Fráòa rámek:
STØÍBRNÝ VÍTR

KAPITOLA PRVNÍ
Soudnímu Ratkinovi onemocnìla manelka. Bez klobouku
bìel sám pøes mìsteèko pro lékaøe. Pak se jaksi zastydìl
za toto své rozèilení a projevoval a pøekvapující klid. Jenom
kdy nìkdo sem zaskoèil na zeptanou, jak se daøí nemocné,
chopil se vdy za hlavu a stoèil zoufale oèi vzhùru. Byl tak trochu pozérem pan soudní Ratkin.
Malý Jeník sedìl na schùdcích pøed domem a chvilkami zaplakal. Ráno jej pustili na chvilku k mamince do pokoje, ale
nebyl hodný, vzbudil maminku pláèem. Proto tam nyní u nesmìl. Sedìl tu a sluníèko svítilo do jeho slz jako do duhových
sklíèek. Pøed schùdky byl v hlínì dolíèek, hrávali tam fazole.
Jeník hledìl v dolíèek, a plakal jetì více. Mìl u oblièej celý
nabìhlý a tøásl se na vech údech; hlava mu klesala únavou,
celé tìlíèko se nahýbalo, jak deovými krùpìjemi obtíená
kvìtina ...
Druhý den zavezli jej k babièce. Babièka mìla tklivé, hubené ruce, jak suché lupeny. elestily, kdy jej hladila po vlasech, a Jeník se utìoval. Kromì toho umìla pohádku o jedné mamince, která stonala a zase se uzdravila. Její hlas rozléval mírné, tiché svìtlo, jak slunce mezi podzimními stromy,
a nìkdy pohádkovì zazvonil, jak zlatý vlas dìda Vevìda
upadnuví na podlahu ... Koneènì i dopis pøiel, e mamince je u lépe, a to byla vlaovka s nejsladím zvìstováním.
Toho roku byla veliká vedra a sucha, e nebylo takových
pamìtníka. O Petra a Pavla to u byl takový zlý den a lidé
mluvili zvlátním uvadlým, vyschlým hlasem. Kolik nedìl u

neprelo a slunce pøestalo býti poehnáním; dny vápenatìly
v plamenech cínových obloh a noci byly lepkavé.
A toho dne, ve chvíli, kdy chodili lidé na poehnání, jako by
byl poslední vánek zemøel a malé námìstí sípalo pod okny,
jak zalknuté hrdlo.
Babièka usnula v lenoce a malý Jeník se dívá, jak jí pokyvuje hlava; nìjak zvìdav je a nìjakou úzkost má, hlava po kadém
vztýèení klesá vdy níe a níe, jenom moucha kdesi bzuèí
a svìtnièka se zadusila v horkém tichu; a v Jeníkovi roste úzkost, snad se ona hlava s ramen skutálí, o zem uhodí.
Babièko!
Hlásek v ústech vyschl, ale babièka nemá vìru tvrdého spaní. Jenome, boe mùj, u se ty oèi tak tìko vracejí ze snù,
bùhví kde se toulaly, komu dívaly se tváøí v tváø, nìkdo velmi
podivný to byl a z tohoto svìta nebyl; i Jeník postøehuje cosi
dalekého v tìch oèích.
Moucha opìt kdesi bzuèí a Jeníkovi se náhle zdá, e babièka naslouchá, co moucha povídá; takový napjatý výraz má
nyní babièka, sto uí zdá se v nìm naslouchati.
Podívej se, Jeníèku, z okna... e pøestala téci v kanì voda,
povídá náhle.
Jeník jde k oknu a dívá se. Pøichází mu celkem k smíchu
babièèina otázka: co je to mono, aby v kanì pøed jejich
okny netekla voda? Ale skuteènì, podivné vìci se dìjí; miká oèima a rychle oddychuje.
Neteèe, babièko...!
Ale babièka zavrtìla pouze hlavou a cos vylekaného porvalo jí záhadný úsmìv kolem tenkých rtù.
Podívej se jetì jednou, dobøe se podívej, povídá koneènì.
Neteèe, babièko.

Obìma rukama zamávla, do klína tìce je spustila a øekla
jaksi sue a zle:
To se ví, e neteèe. A jak by tekla? Bùh na vechny prameny
dlaò poloí a nikde voda nepoteèe. Takový bude hnìv boí ...
Tohle ovem Jeník nechápe: e by pánbùh tak se hnìval a tak
trestal. Nejde mu vùbec tak leccos do hlavy. Kdyby vody nebylo, lidé by ízní umøeli; i tatínek by umøel i maminka, a babièka
taky by umøela; ale potom, potom a Jeníkovi je hroznou ta mylenka -, potom by u asi nemohl míti pánaboha rád. Ale je on to
hloupý hoch; vdy i on by umøel ... nu, to je pøece jasné...?
V hodinách odrachotily tøi údery a babièka stala se velice
nepokojnou.
Tuhle chvíli to asi bylo ... také o Petra a Pavla ... to jsme
vidìli prvního pruského vojáka, povídá náhle jako pro sebe.
A rty, jako kdy vìtýrek tence o lupínky elestí, tichounce
se jí chvìjí.
To byla taková straná chvíle ... krátce pøed polednem odtáhli poslední nai vojáci. Ti, co tudy ráno táhli, li jetì jako
k tanci, do oken na nás køièeli a èepicemi mávali, èepicemi
e Pruáka utlukou; ale ti poslední ani hlavy u nezdvihli, nìco
jako by do zad je strkalo a kupøedu o pøekot tlaèilo ... Pak
vymøelo námìstí a my naslouchali do dálky. Stála jsem u okna;
bylo tak ticho, e bylo slyet, jak kana plíchá. Nìkolik lidí
trousilo se na poehnání, ale do kostela neveli; jen tak
u kostela stáli, jako by èekali, bude-li kaplánek dnes poehnání slouit. Koneènì kaplánek vyel z dìkanství, lidé u kostela
smekali, ale klobouky zùstaly tkvíti ve vzduchu, snad tam lidé
motýly honí; na pøedmìstí poèali stranì výti psi. Vtom i ná
pes, Strach jsme mu øíkali, vybìhl pøed dùm a pronikavì zavyl; ale ihned zase vbìhl do domu a celou tíhou se vrhl
na dvéøe. Kdy jsme ho vpustili, plazil se po zemi a tiskl

k naim nohám. Ale to u, jak stojím u okna, jako by se mi kol
oèí èervený vítr pøehnal, a nìkolik èervených pruských husarù
kmitlo se napøíè námìstím. Vykøikla jsem a nebotík dìdeèek
také pøiskoèil k oknu. Øekl jen: Jeímarjá, u jsou tady! A za
prvními pøihnali se druzí a zrovna pøed ná dùm. V prvním zdìení zapomnìli jsme odskoèit od okna. Zarazili konì, køièeli cosi
a ukazovali, e chtìjí píti. Jeden z nich byl takový krásný a mìl
plavý vous. A tak dobrácky se do okna usmíval, jako by to ani
nebyl nepøátelský voják. Nìjaký vyí dùstojník to byl - - -.
A babièce se opìt tak tichounce chvìjí rty.
Chtìla jsem jim sama donésti vody, ale nebotík dìdeèek
se jaksi na mne pøísnì podíval, odstrèil mne a el sám. Pøiplíila jsem se zatím opìt k oknu; vidìla jsem, jak dìdeèek
se musil napøed napíti, pøièem jeden mu poplácal po zádech.Ten mladý, plavovlasý se podíval jetì jednou do okna
a oèi se mu tak dobrácky smály. A jako kdy je vítr odnese,
hned zase byli bùhvíkde. Veèer potom, babièka okamik kývá
hlavou, rty se jí pøitom pohybují, ale ádný zvuk z nich nevychází, naveèer potom pøivezli toho mladého dùstojníka na voze
s prostøelenou nohou.To u bylo plné mìsto pruského vojska
a u nás zøídili malý lazaret. Amputovali mu potom nohu, leel
u nás pøes celou vojnu. Nudil se a chtìl nìco èísti. Mìli jsme
nìkolik nìmeckých knih, pùjèili jsme mu. Kdy nám je potom
vrátil, byly v jedné dva listy úplnì slepené krví; tak se to nìjak
pøi amputaci musilo státi ... Schovala jsem si tu knihu ...
Opìt se jí tak naprázdno pohybují rty. Koneènì namahavì
vstává a jde ke skøíni. Starou knihu ze skøínì vezme, do lenoky usedne a rozevøe. Jsou tam dva listy jako po kryté rzí
a rty se tichounce, zapomenutì chvìjí.
Venku padá oheò z oblohy a v Jeníkovi se malé srdce chvìje
a zmítá, jak úzkostný zvoneèek.

Je tu cosi, veliké èervené krùpìje kanou z toho na podlahu
a Jeník eptá: Krev, krev, krev!
Kdosi zlý se hnìvá, na vechny prameny dlaò poloí, nad
nikým se nesmiluje, nikde voda nepoteèe.
A Jeník se náhle ptá:
Babièko ?
Nu?
Pámbu vechno stvoøil?
Vechno.
Vechny lidi?
Vechny.
Toho pruského dùstojníka taky?
Taky.
A kdo mu prostøelil nohu?
Nu, nìkterý ná voják
Toho taky pámbu stvoøil ?
Taky.
A pámbu to tak chtìl, aby støelil ? 
Chtìl ... Bez jeho vùle ani - - -
A moc ta noha bolela?
No, moc. Celou noc tenkrát prokøièel.
To taky pámbu chtìl ?
Bae.
A dobré oèi e ten dùstojník mìl?
Dobré. A jaký dobrý èlovìk to byl!
Jeník velice zbledl a oblièej se mu zkøivil.
To je divné, povídá.
Co je divné?
Ale Jeník se náhle rozesmál místo odpovìdi zvlátním suchým, nedìtským smíchem.

KAPITOLA DRUHÁ
Bystrou a vøelou krev mívali Ratkinové, dokud jejich rod rostl
ve mlýnì pod hrází Èerveného rybníka; tak se mu øíkalo Èervený rybník, a mlýnu se øíkalo Èervený mlýn. Pøed mnoha
a mnoha léty byl prý rybník jedou èervený krví, za nìjaké selské vzpoury snad to bylo, ale to u bylo dávno a lidé se na to
nepamatovali. A dokud tu Ratkinové ili, mìl jejich rod bystrou a vøelou krev. Due prosté a èiré, jak lesní studánky, tìdrá
srdce, zamlada si rádi podivoèili; eny se z toho rodu zøíclka
rodily a mladí Ratkinové si sem nevìsty na svých silných rukách pøináeli, a kdy je nesli, na hrázi nade mlýnem s nimi
na okamik postáli, zdvihali své nevìsty vysoko nad hlavu,
jako by je chtìli na nìkterý z topolù posaditi, a z jejich hrdla
vyletìl k nebi výskot, jak hejno skøivanù. Tøi dny a tøi noci stál
vdycky mlýn a tøi dny a tøi noci nemusila uèiniti nevìsta kroku, stále tu èekaly dvì silné ruce, které ji chtìly nésti; silní byli
Ratkinové a nejsilnìjí byli, kdy milovali. A kdy jim eny otìhotnìly, tu je opìt nosili, vynáeli je ze mlýna, opatrnì a nìnì, kladli je do vysoké trávy za mlýnem mezi øídké habry
a bøízky, kleèeli tu u nich rozpaèití jaksi a bázliví, a v nìjakém
zvlátním zmatku báli se témìø pohledìt svým enám do oèí.
V tìch dobách nelíbali svých en na ústa, jen letmo dotýkali
se rtoma jejich vlasù a zavírali oèi, kdy pohled jejich zablouclil
ke vzdutým jejich prsùm.
Ale jednu nedobrou touhu nosili v sobì vichni Ratkinové.
Mìsto je k sobì lákalo, a tu obèas opoutívali osamìlý mlýn
a vraceli se a po dvou tøech dnech; zchátrali jaksi vdycky
pøes ten èas, páchlo z nich kouøem a líhem a v oèích mìli blud-

ná, nepokojná svìtýlka; jejich eny chodily v tìch dnech
s èervenýma oèima.
A léta uplynula a Ratkinové u neili v Èerveném mlýnì; vìtev po vìtvi odpadala do blízkých mìsteèek. Stali se z nich
obchodníèkové, ve dveøích zatuchlých krámkù stávali a v odbarvených jejich oblièejích bylo napsáno, e touha je obelhala. Zpøísnìli jaksi, znevrleli a oèi jim leely úhorem. Na kadý
jejich pohyb vìela se tíivá závaí a pohled jim plouhal pøi
zemi, nekalý, edý pták s pøistøienými køídly.
Jednoho únorového dne, který právì doèervenovával na západì a poèínal do míst ukrytých pøed touto èervení nalévati
nìco studeného a sychravého, projela malým ètyøhranem námìstíèka v N. fùra s nábytkem. Za fùrou kráèel asi ètyøicetiletý mu; to byl otec soudního Ratkina, dìdeèek malého Jeníka. Nìkolik lidí pøelo a hledìli za fùrou udiveným pohledem.
I kana na námìstí udivenì zaplíchala, domky namraèily
nehostinnì starobná, olehaná prùèelí a plechový orel na c.
k. notáøství protáhl vysípaný, rzivý krk. Ale mu jdoucí za fùrou
nezdál se nic z toho pozorovati; el, tuhnoucí zmrazky mezi
dlabou praskaly pod jeho nohama, a hryzl urputnì jeden
konec svého kníru. Koneènì fùra zastavila u jednoho domu.
Mu rozhlédl se kolem po domech, byl èímsi nepøíjemnì dotèen a poèal nucenì hluèným hlasem hovoøiti s vozkou; lidé
vyhlíeli z oken. A tu objevila se na námìstí bryèka a zamíøila
k tému domu. Vystoupila z ní ena a dva hoi. A náhle jako
naráz oba hoi se rozplakali - - -. To byl vjezd Jeníkova dìdeèka do mìsta. Nebyl nijak triumfální.
Soudní Ratkin jetì teï obèas si vzpomnìl, jak tenkrát s bratrem a matkou vystoupili z bryèky a jak se rozplakali. A soudní
Ratkin se superiornì usmíval; hlouposti, hlouposti, chlapec-

ké poetilosti, myslil si, leccos jsme tenkráte dìlávali,
k smíchu je to teï. Teï - byl soudní Ratkin velmi váným muem a nechápal, jak se mono jen tak zbùhdarma rozplakat;
a tento jeden z Ratkinù také nevìdìl, e mívali jednou Ratkinové vøelou a bystrou krev. Krev, krev, ano øeknìte mi, milí
lidé, jaká krev a k èemu tøeba krve, - mohl se teï udiviti soudní
Ratkin; poøádnì ít se má, vyhovìt zákonùm a zvyklostem,
nenarazit nikde, to ano, ale co tu blouzníte o bystré vøelé krvi?
Na mého nezvedeného bratøíèka se obrate, do noty mu padnete. A bylo to tak s jeho bratrem Jiøím, v nìm stará ratkinovská krev neulehla a nezatuchla, nýbr do nìjakých záludných
bystøin se rozpìnila. Cosi soumraèného, záhadného bylo
v celé jeho existenci. Byl u ledaèíms, i dùstojníkem, ale
opoutìl kadé své povolání s lehkomyslnou odvahou toho,
jen za sebou pálí jeden most po druhém. I k plamenùm umìní
zaletìl si pøipálit køídla - tak doslova se jednou vyjádøil.Tulákem
byl milý bratr Jiøí! Soudní Ratkin o nìm mluvíval málo a s jistou podrádìností, co je pochopitelno. Byl-li u nich návtìvou, co stalo se veho vudy jen nìkolikráte, býval soudní
velice upjatý a dotýkal se rád utìpaènou poznámkou nepoøádného ivota bratrova, ale tý odbýval takové poznámky
mírným úsmìvem otrlého tuláka, jen odklepává z límce kabátu ve, kdy na ni bylo upozornìno, ale co moná leérnì.
Váným a støízlivým muem byl soudní Ratkin, a kdy se mu
narodil hoch, nemyslil na krásný zázrak; zprvu to ovem patøilo více mámì, ale jakmile se to poèalo trochu podobati malému muskému, tu u zase on musil vìdìti, jak se s tím zachází, jedno oko pøísné lepí ne dvì shovívavé, desetkrát
radìji zaka a jednou dovol, klesti, cepuj. Nebylo dosud pøíleitosti k velkým, dávaly se aspoò malicherné rozkazy. A tìch
bylo, a bùh bránil. Sedni si pøece poøádnì a nehoupej no-

hama. Jeník si sedne poøádnì a dbá na chvilku usilovnì, aby
se mu nehoupaly nohy. A jak tak bedlivì dává pozor na své
nohy, poènou ruce bezdìènì moliti ubrus. Co to je opìt,
Jeníku ? moliti ubrus je nesluné, neøekl jsem ti to dosud?
Ano, Jeníkovi se zdá, e mu to otec u nìkolikráte øekl,
a pøipadá si tak nìjak ubohý proto, protoe si nemùe zapamatovat, co mu otec u tolikráte øekl, stydí se a èervená rozpaky. Nehraje si u rukama, ale má v nich mravence, i v nohách má mravence, trápení má, hrozné trápení. Ve spáncích
palièka tepe, kanár køièí, zlatý prach tetelí se v sluneèních stuhách u oken - vìru, na schùdcích pøed domem sedìlo by
se lépe, i trochu probìhnout se bylo by vlastnì mono ... domácích Blesk pøed domem zatìkal, i s tím by si bylo mono
pohrát - a Jeník pomalu sesouvá se ze idle a po oèku pøitom pozoruje otce, dech se tají a palièka ve spáncích buch buch ... stùj! Dvì oèi naò hledí, svìtlo v nich vystøídal stín a stín
zasáhl jeho hlavu Kam zase ? Nemùe chvilku pokojnì posedìt? Jeník poslouchá a poslouchá. Nechce být neposluným hochem, je to oklivé. Tatínek to øíká a Jeník to uznává.
Stalo se ovem nìkolikráte, e otec zpozoroval v hochovì
chování cosi, co se mu nechtìlo nikterak líbit. Byly tu pøedevím jeho neobyèejnì modré a dalece zadívané oèi; mohl jsi
spatøiti hocha dívajícího se na hraèku, ji drel v ruce, tým
pohledem, jako by hledìl v ohromnou dálku. Ne, jaký zvlátní návyk osvojuje si ten chlapec, øíkával soudní Ratkin. Jednou dokonce se rozhnìval. Vdy ten chlapec kouká jak idiot, vykøikl. Ale bylo tu ledacos jiného, co mohlo pøekvapiti.
Poèalo to nepochybnì nepatrnou celkem událostí nedlouho pøed matèinou chorobou. K domácím do sklepa chodil
na brambory zlodìj. Nebral mnoho, nebyli by to ani pozorovali, ale zanechal tam po sobì neopatrnì jakési stopy a to jej

prozradilo. Poèíhali si naò jednou v noci a hroznì ho zbili.
Vichni lidé v okolí se probudili od velikého køiku, tak stranì bìdoval a naøíkal mlácený èlovìk. I u Ratkinù byli vzhùru.
Soudní se rychle oblékl a seel dolù. Kdy se vrátil, vypravoval, co se stalo; vyplatili ho pìknì, lumpa, a mu krev z nosu
støíkala; do kouta ho dostali a dali mu, a zùstal leet.
S prosíkem zaèal milý chlap, doma e má dìti, e mají hlad, nu, nechutnalo mu, kdy mu tak pìknì po mlsné hubì dávali.
Je to ten a ten, létì k nim s houbami chodil; pravda, dìti má,
est dìtí má, ale proto jetì není nikomu dovoleno, aby smìl
krást. Teï dostal zatím první splátku; rozumí se, e i soud si
s ním jetì pohovoøí. A naloí mu vydatnì, aby si to pamatoval propodruhé; ano, on, soudní Ratkin, dá mu dùkladnou
ponauèenou, to mu mùe u dneska slíbit. Otec to øíká velmi
významným hlasem, jeho trepky pleskají v chùzi jak políèky.
Matka sedí na pelesti postele a má ustraené oèi. Mlèí, zvykla si míti vdycky témìø toté mínìní jako její mu; opakuje
pouze v krátkých pøestávkách: To je hrozné, to je hrozné!
Pak pohlédne náhle k Jeníkovì postýlce.
Zarazí se, je èímsi pøekvapena. Podívej se jenom, vdy
ten chlapec je celý vydìený, povídá.
Ale v tom okamiku, kdy i otec nahnul se nad postýlkou,
zdìení pøelo v chlapcovì pohledu v nenávist a títivý odpor. Podìsil se, povídá otec, zlodìjù se bojí. Hoch se náhle roztøásl, zbìlel a oèi témìø vystoupily z dùlkù, veliké a zimavé. Pak teprve pøily slzy, pláè, který zmítal celým tìlem.
I kdy posléze hoch usnul, tøásl se po celém tìle.
Nìjaké záhadné koutky poèaly se jeviti v hochovì povaze.
Snad i nemoc matèina naò nìjak v tom smìru pùsobila. Stál
tu tváøí v tváø nìjaké strané vìci, jeho malé, horké srdce ocitlo
se poprvé v studených a potmìilých rukách osudu. Pak pøi-

ly babièèiny pohádky a pøíbìhy. Hoch dával pøitom babièce
otázky, které ji pøivádìly do rozpakù; obyèejnì po nìkolika
takových otázkách rozdrobilo se køehké kouzlo pohádky
a hoch tu sedìl se zvlátním stmulým úsmìvem, který pøekvapoval v jeho dìtské tváøi. Nejmocnìji pùsobil naò pøíbìh
o ranìném dùstojníku. Prosíval babièku opìt a opìt, aby mu
ukázala knihu s krví slepený listy, dotýkal se jí hebce s pøivøenýma oèima a v jeho oblièeji objevoval se vdy tý strnulý
úsmìv. Kdy se vrátil domù, zpozorovali brzy, e to ji není
bývalý pokorný a poddajný hoch. S jistou umínìností pøeslechl rád otcùv rozkaz a rozkaz musil býti opakován; plnil jej
potom s jakousi tvrdou a nucenou zdlouhavostí a v jeho oèích
objevovala se pøitom zlá jiskra. Hoch se stává vzdorovitým,
øíkal otec, nutno mu to vyhánìt metlou. A poèal hocha bíti.
KAPITOLA TØETÍ
Jeník mìl neobyèejnì rád strýce Jiøího. Ve, co souviselo
se strýèkem, pùsobilo na hocha hlubokým dojmem. Nìjaká
dobrodruná krása, nìjaká velikost vemlouvaly se tu v mladièké nitro a hoch, nerozumìje dosud, aspoò vytuoval. Jeho
srdce bylo plno zbonìní a podivu pro strýèka. A zvlátní, právì
to, jak otec o nìm hovoøíval, podrádìnì a títivì, to právì
zvelièovalo jej a zkrásòovalo v jeho oèích. Strýc byl neastný
a dobrý. A jeho ivot byl jistì krásný. Bylo to s ním tak nìjak
jak s oním pruským dùstojníkem; dobrý byl a usmíval se, lidé
byli zlí a nespravediví, ale on se usmíval.
Za poslední návtìvy strýèkovy pøihodilo se, e byl hoch otcem pro cosi v jeho pøítomnosti kárán.
Nech ho, je to jetì dítì, vybouøí se, povídá strýèek.

Hezky se to radí, kdy nejde o vlastní dítì, myslí si otec. Dívá
se na strýèka, nìjaká slovíèka svìdí mu na jazyku, ne a ne,
nedá mu to. Milý bratøe povídá, vida, a ty jsi se nevybouøil.
Hledí utìpaènì na bratra; bratr se naoko zasmál, pouze
naoko, myslí si soudní, ano skoro opovrlivì se zasmál, ale
pøece dobøe jsem míøil, v srdci dírka zùstala; tak si myslí soudní
Ratkin. Nu, skuteènì se nevybouøil bratr. Starostí v mládí nadìlal a nic z nìho není, jen tak po známých se toulá. Svou
bolest bych rád cestou ztratil, øíká, a ïas to ví, jakou bolest;
víru ztratil a svìdmí tøeba hrye. Taková to bude bolest nedìlní odpoledne, ale hochu se ani ven nezachce, jen tu tam nìco
do ruky vezme a zase poloí, po idlích posedává a stále strýèka pozoruje. Otec hovoøí, matka hovoøí, strýc pouze mlèky
pøikyvuje.
Náhle k nìmu pøistoupí hoch, a proèe je tak smutný a nemluví.
Zuby rozbolely, povídá strýèek a pøitom jaksi smìnì pohlédl na otce pøes Jeníkovu hlavu. Jeník pohlédne na otce,
pak na strýèka, znovu na otce a tak nìkolikráte.
Otec ani si není vìdom proè, ale ocitá se náhle v rozpacích.
Jdi si na pùl hodiny ven, porouèí Jeníkovi.
Ne, Jeníkovi prý se nechce.
Porouèí znova, rozkøikuje se.
Ne, nepùjde.
A proèe nepùjde?
Zuby rozbolely, povídá hoch a dívá se pøitom otci do oèí
se zcela zøejmou posmìností.
Otec vstává, je rudý v oblièeji, ubil by snad hocha.
Strýc náhle zbledl jako plátno. ,,Jdi ven, povídá Jeníkovi.
Teprve teï Jeník jde, ale jde zúmyslnì pomalu a jetì ode
dveøí pohlédne na otce s tým posmìným pohledem.

Otec se hroznì rozzlobil. Utopit takové tìnì, køièí.
Strýc se sue a pichlavì zasmál. ,Ano, minul jsi se s povoláním, mìl jsi drezovat psy, a ne vychovávat dítì, povídá.
Stojí tak oba proti sobì, soudní Ratkin rudý a zalýkající se,
jeho bratr neobyèejnì bledý, ale pokojný. Matka se vrhla mezi
nì se sepjatýma rukama a odvlékla mue do vedlejího pokoje.
Za pùl hodiny strýc odejel, ani se s bratrem nerozlouèiv.
Pak je u veèer a Jeník stále jetì se nevrací.
Matka trne strachy a èiní otci výèitky.
Dobrá, je-li jí to líto, mùe jíti za ním; beztoho jej tak hýèkáním zkazila ...
Kdyby se radìji nerouhal...
Ne, nerouhá se, ví, co mluví; ale bude lépe, kdy ona nebude se plésti do vìcí, kterým nerozumí.
Jak jen prý takhle mùe mluvit, vdy ona.je pøece matka.
Ano, je matka; to neznamená jetì, e by byla právì dobrou matkou.
Matka vybíhá pøed dùm, vyèkává na chodbì, ale Jeník nejde.
Otec chodí rozèilenì po pokoji a vyhrkuje zlá slova.
Koneènì ozval se na chodbì umot a nìèí epot.
Otec béøe do ruky rákosku. Je dobrým otcem a zná své povinnosti.
Dvéøe se otevrou a matka popostrèí pøed sebou Jeníka
do pokoje. Popros tatínka, domlouvá.
Otec dívá se úmyslnì stranou a svírá v ruce rákosku; ano,
on zná dobøe své otcovské povinnosti.
Matka stále jetì domlouvá: Popros, popros, - a otec je
náhle pøesvìdèen, e Jeník nepoprosí. Ale není to strané,
e takový kluk hlavu si postaví a nepoprosí?

Sem pojï! køièí.
Ale v tém okamiku je opìt ji pøesvìdèen, e nepùjde.
Jde k chlapci. Ten vztáhl ruce, jako by si chtìl krýti jimi hlavu,
ale ihned je opìt svìsil.
Soudní Ratkin zná své otcovské povinnosti a bije, dobøe
bije, ïábla vymítá, autoritu utvrzuje.
Hoch nevykøikl, nezaplakal. Jen tak ústa podivnì otevøel,
jako by se dávil.
Matka na zem upadla, nohy otci objala, ale hoch nevykøikl,
nezaplakal.
Tìko se dívat, takhle proti otci se postavit, to do nebes volá,
otec by snad hocha ubil, a proto se radìji odvrací.
Matka na zemi leí a kolena mu objímá.
Vdy on poprosí, bude vidìt, e poprosí, opakuje neustále, ale otec je pøesvìdèen, e nepoprosí. Draèí semeno je
to, netìstí s ním k nám pøilo, mne i matku zahubí, myslí si..
Viï, e, Jeníèku, poprosí, ptá se matka.
Náhle vydìenì vzkøikne:
Co ... co to dìlá, Jeníèku?
Otec pod studeným zvukem tohoto vydìeného hlasu rychle se ohlédne.
Jeník stojí obrácen k nìmu jaksi bokem, oèi se mu lesknou
posmìchem i hrùzou a prstem ukazuje na otce, jako by nìkomu, kdo stojí mezi dveømi, na otce ukazoval. Ale mezi dveømi nestojí nikdo, zaèielo z toho jaksi straidelnì, a otec odvrací se rychle a odchází do vedlejího pokoje.
Matka pøila po chvíli za ním, chtìla nìco øíci, ale nedal jí
domluviti. Pøila jetì jednou. Opìt ji pøeruil.
Kdy se vrátil do pokoje, Jeník u spal.
Má horeèku, povídá matka.
A pojde! zabruèel.

Aby tì pámbu nepotrestal... Zaplakala potichu.
Ne, pámbu nepotrestá, pámbu k dobru pøiète, e jsem vèas
koukol z penice vyplel, myslí si soudní Ratkin. Ano, tak je to,
a on zná své povinnosti. Proutku-li neohne, dokud je mladý
a tenký, se stromem potom u nièeho nepoøídí.
Hoch mìl skuteènì horeèku. Mluvil ze spaní podivným cizím hlasem.
A zatím otec leí, ledacos se mu tak v hlavì rozleelo, leí,
a tak. mu chvílemi napadne, aby pøece jenom vstal a na chlapce se podíval. Ale nevstane.
Ráno si myslí: hoch bude jistì nemocen. Je mu teï trapno;
leccos se napoví a vìc se roznese.
Ale chlapec ji vstal a obléká se do koly. Otec jej pozoruje
a vidí, jak se pøemáhá. Bílý jak z køídy, rozpálené oèi, jako by
do veho mìl vrazit, tak chodí, ale pøemáhá se.
Líbá vdycky otci ruku, ne odejde do koly, tak to otec poruèil a tak to chce.
Koneènì je hoch obleèen.
Otec schválnì se pohnul v posteli, aby na sebe upozornil.
Matka s rostoucím strachem pozoruje brzy hocha, brzy otce.
Hoch máèí jetì houbu a stírá tabulku; zdá se, e své pøípravy úmyslnì protahuje, e o nìèem úpornì pøemýlí a nemùe domyslit.
Koneènì jde a líbá matce ruku. Matka jej popostrèí lehce
smìrem k otci. Obrátí se k ní, zaváhá, zdá se, e by jí rád nìco
vysvìtlil, i ona by ráda nìco øekla, ale dívají se pouze nìmì
na sebe.
Otec to ve pozoruje a nevolno je mu jaksi; na proutek myslí,
který ohýbal, proutek se vzepne a oèi vylehne, trapnì je mu
teï; rád by oèi zavøel a pøedstíral spánek, aby se vyhnul tomu,
co vzápìtí pøijde.

