy byste byla rozhodnì dobrou enou mou.
Nevykládejte mnì za zlé, ale jsem èlovìk dobrý a nepo-

chybila byste se mnou, mám svoje vyjití a umím pracovat
a s pomocí boí nescházelo by nám nic. Jsem jedenatøicet let stár, znáte mne a já znám Vás, vím, e jste zámoná, ale to nic nekodí a je to dobøe. Tolik musím øíci,
e se moje domácnost u bez hospodynì neobejde a
e bych nemoh dlouho èekat, proto taky prosím, abyste
mnì nejdéle do ètrnácti dnù dala laskavou svou zprávu,
sic bych se musil ohlídnout jinde. Nejsem ádný blouznil,
neumím klást pìkná slova, ale umím mít nìkoho rád a jsem
do ètrnácti dnù Vá oddaný a uctivý
Jan Rechner, rytec.
Píe upøímnì jako jednoduchý èlovìk, pravila odpùldne paní Nocarová. Tedy má na vybranou, vidí, Márinko, a co udìlá?
Co udìlám? tázala se sleèna Máry zpìt jako ve snu.
Má nìkoho z nich rad?  Øekni upøímnì  líbí se ti jeden z nich?  Který?
Vilém, eptala èervenající se sleèna.
Cibulka u byl Vilémem  Rechner byl ztracen. Usneseno, e paní Nocarová list k Rechnerovi co zkuenìjí
sama sloí a sleèna Máry e jej opíe.
Ale netrvalo to ani týden a sleèna Máry pøila ke své
pøítelkyni zas s novým listem v ruce. Tváø její záøila spokojeností. List znìl:
Ctìná sleèinko!
Tak mnì u nemìjte za zlé, je taky dobøe a já za to nemùu. Kdybych to byl døíve vìdìl, e se uchází o Vai ruku
mùj milý pøítel Cibulka, byl bych se ani nezmínil, on mnì

ale nic neøek a já nic nevìdìl. U jsem mu øekl vechno a
já odstupuju dobrovolnì, protoe on Vás má rád, ale prosím, abyste se mnì nevysmála, nebo to by nebylo hezké
a já mùu své tìstí jetì udìlat jinde. koda je toho pøec,
ale to nic nekodí, a zapomeòte, e jsem Vá oddaný a
uctivý
Jan Rechner, rytec.
Jsi teï bez rozpakù, mínila paní Nocarová.
Zapla pánbùh!  A sleèna Máry zùstala samotna, ale
samota jí byla dnes sladká. Mylenky její pøipínaly se
k budoucnosti a byly tak luzné, e sobì opakovala neúnavnì kadou z nich znovu. A tím nabývala znenáhla kadá mylenka víc a více plastiènosti a pojily se v urèitý celek  v obraz celého, krásného ivota.
Následujícího dne nalezla paní Nocarová sleènu Máry
ale ochuravìlou. Leela na pohovce, byla bledá, oèi hledìly mdle a byly pláèem zarudlé.
Polekaná pøítelkynì sotva e vypravila otázku ze sebe.
Sleènì Máry vyhrkly znovu slzy, pak ukázala mlèky na stùl.
Na stole leel ji zase list.
Paní Nocarová tuila nìco dìsného. List byl vskutku
velmi váný:
Veleváená sleèno!
Tedy nemám být asten!  Sen prchl, tlaèím ruku k èelu,
hlava mnì víøí v bolesti.
Avak ne  nechci kráèet cestou, která je dládìna zmaøenými nadìjemi nejlepího, jediného mého pøítele! Nebohý pøíteli, tak ubohý, jak jsem já sám!
Ovem jste se jetì nerozhodla, ale jaképak je zde rozhodnutí mono? Nemohu ít v tìstí, vida svého Jeníka

v zoufalství. I kdybyste mnì podávala vskutku èíi ivotní
rozkoe, nemohu ji pøijmout.
Jsem rozhodnut, vzdám se veho.
Prosím o jediné: nevzpomínejte na mne alespoò
s posmìchem.
Oddaný
Vilém Cibulka.
To je smìné, dala se paní Nocarová do hlasitého smíchu. Tázavì a úzkostlivì pohlédla sleèna Máry na ni. Nu
ano! a paní Nocarová se zamyslila.  Jsou to lechetní
lidé  oba jsou lechetní, to je vidìt. Ale ty nezná muských, Márinko! Taková lechetnost netrvá, najednou odhodí muský vechen ohled a myslí pøec jen zas na sebe.
Jen je nech, Máry, vak oni se rozhodnou! Rechner se zdá
být tuze praktický, ale Cibulka  to je vidìt, miluje tì horoucnì. Cibulka jistì pøijde!
Zrak sleèny Máry nabyl pojednou snivé záøe. Vìøila pøítelkyni a pøítelkynì vìøila svatì vlastním slovùm svým. Byly
obì poctivé, dobré due, nenapadla jim nejmení pochybnost. Byly by strnuly mylenkou, e se jedná snad o nechutný, nehodný ert.
Jen èekej  vak on pøijde  vak on se rozhodne!
ubezpeèovala paní Nocarová jetì pøi rozchodu.
A sleèna Máry èekala a døívìjí mylenky rozpøádaly
se v ní znovu. Nemìly zcela tý oblaující dojem jako døív,
pravda, ale byly ovanuty jakýms elegickým dechem a sleènì se zdálo, e sice bývají smutné, e jsou jí ale právì proto poøád draí.
Sleèna Máry èekala a mìsíc uplýval za mìsícem. Nìkdy, kdy la svou obyèejnou procházkou po Mariánských

hradbách, potkala oba pøátele, byli také nadál vdy pospolu. Mono, dokud jí byli oba lhostejní, e si takového
setkání hrubì nevímala, nyní ale se jí zdálo, e je potkává a nápadnì èasto. Nadcházejí ti  no vdy uvidí!
pouèovala paní Nocarová. Zpoèátku sklopila sleèna Máry
vdy oèi, kdy je potkala. Pak se pøece osmìlila a pohlédla na nì. li v oblouku kolem ní, kadý pozdravil co
nejuctivìji a díval se pak jako smutnì k zemi. Zpozorovali
nìkdy tu naivní otázku, která hledìla z velkých oèi sleèniných? Ona nepozorovala, jak oba hryzou opatrnì rty, to
vím.
Uplynul rok. Paní Nocarová pøináela mezitím divné
zprávy a sdìlovala je sleènì jen ostýchavì. e prý jsou
zpustlí. e prý se jim jinak neøíká ne flamendøi. A patnì e skonèí, tak prý øíkají vickni.
Sleènou Máry kadá taková zpráva zalomcovala. Byla
také ona tím vinna? Pøítelkynì nevìdìla rady; sleènu zdroval enský ostych, aby neuèinila sama krok rozhodný.
Pøec jí bylo, jako by se dopoutìla zloèinu.
A uplynul trapný rok druhý a pochovali Rechnera. Umøel
souchotinami. Sleèna Máry byla zdrcena. Ten praktický
Rechner, jak paní Nocarová vdy tvrdila, a utrápen  ?
Paní Nocarová si vzdychla a pravila pak: Tedy má rozhodnuto!  Teï bude Cibulka jetì nìjaký èas odkládat,
pak pøijde, a políbila chvìjící se sleènu Máry na èelo.
Cibulka dlouho neodkládal. Ètyøi mìsíce nato byl také
on na koíøském høbitovì. Zchvátil ho zánìt plicní.
Teï je tomu u pøes estnácte let, co tam oba leí.

Za ádnou cenu na svìtì by sleèna Máry o Duièkách
nerozhodla sama, ke kterému z obou hrobù má pøikroèit

døív. Pìtileté nevinné dìvèátko musí rozhodnout, a kam to
dítì se zabatolí, klade sleèna vìnec první.
Mimo hroby Cibulkùv a Rechnerùv zakoupila sleèna
Máry jetì hrob tøetí na vìèné èasy. Lidé myslí, e má sleèna mánii zakupovat hroby lidí, do kterých jí nic není. Paní
Majdaléna Töpferová leí v tom tøetím hrobì  nu ano, byla
to moudrá ena, mnoho se o ní vypravuje. Kdy kupec Vel
mìl pohøeb a paní Töpferová spatøila, e voskáøka paní
Hirtová pøekroèila sousední hrob, øekla ihned, e voskáøka
porodí mrtvé dítì. Stalo se. Kdy jednou pøila paní Töpferová k sousedce své, rukavièkáøce, a spatøila, e tato
okrabuje mrkev, øekla jí také ihned, e bude mít pihované dítì. A rukavièkáøovic Marína má vlasy jako cihla a pihami zrovna straí. Moudrá ena, ale 
Ale jak praveno, sleènì Máry nebylo do té paní pranic.
Hrob paní Töpferové leí vak tak as uprostøed mezi hroby Cibulkovým a Rechnerovým. Urazil bych ostrovtip ètenáøùv, kdybych pronesl své zdání, proè jej zakoupila a kdee as bude jednou odpoèívat sleèna Máry.

FIGURKY
Idylický úryvek ze zápisek advokátního koncipienta
1877
Vèera mnì bylo tøicet let. Cítím, e jsem jiný èlovìk.
Teprv od vèerejka jsem celým muem, krev
se proudí v pøísném taktu, kadý nerv je ocelový, kadá
mylenka opravdová  je to zázraèné, jak mu vyzraje pøes
noc, ba mikem, a jakou sílu má vìdomí: Teï jsi tøicet let!
 Takhle se sobì opravdu líbím, cítím, e mohu nìco zdárného vyvést a e vyvedu. Hledím na ve se vzneenou klidností. Teï  ano teï budu si psát zas s chutí svùj deník,
abych se vidìl portrétovaného, jak vypadám. Vím, e po
letech budu èítat stránky toho svého deníku s pýchou. A
kdo jej èísti bude po smrti mé, kadý zvolá: Ejhle mu!
Jsem pojednou tak jiným èlovìkem, e pøedvèerejek
zdá se mnì být u edou minulostí. Ani pochopit nedovedu minulost svou. Psal jsem sice skoro dennì zápisky
své, ale teï ètu ty zanesené mylenky a nerozumím jim
více. Kroutím hlavou: proèpak jsem to tak napsal?  Naè
ideály? Naè se uèíme ideálùm?  Vychládání slunce 
okeány ledové.  Mnì je tak smutno, ne k smrti, ale
k samovradì.  Mraèno hrozícího velkého netìstí,
nebo pocit, e svìt se zøítil.  Mono, e jsem se zmýlil.
 Pøed úkolem ivotním a po nìm; ale ne radostný pocit,
smutná otázka.  Ukrutné hlouposti! Nezdravý cit. To vyplynulo, e jsem nemìl jasný cíl a pevnou vùli, e jsem zapadl do klusu nejobyèejnìjího ivota a uspávajících návykù. Jak vysoko stojím pojednou teï!

Pøednì: teï si odbudu advokátní zkouku; úasnì rychle ji odbudu. Za druhé: oddám se tìm studiím zcela. Do
kanceláøe nevkroèím, pokud zkouka nebude odbyta; mùj
éf mne nevymae z kanceláøského seznamu, ztratili bych
tím kus pøedepsané sedmileté praxe. Za tøetí: obmezím
se zcela na svùj byt, do hostince nevkroèím, ani naveèer
ne, je to høíné, co jsem prohrál penìz v kadodenním
hloupém ramlu. Ani v nedìli na Pøíkopy nepùjdu, do divadla také ne, vùbec nikam, a si sleèna Frantika vykroutí
krk! Øekla u Loukotù, e prý vypadám tak zpustle,  poèkej!
Výteèná mylenka!  Líbal bych se za ni!  Ano,
na Malou Stranu se pøestìhuju. Na tu poetickou klidnou
Malou Stranu, mezi tiché, milé sousedy, nìkam do zákoutí
odlehlé ulice. Ba, pro mùj povznesený nynìjí duevní stav
je naprosto nutno okolí poetického. To bude rozko! Tichý
dùm, vzduný byt, vyhlídka na dumavý Petøín, vyhlídka do
tichounké domácí zahrádky  zahrádka musí pøi domì
být , práce a mír. Zrovna cítím, jak se mi prsa íøí.
Hned do toho  svatý Jiøí je pøede dveømi! 
Nemýlímli se, jsou na Petøínì slavíci?
*
Mám tìstí. Byt, e bych si nemohl lepího ani pøát,
v tiché Újezdské ulici. Tam se schoulím jako dítì do svého tajuplného kouteèka, nikdo se, o mnì nedoví, nikdo!
U zevnìjek dvoupatrového domku se mi líbí. Jene nebudu samostatným nájemníkem, jen podnájemníkem, ale co
na tom! Moje nastávající paní je konduktorkou, pana konduktora  je nìkde u dráhy  jsem jetì nevidìl, jezdí skoro

poøád. Mají v prvním patøe byt tak velký, jakého nepotøebují.
Velký pokoj do ulice, pak kuchyò, pak dva pokojíky v køídle
nazad, ty jsem najal. Tøi okna jdou do svislého dvora, jedno,
z pokojíku zadního, do zahrádky a na Petøín. Pìkná zahrádka  konduktorka pravila, e tam mùe kadý nájemník; no, já
tam nepùjdu, budu studovat. Ale pøíjemná je mnì zahrádka
ta. e je dùm pøistaven zrovna k úpatí Petøína, je dvùr svislý a
zahrádka as ve výi prvního patra, take moje okno jest tam
tedy skoro pøízemní. Kdy jsem pøistoupil k oknu, slyel jsem
z Petøina skøivánèí zpìv. Rozko! Ptal jsem se, jsouli tam
také slavíci? Jsou!
Konduktorka je mladá, as dvaadvacetiletá ínka. Je hezká, tak zdravì hezká. Oblièej není sice klasicky pravidelný,
brada je trochu iroká, ale tváøe jsou jak rùový aksamit a
oèi, trochu vypoulené, jsou jako chrpa modré. Chová dítì
sedmimìsíèní holèièku, Kaèenku,  od tìch lidí èlovìk slyí
hned celou biografii. Kaèenka dojímá komicky. Hlava je jako
koule, vypoulené oèi, po matce, jako by sedìly na opce
a hledí neskonale blbì. Ale kdy se èlovìk na to pøívìtivì
zahledí, zaène se koule smát a v tupých oèích je najednou
plno jisker, a ty oèi mají náhle tak pøíjemný výraz, e (napíu
to a pozdìji, teï mnì to dobøe nenapadá). Pohladil jsem
Kaèenku po tváøi a øekl: To je hezké dítì, tohleto. Matky
si získat chválou dìtí je vdycky dobøe. A tichá je, skoro
ani nezapláèe, libovala si matka. To je mnì velmi pøíjemné, kvùli studiím.
Kdy jsem øekl, e jsem doktorem práv, byla konduktorka patrnì potìena. A kdy jsem øekl, e se jmenuju
Krumlovský, zvolala: I jeje, to je hezké jméno! Ti lidé øeknou vechno hned tak upøímnì. Smluvili jsme nájemné a
posluhu a snídani, konduktorka mnì bude prát a posluho-

vat a vaøit snídani. Vpravo dole u vchodu je hostinec, èistý, jak jsem vidìl, odtamtud budu brát obìdy a veèeøe.
My, kdy je mu doma, berem taky odtamtud; mají tam
stravu domácí! To je výborné, já miluju stravu domácí. Já
pranic nestojím o tu koøenìnou kuchyò restauraèní, mnì
jsou kubánky a jahelník a matìné nudle stokrát milejí
ne vechny karbonády. A vlevo dole u vchodu má vec
svùj krám a zrovna nade mnou, v druhém patøe, bydlí krejèí, co chci jetì víc? Musím podotknout, e o kousek dál
stojí dùm, kde se narodil Mácha. Ale já pranic nedbám
poezie psané, mnì je ta poezie, kterou tvoøí ivot sám,
stokrát milejí, a proto to o Máchovi podotýkám jen tak.
Já sám jsem nepsal nikdy ádné básnì  toti  co studentík jsem arci také zaèal. Mono, e jsem mìl talent.
Alespoò se pamatuji na zcela pìknou jednu báseò svou,
baladu, se vzornou aliterací. U vím z ní ale málo víc ne tu
aliteraci 
podle stránì
tìkotem svým pøizvukuje
pískotu pes pánì.
Smáli se mnì, kdy jsem baladu ve kole pøedèítal. Bránil jsem se a poukazoval na tu aliteraci. Ale smáli se jetì
víc a od té doby místo aliterace øíkali vdycky pískotupespánì. Oslové!
Kdy jsme jetì jednali s konduktorkou, vstoupil do otevøených dveøí kuchynì as ètyøicetiletý mu s dýmkou
v ústech. Nìjaký soused, zcela po domácku obleèený.
Zùstal stát, opøel se o veøeje a bafal.

Ten pán je pan doktor Krumlovský, pravila konduktorka s patrným dùrazem na slovì doktor.
Mu bafnul. Nu to mne tìí. Na dobré sousedství, pane
doktore! A mu mnì podával masitou, mìkkou ruku. Potøásl jsem, èlovìk musí umìt se sousedy vyjít, vdy jsou
zde beztoho tak hodní lidé! Mu je zavalitý, krevnatého
oblièeje, modrých, vodnatých oèí, jako by plavaly v slzách.
Opìt tak upøímné oèi! Ale takováhle upøímnost vodnatých
oèí bývá také od chlastu  jsem znalec lidí . A svrchní
pysk má tlustý, kadý piják má svrchní pysk tlustý.
Hrajete ístku?
Rád bych øekl, e teï studuju, teï e nehraju pranic,
ale naè hned kazit sousedstvo. Kterýpak Èech by neznal
ístku! povídám, se zdvoøilým úsmìvem.
To je dobøe, udìláme si den. (Hotový germaniem, myslím, udìlat si den; ná èeský jazyk se po mìstech ukrutnì kazí! Budu v rozmluvách nenápadnì se snait, abych
jim chyby opravoval.) My umìlci máme uèené lidi rádi.
Èlovìk se od nich nìèemu nauèí.
Ti toho chytnou ode mne! Cítím vak, e teï zas já musím pronést nìco lichotivého. Kdopak je ale ten mu? Umìlec  vodnaté oèi, krevnatá tváø, masitá ruka  osázím se,
e má na koncích prstù mozoly, nevidím tam, ale on musí
mít na koncích prstù mozoly, hraje kontrabas  jsem znalec lidí.  No, vy co hudebník zajisté nemáte nikdy dlouhou chvíli, povídám.
Paní konduktorko, slyela jste? rozchechtal se mu
tak, e rameno lo o veøej nahoru dolù, jako kdy
se nosoroec o kládu tøe. Já takový bláznivý muzikant jako
ten , ukázal pøitom palcem pøes rameno na prostøední
dvéøe chodby a smích jeho pøeel v silný, haraivý kael.