Ale Jeník u pokroèil smìrem k jeho posteli, jaksi cize a z
ohromné dálky se naò dívá a povídá:
Tatínku, ty nejsi hodný a já u ti nebudu nikdy líbat ruku.
Doslova tak to povídá. To jsou taková ...høíná slova, tma
se po nich v hlavì udìlá a kletba v hrdle uvázne.
Ale chlapec, jako by jetì nebyl øekl ve, dosud stojí a nìjaká slovíèka v hlavì úpomì hledá.
Strýèek je lepí a hodnìjí neli ty, povídá.
Ale ani to asi není to, co chtìl øíci. Zase tak úpornì slovíèka
v hlavì hledá, celièký oblièej mu marnì zápasí, náhle rameny
pokrèí, usmìje se, rozpaèitì i bolestnì, obrátí se, a jako by
nitky nohama pøetrhával, jde ...
KAPITOLA ÈTVRTÁ
Dva hrozné dny nadely nyní u Ratkinù.Takhle být pohanìn
vlastní krví - a k tomu jetì výletem, které teprve sotva nauèllo se mluvit! Povìzte, proboha, soudnímu Ratkinovi: je tohle
vùbec mono? Stalo se, tohle nìkdy nìkterému otci? A se mu
neválejí u noh, slzami jej z jedinì správné cesty nesvedou!
Rodina je posvátná vìc, rodina má býti základem vekerého
právního øádu a on jako otec je za to zodpovìden. A jestlie
z rodiny poøádek mizí, musí se opìt zavésti. Je-li matka budiknièemu, je-li matka slabá, musí býti tím silnìjí otec. Jak
se to dìlá, to u on jim ukáe. Buïto se kluk poddá, nebo ...!
A na èele nabìhly íly a soudní Ratkin tu stál s pøekrvenýma
oèima, jako nìkdo, kdo se hodnì napil. Matka pøed ním schovávala hocha, prosila a prosila, a v jejím hlase bylo tolik úzkostné nìhy jako v hlase ptaèí samièky obletující hnízdo. Druhý den el soudní Ratkin do hospody. Kdy se vrátil, rudý

v oblièeji a s ochraptìlým hlasem, hledal hocha. Hoch byl vedle
v pokoji, ale matka se postavila pøede dvéøe. Nepùjde tam!
vykøikla a krev jí zmizela z oblièeje. Zasmál se chraptivì a øekl
sprostou nadávku. Pak druhou, tøetí, celý pøíval nadávek. Neotevøela vùbec úst. el proti ní. Neustoupila, smrt stála v jejím
oblièeji. Chopil ji za rameno a smýkl jí; upadla. Okamitì vak
opìt vyskoèila a zastavila mu cestu.Nepùjde tam! Døíve mne
zab! Nepùjde, nel Nepustím tì! A zítra s hochem odjedu!
Odjedu! Nesmí ho u bíti! Tak tu stála pøed ním, ona, vdycky tichá a poddajná, a soudní Ratkin couvl pøekvapen. Chtìl
øíci nìjakou nadávku, ale hlas mu selhal a on zamumlal pouze cosi nesrozumitelného. Jetì okamik tak postál, pak el
a usedl tìce na divan. Sedìl tu s tupým výrazem nìkoho,
kdo byl omráèen ranou do hlavy. Matka odela spát do pokoje
k hochu. Kdy odcházel soudní Ratkin nezvykle èasnì ráno
do kanceláøe, rovnala u matka vìci do velikého kufru a pøipravovala se k odcestování. Vidìl to, ale neøekl ani slova.
Za chvilku pøinesl od nìho sluha z kanceláøe lístek Milá Máry,
myslím, e pøece není potøebí, abys odjídìla. Pamatuj jenom
na to, aby nás pro toho hocha nestihla jednou veliká hanba.
Tak soudní Ratkin - couvl. Matka zùstala. Nastaly teï u Ratkinù dny zatichlé, po pièkách jaksi kráèející, jako dny rekonvalescence. Otec pøenechal hocha skoro úplnì matce.
A zvlátní, zdálo se, e hoch vemu tomu rozumìl, e nechtìl
ztrpèovati otci jeho poráku, a choval se k nìmu tak, jako by
se nebylo nic pøihodilo. Ruky vak mu u nelíbal - - Pak nadeel den, dubnové, jitøní slunce ronilo se dolù jako
mladé astné slzy a mìsteèko se probudilo. Mui li po své
práci, eny zotvíraly okna a vpustily jarní vìtøíky a dìti odbatolily se do koly. Nahnula-li se nìkterá ena z okna, musila
pøimhouøit oèi, jaký byl mladý a kyprý vzduch; mìsteèko lee-

lo pøed okny jak hezounký obrázek, na kterém osýchají èerstvé barvy, a vonìlo jak hraèky na z jedlového døíví, vyòaté poprve z krabice. A enám, které rozkvétaly s tímto jarem, bylo
z tìch barev a vùní mladì i smutnì. Ze zahrad bylo u slyet
paèky a kana na námìstí tleskala jako dìtské ruèky; jen
v podloubích dýchalo to nìjak plesnivì a krámky øezníkù
a kupcù vypadaly jak ozáblé.
Soudní Ratkin el do kanceláøe. Kdosi jej pozdravil a on
smekl klobouk. Zcela bezdìènì nesl chvilku klobouk v ruce,
jarní jitro políbilo jeho hlavu. Ale hnízdeèko bylo zaneseno prachem, hnízdeèko nevypadalo docela útulnì, a vlaovky
se tam u nechtìly vracet. el a mìl jetì klobouk v ruce, ale
hlavu svìenu.
Pak sedìl v kanceláøi, byla tu taková plesnivá zima, a v jeho
rukou ustily luté a zamøelé papíry. Ano, sluha mìl dneska
jetì zatopit; nebo, skuteènì, v ivotì ... nelze se o nic ohøát.
I dýmka patnì hoøela.
A venku na øímsy sedaly vlaovky. Pak vzlétly opìt a vrhaly
se kolem zapráených oken jak ípy vymrované chlapeckým jarem. A co aby tak soudní Ratkin vìdìl, co právì provedl Jeník ve kole!
Stalo se to takhle:
Do tøídy vstoupila ena, nos do zástìry utøela a stanula u dveøí.
Pan uèitel líbili pro ni poslat, aby si pøila potrestat svého
kluka ...
Ano, tak, tak ... uèitel se pamatuje.
Nìco velmi váného zpøísnìlo dìtské oblièeje; bylo nutno
tváøiti se velmi dùleitì pøed cizí entinou; je to taková nìjaká chudá tetka, ve kole snad jetì nebyla, do koly snad
vùbec nechodila, hihi ...

A klouèkové dívali se velmi rozhodnì: nu tak, co nám vlastnì
pøinesla panièka? Ale dívèí oddìlení se naèepýøilo a pipalo:
Ne, koukejte, holky, to je velká kolaèka, a tabulky nemá ...
I na hochy pøeel tutlaný smích, lokty pod lavicí pracovaly.
Uèitel byl nucen zakøiknouti; trhlo to vemi oèními víèky, oblièeje se chýlily k lavicím a zèervenaly.
A v zadní lavici sedìl hoch, ruce mu asi vlhly, nebo tøel jimi
o kolena, úsmìv jeho byl chytrý i hloupý a jeho oèi byly oèima
psa, jemu ukazují hùl, bojácného i zlého psa.
Malkuse, pojï sem . .!
Ano, uèitel jej volal a celá tøída se po nìm ohlédla.
Ruce pøestaly tøíti kolena a celý hochùv oblièej promìnil
se v onen úsmìv, chytrý i hloupý. Vecek se nìjak zadrhl v zatvrzelé klubko a zatarasil se svým potmìilým úsmìvem.
ena zrudla v oblièeji.
Neslyí pana uèitele, viváku . . ?
Ze zatvrzelého klubka blýskly dvì oèi smìrem k enì; nìco
v nich kratièce zaprosilo, na vteøinu pouze, hluboce, proboha
zaprosilo. Ale s nìèím zlým se musily setkat tyto oèi, protoe
se zajíkly a prosebná svìtýlka v nich vyhasla. Jenom jetì,
jako kdy støelení ptáci k zemi padají, po celé tøídì se stoèily,
ví-li nìkdo, rozumí-li nìkdo.
ena se silácky rozkroèila.
Sem pùjde, neøáde ... parchante zrzavá ... Jen èum a ceò
zuby ... já ti je vrazím zpátky do chøtánu, bude koukat !
Uèitel se rozpaèitì usmívá.
Nezvedený chlapec ... rady si èlovìk neví ..., povídá.
kola zaumìla, nìkteøí hoi vylezli na lavice, dìtské oèi
zaleskly se jako v zimnici.
No, co je to ... bude ticho? rozkøikl se uèitel.

ena u stojí u zadní lavice, nahnula se a rukama zarvala.
Ale ivé klubíèko se lavic jako lopucha vlasù zachytilo. A ruce
opìt zarvaly. Nìèí hlava udeøila nìkolikráte o lavici a políèky
se rozsypaly jak oblázky. Koneènì ruce u bolí a dechu
se nedostává. ena sípá.
A teï pana uèitele odprosí, ulièníku!
Ale hoch asi nerozumí, pohled bloudí, ale nezachytává se.
No, slyel, nebo neslyel, lump vivá ...?
A ruce opìt za vlasy zarvaly. Sípající ústa pøímo do oblièeje
køièí. Ale hlava od ran zahoøela, krev v uích huèí, uslyet nelze a rozumìt nelze. Oblièej zesivìl a otekl, ústa onìmìla
podivnou úpìnlivostí, jako by byla jazyk i zuby polkla.
Naplij, Malkuse, ... do tváøe naplij! vykøikl náhle Ratkin.
Na lavici vyskoèil, bílý jak plátno, ruce rozpøáhl, jako by se mu
hlava zatoèila, ale nespadl; stojí, rukou smìrem k Malkusovi
jakýmsi rozkazujícím gestem ukazuje a oèi jsou neobyèejnì
veliké.
Nu, jen naplij ... rovnì naplij ...! opakuje jetì jednou.
Vechny hlavy se k nìmu obrátily. Dìvèátka nìjak zbázlivìla a chlapci oili jakýmsi úèastným a jarým oèekáváním. Uèitel pøekvapenì vzhédl, onìmìl a pouze rukama mávl. Malkuska se nejdøíve vzpamatovala. Ruce v boky zaloila a zakývala hlavou.
No, hezky tì, synáèku, vychovali ... hezky ...!.
Hoch se na ni dívá, nìco mu náhle pøichází k smíchu.Také
tak ruce v boky zaloil, také tak hlavou kývá.
A ty ... jsi ty mi to pìkná máma ..., povídá, pokoueje
se smìnì o tý pøízvuk, jakým mluvila ona. ena se zavaøila,
jen tak tak, e se dovede opanovat.
To se na toho fakana podívejte ... a po celé tøídì se rozhlíí, jako by vechny dìti za svìdky volala.

Chlapci zapitìli smíchem: paneèku, tohle je zase jednou
pøece pìkná podívaná!
Tu se koneènì do vìci vloil uèitel. Nìkolikráte poskoèil k lavicím a opìt k tabuli, jako by byl na rozpacích, odkud lépe vypálí svou ránu, a pak se stralivì rozkøikl; byl to oheò, píala
a dým, jako u lokomotivy.
Hlavy se skutálely nízko k lavicím, víèka se schýlila jen malé,
postranní pohledy zùstaly na výzvìdách.
A co ty, Ratkine,... tys neslyel ...? køièí opìt uèitel.
Slyel ...
A hoík stojí na lavici, stále tak bílý jak plátno, a jeho oèi
dívají se s výsmìchem a opovrením.
Dolù z lavice ... a kleèet ... hned ... sem!
Uèitel ukazuje kamsi ke svým nohám.
Kam ...?
A hoík, zdá se, zbìlel jetì více; i hlas stal se jetì výsmìnìjím.
Uèitel poposkoèil a k nìmu, vztek odbarvil hlas, sípá pouze a ruce by rády zarvaly.
Ale náhle nìco zvlátního pøihodilo se s hoíkem. Oèi se mu
podivnì v dùlcích stoèily, ivot v nich umøel a celé tìlo poèalo
se nepøirozenì naklánìti; jen tak, e se podaøilo uèiteli klesajícího zachytit.
,,I vida, luè se mu rozlila ... omdlel; to jen ho líbìjí na lavici
poloit, hned zas pøijde k sobì ..., povídá Malkuska a sama
u tu je s ochotnýma rukama.
Uèitel odskoèil pro konvici s vodou, dìti se kolem Malkusky natlaèily; na vechny zima navála, oblièeje se vyjevily
a hlásky stydnou v sykavkách.
Kouknou, u pøichází k sobì... A Malkuska jetì výe nadzdvihla hochovu hlavu; skuteènì, skleslých víèek zmocnilo

se zvlátní chvìní, jakýsi vìtøík provál celým oblièejem, i ústa
se pohnula a rty se jakoby v kruté bolesti køeèovitì stiskly. Pak
hruï se nadzdvihla, poklesla opìt a tváøe prorùovìly. Koneènì víèka se odhrnula a oèi se rozbloudily.
Neví, kde je,... poznat nemùe... povídá Malkuska a dìti
tají dech, jak je jim úzko z toho bloudícího dalekého pohledu.
Honda ..., øekl náhle Ratkin eptem a oèi hledaly.
Hledal znova oèima. Honda, opakuje opìt tvrdoíjnì.
Uèitel je na rozpacích.
Hledá nìkoho ..., upozoròuje Malkuska.
Honda ...! a hlásek Ratkinùv chvìje se u zvlátním úzkostným rozèilením.
Který Honda? A jeden hoík naklání se k Ratkinovi a tváøí
se velmi sebevìdomì.
Ratkin se naò okamik dívá, usmál se nialièko a zavrtìl hlavou.
Ty ne ... Malkus!
Tady jsem ...
A malý, èerný hoch prodrápl se zástupem dìtí, ruku na rameno Ratkinovi poloil a jaksi velmi munì a bodøe se usmívá.
I kouknou, mýho kluka hledal ..., zadivila se Malkuska
Ta ... ta a jde pryè, zamumlal a na okamik opìt oèi pøivøel.
Uèitel s Malkuskou na sebe pohlédli, ale pokrèili pouze rameny.
Ratkin u opìt oèi otevøel, trochu se nadzdvihl a Malkusa
po ruce pohladil. Hodnì ti nabili ...? ptá se a jaksi hoøce
se usmívá.
Ale Malkus rozpaèitì se dívá, brzo naò, brzo na matku, tu
i tam by rád o nìco zaprosil, pøelapuje a celièký se do nìjakého slzného úsmìvu rozlévá.

Ratkin se náhle vesele a teple rozesmál.
I hodnì nabili, pìknì nabili ... A myslí-li, aby tu maminka
zùstala,... já i poprosím, chce-li, a poøád se tak vesele
a teple smìje a Malkusa po ruce potøepává.
Hlavièku to náhle osvítilo, povídá Malkuska, skoro nìjak
stydlivì je jí a slzy málem by ji pøemohly. Tak je to, osvítilo,
osvítilo ..., a Ratkin smát se nepøestává, kolem sebe jaksi
jaøe se rozhlíí, vem je náhle podivnì veselo a vichni
se poèínají smáti. I vstát se Ratkin pokusil, ale hlava trochu
se zatoèila, bylo nutno lavice se zachytit; i to mu vak pøilo
k smíchu, hlavu stranou naklonil a po vech se dívá s takovou
veselou srdeèností.
Uèitel uznal za vhodno zavésti koneènì opìt poøádek.
Na svá místa vichni!
Malkuska stojí ji u dveøí, kdy tu opìt ozval se Ratkin.
A Hondu, matko, nebijte ...
Uèitel otevøel ústa, jako by se chtìl hroznì rozkøiknouti, ale
jenom s jakýmsi neastným, bezradným výrazem v oblièeji
pohlédl v onu stranu, kde sedìl Ratkin
---------------------V deset hodin ly dìti ze koly.
Ratkin s Malkusem li spolu, ale nemluvili; jen tak obèas
pozorovali se postranními pohledy.
Obloha nebyla u tak èistá jako ráno, oblohou napøíè pospíchaly veliké, støíbrné oblaky a vítr dul jak trubaè na bílém koni.
Ratkin se náhle zastavil a uchopil Malkusa za ruku.
Pojï!
Kam?
Na luka!

Obìma se náhle rozsvítilo v oèích. Cosi iroce rozlehlého
a avnatého zamávalo jim vstøíc a rozíøilo zpìvnì prsa. Podívali se na sebe a museli propuknouti v smích, jak bláznivì
jim svítily oèi.
Ty ... osle! povídá najednou Ratkin a plácl Malkusa po zádech.
Ty ... ty ... opice! odpovídá tento i tulec vrací.
A oba se rozøehotali, pøímo proti vìtru, vítr do nich vletìl jak
do otevøených oken. Pak byli v lukách, byli jimi jakoby uchopeni a neseni, jakýsi zelený chlap tì chytil a hodil druhému,
druhý tøetímu a vítr zvonil v zubech. Pìinky je pozdravovaly
a na stavovaly stopy, vyryté jejich astným a mladým útìkem
vstøíc sluneènému vìtru, aby je osuil.
Koneènì se zastavili. Byli a k zalknutí udýcháni.
Støíbrné mraky stále pospíchaly napøíè oblohou, slunce
se rozsvìcovalo a opìt vyhasínalo, stín a svìtlo bìely vdy
postupnì od jednoho konce luk ke druhému, jako kdy nìjaká veliká ruka zlatým høebenem louky proèesává.
A vítr dul jak trubaè na bílém koni.
Stáli a rozevøeli iroce oèi, ústa, aby vechna ta krása mohla
do nich horem i dolem.
Tady na nich leel nyní stín, louky se zazmítaly v chladném
nepokojném eru. Ale nahoøe pøed nimi na návrích náhle
vecko zasvítilo, domeèky jakési bílé i kaluinky zbylé po snìhu, vechno se tam vzòalo bílým plápolem, vítr prudèeji zadul,
a onen jas nyní letìl sem k nim, zapuzu je stín.
Pili tuto hru svìtla celým oblièejem, v hrdle bylo jak tlaèenice v úzkých dveøích.
Slyí ...? ptá se náhle Ratkin, hlas tlumí a èemusi tajemnému naslouchá.
Co ...?

Støíbrný vítr ...
Støíbrný vítr? A Malkus má uaslé oèi, veliká kola na vrch
hlavy.
Pst ... teï! Slyí?
Koneènì, zdá se, e i Malkus slyí støíbrný vítr.
Jede to kolem, trubaè nahoøe, vzali se za ruce, tisknou, tisknou a naslouchají.
Náhle oba najednou:Ty, to je krásné ...
Ratkin se vyruil, dívá se okamik na Malkusa a najednou
dá se do smíchu. Co e je krásné, ptá se Malkusa.
Malkus ocitne se na rozpacích.
Co ...Vdy ví ...
Nevím ... A Ratkin se tváøí docela nechápavì.
No ... vechno je krásné ...
Hm, vechno je krásné ...
Ratkin se stává náhle velice váným a upøenì pozoruje druha.
A pøec tì dneska bili, co? Øekne, e vechno je krásné ...!
Malkus na okamik se zapøemítal, i oblièej odvrátil, by zakryl rozpaky.
No bili ..., povídá po chvilce, ale ...
Nedoøekl, jen prsa jaksi vypjal a do dálky se zadíval.
A budu silný, nebudou mì bít ..., øekl a potom.
Dobøe, dobøe, dobøe ..., vykøikl nucenì silným hlasem Ratkin, na rameno mu uhodil a propukl v smích.
Ale Malkus by byl rád jetì cosi vysvìtlil, s nìèím rád se svìøil.
No tak, pøestaò se smát ... no tak ...
Ratkin vak smál se jetì více. Náhle vyskoèil, strèil prudce
do Malkusa, ten upadl, strhl jej vak k zemi s sebou; a nyní
váleli se v trávì, nepoutìjíce se, a vrhali do vìtru supìní mladé krve a svùj mladý smích ...

KAPITOLA PÁTÁ
Soudní Ratkin snad koneckoncù pøece jen nelitoval, e byl
nucen zmìniti výchovnou metodu. S bezohledností to nelo,
dobrá, chytil vìc za jiný, záludnìjí konec. Pøenechal naoko dítì
matce, ale teï byla ona jemu, otci, zodpovìdna za to, e nalézá se dítì na dobré cestì. Dovedl jí to stále pøipomínati
se zvlátním ostøíím pohledem, dovedl z toho uèiniti takovou
stralivou povinnost, e její tíha okrádala ji i v noci o spánek.
A v tìch nocích soudní Ratkin, jako by tuil, e nìkdo stará
se zaò, e stará se lépe, ne by on mohl se starati, klidnì a pevnì spával. Jeho silné chrápání øezalo køíem kráem ticho pokoje a matka pøipadávala si za tìchto nocí neobyèejnì oputìnou a slabou, by unesla takové bøímì. Èasto plakávala. Nenávidìla svého mue, e mùe tak klidnì spáti. A hoch, který
spal vedle v pokoji, bolel ji tak, fyzicky témìø, jako by jej nosila
jetì v ivotì. Byla vím tím znenáhla tak unavena, e u dále
sama nemohla; bylo to na ni pøíli mnoho, bála se té zodpovìdnosti. Pøicházela k mui o radu. Hoch chce jíti tam a tam,
nemám mu to snad zakázat? Nebo: Jeník dva dny u je takový
divný, nevím si s ním rady - s takovými trampotami pøicházela
k mui. Kdy pøila poprve, pokrèil pouze rameny a významnì
vzdychl; veèer vak jí èinil výèitky, e hochu vechno dovolí,
s pìknými kluky e ho vidìl pospolu a e u napøed vidí, k jakým
to dospìje koncùm. Stála pøed ním a propadala se do ubohé
malosti. Kdy pøila podruhé, øekl: Ale to pøece musí vìdìt,
co má dìlat ... Já dìlal podle svého, bylo to patnì; dìlej ty
nyní podle svého. Pamatuj ovem, e darebáka z nìho mít
nechci! Chtìla nìco øíci, ale nemohla pro slzy a vyla rychle
z pokoje. Veèer ovem pøily opìt výèitky.

V takovém vzduchu rostl Jeník. Mrak tu nade vím leel, i a z
mraku to milo matèinými slzami. Èervené, uplakané oèi øeøavìly. Hoch slýchal výèitky vedle v pokoji. Nikdy nic oklivého u neudìlá, umiòoval si a celé jeho tìlo stálo pøitom
v studeném potu. Tak uplynula tøi léta beze zvlátních pøíhod.
Nìkolik pøátelství uzavøel v té dobì Jeník; ale nemìla nikdy
dlouhého trvání. Byl tu napøíklad kupcù Jarka, který umìl výbornì pískati na prsty. To bylo znamenité, na loupeníky bylo
mono si hrát i na Indiány, a Jeník se s Jarkou spøátelil. ípkové keøe na mezích úpìly pod jejich tomahavky. Ale jednou,
kdy tak ze ípkového keøe zbylo jen nìkolik ubohých pahýlù,
vytryskly Jeníkovi z oèí náhle slzy. Vzpomnìl si, jak kdysi ztloukli
u nich zlodìje, a vypravoval to Jarkovi. Kdy dopovìdìl, znovu se rozplakal. Ale jeho soudruh nebyl ani za mák dojat.
Chvilku nechápavì hledìl na Jeníka, pak vloil prsty do úst
a poèal hvízdat. Tu Jeník obrátil se k nìmu zády a rychle odeel. Nael si brzy jiného soudruha. Kdy mluvilo se o Jarkovi
kupcù, øíkal : Hlupák je to, abyste vìdìli, hlupák. A proèe je
hlupák, to by jim mìl øíci. Protoe umí jen na prsty hvízdati
a nic jiného Ale i druhý soudruh se brzy obnosil. Ba i tøetí. Plevka se jmenoval ten tøetí, tatínek jeho byl koeluhem a hoch
páchl silnì kùemi. Pøed domem u nich suívali tøíslo, tøíslo
vonìlo a hoi se v nìm váleli. Ale ani tohle pøátelství dlouho
netrvalo. To stalo se tak.
V mìstì byl lékaø a ten koòmo jezdil k nemocným Veobecnì se vypravovalo, e lékaø je neobyèejnì drsný èlovìk.
Chudí jen se strachem doadovali se jeho pomoci. Vstupoval do malých svìtnièek s hromy a blesky a sahal na nemocné, jako by potøepával svého konì. Jednoho staøíka z postele
stáhl: Jake se opovauje jej obtìovat, kdy mu nic neschází! A ohluiv ticho svìtnièký jetì nìkolika hromy, odeel. Staøík

vyjevenýma oèima hledìl chvilku na dvéøe, ve kterých zmizel,
po celém tìle se tøásl, náhle se svalil na zemi a vydechl. Jednou stáli oba hoi na ulici, kdy tu jede doktor. Nìkolik krokù
od nich seskoèil s konì a kývl na hochy bièíkem.
Konì mi pojïte podret! Jeník pouze zbledl a chytil druhého hocha za rukáv. Nechoï, a si ho podrí sám! vyhrkl.
Doktor to slyel, ale nepochybnì hocha znal, nebo z kterési
jiné pøíèiny neøekl nièeho. Plevka se Jeníkovi vytrhl a ochotnì
podrel doktorovi konì. Za to jej stihlo Jeníkovo opovrení
a pøátelství bylo konec.
Nejtrvalejí bylo pøátelství s Hondou Malkusù; snad e poèalo za tak zvlátních otøesných okolností. Ale i ono pøestálo
nìkolik krizí. Bylo toti té vìrnosti a pokorné, v nièem neodmlouvající oddanosti u Hondy a trochu nazbyt, podvoloval
se pøíli, a to Jeníka drádilo, pojímal k nìmu obèas nechu
a vdycky potom po nìkolik dnù se ho vzdaloval. Stávalo
se èasto, e kdy Jeník nìco vypravoval, ulpìl na nìm Malkus velkýma, nadenýma oèima; a nespoutìl oèí z jeho oblièeje i chvilku potom, kdy u Jeník dopovìdìl. Jeník býval
rozmrzen tímto udiveným, nadeným pohledem a utahoval
se na soudruha: No, co tak hloupì na mne èuèí? Malkus
se obyèejnì zaèervenal a jeho oèi uhnuly rychle jinam. Mìl
také zvyk hrýzti stále nìco mezi zuby nebo pilati na nìèem
kudlou, co rovnì Jeníka drádilo. Jindy se opìt stalo, e
Jeník øekl Malkusovi: Budeme se scházeti jenom za mìstem.
Tatínek nechce, abych kamarádil s takovými, jako jsi ty. Zlobí
se a hubuje pro to maminku. Malkus se zaèervenal a sklopil
oèi. Pak odvrátil rychle hlavu a pøejel po oèích rukávem. Koneènì øekl a chrastilo to po slzách: Budeme se scházeti, kde
chce ... Jeník naò okamik hledìl, jeho oèi zasvítily. Ano,
za mìstem, a v mìstì taky, øekl pevnì. Jednou pøi nesl Mal-

kus drahocennou vìc. Nebylo to nic vìtího a nic meního
ne cigaretky. Dvì. Jednu dal Jeníkovi. Tøásla se mu skorem
ruka, kdy ji tak drel v ruce. Pøiloil ji k ústùm, ale pøitom pohlédl na Malkusa a musel se zaèervenati. A kdee je vlastnì
chlap sebral? Strýèkovi je vzal. Coe, vzal ? Kouknìme se,
dlouhoprsáka, to stálo za smích! Vtom ji opìt klíè k zapovìzenému poitku objevil se v Malkusovì ruce: sirka. Nová radost, nový smích, podobný vítìzným fanfárám. Náhle se pøestali smáti a stanuli rozpaèitì proti sobì. Bylo pøece jen tìko
pøikroèiti k tomu hlavnímu. Ale i to pøilo a hoøící cigaretky ocitly se v jejich ústech. Hned je vak opìt vytrhli a ruku s nimi dreli daleko od tìla. Èervenali a bledli, jejich oblièeje se podivnì
svratily. Pak se pomalu osmìlovali. Pokoueli se vypustiti dým
z úst úzkým proukem, ale nelo to, zakuckali se vdycky. Stydìli se jeden pøed druhým a kouøili, obráceni k sobì zády. Bylo
to za høbitovní zdí mezi ípky a planými malinami, nikdo je tu
nemohl vidìt. Na ípkovém keøi pøed Jeníkem poletoval barevný motýl, na okamik splynulo mu ve v tuto malou, zmítající
se, barevnou skvrnu. Kdy dokouøil, mìl tìkou hlavu a bolely
ho nohy. Musil si sednouti. Byl zklamán ...
Tak ubíhal èas a pøiblíily se poslední prázdniny, po nich mìl
u jíti Jeník do mìsta na gymnázium. A právì o tìchto posledních prázdninách stalo se s ním nìco podivného, srdce se mu
naplnilo nìjakým neznámým steskem, letní veèerní vánky pøináely neobyèejnou sladkost a on se poèal ne svýma, jako
novýma oèima dívati na jedno dìvèátko. Pøilo to na obì dìti
náhle, neoèekávanì. Stalo se zcela náhodou pøi jedné høe
na schovávanou u uèitelù na dvoøe, e v tém úkrytu
za nìkolika bednami ocitli se Jeník Ratkinù a Lidka uèitelových. První, co pocítili, bylo asi nepøíjemné pøekvapení, nebo
úkryt byl malý, a tak jej pøebírali jeden na útraty druhého, nad-

to jetì nemohl Jeník ab vystáti, to vìdìla celá dívèí obec,
bylo to jistì i Lidce známo a mohlo to nyní patnì skonèiti.
Ale nebylo èasu nazbyt, dech bylo nutno utajit a hodnì
se k sobì pøitisknouti. Sedìli oba na bobku, jejich dech
se mísil a Lidèiny vlasy lechtaly Jeníka na tváøi, ale nebylo mu
to nijak nepøíjemné, mìl na onom místì pocit neobyèejné
hebkosti, vonného vánku nebo èeho, e by byl a rozkoí zasykl. Ani pohnouti se nechtìl a vzhlednouti nemohl. Snad e
Lidka vytuila jakési nové nebezpeèí, uèinila nyní pohyb, jako
by se chtìla od Jeníka ponìkud odsunouti.Teï teprve Jeník
vzhledl. Hledìli okamik na sebe, pak pohledy se zlomily, odklonily a dech se jim pomátl. Náhle Lidka pohlédla kamsi
ke svým nohám, a po ui pøitom krví zahoøela a stáhla sukýnku hluboko pøes kolena. Jeník vidìl tento zvlátní pohyb,
toto hnutí probuzeného enského studu, a také celièký se krví
zalil. Oba najednou vstali a vybìhli z úkrytu.To bylo krásné
odpoledne, a dvùr u nebyl dvorem, nìjaká pohádka dívala
se tady ze vech koutù nejkrásnìjíma svýma oèima, i slunce bylo jiné, dìtem uèarovalo, a vìtøík popotahoval vlasy nad
èelem, jako by se tam blaenì klubaly malé kozlí rùky. A dìti
hrály si dále. Ale náhle uzøel Jeník, jak Lidka pøitiskla zástìrku k oèím, zaplakala a rychle odbìhla. V oèích mu zle blýsklo. Nìkdo jí jistì ublíil; kdo to byl? Ale ostatní se duovali: ne,
ádný jí nic neudìlal, docela nic, ani co by se za nehet velo.
A její bratr Bohou dodal: Taková ába rozmazlená to je,
a dost! Lidka u se nevrátila. A Jeník mìl zvlátní bolestný
pocit, jakého jetì nepoznal. Srdce na slzách jak lodièka plulo, takový pocit. Ale i ty slzy byly jiné ne jindy, i to malé srdce
bylo jiné ...
Chodívali do lesa na jahody. Kdy blíili se k lesu, oby èejnì zavýskli a dali se v bìh o závod, kdo døíve dobìhne. A kdy

dobìhli, opìt zavýskli a les vracel jejich výkøiky, co vypadalo, jako by proti nim odnìkud z hlubin lesa bìela právì tak
veselá chasa a s nimi se pozdravovala. Tohle se Lidce velice líbívalo, a èím více hoi výskali, tím více se smála, celièká
se v tenkém tílku prohnula a smích z ní zurèel jak z píalièky.
Jednou, kdy se tak Lidka smála, prohodil Bohou: Protivná øehtaèka, ta nae Lída! Je to ale hezké, kdy se smìje
... øekl Jeník a pøitom se zaèervenal. Bodej, aby tobì se to
nelíbilo! píchl nato Bohou. Ano, hoi u poèínali Jeníka zlobit s Lidkou.V tomhle lese nebývalo nikdy zmijí, aspoò nikdo
se nepamatoval, e tu kdy byla nìjaká spatøena. Pøesto øíkával Jeník Lidce, kdy ho pøedbíhala a prodírala se houtinami:
Poèkej, Lidko, pùjdu napøed ... mohl by tu býti had ... Odpovìdìla mu jednou: Pùjde-li ty napøed, típne tebe ... A
típne ... ale ty zatím uteèe ... A kdy zpozoroval, e ji to
podìsilo, dodal: ,,Ostatnì, já se hada nebojím. Zabil bych jej.
Volala-li kukaèka, stanuli vdy a naslouchali
Poèítali, za kolik let umøou. Kukaèka odpovídala sice pokadé jinak, ale pøece je to naplòovalo tesknotou, kdy napoèítali málo. Platilo-li to Lidce, tu obyèejnì vzdychla, byla smutná
a dívala se na Jeníka neobyèejnì vánýma oèima. Hovoøívali
také o tom, e Jeník odjede po prázdninách do mìsta
na gymnázium. Tady bylo mnoho vìcí, na nì mohla býti Lidka zvìdavou, a pak to bylo vùbec hloupé, e Jeník u tak brzy
mìl odjeti a vraceti se domù pouze na nìkolik dnù. A to se tam
bude jenom uèiti? ptávala se napøíklad Jeníka. Ne jenom uèiti ... i do divadla bude chodit i do hostince ostatnì. Studentem bude. To u je ovem nìco jiného ne takový kolák ...
Ano, to u bude nìco jiného. A dlouho to bude trvat? Dlouho. Osm let... ,,Osm let ... Lidka osmutnìla jaksi a poèala

poèítati Osm let ... To jí potom u bude sedmnáct let. Ne, tohle
skuteènì Jeníka nenapadlo, e by to mìlo tak dlouho trvati,
a bude Lidce sedmnáct let. A ani pøedstavit si to nedovede.
Ale Lidka by byla jetì ráda vìdìla tolik jiných vìcí. A co
potom ... za osm let? Co potom? A vystuduje gymnázium?
Nu, potom u si bude moci vybrati, èím bude chtít být. I knìzem by mohl být nebo doktorem, profesorem - a kterým èertem jetì. A Jeník uil otcových oblíbených slov. Ano, pak mu
bude celý svìt otevøen. Ná Bohou bude dùstojníkem, prohodila nìjak významnì Lidka. Dùstojníkem? A Jeník to øekl
pohrdavì jaksi a zamlkl na okamik. A tobì se to líbí? optal
se potom a jeho hlas byl tií a mìkèí ne døíve. Líbí. Opìt
okamik mlèel a olupoval z borovice kùru. Hm, mohu býti
koneènì také dùstojníkem, øekl pak, dívaje se kamsi stranou. Vtom mu napadl babièèin pøíbìh o ranìném dùstojníku
a kniha s pokrvácenými listy mihla se mu pøed oèima. Stál tu
s iroce rozevøenými zornièkami a v nich to zasvítilo, jako by
se bylo pøed nimi nìco nového a neobyèejnì krásného objevilo. Náhle øekl : Ne, ani dùstojníkem nebudu. Malíøem budu,
obrazy budu malovat. Dùstojníka s ustøelenou nohou vymaluju. I krev vymaluju. Tomu ovem Lidka nerozumìla a Jeník jí
musil celý pøíbìh vypravovati. Ale ani potom nemohla jetì
Lidka pochopiti, proè právì onoho dùstojníka s ustøelenou
nohou chce malovati. To vak bylo pøece jenom nesnadno
vysvìtliti a Jeník ocitl se na rozpacích. Teprve po chvilce øekl
: No pro to ... e to bude krásný obraz ... Nebyl vak asi ani
s tou to odpovìdí spokojen, protoe zùstal zamylen, jako by
pøemítal, jak by to lépe øekl.
Ale k rozlouèení obou dìtí dolo celé tøi týdny pøed ukonèením
prázdnin. Soudní Ratkin byl pøeloen do Mírova a bylo jim stìhovati se okamitì. Zvlátní náhodou Lidka v tìch dnech stona-

la a Jeník poslední veèer pøed odjezdem pøiel se pouze vyplakat pod uèitelových okna. Mìl sice v kapse psaníèko a chtìl je
Lidce po Bohouovi poslat, ale k tomu nedolo. V psaníèku napsal, a bude malíøem, e ji vymaluje a sám jí obraz pøiveze; ale
e i dùstojníkem bude rád, bude-li ona chtíti ...
Tý veèer pøiel telegram. Strýc liøí se zastøelil. Stalo se to
za velmi zvlátních okolností a na Jeníka to hluboce pùsobilo.
----A takovýhle byl konec Jiøího Ratkina, takovéhle bylo jevitì,
na kterém poslednì vystoupil, by scházeje z nìho, zahalil
se v tmu, trochu rozmarným gestem, jak v atnì v cípatý plá.
Takovýhle konec, takovéhle jevitì ...

KAPITOLA ESTÁ
Cíp lesa, prosypaný sluneèními skvrnami. Od silnice vede
sem rozdrchaná vozová cesta.
Pøed polednem po ní pøivezli laky, nìkolik stolù, idlí a nìkolik dvojbarevných hadøíkù.
A stloukali tu nìco, potili se pøitom a pryskyøièné srdce lesa
neklidnì nad tím builo.
A dvojbarevné hadøíky navìsili, to byly praporeèky. Praporeèky budou vlát, praporeèky budou vlát; nebo bude slavnost!
Po poledni zase zatøískal vùz vozovou cestou; byly na nìm
pivní sudy a koíky s peèivem a salámy.
Praporeèky na kraji lesa troku se naduly.
Majitel primitivní restaurace stavìl sklenice do kopku s vodou.

Pak zadíval se kamsi nahoru; veverka tam rozdrobovala iku a malé, lepkavé lupínky padaly na mokrou plachtu, rozpjatou nad pivními sudy.
Øekl tolerantnì: I ... taky nedìli nesvìtí ...
Pak po druhé hoïinì nabraly praporeèky do svých chudých
hadøíkù hodnì slavnostního vzduchu a poèaly se vesele zmítati.
Nad ípkové keøe ve vozové cestì vylézaly skvrny sluneèníkù.
Les byl trochu na vrku, lidé se zastavovali a utírali pot.
Les se bál pøicházejících lidí.
Mìli kabáty, ivùtky a oblièeje, jaké se nosí v malých mìsteèkách; brali útokem primitivní restauraci, uf, to byla ízeò!
Jako malí, úsluní dvoøenínové zvaly praporeèky na kraji
lesa. A dva klarinety se po lese rozbìhly a køídlovka køièela
jak opilý voják.
Sleèinky zavìeny sklouzaly po hladkém jehlièí, horká vùnì
prádla a tìla kouøila z upjatých ivùtkù.
Nìkteré byly blednièkovité, vysedávaly snad dny za icím
strojem, to bylo nehezké v tomto prudkém osvìtlení letního lesa.
Asi dvì nebo tøi mìly oèi íhané bláznivou touhou. Boe,
jenom asi dvì nebo tøi ...!
Ando, la se napít ...!
Anda se la napít.
A napila se; kdosi nìco øekl a ona se zakuckala, a jí slzièky do oèí skoèily. Její oèi byly z onìch íhaných a byly hezké.
Nikdo jim neel øíci, e byly hezké.
Pak pøece nìkdo pøiel. Optal se jí: Dostala jste mé psaní,
sleèno?
Byl to døevìný patron, zcela øádný panák z malomìstského
rynku, který jistì hledal vechna p.

Ale Anda se stala náhle mrzutou.
Nu tak ... kdy jste mi to u napsal, bylo by pøece zbyteèné,
abyste mi to jetì jednou øíkal. Je-li to zase nìco jiného, tak
mi to opìt napite ... Tak.
- - - Pak asi k páté hodinì objevil se cizinec.
Nalevo od lesního výbìku byl pahorek zarostlý vøesem;
na onom pahorku, nad rudým polem vøesu, chvilièku postál
a pak zvolna scházel k lesu. Cizinec ...
A na kraji lesa opìt chvilku postál, trochu pøivøel víèka, jako
by pod nimi sny pøevracel, po oblièejích kolem sebe se podíval, zase víèka pøivøel a malièko se usmál.
Nikdo ho tu neznal; zkrátka, cizinec.
Ale více ne cizí tváø. Jiný, cizí svìt tu veplul v malomìstský
záliv. Kus tajemství sem pøilo.
Na letním bytì je tu asi nìkde ..., hádali.
Cizinec proel nìkolikráte cípem lesa, nepozorovanì
po oblièejích se díval a nìkolikráte pøitom slabì se usmál. Pak
opodál usedl do mechu a opøel se zády o jedli. Nesli okolo
pivo, poruèil si sklenici. - - Koneènì pøece nìkdo se odváil. Jeden uèitel.
Pán také poctil ná skromný výlet.
Dopil sklenici a vstal.
Nesmíte se dáti mnou ruit. Zapadl jsem sem náhodou,
øekl.
Neradi bychom, kdyby pan host se tu u nás nudil.
Øekl krátce : Ne, bavím se dobøe ...
Ale pøece ..., domlouval se stále jetì uèitel.
A cizinec byl dosti lhostejný ke vemu tomuhle; zaprotestoval pouze ledabyle.
Uèitel uvedl jej mezi stoly. Chtìl jej pøedstaviti, ale neznal
jeho jména.

X Y Z, øekl cizinec nedbale a zasmál se.
Ztratil jsem jméno, dodal a zavolal o pivo.
Ale jim to nepùsobilo docela rozpakù.
- - - Pak vak pøece bylo nutno odpovídati na nìkteré otázky.
Je tady ovem nìkde blízko na letním bytì ...?
Ne, to ne. Toulá se. Pouije asi noèního vlaku. Náhodou sem
zapadl. Náhodou ...
Nebyl tu jetì asi nikdy?
I ano. Byl tu. Dokonce se tu blízko narodil ...
A aby odpustil, ale kdoe je vlastnì?
Oni také jistì odpustí; nechce jim øíci svého jména. Je to
jeho zvlátní rozmar, prosí, aby se nehnìvali, jeho zvlátní rozmar. Slibuje si od toho cosi zvlátního: projeti svým roditìm,
leckoho a leccos poznati a nebýt nikým poznán.
Pátrali v jeho oblièeji. Pokusili se hádat, jmenovali rùzná jména.
Vrtìl jenom hlavou.
U lesa vypoutìli papírový balón. Vichni se tam rozutekli.
Ano, pøijde také za nimi, dopije pouze.
A kdy dopil, el.
Papírový balón se rozkolísal nad køièícím zástupem.
Na tohle on ale nebyl zvìdav.
Na nic u nebyl zvìdav.
Musí to tak býti: ve u vidìl cizinec.
A takových nahoru stoupajících hraèek mnoho vidìl cizinec.
Mnoho vidìl, protoe mnoho se díval.
A co nevidìl, to si vypoèítá pomocí velmi prostých formulek.
- - - Pøeel na malou mýtinu, kde se tanèilo. Dva klarinety
hoøekovaly tenkými pramínky, køídlovka jeèela jak opilý voják.

Byl tu vren jistý zasmuilý rys neohrabané vánì. Zalhávané peklo hoøícího masa vysilovalo se køeèovitì urputnými
gesty loutek. A les svádivì a horoucnì vysílal sem (mdlobné
epoty faunovských èertovin.
Ten, jen ztratil jméno, opodál se díval.
Vyòal z pouzdra doutník a zapaloval.
A tu, jak si zapaloval, zcela náhodou utkvìly jeho oèi na komsi, jen tu stál opodál opøen o strom a upøenì naò hledìl. Asi
tøicítiletý mu - i starí mohl být - tam stál a toèil hùlkou.
Kdy naò cizinec pohlédl, pøivøel oèi a poèal si hvízdati. V tom
hvízdání byly rozpaky i impertinence ...
Cizinec zcela zøejmì zneklidnìl. Vtom ji onen mu podivnì se usmál a pøistoupil k nìmu.
Nepoznáváte mne, Ratkine?
Ten, jen byl dosud cizincem a teï byl nazván Ratkinem,
zbledl.
Nemýlím-li se ... Pohlíel ostøe neznámému v oblièej.
Nemýlíte se ...
Vilík Gabriel?
Neznámý se jaksi ironicky uklonil.
Ano, tý; pouze o ètyøi léta starí ne ten, kterého jste znal
døíve.
A o nìco zlomyslnìjí, zdá se ...
Zdá se ...?
Máte aspoò zvlátní zpùsob pøibliovati se ku svým pøátelùm ...
Pardon, pouze k jistým pøátelùm ...
Hm!
Ano, pouze k jistým pøátelùm. K takovým napøíklad, ...kteøí
ztratili jméno ...
Hm!

A Ratkin hryzl rty.
Vilík Gabriel mìl zvlátní studené oèi, na nich skøipec; ty
oèi se teï potmìile usmívaly jako by dva slimáci lezli ze svých
skoøápek.
Vidíte, pøece jsem vás poznal. U tam u stolu, víte? Ztratil
jste jméno, hehe, to bylo znamenité. Ne, neprozradím vás, ne
... kdy to je vá zvlátní rozmar a kdy si od toho slibujete
cosi zvlátního - tak jste to øekl, není-li pravda ...?
A Gabriel se jetì okamik smál, ale náhle ustal.
Mohu vám nìco øíci, Ratkine ...?
Vechno, jenom ne hrubosti ...
Bude to skorem hrubost ... Tak se na vás dívám a ... zmìnil jste se hodnì ku svému neprospìchu. Jste starí o více
ne ètyøi léta, øekl bych ...
Jsou to vlastnì ètyøi století, zdá se mi.
A Ratkin se nucenì rozesmál.
Ale ... mùeme se snad trochu projíti, chcete-li ... dodal.
li. Mlèeli chvilku.
Pak øekl Gabriel:
Abych se vyhnul pokuení vyzvídati na vás, budu radìji mluvit o sobì. První by vám bylo nemilé, druhé vás okrade pouze
o èas. A koneènì, kdo ví, tøeba vás to bude i zajímati. Nue,
z Prahy jsem utekl u dávno; pohøeila mne lehko, nezaplakala ani za mnou, matièka nae. Stranì dávno mi to pøipadá, jednou ráno to bylo. V noci jsem pil a k ránu jsem stál nad
Strahovskou zahradou a poslouchal ptáky. Pìkné vìci povídali ti ptáci, pìkné, to se nezapomene. Dlouho tak poslouchám, a najednou jeden pták zrovna pode mnou na strom
usedne a zaène. Víte, pøímo mnì do tváøe spustí: Nièemo,
osle, zbùhdarmý chlape! Povate, pták. A jako by lidský hlas
to køièel. Poènu se s ním hádat a nadávám taky. Pøijde hlíd-

ka, a abych prý el radìji spát. Jdu tedy domù spát. Dole
v Praze potkám známého. Do pøednáek pospíchá, pana
profesora Hanìla poslechnout. Chudák to byl, kondicemi
se v Praze protloukal, ten mùj známý. Aby zael se mnou
domù, povídám, malý dárek e mám pro nìho. el. Daroval
jsem mu vechny své pøednáky a uèebnice. Hoch mìl radost. Já jetì vìtí. Druhý den jel jsem domù. Kdy jsem spatøil
topoly u naeho dvorce, poèal jsem hvízdati. Jede, jede
potovský panáèek, to jsem si hvízdal. A náhle slzy mi vytryskly.
Hvízdal jsem si a tekly mi slzy. Pøed dvorcem stál otec, dvìma psùm cosi házel a psi aportovali. Náhle mne zpozorovali
a hnali se s tìkotem ke mnì. Otec na nì hvízdl, zaclonil si
oèi a díval se smìrem ke mnì. Poznal mne a popoel mi
nìkolik krokù vstøíc. Copak, na férie u? ptá se. Je pøekvapen, oèi mu mikají. Ne na férie, studie na høebíèek jsem povìsil, povídám. Nepochopil hned, bylo tøeba jasnìji se vyjádøit.
Hlele, hlele, øekl pouze a díval se na mne okamik tvrdì jaksi
a posmìnì. Pak jako by mne tu ani nebylo, poèal si hráti
se psy. Chvilku to tak trvalo, já tu stále jetì stál a bylo mi
stále nevolnìji. Otec mezi vrata zael a na kohosi ve dvoøe
volal : Toníku, koním podestel. A stále jako by mne tu ani nebylo. Pak náhle obrátil se opìt ke mnì. Tak, orat bude pan
student, hnùj vozit; nu jak je libo, jak je libo, øekl. Ale to
se na mne jetì nedíval, jen tak úkosem mi ta slovíèka hodil.
Teprve potom témìø a ke mnì pøistoupil a oèi na mne ostøe
upjal. Na téhle pùdì ná rod u dlouho hospodaøí a vdycky
poctivì, povídá. Poctivì, poctivì, jáøku - opakoval to nìkolikráte a hlas se mu zatøásl. A eny nám tu vdycky brzo umíraly, protoe tu bývalo neveselo, samota a smíchu málo; hospodáøi tu vdycky záhy ovdovìli. A hlas se jetì silnìji zatøásl. Nu, vítám tì k nám, dodal a nastavil mi tváø. A sám mne

také na tváø políbil. Tak jsem se, Ratkine, vrátil. Zùstal jsem tu
u. Chodím tu poli a lesy jako vyplaené nìèí zlé svìdomí.
Èerné mylénky bìhají za mnou jak myi za pískajícím krysaøem...
Gabriel se náhle pøeruil a zasmál se èemusi.
Ne, tak zlé to pøece není. Pøepínám. Pøepínám vdycky, kdy
o tom hovoøím. Sám s sebou toti o tom hovoøívám.
Mlèel chvilku, jako by èekal, co Ratkin øekne.
Ale Ratkin neøíkal nièeho. Usmíval se pouze. Náhle oba stanuli.
Jejich oblièeje byly teï hodnì blízko; a hlas Ratkinùv podobal se nyní hadím spirálám.
Co jste si myslil, Gabrieli, kdy jste mne tak uvidìl èlovìka,
který ztratil jméno ... nu? Ale pravdu!
Gabriel se rozpaèitì usmál. Dva studení slimáci couvali
do skoøápek A hadí spirály prostosrdeènì deklamovaly: neku, neku, vystrè rohy, ne tì hodím do vaøící vody!
Gabriel mlèel po delí dobu. Pak øekl tie:
Chcete-li, abych øekl pravdu, to ... Vzpomnìl jsem si, e
jste øíkával, bude-li vám kdy scházeti odvaha k tomu ukonèiti
ve rázem, ... e pøijdete sem ... tady e to budete moci udìlati ... Nu, øekl jsem pravdu. Ale byl bych radìji zalhal.
A Gabriel øekl poslední slova velmi ponuøe, dívaje se kamsi
stranou.
Ratkin potlaèil zblednutí.
A máte mne v podezøení? Usiloval, aby jeho hlas znìl pevnì.
Gabriel vzhlédl. Pohlíeli si okamik ostøe do oèí.
Ani mnì není dobøe ... øekl koneènì Gabriel.
Oèima obou zavlál neobyèejný smutek
li nazpìt a mlèeli u.

Kdy doli a k mýtinì, tanèili právì volenku a dìvèata chodila si pro taneèníky. Jedna sleèinka pøila si pro Gabriela.
Kdy s ní odcházel, øekl jetì zticha Ratkinovi:
Neprozradím vás; bylo by to hloupé.
Byl trochu bledý a svíral nervóznì rty.
A polu na vás taneènici ..., volal jetì po nìkolika krocích.
Pøila.
Chtìla jej asi pøepadnouti s rozpustilou bezohledností; ale
kdy na ni pohlédl dalekýma a rozlouèenýma u oèima, ocitla se náhle v rozpacích.
Stála pøed ním, dívala se kamsi na jeho kravatu a zadýchala se.
Sleèna mne chce unésti?
Chtìlo se mu smáti: je tìchhle fraek jetì zapotøebí?
Hledìl na ni, mìla, ach, horce íhané oèi, dojalo jej to.
Po tolikráte ji a nyní naposled.
Proto se malièko uklonil a nabídl jí rámì.
Náhle stanul.
Ale, boe ... vdy já netanèím ...
Pustila se jeho ramene a svìsila ruce podle tìla.
Osmutnìl proto, e jetì nyní pùsobí nìkomu rozpaky.
Nehnìvejte se, skuteènì jsem toho nìjak v prvním okamiku nevzpomnìl.U jsem tak dávno netanèil. Ani bych toho
nedovedl. Ale nerad bych, abyste si nìco jiného o tom myslila ...
Ale ona se naò nehnìvala; po tìchto slovech docela ne.
A s takovým slzným úsmìvem se naò dívala.
Øekl dosti vesele:
A teï vás nepustím ... Protanèíme to jinak ... tøeba ...tøeba ...
Chvilku zapøemýlel.

Pojïte, ukáu vám nìco. Chcete? Jsem cizinec, a pøece
vám tu ukáu nìco, co jste jistì jetì nevidìla. A tolikrát jste
mohla vidìt, a pøece nevidìla ...
Oila zvìdavostí, smála se.
Pøeli cíp lesa, lidé se po nich ohlíeli. Øekl :
Budeme pomlouváni ..!
Zvrátila trochu hlavu, oèi jí vykøikly èernými jiskrami.
A!
To se mu líbilo.
A jak se jmenujete, sleèno?
Oklivì ...
Oplácíte mi?
Ne, poèkejte jmenuji se ... divoka ...
A dala se do smíchu.
Ne, není pravda. Øíkají mi Anda ...
Øekl docela tie: Anièka. Ona to slyela a trochu zneklidnìla.
Viml si toho a poèal radìji ertovati.
A já ... já se jmenuji ...
Ó ne, vy se vùbec nejmenujete ...vy jste ztratil jméno ...
Pøedbìhla jej trochu a pak se zastavila.
Vyli u z lesa a stoupali vøesem na lysý pahorek. Ve vøesu
bylo mnoho hmyzu, jen, vyplaen, bzuèel jim pod nohama.
Nu, jmenujete se pøece nìjak? dívala se mu rozpustile
do oèí.
Neøeknete to nikomu?
Jala jej nyní taková pøedrádìná veselost.
Jistì, nikomu?
Pøísahám ...
Jak stála a zdvihla ruku, cítil pøelévání vln pod látkou jejích
atù. Zasmoudlo mu v krvi. Øekl trochu temnì:

Divoka! A pod tmou toho hlasu vyrostl v jejím oblièeji nìjaký pøibolestnìlý tah, zatímco její oèi i rty zùstávaly hladové
a adostnící.
Viml si toho, a jak li, díval se pozornì po jejím oblièeji.
A náhle ucítil nebezpeèí sentimentálnosti. Úzko mu náhle bylo
a poèal dìlati delí kroky. A tu ona propukla v smích
a rozbìhla se do vrku.
Díval se, jak utíká pøed ním, a zaal zuby do rtù. Zbytky posledních ádostí rozkousal a vyplivl. Ale jak se díval na ni, která
utíkala pøed ním, ádosti pøicházely opìt.
Rozkousal zase a vyplil. Ani to snad nebolelo. Kousal a vyplivoval ...
Doel a nahoru. Ona ji èekala.
Nu tak ... co uvidím?
Stála, ruce nazad zaloeny, krev od bìhu pobouøenu.
Poèkejte ... hned ...
Chodil po temeni, naklánìje hlavu, pátraje v kraji, toue, aby
nalezl pravý odstín, nejbolestnìjí pøízvuk obrazu, který jí chtìl
ukázati.
Pojïte ... u jsem to nalezl, øekl koneènì.
la. Ukazoval jí prstem, i hlavu jí pøiklonil. Snaila se mu rozumìt.
Byl to divný mrzáèek kraje, co jí ukazoval. Vyprázdnìný, vyjedený, chudý kout. Nìkolik skal tam strailo; velcí, èerní ptáci z nich obèas vyletovali. A dala se tam tuit píseèná pùda,
která se drolila, øídká tráva, spálená sluncem. Jakési úbytì
tam vypíjely poslední zbytky krve, potmìilý vítr roznáel jejich zápach. A cest tam nebylo vidìt; bylo mono choditi køíem kráem a nalézati jen beznadìjnost. A teï na ten kout
svítil západ. lutoèervená pavuèina nad neplodnou hnìdí.

A patná venkovská hudba zarývala se tam tuhými, opilými
nehty...
Mìla pøíli beznervný oblièej, aby mohl vyjádøiti zamrazení
mokrých hrùz; ale pøece vidìls, jak neviditelné, zákeøné drápky
vtínají se jí do bílého hrdla. Natrenì vydechovala, mìla sklené oèi, spodní ret jí odchlípl a obnail cukající, mrtvou bìl zubù.
A on díval se na ten skleslý spodní ret, na tu nahou kost zubù
v jejích ústech a mìl náhle dojem, e jí odchlipuje kùe z celého oblièeje a pod odchlípenou kùí svítí mrtvá kost lebky.
Øekl:
To je smutná píseò, viïte?
A kdy jste ji slyeli, pak u není nièeho tøeba. Nièeho.
Na nìkteré otázky není nikde odpovìdi. A èlovìk se bojí odejít
z tohohle pozemského smetitì s otázkou na rtech. Tady nalezne odpovìï Pak u není nièeho tøeba, ano, sleèno divoko. Tahleta píseò zdá se míti skuteènì smysl; a její refrén hodí
vám k nohám vechny vae touhy jak zakrcené ptáky. A snad
jsem schválnì pøiel, jen proto, abych slyel tuhle píseò. Jen
abych si øekl: smutná píseò. Vy mi nerozumíte, ovem. Ale ...
nedávám vám ádné hádanky. Ne. Nebo ... teï u není nièeho tøeba. Ani hádanky ...
Ale ona povídá, jak u to øíkají nìkteré velmi hodné dívky:
Pùjdeme zase dolù. Aby nás nehledali ...
Máte pravdu. Ostatnì, nestrachujte se, je sem z lesa vidìt.
Vidí nás.
Obrátila se k nìmu náhle:
A proè nechcete øíci své jméno?
Vìru, ani nevím. Je to tak sladké, býti u beze jména. Býti
cizincem, z daleka. Myslete si nìjaký daleký kraj. Napøíklad
Èínu. Ne, to ne. Ale norské fjordy nebo ruskou step. Nìco
aspoò tak odlehlého. Norské fjordy, ano. Mìl jsem ostatnì

v Norsku pøítele. Jednoho bouølivého øíjnového veèera byl spatøen naposled dvìma rybáøi v jistém fjordu. Volali naò, pokoueli se jej varovati, nebo moøe se toho veèera zlovìstnì vztekalo. Neohledl se ani a zmizel jejich oèím v bílých mracích
vzdutého vodního prachu. Onoho øíjnového veèera byl spatøen naposled. A dva rybáøi to byli, kteøí tenkráte naò volali.
A kdy zmizel jejich oèím, oba se pokøiovali. A daleko na severu leí ten fjord, daleko. Zmizel v nìm mùj pøítel, cizinec. Já
jsem také cizinec. A vdycky jsem daleko. Napøíklad na Rusi.
Stane se nìkdy, leíte na roztrhaném divanu. Na Rusi je mnoho vábù, leíte a díváte se, jak vábi putují po stìnì. Máte
lacinou svíèku a ta prská a smrdí. Pak nìkdo zaklepá. Vstoupí
èlovìk s podivným jménem Raskolnikova nebo tak nìjak nepromluví, u stolu usedne, nad svíèkou ruce si høeje, na vás
se dívá a nepromluví. A vy byste køièeli, stralivì køièe li, jaká
hrozná zima èií z toho èlovìka. A jiný èlovìk pøijde, potrhané
lokty má, Rudin mu øíkají. Umøít pøijde, u mu nic nezbývá,
potrhané lokty má.Utíkáte pøed ním a kolesku najmete, nìkam k cigánùm, kde výská hudba, chtìli byste ujet. A ... a ...
izvoèik pak èeká, nemáte, èím byste mu zaplatili, hehe, takový jsem já cizinec, sleèno Ando ...U ani izvoèika nelze
zaplatit.. .
Ona vak nerozumí; tak se asi mluví tam daleko ve
velikých mìstech, myslí si; dámy to snad rády poslouchají.
Nìco smutného v tom bylo, to ona chápe; a smáti se nesmí, bylo by to nesluné.
Ale on se teï sám smìje. To ji se ovem také mùe smáti.
A proto se smìje ...
Jdou k lesu.
Zaprosil jetì:
Utrhnìte mi prosím kousek vøesu.

Øekl to tak hezky, ádný zdejí panák by to tak nedovedl;
utrhla.
Zastrèil vøes do knoflíkové dírky. Chvilièku postál a pøi vøel
oèi.
A k hrobu a pronásledován enou, zaeptal.
Pak teprve øekl:
Dìkuji.
----Veèer se vraceli s lampióny. Dal se pøemluviti a el s nimi.
Bude moci odboèiti cestou lukami ke stanici, ukáou mu potom.
Koupil si také lampión. Tmavoèervený.
li. Kdy pøestali zpívat, bylo slyet abí køik.
A nìjaké chudé vùnì pluly pozdním veèerem, snad z tøasavisk, snad z pastouek, z abincových louí, jak z atù ebráka.
Díval se obèas na svùj lampión.
Byl tmavoèervený. Øekl: Jako krev, a zasmál se.
Pak na okamik ocitly se po jeho boku horce íhané oèi.
Podíval se na nì vyprázdnìnými hlubinami svých oèí a rtoma
se mu rozeptalo: Zdenka, Duba, Hana, Marie ...
Jetì nìkolik enských jmén pøeválo mu rtoma.
Jako dávná sladkost, jako dávná sladkost!
Koneènì musil odboèiti.
Byla tu pìinka mezi lukami, bílá linie pod mìsíèným svìtlem, a vzadu hoøela barevná svìtla nádraí.
Louèil se. Nìkdo køièel:Drte se více vpravo, vlevo byste
mohl pøijíti do moèálù - 
Zpozoroval jetì Gabriela. Dva studené slimáky za skly
skøipce. Ale snad bylo také nìco jiného za tìmi skly. Lhostejno, co tam bylo. U se mu nechtìlo o tom pøemýleti.

Pak el.
Tmavoèervená skvma vzdalovala se støedem luk.
Pak nìkdo tam stáhl lampión, bylo na okamik vidìti jen
malinké svìtlo svíèky.
I svíèku potom nìkdo zhasl.
A støelná rána zavyla odtamtud. Takový to byl zvuk: juchej!
KAPITOLA SEDMÁ
Na jedné z lavic v primì p-ského gymnázia objevila se podivná øezba. Trochu oslí, trochu lidská hlava s vyplazeným jazykem; jakýsi iroký, neobyèejnì hloupý úsmìv vyplavil oèi
a na lícní kosti. Øezba byla malièká a nebudila pozornosti.
Nebylo ovem tak lehko uhodnouti, jaká asi mylénka vedla
ruku s noíkem.
Køída ukala o tabuli, nìèí hlas plazivì elestil jak had pohybující se suchou travou a noík poèal pracovati. Tøeba dávati pozor, aby ani slovíèka neulo, pan profesor povídá jen
samé velmi dùleité vìci, bude zle, velmi zle, jediné-li slovíèko pøeslechne, - ale poruè hlavì! Bolet najednou zaène, spát
se jí chce, nanic je jí náhle ze vech tìch dùleitých vìcí a konec! To u tedy radìji kudlou na nìèem pilat. A z profesora se to edivì souká, konce tomu není. Kdo tomu nerozumìl, ptá se potom profesor.
Nikdo se nehlásí. Nikdo? Tedy vichni rozumìli? Dobrá;
vak se o tom zítra se pøesvìdèí. Jeník trochu zbledl. Vstal
a hlásí se. Co si pøeje? Èemu nerozumìl? Zaváhal. Vlastnì
nièemu z toho nerozumìl, øekl koneènì. Profesor zrudl. Dobøe, dobøe ... pak tu ale nemá sedìt, pak mìl zùstati doma
a pásti krávy. Nedával prostì pozor, tak je to, nebo to, co

vykládal, je jasné jako den. A nemá vìru èasu na zbyt, aby
se kvùli jednomu hlupáku zdroval. Sednout! Tak, tu to má,
milý Jeníku Ratkine, schovej si to pìknì na památku! Jeník
usedl a vytáhl z kapsy noík. Ruce se tøesou, ruce by chtìly
provésti s noíkem nìco veselého. Bodnouti napøíklad; tak
se aspoò zdá. Ale ruce se za okamik utiují a noík poèíná
cosi rýti do lavice. Jeník se pøitom usmívá zvlátním zlým
i smutným úsmìvem ...
Pøedrádìný, plachý a bledý pøiel Jeník na gymnázium.
Èeká zázrak - nu, nalezni si ho tady se svítilnou! Lavice byly
jen o málo vyí ne u nich doma ve kole. Vlastnì tu bylo
ve jen o trochu vìtí. Ne, nebyl to ádný zázrak, státi se studentem. Nic podivuhodného se s ním nepøihodilo. Pøicházeli
profesoøi, jeden po druhém. Ale nebyla to ádná neobyèejná
zvíøata. Byli to skoro vesmìs nepøíjemní lidé, kteøí vnáeli zimu.
Jejich oblièeje podobaly se nasazeným maskám, byli slídiví
a nedùvìøiví jak hlídaèi a mìli smìné zvyky. Zapomnìli asi,
e by mohli býti milováni; chtìli být jen obáváni. Tohle bylo
ovem lehèí a nebylo tøeba pøíli se namáhati. Nemuselo
se pøitom ani mnoho køièet, mohlo se dokonce etøit hlasem.
Mohl jen pár takových slídivých profesorských oèí vzíti si pøi
zkouení na muku nìkterý z tìch neastných oblièejù tam
v lavicích, dreti ho nìkolik okamikù na skøipci - úèinek byl
dosaen. Nebo bylo mono øíci co nejchladnìjím a úseèným
hlasem: Sednìte si! Nic více. Bylo v tom vìru kus umìní, vyvolat takovou zimnici v lavicích, zpùsobit, aby záda a ruce vlhly
studeným potem a zuby drkotaly. Nebo patná známka, to
nebylo nìco bezvýznamného, co mono lehko napraviti, nýbr do monstrózních tvarù zvelièené zlo to bylo, pøi kterém bylo
nutno zardíti se hanbou, zlo, je vrhalo èerné své stíny do rodin
a vykrádalo z nich klid.