Pan Augusta je malíø, mínila konduktorka.
Teï pøibìhl z pozadí chodby kluk as osmiletý, vylákán
z bytu nejspí tím smíchem a kalem. Opøel se o malíøe a
hledìl na mne.
To je vá syn, pane Augusto? pravím ponìkud
v rozpacích.
Mùj Pepík. Bydlíme tamhle v pravém dvorském køídle
jako vy zde v levém, budem si vidìt zrovna do oken.
Kdopak je to? ptal se Pepík a ukázal prstem na mne.
Miluju prostou, bezohlednou øeè dìtskou.
To je pan doktor Krumlovský, nezdvoøáku.
A ten tady bude zùstávat?
Poslouchej, Pepíèku, chce krejcar? a hladím kluka
po svìtlých kadeøích.
Kluk natáh mlèky ruku.
Myslím, e jsem uèinil na vechny dojem dobrý.
*
Byl to perný den! Stìhování a rovnání a pøendávání,
e la hlava kolem. Nestìhoval jsem se jetì èasto a stìhování je mnì nemilé; jsou prý lidé, kteøí mají docela zálibu v nìm,  zvlátní choroba, musí to být lidé povahy nestálé. Ale upøít se nedá, e i ve stìhování je poezie. Kdy
starý byt zaène se prázdnit a pustnout, zmocní se nás náhle jakás lítostná tesknota, je nám, jako bychom opoutìli
ochranný pøístav a vydávali se na vratké vlny. A nový byt
se dívá na nás cize, nevypravuje nám nic, je chladný. Bylo
mnì, jako bych co malé dítì v nenavyklé místnosti chytati
se mìl matèiny suknì a volat: Bojím! Ale zítra ráno vstanu a zajisté u øeknu: Dobøe se to spí.  Kolikpak máme

u hodin? Pùl jedenácté.  A po domì u ticho jako
v studni. To je dobrý obraz: jako v studni, mnohem lepí
ne jako v kostele, alespoò ne tak otøelý.
Moc jsem se nasmál konduktorce. Vemu se divila,
vechno ohmatávala, prohlíela; taková naivní zvìdavost
neuráí. Pomáhala pilnì, ihned sestavovala a stlala mou
postel, nejvíc obdivovala se velké srnèí poslamce a srnèí
koí potaenému poltáøi. Kdy to byla uloila, nemohla
odolat a poloila se na postel, jak prý se to leí; smála se
na posteli samou radostí jako veverka  toti jestli
se veverka smìje. Pak poloila na postel Kaèenku a smála se zas. Má zvlátní smích, jako kdy drobným zvonkem
zvoní. A kdy rozestøela na podlaze k posteli huòatou liku, ovroubenou èerveným suknem, mìla novou radost,
e Kaèenka se lièí hlavy s tìma sklenìnýma oèima bojí.
Budu jí tím strait, kdy nebude hodná! Ti lidé jsou
z malièkostí hned astni.
Ale pak bych se byl brzy zlobil. Kdy jsem pøibyl
s druhou forkou náøadí, vidìl jsem otevøenými dveømi,
e v druhém pokojíku kleèí Pepík na sesli u akvária a má
na dlani vylovenou zlatou rybku. Pøiskoèil jsem rychle. Jeímarja! slyím za sebou neznámý hlas enský, a kdy
jsem se ohlíd, utíkala nìjaká enská ze dveøí. Konduktorka stála u postele a smála se, a se za boky brala. To
byla paní malíøka. Lehla si, aby vidìla, jak se to leí. Domácí sleèna taky si libovala, e se leí dobøe. Myslím,
e konduktorka pøivede celý dùm sem, aby si lehl, 
na èempak ti lidé líhají? Ale Pepík mnì nesmí bez dohledu do bytu, jetì by mi jednou akvárium pøevrh. Ostatnì
pìkný kluk, kadeøe jako len a oèi jako trnky  ty oèi nemá
po otci, snad po matce.

Poøád poslouchám, tluèeli slavík. Neslyím nic, snad
je mu pøíli jetì zima. Pìkné jaro, u máme jaro est nedìl a chodíme poøád jetì v zimnících! Snad bude, èím
dál do léta, zima tím vìtí, a budeme nosit letní koichy 
hehe, dobrý nápad: letní koichy.
Ale slavíkovi trochu zimy pøec nevadí?  Naslouchám
marnì  ádný klokot!  Kroky!  Muské, tìké kroky, a
pøicházejí po chodbì blí. Vrzly dvéøe, to jsou dvéøe naí
kuchynì  enský hlas, muský hlas  patrnì pøibyl konduktor z cesty. Honem zhasím a lehnu si, ona by ho pøivedla, aby zkusil, jak se to leí. A konduktor, kdy pøijede
z cesty, je tak pinavý.
*
Zákon obèanský. Øád smìneèní. Zákon obchodní. Øízení soudní. Patent sumární. Patent o øízení v ruení drení. Patent o øízení v rozepøích o nájmu. Zákon horní. Zákon
vodní. Zákon trestní. Øád trestní. Zákon o øízení ve vìcech
nesporných. Zákon obecní. Øád notariátní. Øád ivnostenský. Øád knihovní. Øízení smìneèné. Zákon o spolcích.
Zákon o myslivosti. Zákon o poplatcích.
Tak! Kadé ráno si ten seznam pøehlídnu, abych vidìl,
jak je toho mnoho, co jetì mnì schází, a v píli neustal.
Vak píle potrvá, jsem teï zcela jiný èlovìk. Ale kdykoliv
a jakékoliv budu mít dobré pøedsevzetí, pokadé si je napíu, a kadý den èíst, kadý den! Èlovìk zapomíná mimovolnì.

Dobrá snídanì. Káva bez cikorie, kyprý rohlík. Konduktorka v bílé ranní kazajce. Záøí, je vidìt na ní astné man-

elství. Dobrá káva, výborná, pravím, abych si ji zcela
naklonil.  Nu to mne tìí, pane doktore, jen kdy vám
chutná.  Neporouèíte nic? Teï si vzpomínám
na konduktora. Vá pán je doma? Musím se s ním pøec
honem seznámit.  el na nádraí s raportem, pøijde a
k obìdu. Zas se smìje, ona se smìje poøád. Já bych
teï ustlala a trochu poklidila, Kaèenku jsem zrovna vykoupala a ona usnula, dodává; pøekáíli to panu doktorovi, mohl by pan doktor zatím do druhého pokoje.
Jdu do druhého pokoje a dívám se z okna na dvùr. V
obou patrech naproti kytky v oknech. Ty obyèejné u nás
kytky, to se rozumí. Mohla by se sepsat zvlátní okenní flóra èeská. Vonná bazalka s tím velkým, avnatým listem:
ale kdy se list trochu rozmolí, zvadne,  pomilovaná dívka. Balzamína, bez vùnì, ale s èetným kvìtem; kadý si ji
roènì pìstuje z loòského semene. Protivná pelargonie
s koeným smutným listem a køiklavì èerveným kvìtem.
Rùovec s vystøíhaným listím; snese u trochu mnutí. Mukát, rozmarýna, to se rozumí. Rozmarýna, kvìtina svatební, kvìtina pohøební. Vùnì: láska; stálá zeleò: vìrnost.
Rozmarýna sílí prý pamì, musím si jí koupit nìkolik hrnkù. Rozmarýnu poutìjí po vodì 
Kytka jede po potoce,
snad ji, Jene, chytne v roce 
i ne, nechytnu, to tak, brzy se oenit!
Zahrádka u je pìknì urovnána. Moc besídek v ní, snad
pro kadou rodinu v domì jedna. Po besídkách se nejspí
budou pnout malvy, aby Pepík mohl trhat syreèky. A
na záhonech bude kopr, na omáèku ke knedlíkùm.

U je uklízeno, pane doktore, smìje se konduktorka
ve dveøích. Okna v prvním pokoji otevøela dokoøán. Musím je zas zavøít, ale radìji a odejde. Neporouèíte nic?
Pravý vzor úslunosti, musím s ní alespoò pøívìtivì porozprávìt. Od malíøù sem zaléhá køik malého dítìte a nìkolikaèárkovaný dorostlý soprán enský. Mají tam nemluvnì, ne? Roèáèka, vøetí celý den. (Okna do dvora
se budou otvírat málokdy.) A malíøka taky poøád køièí. Ta
má ty panty u své chlebárny dobøe namazány! (Okna do
dvora se neotevøou nikdy, okno do zahrady mùe být celý
den dokoøán.)
Pozoruju, e konduktorka se salónnì právì nevyjadøuje, no, jednoduchá enská. Podobá se vak, e existují
zvlátní malostranská poøekadla, budu si je zapisovat,
napøíklad hned o tìch pantech. Vidouc, e si nìco zapisuju, praví: Snad nevytrhuju pana doktora, snad má pan
doktor práci?  I ne jen tak , pravím. Kdopak to bydlí
nad malíøem? Nìjaký podivín, starý mládenec. Provazník se jmenuje, ani nevím, èím byl. Nedìlá celý den pranic, nevychází, dívá se jen jako vejr z okna a kouká
se jedovatýma oèima, co dìlají sousedé. Aspoò kdyby
koèku hladil po zádech. Smìje se. (Zapisuju: koèku hladit po zádech.) V prvním patøe do ulice bydlí domácí pán
se svou sleènou a v druhém patøe do ulice bydlí pán a paní
Vejrostková, úøednická rodina. Musí být teprv krátce svoji, mají jetì zcela luté prsteny.  Ale já tu plácám a kdo
ví, neprobudilali se u má Kaèenka. Smích a u je
ze dveøí.
Teï znám u vechno. Honem okna zavøít a zaènem
studovat. Devìt hodin. A je úterek, dobrý den pro zaèátek

studií! Zaènu jako kadý s obèanským zákonem. Myslím,
e to pùjde dob
Ale já jsem se ani nezeptala, jak se to panu doktorovi
první noc spalo, zní vesele zas ode dveøí. Koukej se, Kaèenko, pan doktor. Dej dobrýtro  kompliment (kloní ji),
tak! Duc! duc! (Dìlá, jako by ji házela na mne.) Dobøe
se spalo, to si myslím, na takové posteli! (U je u postele.)
Kaèenko, koukej, to se to hajá! (Klade ji u zas na postel.)
Viï, mrko, to dìlá paní? Je to postel! (Zas si
tak napolovic sama ke Kaèence pøilehla.)
Pìkná ínka, luzné podívání, ale ! Dívám se upøenì
do zákoníku.
Pojï, Káèo, pan doktor má co dìlat, nesmíme pøekáet.
A u je se smíchem venku.
Naivní k neuvìøení!
Tedy! Nejprv s rozvahou kadý paragraf pøeèíst! Úvodní prohlaovací patent necháme být. Úvod. O zákonech.
Koèka! Bílá koèka! Stojí u dveøí a mòouká. Já ji pøec
posud nespatøil, je to nae koèka?  Jakpak se dìlá honem na koèku? Aha: èíèi! Kdy ale budu dìlat na ni èíèi,
bude mòoukat tøeba jetì víc!
Ne, kdy je zde, nemohu studovat! Nemám koèky rád,
jsou zlé, falené a chytají myi. Také krabou a kousají! A
kdy nìkdo spí, poloí se mu na krk a udusí ho. Pøedsevzetí:
Kadou noc, ne si lehnu, dìlat èíèi! e prý se také rády
vzteknou  to by tak bylo  musím se konduktorky etrnì 
snad je to její miláèek  zeptat, nepozorujeli dle nìèeho,
e je trochu vzteklá.
U zase mòouká.  Pootevøel jsem dvéøe, koèka vybìhla. Konduktorka: jestli prý si nìèeho pøeju. e nic.

Vdy prý jsem ale pootevøel dvéøe. Jen kvùli koèce tento.
A tak!  smích.
Úvod 
Klepání. Malíø. e prý nechce vytrhovat, e ale, kdy byla
prve moje okna otevøena, vidìl na stìnì obrazy viset, a to
prý mu nedá. Mám dva kvae od Navrátila, jeden: moøe
v bouøi, ráz temný, druhý: moøe v sluneèním jasu, ráz veselý. Malíø se pøed nì postavil. Je obleèen k vycházce, má
osatý, sousedský èerný kabát, hùl a iatý klobouk. Kdyby z toho klobouku vyrùstala kalina, byl by to kozácký kurhan. To prý musí být Navrátil. Ano. Takových Navrátilù
e jetì nevidìl. Kdy prý si udìláme ístku? No vak
se stane, stane. S panem domácím prý mùem hrát
ve tøech, a kdybych si pozval nìjakého svého známého,
mohli bychom hrát ve ètyøech. e mnì ale musí øíci, jeho
ena e se pøede mnou stydí. Pøekvapil jsem ji vèera zde,
jak leela na mé zdvoøile  no, vak já vai ctìnou panièku uchlácholím, není tak zle.  Ty enské! Potøásáme
si ruce, on jde.
Konduktorka ve dveøích. e prý je hned deset, nepøejuli si zdola snídani na vidlièku. Dìkuju, nesnídám nikdy
na vidlièku.
Úvod. O zákonech obèanských vùbec. Pojem práva obèanského.

Dostal jsem se do pøíjemné zimnice. Tak jsem se zabral
do paragrafù, e mnì bylo líto, kdy pøiel obìd. Dosti sluný, ale neobjemný  nu, beztoho není zdrávo se nacpat,
kdy èlovìk poøád teï sedí.  Èernou kávu?  Ne, paní
konduktorko, a do veèera, takhle do osmi hodin, nepo-

tøebuju pranièeho. Zdali ani doutníkù ne? Nekouøím nikdy doma.

Výbornì! Jako kdy bystøina unáí èlun v závratném spìchu a pøedmìty na bøehu se jen míhají. § za §, jako kdy
rùenec bìí skrz prsty. Ani bych si byl nepomyslil, e tolik
znám a e to tak lehýnce pùjde. Zabral jsem se tak do studia, e jsem nic nevidìl a neslyel. Myslím, e tu byla
v pokoji konduktorka as est nebo desetkrát. Je mnì
taky, jako by byla Kaèenku as dvakrát straila srnkou. Mluvilali na mne, nedal jsem jí zajisté odpovìï. Aspoò vidí,
e nemám být vytrhován.
Jsem náramnì spokojen. 135 paragrafù! Ted veèeøi a
pak dál. A mnì nìkdo øekne, e práce není rozko! Chvìju se rozkoí na celém tìle.
Rotìná trochu tvrdá.  To jsem to vyved! Zapomnìl
jsem zcela na konduktora. Ano, jetì pùl litru, panièko.
Mohu teï s vaím pánem mluvit?  Abychom se pøec trochu poznali!  U je pryè na nádraí, jede v devìt hodin.
Jsem zase vdovou. A smìje se. Snad konduktora ani
jaktìiv nepoznám.

Pùl jedenácté. Jsem unaven; chuti neubylo, ale èivy popoutìjí.  Obèanský zákon má 1502 §  za osm dní jsem
s ním hotov. Poèkejme, hrajme si trochu! 
Spoèítal jsem vechny paragrafy ostatních zákonù  jednoduchá divize  nejdýl za mìsíc jsem pøipraven úplnì!
Jetì se sice po tìle chvìju, tepny bijí a spát as nebudu
hned moci, ale lehnu si, kvùli odpoèinku. Dám si svítilnu a
zápisník na stolek k posteli. Budu dumat. 

To jsem se lek  fuj! Jdu k posteli a na posteli nìco leí.
Dva malé vzpøímené trojhránky  koèka! Leí, má jen hlavu vzhùru a dívá se na mne.
Co teï dìlat? Kdybych vìdìl, jak se koèka plaí  ne,
plait ji nechci, ale jak se na ni dìlá, kdy má jít pryè. Hu!
 Heja, heja!  Dívá se na mne jakoby nic. Kalhoty, kalhoty  pardon, tak se volá na zajíce!  Jde?  Mete!  
Liduka, liduka!  Kaven!  Ted se u na mne nedívá.
Poloila hlavu a spí.  Co teï?
Dravá zvíøata prý se bojí ohnì. Dávám svítilnu blí, skoro a k ní  koèka se ani nehne, jen oèi trochu mourají,
myslím e mrzutì.
Støevíc! Netrefil jsem ji, ale u je dole a u dveøí. Pootevøel jsem  zapla pánbùh!
Za dveømi hlas, porouèímli nìco.  Ne.  e jsem
ale otevøel dvéøe.  Vyhánìl jsem jen koèku!  Jen
abych øekl, chcili nìco. e prý, kdy je sama, nemùe
dobøe spát a má beztoho dlouhou chvíli.  Neodpovídám.  Tajený smích venku.

Jeíi, to je rozkoi  Tyun tyun tyun tyun, spe tyu ckva 
slavík!
Jak sladký to zpìv! Jaké divoucí hrdélko!  Boská Filomelo, tisíci poetù oslavovaná! Pìvèe jara, pìvèe lásky,
pìvèe rozkoe!
Tyo tyo tyo tyo tyo tyo tyo tyx 
Kutyo kutyo kutyo kutyo
Tyranovì lidé, e takové ptáèe zbavují svobody! Jen
kdy je úplnì volné, plyne volnì také jeho píseò. Velebím
zákony 
Cy cy cy cy cy cy cy cy cy ci 

Kvorror tyu céva pipikvi 
jako med!  Velebím zákony, které jsou na ochranu opeøených pìvcù.
Ckvo ckvo ckvo ckvo 
Tohleto je trochu pronikavé  jináè, démante!
Cak cak cak cak cak cak
Eh ku! Vdy to jde mozkem jako rozhavený drát!
Cak cak cak cak ...cak cak cak cak cak cak ...cak cak

U jsem na podlaze. To bych se zbláznil  jsem beztoho jetì rozechvìn! Aha, kdy zavøu dvéøe druhého pokoje, nebude ho slyet ...Cak cak cak ...Nic platno! Ten prokletý cvoèkáø musí být nìkde smìrem dvora ...Cak cak ...
Ruènici, ruènici! Kdybych mìl ruènici, vystøelím oknem, a
kdyby mìlo celé sousedstvo z toho dostat psotník! e
se takový hmyz nevystøílí!
Cak tak tak tak tak tak ...Jeímarjajosef!
Mùj mozek je jako podebraný! Ne, tohleto nevydrím.
Kdybych vìdìl, kde sedí, nelenil bych, oblík bych se  cak
cak mám!
Vytrh jsem ze atníku starý svrchník, roztrh podívku,
vyndal vatu a nacpal do uí, co se velo. Teï si tìkej!
Cak cak  zas nic platno!  Vechnu vatu ven! Na ui,
na hlavu, a tlustý átek kolem.
Pramálo platno, ten chlap metá své ohnivé cvoèky skrz
pevnostní zeï! 
To bude dìsná noc! 
*
Deset hodin a já teprv vstávám! Hlava jako kopek.
Nevím, kdy jsem usnul, myslím, e asi ke tøetí. Mezi dru-

hou a tøetí jsem zimniènì døímal, slavík tìkal poøád. Na
Starém Mìstì slavíci netìkají. A nejspí e mám rýmu.
Mezi oèima mne to lupe a v nose imrá. Nebe je èerné,
vzduch zimavý. Bývá léto, kdy je i èervenec jako listopad.
Studené prky, listy opadávají a èlovìka mrazí.
Konduktorka mne ene do druhého pokoje, e prý bude
poklízet. Nechá zas okna otevøena a rýma by se zvìtila
to ne! Pùjdu zatím naproti k malíøùm. Jsem tím povinen
malíøce, aby se u nestydìla, èlovìk musí mít útlocit. A kdy
malíø navtívil mne, musím zas navtívit jeho; vím, co
se sluí.
Dnes to jde, navtívit Augustovic, míní konduktorka,
dnes Augustka ilá. Mluví divné vìci, ta moje konduktorka, co je to: dnes ilá? Kdy nìkdo ilá, ilá pøec
poøád.
Zaklepal jsem. Naslouchám. Nic. Klepu zas. Opìt nic.
Vzal jsem opatrnì za kliku, dvéøe se pootevøely. Hned
v pøedním pokoji je celá rodina pohromadì. Raète odpustit  Nikdo si mne nevímá. On sedí u malíøského rámu
a má podepøenou hlavu, ona stojí s hlavou sklopenou
u nízkého prádelníku a drí hadr v ruce. Jen Pepík se po
mnì ohlíd, vyplázl jazyk a zas se odvrátil; dívá se z otce
na matku. Musím se tváøit, jako bych nezbednost Pepíkovu ani nezpozoroval; on pak pøestane sám. Malý, èerný
psík mne oèuchává; ani netìká, je patrnì pøíli mlád.
Raète odpustit  silnìjím hlasem.
Ah, pan soused  odpuste, já myslil, e to sluka.
eno, pan doktor odnaproti! Máme dnes bramborovou
polívku, já bych jedl bramborovou polívku tøikrát za den 
a pøemýlíme tady, mámeli dát do ní také krupky. Raète
sednout.

Musím zaèít co moná fe. Prosím, vdy nejsem cizí,
pána u znám a tady synka u taky znám a jemnostpaní
u jsem taky spatøil. Pøedstavuju se, jemnostpaní, doktor
Krumlovský. Fádní, suchá blondýnka se nemotornì ukloní. Vypadá to, jako kdy se døevìná, kloubová loutka náhle
zpolovice nahne. Chce nìco øíci. Prosím, prosím, pan Augusta mnì øekl, e ráèíte se na mne trochu hnìvat,  hehe,
mezi sousedy to pøec nic nedìlá! Zas tak, jako by se nìkde
v pùli pøelomila.
Abych si sedl a jak prý se mnì v novém bytu líbí. e
výbornì, ale dnes v noci  a vypravuju o slavíku.
I jeje, slavík, a já ho neslyel!
Bodej bys ho byl slyel, kdy jsi byl jako kanón! vøízne se do rozpravy soprán ostrý jako bøitva.
Já? No trochu 
Tohle je také trochu? Podívejte se, pane doktore! Augustka vyhrnuje rukáv, vidím modøiny. Já, pane doktore,
jsem mìla na vybranou, vichni mutí se po mnì bláznili,
a já si vzala toho  ty! Paní malíøová má patrnì vzdìlání
jako nìjaká krámská. Jsem v rozpacích. Ale pozoruju,
e vskutku ilá. Ted utírá po náøadí prach, jako bych tu
nebyl.
No, byl trochu malér, pane doktore, míní malíø a namáhá se do úsmìvu. Nejde mu to dobøe. Byl jsem arci
v esti hostincích, ale vypil jsem vdy jen jednu sklenici a
hned jsem el domù. Nemám tìstí v té vìci. Jsem dobrý
èlovìk, ale kdy se napiju, stane se ze mne èlovìk jiný, a
ten pije dál a dìlá pak hlouposti. Co je mnì do toho,
e ne? Chechtá se nucenì.
Nìkdy to nekodí, obèas je to i zdravé. Luther praví 
, ale lekl jsem se náhle své øeèi a nedomluvil jsem. Teï

mnì bylo, jako by uu mìl hadr mnì letìt na hlavu. Ten
slavík mne vèera pøivedl k zoufalství, obracím opatrnì.
Pes mnì oírá dole kalhotu. Nechci ho kopnout, ale nemohu pohodlnì sedìt.
To byste mìl slyet teprv mne  to je jux, viï, Anno?
Anna nic. Já umím tlouci jako slavík. Nìkdy jich svolám
pìt est, to je pak koncert. Pøesvìdèíte se!
Zaèneli jednou svolávat, zastøelím ho.
Já myslil, e ráèíte být krajináøem, a vy jste figurální.
Má na rámu nìjakou figuru.
Musím dìlat samé svaté, kvùli ivobytí. Tøi øízy, èervené neb modré, trochu masa, a je to; také to nic nenese.
Jsem vlastnì portrétista. Bývalo dost práce, celé idovské Mìsto jsem jednou mìl  mnoho to arci neneslo, celý
id za dvacet zlatých , ale pøiel Nìmec a odloudil mnì
je.  Co mnì napadá! Mám teï malovat svatého Krypína, pan doktor by mnì moh sedìt modelem. Pan doktor
se zcela hodí za svatého Krypína, on má tak nìco! Copak mám, kradu snad? Obrátím øeè jinam, na Pepíka, získám si Pepíka.
Pepíèku, pojï ke mnì, pojï!
I jdi, vdy jsi hloupý!
Otcovský pohlavek. Já cítím, e se èervenám. Kluk beèí:
Vdy to øekla dnes paní konduktorka mamince, e je ten
doktor nìjak hloupý! Viï, maminko?  Mlèí!
Já e jsem hloupý!  Pojï sem, Pepíèku, pojï!, hlas
se mnì ale nìjak zadrhuje. Kluk pøichází beèky a staví
se mezi mé nohy.
Jakpak se jen honem s dìtmi hraje?  Uka ruku! 
Ten vaøí  ten smaí  ten peèe  ten øíká: dej mi kousek!
Ten odpoví: matla  matla  matlafousek! Kluk

se nesmìje. To je táta  to je máma  to je dìdek  to je
bába  to je   Nevím dál. Kluk jako poleno. Poèkej,
Pepíku, dám ti nìjakou hádanku. Co je to: Zelená jsem,
tráva nejsem; ple mám, knìz nejsem; lutá jsem, vosk
nejsem; ocas mám, pes nejsem. Co je to?  Já nevím.
 Chci mu øíci, ale nevím to teï sám. Pamatoval jsem si jen
hádanku, a nevím, co znamená. Tak øíkej jetì nìco hloupého, vybízí mne Pepík.
Seberu se, jako bych nebyl slyel. Porouèím se: Musím
ke svým studiím. U jde asi na dvanáctou.  I toto, míní
malíø, tolik! Nae hodiny musí jít napøed alespoò o pùl hodiny.  Nejdou, øee Augustka, vèera, kdy bily z vìe,
naøídila jsem je smetákem:  e prý náramné potìení a
abych pøicházel hodnì èasto. e budem zajisté dobøí sousedé!
Teï bych rád vìdìl, proè jsem hloupý!
Na chodbì jsem pozdravil nìjakou enskou, nejspí
sleèna domácí. U hezky stará.
ilala? ptá se konduktorka.  ilá.  To mají tedy
dnes peníze. Kdy nemají groe, mluví zcela dobøe. Patrnì má konduktorka hroznì pomlouvaènou hubu. Kdy el
pan doktor po chodbì sem, vyhnul se Provazník z okna a
díval se za ním. Hledím nahoru. Zdá se mnì, e tam vidím voskovì lutou, tenkou tváø; víc nevidím. Zdali prý nièeho neporouèím. Trochu mrzutì: Ne. Zdali prý by
si nemohla dát Kaèenku trochu sem do mého pokoje. Musí
ke kupci, hned je ale zas zde; a Kaèenka se rozpláèe, kdy
je sama. Vdy ji pøec neumím chovat!  Poloím ji jen
na postel. A jakpak kdy se rozpláèe?  Ó ne, dokud
nìkoho vidí. Nebo kdy mnì tu vyvede nìco ...?  Ta-

ková chudinka!  Ano, taková chudinka!  Jsem náramnì mrzut.

Pøedsevzetí: pùsobit na Pepíka mravnì.

Èetl jsem jednou Burnandovy Dobré mylenky. Moje
pøedsevzetí jsou ale nìco naprosto jiného, já ho neimituju.

Ani bych si byl nepomyslil, e se dnes pøec zase tak do
studií vpravím, jsem spokojen, ale stranì unaven  pùjdu
spat.
Slavík netìká, snad zmrzl. Dej to pánbùh!
To bych pøec rád vìdìl, proè jsem hloupý!
*
Tedy napøed u mou gratulaci! Myslím si, e od starého pøítele pøijme pøec nìjakou radu, a mám za svou bratrskou povinnost, vímli radu dobrou, sdìlit Ti ji. Pøedevím ke zkouce chladnou krev! Vìdít bude dost, o tom
jsem pøesvìdèen, ale chladná krev má, abych tak øekl,
dvakrát vìtí cenu ne vechny vìdomosti. Páni vrchnozemtí radové dávají nejvíce otázky rozumové, a nenapadneli Ti u pranic jiného a pan rada Ti øekne: »Kdy nìkdo s takovou vìcí k vám co advokátu pøijde, co budete
dìlat?«  odpovìz dùvìrnì: »Budu ádat od nìho penìitou zálohu.« Vìø, rada to za ...
Hlupák! Nemohu to vystát, kdy chce být nìkdo poøád
duchaplný a pomáhá si starými anekdotami. Neøíkali jsme
mu u ve kole nadarmo Jindra Plácal. Je plácal! Ale zce-

la to jen vina má, proè jsem mu psal o pøípravách svých a
byl tak zdvoøilý, e jsem pøipsal: Máli, pøíteli, nìjakou
dobrou radu . Já nepotøebuju od nikoho na svìtì rad,
nejmíò od nìho. Ani mu víc neodpovím!
Ale rýmu mám zcela poøádnou. Lehýnká zimnice bìhá
po tìle, mozek je zabrán, oèi stále pláèou. Divím se,
e se pøitom dobøe jetì studuje a také chuti k jídlu e ani
neubývá.
Do práce!

Pan domácí byl u mne. Zvlátní èlovìk, tak edesátník. Tenká figurka, která se zdá být mení, ne je, pro zapadlá prsa a
tak silnì spadající ramena, jako by v kadé ruce nesl konev
s vodou. Oholená suchá tváø, pysky zapadlé, protoe zuby
u vypadaly, bradièka jako krejcárek, malý uòupaný nos, edivé vlasy. Ale èerné oèi planou jako v zimnici. Také suché,
vráskovité ruce hmatají nepokojnì po vzduchu a nìkdy to
kubne celou postavou. A kdy mluví, skoro eptá. èlovìku
není zcela volno pøi nìm, jako by se poøád mìlo nìco stát.
e prý pøichází se ptát, zdali je u moje zmìna bytu ohláena na policii. Já na to zapomnìl, to se rozumí. No, abych
to tedy uèinil. e prý mu malíø øekl o nastávající ístce a on
e se tìí. Kloním se. Pozoruje, e mám rýmu, a míní: Mnohý èlovìk, kdy je zdráv, ani neví, co má. Není to zvlátì
duchaplné a odpovídám se zdvoøilým úsmìvem jen: Ba!
Pauza. Nato vyslovuju nadìji, e on se tìí stálému zdraví.
Ne prý zvlátì, poøád má s krkem tento, musí se etøit. Zakalal trochu a plivl mnì zrovna na botu. Jsem rád, e to
nezpozoroval, bylo by hloupé omlouvání, a schovávám nohu
pod sesli. Zdali prý jsem muzikální? Nejsem sice, co kluk
jsem arci hrával piano, ale nièemu jsem se nenauèil; pøec

pravím s úsmìvem, jako by se samo sebou rozumìlo: No,
myslím, e není ani ádný Èech, který by nebyl alespoò trochu muzikantem.  To je dobøe, to je dobøe! Mùem hrávat ètyrruènì. Stavím si vdycky na léto spinet do zahrady,
starý, ale dobrý, mùem se tam bavit. To je dobøe! Cítím,
e musím couvat. Piano? To já ne  já housle.  Máte
dobrý nástroj? a rozhlíí se po stìnách. Couvám dál. Teï
u jsem dávno nehrál  èlovìk je zabrán praktickým ivotem  èlovìk  koda. Vstává, aby prý nezdroval. Není
prý z tìch domácích, kteøí neetøí vech práv nájemníkových. Ale jetì má nìco na srdci. Zdali prý nemyslím, e tam
ve panìlsku vìzí za tím Bismarck, a postavil se s výrazem
chytrosti ve tváøi a zrovna pøede mne. Pravím, e cesty diplomatù jsou nevyzpytatelné. Ba, pøizvukuje domácí, kládou se neoupe jako sirkou. Teï mnì lápl øádnì na pravou
nohu a dodává: Já vdycky øíkám: to je to, e králové nejsou nikdy spokojeni s tím, co mají. Nenamítám nièeho, jen
zdvoøile se usmívám. Porouèí se.
Naivní výklad  ale vlastnì pravdivý. Ti lidé mají své mudrosloví v poøekadlech, èlovìk by nemìl nevrle podceòovat
poøekadla ta, je do nich sloen vdy celý, tøebae nevelký
názor jednotlivcùv. Byla by zcela zajímavá sbírka Poøekadla
osobní.

Vcelku se dnem spokojen. Jdu spat.
Slavík tìká, ale nìkde vzdálenìji. Tam a si tìká tøeba. Ale zaèneli ho malíø pøivolávat, svedu rámus.  Toti
zdvoøilý rámus, jen tak aby bylo vidìt, e si èlovìk nenechá vechno líbit.  Doufám vak, e malíø nìkde po hospodách spìchá domù,  vèera aspoò Augustka ilala.

Zdá se mnì, e konduktorka se dnes u tak èasto neptala, porouèímli nìco. Vechno se èasem svým dostane do pravé míry. Také je mono, e se mýlím,  kdy je
èlovìk do studií zabrán!
*
Rýma a studie. O svìtì nevím pranic, tak jsem
se zavrtal. Jenom pozoruju, e konduktorka vskutku se
u ptá mnohem øidèeji, porouèímli nìco. Dnes pravila,
e prý jsem zgruntu dobrý èlovìk a e mnì pánbùh jistì
poehná. Byla toti u ní v kuchyni nìjaká evcová, vdova,
matka dvou dìtí, naøíkala na svou bídu a já jí dal zlatku.
Nevídáno, aby se mìl pánbùh o kadou zlatku starat!
Koèka u ke mnì nevchází, ani kdy jsou dvéøe dokoøán.
Jen se postaví vedle a mòouká. Nedùvìøuje mnì patrnì. Vzpomínám si, e jsem konduktora posud nespatøil. Byl mezitím
doma?
*
Cikorie v kávì!  Já se nemýlím, cikorie  to je dìsné!
Musí se nìco stát.

Letím ke konci obèanského zákona se spìchem zvýeným, jako závodní kùò poblí cíle.
*
Opìt cikorie, a myslím, e víc ne vèera, a konduktorka se u neptá ani jednou. Mám alespoò pokoj.  Vèera

mnì pøivedla zase jinou evcovou, vdovu, matku. e prý
jsem tak nadmíru dobrý èlovìk. Opìt zlatka.

Pepík byl nesmírnì bit, øval, e se domem rozléhalo.
Ptám se konduktorky, co udìlal. Vlastnì nic, koupil
si oøechy, otec mu je snìd  nikdo by neuvìøil, jak ten
mu je mlsný! , Pepík se bránil, otec mu natlouk. Lituju
Pepíka. I co takový kluk, beztoho prý za nic nestojí. O
minulý Velký pátek kradl prý v kajetánském kostele
u boího hrobu Kristu Pánu z talíøe krejcary.
Ano, musím na Pepíka mravnì pùsobit! Jen a bude
trochu èasu. koda by bylo toho hezkého kluèiny, otec je
patrnì divný chlap, nestaèí na dobrého vychovatele.
George Washington nestál co kluk také za mnoho, ale
George Washington mìl moudrého otce. Bùh by byl mìl
dìti obmyslit darem, aby záhy poznaly, jeli jejich otec
podoben otci George Washingtona; a v pøípadu opaèném,
aby se dlouho netahaly s nezdárným otcem a obrátily
se jinam. (Pokyn pro Marka Twaina, který si také chováním á la G. W. chtìl vychovat otce.)

Byl u mne malíø, jen tak na skok. Zdali prý bych mu nechtìl sedìt tedy modelem k svatému Krypínu. Odpovìdìl jsem, e teï musím sedìt u knih.  Stávám
se ráznìjím.

Jsem s obèanským zákonem hotov!  Zítra se dám do
øádu smìneèného.  To se to bude dnes spát!
*

Takhle bylo snad Pukinovu teleti, kdy zvolalo: Ó já
osel!  Dìsný okamik!
Dal jsem si ráno u vìdomí, e jsem s obèanským zákonem hotov, otázku. Nevìdìl jsem ani muk!
Jeímarjajosef! vykøikl jsem mimovolnì a chytil se za
hlavu. Cítil jsem, e jsem rázem zbledl.
Konduktorka vebìhla. Co prý se mnì stalo. Já nic neumím! volám pitomì.  To se mnì také podobá, praví
ona a bìí s hlasitým smíchem zase ven.  Veskrz naskrz
impertinentní ena! 
Teï ale u jsem klidnìjí. Vdy vím dle studování døívìjího, e se dìje vdycky tak. Èlovìku se nauèené musí
troièku uleet. 
Nesouviselo to s onehdejím tvrzením, e jsem hloupý?
 Ne, to u není naivnost, to je hotová impertinence!

Dvì evcové, vdovy  jedna z nich ale vlastnì krejèová. Zdá se, e mnì chce konduktorka pøivést vechny vdovy, mnoholi jich pláèe po levém bøehu vltavském!
*
Obrat! Naprostý, radikální obrat, jakého bych byl nikdy
ani neoèekával. Obrat v pøírodì i v spoleènosti.
Za prvé: Vlané, usmìvavì krásné dny, a pøi nastalém
teple prchla rýma. Za druhé: Cikorie konduktorèiny jsem
se nasytil a právì jsem vypil kávu, kterou jsem si na lihu
uvaøil sám. Budu si napoøád vaøit kávu sám. Také
v ostatním jsem uèinil zmìnu. Konduktorka mnì pøinese
u jen dnení obìd zdola, k veèeøi si u sebìhnu dolù do
hostince. Nepotøebuju milostí a konduktorka v ochotì

ochabla u naprosto. Asi, takhle bude líp. Poøád sedìt
nejde, èlovìk zpitomí a pokraèuje v studiích tím pomaleji.
Tolik a tolik dennì studovat, dokud trvá tak ta první a nejèilejí chu, pak se trochu pobavit. Vak mne as zábava
mezi tìmi klidnými lidmi dole moc nevzruí! A do zahrádky také budu dennì chodit, alespoò trochu. U se tam procházejí po dva dny. Jakpak kdybych si kadého rána èasnì pøivstal a el tam studovat? Studuje se pak rozkonì,
pamatuju se dobøe z gymnasijních let.
Pøedsevzetí: vstávat kadého rána èasnì, hodnì èasnì.

Právì jsem vyhodil novou evcovou, vdovu.

Takový hostinec se mnì líbí! Nevzruuje, a pøec
se èlovìk dobøe baví, to se hodí zcela pro mou nynìjí
potøebu. Nemusí se namáhat, abys mluvil duchaplnì, jen
pozoruje a poslouchá. Prostí lidé, ale pøec samé individuality, pøirozenì rozumní, nehledanì vtipní, spokojení i
s vtipem nejmením. Smìjí se srdeènì vemu. Ale èlovìk
musí, aby se zároveò i vzneenìji mezi nimi bavil, být psychologem, rozumìt individualitám. Mám talent pro to.
Pøívìtivá, èistá místnost, jen trochu málo osvìtlená. Uprostøed pozadí kuleèník a tam kolem stìn stolky mení;
v popøedí nìkolik stolù, z nich asi ètyøi obsazeny. Dle zkuenosti celého veèera spoleènost as vìènì stálá, snad
u po nìkolik let nezmìnìná. Poznal jsem to vlastnì hned,
jak jsem veel. Veobecné okamité odmlèení, zraky vech
obráceny na mne.
Pozdravil jsem na vechny strany. Pod mýma nohama
skøípal bílý, èerstvì nasypaný písek. Usedl jsem k stolu,

u nìho sedìl jediný mu. Ten na mùj pozdrav jen nìmì
kývl. Hned tu byl malý, sloitý hostinský. Ah pan doktor!
No to nás tìí, e nás pan doktor také jednou zde dole
navtíví. Jakpak, spokojen s obìdy a veèeøemi? Povídám, e zcela spokojen; mìl bych sice leckterou výtku,
ale èlovìk si musí lidi získat, nìkdy i malou lí. Nu to mne
tìí, jen kdy jsou moji hosté spokojeni, já nic jiného
na svìtì nechci. Ti pánové se zajisté u znají? Dívám se
na neznámého mnì pána, který s nehybnì zakaredìnou
tváøí hledí pøed sebe. e jetì ne? Ale vdy ti pánové jsou
sousedé a bydlejí nad sebou! Pan doktor Krumlovský, pan
krejèí Sempr. Pravím: No tak vida, a podávám panu
Semprovi ruku. Krejèí jen trochu hlavu nadzdvih, posunul
oèi po stole o kousek dál a podává ruku svou neohrabanì jako slon tlápu. Divný èlovìk! Ale u je tu sklepník, aby
obslouil. Miluju muskou obsluhu. Sklepnice má vdycky
alespoò jednoho milého, a s tím pak zasedá v koutcích a
ukají; host aby poøád klepal.
Dokud veèeøím, nevidím a neslyím. Ale kdy jsem hotov a zapálím si cigáro, hledím jasnì kolem a jsem velmi
vnímavý. Naproti u stolu nìkolik pánù v ivém hovoru. O stùl
dál dva mladí lidé. Vlevo od nás pán, paní, dvì sleèny, vojenský nadporuèík, ale ne pøíli mladý a trochu tlustý. U vech
stolù se hlasitì smìjí, zvlá u stolu vlevo. Mladí sleèna se
na mne dívá! Má pìkné zoubky, veselé oèi, a se tedy dívá!
Pan otec její má hlavu zcela zvlátní, samý pravý úhel a nahoøe vechny edé vlasy sebrány do kopky. Vypadá to
jako ètyøstìnná sklenìná láhev naplnìná pivem a nahoøe
hrdlo s pìnou. Hlavièky dceruek jsou také lahvièkami, ale
baòatìjími.