Jeník se poèal hroziti patných známek Vyvolali jej ze zemìpisu. Snad jetì pøed okamikem mìl to v hlavì ve chno
na krajíèku, ale teï - otylý profesor stál tak blízko nìho, jeho
oddychování tak protivnì supìlo mezi vousy a oèi brýlemi
nìjak podezíravì mìøily hocha - Jeník byl zmaten, nelo to.
Profesor rozevøel notes a hledìl okamik posmìnì pøes jeho
okraj na Jeníka.
A èíme je jeho otec? Soudce. Kde? V Mírovì. Tak, soudce? Profesor pohlédl na Jeníka jaksi úèastnìji. Tak, soudcem
je pan otec? Nu, ten bude míti pìknou radost. Pokrèil rameny
a vzdychl. Ano, nemùe mu pomoci, sednout! Jeník pocítil
neobyèejný stud. Sedìl v lavici, èelo mìl jako spálené èímsi
a bál se vzhlédnouti.
Teï, kdy byl od otce vzdálen, nìjakými novými city si jej
zamiloval. Vidìl jej stále jen takým, jakým byl, kdy se louèil.
Oèi mu tenkráte podivnì mikaly, jako by se bránily slzám,
a jeho hlas obklopoval Jeníka mnoha u nìho nezvyklými nìnostmi. Svého zdraví, hlavnì svého zdraví aby byl pamìtliv
a aby byl hodný, mají jen jeho, na to aby pamatoval, a neradi
by se na nìm zármutku doèkali, ano to aby mìl stále
na pamìti.
A neøíkal Jeník, e by si pøál brusle? Ne, jemu neøíkal. Ale
mamince tedy o tom øíkal, ne-li? Nìco takového, zdá se mu
aspoò, slyel. Nue, brusle mu koupí. A bude-li co chtíti, jen
a napíe. Je-li èlovìk jednou studentem, to u je tak napolovic pánem a na ledacos dostane chu, hehe. A otec se teple
zasmál, pohlíeje na Jeníka srdeènýma oèima. A maminky
aby z mysli nepustil. Nìco takhle se pøihodit ... ji by to usmrtilo. Popláèe si maminka, popláèe ... Ale ani jemu nebude veselo Budou se aspoò tìit; nìjak to u uteèe, vánoce pøijdou

a budou opìt pospolu. A hle, pravda, byl by jetì na tohle a na
tohle zapomnìl ...
Tak jej mìl stále Jeník pøed oèima, a pomyslilli teï, e by
mu mìl zpùsobit zármutek, pocítil hroznou lítost. Nutno vzíti
vìc do rukou, tak jak je. A tøeba by to pálilo, do holých rukou.
Èekal-li Jeník, e se tu s ním pøihodí nìco podivuhodného, a
si dá zajít chu. Nic takového tu není k dostání. Je tu pouze
mnoství velmi dùleitých a velmi nudných jmén, pravidel,
pouèek, popisù, kterým se nutno nauèiti nazpamì, a pak jsou
tu profesoøi, kteøí dávají dobré a patné známky. Nic více. A a
u ti to je po chuti neb není, zaøiï se podle toho.
Ano, zabraò ale hlavì, aby se ti nad tím neb oním nezapøemítala. Rozbolela otázkami a ty køièely po odpovìdi. Kde nalézti odpovìï? Prostomyslný hoch myslil, e snad ... tady. Ano,
tady se pøece dìlají z hochù odrostlí, vzdìlaní lidé; nue, kde
jinde by se dozvìdìl to, co jistì kadý dorostlý mu v ví? Ne,
v tom se asi hodnì zmýlil. Tady byly dùleitìjí vìci ne jeho
otázky a pochybnosti; napøíklad jak je vysoká hora Popokatepetl nebo kolik mláïat mívá impanz nebo jak se jmenuje
latinsky to neb ono a tisíce jiných dùleitìjích vìcí.
Kde, kdee tu doèeká se odpovìdi na vechny své otázky? Byla tu pøedevím smrt strýcova. Je èlovìk a ... zabije se.
Nechce u býti. Ale, jak je to moné, e u nechce býti? Hlava
bolívala z tìch mylének. Pøily-li v noci, bylo jetì hùøe; bledá hlava vynoøila se odnìkud ze tmy, oèní víèka se pomalu
odhrnovala a na Jeníka pohlédlo dvé velikých, úpìnlivých oèí;
i zvlátní zvuk slýchával nìkdy, jako cvaknutí kohoutku. Pak
el ráno do koly, cesta vedla parkem a pod katany leelo
èervené listí, protoe byl v noci èasný mrazík. Obloha mìla
barvu nazelenalého ledu a vzduch byl ostrý; hlava se trochu
zatoèila. A jak tak el, jeho oèi se na vem dychtivì zastavo-

valy. Nìco nového tu bylo, nový jakýsi smysl pod tím vím.
A vzpomnìl-i teï na strýce, nebyla to u bolest, nýbr nejasná dosud touha íti takový nìjaký veliký a pohnutý ivot, jako
il on. ivot plný takových podivných, jemu dosud neznámých
vìcí. Poèal to neznámé hledati v knihách. A bylo mono jej
vidìti, jak neuspokojen odhazoval jednu po druhé; nechtìl,
aby se s ním mluvilo v knize jak s hloupým dítìtem! Chtìl jiné
knihy, takové, jaké ètou velcí a dorostlí lidé! Vak si u nìjakou zaopatøí!
Bytný Jeníkùv byl starý uèitel zezelenalý jaterním neduhem
a paní ztuènìlá, kategorická ena, zamøelá, rozafnì pøísná
jak tlustá modlicí kniha titìná vabachem. Dùm, pøilepený
k zbytkùm nìkdejích mìstských hradeb, mìl u nìjaký starý, plesnivý letopoèet, prùjezd studenì páchl jak zahnívající
studna, v tmu schoditì krvácela èervená lampièka jak vyslzené staøecké oko, zdi se za dnù oblevy slizce potily,
po pavlaèích a výklencích za noci tápal belhavì vítr a z dìr
kotlavé dlaby na malém, páchnoucím dvorku vylézaly
v naveèerech krysy. Pokoj byl veliký a bydleli v nìm s Jeníkem jetì dva o rok starí studentíci. Zezelenalý pán se svým
pinèlíkem proel v urèitých hodinách pokojem a paní posedávala tu obèas na nìkterém z kufrù a zápasila s dechem,
diktujíc nezbytná vládní naøízení pro svou malou, tøíèlennou provincii. Byli to ubozí, ivotem odloení lidé, vidìli svou úlohu
v tom, by dobíjeli, co nedobila kola. Pøísnost vyla èasto naprázdno, drobíc se smìnì nárazem o urputné mládí; to
aspoò slídili. Mezi nimi a Jeníkem záhy to nevaøilo.
Slídivé oèi setkaly se obyèejnì s jeho posmìným, neuhýbajícím pohledem a otcovsky mínìné rady a napomenutí
naly vdycky jen hocha nevánì odvráceného zády. Okny
pokoje bylo vidìt pøes støechy prudce spadajícího pøedmìstí

do kraje, do luk a k tmavé hradbì lesù na obzoru. Tu u oken
vysedával Jeník nejvíce a nejradìji za veèerù, kdy louky edivì se zamhlily, nìkdo se tam do bílých pavuèin zamotával,
vlálo to tam a tesknilo, pak od lesù se i daly èerné, sraené
øady na pochod, a to byla noc. V pøedmìstí rozehli nìkolik
ubohých svítilen, které kadým okamikem zdály se zhasínat.
Jeník tiskl oblièej k okenní tabuli, mìl pevnì sevøené rty
a laèné, nedoèkavé oèi, podoben nìkomu, jen spìchá, doèítaje nìjakou krásnou knihu, a nemùe se doèkati konce. Pak
na eleznièní trati v lukách objevila se dvì èervená svìtla,
i hukot bylo slyet. Oblièej Jeníkùv pøijal výraz zvlátního údivu, jako nìkdo, kdo je pøekvapen nepøedvídaným koncem
knihy. Chodil také rád v naveèerech mìstem. Na námìstí byla
promenáda, ostrov svìtla uprostøed tmy. A velmi ivo bylo
na ostrovì svìtla. Kolem Jeníka tekla øeka hlasù, smìjící se
ústa a vesele se blýskající oèi, klobouky nadzdvihované k pozdravu a doutníkový dým vznáející se nad hlavami. I studenti
tu chodili, celé zástupy, a Jeník si viml, jak nìkteøí z nich pozdravovali se s dìvèaty, vymìòovali s nimi významné pohledy, nebo je dokonce i oslovovali. Èinilo jej to zprva jaksi rozpaèitým. Ale pak zveselil. Chlapíci, myslil si. Nevìdìl ani, proè
právì chlapíci, ale cítil to tak. Líbilo se mu to prostì. Pøijde
èas a také to bude tak dìlat. Ale tu - - - ano, tu se nìco stalo.
Vlastnì nic zvlátního se nestalo, jenom - hrdlo se mu jaksi
stáhlo, jako by se byl teplý vítr proti jeho tváøi pøihnal a dech
mu odòal. Vydýchl nìkolikrát rychle a hluboce. Bylo to cosi
jako pocit tìstí a zároveò tesknoty, kratièké zjevení nìjaké nebo co?co? co? Na radnici byla asi toho dne veèerní schùze, vechna okna v prvním poschodí byla osvìtlena. Jeho
pohled padl na ta záøící okna. I jeho oèi záøily.

Pak, kdy pøiel domù, stál dlouho u okna. Tma, tma, jen
svìtýlka v pøedmìstí. Nìkolik zlatých teèek na sítnici. A jak tu
tak stál a tiskl oblièej k okenní tabuli, mìl náhle pocit, e zvenèí
se také nìèí oblièej tiskne ke sklu okna! Sklo zamhlilo jeho
dechem, musil je utøíti. Teï ony zlaté teèky tanèily v oèích toho
druhého! Bylo mu blaenì. A napsal toho veèera dopis:
Milá Lidko!
Myslím si. e se na mne asi hnìvá, e jsem na tebe asi
docela zapomnìl. Ale tomu není tak. Já jsem si na tebe
èas to vzpomnìl a vdycky mne jenom mrzelo, e jsem
se s tebou nemohl rozlouèit. Ani snad neví. e jsem posledního veèera chodil u vás pøed kolou, a kdybych byl
vìdìl, kde leí, byl bych hodil do okna aspoò kamíÍnek
a pak utekl; myslím si, e bys byla poznala, e to jsem já
a e jsem se pøiel rozlouèit. Vai by se tøeba zlobili, ty bys
vak neøekla nic a potichu se smála. Ale já bych byl býval
radi, kdybys byla plakala, protoe jsem byl tenkrát velmi
netastný. Proè, to psát nebudu, ty to asi sama uhádne.
Tenkrát jsem to jetì nevìdìl, ale teï u to vím a myslím,
e je to to pravé. Napsat ti to nemohu, protoe bys se tøeba
smála.
I teï se tøeba smìje a øíká: Hleïme, jakého dìlá chytráka! Takový student novopeèený! A vidí, pravdu má.
Chytrosti tu neuèí, ale - slovíèkùm latinským. A coe to jsou
ta latinská slovíèka? To jsou právì zas jenom - latinská slovíèka. Dneska se jich musí nauèit deset, zítra zase deset
a tak bez pøestání. A se nauèí vechna, potom bezpochyby bude takový protivný chlap jako ná profesor latiny. Myslím si, e se zase smìje, ale ono to vlastnì není k smíchu,

nýbr k pláèi. Tak tu má napøíklad naeho profesora pøírodopisu. Poctivým jménem èlovìka nenazve, je-li on ve tøídì, sedí v lavicích jenom hòupové. A to jetì není tak zlé taky tam sedávají volové. A ten èlovìk neumí si nos utøít
jinak (a u jeho nosu visí stále kapièka) ne ukazováèkem
a ukazováèek o lavici nebo o katedru. Tuhle drel v ruce vycpaného køeèka, a tak to dostal ubohý køeèek. Takové
máme profesory, kteøí ani nevìdí, e sluný èlovìk utírá si
nos do átku. O tìch ostatních ti pøítì také nìco napíu.
V Mírovì jsem se zdrel jenom nìkolik dnù. Nevím jetì,
jak se mi tam bude líbiti. Musel jsem tenkrát poøád jenom
myslit na strýèka, který, jak ti známo asi, se zastøelil; byl jsem
jako slepý a hluchý, a tak ani øádnì nevím, jak to tam vlastnì vypadá. Je tam zámek a kolem zámku pøekrásný park.
Byl jsem tam u. V parku jsou pávi a v zámku je studna,
o které se vypráví, e nemá dna. Hodí-li tam dost malý
kamínek, dìlá to veliký hluk a dlouho to trvá, ne kamínek
dopadne. Tady v mìstì se mi líbí. Pøítì ti to trochu vylíèím. Na bytì jsem u pìkných protivù! Zvlátì paní - tu nabít
do kanónu a vystøelit. Stále jenom po nás slídí. I teï,
u kamen se postavila a oèi ze mne nespustí. Ráda by asi
vìdìla, co píu. Nezeptá se, protoe ví, e bych jí to neukázal. Jedné hezké a hodné Liduce píu - abys, babo, vìdìla! Jan Ratkin

KAPITOLA OSMÁ
Ji tøetí sobotu, vdycky kdy el Jeník ze koly, opakovala
se tahle vìc. Jeden z jeho spoluákù, Stanìk se jmenoval,
ocitl se po jeho boku, hovor naèal a náhle mezi hovorem dùtklivì nìjak vyzval Jeníka:
Ano, co vám chci øíci, Ratkine... Mìl byste k nám dneska
odpoledne pøijít ...
Staòkùv otec byl jedním z nejzámonìjích obèanù, mìl parní
pilu a veliký obchod s døívím. Vyprávìlo se ovem po mìstì,
e i nejhlubí sud má koneènì dno a e pøece u Staòkù ili
nad své pomìry. A s náleitým pøitlumením hlasu napovìdìlo
se tu a tam i více. e napøíklad pan Stanìk zadíval se rád i do
jiných ne eniných oèí, ale e paní Staòková nebyla z en,
kterou by to trápilo; mìla snad krásnou svou tváø pokozovati slzami, vyplakávati si oèi, kdy jí tak sluel dobývaèný
úsmìv? Ne, paní Staòková byla rozumná ena, dovedla si
nalézti náhradu a vyuíti dne; ano, musela si pospíiti tím více,
ponìvad neklamnì cítila, e její den se ji sveèeøíval. Høích
pøestával být u krásným, kdy po nìm bolívala hlava a záblo
v srdci; rty mohly lháti èerveò, ale jak mohl lháti smích, kdy u
nezvonil, hlas, kdy u vypráhl, a oèi, kdy v nich váeò zanechala u jen doutnající popel ? Podrádìnì, se zpopelavìlým
jaksi oblièejem hledívala obèas na svou dceru Ernestinu, její mládí a krása poèaly ji zastiòovati. Hle, co bylo by to u
tak zlé, e by ona ila u jen na výsluní své dcery, u tak jen
skoro z milosti? A paní Staòková znova se vztyèovala a v jejím oblièeji objevoval se v tìch chvílích výraz zvlátní dravosti.Leè struna byla ji pøíli násilnì napjata a vydávala pode-

zøelý sípavý zvuk. Nakonec klamala paní Staòková sama sebe;
nepozorovala u ani, e nabízí stále ménì a ménì Byly to stále
uboí a uboí prostøedky, jimi bylo mono udreti se na èas
nad vodou.Poslední závoje byly streny, poslední jemnost
zapomenuta; hovory ani pohyby se ji neostýchaly, dovedlo
se vdy zamíøit do èerného. Nezdálo se, e by toto poslední
stadium bylo proti chuti tìm, jim se tohle nabízelo. Posádka
mìla hodnì veselých dùstojníkù a tìm bylo rozhodnì milejí,
kdy jejich ostruhy nezaplétaly se do zbyteèných závojù; dovedli nalézti pravou chu v takhle osolených poitcích, pravou
sladkost v èervivém ovoci. A veseleji bývalo teï u Staòkù ne
kdy pøedtím. Paní Staòková dovedla vìru vdy ocenit nejnovìjí anekdotu z vojenské jízdárny. Býval to hodnì silný tabák, tyhle anekdoty, ale panstvo se u nijak neostýchalo; to
od toho dne, kdy paní Staòková zvolala na nadporuèíka Gerlièe, chtìjícího nejchoulostivìjí místa v anekdotì vyteèkovati: Nu tak, jen ven s tím, Gerlièi, jsme pøece mezi sebou ...!
Pak pohlédla na dceru a dodala: Poslechla, Erno, chce-li,
mùe odejít ...Erna pouze jaksi tupì vzhlédla k matce. V jejím
oblièeji nic neilo. Zvìtené oèi mìly skelný lesk a rty rozchlíple strnuly. Nastala na okamik trapná pauza. Pak se paní
Staòková ostøe a významnì zasmála. Ano, dùstojníci rozumìli a smáli se také. Poruèík Kerth vzpomnìl si honem
na jednu anekdotu, v ní také matka by ráda odstranila dceru
z pokoje; pìkná, ale trochu silná anekdota, má ji vypravovat?
U, u a vypravuje; a jak bylo øeèeno, jsme mezi sebou. A tak
ila bøeèanem zarostlá vila u øeky jako veselá loï, na její
palubì èerta se starají, èeká-li je pøístav nebo záhuba. Svìtla
ozáøených oken leela na øece, svítilo to tam v hlubinì a zmítalo
se, jako bílá tìla koupajících se en, opodál huèel jez a vrby
na bøehu otøásaly se obèas jak noèním chladem.

Pan Stanìk býval zøídka doma. Mùj mu? Ano, mùj mu ...
má tolik starostí! Pohlédl-li v tom okamiku nìkdo do její tváøe, musil se zaèervenati; takové nestydaté oèi mìla. Ale neostýchala se pøíli, ani kdy byl doma. Pøiel obyèejnì na chvíli
posedìt mezi nì, byl a pøepjatì zdvoøilým k dùstojníkùm
a nutil se stále do smíchu; ale byl to takový planý smích.
Na enu nikdy zpøíma nepohlédl; mluvil-li s ní, hledìl na ni
pouze jedním okem, kamsi k jejímu uchu, co druhé tìkalo
po pokoji; takový to aspoò èinilo dojem. Tak chvíli posedìl,
a jeho èelo bylo vdy zvlhlé potem, kdy odcházel ...
Takovéhle vìci musily ovem uvésti jazyky v mìstì v pohyb. Jazyky svìdily, sliny se sbíhaly. Nìné panièky odplivovaly pøes celý chodník. Metlami takové nestydy z mìsta vymrskat! øíkaly. Tohle se jim nìjak líbilo, opakovaly to vdy znova a znova. Ba, pøes holou - - -, zapomnìla se druhdy jedna
z nich. Beztoho u - - - opovrlivý posun jakýsi doøekl, co
chtìla øíci. Ostatní panièky zèervenaly, rty zùstaly hltavì pootevøeny a oèi se leskly. Ostýchaly se okamik jedna na druhou
pohledìt. Ty oèi! Ano, bylo to zprva velmi zlé. Leela ta nepravost témìø na ulici, ivá a páchnoucí, a lidé pøes ni klopýtali. Padly i z kazatelny jisté naráky, které nebyly ani tak docela nejasné. Ale èasem ztrácela vìc pøece jenom na ostré
své pøíchuti, a pak lo pøece jenom o nìkoho, komu nebylo
lze tak lehko ukázati zuby. Leckdo musel dret hubu, tøeba
mu sliny z koutkù tekly. První podrádìní chladlo pomalu
v jakési tiché opovrení. Mírumilovný obèan, který si zvykl,
zaøadil vìc koneènì ad acta; nezapomnìl ovem na oznaèení
indignovaným vykøièníkem. Mìsto chodilo kolem vily u øeky
s nelibì odtaeným nosem. Mìlo své zvlátnosti
a znamenitosti mìsto; pomníky dvou velikánù v parku, rozhlednu, zbytky hradeb, mnoho staroitností v mìstském mu-

zeu, jednoho ivoivoucího básníka - nemohla kodit ani takováhle znamenitost.
Nìjaký vzdálený ohlas toho veho dotkl se i Jeníka. Ostatnì i chování profesorù k mladému Staòkovi bylo takové, e
musilo vzbuditi jeho pozornost. Profesoøi zcela zøejmì odemstívali na hochu, èím kdy jeho rodièe zpolièkovali nedotknutelnou mravnost v úctyhodných tradicích ijícího mìsta. Jejich manelky doma neopomíjely jistì pøikládati vytrvale pod
tento spravedlivì zanícený oheò; a profesoøi vstupovali
do tøídy, majíce v uích jetì vech no jejich jedovaté rozhoøèení, vechnu mstivou závist panièek, jich mui uléhali k nim
do postele rozvánì a støíd mì, jako by skandovali: Est modus in rebus ... Hugo Stanìk opakoval primu druhým rokem,
ale zdál se býti tím vím unaven, jako by ji opakoval ji podesáté, pøipadal mnohem starím, ple v oblièeji mìl zvadlou
a na kadém jeho pohybu leela neobyèejná únava, víèka oèí
tìce se pozdvihovala, oèi unavenì hledìly, i úsmìv byl unavený; tenhle unavený úsmìv byl tím jediným, èím se bránil.
Byl-li Stanìk vyvolán, vìdìla celá tøída ji pøedem, co bude
následovati. Profesor dá otázku a pak zabodne v Staòkùv oblièej oèi plné pohrdání, posmìchu a zloby.
Stanìk øekne nìkolik slov, profesorùv pohled jej vak zmate, zarazí se a mlèí. Staèilo by snad, kdyby profesor mu napovìdìl a nedíval se naò takovým hrozným pohledem.
Ale Staòkovi ádný profesor nenapoví, na Staòka neumí
se dívati ádný profesor jinýma oèima. Ticho. Profesor vyèkává. Hledí v chlapcovu tváø, je to takový pohled, jako by do jeho
tváøe naplil. Hoch se unavenì usmívá. Ví, co pøijde, zná to
dobøe; opakovalo se to u tolikrát. Sednout! Nì kdy pro
zmìnu se pøidá jetì nìjaká nìnost: nepolepitelný darebák, zkaený chlapec, který tu otravuje jenom vzduch, a po-

dobnì. Hoch to u dobøe zná, nechápe sice právì vdycky
souvislosti, ale na to se ho nikdo netáe, chápe-li, nebo nechápe.
Byla-li spáchána ve tøídì alotria a mìl být vypátrán viník, poèínal obyèejnì výslech takto: Staòku,.vstaòte! Stanìk vstal.
Udìlal jste to vy? Mluvte pravdu! Stanìk mluvil pravdu a øekl:
Neudìlal ... Profesor zrudl. Ne, neudìlal, hleïme! A kdo
tedy? Kdo se dal od vás svésti k tomu uliènictví? Celá tøída
u je od vás nakaena a znemravnìna, od vás, ano, od vás!
Jedna taková praivá ovce nakazí celé stádo!
Ostatní hoi sice nechápali, proè právì Staòka pokládají
profesoøi za takového zkaeného chlapce, ale nìco na tom
asi bylo. Báli se, aby nebyli s ním spatøeni, a vyhýbali se mu.
I Jeník podlehl zprva tomuto veobecnému proudu. Neulo
vak jeho pozornosti, e byl hoch nìkolikráte nespravedlivì
z nìèeho obvinìn, e se mu køivdilo, e dokonce jednou on
sám pravého viníka musil znáti, a pøece ho nejmenoval. Poèal pohlíeti naò jinýma oèima, tøebae nemohl pøekonati úplnì jistou nelibost, kdy hledìl do jeho uvadlé tváøe
s namáhavì pozdvihujícími se víèky a unaveným úsmìvem.
Poèínalo mu ho býti líto a rostl v nìm nejasný odpor, kdy vídával, jak ostatní hoi jeden po druhém se vytráceli, kdy on
pøistoupil k jejich hlouèku; v takových okamicích vehnalo
se Staòkovi trochu krve do zvadlých tváøí a oèi se mu rozemikaly rozpaky a studem. Zejména jedna pøíhoda uèinila mu
jej jetì bliím.
Jednou zveèera, kdy korzo bylo nejhluènìjí, objevil
se na námìstí koèár. Sedìla v nìm paní Staòková s dcerou
a tøi opilí dùstojníci. Vichni chovali se velmi výstøednì. Jetì
toho veèera roznesla se pøíhoda po mìstì. Kdy pøiel Jeník
druhého dne do koly, stáli spoluáci v hlouècích a sdìlovali

si navzájem podrobnosti pøíhody. Staòka tu jetì nebylo. Koneènì vstoupil. Zalehlo tichem, jen v hlouècích se tlumenì
eptalo. Vytuil asi nìco a ostýchal se ohlédnouti; kamsi pøed
sebe do lavice úpornì hledìl a mnul si rozpaèitì ruce mezi
koleny. První hodinu mìli katechetu. Podobal se velkému,
mruèivému zvíøeti, mìl zelené, zlobivé a potmìilé oèi a spodní
veliký ret zohavený jakousi jizvou; rozèilil-li se ponìkud, házel
slinu pøes vechny lavice a jeho ruce se zmítaly, ohromné
palice, které chtìly udeøit satana pøímo po hlavì. Stupínek
zaskøípìl pod jeho sloupovitýma nohama. Stanul za katedrou, vztýèený jako nìkdo, kdo chce proklít na vìky vìkùv Z jeho
zelených oèí el oheò, zarudlý, trudovitý oblièej naskoèil modrými skvrnami; to bylo zlé znamení. Jeho oèi hledaly Staòka.
Stanìk! Sem pøed lavice! Stanìk vstal. el jako nìkdo, kdo
nevidí; takový dojem èinila jeho chùze.
Pøi kadé mé hodinì budete státi tady pøed lavicí, rozumíte, vy - vy - vy - Vechny pøední lavice byly pokropeny katechetovými slinami. Chci aspoò pøi hodinách náboenství, kdy
tu hovoøím o nejsvìtìjích vìcech, uchrániti ostatní styku
s praivou ovcí. Hanbou vìènì vìkùv bude poznamenáno toto
místo, na kterém stojí tato nádoba plná høíchu. Patetickým
gestem ukázal na Staòka a zdálo se, e hoch musí zmizeti
v tìrbinách podlahy pod zelenou, luèovitou tíhou jeho pohledu. Jeník zbledl a tøásl se po celém tìle jako by se mu
v prsou nìco utrhlo a hnalo do úst. Myslil, e musí vykøiknouti.
Pak pocítil touhu vybìhnouti z lavice a pohlédnouti Staòkovi
do oblièeje. Vyráeje zuby vpøed a mezi nimi sykot, pohlédl
nenávistnì na katechetu.
To se pøihodilo pøed dvìma dny, ve ètvrtek. A tak, kdy
v sobotu po vyuèování Stanìk pøipojil se k Jeníkovi a s jakousi

dùtklivostí opìt jej vyzval, aby k nim odpoledne pøiel, øekl tentokráte bez váhání, krátce:
Pøijdu ...
A tak odpoledne el. Hodnì snìhu napadlo pøes noc, bylo
jiskøivì bílo, svatí na kamenném mostì mìli èepièky z cukru.
Za mostem potkal Staòka, který mu el vstøíc. Oddychoval
rychle, jako by byl bìel.
Víte, koho jsem potkal, Ratkine? Jeho oèi nepøíjemnì svítily.
Koho?
Káu ...
Káa, to byl katecheta.
Jeník se neubránil a rozhlédl se plae.
Kde?
Ale nabyl ihned zase klidu, jaksi vyzývavì se vztyèil, i úsmìv
jeho byl vyzývavý.
A co je nám po nìm ...? øekl pohrdavì.
Stanìk pøelapoval, jako by ho zábly nohy, ale èinil to jistì
jen proto, aby potlaèil a rozptýlil nìjaké silné vzruení. V celém jeho oblièeji jevil se zmatek, oèi mìl trochu oslzené,
od zimy asi.
A nebojíte se?  optal se náhle.
Èeho?
No, e vás uvidí se mnou ...
Pohlédl zpøíma Ratkinovi do oèí, ale ihned, jako by se byl
náhle za nìco zastydìl, odklonil rychle oèi.
V Ratkinovi zaznìlo cosi jako pevný, kovový tón. Øekl nezvykle silným hlasem:
Kalu na nì. Nebojím se jich. Ostatnì ... netøeba o tom mluviti. Nebudeme si kazit odpoledne.

Stanìk hledìl okamik na Ratkina, jako by si opakoval jeho
slova a nemohl je ihned pochopiti; v jeho oblièeji pøibývalo
svìtla, do oèí mu proudilo i na rty, víèka sebou nìkolikráte
trhla a Stanìk se náhle rozesmál.
Na - ka - le - me, na - ka - le - me, vyhrknul mezi smíchem. A stále znovu a znovu propukal v smích.
I Ratkina koneènì nakazil. Smáli se oba. Pocítili náhle takovou potøebu rozpustilé veselosti.
li, øíkali hlouposti a smáli se.
Pøed jedním domkem shrabovala rozsedlá babka sníh.
Hleïte bábu ...!
Copak?
Co nevidíte ...?
Co?
Ta má ... kotel, hahaha ...
Hahaha,hahaha ...
li úzkou, pinavou ulièkou podél øeky. Pøed nízkým domkem visela svítilna s èervenými skly. Zasklené dvéøe a vechna okna byla úplnì zastøena vybledlými lutými záclonkami.
Pøed domkem kouøilo se z kanálu. oblitého pinavými zmrazky.
Stanìk pohlédl na domek, pøestal se smáti, jaksi záhadnì
se jenom usmíval a zamikal oèima významnì na Ratkina.
Ten nechápal.
Co je?
No tenhle domek ...
Ratkin se zastavil a prohlíel si zvìdavì domek. Zatuil blízkost nìèeho nového, srdce v nìm prudèeji zabuilo.
Ne, nestùjte tady ... pojïte ... a Stanìk jej popotáhl za rukáv, stále s tým záhadným úsmìvem a významným pohledem.

Jeník slyel své srdce tlouci.
No tak, jaký to byl domek ...?
Stanìk zamikal oèima.
ádný domek, díra je to, noèní díra.
Díra ...?
Právì díra, hm, kavárna taková noèní ... a holky tam jsou
dvì ... vidìl jsem je u ...
Jeník rychle vzhlédl, jeho zvìtené oèi tuily, ale nevidìly
dosud.
Holky?
No, takové holky, co k nim chodí ... no ano, co k nim chodí
... mutí ...
Jeník pohlédl ze strany na Staòka a u hoøel. Nezdálo se
vìru, e by Stanìk ertoval. Tváøil se velmi vánì a po hvizdoval si.
Po nìkolika krocích pohlédl opìt na Staòka. Cosi jako podiv bylo v jeho pohledu. Hle, on ví ... on ví ... on to vechno asi
ví!
Holky, ke kterým chodí mutí!
Trochu svìtla a opìt tma tmoucí; jenom nìjaké omamné elesty slyet ze tmy, horce vydechnuté napovìdi, nìkde blízko,
blizouèko, u samého ucha a ... a Jeník má náhle pøed oèima
jednu pøíhodu zminula..
Je horký èervencový den, bílý ár leí mezi itnými poli, cvrèkové drnèí. Jeník bìí do tøeòovky je to tøeòová alej hned
za mìstem, za tøi krejcary tam mono koupiti plný klobouk
tøení.
Pak tohle vidí jasnì:
Stojí pod jednou tøení s kloboukem v ruce, sadaøova ena
ve vìtvích nad ním a hází mu tøenì pøímo do klobouku. Jeník
hledí vzhùru a usmívá se; neví vlastnì, co jej nutí, by se usmí-

val. Nepochybnì to, e vidí její nohy; taková u pøece enská
a nohy a nad kolena ukazuje, hle! Nìjak ertovnì je mu z toho
... ale pak poèíná být pøece jen na nìco zvìdav. Je to vlastnì
více ne zvìdavost, i bázeò jakási a vìdomí høíchu. Nakloní
se trochu. Pak pohlédne nahoru. Jednou, dvakrát.
Vrací se to teï náhle pøed jeho oèi, ale jinak vidí, více vidí
ne tenkráte.
Podívejte se ...káa! vyruil jej náhle Stanìk.
Jeník se rozhlédl, ale nikoho nevidìl.
Byli u za mìstem, jediný vysoký topol tady samotaøil na bøehu øeky. Na jeho kmeni bylo vidìti stopy po rozplesklých snìhových koulích.
Nu tak, kde je káa?
Stanìk se rozesmál a ukázal na topol; jeho oèi prozrazovaly prudké pohnutí; zlým leskem svítily.
Tadyhle stojí pøece!
Stanul, ruku vztaenou smìrem k topolu; ruka poskakovala
rozèilením.
Tu je ... tu je, mrcha! Bouchal jsem do nìho celou hodinu,
do potvory.
Sehnul se rychle a uhnìtl snìhovou kouli.
Dívejte se ... teï do huby, aby neprskal.
Rozpøáhl se, ale nehodil. Pustil náhle kouli z ruky, postál tak
okamik, dívaje se kamsi v dálku, a mnul si od snìhu zaèervenalé ruce. Pak pohlédl rozpaèitì na Jeníka; úkosem jen,
jako by se stydìl.
Dìlám hlouposti, viïte ... ? øekl a obvyklý unavený smìv
objevil se na jeho rtech.
Ratkina to dojalo, chtìl jej potìit.
I jaké hlouposti ... ? Taky si hodím, chcete-li ...ert je to...
ert ... ?

Stanìk napjatì jaksi pohlédl na Jeníka. Èelo nachmuøil
a pravil zvolna, se zvlátní dùtklivostí oddìluje jedno slovo
od druhého.
Není to ert ... hloupost je to ... Stromu nabít - je hloupost.
Kdybych byl ertoval, byl by to ert. Ale já neertoval. Proto je
to hloupost.
A ivému byste nabil ...? A unavený úsmìv natrhl se nìèím posmìným.
Káovi ...?
Právìe ... káovi ...
Pøivøel ponìkud oèi, ale jeho pohled stal se jetì ostøejím.
Nabil bych, nabil ... jistì nabil!
A Jeník to skorem vykøikl, i nohou do snìhu dupl; jako by to,
co tenkráte ve kole pøed dvìma dny v hrdle se mu nashromádilo, teï teprve tímto výkøikem propuklo.
Stanìk udivenì vzhlédl; cosi jako strach, leknutí objevilo
se na okamik v jeho oblièeji.
A proè ... byste nabil .. ? Hlas se mu svezl, selhal.
Jeník uèinil pohyb jako by chtìl poskoèit.
Proè? Proto. Proto, e je to zvíøe. Proto, e vás bez pøíèiny
pronásleduje a týrá. Na vai maminku má vztek a ... a ...
Jeník se zarazil.
Stanìk tu stál a hledìl naò velkýma, oslnìnýma oèima;vechno v jeho oblièeji zdálo se prositi o více takových
zlatých slov.
Pak náhle ocitl se v hrozných rozpacích, a nejsa si ani vìdom, co dìlá, shýbl se, snìhu nabral a hnìtl kouli.
Jeník tu stál s hlavou odklonìnou; kamsi po øece hledìl.
A vem bych nabil, vem ... protoe vichni vás pronásledují a týrají ..., øekl a zuby zaskøípìl.
Vtom se mu snìhová koule rozpleskla o tváø.