Jen u naeho stolu je ticho. Jakpak se daøí obchod,
pane Sempøe? zaèínám. Trochu sebou pohnul, pak mu
skáplo ze rtù: Nu  tak. Pøíli výmluvným se nezdá. Máte
mnoho tovaryù?  Jen dva  doma  dávám práci
mimo. Vida, pøece celá øada slov! Máte rodinu, pane
Sempøe, to se rozumí.  Ne.  Aj  mládenec?  Ne.
Nìjak to jím pracuje, koneènì dodává: Vdovec  u tøi
léta.  To je vám teskno bez eny a dìtí.  Zase namáhání, koneènì: Mám holku  sedmiletou.  Mìl byste
se tedy zase oenit.  Mìl.
Hostinský pøisedá k naemu stolu. To je hezké, pravím, e pan hostinský nás ctí svou návtìvou.  Moje
povinnost, ádá toho obchod. Hostinský musí od stolu
k stolu, hosté to vidí rádi, vykládají si to za ukrutnou èest.
Chci se smát, jakoby vtipu, ale pohlédnu mu do oèí  mourají línì bez jakéhokoli záblesku mylenkového  mínil to
doopravdy? Zdá se být hlupák. Ale ty oèi! Jaktìiv jsem
tak svìtle zelených nevidìl. A ple rudá a vlasy zrovna
tak rudé jako ple, take se zdají jen jako roztøepené pokraèování kùe. Jakmile se na nìho dívám jen o kousek
dál, rozechvívá se kontura jeho hlavy. Máme teï pìkné
poèasí, míním, aby øeè neusnula.  Eh co, kdy je pìknì,
jdou lidé na procházku a hostince jsou prázdné. Já si dnes
odpoledne také vyel do ulic, ale brzy jsem se zas vrátil.
Slunce mnì høálo do zad, a kdy mnì høeje slunce do zad,
je vdycky bouøka. Dnes ale nebyla. Hryzu si rty. No
ve mìstì, míním zas, nekodí procházeèùm bouøka nebo
dé. Detník pomùe,  Já nemìl detník.  Tedy
se jde trochu rychleji domù.  Kdy jdu rychleji,
tak se pøec neprocházím!  Tedy se vstoupne pro chvil-

kový jarní dé trochu nìkam do prùjezdu.  Kdy stojím
v prùjezdì, tak se pøec neprocházím také! Vskutku hlupák! Teï si zívl. Jste unaven?  I já el vèera èasnì spat
a tu pak druhého dne záhy zas zívám.  Nebylo hostí
nejspí.  I sedìli tu dlouho. Ale já mìl vèera patné pivo,
nechutnalo mnì  naè bych se moøil? Originální typ!
U stolu vlevo nadporuèík se dostal do ohnì. To já pravím, e neví tisícátý, kolik je druhù imlù! Sedmnáct druhù, ano! Atlasový je nejvzácnìjí, musím vám øíci. Krásný
kùò! Kolem oèí a úst rùovì bílý. Kopyta má svìtle lutá 

Vtom veel nový host. Dle odmlèky a zrakù vidím,
e nahodilý cizinec. Host jde k zadním stolkùm a sedne.
Hovor jde dál. Nadporuèík vykládá, e iml se rodí èerný. Ta mladí se na mne poøád dívá  copak jsem nìjaká
brùna?
Dopil jsem. Hospodský jakoby nic. Sklepník Ignác také
jakoby nic. Klepám a Ignác pøiletí jako bláznivý. Mne Ignác zajímá, sleduju ho stále zrakem. Je u asi ètyøicátník,
nosí knoflíèkové støíbrné náunice v uích a v pravém uchu
má bavlnku. Vypadá tak trochu jako Napoleon L, ale jako
ukrutnì hloupý Napoleon I. Velké klapky oèní zavírají
se vdy teprv po delích èasových mezerách; vypadá to
jako váná interpunkce mylenek, ale osázím se, e Ignác
nemyslí nic. Postaví se sem tam a stojí zadumán; kdy
nìkdo klepe, Ignác sebou náhle kubne a letí.
U stolu naproti mluví se teï o poltinì. Tam pozoruju
napoøád divný zpùsob øeèi ve vtipném vzájemném oslovování. Samé nose!, ucho! a pøed tím nìjaké zvíøecí
epiteton  je to divné. Tvrdí tam teï kdosi, e kdo umí èesky

a nìmecky, umí také polsky. Poltina je prý jen smíeninou obou tìch jazykù. Napøíklad: Co se fraguje pan?
Zas nìkdo vchází. Postava zavalitá jako koøenatý paøez. Patrnì kadodenní host, usmívá se a pøisedá
k naemu stolu. Také pan soused, míní pøistupující zas
hostinský, pan doktor Krumlovský, pan Klike, obuvník.
Pan Klike mnì podává ruku. Hezký chlapík, jak náleí
hezký! Po vás se musí dìvèata bláznit, pane doktore!
Jsem v rozpacích, myslím docela, e se trochu èervenám.
Rád bych se tváøil nenucenì a s úsmìvem se rozhlíd, napøíklad na tu mladí, ale nejde to. Hezèí je ne ty, smìje
se hostinský, ty s tou dolíèkovanou tváøí jako formièka
na pokroutky!  Safra, safra, míní Klike a oupe nohama po písku, copak jsi dostal od obce rozkaz, abys také
jednou umyl podlahu? Smích. Ano, pane doktore, tady
se døív nemyje. A jednou za rok pøijdou dva policajti a odvedou ho do koupele. Nìkdy musí pøijít tøi, jak se brání.
Veobecný, hluèný smích. Patrnì je Klike humorista spoleènosti. Kousat umí, musím se sám smát s sebou. Ale
jeho hrbolovitá, drsná tváø není zlá, oko je chytré, avak
upøímné. Má pravdu, e etøí, dodává teï, potøebuje mnoho, nestaèím na nìho pít. A u je sklenici na dnì. Teï
bych také nìco veèeøel. Mluví s ivými posuòky, ruce jsou
skoro poøád nad hlavou a pan Klike vypadá pak jako
paøez s koøeny vzhùru.
Ti dva mladí lidé, kteøí sedí osamìlí, porouèejí sobì nyní,
aby se jim postavila na kuleèníku pyramidka, a vstávají.
Dokud sedìli, byli tak stejnì velcí; ale teï je jeden kratièký a druhý a neslunì dlouhý. Znám jednoho, který, dokud v hostinci sedí za stolem, není nápadný pranic; kdy

ale vstává, nemá to vstávání konce a vichni pøítomní
se rozesmìjou. Cítí se nesmírnì neastným.
Poøád nic, hubuje Klike hledì na jídelní lístek, gulá
paprika  zadìlávané drobeèky  to jsou zadìlávané drobeèky z kapsy, ne, hospodo?  I mlè!  Takhle kdyby
bylo vaøené kuøe!  To tak! Aby v kuchyni vaøili jen pro
tebe. 
Co je to tak tìké? Vezme se vaøené vejce a nechá
se vysedìt  hehehe!  Dej si vlasy z èela! Ironie, Klike má ple jako církevní otec Quintus Septimius Florens
Tertullianus.
Pst! Karlíèek chytá blechu! zní to naproti. Veobecné
ticho, obracení hlav a napnutost. Ten, jen se zove Karlíèek, má vstrèenu ruku za koili na prsou. Na oblièeji jeho
sídlí klidný, sebevìdomý úsmìv. Ted ruku vyòal, zamnul
palcem o ukazovaè a poloil nìco na stùl. Smích, potlesk,
enské kousají do svých kapesních átkù. On vám chytne
kadou blechu, ale kadou, informuje mne Klike. Divím
se slunì a ptám se: Kadou?  Ano, kadou!  Ale, Ignáci, copak je s mou veèeøí? A mou sklenici mnì pøineste,
já nemìl jetì dopito! Já nemám nikdy dopito, obrací
se zas na mne. Patrnì vtip. Hehe, vy jste ètverák, pravím
a smìju se. Ignác pøichází z kuchynì. Jeho tváø má teï výraz stupòovanì hloupý. Prosím, pane Klikei, co jste si ráèil
k veèeøi poruèit?  To je strané! Chlap to zapomene!
Nìco podobného není na svìtì! Já , ale Klike u taky
zapomnìl; teï to nevìdí oba.
Vyniká hlas paní matky. Kdy má matka dvì dcery,
nemá je nikdy pøes dvacet let oblíkat stejnì; sic z nich
neprovdá ádnou. Vypoèteno, aby poslouchající vìdìli,

e ádné z jejích dvou stejnì odìných dcer není jetì pøes
dvacet. Nevìøím.
Dejte si pozor, pane doktore, aby vám tu nepøipisovali, míní Klike polykaje gulá. Ná hostinský býval vojákem tenkrát si po hospodách èárky z tácu tajnì umazával
 teï je tajnì na tácek pøipisuje,  aby si to se svìdomím
vyrovnal. Smìju se, to se rozumí. Chci zavést rozmluvu zas
se Semprem, ale dovím se jen, e dopoledne chodí vdy
do vinárny.
Ignác je ke kuleèníku jako pøipendlen. Sleduje hru co
nejivìji, patrnì ale pøeje menímu. Nìkdy si poskoèí. Teï
skáèe docela o jedné noze.
Klike je po veèeøi. Nacpal dýmku a zapaluje si;
v lehajícím svìtle vypadá jeho tváø jako stará kovárna.
Bafnul a rozhlíí se spokojenì kolem. Ted spoèinul jeho zrak
na cizinci, sedícím poblí kuleèníku. To musí být vec, praví pro sebe s úsmìvem. Hade! volá pak hømotnì. Cizincem to kublo, ale nepohlédl sem. evèe! volá zase Klike. Cizinec obrací pomalu sem svou tváø, je pohnìván.
Nejspí nìjaká hospodská moucha  poøád oralá, praví
pomalu a plivne.  Co? Po mnì plivat? rozzuøil se náhle
Klike doopravdy, po mnì, praském mìanu? a chce
Povídky malostranské
Jan Neruda
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vstávat. Hostinský ho tlaèí zas na sedadlo a jde pak k cizímu.
Klike tluèe do stolu. e prý ho nevidìl jaktìiv nikdo oralého, a kdy prý nìkdy pro nìjakou velkou mrzutost trochu
pøebral, nebylo a nebude nikomu nic do toho. Hospodský
vyvedl mezitím ochotnì se sebravího cizího kuchyní ven.
Klike hubuje dál. Náhle venku v prùjezdì hádka a ramot.
Po chvilce vchází hostinský: Teprv venku se nìjak dopálil,
povídá, a chtìl zas sem, ale já ho vypravil na ulici. Hodil
jsem jím jako uzlem do zastavárny.
Brzy je zas døívìjí ruch. Pojednou u protìjího stolu potlesk. Bravo, bravo! Löfler bude dìlat mouchu  Löflere,
dìlej mouchu! Potlesk vude. Klike se mne ptá, zdali
jsem u vidìl dìlat mouchu. Já e ne. Informuje mne, to
e je nesmírná vanda, e prý puknu smíchy. Já u to vidìl tisíckrát; myslím, e v kadém praském hostinci je
nìkdo, kdo »dìlá« mouchu. Nemohu to ani cítit. Löfler,
který sedí zády ke mnì, brání se. e prý není dost ticho.
Ticho  ticho  pst! Je ticho a Löfler zaèíná bzuèet. Nejdøív jako by moucha letìla jizbou, pak jako by ducala po
oknì, nakonec ji chytne do sklenice, kde se bzuèivì tluèe. Potlesk, tleskám s sebou. Zraky jsou na mne obráceny, jak se mi to líbí. Klike míní: Sakyventský chlapík! Tomu
se hned tak nìkdo nevyrovná! My mùem nìkdy puknout
smíchy. A vlívá sklenici za sklenicí do sebe, je patrnì uvnitø
jetì rozehøát svou aférou. Nìkdy si klepne na aludek a
praví jakoby na omluvu: Poøád jetì deset coulù pod normálem  hehe!
Ale vy hrajete hloupì! zní to pojednou od kuleèníku a
hlavy se tam rázem obrátily. Neastný Ignáci! Mení hráè,
kterého proteoval, nezachoval se mu nìjak a Ignác nemohl svou nelibost spolknout. Veobecné vzbouøení. Hráè

pratil tágem na kuleèník. Nadporuèík køièí: To je pøíliné
 ven s ním! Hostinský zuøí, e vyene Ignáce hned zítra
ráno po úètu. Klike se mu smìje do oèí a ptá se: Po
kolikáté?
Zas se vlny utiily. Veel podomní obchodník. Suchá,
pinavá, neoholená postava v svítivì umounìném atu.
Nic neøíká, jen staví krabici svou na stùl a podává høeben
 portmoné  pièku  kadý zavrtne jen zápornì hlavou.
Obchodník obejde nìmì vechny stoly, zavøe krabici, zavìsí ji do øemenu a jde. Potlesk  Pst, pst, ticho! a Löfler
teï dìlá jitrnici, jak se peèe a syèí. Potlesk a smích. Jen
Ignác zdrcen stojí opodál a mourá oèima bázlivì po místnosti.
Jetì dìlá Löfler zpívajícího volatého Tyroláka. Protivné, ale tleskám. A nadporuèík se právì u stolu rozpovídal
do hlasita a mluví tak, e já být otcem a mít vedle sebe
enu a dcery,  vyhodil bych ho! Dá se vysvìtlit leda tím,
e u je s nimi dávno znám,  ale pak ho mìli u dávno
vyhodit.
Já se teï porouèím a jdu.
Bavil jsem se vcelku dobøe. Èlovìk musí mít zdravý
smysl pro ty malé lidi.
*
Nevstal jsem èasnì. Jak jdu veèer do hostince, spím
ráno pak dlouho  já ráno spím vlastnì vdycky dlouho,
ale jsou prý lidé, kteøí s nejvìtí chutí vstávají. Nekodí:
dobøe se prospat, dobøe pak studovat! Pøekrásný den!
Nemohl jsem odolat, sedím pøi dokoøán otevøených oknech. Pøitom ovem zalehne kadý zvuk z celého domu

ke mnì, ale vidím, e mne mnoho neruí  pùsobí to celkem jako vzdálený jez a je alespoò zmìna naproti únavné
monotónii zavøeného pokoje. U krejèího Sempra nade
mnou nìkdo zpívá, nejspí tovary; zpívá prostì a neumìle. Komická píseò! A to pro tu pøíèinu,  e nemá ádnou
manýruu  hehe!
Vplouil se ke mnì Pepík. To si nesmí navykat, ale mírnì se mu to naznaèí. Pojï sem, Pepíèku, umí také zpívat?  Bae!  Tak mnì zazpívej nìco, nìco hezkého,
ví? Kluk zaèal: »Mìla jsem holoubka.« Ale pak si to spletl
a místo »doubek« zpíval »na zelený zoubek«, jemu je to
jedno. Copak ví takové praské dítì o doubku! Tak a teï
jdi. Ví, já musím být poøád sám, nesmí sem chodit. Pepík
el. Líbí se mi.
Studuji teï øád smìneèný a míchám to pøíjemnì
se zákonem obchodním.

Straný rámus u malíøù. Veliká výplata Pepíka. Chci zavøít okno, malíø to pozoruje a volá pøes dvùr: Prokletý takový kluk! Nedá a nedá pokoje!  Copak udìlal Pepíèek?  ibenièník mnì seral psaní od bratra faráøe, a
já teï nevím, co odpovìdít! Zavøel jsem okno, beztoho
také tovary nade mnou poøád jetì nemá ádnou manýruu.

Obìdval se Semprem a hostinským dole. Pozoroval
Ignáce, jux! Chvilku rovnali spolu u vedlejího stolku úèet
po vèerejku. Ignác pohlíí stranou s hloupým výrazem neskonalého strachu na pána, patrnì oèekává kadou chvíli
výpovìï vèera slíbenou; roztøepená kontura pánova kýve

se sem tam, oèi línì mourají, patrnì neví pán o vèerejku
u ani muk. Ukonèili úèet a Ignác si poskoèil.
Hostinský pøisedl. Dobrá polívka, povídám.  Jakpak ne! míní hostinský.  A copak bych si dal takhle
k masu, Ignáci?  Co je libo.  Trochu èervené øípy mnì
dejte. Ne.  Co ne? Vdy je napsána na lístku.  Ignác mlèí. Hostinský se drí smíchy v boku, koneènì vykucká: Pøinesu sám, pane doktore. On nemùe  on nemùe . Dívám se udivenì.  Ano, on, jak vidí èervenou øípu,
padne do mdlob; trulda si vzpomene vdycky na sedlou
lidskou krev.  Dobré chutnání!
Takto obìd bez oivující zábavy. Hostinský není
k nièemu. Co je dnes v novinách? ptám se.  Já je neètu. Já si zajdu nìkdy naproti ke kupci a zeptám se, jak to
stojí.  Pozoruju, e stìna kolkolem hostince je dole jakoby nepravidelnì pokopána. Co je to?  I to zde bývala pøede mnou tanèírna a vykopali to pøi tanci.  A jak
jste vy zde u dlouho?  Já? Na dvanáctý rok. A Sempr
nemluví skorem nic. Eh a m jsou jeho hlavní slova.

Byl jsem k veèeru v zahrádce. Pùl domu tam bylo; teï
znám u, mimo mladý párek z druhého patra a svého konduktora, obyvatele vechny, a kdy si na nì vzpomenu, jde
mnì trochu hlava kolem. Panu Provazníkovi, který bydlí
nad malíøem, nerozumím nadobro. Spatøil jsem ho døív nìkolikrát u okna, zdálo se mnì, e má lutý, tenounký oblièej
jako nudlièku. Ted vidím proè. Kolem tváøe má kratièký èerný vous, vyholený na rtech a na bradì, odtud zdaleka ta èára.
Vlasy má u skoro edivé, je tak as padesátník a chodí silnì shrblý.

Kdy jsem vystoup po nìkolika schùdcích do zahrádky, chodil Provazník pozadím, a v pravém koutì, v altánu,
byla celá spoleènost: pan domácí, sleèna domácí, malíø,
malíøka, Pepík. Èerné, zimnièné oèi domácího hledìly
na mne jako na èlovìka zcela cizího. Tatínku, vdy je to
pan doktor Krumlovský! zaznìl lahodný alt.  Ah pan
doktor  ano, zapomnìl jsem, a podává mnì svou suchou, horkou ruku. S vaím dovolením hodlám zde také
v zahrádce pookøát. Prosím, zakalal a plivl mnì
na botu. Sedli jsme si. Já nevìdìl co mluvit; ticho nastalé
bylo ostatním snad lhostejné, mnì ale bylo trapné; zdálo
se mnì, e èekají, jakým se pan doktor osvìdèí být zábavným chlapíkem.
Nevidím pomoci jinde ne v Pepíkovi. Pojï sem, Pepíèku, jakpak se má?  Pepík se mnì pøitulil k nohám a opøel
loktem o koleno. Povídej mnì zase nìco, vybízí mne. Já ti
mám nìco povídat? Hehe, ètveráku, on si pamatoval, e jsem
mu ondyno velicos vypravoval.  Povídej nìjakou pohádku.  Pohádku? Já ale ádnou neumím,  poèkej, já ti pøece jednu povím. A zaèal jsem hlasem opravdovým: Byl jednou jeden král. Dobøe. Ten nemìl ádných dìtí. Dobøe. Tu
napadlo najednou nejstarímu jeho synu, e pùjde na vandr.
Veobecný smích. Malíø míní: Pan doktor je nìjaký ètverák!
a stírá si dvì velké slzy, které mu vyhrkly z vodnatých oèí. Malíø
je patrnì rozumný èlovìk a mnì lichotí jeho uznání. Je vdycky dobøe, kdy èlovìka povaují za vtipného. No ale, povídejte dál, ta pohádka je také pro velké dìti, pobízí malíø.
Jsem v nových nesnázích. Pohádka ani nejde dál, je tou pointou ukonèena, ale ti dobøí lidé to nechápou. Odvauju se co
vtipná hlava na improvizaci, snad to nìjak pùjde. Povídám 
povídám,  ale nejde to, cítím znenáhla, e mluvím u hloupì.

Spoleènost pøestává naslouchat, rozhovoøuje se mezi sebou,
jsem ukrutnì rád. Jen Pepík naslouchá, hladím ho po vlasech. Ale nìjaký konec musí pohádka mít, u koktám. astná mylenka! Pojednou vezmu Pepíkovu ruku, jako bych ji
teï teprv pozoroval, a povídám: Pepíèku  koukni se  jak
má pinavé ruce!  Kluk se podíval na ruce. Sehni se, já ti
nìco poeptám! A eptá mnì: Dej mi dva estáky, tak si je
umyju! Vyndám tajnì dva estáky a strèím mu je. Kluk odhopkoval do zahrady, kde se objevila sedmiletá holèièka
Semprova.
Dívám se na sleènu domácí, sedící vedle mne. Velmi
otci podobna! Suchá tváø, tenounká, prùsvitná ruka, malá
bradièka, malý nosièek, tak malý  mùeli pak se za nìj
chytnout? Ale nehyzdí jí ten nosièek, tváø je dost jetì pøíjemná, oèi jsou èerné. Altový hlas její je vìru sympatický.
Podotýkám jen, e mám èerné oèi velmi rád, enská
s modrýma oèima pøipadá mnì vdycky jako slepá.
Jste muzikální, pane doktore 
Krumlovský, vskoèila dcera otci do øeèi.
Ano, Otylko, já vím: pan doktor Krumlovský.
Kdy jste mne ráèil navtívit, mluvili jsme u o tom. Hrával jsem kdysi na housle, ale i tomu u je ukrutnì dávno.
Neumím na housle ani sáhnout  ale vidím, e pan domácí mne více ani neposlouchá. Sleèna se nakloní trochu
ke mnì a eptá smutnì pøidueným hlasem: Tatínek má
to netìstí, e odpùldne vdycky ztrácí pamì. Domácí
pán se sebral a mluví, jako by byl náhle ochraptìl: Pojï,
Otylko, chci se trochu tady procházet.  Ah tak, pane doktore,  prosím, tadyhle cedulka. Podal mnì podlouhlou
bílou cedulièku, na ní stálo napsáno: Churavím dnes kr-

kem, prosím, abych byl omluven, mluvímli ne dost hlasitì.
Teï pøistoupí k nám Provazník. Usmívá se na mne, ale
jeho úsmìv je nìjak ironický. Podává mi ruku.
Servus, pane doktore Kratochvíle.
Jmenuju se Krumlovský.
To je divné  já myslel, e kadý doktor se jmenuje Kratochvíl  hehehe! A jeho smích je sípavì ostrý.
Vytøeuju na nìho zrak.
O èempak se pánové bavili?  Jakpak se máte, pane
Augusto?
I nìjak omrkanì! Skoro nic co dìlat.
Tak tak  a kdykoli vás na schodech potkám, máte alespoò jeden mokrý obraz pod padím. Vám musí být hraèkou udìlat dennì dva!
Malíø se samolibì usmívá. To je pravda  a to zkusí
nìkdo, nìkdo z tìch »profesorù« 
Tedy byste mohl malovat podobizny do zásoby, hehehe! Ostatnì je portrétista tak nìco jako nejzbyteènìjí èlovìk na svìtì. Kdyby neexistoval ani jediný portrétista,
oblièejù by bylo na svìtì pøece dost, a to prapodivných! 
Proèpak nemalujete nìco jiného?
Rád bych se smál, kousavá satira Provazníkova je neodolatelná, ale vidím, e malíø je v rozpacích,  naè chudáka trápit!
Já byl pùvodnì historik, koktá malíø, nic to neneslo,
lidé nerozumìjí historii. Jednou si objednal u mne jistý faráø kapucínské kázání z Valdtýnova tábora, a udìlal jsem
mu obraz výteèný, to musím sám øíci; ale kdy jsem byl
hotov, nechtìl jej faráø vzít a nevzal  chtìl mít kapucínské
kázání bez kapucína  nu ano, faráø!  A pak jsem mìl

pro radnici v Kuckovì namalovat obraz iky. Ukrutný køí!
Poslal jsem jim nákres. Nelíbily se jim boty, abych prý
se zeptal pana Palackého, jsouli historické. Pan Palacký dal mi arci vysvìdèení dobré. Ale v Kuckovì mìli znalce, jmenoval se Malina, a znalec Malina rozhodl, e prý
mùj ika nevyhovuje poadavkùm vojenským. Tahal jsem
se s nimi dlouho a nakonec mnì psali, e prý mému blahorodí vynadají veøejnì v novinách. Je nebezpeèno být
historikem.
Malujte tedy ánry. Napøíklad jak dráteník spravuje opilému flautistovi flautu. Nebo »my v dívèí kole«. My nemusí být vidìt, ale dìvèata i s uèitelkou jsou vechny nahoøe po kamnách  ta rùznost zdìených tváøí!
Hehe  i já ánry maloval taky. Já mìl jeden i
ve výstavì, pìkný. Tenkrát bylo jetì vecko nìmecké a
mùj ánr se jmenoval Häusliche Arzenei. Mu leí v posteli,
ena mu nese horkou poklièku 
E fuj!
No proèpak? Poklièku nebylo ani vidìt, byla obalena
ubrusem, aby nevychladla.
Rád bych pomohl malíøi z nesnází, ale nevím hned jak.
Jakýpak máme dnes den? pravím k Provazníkovi dosti
neobratnì.
Moh jste se podívat naemu domácímu na límec
u koile, pane doktore Kratochvíle, uklíb se Provazník,
pøevléká se týdnì jen jednou  dnes je dle límce
u ètvrtek.
Impertinentní chlapi Chudák  to je zcela zvlátní netìstí, odpùldne ztrácí prý vdy pamì?

Ano, nejspí e kdysi prodával slamìné klobouky. Kteøí
prodávají slamìné klobouky, jsou koneènì celí pitomí tou
sírou  zvlá Tyroláci  nedovedou pak u ani adici.
Ale zdá se, e je dobrý èlovìk, ctihodný èlovìk.
Ctihodný, ale hloupý, má tak as pìt korcù horizontu.
Znám ho u pøes dvacet let.
Jeho dcera chudáka as oetøuje dobøe. Je to pøíjemná entina, arci ne u zcela mladá.
Pouhá zvìdavost od ní. Ze enské zvìdavosti pøila o
dvacet let døíve na svìt, a teï ji to mrzí. Upøímná holka,
vynadala mnì u èasto.
Není mnì volno pøi impertinencích Provazníkových.
Pojïme se trochu pobavit s panem domácím, pravím. 
Pojïme, praví ochotnì malíø a klepe Provazníkovi
na záda. Provazník se pøi kadém klepnutí lekavì zachvìje
a rychle se sbírá.
Oba se zdvihli. Odchod muùv náhle vytrhl malíøku
z hlubokého pøemýlení, kterému se byla oddala, stojíc
opøena o veøej altánu. Ví co, mui, já udìlám k veèeøi
míchaná vejce!  Dobøe, dí malíø a jde dál. Pøíleitosti té
pouívá Augustka, aby mne ilajíc ubezpeèila, e mìla
jinaké enichy a e se vichni mutí po ní bláznili. Chci jí
nìjak zalichotit a pravím, e je to teï jetì vidìt.  Coe je
jetì vidìt? Já teï nevím, jak to mám øíci, koneènì vypravím ze sebe, e je vidìt, e bývala krásná. Augustka vyhrnuje nos  no, e prý jetì není tak stará. A kdy se oblíkne
 najednou spustila rychle jako kávový mlýnek  Teprv ondy
øekl nìkdo, který el za mnou: »Ta je jako k nakousnutí.«
Nu a zpøedu nepotøebuje se nikdo na mne dívat. Koktal
jsem nìco, ale u byla pryè.

Vystoupil jsem do zahrádky k ostatním. Domácí se
na mne usmívá, jako e mne zná, a podává mnì jetì jednou svou cedulku s tímté zas nápisem. Mluvilo se nìco o
cukrovarech. Chci se rehabilitovat stran vtipnosti své.
Ptám se: Rozumí sleèinka snad cukrovarùm?  Ó ne!
 Ale cukrlatùm jistì ano? Smìju se hodnì, nebo je
známo, e kdy jeden srdeènì zaène se smát, strhne ostatní s sebou. Nestrh jsem ale nikoho. Zdá se, e vtipu neporozumìli.
Domácí se mne ptá, jsemli muzikální, a lápl mnì pøitom na nohu. Ne, pravím omrzele, ale hned nato je mnì
ho líto a dodám: Ráèíte nejspí èasto chodit do opery?
Nechodím, není to pro mne. Já slyím na pravé ucho o
pùl tónu vý a to nejde. Podivný èlovìk, odpùldne ztrácí
pamì a slyí na pravé ucho o pùl tónu vý! Já sedím
radìj pøi pianì doma a pracuju.  Komponujete?  Teï
ne, teï u nìkolik let opravuju poøád Mozarta. A budu
hotov, uvidíte, jak bude Mozart vypadat! A plivl Provazníkovi na botu. Provazník otírá botu o trávník a míní: Já nechodím taky u od let do opery. Kdybych el, el bych jen
na Martu.
Domácí mne vzal za ruku a odvedl od ostatních. Chce
mnì nìco sdìlit, ale nemùe s tím nìjak ven; poøád slyím
jen sss, jako kdy se vypoutí pára z kotle. Tøikrát koktal
s kolem zahrady, pak z nìho vylo, e v kapustì není fosfor. On tedy také nìkdy koktá, a sice na s. Dal mnì
pak zase cedulku.
Nato mne chytil a odvedl malíø stranou do kouta. Zdali prý
jsem pozoroval, jak klepal Provazníkovi na záda? Kdyby mne
také nìkdy Provazník zlobil, abych ho poklepal po zádech,

zcela lehýnce jen, on e hnedle zkrotne. Zlý èlovìk prý, ten Provazník.
A hned po nìm mne odvedl zas Provazník stranou. Co
prý øíkám mylence, aby se zaloila spoleènost na dìlání
ostrovù po Vltavì. Pohlédl na mne vítìzoslavnì. Povídám,
to e je mylenka pøímo brilantní. Nu tak vidíte, a takových já mám víc! Ale není teï lidstvo pro mylenky. Tamhle s tìmi hlupáky bych o tom ani nepromluvil.
Teï bychom si mohli tady zahrát ístku, nutí malíø.
Dobrá, zahrajem, hodinku. Karty jsou v upleti v malíøovì
altánu. Usedli jsme k malému stolku a rozhodili se, já hraju s domácím, malíø a Provazník proti nám. 
Pìkná hra! Domácí se ptá pokadé jetì pøi posledním tychu, jaké jsou trumfy. Nikdy neví, jakou barvu jsem
nadhodil, a nepøinese mnì ji. Vsázím se, e má figury, ale
nehlásí ani jednu. Kdy se na nìco ptám, podá mnì cedulku pøes stùl. Provazník a Augusta, to se rozumí, vyhrávají a øehtají radostí jako koòovì. Vidím, e nezbývá ne
prostì odhazovat karty a platit krejcary. Otýlie platí za otce,
sic bychom nebyli hotovi ani s jedinou hrou, on poøád tvrdí, e u platil, a pøitom mnì lape pod stolem na nohy.
Stáhl jsem nohy zpìt a bavím se pozorováním, jak zimniènì pracuje pod stolem jeho noha, hledajíc, na co by lápla.
Náhle se do mne domácí poutí, e hraje patnì,
na pádské eso e prý jsem mu nepøidal krále. Zatím ale
se pády ani jetì nehrály a eso mám já sám. Domácí køièí
dál, hlas jeho zní jako pozoun  a já mám v kapse patnáct
cedulek! Otýlie na mne hledí prosebnì a bolestnì  nu, rozumím a mlèím.

Hráli jsme malou hodinku a prohrál jsem pøes edesát
krejcarù.
Domácí el s Otýlií domù, veèerní chlad prý neslouí jeho
krku. Provazník jde také. Sluka malíøova pøináí rodinì veèeøi. ádám ji, aby mnì pøinesla z pøedu také nìco k veèeøi a
pivo.
Pojedl jsem a malíø mne baví. Vypravuje, e prý nikdy
nebyl náleitì uznán. Pøinutili prý ho u v akademii, aby
vystoup pøed koncem studií; umìl víc ne profesoøi.

Sedím zas doma a hlava mnì jde kolem.
*
Nenechám nikdy okno víc v noci otevøené, ani pøi nejvìtím parnu! Po druhé hodinì v noci byl u malíøù rámus.
Hlas paní Augustky mìl sólo  hlas, e by jím paøez rozøíz.
Vyrozumìl jsem, o co se jedná. Malíø pøiel v nepøíèetném
stavu právì domù. Cítil to sám, bál se, e nìco v pokoji
porazí; kdy tedy veel do pokoje, poloil se na dvéøe a
èekal,  a se rozsvítí. To se rozumí, e stoje usnul a hømotnì padl.
Pøi té pøíleitosti se mnì vysvìtlilo, proè u neslyím slavíka. Spoutí teprv pozdì po pùlnoci; snad pøichází také
teprv z hospody.

Spatøil jsem domácího a sleènu v zahradì. Chtìl jsem
jednou domácího zas vidìt, kdy je pøi dobré pamìti, a
seel jsem tam. Bohuel nalezl jsem tam také Provazníka, kterého jsem oknem nebyl spatøil.

Domácí sedìl u spinetu a hrál. Poèkejte, pane doktore Krumlovský, zahraje vám jednu ze svých skladeb starých, píseò beze slov. A hrál. Nebylo to zlé, pokud rozumím, a hrál i na patném nástroji virtuóznì a s citem. Aplauduju. A jak se vám to líbí, pane Provazníku?  No  já
mám ze veho nejradìji Martu  ale vae písnièka je hezká, moh byste ji na hnùj hodit.  Poslouchejte, kdybyste
takhle sloil nìco pìkného, co by bylo dobré proti tìnicím, já bych to poøád zpíval, souí mne ukrutnì. A
s chechtem se obrátil. Domácí dává mnì posuòkem znamení, e v Provazníkovì hlavì není ve v poøádku. Nato
se Provazník ke mnì sehne a eptá: Dal bych nìco za
to, kdybych se jednou mohl podívat do hlavy nìjakého
muzikanta. Tam to musí vypadat ty hlavièky se opkami
 mozek jakoby pokrytý samými èervy! Domácí pozoruje, e se mluví o nìm, a bruèí, e kládou se neoupe jako
sirkou. Chci ve napravit a ptám se nahlas: Vy, pane
Provazníku, jste se nezanáel nikdy hudbou?  Já? I ano!
Tøi léta jsem se uèil houslím, flautì a zpìvu najednou, to je
vlastnì tedy devìt let  a pøec rozumím hudbì jen
tak vcelku.
Obracím se k sleènì s dvornou otázkou, jak spala.
Dobøe  ale ráno, kdy jsem vstala, bylo mnì nìjak teskno, já nevìdìla, co to je, a tedy jsem plakala.  Zcela
bez pøíèiny to jistì nebylo! Moudrá dáma   Vy myslíte,
e jsem moudrá? Tatínku, pan doktor myslí, e jsem moudrá! a rozesmála se a zas do uslzení. Zaèal jsem vykládat, e slzy, dokud ijem, tekou vlastnì stále, èlovìk e to
ale necítí. Jsem pøesvìdèen, e bych byl mluvil velmi zajímavì, ale kdy jsem byl as tak v polovici a mluvil o lesku
lidského oka, vstal náhle domácí: Otylko, pojï u, musí

pøihlídnout k obìdu! li a nechali mne v rukou Provazníkových.
Bylo mnì nevolno vedle toho podivína. Hledìl na mne
se zcela zvlátním úklebkem a nepøíjemný mùj pocit rostl. Pøece jsem nechtìl utéci a zaèal jsem sám koneènì
øeè. Domácí musí být pøece jen dobrý muzikant, povídám.  Je, je, zvlá prý umí dobøe  no, jak se tomu øíká?
 kdy se dává nìco do rozlièných klarinetù?  Instrumentovat?  Ano. Ostatnì, copak mùe být na tom tìkého! Flainet a pes, kdy to jde dohromady, je to taky
pìkné. Musil jsem se smát. Provazník se na mne zadíval
a pronesl se: Pane doktore, vy dnes vypadáte nìjak patnì!  Já? Nevìdìl bych  Ale Provazník si pøejel rukou
èelo, jako by se chtìl vzpamatovat, a zaèal hlubokým hlasem pomalu a zcela opravdovì:
Vy jste rozumný èlovìk, vás nebudu mít za blázna! 
Víte, já mám íravou nenávist proti vem lidem  moc mnì
v ivotì ublíili  tuze moc.  Po celou øadu let nevycházím
u ani z domova. Ustával jsem ve vycházkách, hned jak
mnì zaèaly vlasy edivìt. S kýmkoli mluví, kadý ti øekne
jakoby v nejvìtím udivení : »Ale poslouchejte  na mou
pravdu vdy vy u edivíte!« Oslové!  ne? Teï arci jsem
u edivý jako nìmecká my. Ale já jsem si vymyslil nìco
na nì, a Provazník se poèal blaenì usmívat. Neli nìkdo mohl jen ústa otevøít, pravil jsem k nìmu, jakoby vecek udìen: »Propánaboha  copak je vám  vy vypadáte patnì!« Kadý, ale kadý se lekne a hned cítí, e je
mu nìjak nanic.  Ó, já je umìl prohánìt!  Já jsem míval
po léta zvlátní zalíbení v tom, zaznamenat si vechno a
vechno, co jsem o kom slyel, a dret si svùj materiál
v pøísném abecedním poøádku. Navtivte mì jednou, ukáu

vám celou registraturu malostranských lidí. A kdy se mnì
z lidstva pak rozlila luè, vytahoval jsem balíèek po balíèku a psal anonymní listy  lidé se mohli zbláznit, èeho veho se doètli o sobì od neznámého jim èlovìka  na mne
nepøipad nikdo, nikdo! Vám to mohu øíci, u se tím beztoho nezanáím. Chci napsat u jen jediný list  ten astný
párek vedle mne mì mrzí  nìco jim musím vyvést  ale
posud bohuel nevím nic.
Zachvìl jsem se. Provazník vesele pokraèoval a mluvil
teï vdy rychleji. Já vám byl chlapík! Co já jsem
se enských nasvádìl, kdy jsem byl mlád! Necukejte
sebou  vás nesvedu! Co se týèe vdaných, mám èisté
svìdomí; ale na svobodné jsem mìl namíøeno. Hned co
vzrostlý student jsem si z katalogù dívèích kol zapisoval
ty, které se uèily nejhùø; ty byly pak nejnevázanìjí. A pozor jsem dával na vechny studentské lásky  jak se dva
rozhnìvali, u jsem tu byl, pohnìvaná milenka je snadný
lup 
Vyskoèil jsem. Nemohl jsem to déle vydret. Odpuste, musím domù , a u jsem pádil.
Za mnou znìl hlasitý, ostrý chechtot. Mìl mne za blázna?

Konduktorka poklízí u mne teï, kdy sejdu dolù k obìdu.
Vidím ji jen nìkdy, kdy jdu kuchyní. Dobøe tak!

Odpùldne rámus u malíøù. Velká výplata Pepíka a zpùsobil ji vèerejí mùj dvouesták. Pepíka pøivedl veøejný posluha za ruku domù. Byl si ho Pepík najímal, aby ho vzal
na krk a dìlal mu po ulici koníèka, zrovna pøed naím domem.

Vylo najevo, e Pepík si byl pozval Semprovu malou
Márinku, aby se na nìho dívala. Tedy parádní jízda. Snad
první láska? Moná; já byl po prvé zamilován, kdy jsem
byl tøi léta stár, a byl jsem také pro to bit.  Pepík je ale
rozhodnì pøíli mnoho bit.

Naveèer hospùdka. Tití lidé a na tých místech. Zpoèátku vzájemný hovor vech o èeském divadle. Tlustý nadporuèík sdìluje, e byl také jednou v èeském divadle a
e se mu hra líbila jak náleí. Dávali tenkráte Die Tochter
des Bösewichts, ale on neví, jak to znìlo po èesku. Ptá
se. Nikdo to neví. Nakonec tvrdí nadporuèík zcela urèitì,
e se kus nazýval po èesku Huncvutova dcera. Tajtrlík! A
pak se mluvilo o divadle jetì dál, o rozdílu mezi hrou veselou a opravdovou. Zcela urèitì zas tvrdil nadporuèík,
e opravdové drama musí mít pìt aktù. Je prý to jako pøi
regimentu, ètyøi batalióny polní a jeden depot.
Rozprava skoro doslova pak, jaká pøedevèírem. Klike mluví o zadìlaných drobeèkách z kapsy, o dvou policajtech, kteøí roènì jednou vedou hostinského do koupele, o vaøeném kuøeti z vaøeného vejce, a hostinský mu nadhodí formièku na pokroutky. Ale smích pøi kadém vtipu
jako pøedevèírem.
Mladí sleèna lahvièka se zas poøád na mne dívá. Pije
mne zrakem, jako kdy slunce pije vodu.
Zas tentý suchý, pinavý, neoholený podomní obchodník. Nic neøíká, nic neprodá a jde. Ten chlap vypadá pøitom tak komicky, e bych ho nechal, z pouhé dychtivosti
po zábavì, umøít hlady. Snad udìlal slib, e bude chodit
poøád pinavý po tìche hospodách, nic neøíkat a nic neprodávat.

Pak chytá Karlíèek za veobecné napnutosti blechu. A
pak aplaus Löflerovi a bzuèí moucha a syèí jitrnice. Patrnì jsem celý program zdejí seznal hned napoprvé.
Pøec nìco nového. Karlíèek najednou vyzval Löflera:
Dìlejme èuòata! Aplaus. A dìlají èuòata. Oba vstrèí proti sobì pìsti pod stolní ubrus, pohybují jimi, jako kdy èuòata hýbou se v pytli, a kvièí k tomu tak pøirozenì, e obraz
je úplný. Vidím jen Karlíèkovi do tváøe, oèi se mu radostí
nad dìláním èuòat jenjen jiskøí.