Rána byla dosti prudká, zabolelo to hodnì. Tváø zèervenala.
Ohlíel se zmaten. Nevìøil zprvu ani, e to spáchal Stanìk,
tak se to neoèekávanì událo.
Ale i Stanìk zdál se býti pøekvapen; vytøetìnýma oèima
tìkal kolem, jako by hledal, kam by se honem propadl. Pak
dostal nepochybnì spasný nápad.
Pojïte ... Kdo døív ...! A neèekaje ani, co Jeník øekne, rozbìhl se k osamìlému stavení, leícímu asi sto krokù odtud.
s dvìma vìièkami a verandami, èervené zdi mramorované
snìhem, leelo tu ono stavení uprostøed bílé plánì jak hezká
hraèka.
Ale Jeník nebìel. Pomalu doel a k vile. Stanìk ji èekal;
zdálo se, e ji úplnì zapomnìl, co se událo. Na rtech obvyklý unavený úsmìv, stál pøed vilou mezi nìkolika èernými tisy.
Byla tu malá zahrádka, obehnaná rovnì sestøihnutým hlohovým plotem. Ze snìhu vyènívaly slamou ovázané keøe; i barevné sklenìné koule zùslaly pøes zimu na tyèkách. Tého
okamiku, kdy se Jeník pøiblíil k vile, vyel z domu veliký,
bílý pes. Nezatìkal a doel loudavì, èenich u zemì, a
k Staòkovi.
Stanul po jeho boku a zdvihl potom pomalu a tìce hlavu
smìrem k pøíchozímu. Nìco bylo v tomto unaveném pohybu
psí hlavy, co musilo pøipomenouti Staòka. Jeník mìl zvlátní
zimavý pocit a pohlédl bezdìènì do oken. Nezahlédl nikoho.
Dùm zdál se býti úplnì pustý.
Stanìk, jako by byl uhodl, èemu se Jeník diví, øekl:
,,Jsou na sanici, nikdo není doma. Jen sluebný národ.
A jaksi ibalsky se usmál.

KAPITOLA DEVÁTÁ
Vstoupili do jednoho pokoje v pøízemí.To byl Hugùv pokoj.
Nezdálo se, e by tu právì peèlivì uklízeli. Na kobercích byly
stopy bláta, ohoøelé sirky válely se po podlaze, postel byla
neustlána a kolem umývadla nacákáno. idle rozestrkány,
na politém stole talíøe se zbytky jídla, pinavé límeèky, rozházené vodové barvièky, pokaòhané papíry, brusle, rozházené
kameny dámy, po idlích a na pohovce kusy odìvu, zablácené boty pod stolem - a vzduch nevìtraný, tìký, ona atmosféra v nepoøádku drených panských bytù, kde zápach
a neèistota rády se postøiknou voòavkou.
V pokoji nebylo zatopeno. Stanìk sáhl na kamna a zamraèil se zlobnì.
Jako naschvál to dìlají ... øekl jsem jim pøece ...
Postál chvilku, poklepávaje rozèilenì nohou o podlahu; pak
otevøel dvéøe a zavolal do chodby:
Eliko !
Kdy se obrátil k Jeníkovi, nebylo u podrádìného výrazu
v jeho oblièeji; usmíval se dokonce.
Øeknìte si o hubièku, a pøijde, Ratkine ... zaertoval.
No, co tak hloupì na mne hledíte? Myslím to doopravdy ...
Ale Jeník pro rozpaky nevìdìl, kam by oèi schoval.
Pøestante s tím ... øekl koneènì.
Hezké dìvèe vpadlo do dveøí, jen se po nìm vítr zatoèil.
Do naehlených sukní zadulo, naèepýøily se a zavlály, i èerné
punèochy bylo vidìt. Ruce kamsi k bokùm sjely a v ivùtku to
zapraskalo, jako kdy tam nìco plamenem chytá.
,Jejej, pan Hugo má návtìvu!

A nemohu snad míti návtìvu, co? Pro hubièku si pøiel
ten pán, aby vìdìla ...
Ale ... ale! A kdepak se tady rozdávají hubièky?
Po Jeníkovi pøejel pohled èerných oèí. Zdálo se mu, e je
plný posmìchu. Oèi jeho zaprosily kamsi smìrem ke Staòkovi. Ale Stanìk jako by nepozoroval jeho rozpakù.
No, poèkala ... na to jetì dojde. Pøedevím nám tady zatopí, ano?
A potom?
Potom tu hubièku ...
Má to takový spìch? To já si radìji poèkám, a ten pán
bude mít vousy. A on taky poèká, e ? Bude nám to potom
lépe chutnat ...
Opìt pocítil na sobì Jeník pohled èerných oèí.Ale tento kráte
nezdály se mu posmívati. I to, jak to øekla, se mu nìjak líbilo.
Rozpaky jej opustily, vzhlédl a usmál se na ni.
Rozdìlávala v kamnech oheò a jazyk se jí ani na okamik
nezastavil. Kratièké pauzy vyplnila smíchem. Ne, vlastnì by
se nemìla smáti, dneska by vìru nemìla. Vdy, co se jí dneska nepøihodilo! Pamatuje se pan Hugo na toho malého desátníka, co sem za ní chodil? Nepamatuje? Takové knírky mìl,
jak kdy mu je pod nosem namaluje, a strach nìjaký o nì mìl;
mluvil-li, pøidroval si je, kalal-li, honem ruku pod nos, smálli
se, hned byla opìt ruka na nich ... a pøi hubièce se èlovìk ani
øádnì o nì poimrat nesmìl. Tak ... a ten desátník jí poslal
dneska psaní. Ne, takovou blbinu! e se o ní pìkné vìci dozvìdìl, e po dùstojnících nebude zbytky vyjídat ... a kdyby
byla nìco poøádného, e by u takové ... rodiny ani den
ve slubì nezùstala - no, takové koniny, jaktìiva nic takového neèetla. A aby se mìla pøed ním na pozoru a e ... poèkejte, jak jen to napsal? Ano, takhle: e by si sice nerad vzal

na svìdomí a sprovodil takovou potvoru ze svìta, e za to ani
nestojí, ale aby mu jen nechodila do rány...Tak to napsal - no,
a jí nìkdo øekne, není to hovado? A zrovna mu padne do rány
a pìknì mu øekne své mínìní, e by si mohl prsty oblíznout,
kdyby se jen k tìm zbyteèkùm po dùstojnících dostal. Tak mu
to øekne. A jen a jí nìkdo poví: jestlipak to není hovádko boí?
Stanìk leel na divanu, chu na erty u mu pøela; hle dìl
ke stropu a mlèel.
Jeník stál u okna a hledìl ven. Pokoj byl v zadní èásti
domu, okna vedla do polí. Teï to byla tam venku jediná snìhová pláò, svíravì pustá, umrlèí pod tím edým nebem, je
kadým okamikem chystalo se vysypat nové spousty snìhu. Nìkolik hromádek hnoje kouøilo opodál; na tìch sníh
se neudrel. Vrány zdaleka cítily jejich výpar a sletovaly
se k nim v celých hejnech; Jeník nìjak ostøe procioval chtivost jejich zobákù; také v nìm bylo cosi, co chtivì lapalo,
alostnì bilo køídly, vrhalo se dolù po koøisti a opìt vzletovalo, právì jak ty vrány venku. Na dlaních mìl pocit nìèeho
mazlavého, nové a nové hromádky hnoje promáèely
se bílým povlakem snìhu a vrány chtìly rát. Jednou v noci
rozmáèkl si na oblièeji tìnici. Zcela bezdìènì teï si na to
vzpomnìl, nebo pocítil cosi právì tak neèistého na svém
oblièeji. Kromì toho bzuèel mu u ucha chrobák, ano, takového nìco, co pøilétlo z trusu.Bylo to u levého ucha a celá
levá strana hlavy tøásla se mu odporem.
Pak zaslechl Staòkùv smích.
Obrátí se. Sluky u tu nebylo. Stanìk stále jetì leel na divanu, tloukl o sebe podpatky bot a s krátkými pøestávkami
propukal v smích.
To je holka, co?

Opìt se zasmál. Ale nucenì nìjak, od srdce mu ten smích
neel. Náhle se vak vztyèil a v jeho oblièeji objevil se takový
napjatý, bolestnì laèný výraz.
A víte, Ratkine, já mám tu holku stranì rád ..., øekl s jistou
zasmuilou tvrdoijností a snad jen proto, aby zakryl náhle
se dostaviví rozpaky, poèal se hroznì mraèiti.
Jeník vzhlédl a v jeho oèích bylo plno podivu. Neèisté a høíné ukrylo se ji opìt za barevné, vonné závoje, tajemství se nesdìlovalo ji hrubým hlasem, ale nechávalo blouditi ve svých
sladkých tmách a dovolovalo oèím nalézti jen to, co touily
nalézti. Hle, on ji má rád! On ji má rád! On i ona stali se náhle
èástí onoho krásného tajemství, a Jeník hledìl na Staòka oèima plnýma podivu; nenapadlo mu ani zdaleka, e by tu mohlo být nìco smìného.
Stanìk hledìl zamraèenì k zemi.
Ví to u ... øekl jsem jí to ..., dodal.
Co?
e ji mám rád, co jiného ...
Podiv v Jeníkových oèích jetì vzrostl; záøily a záøily.
A co ona? Jeho hlas byl jako oèi; záøil a záøil.
,Ona? No, smála se ...
Jeník zklamanì vzhlédl.
Smála?
Toti ... ne e by se mnì smála, ne, jak vy vechno divnì
béøete ...!
Stanìk se zamraèil jetì více, jistì jen proto, aby zakryl
vzmáhající se rozpaky.
Vdycky se smìje, i tenkrát se smála ... A co, plakat snad
mìla?
A øekla nìco?

Rozumí se, e øekla ... Øekli jsme si to vechno. Shodli
jsme se. Poèkáme jetì nìjaký ten rok a pak u uvidíme ...
Proè bych si ji nevzal, co? Ostatnì, i to jsem jí øekl a udìlám
to asi ... Nu a vojáky teï mùe mít, to mne nemrzí, vìøte mi ...
A se po ní fantí. Tìí-li je to ... A slyel jste ji pøed chvilkou,
øekne mi vechno. Vecièko. Pìknì za nos je umí vodit ...
Opìt se rozesmál, ale pohlednuv na Jeníka, ustal náhle. Pøi
posledních jeho slovech nastala v oblièeji tohoto zvlátní zmìna; výraz podivu zamìnilo leknutí, oèi se po dìsily a rty cukaly .
,,I vás bude vodit za nos ...!
Øekl to skoro bezdìènì, zdálo se, e byl sám pøekvapen
tím, co øekl. Krev se mu vehnala do tváøí.
A pohlédl náhle vyzývavì na Staòka.
Ano, i vás bude vodit za nos ...!
Ale vyzývavý pohled nevyruil Staòka z klidu. Houpal se,
obejmuv kolena rukama, a oèi mu úsmìvnì mikaly.
Myslíte, e bude? No, to není jetì tak jisté ...Ale i to jsem jí
øekl ...
Zasmuil se krátce. Pak se opìt rozesmál.
Výborná holka je to, zkrátka. Chacha, i matku ... zkrotila.
Nu, co na mne tak koukáte? Zkrotila. Chodil k nám jeden nadporuèík. Jednou byla u nás nahoøe spoleènost, i nadporuèík
... a najednou, kdee je nadporuèík? Zmizel. Chvíli to trvá,
nadporuèík se nevrací. I sejde maman dolù a - najde milého
nadporuèíka v kuchyni u Eliky. Rámus. Maman zuøila, stranì. Panu nadporuèíkovi byly jemnì ukázány dveøe, oh nae
maman umí dìlat scény! A Elika, s tou to u tak jemnì nelo; na místì aby prý se klidila a nepìknì nìjak ji maman
nazvala. Zùstaly obì samy v kuchyni, maman hroznì køièela;
Elika ani muk, jako by jí tam ani nebylo. Pak ale poèala ona

mluvit. stále hlasitìji a prudèeji; a èím ona více køièela, tím tieji mluvila maman. A ... zkrotila ji. Maman vyla potom
z kuchynì jako opaøená.
Jeník hledìl na jeden obraz na stìnì. Lovec s tesákem
v ruce a rozzuøený kanec hnali se tam proti sobì. Chtìlo se mu
skoro vykøiknouti, zavøel oèi. Teï! Teï! Zdálo se mu, a otevøe oèi, e uvidí na obrazu ji nìco jiného: rozdrásané tìlo,
krev! Krev!
Otevíral pomalu oèi. První, co uvidìl úzkou tìrbinkou pod
pøivøenými víèky, byla - Ale, kde se tu najednou vzala jeho matka?
Stála pøed ním a drela v ruce nìco bílého. Blaené teplo
válo z toho i z jejího oblièeje. Co to bylo? Ach! Kdy byl malým hochem, matka mu vdycky na noc nahøála noèní koilku;
zatetelil se vdycky zimomøivì a pak s rozkoí vjel do toho blaeného tepla, které mu matka pøeklopila pøes hlavu.
Otevøel rychle oèi. Nic. Jenom jako by nìkde dveøe prudce
zapadly. A hukot vìtru v telegrafních drátech; takový zvuk.
A nic.
Stanìk sedìl pøed ním a kýval tìlem, jako nìkdo, kdo hraje
na piano.
Pak venku v chodbì zaøinèela avle a bylo slyet Eliku,
ana s nìkým hovoøí. Pøíjemný muský hlas jí odpovídal.
To je jistì poruèík Hrádek ... povídá Stanìk.
Je po ui zamilován do sestry ... Neastnì, víte? On to
myslí vánì ... a ona by nejradìji celou posádku najednou ...
To víte, trápí se proto. Nerad se jí ukáe na oèích, jen tak obchází, jako mlsný kocour kolem kae, a vzdychá Elika, ta to
po nìm umí ... Poèkejte, zavolám ho ... uvidíte.
Vyel a vrátil se za okamik s mladým dùstojníkem.
To je mùj spoluák, Ratkin ...

Poruèík srazil podpatky a kývl hlavou k Ratkinovi. Podivno,
jak byl rozpaèitý; dlouho se rozhlíel, kam by odloil èapku.
Koneènì ji poloil na postel, pak jetì jednou se k ní vrátil
a trochu dále ji posunul, jako by se bál, aby nespadla. Poèal
kubati na svých rukavicích, ale nesvlékl jich. Stanìk mu pøisunul idli.
Rád na chvilku posedím, rád ... Nemám právì nic jiného ...
a - jak se vám daøí, milý Hugo ...? Dovolíte, abych vám tak
øíkal, e ano?
Jako mezi svými, jako mezi svými, poruèíku ...,øekl Stanìk, ne svým, jakýmsi muským hlasem; posmìek popotahoval u kdesi za cípek toho hlasu.
Bravo! Bravo! Tak je to dobøe!
A dùstojník se skorem zardìl.
Jeník hledìl úkradmo na jeho oblièej, který byl jako z vosku.
I oèi mìl podivné. Oèi byly sice tady, klouzaly po pøedmìtech tady v pokoji, namáhaly se, aby tu zùstaly, ale pøes to
jejich pohled odbíhal odtud stále nìkam jinam a s nìèím dalekým hovoøil. A úsmìv, to nebylo nìco na jeho rtech, nýbr
nìco pøed jeho rty, za èím se mohly ukrýti. Ale Jeník cítil pouze cosi podivného vanouti z toho oblièeje, smutno mu bylo
z toho a srdce pøepadla úzkost. Opakoval si, co o nìm vypravoval Stanìk. Neastnì zamilován, trápí se. Ale to vechno mu bylo hodnì nejasné. Èetl u ovem takové pøíbìhy v knihách, ale to bylo pøece jenom asi nìco jiného, krásné to bylo,
a Jeník si pøál, aby také tak se mohl trápiti. Ale tohle bylo jistì nìco jiného.
A tak, kdykoliv pohlédl na mladého dùstojníka, hrdlo se mu
stáhlo a oèi polekaly.
Stanìk potrhoval záludnì koutky rtù a mikal oèima; pøipravoval se asi na nìjakou èertovinku.

Hm, pøece jenom mìla pravdu sestra ..., øekl náhle. Poruèík sebou trhl; zardìní a bledost v jeho oblièeji se rychle vystøídaly.
Jak to? Nerozumím ... Hlas se mu drolil.
Pøeli jsme se spolu o vae oèi, máte-li èerné nebo modré
... Erna uhádla. Byla by mne málem ztloukla, kdy jsem stál
na svém, e máte èerné ...
Poruèík uèinil pohyb, jako by chtìl vstáti. Jeho oèi utkvìly
svìtelnì na Staòkových ústech.
A skuteènì ... modré oèi mám! Modré! Uhádla!
A jako by mu byl ten nadený výkøik odòal vechnu sílu, celý
se náhle do sebe na idli zhroutil. Sedìl tak chvilku se sklonìnou hlavou a jako ze sna nìkolikráte se krátce zasmál.
Stanìk se klebil a dával Jeníkovi nìjaké znameni; ztropil
si zcela zøejmì z dùstojníka ert.
Jeník to ji vytuil. Zmocnila se ho neobyèejná lítost. A stud.
Pohledl hnìvivì na Staòka; byl by ho nejradìji zbil.
Poruèík se opìt tak krátce zasmál, jako ze sna.
Jeník se ji nemohl pøemoci. Vstal.
Pùjdu ji, Staòku ..., Jste patný hoch, abyste vìdìl ...,
Stanìk odklonil hlavu, tupì se usmíval a mnul si ruce.
Poruèík vytrenì vzhlédl. Jeho oèi hnuly jako v horeèce. Poèal kubati na svých rukavièkách a hledìl z jednoho na druhého. Pak obrátil se k Jeníkovi.
A ... vy ji odcházíte? Mùj milý mladý pøíteli, ... chci vám jen
øíci, abyste nezapomnìl na poruèíka Hrádka ... Na modré oèi
nezapomeòte ...! Hleïte, pøeli se o nì - a ona uhádla! I natlouci proto chtìla, slyel jste? Pro moje oèi! A co teï s tìma
oèima! Vyloupat si je, aby nikdy u nièeho nevidìly, vyloupat
si je a jí k nohám poloit! K jejímu náramku je zavìsit! Hle,
oèi poruèíka Hrádka od jedenáctého pìího regimentu; vy-

loupal si je, protoe nevìdìl, co jiného dal by darem! Takový
je poruèík Hrádek. Vojákùm nerad ublioval -
Oèi mu kolem bloudivì zatìkaly, jako by nìco hledaly ...
Venku padal sníh, kdy Jeník vyel; vysoké, bílé sloupy víøily
ve vzduchu. Chumelenice houstla, bílé sloupy se skácely, ve
zmizelo v bílé tmì. Jeník zùstal náhle státi v ohromení náhlé
hrùzy. Tisíce ledových ruk vzpínalo se z bílé tmy po jeho hrdle.
Ach ne, ach ne, nebylo asi tak lehké íti!
Nìkolik zlých dnù mìl potom Jeník. Svìt jej obklièoval nenávistným kruhem úkladù a lí. Láska nechodila svìtem
s pomnìnkovýma oèima, nýbr s hadem za òadry. Øekne
s hadem, a ani tím nic nepoví. Snad jetì hùøe je, ve na tobì
bude jednou pokáleno, u si sám jaksi z útroby páchne, neèistá vìc do tebe ji sestoupila. A za nocí bývalo nejhùøe, nemono usnout z tìkosti mylenek, kame se tedy podìje,
k bohu se se svou mukou uchýlí. Jeník se modlil jako jetì
nikdy pøedtím. Své malé, ivé srdce nastavoval bohu
v sepjatých rukách, jak dítì nastavuje poranìný prst matce,
by mu jej pofoukala. Marnì. Bezohledné, pøísné oèi shlíely
dolù. Bùh ho ji nechtìl, pozdì, neèistá vìc ji do nìho sestoupila. Pozdì, nedal jsem se pøed tebou, høíná mylenko,
na útìk, kdy jsi se mi schýlila k uchu a eptala svádìjíc. Nezaclonil jsem si oèí, podíval jsem se jednou a to nestaèilo,
podíval jsem se i podruhé. Bùh vztýèil hrozebnì prst, ale já
se podíval jetì potøetí. Pozdì. Bùh ho ji nechtìl. Opìt
se vánivì rozmodlil. Pokrývka páchla slzami. Marnì.
Bledá, zimní noc stála v oknì. Pøistoupila a k jeho posteli
a vidìla zmítající se, malé, lidské tìlo. Chtìla potìit, a nevìdìla jak Nebo byla to jedna ze zlých nocí a potìit neumìla.
A pøece jí bylo líto toho malého zmítajícího se tìla a byla by
ráda potìila. Vzpomínala si dlouho na nìjakou písnièku. Ale

umìla jenom jednu. Ta písnièka, to byla meluzína. Zpívala ji
modrými, ztuhlými rty ...
Jeník ji slyel. U se nemodlil, neprosil, ani ruce nevzpínal.
Konec, konec. Meluzína plakala, vzdychala a úpìla. Bylo to,
jako by si nìkdo pøiel poplakat s ním. A Jeník plakal. Nejprve to byl pláè, který otøásal celým tìlem. Pak u jenom slzy,
tie kanoucí po tváøi. A koneènì i slzy oschly Oèi nehybnì
utkvìly na jednom bodu, rty byly pevnì stisknuty. Srdce
se sevøelo a zaalo jako v pìst. A to byl vzdor. Jako by tam
høebík zabil v ono místo, kam hledìly nehybnì oèi ... Pak koneènì pøece pøicházel spánek. A usínaje u, umiòoval si Jeník jetì - - e zítra - - - napíe psaní - - jakou bolest má - - napíe - - - Nevìdìl komu, nevìdìl ani, co vlastnì napíe,
zdálo se mu jen, e nìkomu musí vechno poalovat, svým
utrpením a zoufalstvím nìkoho ohromit, vyrazit ze sebe takový zoufalý výkøik, jako volání o pomoc v noci ...
A tìch jiter po takových nocích! Neèisté svìtlo sáhlo po tobì
jak studená, lepkavá ruka. Nu, bude u panstvo koneènì vstávat? ozvala se bytná a to byl první hlas nedobrého dne. Oba
spolubydlící zaklímali jetì, s ponokou v ruce. Zívalo se, odfrkovalo se nad umývadlem, drkotalo se zuby nad pøeøíkávanou lekcí, hrùza se zmocòovala z toho dne, který takto poèínal. Den tu stál jak staøec s jediným zlým pièákem ve vykotlané dutinì úst; tomu starci nesejde po celý den ze zlých,
pehujících oèí. Cestou do koly rostlo zátí a nejasná vzpoura, u jsi si nakonec sám, rachotil jak vùz kamení. Snìivé
nebe lepilo se ke støechám, kouø komínù padal dolù a prùjezdy páchly jak sklepy. Na kostelní vìi skuhraly kavky. Lidé
mìli nevlídné oblièeje a kalali. A pak tu stála budova, nadýmala se a polykala mládí. Chòap, a byls tam. Modré ilky
na mapách, proè nejste skuteènými øekami, s lodièkou

u bøehu, je by nás vzala a odnesla odtud? Kamna byla pøetopena, poèínala bolet hlava. Zvuk zvonce padl na tøídu, vèelí
úl zmìnil se v osikový lesík. Jeník si sáhl na èelo. Bylo pod
ním pusto. Dobrá, kdy pusto, tak pusto. Hledej si tam, starèe, s lucernièkou, najde-li co. Ale staøec si tolik práce nedal, dlouho nehledal, sednout a pecku, tu on maloval do notýsku skoro s rozkoí. A Jeník mu popøál této rozkoe za posledních dnù nìkolikráte; staøec maloval a nezamyslil se.
Natìstí nevìdìli profesoøi o jeho stycích se Staòkem; tím
jim ovem ula vzácná pøíleitost k bouølivìjímu rozhorlení.
Ostatnì od Jeníkovy návtìvy u Staòkù byly tyto styky úplnì
pøerueny; jenom jejich pohledy se nìkdy setkaly; Jeníkùv
pøísný a chladný. Staòkùv rozpaèitý.
A tu se pøihodilo nìco; s Jeníkem se opìt zatoèil barevnì
svìt. Pøilo psaní od Lidky ... Boíèku, ty muí noièky na papíru! A jak píe velké M! Ocásek nahoøe, ocásek dole a je
z toho velké M! Kytièku pomnìnek do rohu pøilepila, oh, Li-lili-li-du-neèka zlatá! Èetl a náhle osmutnìl. Do smrti nejdelí
by se byla trápila, kdyby jí byl nepsal; nebo jak to napsala.
A on, hlupák, nic takového krásného jí nenapsal! Èetl jednu
kníku a princezna se v ní tak trápila pro svého milého, a
se promìnila v labu; to byla ovem jenom pohádka, ale kdyby to bylo na svìtì jako v té pohádce, taky by u nebyla dìvèetem a kdovíèím by byla, tak se trápila, kdy on, Jeník, odejel. Ale ona by pøece jenom chtìla být také tou labutí. A proè?
Protoe v oné pohádce to tak hezky konèilo! Po mnoha létech se toti její milý, princ, vracel. el smutný, se sklonìnou
hlavou a plakal, protoe myslil, e jeho milá u dávno patøí
jinému. A jak tak jde, vidí u bøehu labu. I napadne mu, e princezna (toti jeho bývalá milá) chodí sem se svým manelem
k jezeru a krmívá labu. Plakal proto jetì více. Sedl si na bøeh

a jeho slzy padaly do vody. Labu pøiplula a k nìmu a pila
slzy. A kdy je vecky vypila, tu pocítila takovou radost, e
musela zazpívati. Kdy labu zazpívá, tak umøe. I tahle umøela, ale na jejím místì objevila se princezna. Sedla si vedle
prince na bøeh a plakali spolu tìstím. Pak li do hradu za èerným jezerem, slavili hned svatbu a mìli dìtièky. A proto také
jen by chtìla Lidka, aby to s nimi bylo tak jako v oné pohádce. Hle, takové krásné psaní píe! A pak to v douce! U nich
je mnoho snìhu a z vrku za kolou sjídìjí hoi a dìvèata
na sáòkách. Ona u letos nejezdí, protoe myslí, e se to pro
ni u nehodí. A s kým by také jezdila, kdy tu není Jeník! A tak
sedí jenom u okna a dívá se. Pøimhouøí oèi a tu vidí mezi hochy také Jeníka; má ovem nejhezèí sáòky, a kdy sjídí, mává
na ni èepicí do okna. Vidí jej zcela urèitì, i to, jak mu eulka
nad èelem ve vìtru vlaje. A tu nemùe si pomoci a musí plakat. Jeníkovi by srdce hrdlem vyskoèilo, kdy to ète; a ète to
u pokolikáté ...
Propuká v smích, ale slzy stojí mu v oèích. Vyskoèí a ouchne spolubydlícího do zad. To je ovem trochu poouchlý projev radosti, jeho spolubydlící je o tøídu vý a nezdá se býti naprosto spokojen touto neobyèejnou roztomilostí. Hle, on
se èertí! Není spokojen! Tu jetì jednu! A jetì jednu! A nìèí
ruka sápe se po Jeníkových vlasech, po eulce dokonce aj! Nedotýkati se, to je Lidèina eulka, hohoho! A sáòky jedou, sáòky jedou - bác! Oba válí se na posteli. A Jeník navrchu! Ale nehodlá nijak vyuít tohoto úspìchu, pustí druhého,
dá se od nìho povalit a nabouchat si do zad - tak jenom bouchej, kdy má chu, - a jetì! a jetì! Buchcuj si dnes
po chuti, do veèera budu dret.
A pak prý není na svìtì pro Jeníka jediné radosti! Jaké to
mìl oèi, jaké jen to mìl oèi! Ne, ani oèí nepotøebuje, oèi

mùe zavøít - pøece vidí: co je tu na svìtì krásy! Vèera jsi
nevidìl a dnes vidí - pøes noc se ten zázrak pøihodil. Jde
napøíklad Jeník, sníh chrupe pod nohami. Jako by dívèí zoubky cukr chroupaly! Mráz típe do tváøí, nutno se dáti do bìhu;
a Jeník by na konec svìta bìel, s vìtry na honìnou si hrál,
vechny vìtry svým juchej! pøekøièel. A pak mìsto! Byl snad
slepý, e toho døíve nevidìl? Tu se podívá, tam se podívá,
a vude nìco vidí. Hle, tu napøíklad knihkupec! Tolik pìkných kníek za výkladní skøíní! Na tu bys mìl chu - nebo jetì
více na onu! Má takový krásný název. Zámek u jezera. Bude
mít peníze ... a koupí. Tu zase jde pøed tebou dáma - a voní.
Boínku, jak voní! Nebo je slavný pohøeb a hudba hraje. Nìco
se pøihodí, je veliký sbìh lidí a lidé se tlaèí; pùsobí to radost,
protlaèovati se mezi nimi. Nebo pøijede do mìsta veliký cirkus a tu je, jemine, nìco k vidìní; popatøit na takovou krasojezdkyni zblízka, která mluví podivným cizím jazykem, a jak
ani jinak není mono, je taková krásná, taková hrdá a krásná,
- nìco takového musí ovem poblázniti hlavu. Jetì dlouho
budou vidìti oèi pohyb její ruky, ana vihala bièíkem o sametovou èernou sukni, zapátraná oèima kamsi do veliké dálky
...! A vidìti ji veèer, podobnou hrdé a nepøístupné královnì!
Tak, jak vdycky vstupovala do manée! A pak strachovati
se o ni, letící støemhlavì, s vánivì rozchlíplými rty a zavøenýma oèima, vyráející podivná zavýsknutí. A k tomu ona smutnì divoká hudba! Vracel jsi se pak domù jak z dalekého
mìsta, snad jsi byl v Africe, Indii, za moøem nìkde, nìkde
v dalekém barevném svìtì. A to jsi jetì neøekl nièeho
o divadle, o divadle prosím!
Co tady bylo krásy? Nìkdy to byly velmi ertovné hry, ale
tìch Jeník nemìl rád, nemìl rád akù; chtìl na jeviti vidìti
lidi se skuteènými radostmi a skuteènými bolestmi. A zejmé-

na lásku muù a en chtìl tam vidìti, lásku hovoøící závratnými slovy, tklivými posuny a nìnýma oèima. A tu stával bledý,
s rozvanutými prudkým dechem rty, a jeho oèi byly podobny
oknùm, do nich opøelo se jitøní slunce vekerou svou slávou ...
A zima u pøela v jaro a v Jeníkovi pøibylo jetì více na horké laènosti a dychtivosti ivota. Nepokojnì vzlykal ze spaní
za onìch nocí, kdy pøicházelo jaro. O jednom z prvních jarních veèerù hrál v jejich ulici kolovrátkáø. Vysoký, snìdý, krásný cizinec s vánivýma oèima, v sametovém promatìném
iráku. Úryvky italských oper naplnily ulici horoucím stýskáním a výkøiky vánì. eny naklánìly se z oken, dobroèinnìjí
a pohnutìjí ne jindy a házely cizinci do nastaveného iráku
peníze. Posílal jim dvornì zamilované pohledy a usmíval se,
ukazuje krásné, bílé zuby. eøilo se u. Vlaný, modrý stín leel mezi zdmi domù, zatímco jejich vrcholky byly poházeny
rùemi západu. Kdosi zatleskal. A hned vzápìtí tleskalo se ve
vech oknech, celá ulice tleskala; tleskalo se jaru, e ho bylo
tolik ve vzduchu, tolik v horoucích melodiích italských oper
a tolik v krásných pohledech a úsmìvech cizince. Sametový
irák zamával irokým obloukem. To u doel cizinec a
na konec ulice. Jetì jednou zamával kloboukem a usmál
se nejkrásnìjím svým úsmìvem; celá ulice mohla v tom okamiku vidìt jeho krásné, bílé zuby. Pak pøehodil kolovrátek
øemenem na plece a ubíral se dlouhými, rychlými kroky dolù
do pøedmìstí. eny zùstaly jetì dlouho vyklonìny z oken.
Jejich smích tryskal do chladnoucího vzduchu jak horký roztavený kov a dole pod okny chodil Jeník, lovì chøípìma po tom,
èeho byla plná ulice.
Jak krásnì bylo teï v mìstì, kdy pøilo jaro! Jako by krásná pohádka z neèistých slupek se vybalila. Z otevøených, kvìtinami zastavených oken znìly do ulic klavíry. Kdy ubíral

se ráno do koly, ulice se chumelily bílými zástìrkami sluek
pospíchajících do trhu a milé staøeèky potkával bloumající u
po svých ranních procházkách; jejich oèi mouraly proti slunci a oni se zastavovali, jako by se vemu divili a vynadivit nemohli. V parku byly stezky posypány lutým, øíèním pískem,
ve se tu rozlakovalo mladými lupeny a na lavièkách sedìly
krásné dámy, s kvìtinami pøipevnìnými k ivùtkùm a s knihou v ruce. I koncerty tu bývaly. A jak jaro postupovalo, rùzné
slavnosti nadely, domy byly ovìeny prapory a chvojí a èasnì
ráno chodila hudba mìstem. A veèer mohl sedat u otevøeného
okna, poslouchat zpívající jez a cvrèky a vdechovat vùni luk
a ípkových rùí, kterou vìtøík zanáel a sem ...
Ale mìl jetì jinou, vánivìjí lásku ne mìsto. Kraj. Jak
jen trochu èasu bylo, u si s ním leel v náruèí. Kdy se takhle
toulal krajem a byla tu jen obloha a hlína, slunce a vítr, pták
a pryskyøice, jaká to sváteèní radost byla v jeho prsou! Ach,
právì v tìchto mlèenlivých a zvuèících vìcech kolem nìho, je
s takovou láskou zdály se s ním slévati v jediný opojný, tekoucí
pramen ivota, právì v nich hlásili se k nìmu nejpokrevnìjí
jeho rodièe a dárci ivota. Jeho láska ke kraji vzrostla jetì
doma o prázdninách. Nebo tu byly lesy; co by kamenem
dohodil, kolkolem oumalo zelené vlnobití lesù. Tu se mohl
ztratit, tu mohl sníti závratný sen svého budoucího pohnutého
ivota. Èím vím nechtìl býti! Nestálo snad v knihách, které
èetl, mnoho o tom, jaké veliké vìci mono vykonati? Hle, tu
napøíklad vlast porobená spí; nebylo by mono ji probudit?
A mladou knìnu vídával o prázdninách v zámeckém parku. Chodívala zasnìná, s rukama zaloenýma nazad a krmívala pávy, vynoøující z houtin ozlacené své peøí, jako náhlé
pohádkové zjevení. Jeník vdy ukryl se za strom a ztlumil dech,
by se neprozradil. A hledìl na ni vytrenýma oèima, lekaje

se svého pøíli hlasitého tlukotu srdce. Pak kdy opìt zala
pomalým krokem mezi buky, el tam, kde døíve stála, a poloil
hlavu na ono místeèko.
A tak mohl prchati èas pøes toto kypìní mladé krve a jednotlivé dny s malými svými událostmi brázdily ji malými a prchavými stopami jak køídlo vlaovky hladinu øeky.
Pøela dvì tøi léta. A takový byl Jeník: sympatizoval s dobrodruhy, v prsou mu to vonìlo a mokvalo jak zahøatá jarní hlína, kùe se mu loupala pod letním sluncem, plakal pro nespatøené a jím nedotknuté eny, chystal chlapecké své ruce
k nìjakým odváným èinùm, hádal se v lesích s kukaèkami
a v hrdle mu houstlo neurèitým vzlykotem, mladými jásavými
bouøkami slz a smíchu, jako vánivá trompeta, chystající
se zavolat k útoku.
A potom po tìch tøech létech - - -

KAPITOLA DESÁTÁ
To byl Jeník Ratkin u v kvartì.Bydlil stále jetì v tomté
domì, rachotina stará, jetì jim nespadla nad hlavou a na
bábì bytné také jetì obruè nepraskla.
Dùm mìl cosi podobného mezaninu s nizouèkými kumbálky a v tìch bydlela stará vdova; mìla stále cihlové skvrny
na tváøi, nìco zelenì zápalného vaøilo se jí v oèích, vpøedu
èelisti scházel jí zub a kromì toho scházela jí i dobrá povìst.
pièatila ústa, kdy potkávala Jeníka na schodech, a oèi
se zelenì vaøily.
Nastìhovala se k ní rodina hercù. Duný herec pro úlohy
starých bezzubých starcù a tøicetiletá paní s bledým, úzkým
oblièejem, vypadlá jaksi z obhroublého rámce potulné míry;
hrávala neastné matky a eny tie trpící; hrávala vak z nouze i hateøivé tetky, nechutné figurky z fraek. Mìli asi ètyøletou holèièku.
Pøivezli jim nìkolik beden a nesli je nahoru; Jeník scházel
právì po schodech dolù a bílá paní stála mezi dveømi.
Pozdravil a ona podìkovala; pak stál pøed domem, drahocenný, jemný obraz nescházel mu z oèí.
Naproti v pøízemním oknì, velmi pinavém, tloukl vec
do kùe, ulicí pøeel staøec z chudobince v dlouhém, almunickém, edém pláti a velké vloèky snìhu, padajíce, vodnatìly na dlabì.
A jak tu tak stál, musil mysliti na mladou knìnu, kterou vídal doma v zámeckém parku. Nyní to vak byla bílá paní stojící mezi dveømi, je na se pøijala vechnu záhadnost
a nedotknutelnou, smutnou, nebezpeènou krásu knìny.