Dnes jsem, myslím, studoval a pøíli málo.
Straná bouøe v noci, teï ráno balzámový vzduch. Sebìhnu s knihou do zahrádky, nikdo tam. 
Pøec tu nìkdo, ale jen Pepík. Pepíka nìjak vyhodím a
bude dobøe. Vidí, Pepíèku, tedy jsi o ty dva estáky pøiel, a hladím ho po vlasech. Kluk se na mne podívá a
pak se chytøe usmìje. I ne  já je tatínkovi zase vzal! 
Tak a co teï s nimi udìlá?  Já vím  ale neøekne to
nikomu?  To pøec ví, e neøeknu.  Bedøíek mnì slíbil, e mnì øekne numera.  Kdopak jen ten Bedøiek?
No, tady od lutristky kluk.  On dlouho nechtìl, ale slíbil
jsem mu esták a on mnì teï øekne numera, jaká vyjdou.
Pùvabná naivnost dítìte! A co udìlá se vemi penìzi,
a vyhraje?  Ó, moc udìlám  tatínkovi koupím pivo,
mamince koupím zlatohlávkové aty, a tobì koupím také
nìco. Pepík je kluk dobrého srdce.

Pepík je holomek!  Celý se tøesu zlostí.
Kdy zaèalo být tepleji, vrátil jsem se domù. Bylo mnì
tak pøíjemno  darebák! Usednu, a probíraje v mylenkách,
co jsem byl dole studoval, manì se rozhlíím po pokoji.

Náhle se zarazí zrak na Navrátilovì kvai Moøe v sluneèním
jasu. Sluneèní jas ten tam  sbalené oblaky, tmavé nebe!
Pøistoupím blí  obraz je samá hlinìná kulièka a stìna
kolem také. Patrnì Pepík z protìjího okna støílel sem døevìnou rourou!
Vzal jsem obraz a el k malíøi alovat. Malíø se rozzlobil,
Pepík nemilosrdnì zbit hned pøede mnou. Pøihlíel jsem
s rozkoí  takový kva!
e prý mnì malíø obraz spraví.

Jen ádnou lenost!  Z pouhé lenosti jsem si objednal
èernou kávu hned pøi obìdì dole, abych si ji sám
pak nemusil vaøit. A teï si musím sám kávu uvaøit jetì
jednu, abych tu první strávil.

Dnes se studuje zase patnì.  Slyím pojednou
v kuchyni øinèet avli. Copak nosí konduktoøi teï avle?

Volají na mne, nepøijduli dnes dolù do zahrádky, e prý
si zase zahrajem ístku.
Neodpovídám.  Nepùjdu. Dole se hádají, jsemli
doma. Malíø tvrdí, e jsem. Poèkejte, já ho vyzpívám, slibuje Provazník. Postavil se pod mé zahradní okno a spustil
skuhravým hlasem:
Táete se, proè já knedle
nejradìji s mlíkem jím,
poèkejte, to já vám hnedle,
ale hnedle vypovím 

zakuckal se smíchy a naslouchá. Není tam, rozhodl,
mùj hlas by ho vytáh jako z láhve zátku.

Pøec mnì nedalo a seel jsem tam o nìco pozdìji.
Mluvilo se o bouøce. Malíøka nás ubezpeèuje asi desetkrát po sobì s nesmírnou dùleitostí, e by jí nikdo nevìøil, jak ona se bojí bouøky. Malíø pøisvìdèuje: Má ena
se stranì bojí bouøky. Dnes v noci jsem musil do kuchynì a vzbudit sluku; musila vstát, kleknout a modlit se. No
ano, naèpak ji máme?  Mrcha usnula! Dnes ráno jsem ji
vyhnal.  Provazník míní, e prý je to s modlením nìkdy
tìká vìc. Praví: Já umím desatero, jen kdy zaènu jako
dítì odøíkávat hned od poèátku otèenáe, ale otèená
si spletu vdycky u »tak i na zemi« a musím pak vdy zas
zaèít znovu.  Malíøka tvrdí, e vìdìla hned, e se musil
nìkdo obìsit, takový vítr, a ráno vypravovala prý mlíkaøka,
e se obìsil vyslouilec ve Hvìzdì.  Takový samovrah!
 Provazník neposlouchal a ptá se, koho ten samovrah
zabil. Nu ano, pak vím také, kdo to byl!
Oslovil jsem sleènu domácí, zdali se také bála. Já o
bouøce ani nic nevím, já ji zaspala, a zazvonila pøíjemným
svým smíchem. Sleèna upravuje velkou, èerstvì natøenou
klec. Klec má podobu starobylého hradu, mùstek zdvihací, víky, arkýøe. Zdali prý myslím, e se taková klec hodí
pro kanára. Povídám: Zajisté! a zaènu nìco vykládat, co
zní asi jako e kanár a støedovìký hrad a tento  stranì
hloupé! Bùhví co to je  s jinými, i s nejduchaplnìjími enskými zacházím jako s hraèkami, s tou zde, pøec jen jednoduchou, nedovedu mluvit! Jakpak je asi stará? Kdy
se smìje, vypadá jako devatenáct, kdy se dívá opravdovì, je jí plných tøicet  èert mùe èlovìka vzít!

Provazník domlouvá vedle malíøovi, aby, kdy maluje
podobiznu, hledìl alespoò vdy také trochu k podobì,
e prý je to skuteènì dost dùleité. Velké obecenstvo prý
nerozumí pravému umìní a ádá takových hloupostí. Pak
mu sdìluje, e ve Vídni teï malují portréty válcem; velký
pokrok, za ètvrt hodiny je obraz vyválený. Malíø zaèíná Provazníkovi klepat po zádech a Provazník se odmlèuje.
Pøistupuje domácí a rozdává cedulky. Chraptí slabým
hlasem.
Provazník mne po chvíli bere stranou. Pro chudý praský lid e se nedìlá nic, pranic. Poøád prý se øíká: nebohý lid! ádná práce! a pøece se nic nedìlá. On prý by dovedl se o to postarat. Má napøíklad mylenku, neøíká, e je
slavná, ale pomohla by mnohému chudákovi. Není pro ni
ani snad zvlátních penìz potøebí, na malém ruèním vozíèku malý kotýlek na stálé vyrábìní páry, a dost. S tím by
mohl jezdit od domu k domu a párou èistit troubele od
dýmek. Poèítá, kolik je kuøákù v Praze, vyplatilo by se prý
výbornì. Coe té mylence øíkám? Obdivuju se jí.
Zase ístka. e prý zùstanem, jak jsme se rozhodili
vèera, kvùli zvyku. Vechno jako vèera, dnes ale sedmdesát krejcarù prohry. A ke konci domácí zase øve.
Domácí se sleènou odejdou. Malíø a malíøka
se zadumají. Zítra je nedìle, praví koneènì malíø, ví co,
kup husu!

Klike nesmírnì dopálen. Je u mìstské kavalerie, dnes
jim umøel rytmistr a mìli kvùli pohøbu schùzi. Klike navrhl,
aby telegrafovali do Vídnì a vyprosili si milost, aby zemøelý byl teï jetì po smrti jmenován majorem, pohøeb

e pak mùe být mnohem slavnìjí. Byl ve schùzi pøec
nìkdo rozumnìjí, zradil jim to a Klike zlostí ani nemluví.
Rozpráví se dále o smrti. Také kupci na námìstí prý nìkdo umøel. Kdo? Hostinský sdìluje: I jenom otec, a ten
u byl tak stár, e se sám za to stydìl. Na co prý umøel?
Na souchotì, jako pøed ním také zas jeho otec. To prý je
tak, jak je to v které rodinì zavedeno.
Handlíø.  Ten chlap musil uèinit slib!
*
Takhle by to vìru nelo! To je studování? Pokraèuju jako
hlemýï, mylenky jsou poøád jinde neli v knize. Nejsem
vzruen, lhal bych, ale jsem roztritý. Po mozku mnì lezou
figurky, moji sousedé; cítím, jak se tam hemí vechny najednou, a hned vynikne ta, hned ona, uèiní pøed mým zrakem kotrmelec a vypravuje pak a klebí se dle svého zpùsobu. Nic platno, zmìna se musí stát! Pro tyhlety lidi jsem
se nestìhoval na Malou Stranu.

Jedenáct hodin. Slyím v kuchyni øinèení avle; nejspí
je ten voják ná pøíbuzný. Kavalerista?

Pláè, pronikavý náøek malíøèin; bolestný køik, kòuèení a
vytí malíøova psa. Vyrozumím, e pes spáchal nìco straného: seral malíøèino portmoné i s obsaenými v nìm rodinnými památkami, vlasy nebotíka otce, cedulkou od
svatební zpovìdi a bùhvíèím.

Pùl hodiny pomìrného ticha, nato nový rámus u malíøù.
Malíø pøiel domù, nejspí z vinárny. Slyím ho hlasitì mlu-

vit, pak nìjak nadávat, koneènì se øvavým hlasem rozléhají slova: Tak! Já ti povídám, zkrnìlý lunte, e husí játra
patøí hlavì rodiny! Celý svìt ti to øekne, mizerná oklebo!
Malíø se celý rozkacený objevil u okna. Rychle jsem
se sehnul pod okenní zídku. Po okamiku slyím: Pane
Sempøe, mám pravdu nebo nemám, e husí játra patøí hlavì rodiny!? Sempra neslyím, ale malíø køièí pak zas: No
tak vidí, ty  Nejspí si malíøka upekla játra z bolesti nad
ztrátou rodinných památek. Naproti hluèí a zápasí hlasy
dál, pojednou vynikne zas hlas malíøùv: A ty dvì desítky
taky seral?  Copak budem teï jíst?

Krásné, tichounké odpoledne. Nedìlní klid, pøi jakém
je èlovìku tak volno. Nedalo mnì a musil jsem dolù do
zahrádky; je prázdná, posvátné ticho v ní. Procházím
se volnì, pohlíím na kadý keø, na kadou rostlinu,
na vem jako by leel pel nedìlní. Je mnì znenáhla blaze
a do tesknoty, rád bych si poskoèil jako dítì, ale nìkdo
by mne mohl z okna vidìt. Vzduch je tichý, a pøec èlovìk
naslouchá a je mu, jako by slyel zvuky neskonale vzdáleného, bájnì umného svìta. Zael jsem do besídky a 
poskoèil jsem si ah, jak je mnì blaze! Jetì jednou  tak!
Jdu z besídky do besídky. Zadívám se, zamyslím  myslím si zde tu, zde onu rodinu, vechny èleny její, vechny
jejich zvlátnosti  úsmìv se rozhouje na tváøi, bavím se.
Spinet! Ten staøièký spinet s tím zastaralým slabounkým hlasem. Co as by mohl staøeèek povídat. Kolikrát se
u nìho smálo, kolikrát vzdychalo, kolikrát duch letìl do sfér
netuených harmonií!
Pøisednu a odklípnu jej. Pìt oktáv  chudáèku!  Kdy
jsem sám jetì hrával  ach, tomu u je dávno! Nechtìl

jsem se uèit, uèitel také nedbal, pøicházel jen kolem prvního pravidelnì  ty èasy mladé  zlaté!  Zadumal jsem
se.
Pøec jetì musím nìco umìt?  Alespoò akordy.  Cis
E  A  zní to! A  D  Fis  výbornì! Trochu vý  D, Fis,
A  Fis, A, D 
Vdy pan doktor hraje piano  to je hezké! slyím
najednou hlas malíøùv. Trhnu sebou  za mnou stojí vekeré obèanstvo zahradní naí republiky. Strnul jsem a strnut
zùstal jsem sedìt.
Zahrajte nìco, pane doktore, prosím! veholí sleèna
Otýlie.
Já opravdu neumím pranic, sleèno, ale pranic!  Jaktìiv jsem na piano nesáh  housle jsem hrával, je pravda

Ó, to je tím zajímavìjí  vdy jsem slyela èisté akordy  pùjde to, vìøte, prosím, prosím! a molí prosebnì
ruèièky. Vypadá teï devatenáctiletá.
Ïas ví, proè jsem od spinetu neutek! Èlovìk je ukrutnì
samolibý tvor a tím a smìný. Neumím doopravdy nic,
sleèno,  ale já vás tedy pøesvìdèím  nevysmìjete se mi?
Pamatoval jsem se, e jsem umìl zpamìti pochod
z Normy  jetì pøed málo lety jsem si ho kdesi zahrál a
lo to, pochod z Normy musím jetì umìti První úhoz je
ve violinì i v basu stejný  G, H, D  jedná se jen o první
úhoz. Zaøídil jsem si prsty na G, H, D a uhodil jsem. Po
desátém taktu jsem nemoh dál 
Vy neumíte vskutku nic, syèel Provazník.
típání døíví, bruèí pan domácí. Vyvstal na mnì pot studu.

Ale vdy je to znamenité, horlí sleèna. Pan doktor
nehrál nikdy piano, a pøec to dovede  pan doktor musí
mít znamenitý talent pro hudbu. Objal bych ji  jak dobré
srdce má! Já u to vím dávno, e má pan doktor znamenitý talent. On tak pìknì hvízdá  pane doktore, dnes ráno
jste hvízdal Traviatu, já vás slyela.
Ona si vímá veho!  Ta enská zvìdavost!  Nebo
snad  snad by ne ... jeímarjajosef 
Ale  vlastnì  proèpak jeímarjajosef? Já neøíkám,
e bych ji chtìl, e by se mnì na chtìní jen pøiblinì líbila,
 ale netìstí právì by 
Poèkejte, já vám zahraju zas jednu svou píseò beze
slov, míní domácí, jen byl k spinetu zasedl.
Hraje. Po chvilce ale také nemùe dál  vdy je odpùldne! Já pøece tleskám. Provazník se uklíbá: Ostatnì
pøíjemná melodie. Pìknì by se pøi ní ebralo!
Ted pøichází malíøová. Byla na honbì za Pepíkem a
nala ho koneènì v blízké zahradní restauraci u kuelníku;
byl klukovi, který stavìl, dal dva krejcary a smluvil se s ním,
e za to smí køièet, mnoholi padlo. Pepik teï obdrel pøed
tváøí obecenstva bohatì odmìøenou èást pohlavkù a musí
poslouchat jetì ostré matèino kázání. Teï malíøka neilá ani dost málo  léèivá moc ravého psa! A teï mi
zùstane doma, ani se nehne! Dojdi mi pro dítì. Pepík
línì jde.
Za chvilku se rozléhá domem dìtský køik. Pak se objeví
nad schùdky Pepík, nese dítì  drí je obìma rukama za
krk jako tìnì. Dítì u nekøièí, zmodralo. Malíøka bìí mu
vstøíc, chytne dítì, pohlavkuje Pepíka.
Také malíø je dnes v patné míøe, pochopitelno! Poøád
si naøíká na nevýnosnost svého umìní.

Proèpak tedy nezaènete øezbáøství nebo sochaøství?
Jste jetì dost mlád, abyste se v tom vycvièil, míní Provazník. To tak, øezbáø! Ti teï teprv nemají co jíst  aby
dìlali pejle do jitrnic, s monogramem!
Oddìlili jsme se se sleènou od ostatních. Sedíme
v besídce pospolu a povídáme si. Vlastnì povídám já skoro sám, jak pozoruju. Kupodivu, dnes najednou mluvím,
nejsem v rozpacích o øeè. Ale øeè je skoro poøád jen o
mnì, o mé osobì  nekodí, èlovìk mluví alespoò s jistou
vøelostí, s hloubkou a vìcnatì. Pozoruju, e Otýlie mne
obdivuje. Kadou chvíli mne upozoròuje novì na nìjaký
talent mùj nebo na nìjakou dobrou mou vlastnost. Je bystrého ducha.
Pøíjemná enská!

Klike naveèer mluvil nápadnì pilnì do Sempra, a bylo
patrno, e Sempr naslouchá s pozorlivostí u nìho neobyèejnou. Vyrozumìl jsem, e Klike mu domlouvá, aby
se znovu oenil, a e má také u nevìstu pro nìho. estadvacet let  tøi tisíce  má velké známosti mezi pány
 mají ji rádi. Abych se zde takhle nìjaké svatby doèkal!
Nadporuèík se dnes po mnì nápadnì ohlíel. Alespoò
dvacetkrát se ohlíd.  Copak chce?
*
Studuji, ale divnì. Radìj bych sedìl hned teï ráno dole
v zahradì, sám nebo s ostatními, to by mnì bylo jedno.
Mylenky se rozbíhají jako ...(u zase nevím jako co).


Aj aj  dnes si malíø odbývá svùj rámus èasnì! Pozorovalli jsem dobøe, byla bita a) ena, b) Pepík, c) pes. Pes
jetì kòuèí.
Malíø pøiel teï ke mnì. Mámli prý nìjaký pìkný kus
papíru na dopis. e musí psát bratru faráøi a nemá takové
vìci doma. Nerad prý píe, tuze nerad, nìkomu psát podobá se mu smrti. Ale kdy jednou psát má, musí mít ticho, sic prý jeho mylenky nestojí za nic  U mne ale ticho, pane doktore, v tom pekle u mne! Napøed si musím
udìlat poøádek  ztlouk jsem to vechno, nebudeli to ticho, ztluèu to jetì jednou a dìveèku jsem vyhnal, má hubu
jako lejfírnu.  To u je ètvrtá, co jsem zde.
Dal jsem mu papír a odeel. Za chvilku pøiel ubreèený
Pepík, e otec dává prosit o nìjaké dobré péro. Dal jsem
mu péro.
Malíø chodí po pokoji, nejspí pøemýlí.

Byl jsem u kupce vedle. Kdy teï nìèeho potøebuje,
jdu si pro to prostì sám. Vracím se a tu potkám náhodou
zrovna u domu dobrého svého známého, doktora Jensena, primáøe v blázinci. Landá se pomalu a dívá po ulici.
I servus, doktore, copak vy zde?
Náhodou, procházím se. Rád se procházím Malou
Stranou. A vy?
Já zde teï bydlím. Pøestìhoval jsem
se pøednedávnem.
A kde?
Zrovna zde.
A to se na chvilku k vám podívám, dovolíte-li.
Mám doktora Jensena rád, mu inteligentní, chladný,
pøíjemný. Mùj byt se mu líbí, na vechno se dívá, o vem

nìco podotkne. Nutím ho, aby usedl; nechce, e prý radìj
trochu stojí, a u okna stát je prý teï tak pøíjemné. Postavil
se k oknu, zády k zahrádce, oblièejem k chodbì prvního
patra. Mám zde zrcadlo hned u okna na stìnì  pozoruje, e se doktor Jensen stále v nìm zhlíí  podobá se mnì
teï, e je doktor trochu tìlesnì samolibý vzdor ví opravdovosti své. Jak prý jsem pøiel sem na Malou Stranu?
Sdìluje, e puzen nadìjí na klidné studium, a dodávám,
e jsem se trochu mýlil, obyvatelé e nejsou zcela klidní.
Kdo vechno prý zde bydlí? Zaènu vyprávìt hned o Provazníkovi  Provazník ho musí co psychiatra rozhodnì
zajímat. Vypravuje ivì, líèím podrobnì  ale pozoruje,
e Provazník ho nezajímá. Dívá se do zrcadla. Náhle sebou kubne a vyhne se z okna ven. To prý je tam na chodbì
domácí sleèna? Pøekvapen táu se zpìt, zdali ji zná. e
prý zná rodinu tu u dávno. Teï mnì otázka, podivná otázka nechce pøes jazyk  vzpomínám si na podivínství domácího, nìkdy a pøíli nápadné , koneènì vykoktám
otázku pøec. Doktor se usmìje: I pánbùh zachraò! Jen
hypochondr je, vak ji i hypochondrií svou dosti trpí. Znám
ty lidi takøka od dìtinstva, má matka byla s nim spøátelena. Kupodivu, e se Otýlie jetì neprovdala! Je dost hezká, velmi pøíjemná, pro domácnost vychována a má peníze. Ten dùm zde je bez dluhù, mimoto mají znaèné kapitály  bylo by koda té enské, výteèná partie! Vak jetì 
 Vtom se vyhnul z okna ven, usmívá se a kývá.
Aha! Tedy ádná nahodilá procházka! Jen já mu náhodou
pøiel vhod! Cítím najednou jakous nechu k doktoru Jensenovi.

Po chvíli se teï porouèí a slibuje, e pøijde zas, a pùjde náhodou kolem. Nemusí pøijít! Myslím, e jsem mu na to
ani slunì neodpovìdìl.

On je mládenec zrovna tak jako já!  Ne!  vskutku ne
nemyslím si pranic, to tak  ale pravda je, e kdy mladý
advokát zaène s nìjakým kapitálem  hehe!  hehehe!
Naè takové hloupé mylenky, a teï!

Myslím, e Neruda má pravdu, kdy tvrdí, e my mutí
jsme na kadou enskou árliví, i kdy nemáme praádný
interes.

Malíø chodí naproti poøád sem tam po pokoji. Jetì pøemýlí.

Netìstí pøi obìdì. V polívce plovala nìjaká muí rodina. Otce a matku jsem v roztritosti spolk; pak tam ale plavalo jetì muí embryo a to jsem u nemoh. Já mouchy,
Pepík dopisy, pes rodinné památky  bùhví co se v tom
domì zde vechno sní!

U vím kdo  Stál jsem náhodou právì u okna, kdy
na schodech zaøinèela avle. Vyhnu se ven  tlustý nadporuèík
zdola! Tentý, který má v mých zápiskách zaznamenaný vyhazov.
Pøíbuzný konduktorèin?

Podveèerní táèky v zahrádce. Provazník mnì eptá
s velkým gustem, e prý dnes na té mladé panièce vedle
nìho po prvé pozoroval èervené oèi. Provazník je mnì

u protivný. Pak se ptá domácího, bylli dnes na pohøbu
rytmistra od mìstské kavalerie. Nebyl!  Já nechodím
na pohøby  u od pohøbu svého otce jsem na ádném
nebyl. Tenkrát zpívali u rakve zpívali falenì  straný tón!
 ten dìsný, falený jeden tón pronásleduje mne po celé
dalí ivobytí!  Není to poetické?
Pøichází malíø. Krevnatý jeho oblièej jeví známky starostlivého pøemýlení. Hotov s dopisem? ptám se.  Ne.
A zítra. U mne to nejde tak rychle.  Takhle kdyby chtìl
bratr faráø poslat nìkolik stovek, ne? ptá se Provazník.
Prosím vás, nìkolik stovek  takový pakatel èlovìku dnes
nepomùe!  Oho! durdí se Provazník zcela doopravdy, protoe nemáte vy lidé ádné mylenky! Já bych dovedl i ze stovky ít! Hraèka! Najmu si poblí Prahy pole a
zaseju je víte èím?  samými jen bodláky! Snad pøijde
nìjaký ptáèník a najme si pak pole zas ode mne, aby
na nìm chytal stehlíky,  neli, schytám je sám.  Nezapomeòte dát plot kolem! Proè?  Kvùli prùvanu, aby
bodláky nedostaly revma!  Malíø zaèíná být vtipný.
Domácí je dnes neskonale smutný. Cedulky dnes nerozdává, ale má jiný trud. Myslí si, e mu upadne nos. Èetl
dopoledne v jakéms èlánku od Vogta, e to zaèíná rýmou.
Vzpomíná si, e má rýmu u po nìkolik dní, a cítí zcela
bezpeènì, e jedna dírka se mu u zaèíná kývat. Jene je
teï odpùldne a on si plete která.
Otýlie pohlíí smutnì na otce a sotva e dovede udusit
hlasité vzdechy. Sesedli jsme si zas stranou do besídky a
povídáme si. Ale dnes je pomìr jiný. Dnes mluví hlavnì
ona, vylívá srdce své, stýská si  já naslouchám, sám tím
ponìkud roztesknìn. Cítím, e jí soucitem ulevuju.


Odeli. Sedím v zahrádce sám. Dnes do hostince nemohu, nehodím se mezi lidi, je mnì naprosto nezvykle.
Tesknota, a pøec jakás slast zároveò.
*

Vèera a dnes budím se dosti èasnì, snad horkem. Takhle by se vìc hodila pro studování. Jene  budím se arci,
ale nevstávám. Je mnì tak nìjak volnì na loi, mylenky
volnì poletují, a kdy se v zlatém polomu zatøepetá zvlátì pøíjemná, drím ji a snuju dál.
Abych nelhal: studií se mylenky ty dotýkají jen co nejveobecnìji. Jsem právì v horním zákonu a nenavyklé výrazy jeho se mnì arci poøád a do veho pletou. Má postel
se mnì zdá být svobodným kutitìm, kde doluju na zlaté
sny. Kdy stojím vedle Otylky, dìlá mylenka kolem nás
ihned kruh, abych si uhájil právo kutání. 
Pozoruju, e jsem napsal Otylka. Pozor  pozor!

U malíøù neobyèejné ticho. Malíø sedí u stolu, hlavu má
opøenu o dlaò, hledí do výe a pøemýlí.

Odpùldne  doktor Jensen! Ten to ene!
Myslím, e se nechovám k nìmu pøíli vlídnì, ale jemu
je to patrnì jedno. Zdá se, e si mne ani mnoho nevímá.
U stojí zase pøed zrcadlem u okna. Není smutnìjího
podívání nad  nad mue pøed zrcadlem.
Vidí domácího a sleènu, jak jdou dvorem do zahrady.
Mluví na nì z okna. Zcela familiárnì s nimi mluví. Jsou lidé,
kteøí ze staré známosti si osobují skuteènì velijaká práva.  Zvou ho do zahrady  on mne vybízí  no pojïme

uvidíme, kdo s koho   ne, neuvidíme, vdy já pøec nic
nechci!  Cítím skuteènì, e nechci pranic.

Zahrádka má dnes zcela jinou tváønost, pøipadá mnì
cizí. Jiný vzduch, myslím, jiní lidé.  Kdy ale myslím hloub,
vidím, e mnì vlastnì vadí jen doktor Jensen. Mluví zajímavì, jak se tomu øíká: mnozí lidé jsou dost povrchní, aby
mluvili o vem zajímavì. Znenáhla jsou tu vichni mimo
Provazníka a naslouchají Jensenovi, jako by mluvil bùhvíco. Nedìlám si vìru pranic z toho, e já nemluvím zajímavì.
Slabý pokus, abych vedl rozpravu sám. Ptám se malíøe:
U hotov s dopisem?  Ne, zítra  musím to nechat jetì slehnout. A hned zas oslovuje Jensena: Vy musíte mít
velmi zajímavé ivobytí, pane doktore!  Jak to?  No,
v blázinci musí být ohromný jux. Prosím vás, povídejte nám
nìco. Jsem zas odstrèen stranou  aspoò kdyby Provazník pøiel! Ale vidím, e Jensen je ponìkud v rozpacích.
Mám z toho radost. Povídá nìco o rozdílu mezi maniakálním a mezi melancholickým nemocným, ale to je nebaví,
oni chtìjí slyet, co si kadý o sobì myslí, jak muský
myslí, e je císaøem, a enská, e je Panenkou Marií. Jensen nevyhovuje, vykládá jen doktorsky dál, koneènì mu
uklouzne výrok, jako e je skoro kadý èlovìk trochu duevnì chorý. To pobouøilo skoro vechny, jen pan domácí kývá klidnì hlavou a míní: Mnohý èlovìk, kdy je zdravý, ani neví, co má.
Jensen se koneènì porouèí. e prý zas brzy pøijde. Myslím si: jen abys nepøiel pozdì!
Provazník dnes mezi námi vùbec ani nebyl.

O Jensenovi mluvilo se jetì dlouho, kdy odeel, a
pøíli dlouho. Otýlie mnì eptala: Já se ho bojím! Odpovídám: Pøirozený takt je nìkdy znamenitá vìc!

Klike mluví napoøád do Sempra. Hostinský pøistrkuje
co moná blízko hlavu. Poøád si odkalává a na Klikee
hledí, jako by ho chtìl spolknout.
*
Devìt hodin a Jensen je zde. Vykukuje do zahrádky,
na chodbu, a mezitím se zahledí vdy alespoò tøikrát do
zrcadla, a to na hezky dlouho. Zdali prý nikdo nechodí
èasnì do zahrádky? Odpovídám jednoslabiènì: Ne!
Koneènì  zdali prý mnì nepøekáí! Pravím, e skuteènì
je nejvyí èas, abych pilnì studoval. Jensen jde, nìjak
mrzut. Asi!

K polednímu poslal ke mnì malíø, abych mu pùjèil obálku
na list. Teï hledím k nìmu oknem. ena, kluk stojí vedle
stolu a dívají se na nìho, jak píe adresu.

Malíø chodí po pokoji, dopis v obálce drí v ruce a vdy
po chvilkách zùstává stát a pohlíí zamylenì na svùj duevní výrobek. Snad cítí jakous pýchu.

Jsem odpùldne v zahrádce první. Celou vìèností
se mnì zdá, ne se dostavují ostatní.
Teprv as hodinu po mnì pøichází domácí s Otýlií. Domácí se mnou zapøádá politický hovor. Brzy doel rezultátu, e vechno pochází z toho, králové e nejsou nìkdy

spokojeni s tím, co mají. Dávám mu vøele za pravdu. Pronáí jetì jiná poøekadla svá, obdivuju se vechnìm. Pak
zaèíná navazovat divoké víno a dostávám se s Otýlií do
dùvìrného hovoru. Bùhví jak to pøilo, ale pojednou
se mluví o mé ctnosti. Otýlie vychvaluje se zápalem mou
ctnost. A mluví poøád dál o ctnosti mé, natahuje ji jako
vec kletìmi kùi, take jetì vybývá na celé boty pro
nìkterého bliního. Kdepak jen to dìvèe studovalo moji
ctnost?
Malíø, malíøka. Malíø s oblièejem spokojeným, skoro vítìzným. Malíøka s jazykem zas jako meè. Hotov s listem?
ptám se.  Ó, to se rozumí, praví malíø, jako by mu bylo
hraèkou odbýt celou evropskou korespondenci za pùl dne.
Mìls tam pøipsat o konduktorce, míní se smíchem malíøka, faráøi mají takové vìci rádi!  Copak mìl psát o konduktorce?  Musím psát jetì jeden list, druhému bratrovi v Tarnovì. My bratøi si píem roènì dvakrát, u je to
tak mezi námi zavedeno. Nikdo si toho nevímá, ale o
konduktorce se mluví dál. Vypravují o nadporuèíkovi a jak
konduktorka vystrkuje vdycky hlavu, jdeli u nadporuèík;
vypravují tak divnì, a pøitom se na mne dívají a smìjí. Náhle se mnì rozbøesklo mozkem   . Tedy proto jsem byl
hloupý? Dopálil jsem se a nìco jsem øek. Ani u nevím
co.
Pak jsme hráli ístku ve tøech. Co nejtrpìlivìji snáel
jsem pøi høe vechny chyby domácího a dával mu za pravdu ve vem. Také jsem natáh nohu pod stolem schválnì
a k nìmu, aby si pochutnal; lapal po ní jako varhaník.
Provazník dnes zase nepøiel.


Nìco podobnì hloupého nepøihodilo se mnì jaktìivo!
el jsem k pøíteli Morouskovi na veèeøi. Bydlí a na konci Smíchova, a vzal jsem si u brány droku. Bavili jsme se výbornì
pozdì do noci, pak jsem el zvolna domù. Pøekrásná noc a
v hlavì plno hopkujících mylenek. Málokde, myslím, èlovíèek, jen nìjaký ospalý drokáø jel se svou zemdlenou klisnou domù; klisna sotva e nohy vlekla, vùz se drkotal pomalu a monotónní rachocení kol mnì bylo skoro pøíjemné. As
dva domy od mého bytu mne vùz pøedjel, drokáø se nahnul
z kozlíku a praví: Copak si nesednou, mladý pane?  Moje
droka! Zapomnìl jsem mu zaplatit a jej propustit, a drokáø
na mne èekal do noci.  Tøi zlatky jsem musil hanebníkovi
vyplatit!
Není pochyby  jsem zamilován!

Aby takhle stálo najednou mezi inzerty v novinách: Panu
doktoru Krumlovskému a jeho spanilomyslné nevìstì,
sleènì Otýlii ! U tìch chlapù je kadá spanilomyslná!
Nikdo na svìtì nesmí mít ani zdání  aè 
Musí být jasno mezi námi!
Pìkný výjev  jetì se zlostí tøesu! aludek by mohl èlovìk vyplivnout!
Øinèení avle venku. Klepání na mé dvéøe. Dále! A
vejde vojenský poruèík  ne nadporuèík, jak jsem udiven
oèekával. Vstávám a tázavì pohlíím na pøíchozího. Poruèík je v plné parádì, s èákem na hlavì. Salutuje.
Prosím  pan doktor Krumlovský?
Kývnu.
Pøicházím od pana nadporuèíka Rubackého.  Rubacký je ten tlustý nadporuèík zdola a od konduktorky.
Èeho si pøejete?

Pan nadporuèík cítí se uraen výrazy, jakých jste uil
vèera pøi nìjaké rozprávce zde v zahradì o nìm samém
a o paní konduktorové, které on si co pøítelkynì své velice
váí, a vyslal mne, abych ádal od vás øádné zadostiuèinìní.
Sáhl jsem si na èelo a vytøetil na nìho zrak. Rozpomínal jsem se na vèerejek  nìco se vèera mluvilo, je pravda, nìco jsem také øekl já, ale kdyby mne zabil, nevím co.
Poruèík èeká klidnì na odpovìï. Pøistupuju blí, cítím,
e se zaèínám tøást. Prosím  zakoktávám se  to je nìjaká mýlka. Kdopak øekl panu nadporuèíkovi 
Nevím. Klepal nìkdo? Èi naslouchala konduktorka
oknem mého pokoje? Snad i s nadporuèíkem?
Mluvilo se nìco  pamatuju se skuteènì  ale jakpak
bych já pøipadl na to, abych nìco øekl! Já pana nadporuèíka ani neznám  jen tak od vidìní 
Prosím, do toho veho mnì nic není. Jsem jen vyslán,
abych ádal zadostiuèinìní.
Kdy vás ale ubezpeèuju! Copak bych já mohl øíci proti panu nadporuèíkovi  já si, myslím, pana nadporuèíka
velice váím a 
Prosím, u jsem øekl  ádám zcela urèitou odpovìï.
No  myslíli pan nadporuèík na základì nìjakého klepu, e je mnou uraen  co mnì, bùh ví, ani nenapadlo 
, tedy mu øeknìte, prosím, e ho ádám za odputìní.
To nestaèí.
A co tedy chce? Mám snad zas pøed tìmi lidmi 
Pan nadporuèík Rubacký ádá zadostiuèinìní zbraní.
Pan nadporuèík Rubacký je blázen, vyhrkl jsem. Já
jsem se nikdy nebil a nikdy se bíti nebudu!
Vyøídím. Salutoval a bouch dveømi.

A si jde!
Celý se zlostí tøesu! Souboj  neumím avli vzít do ruky!
To tak, já doktor práv  budoucí advokát! Trestní zákon §
57 vøaïuje souboj mezi zloèiny  § 158165 mluví o následcích, a ty jsou pìkné!
Blázni, z blázince uteklí!

Teï jsem si vyel ke konduktorce, slyel jsem ji po kuchyni chodit. Rád bych jí vìc nìjak vylíèil a nìco jí øekl. Jdou
domù tloustnout! praví vzpurnì, obrátí se ke mnì zády a jde
do svého pokoje. Dobrá, pùjdu domù tloustnout! Divná poøekadla!

Zahrádka dnes zcela zvlátní. Jsem rozhodnì rozèilen,
nemohu za to.
Provazník zas jednou mezi námi. Hledí jako sùva a øíká
kadému: Ale vy dnes vypadáte patnì!
Sedím s Otýlií v besídce. Je mnì, jako bych dnes musel zaèít mluvit o lásce. U se k tomu mám  ale slova
váznou v hrdle, nemohu ze sebe nic mimoobyèejného vypravit. Nechám dnes rozpravy té tedy být.
Pøistupuje k nám Provazník. Hledí chvilku na nás,
pak praví: Vy se oeníte, pane doktore?
Nepøíjemná otázka, jsem v rozpacích. Ale usmìju
se nucenì a odpovídám: Ano, pane Provazníku, oením
se.
Máte pravdu  musí to být pøece jux  dìti baví; dítì je
jetì mnohem komiètìjí ne mladý øeznický pes.
Proklatý chlap!
Zábava dnes skoro poøád vázla. O své vojenské návtìvì jsem ani nemukl.

*
Tu má! Èert mne nesl na Malou Stranu!

No  co naplat! Vyved jsem to! Moh jsem zcela dobøe
øíkat ne!  vak on by byl svou hrozbu asi nesplnil  kdy
se ale krev i v jehnìti rozkypí!  e mne poraní, je jisto já
mu neudìlám zajisté nic! Budu ranìn leet, studie zaváznou pro èas, snad pro tak dlouho, e promekám lhùtu.
Snad by bylo líp, kdyby mne zabil!
Zas øinèela avle, klepalo se a veel vèerejí poruèík
v plné parádì. Salutoval, a e prý pan nadporuèík Rubacký
nehodlá vìc jen tak zakonèit, e ádá naposled zadostuèinìní zbraní.
Ponìkud rozmrzen pravím, e u jsem vèera øekl: Ne,
a dnes e øíkám: Ne a ne! Poruèík na to, e prý lituje, ale
e prý mnì pan nadporuèík bièem zmrská tváø, kdekoli
mne spatøí. Vyskoèil jsem zlostnì a postavil se pøed poruèíka. Mne nezmrská, za to mu stojím!  Zajisté zmrská.
Sbohem!  Poèkejte.  Na jakou zbraò?  Na avle.
Dobrá, pøijímám! Poruèík se na mne dívá pøekvapen.
Pøijímám, dodávám zlostí se tøesa, ale pod výminkou.
Za prvé mne opatøíte sami zbraní a sekundantem, za druhé mnì dáte za sebe a za vechny ostatní èestné slovo,
e o vìci té se nedoví nikdo na svìtì a e také pro souboj vyberete místo naprosto bezpeèné.  Slibuji èestným slovem. Porouèel se zdvoøile, a nápadnì zdvoøile.
Dnes nebo zítra pøijde prý, aby projednal ostatek.
Tak, teï to mám! Ono je mono, e vìc pøec nìjak propukne  snad poslouchala nai a pøíli hlasitou rozpravu

konduktorka, ba vsázím se, e poslouchala  já vím,
e beztoho ona je pøíèinou veho. Jak vìci se mají, vidím
ovem teï, e jsem pùvodnì urazil její enskou samolibost. Ale hloupý jsem proto nebyl! Teï jsem! A prozradíli nás, sbohem, advokaturo! Do smrti být koncipientem!  No, nìjaký kapitálek mám, a Otýlie má   vdy
ale nevím ani, zda by si mne vzala!?

Rozumí se samo sebou, e nestuduju pranic. Jen se
tak dívám do knihy a v mylenkách si nadávám.

Pota mnì pøinesla list. Potovní známka je malostranská  list je anonymní  proklatý Provazník!
Pane doktore a kandidáte!
Myslím, e jste víc kandidátem manelství ne advokatury. Vae touha po manelství je ale nízká pekulace, zcela
nízká. Chcete dùm, chcete peníze, nechcete enu. Také
nemùete ani tu starou, zvadlou dùru chtít, která je k tomu
jetì tak hloupá, e nemá ani pùl korce horizontu  korec horizontu, to jsem u od Provazníka slyel ústnì. Hanba Vám, e se hodláte tak zaprodat, mladý svùj ivot obìtovat sprostému výdìlkáøství. Jetì jednou a stokrát hanba Vám.
Jeden ve jménu mnohých stejnì smýlejících.
No poèkej, tobì dám! Na tobì se pomstím místo
na nadporuèíkovi. Beztoho vjela do mne rvavost, e bych
se s celým svìtem pral.

Nemohu øíci, e bych se bál o ivot. Ani poranìní
se nebojím; myslím nìjak zcela chladnì na to. Ale to vím,
e strach pøijde, a toho strachu se bojím. Nenavykl jsem

soubojùm, jakiv jsem na ádný ani nepomyslil  strach
musí pøijít. A budu nervóznì rozechvìn  kadá èiva
se bude chvít kadý sval tøást  nebude okamiku bez zimnice  a strachy budu zívat.
To bude dìsné!

Bavíme se v zahrádce, ale jak! Vyznání dnes neuèiním,
naè také! Vezmi svùj áteèek, Otýlie, a pøiprav arpii!
Buduli mrtev, je konec; buduli ranìn, Otylka mne bude
oetøovat  myslím si aspoò  a tu se vypøede vyznání
samo od sebe. Jako v románech.
Ale nutká mne to, abych zaèal pøec nìjakou poøádnou
rozpravu. Nevím o èem. Koneènì se ptám, pùjdeli zítra
do èeského divadla. Co prý se dává? Dává se Tylùv Jan
Hus; je 6. èervenec, pamìtní den upálení Husova. Ráda
bych la, ale nepùjdu na Husa.  Proè? Snad ne proto,
e byl kacíøem?  No  ale zítra je pátek  pùst  a to
pøec nejde!  Hanebný Provazník by v tom vidìl horizont.
Já vidím naivnost  a naivnost má vdy své pùvaby  zajisté!
Teï pøichází Provazník! Jdu mu rychle vstøíc a táhnu
si ho stranou do besídky. Vy, hanebný èlovìèe, opováil
jste se mnì dnes poslat jeden ze svých anonymních listù,
jimi celé sousedstvo znepokojujete! Zodpovìzte
se mnì!
Kdopak vám øekl o mých anonymních listech? ptá
se Provazník zblednuv jako køída.
Vy sám ondy, hanebníku!
Já vám to øekl? a v oblièeji jeho je tak blbé udivení,
e se musím obrátit stranou, abych se mimovolnì nesmál.