Dìvèátko pøibìhlo pøed dùm; to byla její holèièka, andílek
to byl a kvíteèek.
Vzpínalo dlanì a chytalo do nich vloèky.
Starobylá, ohromná vrata byla protluèena høeby s velkými
hlavicemi, které byly od poslední návtìvy císaøovy pozlaceny.
A tu dìvèátko nechalo vloèek a poèalo nehtem sekrabovati pozlátko; ruce vak brzy zábly, schovalo je tedy pod zástìrku, cupitajíc.
Pøitom dostal Jeník nìkolikráte úkosem její pohled; prsa
se mu naplnila rùovou nìností a dlouho neotálel.
Zachtìlo se mu èinu.
Nìkolik krejcarù v kapse mìl a vedle byl hokynáø. Odskoèil
k nìmu a koupil plnou kapsu fíkù.
Kdy se vrátil, dìvèátko se zavìovalo na velký kruh ve vratech. Byl na rozpacích; díval se neklidnì po protìjím oknì,
kde sedìl vec, a opìt po dìvèátku.
Náhle s jakýmsi beztvarým, irokým úsmìvem vykroèil a podával dìvèátku fíky. Poteèkovalo jej udiveným pohledem
od paty k hlavì.
Náhle odskoèilo do prùjezdu, dvé oèí blýskalo naò odtamtud z era. Nevìdìl nic chytøejího ne dìlati k tomu hodnì
dlouhý oblièej.
Ale k této písnièce znalo dìvèátko jetì jednu sloku; za okamik opìt vybìhlo pøed vrata, dívajíc se tupì do protìjího
okna, broukalo si nìjakou písnièku, a ty, strýèku s fíky, vlez mi
na záda.
Vzmuil se a podával dìvèátku opìt fíky.
Zase tak udivenì na nìho pohlédlo, ale tu, bim, vyrazilo mu
náhle fíky z ruky, poskoèilo, rozesmálo se a vbìhlo do prùjezdu.

Slyel je, cupitající po schodech a smìjící se; potom bouchly
nahoøe dvéøe.
Nesmálo se jen dìvèátko, snad se smála nyní i bílá paní.
Stál tu a sepjal ruce.
Myslil na knìnu, která krmila pávy a zmizela mezi buky. Ne,
nemyslil ji na knìnu. Na bílou paní myslil a jeden kout v jeho
nitru poèal se plniti podezøelým obsahem.
Mládì znepokojnìlo a plae zavylo; blýskalo se v dálkách.
A pak se to stalo.Vracel se po dvou dnech domù, dvéøe
v mezaninu byly otevøeny a dìvèátko stálo na prahu. Maminko, maminko, honem, to je ten s fíky!
Bílá paní vyla a omlouvala se; pøelévala se a tavila ve volném upanu, dlouhé vlny s ní chodily.
Bylo to nehezké od Kamily, ale musí jí odpustit, omlouvala
se.
Vyla i vdova s hektickými skvrnami na tváøích a zvala jej,
aby vstoupil.
Poèal tam chodit; a blýskalo se stále krásnìji a stále zlovìstnìji.
Paní Helena ehlívala a upravovala kostýmy pro veèer; záhyby jejího upanu se vlnily a rozlévaly havý vítr. Nemusila
se dlouho dívati a vidìla. Kdy nìkdy hodnì zbledl a køivily
se mu rty, zahryzla zuby do spodního rtu a poslala mu oèima
cosi jako pohlazení po nepokojné hlavì.
Nìkdy mnohosmyslnì øíkala:
,,I, ve mnì taky není nic dobrého, a zúila oèi na ahadla.
Jednou la kolem nìho a vsunula mu dva prsty za límec kabátu.
Zvrátil hlavu a stoèil po ní oblièej, bílý jako plátno.
Vytáhla rychle prsty a øekla: Ale ... chlapeèku ...??

Vdova se mnoho smávala a nepozorovanì, la-li kolem
nìho, dotýkala se ho podloudnými, významnými típanci.
Kamila protahujíc se mezi jeho kolena a kubajíc jej za knoflík, adonila, aby jí namaloval rytíøe.
I duný herec se u nich nìkdy v kuchyni zastavil, a navlhèuje
jazykem zpøelámané cigáro, pomlouval øeditele.
V tìch chvílích skotaèíval Jeník s Kamilou nejvíce, aby
se naò nemusil dívati; øíkával:
Kamilko, tahejte mne za vlasy ... Víc, jetì víc ...
Dìsil se nìèeho, nìco straného, cynického zdálo se leeti za vemi tìmihle vìcmi, nìjaký cynický zákon ivota.
Veèer po divadle èekával, a oni vyli, a el pak opodál
za nimi.
Duný herec mnoho kalal; jako by se ona vdy úe pøivinula k svému mui, kdy se rozkalal, zdávalo se Jení kovi.
A tu nakrèoval ramena a propoutìl zuby krátký sykot.
lo se tmavým parkem, zimní vichøice hýkala ve stromech.
Podobalo se to, jako by se sem sebìhly vechny pláèe svìta.
Pamatoval si z Vrchlického básnì slovíèko evoa a mumlal
do vichøice: evoa, evoa, evoa!
Bylo nutno projíti prùchodním domem; hlas se tu dunivì rozléhal. Jeník zaslechl, ana øekla:
Hú, to je zima ... u abychom byli v posteli ...
Evoa, evoa, mumlal Jeník.
U domu jich dostihl, a zatímco duný herec chrastil klíèem
v zámku, ptávala se ona Jeníka, jak se mu dnes líbilo v divadle.
Svítil jim na schody sirkou. Nìkdy sirka zhasla, a ne rozsvítil druhou, cítil panin dech blízko u sebe.
A tu se mu tøásly nohy jako dva nepokojné plameny a jeho
oèi bily vydìenì tmu.

Pak pøál dobrou noc a sedìl nahoøe obyèejnì jetì chvíli
na schodech, zatímco v koutech starého domu ozývaly
se vìtrné elesty a záhadná ukání ...
- - - Jednoho bøeznového jitra odjídìli.
Den pøedtím odvezli jejich bedny. Dva robustní mui tloukli
dunivì tìkými botami o schody, kdy je snáeli dolù.
Zùstaly po nich zotvírané dveøe, jimi èiel prùvan, bláto
na podlaze a zápach dýmek.
Táhlo tu a Jeník si pøidrel átek u úst; nepochybnì jen proto, e tu tak táhlo.
Kreslil Kamile posledního rytíøe; stála u nìho a leela tváøí
na jeho rameni.
Paní Helena z vedlejího pokoje volala Kamilu.
Tu pøetrhl náhle celou kresbu a øekl :
Maminka vás volá, Kamilko ....
Pohledla naò ulekanì, køivíc rty jako k pláèi.
Paní Helena znovu zavolala a Kamila odcházela zvolna, ani
u na Jeníka nepohlédnuvi.
Vdova pøistoupila k nìmu od plotny, popleskala jej po zádech, a obklopujíc jej zeleným hladem svých oèí, øekla:
Teï tu budeme sami hospodaøit, viïte? Pane, e si to nìjak zaøídíme ...
Hledìl na ni s pøihlouplým úsmìvem, co z vedlejího pokoje pronikl køeèovitý, zmítavý pláè Kamily.
Vstoupila paní Helena.
Co jste udìlal Kamilce, pane Ratkine?
Zbledl hroznì, zajíkl se.
Paní Heleno, paní Heleno...!
Nemohl více øíci. Zasténal pouze.
Nahmátl rychle klobouk a vybìhl ven A druhý den ráno odjídìli.

Stál nahoøe na schodech a poslouchal, a vyjdou.
Koneènì li.
Vdova sebìhla s nimi a dolù ke vratùm. Slyel její hlas:
A co vzkáe Kamilka panu Ratkinovi?
V odpovìï zaznìl jen drobný Kamilèin smích, snad smála
se i paní Helena.
Stál nahoøe, a u pùdy, s knihami v podpaí, a ze stropu visely pavuèiny obalené prachem.
V jedné z nich sedìl bachratý pavouk a cloumal nokami.
Cítil toho pavouka na svém srdci.
Pak bylo ticho a Jeník el. U jich nebylo vidìt. Zali.Vlak je
odnese. Bylo bøeznové jitro, pøedèasnì vlané, ulice se potily, dlaba klouzala pod nohou jak mìkkýi. Hlína v parku se paøila, køehké duhy slzely v kaluinách.
Blízký pivovar zapáchl sladem.
Tlouklo osm hodin, bylo u pozdì do koly. Obrátil se a el
dolù pøedmìstím, které prudce spadalo k øece. Pøed ním kráèel pán v galoích a pohvizdoval si; chvilkami toèil hùlkou
ve vzduchu. Domky v pøedmìstí páchly pod rozøeïujícím bøeznovým sluncem.
Pak u pán v galoích neel pøed ním, ale kdosi pøed ním
stále si jetì pohvizdoval. Posmìnì, ostøe, prohrál jsi, hochu, konec.
Koneènì pøiel k zelináøským zahradám a k øece. Klády tu
byly vyrovnány, byly vlhké a vonìly lesem, lze tu na nich prosedìt dopoledne.
Kromì toho ústila tu do øeky stoka z barvírny; veliké lalùènaté, duhové skvrny leely na èerné vodì; díval se do vody
a mìl pocit nìèeho stranì kalného.
Ztupìl ...
Odpoledne el navtívit vdovu.

Hledal nìkoho, kdo by mu pøipomnìl onu, která odela, kdo
by vyslovil její jméno, dotýkal se jí v hovoru.
Vdova nebyla doma, bylo zavøeno.
Za dvorkem byly ance. el na ance.
Vdova tam bila do divanu, jako by se s ním popadla do køíku.
Cihlové hlavice ancí, napité vodou, sálaly v slunci tmavou
èervení. A dole leel kraj jak ohromná hromada rozestøeného, vlhkého tøísla, které pod sluncem vonìlo.
Nasadili mi páni do divanu tìnice ..., povídá vdova.
Støíkla pína, Jeník se odvrátil.
A ke mnì mladý pán zase pøijde, povím mu nìco, èemu
se hroznì podiví ..., dodala jetì po chvilce.
Zavolala ze dvorku jednu enu a odnáely spolu divan.
I tu zatoèila po nìm jetì zelenýma oèima.
Po chvilce el také nahoru.
V mezaninu se otevøely dvéøe a vdova naò zakývala. Mìla
prst na ústech, oèi nastraené slídivì do vech koutù.
Tak jen jdou, mladý pane ...
S tichým elestem vzdouvala se a vyhrnovala jakási hrozná opona.
Kdy po hodinì vyel, jeho oèi natrenì bloudily. el domù
pavlaèí. U se eøilo; opøel se o zábradlí.
Dvorek zahoustl u tmou a z dlaby vylézaly krysy.
Díval se tam dolù do dvorka velkým vydìeným pohledem
a tøásl se zimou - -

KAPITOLA JEDENÁCTÁ
Jník se vrátil na své mtsto v gymnazijní kapli a otøepával si
kolena tak hluènì, e se po nìm a ohlíeli. Pak zamnul jaøe
rukama, byl by nejradìji propukl v hlasitý smích, takovou mìl
radost.
Podaøilo se mu! Hurrá! Zrovna pod slídícím èenichem proklouzl!
Pìknì si to zaøídili, aby snad nìjaké høíné dui nenapadlo
vyhnouti se zpovìdnici a boímu stolu; obavy pøece jenom asi
mìli, e by nìkomu mohlo býti nepøíjemným prvé a o druhé
e by nestál, - vymysleli si tudí pìkné zaøízení, aby ádná
z mladých duí nepøila zbyteènì do høíchu. Ve zpovìdnici
dostane stvrzenku, e jsi se skuteènì vyzpovídal, a druhý den
pøi pøijímání ji odevzdá. Pan katecheta bude mít aspoò klidné svìdomí, e v svìøeném mu ovèinci ádná oveèka nevypovìdìla poslunost. Ano, to vechno je správnì a dùkladnì
promyleno; jde jen o to, aby svìøené oveèky uznaly tuto vzácnou péèi o spásu jejich duí. A potud je vechno správné.
Nebo kdo by pochyboval, e oveèky skuteènì budou tak
uznalými? A pøece je nìco èervivého - v ovèinci svìøeném.
Napadnou takovou mladou hlavu velijaké poouchlé mylenky. Tak napøíklad uvésti v náleitý pomìr tuto zpovìdní stvrzenku, tento mizerný vyzvìdaèský kousek papíru - s bohem?
A z jedné otázky vyrùstá druhá, z jedné pochybnosti, která si
jetì netroufá uklíbnouti se, vyrùstá u druhá, posmìná u
a bezohledná. A pak u ti èert nedá dobøe dìlat, ohlíí se,
jak bys pøeel od slov k èinùm, se zpovìdní stvrzenkou se tedy
naskytne taková pøíleitost a u se to provede.

Podaøilo se. A hned bylo veseleji. Ale pøedtím nebyly dobré
dny.
Jeníkovo nitro vecko otøásalo se dosud tím, co zail pøed
nìkolika dny. Venku bylo plno jarního slunce, vude bylo bílo
a èisto z nìjakého nového svìtla, ale na Jeníka slunce
se nesmálo; leelo na nìm jako pohled nìèích oèí, které se divily a litovaly. Odevad hrnul se naò neobyèejný stesk. Nìco
navdy uprchlého zdálo se mávati na rozlouèenou v modré
hlubinì oblohy a usmívati se skrze slzy, laskavý vìtøík tìil,
ale potìit nemohl.
Nebyly to dobré dny. Neodcházelo to od nìho, stále znovu
a znovu jej to znásilòovalo, ve vech koutech to vyrùstalo jak
jedovatá, purpurová houba. Celý svìt vydá val omamný elest odhalovaných atù. Za vemi okny byly temné pokojík,
kde se to dálo mezi dvìma lidmi za horkého epotu. Celý
svìt podobal se pøekocené enì, nìkomu dosud známému,
který se pojednou vecek zmìnil, kdy byl pøekocen; snad
z pøekocené eny vyskoèila druhá, ukrytá dosud ena, by ti
bez ostychu ukázala a dala vechno, a opìt zmizela, tak málo
pøirozeným se zdálo to, co se dálo. Vechny suknì vydaly svá
tajemství, nohy v sukních nosily eny do temných pokojíkù, by
tam z nich vyskoèila druhá, ukrytá dosud ena, ach, a byly jste
pro nás, nohy, jakýmsi trapným pøekvapením tehdy, kdy jste
se objevily pod odhalenou sukní, na vechny suknì hledí me
nyní s jakýmsi trapným udivením.
Nebyly to dobré dny. Byl tím stále jaksi olepen a vysilován.
Tìlo se bránilo. Nepoznavi dosud pravého, vzbouøeného hladu, nemohlo býti nasyceno do usmíøeného klidu.
Láska vyla naprázdno. Láska byla jen zranìna hrubou uèitelkou rozkoe. Uèitelka, bìda, zahovoøila potom také o té,
je tu byla bílou paní, a snad e mìla a vìdìla proè, la hned

do plného. Bílá paní stála tu obnaená jejíma plenícíma rukama, jediného bílého místeèka nezbylo na jejím tìle. Nebylo u
té, která se podobala knìnì v zámeckém parku. Uèitelka
snad zpozorovala, e zamíøila skuteènì do plného. ,,I kouknìme, jemináèku, snad se do ní opravdu nezamilovali? A nakonec
si myslejí, e by byla dìlala drahoty. Teï jim to mùu øíct, nìjaký
tuení mìla a legraci z toho mìla taky, to jen tak pøed nima
byla svatá, ale pøede mnou to holt øekla na plnou hubu, e by
jako s nima z toho jetì moc nemìla, ale øekla to otevøenìjc,
povídala - - jdou, jdou, co dìlají, mají pøece rozum - -
Následující dny, to byly dny smuteèních slavností. Jeník pohøbíval nerozumnou svou lásku. Bylo mu jako nìkomu, kdo
se dozví nad rakví své milenky, e byl od ní klamán. A milenka
leela v rakvi, ale ve výrazu jejího oblièeje nebylo vìdomí høíchu; spíe jakýsi utìpaèný úsmìv vystupoval z odhrnutých
koutkù jejích rtù a z dùlku brady. Tento úsmìv øíkal: Nu tak,
chlapeèku, budeme u rozumní?
A bylo to potom v nedìli. Jeník proleel celý den v hrozných
bolestech hlavy. Kveèeru se probudil z krátkého spánku. Otevøel oèi a vecek se udivil. Hlava u nebolela, podivná tklivost leela na vem, pocítil neobyèejnou úlevu. Byla krásná
jarní nedìle, vichni odeli, byl doma sám. Záclonky v pootevøeném oknì tichounce povívaly a zvuky kolovrátku odnìkud sem doléhaly, zjemnìné dálkou, podobné pouze krátkým
zavzlyknutím. Pak dìti kdesi pod oknem zdvihly køik,
v pøedmìstí nìkde, bylo slyet chlapecké i dívèí hlasy, jásot
jen kvùli jásotu; køik se blíil a bylo to jak fanfáry jara.
Jeník potøásl hlavou, vlasy mu spadly do èela. Vjel obìma
rukama do vlasù a byl by jásal s dìtmi.
Ruce zùstaly vztýèeny nad hlavou, zaluskal prsty. Nìjaká
otázka zdála se bzuèeti náhle v pokoji, jako èasný chroust,

pøiletlý sem zvenku: Nu tak, chlapeèku, budeme u podruhé
rozumní?
Budeme, budeme! zajásalo to v nìm a on opìt luskal prsty
a potøásal hlavou, i peøinu odhodil a kotrmelec v posteli udìlal A tak tedy nadely velikonoèní exercicie.
Katecheta mìl oèi zelenìjí ne jindy a jeho hlas konal pravé divy, Svìdomí svìøených mu oveèek mìlo býti dùkladnì
proklepáno. Kdo na to zapomnìl, mìl si znovu uvìdomiti, e
Kristus umøel na køíi za nás vechny, kteøí válíme se v neøestech a høíích, a e kadým novým høíchem pøibíjíme Krista
znovu na køí ...
A høíchy, ano, jaká náplò høíchù! Jako svrabem, tak pokryto
jest vechno høíchem! Ale èlovìk mající svrab se aspoò krabe, mezi èisté lidi nejde, v koutì nìkde sedí a krabe se,
krabe hnis bolákù svých, pln hanby a studu, leè høíník s tváøí
pokrytecky nevinnou po tritích veøejných netítí se chodit
a hanbu své due na odiv stavìt. Zelené oèi katechetovy bodly
v ona místa, kde stáli áci vyích tøíd. Ano, nyní, pøed svatou
zpovìdí, chtìl by on tak na mnohého prstem ukázat a optati
se ho: Proè jsi sem veel, nemaje roucha sváteèního?
Zamlkl na okamik, zatímco jeho ravé oèi slídily v oblièejích. Ozvala se rozpaèitá zakalání, pohledy uhýbaly, nìkolik
tváøí zèervenalo.
Katechetovi lezly oèi témìø z dùlkù.
A si nemyslí nikdo, e høích lze utajiti. Na tváøi kadého èerným písmem je napsán a hanba jeho je zøejmá oèím knìze ...
Jakoby náhodou setkaly se v tom okamiku oèi katechetovy s Ratkinovými. Ratkin cítil, e se zaèíná èervenati, ale opanoval se a s jakýmsi posmìným vzdorem vydrel katechetùv pohled.

Horlící hlas náhle jaksi ztemnìl, skoro v mumlání pøeel, lo
asi o náladový úvod k nìèemu velmi dùleitému. O nìjakých
velmi zajímavých høíích bylo nutno se zmíniti.
Nezesmilní!
Nezøízená ádost tìlesná, vznikající z pudu pohlavního - - -
Dovede pochopit, mládei, jaká hrùza tu èíhá za kadým
slovem? Pohleï jen k onìm ústùm na kazatelnì; nejsou to ji
lidská ústa, nýbr ohromný otvor oné trouby, která tì jednou
zavolá k poslednímu soudu! Bìda, tøikrát bìda, necítí-li to,
nestojí-li tu jako pøimrazena, s roztreným srdcem! Bìda, tisíckrát bìda, má-li pro ta ústa jen úsmìek.
Zaryjte se v prach zemì ústa, která jste se u poskvrnila!
V smaící plameny promìòte se mylénky trýznìné neèistou
zvìdavostí! V bezmocný pahýl promìòte se ruce, které jste
se u dotekly! V jediný bolák promìòte se tìla, která jste u
zahoøela!
Ratkin hledìl na katechetùv oblièej. Nebyl nijak ohromen
vánivými vìtami, mìl jen dojem odporného divadla.
Pak pohlédl smìrem k lavici, v ní sedìli profesoøi jak je to
mono, e nikdo z nich neprotestuje! napadlo mu. Co oni
nevidí odporného divadla? Ale v pøísných jejich tváøích nezraèilo se ani nejmení pohnutí; jako zapráená okna prázdného domu, tak tu civìly ony zamøelé tváøe. Ratkin pøebìhl je
rychlým pohledem. A náhle byl potìen, profesora Ramlera
tu nebylo. Ano, to byl takový ... trochu jiný èlovìk Nebylo to
zapráené okno prázdného domu!
Za tím oknem nìkdo il, objevil se èasto v oknì, by pokýval
hlavou a usmál se.
Za tím oknem neosnovalo se spiknutí proti nim, odtamtud
bylo pøihlíeno s tichým porozumìním.

Nenalapoval zvysoka, neplul nad nimi v nepøístupnu. Rád
zíval. Vstoupil do tøídy a u zívl. Snad se nudil pod tímto stropem, jako oni.
Nikdy nekáral, alotria, dála-li se u nìkde v lavici, pøibíjel
pouze svým zvlátním úsmìvem, pøivádìjícím v pohyb levý
koutek rtù a vrásky kolem levého oka; a podivno, pouhý tento
úsmìv vhánìl pøistienému rumìnec do tváøe a udroval jej
dlouho v rozpacích. Doel-li mezi jeho hodinou nìjaký mravokárný obìník, který mìl býti pøeèten, èinil to s posmìnou
nedbalostí nebo s komickým pøibarvováním hlasu. Tak
se kdysi prozradilo, e áci gymnázia, i z niích tøíd, navtìvují pokoutní hospody, tam se opíjejí, kouøí a hrají v karty. Výsledek dlouhého vyetøování bylo exemplární potrestání tøí viníkù a dlouhatánský obìník, který mìl býti actvu v kadé tøídì pozornì pøeèten. Profesora Ramlera zastihl obìník pøi
jeho hodinì v septimì.
Pøelétl jej zbìnì oèima. Hmm ...hm ...no, dobøe ... Pan
øeditel vám vzkazuje, abyste tolik neflámovali .. Více neøekl.
A pøitom se ani neusmál. Mezi ním a ostatními profesory bylo
zøejmé napìtí. Profesor Ramler uíval zvlátního jemného
parfému, co poskytovalo ostatním profesorùm pøíleitost
k hrubé neetrnosti. Vstoupili-li po jeho hodinì do tøídy, vtáhli
vzduch a u u se kasali Kdo mìl teï hodinu? Profesor Ramler, ne? Vechna okna otevøít! Jednou opìt lo nìkolik studentù kolem øeditelny, kdy tu se pootevøely dvéøe. Kdosi byl
na odchodu z øeditelny. Bylo jasnì slyeti duný, zaschlý hlas
øeditele. Doufám tedy, pane kolego, e si dobøe mínìná slova svého starího, zkuenìjího kolegy vezmete k srdci. Porouèím se vám ... Dvéøe se otevøely zcela a vyel profesor
Ramler. Sòal brýle a èistil skla kapesníkem. Na jeho rtech jako
by se sbíral úklebek, ale místo úklebku zívl. Jeho oblièej

nejevil ádného rozèilení ... A takových podrobností, z nich
bylo mono souditi, e pomìr mezi ním a ostatními profesory
je silnì pøiostøen, bylo známo více. Skuteènì, profesor Ramler tu nebyl. A Ratkin byl potìen. Zùstal pìknì doma, omluvu tøeba panu øediteli poslal: Zuby bolí, nemohu pøijít - nebo
podobného nìco. A Ratkin u za okamik vìøil v tuto omluvenku a takovýhle obrázek mìl pøed oèima:jak øeditel s omluvenkou chodí od jednoho profesora ke druhému a kadému
s významným úsmìvem povídá: Kolegu Ramlera bolí zuby
... a kadý z nich se také tak pouze významnì usmìje, jako
by chtìl øíci: Pìkné zuby, známe to - - V tém okamiku vak katechetùv hlas vzruil opìt Ratkinovu pozornost.
Hrozím se, e bych mìl uvìøit, e je tu mezi vámi do konce
nìkdo, jen oddav se celý ïáblu, propùjèil tìlo své hanbì -
Propùjèil tìlo své hanbì! Hlele, tedy tak se tomu øíká? A on
se hrozí uvìøit, hehe! Ratkin byl stren náhle pocitem prudké
radosti. Nue, on se oddal celý ïáblu! Propùjèil tìlo své hanbì! Ale nelituje. Nemyslí, e spáchal høích. Smuten pro to byl,
to ano; ale ne proto, e spáchal høích, ne proto! A nic se nehroz uvìøit: je tu skuteènì nìkdo mezi námi ... Kdyby mohl,
øekl by ti, e se ti smìje! e ti nevìøí! A e míní ve høíchu setrvati, tak!
Mìl v tom okamiku radostný pocit vykonané pomsty, odemstìné køivdy. Stál tu a v oèích mu blýskalo. Bylo v nìm mladì a krásnì, jak pøi jarní bouøce bývá asi zemi - - Tak se pøipravila jeho due ke zpovìdi. Byl sám vecek udiven tím novým svìtlem a v jeho nitru to tryskalo a houkalo jako
výstøely. Tak náhle se to s ním pøihodilo, nahle se stal bojovníkem. Èeho? To jenom nejasnì chápal. Ale - nebyl tu nìkdo,
jen mu chtìl násilím zavázat oèi? Neplíil se nìkdo potmìi-

le k jeho srdci, aby je oloupil, okradl, zbavil odvahy, by samo
se probojovalo? Jak se to tam dole vechno vzepøelo!
A jak tak v nìm rostla chu k zápasu, musil vzpomínati
na øadu pøíbìhù, které kdy èetl; to byly pøíbìhy o junácích litých z jednoho kusu, pøíbìhy, v nich ve se obìtovalo za èistý
cíl a za kadou píï urvané pùdy platilo se krví, kde zrak se zbabìle neuhnul a zbraò se nevydávala bez boje nepøíteli, kde
se vztýèeným èelem vrhaly se vánivé oba loby ve tváø sveøepému utlaèovateli, - a tìmi pøíbìhy posiloval svou chu
k zápasu. Hle, onen kováø napøíklad s perlíkem v ruce! To u
nejsou bodákùm nastavená prsa, to je skála z nejlepího èeského køemene! A vztýèený perlík, hrom, který dosud neuhodil! Ale uhodí! Vzdej se, kováøi! Ne! Rozmysli si, kováøi! Ne!
Musí! Ne! A Ratkin nahlas køièel: Ne a ne! A bylo mu, jako
by se dával na po chod za zvukù hudby, pod výbojnì vlajícími
prapory ...
Pak nadeel den zpovìdi a to byl takový den, e nemohlo
dát slunce zemi krásnìjího daru. Kadá vìtvièka v parku
chvìla se jak ilka s proudící krví, mladé, pøes noc vyraziví
listí èepýøilo se jak kanárci po koupeli, vude bylo cosi jak
pohled hlubokého rozzáøeného oka, jako poletující polibek
nebo jako rozèesaný zlatý vlas ...Víèka se pøivírala jak pod
tlakem nìèích rtù a tváøe prosily, aby je vánek pohladil. Ratkin mìl pohnutý den. Tak co, sluníèko, budeme dìlat èertovinky, ano? Øeèeno a udìláno. Bylo to ovem pøíli málo podobno pokání, ale kdy bylo tak tìko v takový den øíci svému
svìdomí, e je obtíeno høíchy, nebo pøedstaviti si boha jako
pøísného, zamraèeného soudce. A tak u hned po ránu
s Ratkinem èerti ili. Ponìvad nevìdìl zatím nic lepího,
navtívil báby v trhu. Dobøe to myslil, ale zaèni si nìco
s babami. Byly by ho uklovaly, ponìvad øekl jedné z nich, e