To vám povídám, staneli se cos podobného jetì jednou, spráskám vás jako tìnì! a jdu. Nauèil jsem se od
nadporuèíka alespoò nìèemu. 
Pozdìji chtìjí hrát ístku. Malíø vyndal ze uplete karty
a skoro zároveò chytl Pepíka za krk. Ukrutné bití. Kde které srdce v kartách bylo, vechna jsou vystøiena.
Vylo najevo, e Pepík je nalepil na bílý papír a dal co
dar lásky Semprovì Márince.
Nemùem hrát a já jsem s tím náramnì spokojen.
Mluvíme, mluvíme, ale nic kalého. Chodím pak s Otýlií
mezi záhony. Náhle se ona obrátí ke mnì, hledí mnì do
oèí a ptá se, zdali mnì nìco je. Jsem zaraen, ale pravím,
e nic, a nutím se do smíchu. Ona vrtí hlavièkou a opakuje
vícekrát, e prý mnì pøec musí nìco být.
Má  má sympatii ke mnì  je to zcela patrné!

Sedím doma a pøemýlím. Jsem kupodivu klidný, strach
jetì nepøiel  vak on pøijde!
Nevìøím snad posud, e souboj bude?
Ale zítra!
*
Vida, dnes jsem vstal! Probudil jsem se u pøed tøetí a
neválel jsem se a vstal jsem hned. Je mnì ukrutnì opravdovì.
S èasem ale nevím co zaèít. U jsem byl dnes dvakrát
dole v zahrádce a hned zas se vracím do pokoje. Beru
ve moné do ruky, ale jen proto, abych to mrzut hned zase
poloil.
Nemohu se poruèíka ani doèkat.

Mám, nemám u strach? Rozechvìn jsem, zívám, ale
pøipadá mnì, jako bych zíval zimniènou nedoèkavostí.

Byl zde. Zítra tedy v est hodin ráno v kasárnách
na Hradèanech, v jakéms prý zahradním salónì. Myslím
si: Tedy tì odnesou ze salónu! a musím se tomu v duchu
smát, jakoby nìjakému neslýchanému, nevídanému vtipu.
Byl vybranì zdvoøilý. Nìco i øekl, jako e by sám byl
rád, kdyby se ta nemilá historie nìjak urovnala. Vyhrkl
jsem: Není tøeba!, ale sotva jsem to vyhrk, byl bych
se hned pohlavkoval. Jsem pøec jen hlupák!
Eh  co!

Jsem návtìvou u pøítele Morouska na Smíchovì. Za
prvé: doma bych to nevydrel. Za druhé: Morousek je výteèný ermíø, prával se jako buldok, mùe mne honem jetì
nìèemu nauèit.
Morousek je nepøíjemný èlovìk. Svìøil jsem se mu a 
on se mi smìje. Nìkteøí lidé nedovedou o nièem na svìtì
pøemýlet opravdovì! ádám ho, aby mnì ledacos ukázal, co by mnì prospìt mohlo. Tvrdí, e za tak krátkou
dobu se nenauèím nièemu. Oho! pravím pohnìván.  No
tak uvidí!
Vzal padóny, dal na mne kraboku a pøikrývku a postavil mne. Takhle!  teï takhle!  ne takhle!  pozor
na konec padónu!  tak  a mùj padón leí na zemi.
Musí zbraò pevnìj dret, a smìje se.  Kdy je padón
tìký.  avle nebude mnohem lehèí  no, znovu!  Za
chvilku jsem zemdlen, jako bych byl kovadlinu jednou rukou zdvihal. Kostnatému, vysokému Morouskovi je arci
hej! Odpoèiò si trochu, a smìje se zas. Pamatuju se,

e býval Morousek mnohem pøíjemnìjí, ne je, a sdìluju
mu to. Mluví z tebe tréma, míní.  Oho, já nemám praádný strach  na mou èest ne!  No tak zaènem znovu! Za chvilku jsem u ale zase zemdlen. Nesmíme to
pøehnat, míní Morousek, nemohl bys zítra ráno ani rukou
hnout. Zùstane u mne na obìd a na svaèinu a budem
se obèas jetì cvièit, ale zcela málo. Byl bych beztoho
neodeel. Jeho ena se na nás dívá, myslí, e si hrajem,
a smìje se. U tìch lidí je smích za greli!
Krátce pøed obìdem se mne Morousek ptá, jeli Rubacký dobrý ermíø. Nevím. Není nic platno, musí
se nauèit rychlému, pøekvapujícímu útoku  buï a nebo!
Strká mne zas do pøikrývky, lezu do ní jaksi nerad.
Krásná vìc, ten rychlý, pøekvapující útok! Nemohu jej
svést, poøád je útok málo rychlý a pranic prý nepøekvapuje. Mohu já za to? K obìdu! volá Morousková a já jsem
rád.
Ale sotva e líci drím. A ruka se tøese a rozlívám polívku. Morousek se smìje. Poèkej jen, a bude zítra stát
nad rozsekaným pøítelem! Skoro si pøeju, abych byl hodnì rozsekán, tak rozsekán, e by Morousek plakat musel!
Jetì mne za odpùldne dvakrát donutil k ermu. Sekám do vzduchu a do Morouska jako ílený,
pak se pøevalím v kraboce a pokrývce na zem a nechci
ani vstát. Jen vstaò, teï se natøe koøalkou! Natøu
se koøalkou a smrdím tak, e Morousková sebere své vyívání a jde si sednout na druhý konec zahrady. Utekl bych
sám pøed sebou!
Jdu pozdì naveèer domù. Straná bolest v loktech a
v kolenou. Copak jsem ermoval také nohama?


Nalézám doma lístek. Od Otýlie!
Ctìný pane doktore!  Musím, musím dnes jetì
s Vámi mluvit. Sejdìte v noci, prosím hned po svém návratu, do zahrádky. Jakmile zahvízdáte Traviatu, jsem
u Vás. Odpuste, e tak krabu, já to dìlám z pouhé sympatie k Vám.  Otýlie.
U konduktorka mluvila!  To bude scéna!
el jsem do zahrádky. Mìsíc svítí a vidím dobøe pøes
dvùr do chodby prvního patra. Nikdo tam.
Pøecházím.  Ted je tam nìkdo! Bílá postava. Vystoupím na okamik do mìsíèního svìtla, ustoupím zas do stínu  tedy z Traviaty!  Pánbùhví co to je  hvízdám ten
kvár po celý den  a teï ! Kdyby mne nìkdo zabil  já
si nevzpomenu!
 Vdy mne ale pøec vidìla? A hvízdat mohu také co
chci, ne? Ale nic jiného mnì nenapadá ne Pepíku, Pepíku, copak dìlá Káèa? Hvízdám tedy Pepíku.
Pan doktor v zahrádce, a tak pozdì, zní to pojednou
z malíøova okna. Malíø, kozel ví jak vysvleèen, je vyloen
z okna. Krásná noc, co? Nemám také praádné chuti do
spaní. Povídejme si.
Postava z chodby zmizela. Eh vdy já u jdu taky
domù! volám naschvál hodnì hlasitì. To tak, bavit se zde
s malíøem. A on chlap by se nehnul do rána!
Jdu hlasitì si hvízdaje  vida, teï mnì Traviata napadla pomalu dvorem. Zastavuju se, hledím sem tam 
na schodech nikdo, na chodbì nikdo  rozhnìvala
se Otýlie pro mého Pepíka?
Snad je líp, kdy dnes spolu nemluvíme: Bae je líp! 
A zítra?


Malíø leí v oknì. Rád bych se podíval c chodbì, ale
zpozoroval by mne a zaèal rozmluvu. Zatáhl jsem záclony.
Poslední vùle!  Není nic platno, poøádek musím uèinit.
 Jen krátký; jasný; nìkolikaøádkový, vechno jmìní sestøe, a basta!

Tak, a teï zkusím spát. Jsem klidný, a nápadnì  ale
zítra se budu tøást jako osika, já to vím!
Jetì budíèek narovnat!
Malíø leí v oknì  le si, mazale!
*
Sotva jsem dvì hodiny spal, a pøec jsem vyspalý: Je
ero v èervenci je u o tøetí hodinì den  a ranní chlad
mne mrazí.  Ukrutnì zívám! Trochu se chvìju, je pravda,
ale netøesu, se vlastnì.
Nevím co s èasem. Dolù do zahrádky nechci jít.  Na
ulici? Pøi zimnici své bych se dal do bìhu a unavil bych
se. Beztoho mne ruce od vèerejka bolí. Snad se probírat
v papírech a rovnat je trochu?

Pùl esté  tak jsem se zabral. Rozhlíím se po pokoji,
jako bych byl nìco zapomnìl. Copak jsem moh zapomenout!
Tedy sbohem!

Vylít jsem pøes schody do dvora, dvorem do kasárního
prùjezdu, vraty ven  poskoèil jsem si  je mnì jako do
radostného pláèe, a vskutku oèi navlhly  zrovna jako bych

byl z tmavého sklepení vyel náhle do sluneèního jasu!
kubnu sebou vpravo, vlevo  nevím, kam chci.
Krumlovský  no?
Morousek! Nebohý Morousek! Padl jsem mu kolem
krku, nìkolik slz mnì vyhrklo pøes tváø. Ale nemohu mluvit.
No  bude se bít?  U je po vem!  Zapla pánbùh!
Ale pus mne, rozmaèká mi ruku. Pozoruje, e drím jeho
ruku jako v roubu,  jetì jedno stisknutí!
Vlezme zde do droky  najal jsem ji. U jsi snídal?
Snídal?  Ne, nesnídal.  Tedy zajedem do vinárny. 
Ano  ne! Napøed domù, pak do vinárny. Otýlie musí zvìdít, e jsem vyel zdráv.
Vstoupíme do vozu. vatlám jako malé dítì a poøád
se smìju. Pánbùhví co vechno vatlám! A ani nepozoruje, e jsme u pøed domem. Tanèím pøes schody, mluvím
a neslunì hlasitì, aby mne bylo po celém domì slyet.
Konduktorka utekla pøed námi z kuchynì do pokoje.
Diví se! Poèkej, ty se teprv podiví!
Domov mne pøivádí k sobì. Ale zdalipak ví, es mnì
vlastnì nepovìdìl posud pranic? praví Morousek, zapaluje si doutník a natahuje se na pohovku.
Ano, je pravda, já nepovìdìl posud vlastnì pranic. Musím se sebrat trochu do chladnosti.

Èekali na mne dva u u vchodu do kasáren. Vedli mne
pøes dvùr, dolù pøes schody a do zahradního salónu. Zde
èekal nadporuèík a lékaø. Druhý z obou dùstojníkù, kteøí
mne od vrat byli sprovázeli, pøedstavil se mnì co mùj sekundant. Pravil mnì, e je ve v nejspravedlivìjím poøádku a zbranì navlas stejné. Myslím, e jsem se uklonil. Tu
pøistoupil ke mnì známý mnì poruèík, sekundant nadpo-

ruèíkùv, a pravil: Pánové nemají, pokud vím, ádné zvlá
osobní trpkostí proti sobì  souboj se stane  ale navrhuje: jen do první krve. Chcete tak, pane?  Dobøe, pravím. Dobøe, praví nadporuèík a svlíká svrchní at. Svlíkám se také.
Dali mnì avli, postavili jsme se a køiovali zbraò, jaks
mi to vèera ukázal. A tu to do mne vjelo. Rychlý  pøekvapující útok  v hlavì mnì zahuèel vodopád, pøed oèima
se mnì dìlaly mitky  v tom vzkøikli oba sekundanti
Dost! a vskoèili se avlemi mezi nás. Mimovolnì jsem
ustoup o krok nazpìt a vidím, e se soupeøi mému øine
z tváøe krev. Mnì se zdá, e jsem salutoval avlí jako dùstojník,  ano, salutoval jsem a odevzdal jsem ji s poklonou
svému sekundantovi. Vánì jsem se zas oblíkal a slyím
mezitím, jak lékaø praví: Jen lehýnké poranìní! A pak jsem
se porouèel. Pøi odchodu slyel jsem jetì za sebou: Po
èertech divoký chlap!  Poslouchej, já bych se teï pral
s celým svìtem! A nic, pranic se neprozradí! Lehýnké
poranìní  èestné slovo  nikdo ani nemukne. A to mám
tobì co dìkovat, pøíteli milouèký!
Morousek se smìje. No  buï není dobrý ermíø, nebo
jsi ho náhodou skuteènì pøekvapil. Ostatnì, dost statnì
ses mnì napoprvé drel!
Cítím se jaksi hrdinou. Pøecházím pádnými kroky sem
tam a teï se stavím pøed zrcadlo. Dívám se na sebe, chci
se pousmát, ale úsmìv vypadá blbì.
Morousek vstává. Ale u mám velký hlad, teï pojïme
do vinárny! Kupodivu, já jetì nemám hlad! Tys také jetì
nesnídal? ptám se.  Kdypak?

Teï mnì teprv napadá, jak ulechtilou starostlivost dokázal Morousek. Kde jsi dostal èasnì droku?  Objednal jsem si ji hned vèera v poledne, kdy jsi byl u mne.
Zlatý, zlaounký Morousku! a u mu visím na krku. Mìl
co dìlat, aby mne setøás. Já mám nìkdy ukrutnou sílu.

Malièká vinárna. A dva známí zde: krejèí Sempr, hostinský. Podávám jim ruku. Coe  ná pan hostinský zachází také jinam?  I u jsem nebyl alespoò deset let nikde, a dnes!
My usedli k jinému stolku. Jíme, popíjíme, a Morousek
mnì eptem dokazuje, e se musím vystìhovat, a sice
hned. S konduktorkou prý by to nedìlalo ádnou dobrotu,
v studiích prý bych byl také znepokojován a èasu pøec
nemám nazbyt. Má úplnì pravdu. Kam prý bych se nejradìj
stìhoval? Nejradìji zas zpátky do døívìjího bytu. Dobrá,
zajedem tam hned odtud drokou, snad lze jej dostat.
Morousek je výteèný pøítel! Vùbec mu naskrze znamenitý, mám ho ukrutnì rád ani se nepamatuje, e by mnì byl
býval kdykoli a jen dost málo nepøíjemný.
Hostinský se patrnì dostává do ohnì, mluví vdy hlasitìji. Domlouvá Semprovi, aby se neenil, ne a ne! Klikee pomlouvá jako strùjce veho zlého na svìtì. O enských mluví s opovrením. Teï si vyel Sempr pro doutníky a interpeluje hostinského. Ale poslouchejte, pane hostinský, proèpak zrazujete Semprovi?  Copak nejsem
hostinský? Mám svých stálých nìkolik hostù a musím si je
udret!  Ale on by pøec potøeboval dobrou hospodyni a
pro dceru potøebuje matku.  Ne  dobrý host!  on u mne
obìdvá, on dobøe veèeøí, pije svých  Sempr je zde.


Byt prázdný, a dali mnì jej rádi. Hned pozejtøí, v pondìlí
se pøestìhuji. Co tomu as Otýlie øekne?  Myslím, e ve
nahlídne, vdy s ní promluvím  výklad a vyznání zároveò?
Ostatnì mohu pøicházet obden, nebo tøeba kadý den. Je
pravda  zvìst o souboji se pøece trochu rozíøí, obdivovali by mne, ale  existence pøedchází.
Morousek mne zavezl k sobì na obìd. Bavíme se pøi
jídle o mém souboji. Morousek je v rùovém rozmaru, ale
myslím, e mne dìlá smìným. To je, mírnì øeèeno, nerozumné a zbyteèné.

K veèeru jsem si pospíil domù a hned do zahrádky.
Otýlie se skuteènì hnìvá! Neodpovídá mnì, vyhýbá se.
Myslil bych, e by mìla mít vlastnì radost.
enské vrtochy nejsou vdycky pøíjemné!

Byl jsem naveèer v bývalém svém hostinci na Starém
Mìstì. Výborná zábava! Srel jsem vtipem, abych tak øekl.
Divili se mému rozmaru a jak prý dobøe vypadám. Ano 
a pøed necelým dnem mohl jsem být na márách!
Dnes, doufám, bude se to dobøe spát!
*
Vzbudil jsem se velmi èasnì  reminiscence po vèerejku! Ale bylo mnì volno, tak volno jako novorozenìti
ve vlané lázni, a protáh jsem tìlíèko a natáh ruèièky a
hajal blaenì dál a do devíti.

A doktor Jensen je zde. Le pourquoi?  No ty se podiví;
a to jetì dnes!

Tiskne mnì nápadnì vøele ruku, zapaluje si nìkolikrát
doutník. e prý mnì musí pøec øíci, proè vlastnì sem chodí, aby mnì to nebylo nápadné,  a jde zas ke stolku pro
sirky. Mnì øíci, proè sem chodí? On myslí, e to nevím! A
u zas stojí u zrcadla  pravá muská koketa!
Tady naproti vám, zaèíná, bydlí v druhém patøe Provazník  vdy jste ji sám o nìm vícekráte mluvil! Pøed desíti a
pøed osmi lety byl u nás v ústavì. Od té doby ho na ádost
jeho bohatých pøíbuzných obèas pozoruji, teï mne zase poádali. Byl jsem tomu nesmírnì povdìèen, e vy zde bydlíte
a právì v tomto bytu; musím ve èinit co moná nenápadnì.
Zná mne, vyhýbá se mnì, ani jednou neseel do zahrádky, kdy jsem tam byl ve vaí spoleènosti, aèkoli jste
øekl, e je tam takto kadý den. Pozoruje mne úzkostlivì,
také teï se dívá na mne; vidím ho zcela dobøe zde
ve vaem zrcadle stojí za oponou, jen hlavu trochu vystrkuje. Ale myslím dle veho, co jsem vidìl a slyel, e není
právì tøeba bát se nového výbuchu.
Otevøel jsem ústa a vyvalil oèi. Jak?  Jen to?
Cítím jakés ulehèení, je pravda. Ale  zároveò také nìco
jako zklamání.

Doktor odeel. Je mnì, jako bych mìl za ním volat: Vidíte  kdybyste byl snad tento  já  toti co se mne týèe
já bych vám nebyl 
Vskutku mnì pojednou pøipadá, jako bych byl nikdy ani
na soupeøství nepomýlel.
Ba je mnì jako  ach, muský je pøec jen divný tvor!

Konduktorce jsem teï krátce a sue sdìlil, e do zítøka do veèera jsem vystìhován. Vyslechla mne

se sklopenýma oèima a nehlesla. Klopí teï stále pøede
mnou oèi. Tebe jsem zkrotil!
Ale kupodivu  konduktora jsem po celý pobyt svùj ani
nespatøil! Vdycky se to tak nìjak  ale je také dobøe, myslím, e by mnì ho bylo líto.

Otýlie se hnìvá dál; mnì je, upøímnì øeèeno, hnìv její
skoro lhostejný. Cítím jen tak jakoby lehýnkou uráku. Sdìlil jsem vem v zahrádce, e se stìhuju, ona byla pøitom
zcela chladná, vskutku chladná, jako bych jí sdìlil, e padla
vaøeèka na zem.  enská je také divný tvor!
Zapla pánbùh, e jsem se jí nevyznal z lásky.

Byl jsem v staromìstském svém hostinci. Mezi tìmi lidmi èlovìk zrovna osvìí a je pak zase schopnìjí duevní
práce. Jen zas do práce, do práce!  Po advokátní zkouce jsem vech zkouek prost u pro celý ivot!
*
Jsem v plném stìhování.

U malíøe veobecný výprask, dìsný rámus  pøíprava k psaní
druhého listu. Poslal si ke mnì zas pro papír. Vzkázal jsem
mu prostì, e u mám ve sloeno a ani nevím, kde papír je.

Domácí sleèna øee v zahrádce salát.
Pozoruju ji chladnì. Ta je u zvadlá!

A mnì pøijde Neruda jetì jednou s nìjakou povídkou malostranskou!