je podobna jeho mladí sestøe. Chtìj potom øíci blinímu nìjakou lichùtku, postìoval si Ratkin a uznal za vhodno zkusit
své tìstí na jiném poli. Chodil ulicemi a vdycky obèas ohledl se po slunci. Tu pokadé smekl klobouk smìrem k nìmu
a øekl: Sluebník, jasnosti ... ale máme to dnes na sebe tìstí,
poøád se potkáváme ...! Ale ponìvad, a se hnul kam se hnul,
vude bylo slunce, koneènì jej to omrzelo, udìlal na slunce
dlouhý nos a øekl: A ví co? Vlez mi na záda. I slunci bylo
vak dneska nìjak do ertu, vlezlo mu skuteènì na záda,
pøedlo tam a vrèelo jak kotì a teplé místeèko mu tam vyhøálo. Nechal Ratkin kotì kotìtem a jeho pohled padl na pøicházejícího proti nìmu pána. Penzista nìjaký, scvrklou hlavièku
na tenké stopce, v oèích mu milo a krùèky ap-ap-ap, co
jeho hùlka vyukávala na chodníku uk-uk-uk. Kdy si ná
dìdeèek babièku bral, pomyslil si Ratkin, rozhodl se náhle
na èemsi a pøistoupil k starému pánovi. Ten udivenì vzhlédl
a bylo to v jeho oèích, jako kdy pavuèinku prstem propíchne. Ratkin nabral nejvánìjí výraz, jakého byl schopen,
a smekl hluboko klobouk ,,Jdu dneska ke zpovìdi, vanosti,
a proto vás prosím, byste i vy mnì høínému odpustil, jestli
kdy - - zkrátka, odpustme si, co jsme si ... Starý pán zalokal
bezzubými ústy jak ryba na suchu a hledìl vyjevenì na ruku,
kterou mu Ratkin podával. I-i-i ... mladík jakýsi... a neznámý
... prosím, co libo ... Ale vtom ji jej uchopil Ratkin za ruku,
potøásl jí silnì, opìt hluboko smekl klobouk, a zachovávaje
stále nejvánìjí výraz, odcházel se vztýèenou hlavou, ani
se neohlédnuv - Bylo to zlé s Ratkinem toho dne. Èert ho posedl, nic jiného
to nebylo. Kající lítost nedostavila se ani v posled ním okamiku, kdy u pøiklekl, aby otevøel knìzi høíné své srdce.
Kdy zpozoroval nad svou hlavou ehnající pohyb jeho ruky,

mìl dojem, e poèíná nìco, pøi èem bude tìko udreti
se smíchu. Co jen to mìl ten èlovìk v sobì za mìch, e mu
tak hvízdalo v nose? A proè jeho oblièej vyjadøoval takovou
nudu, teï v okamiku, kdy mìl býti prostøedníkem mezi bohem a jím ? Hle, on dokonce poèal krmiti nos tabákem, jen
aby ubohý, k nìmu pøiklekající høíník nemyslil si snad, e
nalézá se nìkde blízko bran nebeských, nýbr na docela obyèejné zemi, kde kadý zpívá, jak mu zobák narost. A Ratkin
náhle zpozoroval ucho, které se schýlilo smìrem k nìmu. To
ucho èekalo A jak tak hledìl na ono ucho, u jej posedla bláznivá mylénka: co aby svìøil tomuhle uchu nìjakou stralivou historii, a by se pøi ní krev v ilách stavìla? Spletl zpovìdní formuli, páté pøes deváté, a zaèal. Zpovídá se a vyznává, e trápil zvíøata. Knìz se pohnul. Ano, trápil zvíøata. Tak
napøíklad chytal myi, napíchal do nich pendlíkù a pak je pustil. Nìkolika koèkám uøízl u ocas. Jednomu psu pøedhodil
kus masa, do nìho nabodal cvoèkù. Knìz odklonil ponìkud
tólu a pohlédl na Ratkina udivenýma oèima pod tìkými,
pøepadávajícími víèky, v nose mu zahvízdalo jak enoucí
se vichøice. Ale Ratkin byl neumlèitelný. Nejhorí vìci dìlal
s ptáky, to musí vyznati. Rdousil mláïata pøed oèima ptaèích
samièek, poléval hnízda s mláïaty vaøící vodou, okubal celého ptáka a pak ho pustil, trápil ptáky v kleci hladem, upaloval jim noièky sirkami, uøezával hlavièky - takové vìci dìlal.
Knìz opìt naò pohlédl, ale Ratkin nepozoroval v jeho oblièeji
nejmení stopy po nìjakém bolestném údivu nad jeho høíchy
prolezlou duí, hledìl naò spíe tak, jako by se ho chtìl optati, kolik je hodin nebo bude-li brzy hotov. Tenhle onudìný pohled pùsobil naò tak, e zmlkl. Dostal nìkolik otázek, na nì
jednoslabiènì odpovídal. Høeil-li proti estému pøikázání?
Nìco prudkého hnalo se mu do úst, ale zahryzl náhle rty a øekl

neobyèejnì ostøe: Ne! Snad jen v mylénkách nebo øeèmi
høeil, dotíral knìz novou otázkou. Ponìvad nedostal odpovìdi, vzhlédl tázavì k Ratkinovi; teprv teï vyhrkl Ratkin pøímo
proti jeho oblièeji prudce: Ne! a rty mu zbìlely.Knìz chlemtl
visícím spodním rtem a poèal drmoliti cosi, co bylo pøehluováno hvízdáním jeho nosu. Ratkin z toho porozumìl jen tomu,
e i zvíøátka stvoøil pánbùh, a proto e se jim nemá ubliovati,
e kadý høíník je oním oldnéøem, jen podal Kristu houbu
namoèenou v octì a e pøijde-li nìjaká nemravná mylénka,
nutno si jen vzpomenouti na vzor èistoty, svatého Aloisa, patrona studentské mládee. Ratkin si v duchu sliboval, e
na tohohle patrona jistì nezapomene. Knìz mu poehnal
a vztáhl k nìmu ruku, aby ji políbil; ale Ratkin, jako by toho
nepozoroval, vzal pouze od knìze zpovìdní stvrzenku a el.
Roupy v nìm zùstaly i druhého dne pøed pøijímáním. Chtìl
ukázati, aspoò sobì ad oculos, e mu nezáleelo na takhle
nabízené spáse due. Stvrzenku sice odevzdal, ale støeliv
kolem sebe zvídavì oèima, místo by pøiklekl k pøijímání mezi
ostatní, uklouzl opìt druhou stranou na své místo, jako by
se nechumelilo. Byl jist, e toho nikdo nezpozoroval.

KAPITOLA DVANÁCTÁ
Èekalo jej vak pøece jen malé pøekvapení.
Kdy po pøijímání vycházel ze vrat ústavu, stiskl mu nìkdo
loket. Vzhledl a vidìl svìtlou, vlasatou hlavu s kloboukem v týle
a smìjící se ústa v oblièeji záøícím jak mìdìný kotlík.
Tak pojïte, mui, ... pojïte ... na slovíèko! povídala smìjící
se ústa.
Ratkin znal studenta od vidìní; byl z nìkteré vyí tøídy.
Pøímo u gymnázia byl park; jak tam veli, ponoøil student
pihami trochu skropený nos témìø do Ratkinova oblièeje, støelil oèima za sebe, vpravo a vlevo a zazubil se.
Vítám vás, mui, od stolu boího ...!
Ratkin zatuil cosi a zmatenì hledìl na smìjící se ústa. Student se náhle rozhorlil.
A co ... snad si nemyslíte, e ... nìco blafnu? Já! já! Vidìl
jsem - a dost! Vlastnì ne dost - vidìl jsem a ...seznámíme
se...
li, student stále jaøe rukama mnul a trousil smích.Usedli
na jedné z odlehlejích cest na lavièku.
Valenta se jmenuji ...Karel Valenta ... Kódl, zkrátka ... Tak
se mi øíká ...Toti Zach mi tak øíká ... Neznáte Zacha ... sextána? Ne? Toho musíte poznati ... Oh, Zach! Zach! To je junák ...
Zach ...? Takový dlouhý ... s bradkou ...?
Rozhodnì s bradkou ... ale i jinak, nejenom s bradkou, s celou hlavou ... s hlavou, jakých je málo ... A co vám neøeknu ...
ta hlava, jakých je málo, ne, vùbec ne málo, druhá taková
se nenajde, za to ruèím, já Kódl Valenta...

tedy ta hlava se tluèe ve kolních lavicích, repetovat ji dokonce nechají ... ano, takové profesory máme, bl-by, jáøku, blby, e nepoznají hlavu s mozkem ... Ale - a! Já vám to dnes
øíkám a pamatujte si, e jsem vám to øekl: Zach jim jednou
ukáe, u-ká-e ...
Zdál se být hodnì vøelý èlovìk, tenhle Valenta. Kypìlo to
v nìm jak v pøetopeném kotli a slova unikala mu z úst, podobna horké páøe. Ratkin se rozpomenul; jméno Zach u skuteènì nìkolikráte slyel, jednou mu jej i kdosi ukázal. Byl to
u starí student, jeho jméno mezi mladími studenty mìlo
jakousi aureolu. Dìlal profesorùm velkou hlavu. Znal snad
dobøe vechny cesty, které vedly za kolu.
,,Jak se jmenujete? optal se náhle Valenta.
Ratkin ...
Ratkin, Ratkin ... Snad to nezapomenu ... Èím je tatík?
Soudce.
Hm!
Vyòal z kapsy náhle malou kníku v èerné vazbì.
Znáte?
Co je to?
Draper. Dìjiny konfliktù mezi náboenstvím a vìdou. Kacíøská kniha ...
Neèetl jsem.
A Ratkin se zaèervenal.
Ne? To, vzít a èíst ... Vlastnì, ne èíst - studovat! Uvidíte pochodeò!
Tu se vak pøeruil.
Øeknìte mi ale, Rrrrr - Ram ...
Ratkin ...
Zatracené jméno, Ratkin, e ano? Øeknìte mi ale, Ratkine, ... proè jste vlasnì neel k pøijímání?

Ratkin opìt se zaèervenal. Pak jaksi nevrle øekl:
Ani k zpovìdi bych neel, kdyby to lo ...
Valenta hledìl naò delí okamik pozornì ze strany, náhle
vak se jaøe rozesmál a zamnul rukama.
,,Ale vdy vy jste ... skuteènì - jak bych to øekl? - povaha u
taková nìjaká ... rebelantská, na oèích to èlovìk vidí.
Ratkin se musil usmáti, nebo Valentùv oblièej s mourajícíma oèima vypadal v tom okamikù velmi smìnì.
Tu vak uhodil se Valenta nìkolikráte do èela a nadení
v jeho oblièeji pøelo okamitì opìt v rozhorlený výraz.
A víte ... co si tahle kotrba vymyslila? Vymyslila si - -
Pøeruil se a pohlédl v jakémsi zmatku úkosem na Ratkina.
Ech co, øeknu to ... Vymyslila si má kotrba ... takový protest. Aby mi za to na ní rohy narostly! A øeknìte mi, je tohle
nìjaký protest: místo modliteb vzíti si Drapera a pøi pøijímání
podret si pod bradou Drapera místo modlitební kníky? A já
si a do tohohle okamiku myslil, bùhvíco velkolepého si má
hlava nevymyslila! Tak jsem tu sedìl a v nitru se klebil: jak
vás uvidím, a vám povím, co chytrého jsem provedl a ... a ...
jak jsem samým náboenstvím v základech otøásl ... A tu
do vaich oèí se podívám - a u je mi náhle jasno, e nejen
nic chytrého jsem neprovedl, ale e si toho Draper rozhodnì
nezaslouil, aby s ním takový osel, jako jsem já, páchal podobné blbosti. Ale ...
Oèi jeho náhle ulpìly na Ratkinovi, v hlavì se mu asi nad
nìèím vyjasnilo a v jeho oblièeji poèal se sbírati úsmìv; hned
nato se rozesmál.
Ale i vy jste si tak nìjak .... naplano zaprotestoval. Chtìl
jsem vás pochváliti - a tu u vidím, e ani vás nelze pochváliti.
Neeee-lze! Opatrnì, o-pa-tr-nì, aby vás nikdo nevidìl, e pro-

testujete, - tak jste proklouzl. Mùj Draper v druhém vydání...!
Ne tak smìný, pøipoutím... snad vùbec ne smìný - ale!
Takhle napøíklad øíci: Nechte mne napokoji, pánové, kdy
se vám to líbí, tak to dìlejte ... ale já to dìlat nebudu, protoe
pøednì ... za druhé ... za tøetí ... dùvody pìknì vyjmenovat,
Valenta pøitom zálibnì hvízdl - ano to by byl protest ...
A vyletìli bychom, ani by nám dvéøe nestaèily ...! Ratkin
vecek zèervenal a pohlédl na Valentu se zøejmým posmìchem.
Vyletìli! Právì e: vyletìli! Ale se ctí! Pro pøesvìdèení!
A pøesvìdèení - to je drahá mast. Podívejte se, mezi mými
spoluáky není ani jednoho, s ním bych mohl o tìchhle vìcech mluvit. Ale aspoò dvì tøetiny z nich jistì vystudují, profesoøi z nich budou, knìi, doktoøi, advokáti a jaká jetì sme!
Z èeho plyne, e cesta má je vùbec jiná a e já vùbec nemohu být ani profesorem ani advokátem - ale e jím pøece moná budu, budu-li provádìt takové hlouposti jako dnes napøíklad s Draperem ... A kdee je v tom jaká èest, v tom pokrytectví? Nu, a vy napøíklad:vystudujete - a co potom?
ádná jiná otázka nemohla Ratkina uvésti do vìtích rozpakù.
Èím, dejme tomu, budete? Knìzem snad dokonce? vysmíval se Valenta, pozoruje jeho rozpaky.
Nu, odpovìz pøece, rozpomeò se, myslíval jsi pøece na to,
øíkal si Ratkin a tonul stále ve vìtích rozpacích. Tìko bylo
ovem øíci Valentovi, e èím chce on býti, není ani knìz, ani
profesor, ani adyokát, vùbec nic takového - - - a e on sám
vlastnì ani neví - Natìstí lo kolem hezké dìvèátko, Valenta zùstal za ním
hledìti s otevøenými ústy a zapomnìl na svoji otázku.

Hrome! Co je tohle za holku? To se musí vyetøit! Nepùjdete se mnou ? Ne? Nu, vak se sejdeme brzy. Pøijïte tøeba
ke mnì ...
Øekl mu, kde bydlí, a pospíchal za dìvèetem.
Ratkin hledìl za nimi a usmíval se, ani vìdìl proè. A jak tu
tak sedìl, jeho pohled byl stále nepøítomnìjím; zdálo se, e
úplnì ji zapomnìl, e tu pøed okamikem s nìkým sedìl
a hovoøil. Mezi stromy bìlala se zeï hudebního pavilónku.
Oním smìrem hledìl Ratkin. Nebylo nablízku nikoho.
A podivno, jak se tohle mohlo pojednou pøihodit : Ratkin slyel hudbu. Nebylo o tom pochybnosti, v pavilónku koncertovala hudba. A pìina pøed ním proudila procházejícími se.
Mnoho pánù a dam. Byl pozdravován, zaslechl tu a tam i své
jméno, vichni se po nìm ohlíeli. Ano, on byl velice znám,
on, Jan Ratkin! Právì v posledních dnech postaral se opìt,
aby se o nìm nazapomnìlo mluviti! Ale on tu sedìl a nebyl
nijak pyný, e jej tolik lidí zná. asten byl, to ano. asten,
e se mu opìt nìco velikého podaøilo vykonati - - - A to ve
nebylo tady, nýbr nìkde daleko, v nìjakém velikém mìstì.
... velmi velikém ... daleko nìkde ...
----Kdy se vracel domù, stanul na okamik pøed vraty. Ulice
byla témìø prázdná; jedna øada domù byla ve stínu, na druhou svítilo slunce. Na sluneèné stranì bìhal listono od jednoho domu ke druhému. Pak od pøedmìstí zaznìl dusot rytmických krokù a na rohu ulice objevila se setnina vojákù.
Dùstojník v èele tasil avli, komandoval a ohledl se bujaøe
po setninì.
Tambor udeøil v buben, setninou proválo cosi a vojáci se napøímili. Z okna jednoho domu z protìjích domù vyklonila

se dáma; Ratkin ji znal. Dùstojník pohlédl do okna, salutoval
avlí a usmál se; avle blýskla v slunci. Dáma kývla hlavou
a cosi jako odraz zablesknuví avle pøebìhlo jejím oblièejem; její zuby blýskly v úsmìvu. Buben rachotil, nohy prudèeji
bily o dlabu. Ratkin bezdìènì se usmíval. Bylo mu, jako by
mìl vypnouti prsa, nadnésti hlavu a - pochodem pochod! vyraziti, jíti pevným krokem a zdraviti nìkoho v oknì zamáváním klobouku. Vojáci u pøeli a on tu stál jak mladý kùò, hrabající netrpìlivì kopyty; kadému svalu chtìlo se napnouti
se a a zazvuèeti jak strunì.
Náhle vtáhl udivenì chøípìma vzduch. Nìkolikráte. Cosi bylo
ve vzduchu, vùnì nìjaká známá. A u ne vlastnì vùnì, ale proudìní jakési vøelé, sloené z tichého smíchu, vzdechù a elestícího atu. Rty se rozevøely, ale ihned opìt pevnì stiskly; oblièej se náhle odkrvil, oèi plae se zajíkly a na spodním rtu
objevily se bílé skvrny, jak se do nìho zuby zaaly. Ratkin zaváhal. Pak se køivì usmál. A veel do domu.
Zaklepal v mezaninu a rychle veel.Vstupuje pocítil, jak
se mu náhle zmìnil výraz oblièeje; jako by mu v nastalém prùvanu zmrzl. Cítil, e se usmívá. Posmìnì a tvrdì.
Vdova ehlila. Ustála a poèala si otírat ruce o boky, jako by
mu chtìla podati ruku. Ale pohlédla naò a pomátla se nìjak.
Hovoøila, co jí jen na jazyk pøilo. Ale on mlèel. Hledìl na ni
pouze. Nevidìl ji od onoho dne, kdy se to mezi nimi pøihodilo. Jak ji dnes podivnì vidìl! Jako by se odnìkud shora na ni
díval a pøitom nic jiného necítil ne takový posmìný, síly vìdomý klid! Jako by ona byla pouze nìèím, co mono odstrèiti
pièkou boty!
Hledìl na ni posmìnì a jako by se mìnil z hocha na pohrdajícího mue. Snad to cítila. Byla nesvá.
Ano ... jake se vlastnì jmenujete ...? optal se náhle.

Pøilo mu to tak podivným, e dokonce ani neví, jak se ona
jmenuje. Vìdìl snad, ale zapomnìl. A proè by nezapomnìl ?
Vdy na tom pøece ani nezáleí! A Ratkin posmìnì zkøivil
rty.
Haurová se jmenuje. Její mu byl krejèím, Haur ... A poèala
povídat o svém mui. Mìl souchotiny a dlouho stonal.
A zase mu to pøipadalo tak podivným, e ona mu vypravuje
o svém mui. Vùbec to, e byl nìkdo, kdo byl jejím muem.
Byl-li snad do ní zamilován ? Øíkal-li jí hezká a laskavá slovíèka? Ani nevìdìl, jak mu ta mylenka pøila; optal se jí náhle:
Bil vás vá mu ...?
Otázka byla náhlá a podivná; pøekvapenì vzhlédla.
Jetì tak .. aby bil! I tak se dost natrápil ...
To je divné. Ale nadával vám aspoò hodnì? Jen tak letmo
odváila se vzhlédnout.
Co, nadávat . to mutí dovedou ...
Ratkin se náhle rozesmál.
Dovedl tedy, vida! I dobytku snad nìkdy øekl?
Opìt se usmál; ale pojednou ho cosi napadlo.
Dìti nemáte ?
Mìla jsem... jedno. Umøelo. Hoch to byl. Teï by mu lo
na dvanáctý rok ...
Starostí aspoò teï nemáte ..., øekl a jako by svým úsmìvem kolem ní klièku úe a úe zatahoval.
Ba, kdoví k èemu to není dobré, e umøel ...
Hledìl kamsi pøes její hlavu; jeho hlas mìl nucenou lhostejnost:
Nebude to asi lehké, poutìti hocha do svìta. Vím, u nás
jak to bylo ... Zamlkl na okamik a ponìkud zèervenal.
Matka, toti ... Tìko jí bylo, kdy jsem el. Vdycky je jí
tìko, kdy odcházím. To je jasné: abych se jí zase tak vrátil,

tak, jak odcházím A poslednì, kdy jsem odcházel, tu to bylo
nejhorí -
Ratkin pokusil se usmáti. Ale jeho úsmìv byl zlý; lehl jako
jazyk plamene. Vdovì jako by se oblièej rozklíil, v moci ho
nemìla, kadá jeho èást vyjadøovala nìco jiného.
A teï a se vrátím ... jako bych vidìl matèiny oèi, jak se budou ptát ...
Vzhlédla, vidìl její oèi. Hloupé. Jenom hloupé!
Kdyby byla v tom okamiku nìco øekla nebo se dokonce
zasmála, byl by el na ni s nehty a kopanci. Ale ona nièeho
neøekla.
Ona se bála.
Vidìl to: ona se bála!
Neøekl ani slova, vzal klobouk a el.
Za dveømi vydýchl. Bylo mu najednou tak dobøe. Mìl vìdomí síly a v prsou mu to pracovalo jak vítr v dmoucím se plachtoví.
Neviml si ani, e nahoøe na schodech stojí bytná. Zpozoroval ji teprve, kdy stál u ní. Zaøízla se v jeho oblièej zlým pohledem. Zaèervenal se. Ale v tém okamiku mìl na sebe
zlost, e se zaèervenal. Pokouel se o lhostejný úsmìv.
pehujete ?
Ale jen to vyslovil, u jej opìt zamrzelo. Proè radìji nemlèel ?
Proè se tak prozradil svým podrádìným hlasem?
Pane Ratkine! Pane Ratkine! Co tomu øeknou vai rodièe?
Bylo to, jakoby mu náhle nìkdo silnì do ucha hvízdl, v hlavì
mu zpustlo, jenom jediná mylénka tam zùstala. Teï teprve
zdál se býti høích høíchem. Bylo to nìco s velikými, èernými
køídly, které jej pokrývaly celého. Chtìl nìco øíci, ale náhle
se odvrátil a el do svého pokoje.

Spolubydlící nebyli doma. Pøistoupil k oknu. Domky v pøedmìstí kácely se mu pøed oèima, jako by byly z karet, vìtøík
kolem okna pøeletìl a vchrstl mu do oblièeje cosi chladného.
Vìc vypadala vánì.
Pak pohlédl bezdìènì do okenní tabule. Nìjaký velmi smutný patron hledìl odtamtud, e by se nejtvrdí srdce nad ním
obmìkèilo. Jeník se tedy obmìkèil, uèinil grimasu. Chlap
v oknì se toho honem vdìènì chopil a uèinil posunìk jetì
jadrnìjí. Jeník ukázal nejlepí vùli a ve høe bylo pokraèováno, co nemohlo zùstati bez vlivu na danou situaci. Poèalo
se vánì pøemýlet, jak z té kae ven kápnouti boskou, to
by nikomu nepomohlo. Nakapeme na cukr radìji tu druhou,
a fantazie nae, ty jsi jako louka pestrá, zda bychom na tobì
nenasbírali kytku, kterou právì potøebujeme? Pøipravil si terén i v mezaninu a el potom na bytnou. Ale bytná dìlala nijaké oèi. Stále jí v tom vìzel nìjaký èervíèek ...

KAPITOLA TØINÁCTÁ
Ratkin jel domù na svátky, stál na perónu a byl pøíjemnì vzruen, nebo to byl vdycky znamenitý den, kdy takhle vlak jej
nesl pøes hory a doly. Bylo prochladlé jitro a slunce právì vylo. Na jednìch z kolejí stálo nìkolik vagónù a jejich zvlhlé støechy se leskly. Ve vùkol mìlo ostatnì takový vlhký lesk; e
i Ratkinovy oèi, o tom nepochybuj.
V divokém vínì køièelo mnoství vrabcù, jako by také jeli
na svátky a nemohli se doèkati. Nádraní zvonky zadmèely,
vlak u musel brzy pøijeti.
Náhle se k Ratkinovi cosi blíilo a nadìlalo to mnoho hluku.
Ohlédl se. Vidìl veliký vak, který za sebou vlékl udýchaného,
zpoceného èlovìka, a onen udýchaný èlovìk dìlal puf! puf!
Pøiblíilo se to k Ratkinovi a na dva kroky a puf! vybuchlo
mu to pøímo do tváøe. Jako kdy vystøelí - a kdy se kouø rozptýlil, kdo se tu nezubil na Ratkina jako Valenta. Jeden jediný
veliký úsmìv zdál se mu hýbati uima, kùí na èele, vztyèovati pièku nosu a plesati v dvou øadách obnaených zubù.
Náhle prudce trhl víèky, oèima blýskl mu nìjaký okamitý
nápad. Vyskoèil a kopl do svého vaku.
Poèkejte mi u toho ... hned se vrátím!
A odbìhl. Ratkin vidìl jej probíhati èekárny. A ne se nadál,
u tu byl zase zpìt. Ale ne sám; vedl s sebou studenta, jen
hledìl do chladného, ranního vzduchu jak noèní svítilna, kterou zapomnìli zhasnout.
Tak ... to je Zach! A to je Ratkin! Valenta to øekl jaksi slavnostnì a hledìl vítìzoslavnì z jednoho na druhého, jako by
lo o historickou schùzku dvou potentátù.

Ale Zach nevìnoval ádné zvlámí pozornosti novému známému; sotva e naò pohlédl.
Valentovo nadení vak nezchladlo.A co byste øekl, Ratkine, ... kde jsem ho nael ? Hádejte! Kde mono nalézti Zacha,
he? Co! V restauraci! Po ránu aludek rumem si ohøíval ...
Zach shlíel na Valentu s jakousi shovívavostí ve výrazu oblièeje, s jakou navykli odrostlí lidé pøijímati rozmary dìtí. Mlèel
Ratkin cítil, jak se mu ene krev do tváøe; byly to rozpaky i pocit
uráky. Valenta nepøestával mluviti.
Mohla si náhoda vymysliti prosím nìco velkolepìjího?
Bude to veselé cestování ve tøech! Blahoslavená budi náhoda!
Ale Ratkin si myslil: Èert vezmi náhodu.Myslil si to i potom,
kdy u vsedli do vlaku.
Jaký to byl protivný vanil, ten Valenta!
Lístek - mám! unku! Cigára! Mám! Vechno mám! Èert
ho vezmi i s jeho unkou a cigáry I Do vedlejího kupé nasedlo také nìkolik studentù a poèali ihned zpívati.Valenta
zpíval s nimi. Zach mhouøil ospale oèi a svinoval si cigaretku;
usedl k oknu naproti Ratkinovi, a kdy svinul cigaretku, podal
mu beze slova tabák. Ale Ratkin neumìl vinouti cigaretky,
zavrtìl proto hlavou a zaèervenal se pøitom. Odvrátil
se a hledìl oknem.
Pøejídìli právì øeku, elezný most hømotil, pavuèinky par
plouhaly nad øekou a slunce je proèesávalo zlatým høebenem.
Na jednom místì zablýskalo to v hladinì, jako by se tam meèe
zkøíily. A náhle celé mìsto objevilo se dole v kotlinì
na okamik; zazáøily tam øady oken v slunci a to vypadalo velmi
slavnostnì; jako by to byly blýtící se hudební nástroje a spustily náhle tu ...

Nìjaký prudký cit schvátil náhle Ratkina. Poprvé vidìl své
mìsto takovýma oèima. Hle, tam mezi tìmi zdmi je kus jeho
ivota, jeho úzkostí a touení (to, co il v posledních dnech,
pøeválo Ratkinovi letmo kolem oèí, otøásajíc mu srdcem) hle,
kus skuteèného u ivota, jak se tam s ním sepral, jak zkouel jeho sílu.
Ratkin zpozoroval vedle své hlavy jinou hlavu a cítil na sobì
nìèí upøený pohled. Vìdìl, e je to Zach, ale dìlal, jako by
jeho pohledu nepozoroval. Teprve za chvilku k nìmu vzhlédl.
Zach pøimhouøil oèi a usmál se. Pak se naklonil a k Ratkinovi.
Poslechnìte ... nepíete básnì? optal se a jeho pohled
zdál se poletovati a bzuèeti jako vosa.
Ratkin marnì se bránil, aby se opìt nezaèervenal.
Proè?
Proè? Máte takové ... svinské oèi ... svinská kukadla! Nu,
a ...e píete básnì?
Ratkin se zamraèil.
Nepíu ... 
Zalhal. Právì v posledních dnech zvlátní seitek si spíchl
a celé ètyøi básnièky u do nìho vepsal. Ale jen zalhal a u
celý jeho oblièej stál v krvi.
Ne? To je jedno. Nepíete-li dosud, ... budete psát.Kadý
student píe ... toti mùe psát - ale vy ... musíte! To je to! Podívejte se jen na své ruce ... no, ádný ert, jen se podívejte ...
Zach se zasmál a u Ratkinova oblièeje, jeho dech páchl
rumem.
To nejsou ádné ruce ... to jsou - ruèièky! Drobné a bílé!
Stará se hoch ve vaem vìku o to, aby nemìl za nehty pínu
? A vy se staráte! Protoe nemono neèistit si nehty,... kdy
tou rukou píeme básnì ... Quod demonstrandum.

Ratkinovi potrhávalo to koutky rtù. Nemohl se u udreti.
To je vast ... øekl.
Zach se neurazil, povytáhl pouze ramena a mlèel.
Valenta teprve teï zpozoroval jejich hovor a pøistoupil k nim
s nadeným oblièejem.
Sláva! Pokøápnem si ...!
Ale Zach poèal zívati, zvrátil hlavu do kouta a zavøel oèi.
Valenta se rozhovoøil. Ale vbrzku uznal Ratkin za vhodno
nápodobiti Zacha a Valenta opìt se vrátil k zpívajícím studentùm.
Pak na jedné stanici vystoupil Zach i Valenta a Ratkin zùstal sám. Od oné stanice vedla alej k mìsteèku leícímu
za vrchem; jen kostelní vì vyènívala a jeden vysoký komín
táhl tam dlouhý pruh dýmu k lesùm. Vlak jetì stál a v aleji
objevil se potovní vùz; átek zamával z jeho okna; to byl Valenta.
Ale Ratkin nemával. Myslil na mìsteèko za vrchem. Vidìl
potovní vùz jeti jeho ulicemi. Pak námìstím. Dlaba
zadrnèela, jedno okno se otevøelo a kdosi se z nìho chvatnì vyklonil. Je to hezká sleèna a její oblièej v tom okamiku
temnì okrvavìl. Rùmìnec neplatil ovem Valentovi.
Ale ten, jemu platil, nepodíval se zúmyslnì nahoru k oknu.
Zíval. Ano, Zach zíval ... To bylo ovem dost podivné, e ono
mìsteèko za vrchem, z nìho bylo vidìti pouze vì, mohlo
ukrývati takováhle zajímavá tajemství.
Tra se stáèela a vrch i kostelní vì zmizely. Ratkin za vøel
oèi a dlouho tak sedìl, usmívaje se chvilkami v zamylení.
Kdy se z nìho koneènì protrhl, seznal, e celou tu dobu
myslil na Zacha. Nìkolikráte také vedle Zachova oblièeje
objevil se strýcùv oblièej. Podivnou jakousi souvislostí.
-----

Otec mu poslal na stanici vstøíc povoz. Sám vak nepøiel.
Pùjde-li to prý, pøijde kousek cesty naproti, vyøizoval koèí.
Jeník neshledával zprvu nic podivného v tom, e otec nepøiel. Náhle vak byl upozornìn podezøelým výrazem koèího, snad koèí neøekl vechno, zamlèel cosi.
A proè vlastnì nepøiel naproti? optal se.
I vdy pøijde ... pìky ... øíkal.
Koèí byl zøejmì v rozpacích; jeho pohled uhýbal.
Ale proè a na stanici nepøijel ?
Koèí jako by byl pøeslechl otázku. Ratkin ji opakoval.
A abychom snad jeli, mladý pane ...
Obeel konì, ale kdy se vrátil, Jeník tu stále dosud stál
a èekal. Chtìl vìdìt pravdu. Koneènì se ji dozvìdìl; ne dobrá byla
S-s-ss-s-sik!
Takový zvuk hnal se mu kolem hlavy. Jeník bezdìènì pøidrel si klobouk, jako pøed enoucím se vìtrem.
Coe to bylo za slova? Jedno po druhém si opakoval. Rozumìl dobøe? Mìla skuteènì takový smysl? Mìla, zcela zøejmì.
Maminka - stùnì!
Stálo tu nìkolik akátù a Jeník na nì hledìl, jako by se divil,
kde se tu najednou vzaly. Byly dosud holé. Jeník se divil. Nebylo snad na nich pøed okamikem listí? Uchopil koèího
za rukáv.
Poslechnìte, Sýkoro ...
Zarazil se. Opìt se musel podivit. Jak m jen napadlo, e
se ten èlovìk jmenuje Sýkora? Zcela urèitì se mýlí s nìkým
jiným se mýlí - Poslechnìte, Sýkoro ...

Ví, e se mýlí, a pøece to opakuje jetì jednou - jaké hlouposti to u èerta provádí? A teï dokonce zapomnìl, co chtìl
øíci. Ano, tohle:
Podívejte se jen ... zrovna na svátky se rozstùnì ...jestlipak
to není k zlosti?
Øekl to on ? Co nechtìl øíci nìco docela jiného? Byl zmaten. Odvrátil se a vsedl do koèáru - - Otec skuteènì pøiel kus cesty vstøíc. Výraz v jeho oblièeji
byl neobyèejnì váný; kadý rys v nìm vzdychal: Jaké netìstí! Jaké netìstí! Ale Jeník pocítil brzy nepøíjemný dojem; nìco
strojeného, patetického bylo v otcovì zármutku.
Hryzl si rty a hledìl cize na otce.
Kdy se rozstonala maminka? optal se.
Na nic zvlátního pøitom nemyslil, ale jen to øekl a stalo se
s ním nìco podivného; jako náhle rozevøený ostrý noík blýskla
ta otázka.
V pondìlí ... najednou tak ...ano v pondìlí ..., øekl otec
a kadý rys jeho oblièeje zadeklamoval v patetickém zoufalství.
V pondìlí ... mìli jsme zpovìï ..., øekl jako pro sebe; zuby
zdály se mu drkotat pod zkøivenými rty.
Otci asi ulo zvlátní jeho pohnutí. Hm, tak ...tak ..., øekl
pouze, vyòal schránku s doutníky a dlouho pøebíral, se znaleckou dùkladností, ne se koneènì rozhodl pro jeden z doutníkù.
Jeník odklonil hlavu. Jeho oèi vyjevenì utkvìly na nìèem:
opodál na poli pálili pýr; dým plouhal nízko pøi zemi. Ráno
svítilo slunce. Teï byla obloha zataena a nízko visela nad
zemí. Chystalo se k deti. A pod nízkou oblohou plouící
se dým ...
Jeníkovi stydlo srdce. Jeník se bál ...

- - Posléze stál u matèiny postele. Nohy mu jaksi horce rozbøedly, stál a bylo to, jako by plul. Zbylo z nìho vlastnì jen
srdce a v trosky drobící se hlava; srdce mu bilo kladivem
o hlavu. Matka asi spala. Mìla modrá víèka a ústa jak plamen. Stín pobíhal po zavøených víèkách, chvìjící se stín motýlích køídel. Náhle se oèi ponìkud otevøely a objevil se úzký
prouek nìèeho, co nebylo okem, ale ihned se opìt zavøely
a hlava køivì odklonila se ke zdi. Pak jedna ruka poèala putovati po peøinì, jeden dlouhý okamik a náhle se zastavila Jeník by byl málem vykøikl: zdálo se mu, e ta ruka naò hledí.
Oèima plnýma hrùzy a výèitek. Odtrhl pohled, chtìl se dívati
jinam. Pojednou ucouvl o krok, upíraje oèi v jeden bod. Nestál nìkdo u noh postele? Nìèím stralivým naplnil se vzduch
v onom místì, nìco odtamtud hledìlo, krutì a mstivì, nìjaká
ruka tam psala hrozebná slova - bùh! Jeho oko! Jeho hrozící
ruka! Trestající, k zodpovìdnosti volající bùh! Hle, na tvé matce vzal jsem odplatu v tý den, kdy jsi se mi rouhal! Jeníkovi
rozduly se stralivì oèi a klesal k matèinì posteli; pláè mu
vyletìl z hrdla, jako utrené srdce, nìkolik hrozných zvukù bez
slz ...
Pokoueli se jej odvésti.
Ale on nechápal, co mu chtìjí.
Matka nadsunula hlavu a hledìla na Jeníka, ale jako by jí
nìco pøekáelo, aby jej mohla vidìti. Pozdvihla ruku a uèinila
zvlátní bloudivý pohyb pøed oèima, jako by chtìla onu pøekáku odstraniti. Nepodaøilo se jí asi, ruka opìt sklesla. Pohybovala okamik rty a polykala. Pak opìt vzhlédla.
Jenda ..., øekla, píchla nìkolikráte prstem do peøiny a rty
zkouely úsmìv.
Jeník hledìl napjatì na její ústa. Celý na nich visel, jako ízní umírající na otvoru ivoucího pramene.

Neplaè! øekla opìt. A dodala:
Dali ti u ... jíst?
Pláè se opìt pøihnal. Matka znepokojnìla. Musili ho odvésti - Poèalo preti. Zámecký vrch zmizel v bìloedých parách,
tma hrnula se s crkotem detì. Hlouèek dìtí brouzdal se pod
okny na námìstí, jeho nedládìná plocha bøedla. Chlapci
bìhali se sejmutými klobouky, aby hodnì rostli. Holky zvracely hlavièky a nechaly padat deové krùpìje na zavøená víèka; jejich hrdýlka se nadýmala jak u zpívajících ptákù. Hospodáøi vyli pøed vrata s dýmkami v ústech a hledìli k obloze;
hledìli na ni tak jako na své eny, kdy od nich dostali první
dítì; oèima smìjícíma se a vdìènýma. Jejich nohy stály pevnìji a brady se netøásly, o nové síle se jim zdálo. A jediným
blaeným zvukem naplnil ten jarní dé celý prostor; zvukem
laskání, dotýkajícího se chvìjící nahoty. Z dvorkù a humen hnojiva silnìji zapáchla. Pak ale zavál prudí vìtøík od zámeckého vrchu a vùnì lesa odtamtud se pøihnala, jak veliká zelená
vlna.
Jeník sedìl u okna, oèi iroce rozevøeny, - ale nevidìl nièeho. Jenom nìkolik èar se mu pøed oèima klikatilo a tam, kde
se køíily, poèalo se tvoøiti nìco podivného. Nejprve to byl
pouhý èerný bod, z kterého vyletìlo nìkolik jisker, pak to rostlo,
zvìtovalo se a u to byl houcí kotouè, který se víøivì roztoèil. Jeník hledìl do nìho oslepenýma oèima. Hrùza mu vyrazila pot po celém tìle. Musil, musil sledovati oèima víøící havý kotouè. Najednou to pocítil, e musí. Bylo to jako temný,
nepøekroèitelný rozkaz. Musil. Vechno od toho záviselo,
bude-li sledovati. Tak to pocítil, vechno. Ale kotouè, bíle rozíøený jak po lední slunce, otáèel se kadým okamikem rychleji - a Jeníkovi poèínalo býti jasno, e nebude moci sledova-

ti. e je vechno ztraceno. A stále jetì s nejzoufalejím vynaloením vech sil pokouel se sledovati oèima víøící kotouè.
Oèi se mu toèily hroznì v dùlcích, pùsobilo to stranou bolest
hlavy, v nejblií vteøinì musilo tam v hlavì nìco prasknouti.
Náhle se nìco stalo. Jeník cítil pouze, e nemùe u dobøe
vidìti. Nìco mizelo, oèi hledaly, padala tma. Podivná, modrá
tma. A huèelo v modré tmì, letící vlak, první vagón, druhý, tøetí
a u ani poèítat nelze ... ne, jetì poèítá, ale teï u to nejsou
vagóny, ale prsty na pravé ruce - co je to moné, aby mìl
na pravé ruce osm prstù? Nìkdo kreslí ve vzduchu velikou
osmièku ... osm ... osm ... osm - ale, boe mùj, èeho osm?
Probudil se v posteli.
Jeho oèi rozbloudily se cize kolem. Náhle se udivily. A kde
se tady vzal otec? A jeho pøítel Gusta Majer? Bylo mono pozorovati na jeho oblièeji, jak se úsilnì zapøemítal. Pak zavøel
opìt oèi, chvìlo se to kolem nich ostrým napìtím. Nìkolikráte zahryzl rty, èelo proøízla kolmá vráska. Jedna podrobnost
po druhé oivovala mu v pamìti. A jak tu tak leel a na vechno
se rozpomínal, podivná mylénka mu pøila, a jako by si ji byl
ani sám nevymyslil, nýbr nìkdo jiný mu ji vloil do hlavy. Tak
tu trèela jasna náhle a hotová: Umøe. Musí umøíti. Udìlá nìco,
aby u nebyl. Jetì dnes to snad udìlá nebo zítra, ale provede to, to je jisté. Nebo nechce dále íti na tomhle svìtì, kde
jej nespravedlivý, krùtý, mstivý bùh vhání do osidel høíchu, jen
aby mohl s posmìchem trestati.
Usedl na posteli a pokusil se usmáti.
Nic to není ... u je zase dobøe ... øekl. Vztáhl ruku smìrem
k Majerovi.
Servus, Gusto, ... taky u na svátcích ...?
Ano, Majer se pøiel pøeptati, pøijel-li u.

Otec se rozhovoøil. Jeník køivil nervóznì oblièej. Otcova povídavost budila v nìm odpor. Chtìl se optati, jak je matce.
Ale slova mu zestydla v hrdle.
Vstal a pokusil se projíti pokojem. Toèila se mu hlava a bolel aludek; musil se zachytit stolu.
Zùstaò radìji leeti ... Je to taková slabost ... po cestì,
øekl otec.
Ano, slabost po cestì ... opáèil Jeník se zvlátním posmìným pøízvukem, jen otci asi uel.
Vyel na chodbu. Sluka nesla do matèina pokoje nádobu
s ledem. Poèkal, a vyla, a optal se:
Jak je?
Dobøe. Spí.
Jako by byl dobøe nerozumìl, optal se jetì jednou.
Trochu lépe, zdá se. Usnula právì.
Jeník zakýval hlavou.
K èemu je tøeba ledu?
Doktor poruèil.
A co øíká doktor?
Co øíká? Co vdycky doktoøi øíkají.
Hm!
Vrátil se opìt do pokoje. Otec koneènì odeel; zùstali s Majerem samotni. Majer byl stejnì stár s Jeníkem a studoval gymnázium v Praze. Seznámili se hned o prvních prázdninách, kdy
Ratkinovi pøestìhovali se do Mírova. Jeho otec byl dùchodním; bylo jej mono potkati mezi pátou a estou hodinou v zámeckém parku, kde po tých vdy cestách od jara do zimy
chodil v onu dobu nevrlý, letitý u, zlobnì chrchlající mu.
Za skly koulely se v dùlcích ohromující oèi vyslouilého ikovatele a v edivém kníru stále to bzuèelo jak srán; potká
jej, pozdraví a osloví tì hlasem, jako by stál pøed celou set-

ninou. Majer chtìl býti knìzem. Matku mìl podivínku. Promìnila hochùv pokojík v cosi podobného domácí kapli. Byl tu
oltáø, nápodobeniny meních rouch a meního náøadí, vùnì
vosku, rùového oleje a kadidla a hoch tu slouil me, lámal
hostie, koupené od kostelníka, dával poehnání malou monstrancí, a matka ke vemu tomu pøihlíela ne jako ke høe, ale
s oblièejem váným a dojatým. Nìkdy se dály tyto obøady
i v Ratkinovì pøítomnosti. Pro nìho to byla smìná podívaná. Bavil jej hoch, který zachovával vechnu vánost knìského výkonu. Nechtìl mu pùsobiti bolesti a pøemáhal se po tu
dobu vdycky do zdrenlivého mlèení. Jenom trvalo-li to pøíli
dlouho, øíkával: No tak, pospì si s tím u, pospì ... rád
bych se dostal z tvého kadidla na èerstvý vzduch ... Pomìr
Ratkinùv k Majerovi nebyl pøátelstvím. Dá se celkem snésti,
øíkal o Majerovi. Dal se celkem snésti, jako ticho. A na Majerovi bylo vechno tichem; ve jako tichý pád bílých, kvìtinných plátkù; a pomalé klopení jeho víèek s dlouhými brvami
v okamicích rozpakù uvádìlo Jeníka dokonce v nadení.
Majer býval v rozpacích èasto. Zejména pro ve, co se týkalo
enských - - Zùstali samotni. Jeník usedl na pelest postele, Majer pøeel k oknu. Mlèeli chvilku. Pak se optal Jeník:
Co nového?
Epidemie taková byla v Praze, vypravoval Majer. Tøi nedìle mìli prázdno ... A co on, Ratkin?
Ale Ratkin pøeslechl otázku. Mlèel a luskal klouby rukou Majer
naò nìkolikráte pohledl rozpaèitì pod dlouhými brvami. Pak
øekl tie: Pùjdu u.
Ale tu se Ratkin vytrhl:
Ne, ne, zùstaò jetì ...
Uhodil nìkolikráte zaatou pìstí o koleno, jeho oblièej

svedl kratièký zápas o úsmìv, letmý, trapný úsmìv kolem
oèí, zatímco vtáhl rty mezi zuby a hryzl je.
Jak vidí, pøijel jsem na pohøeb, øekl potom.
Ale ne ...
Majer chtìl jetì dále odporovati, ale tu vela sluka. Stmìlo
se u, ptala se, má-li pøinésti lampu.
Ne, není dosud potøebí. Kdy odela, Ratkin vstal a pøistoupil k Majerovi. V posledním zbytku svìtla bìlil se jeho oblièej.
A ... na knìze si dosud hraje? Ratkinùv hlas byl zlý. Majer neodpovìdìl.
A jaký je bùh, co si myslí? Spravedlivý, dobrý, viï?
Pøestaò, øekl tie Majer.
V písmu stojí: spravedlivý, dobrý ... Tedy je, co? Poèkej ...!
Napadlo mu cosi, zaujalo jej to zøejmì, bylo slyeti ve tmì
jeho zrychlený dech.
Poèkej ...! Dejme tomu: ty si hraje na knìze. Nechce
se tím naprosto rouhati, naopak, tvá zboná due chce nì
kudy ven, nic jiného. Ale má monstrance, hostie, nápodobí
slouení me ... a tu by bùh najednou rozsoudil, e takovéhle
vìci nehodí se ku høe, e se rouhá a e zaslouí být potrestán ... A potrestal by tì tím, e by poslal nemoc na tvoji maminku, nechal by ji nìkolik dnù se trápit a pak umøít. Poèkej,
co jsem chtìl øíci ...?
Ratkin se pøeruil a mnul si èelo.
Nevím u ..., øekl ponuøe. Pak si opìt vzpomnìl, a jako by
mu byl Majer odporoval, øekl prudce:
Je to tak ... tak .... zrovna tak! Co jestli se má matka trápí
a umøe pro mùj høích?
Jaký høích? zamumlal Majer.
Mùj høích. Mùj! Ne - tvùj! Tys nespáchal. Ty nikdy nespáe. Co já jsem si høíné mylénky jen tak z vymyslil ? Nevy-

myslil. Poèkej ... øeknu ti ... Kdyby tì enská k sobì do pokoje zavolala a: tady mne má, dìlej se mnou, co dìlají mutí
s enskými, - co bys ty udìlal? Dal bys se do køiku a utek bys.
Nebo snad i padl pøed ní na kolena a s pláèem ji prosil, aby
pøestala. Myslím, e bys takového nìco jistì udìlal A, hleï, já
neudìlal. Proè? Protoe ...protoe ... to je právì to, co nevím ...
Pokuení odolat mám, to vím, ale jak mám odolat, to nevím ...
Na boha v tom okamiku si vzpomenout, ano - ale, proè jsem
si nevzpomnìl ? Vidí, bùh vìdìl, e jsem takový, e neodolám -a pøece nastrail mi pokuení, e jsem neodolal - -
Zamlkl na okamik a øekl pak dutì:
Bùh není dobrý, není spravedlivý ...
Ve tmì bylo mono zpozorovati prudký, odmítavý pohyb
Majerovy ruky.
To je høích ..., zaznìlo odtamtud podìenì.
Jeník pøiloil obì ruce ke spánkùm a jel jimi pomalu po obou
tváøích; byl to zoufalý posun dìtinné bezradnosti. Opakoval to
nìkolikráte. Náhle se vak ruce zastavily a Jeník øekl zvolna,
a kadé slovo bylo svalený balvan:
A - trestá! A - se mstí! A mne - zalápne!
Zavrtìl hlavou.
Ne! To ne! A mne teï slyí, co øíkám: Nevìøím, - e je bùh!
Opìt prudký, odmítavý pohyb Majerovy ruky.
Ratkine!
Ale Ratkin - válel balvany.Ústa jeho byla k udávení
naplnìná mnostvím slov, jak vaneèky rozkousaného srdce. Kdosi hnal se jeho nitrem s polnicí u úst. Musil mluviti.
Musil alovati, ukazuje na viníka prstem. Ale zdálo se mu, e
to nemluví on, nýbr e nìkdo jiný køièí to z jeho nitra. Jak tìký hrozen vzpoury, zrnko k zrnku, hromadila se nesouvislá slova u jeho úst. Ne, nic mu není po lidech!

Lhou! Klamou! Hrajou komedii! Bloudit ho nechali, do veho vráet hlavou! Je hotov s lidmi! A bùh si hrál vdycky
na schovávanou! I s bohem je hotov! Se vím hotov!
Se vím hotov!
Neobyèejným steskem náhle v nìm vechno rozbolelo
a musí zemøít! Tak mlád, tak mlád, opakoval so stále a znìlo
to v jeho nitru jako volání kukaèky. el kdosi, mìl sklopenu
hlavu, oblièej v dlaních; byla to dívka a plakala, nad ním plakala. Jeník nevidìl jejího oblièeje, ale byl krásný, svìtlo jí prýtìlo mezi prsty a kolem jejích rtù bylo teplo, vánek jiní a vonný
.... Neplaè! Neplaè! Musí to být! Pod kvetoucími jablonìmi si
na mne vzpomeò!
Tak mlád! Tak mlád! Hladil se po vlasech. Byly tak husté
a mìkké. Pak po tváøích pøejel nìkolikrát plochýma dlanìma,
dotýkal se prsty víèek a rtù a slzy mu tekly z oèí; bylo to vechno
tak mladé a muselo to umøít! Sloil rty v úpìnlivý úsmìv; s takovým úsmìvem bude leet v rakvi.. Tímto úsmìvem se rozlouèí s krásným a záhadným svìtem, tímto úsmìvem naposled poaluje a vyète!
Pøedstavoval si vechny podrobnosti pohøbu; kteøí lidé asi
pøijdou a jaký bude výraz jejich oblièeje; a kdy mu napadlo,
e nad zavøenou rakví mezi plameny svìc bude se tøásti svìtelný pruh slunce a v nastalém tichu zazní náhle zvenèí zpìv
ptáka, tu se mu opìt slzy hustì vylily. Zjevovala se mu drahá
a krásná místa, na která u nepøijde. Stromy podél cest, které odkvetou bez nìho, parky, kterými budou bloudit dívky
s jinými hochy, mìsta, k jich bouølivému srdci se nepøivine,
celý irý svìt hømící jak jediný velký orchestr - a ve vem tom
nikde on! Tiskl ruce ke spánkùm.

Náhle pocítil na své tváøi cosi jako nìèí pohled. V jednom
rohu pokoje stál kdosi a pozoroval jej. Strýc! Jeník rozevøel
iroce oèi. Nic.
Nikdo tu nebyl v pokoji. I Majer zatím odeel, ani toho Jeník zpozoroval.
Dvéøe se pootevøely, pruh svìtla sem vtryskl, volali jej k veèeøi. el, ale u dveøí se zastavil. Okamik váhal. Pak zavøel
dvéøe. Opìt okamik váhal. Srdce se zastavilo. Zaeptal potichu:
Strýèku ... !
Nic.
Strýèku ...!
Nic, jenom srdce prudce zatepalo. Ano, srdce poèalo opìt
tepati. Nejprve nìkolik nepravidelných úderù, jako zabuení
na dvéøe kýmsi, kdo má naspìch; pak hluboké vydýchnutí
a nitro naplnilo se zvlátní úlevou, pokojným a nìným polosvìtlem.
Otec toho veèera hodnì pil. Sedìl tu s rozepjatou vestou,
rudý v oblièeji, zapomínal se, mluvil mnoho a hluènì. Obèas
sama sebe okøikoval.
Pst ... a nevzbudíme mámu. Sepjal ruce nad vystupujícím
záhybem bøicha.
No, lepí se to, lepí. Vèera veèer bylo hùø ... A ïas ví; phodlí
má, starosti nemá, jediné dítì má z domu ... a kadou chvíli
tahle drahá zábava s doktory ...
Snad e jej cosi v Jeníkovì oblièeji okøiklo, pomátl se ponìkud a uznal za vhodno poopraviti se.
A tøeba ne kadou chvíli ... Øekni: kolikrát u to nebylo ...
A kdyby jen tøikrát - nad hlavu je toho! A kdypak já si tak ulehnu? He, co? Ale já nejsem pro leení - já tu jsem na tom svìtì
pro starání se, pro døinu od rána do veèera, den po dni, rok

po roce - tak! Nic zlého o tvé matce, je to tvá matka, nic zlého
o ní, ale -
Uèinil významnou pomlèku a øekl pak nepøíjemným, umìle
naøíkavým hlasem:
Ale - rozmyslit si to má èlovìk ...dokud je mlád ...
Stoèil zrak s patetickou výèitkou ke dveøím, za nimi leela
matka, a opakoval nìkolikráte, pokyvuje hlavou:
Dù-klad-nì rozmyslit ...
Jeník hledìl na otce cize, ne svýma oèima. Ano, sám to
cítil, zmìnilo se nìco v jeho oèích; hledìly chladnì a ostøe.
Chlad, neobyèejný chlad cítil. I celý jeho oblièej jako by byl
sloen z takových studených jehlièek, z jakých se tvoøí ledové
kvìty na oknech. Hledìl na otce, a podivno, jak jej vidìl; hle,
øíkal si, soudce Ratkin z Mírova! Jaký nepøíjemný èlovìk! Napil se a mluví hlouposti! Tady za stìnou stùnì jeho ena - neøekl matka - a on tu pije a pomlouvá ji. A - to jsou jeho rodièe!
Sluka pøinesla novou láhev piva. Otec k ní pozdvihl oèi zpod
tìkých víèek.
A dobøe je nám takhle, co? Poèkejte, he ... jak se vlastnì,
holka, jmenujete? Rozárka, tak! Co tomu tedy, Rozárko, øíkáte? A se paní vystùnì, dáme ji do penze a budeme hospodaøit spolu - co?
Otec se chechtal; náhle se vak pøeruil.
Pst, potichu ...! Paní to nesmí vìdìt ...
Jeník vstal.
Copak? Spát u? Iam hora adest, hehe! A jakpak je, studente, perfektum ad fero?
Jeník se vak beze slova obrátil a el.
A co, ani dobrou noc neøekneme?
Ale Jeník jako by neslyel. Zavøel za sebou dvéøe ani se neobrátiv. Otec utkvìl nabìhlýma oèima na zavøených dveøích;

jako by si uvìdomoval, e se stalo nìco, èemu by se mìl
podivit.
Tvrdou hlavu mìl ten kluk vdycky, øekl potom pomalu.
Náhle se vak bez pøíèiny rozèílil, sám nevìdìl proè. Zrudl
a vypil sklenici do dna.
Takový cucák ..., øekl a mávl rukou.
Jeník stál u okna. Tma. Pocioval ji tak tìlesnì jako nìkoho, kdo mu poloil tìké ruce na obì ramena, a na hlavì m
sedìla jak veliký èerný irák. Padal neviditelný dé, podobný epotu a vzlykání.
Pøipadal si chabý a ubohý jako plena a tápal kolem sebe
rukama. Cítil, e se usmívá, a nevìdìl proè. Jako by se usmíval nad tím, e je tak chabý a ubohý. Dotápal se k posteli,
neodstrojený ulehl a ihned usnul.
Byla jetì noc, kdy procitl. Neprelo u, mìsíc svítil, celý
pokoj zledovìl v jeho bílém svìtle. Jeník usedl na posteli. Oèi
udivily se nad ví tou bìlostí jak nad zázrakem. Pøejel dlaní
po poduce, jako by z ní chtìl setøíti tento svìtelný, bílý popraek, pak zdvihl dlaò a k oèím a pozornì ji prohlíel; opìt
se nad nìèím udivil a zavrtìl hlavou.
Znovu se zvrátil do poduek, zavøel oèi a leel tak chvilku,
oddychuje zhluboka a blaenì se usmívaje. Nìjaký krásný sen
chtìl asi dosnít, vypít vechnu jeho sladkost - a mìsíc sunul
se po jeho oblièeji a dotýkal se hebce zavøených víèek jak bílé
dívèí ruce.
Pak teprve se vztyèil a seskoèil z postele. Uèinil nìkolik krokù a stanul opìt, oblièej pøikrytý dlanìmi; jeho prsa se dmula;
rozmávl ramena a napjal se celým tìlem.
Jemináèku ... já bych øval!
A buch! buch! buch! tøikrát uhodil se do prsou.
Já bych - - já bych - -

Ale to u neøekl, co by jetì chtìl; sám to snad ani nevìdìl.
el a pootevøel potichu dvéøe. Naslouchal. Úplné ticho, ve
zdálo se pokojnì spáti. I matka nepochybnì spala, polepilo
se jí, ádné nebezpeèí u nehrozilo. A Jeník pozdvihl vdìènì
srdce ke komusi, jen nedává zahynouti; nebyl to nikdo pøísný a krutý, ne, nebyl to bùh, jen se dává uproovat v kostelích; nìkdo jiný to byl, veliký a milující, jen popøává stromùm
po dlouhé zimì zazelenati se a rozkvésti, krásný a usmívající
se dárce ivota ... Jeníkovy rty chvìly se neslynými díky.
Pak pøece jeden zvuk pronikl ruivì tichem - otec chrápal.
Jeník bezdìènì svratil oblièej.
Vzpomnìl si na starého papouka, popudlivého a odporného, s chraptivými køiky v rozevøeném zobáku. To bylo kdysi
v jednom zvìøinci, papouek sedával na tyèi pøed stanem
a Jeník tu stával, bledl a tøásl se odporem.
Vidìl papouka pojednou pøed sebou, popudlivì nadý mající
se hromadu neèistého peøí, a rozevøený zobák chraptìl ... Ku,
papouku! Ku, papouku!
Ale tu ji opìt cítil, jak jeho okamitá hoøkost mizí, nìco silného v nìm poèalo pøekypovat - a shovívavì soudit bylo mono
a ertovat bylo mono.
Dobrou noc, papouku, zazubil se potichu a zavøel opìt
dvéøe.
Pøistoupil k oknu a otevøel je.
Hrome, jak to záøilo a vonìlo!
Hrnulo se to proti nìmu, jako voda z jezu, vlna za vlnou, kyprá a chladná; jako omoklé ratolesti, tak to lehalo a máèelo
oblièej. Mìsteèko leelo pod mìsícem, zkamenìlé stádo, podobné snu. Ve v prostoru zdálo se býti zotvíráno dokoøán, vím proudilo toto bílé svìtlo, jako støíbrná hudba zázraèných nástrojù zotvíranými sály. A ticho bylo, jen kde-

si jetì krápalo ze støechy, tenounký pramének nìkde vatlal, a od zámeckého parku dovívaly sem epoty a ztlumená
mumlání. Ve vzduchu smoudl zápach po ulitém ohniti.
Jeník zahledìl se ke kostelu. Stál tu cize a nezkrásnìl v mìsíèním svìtle. Jeho vì vrhala dlouhý stín, jak èerné køídlo.
Musil jsi mysliti na netopýry naráející o pavuèinové trámy zvonice, na prskání vìèné lampy, mìsíc tápal asi mezi lavicemi
jak kostlivec a v koutì zpovìdnice hryzla my. Sídlil tam bùh,
jakýsi nevlídný staøec, který il na tíru s lidml míval záchvaty
hnìvu a hrozil berlí.
Naproti u poty otevøeli vrata dokoøán. Pak zadunìlo to
v prùjezdì a potovní vùz vyrachotil. Kùò odfrkl, bylo vidìt
v mìsíèním svìtle páru u jeho tlamy. Vozka pøehodil koni houní, odzívl na celé kolo a zaznìlo to naøíkavé: Ájo-jo-jo-jo! Snad
byl kùò dojat tímto naøíkavým zvukem nebo kýho èerta, ulevil
si také teskným zaráním. Vozka popoel nìkolik krokù
ke støedu námìstí a hledìl kamsi k dolení èásti námìstí; èekal asi pasaéra. Stál teï v plném svìtle a bylo vidìt, jak si
nacpává dýmku. krtnutí, plamínek poposkoèil a modravé vìneèky dýmu naèechraly se nad jeho hlavou, zaváhaly okamik
a najednou, jako kdy se rozpomenou, e mají naspìch, trhly
sebou a u u spìchaly kamsi nahoru ... Jeníkovi ze veho
toho bylo jaksi tklivì. Jak to bylo vechno milé, ten èlovìk
tam na námìstí, rající kùò, obláèky dýmu ... vechno! Prosté
a srdeèné!
Èlovìk, zvíøe, mìsíèní svìtlo, celý prostor! Jako vrásky jedné dlanì, vechno to tak patøilo k sobì a pojilo se to v nìco
dobrého a roztomilého!
Zdola na námìstí zaznìly rychlé kroky. To byl asi oèekávaný pasaér, nebo vozka jaksi uspokojenì dohoupal se k potovnímu vozu, tøepl konì, sòal s nìho houni, sloil ji a hodil

na kozlík. Kdo to asi je a kam pojede, napadlo Jeníkovi; jedeli za nìjakou milou nebo nepøíjemnou záleitostí, tìí-li
se na nìkoho atd.
Dobrýtro, pane uèiteli .., slyel hlas.
Dobrýtro. Nejdu pozdì ?
Ale ... èasu dost ... a dost ...
Dvíøka u potovního vozu bouchla. Kola zachrustìla v tìrku. Potovní vùz zahnul u kostela do ulice a silnì ji zahlomozil; ozvìna odrazila se od zámeckého vrchu.Ticho se opìt
íøilo; jen jetì na okamik zalehl sem drkot kol, kdy pota
vyjela na kopec za mìstem, a náhle bylo úplné ticho.
Jeník zavøel oèi. Zvlátní bludný úsmìv vyjadøoval tìstí,
stesk i touhu. Zdálo se mu, jako by to byl on sám, jen sedí
v potovním voze. Tiché mìsteèko, ostòbøené mìsícem, zùstává za ním. Ohlíí se jetì jednou, hledá dùm rodièù a kyne
mu rukou, vidí zámecký park a kyne ... Na jeho rtech jsou slova podivné, sladce trpké chuti. Vrátí se sem jetì nìkdy? Kdo
ví? A v dálce pískají vlaky. Peróny hemí se lidmi. Vøava nádhemých ulic stoupá k veèemímu nebi. Øady ekypáí zastavují
se pøed budovami, kde hrají hudby. Jdou mladí mui, hovoøí
o nìèem velikém a krásném, co chtìjí vykonat; bude to nìco
takového, èeho je tøeba naemu národu. Nejmenuje se snad
jeden z onìch mladých muù Jan Ratkin ? Ano, je mu skuteènì velmi podoben. A kdo se tu ptá po Janu Ratkinovi? Krásná ena je to, v rozpacích se teï ócitá a její oblièej oblila krev.
Ratkin má v srdci ptáka a pøistupuje ke krásné enì: ach,
z daleka, z daleka jsem za vámi pøijel.
Vtom zavolal kdesi kohout. A za ním druhý, tøetí. Ze vech
koutù mìsteèka ozývaly se v okamiku jitøní jejich hlasy. A náhle zvlátní dlouhý záchvìv provál vzduchem; nìjaký umot

zalehl sem od zámeckého parku, jako by se tam vechny stromy poèaly pojednou chvíti. Vìtøík zavál.
Jeník otøásl se chladem. Zavøel okno a el spát. V okamiku opìt usnul.
Bylo u velmi pozdì, kdy se probudil. el ve snu prudce
klesající silnicí, za ním na kopci byl les, pøed ním dole neznámé mìsteèko, slavnostnì jaksi rozumìlé, u vchodu chvojová brána, nad støechami prapory. Dva lidé vyli proti nìmu
z mìsta. Zaclonili si oèi proti slunci a hledìli smìrem k nìmu.
Náhle zamávali klobouky a poèali cosi volati. A tu ji také Jeník
poznal Zacha a Valentu Doel a k nim;Valenta témìø tøetil
radostným pøekvapením, chytil jej do náruèí a roztanèil se s ním
uprostøed silnice.
Výborné! Znamenité! Hubièku, bratøe! Tak! A ije mládí!
Vivat!
Zach stál opodál a øekl svým lenivým hlasem:
Neèekaní hosté - nejvítanìjí. Buïte vítán, básníku!
Valenta jej pøeruil.
S nadením vítán! S-s-ovacemi, jak se øíká, vítán! A k vìci,
in medias res, jak se opìt øíká: napíete nám báseò, Ratkine!
Jakou báseò?
Proslov ...
,,Jaký proslov?
Slavnostní proslov !
Ale k èemu báseò? K èemu proslov?
Valenta spráskl ruce nad hlavou, jeho smìnì vypoulené
oèi vyjadøovaly neobyèejný úas.
K èemu báseò! K èemu proslov!
Náhle sebou trhl a ukázal za sebe k mìsteèku.
Neslyíte?

Od mìsteèka zaznìly výstøely hmodýøù a hudba ryènì zahrála, prapory vlály.
Valenta se vztýèil, nadnesl hlavu a jeho oblièej pøijal nadmíru slavnostní, rozzáøený výraz. I Zach se poèal tváøiti velmi slavnostnì.
Jeník hledìl z jednoho na druhého, chtìl se nìco ptáti, ale výstøely z hmodýøù a hudba nadìlaly tolik hlomozu, e vlastních
slov neslyel - cítil jen, e pohybuje rty -, a vtom se probudil.
První, co udìlal, bylo, e se zasmál svému snu. Takový nesmysl! Napite proslov, hehe! Básníku, chachacha! Ale
náhle se skorem rozhoøèil: jaképak posmìky s básníkem,
co? Co je to za pitomý vtip? Tu se vak ji opìt smál, co
se v takovém snu jenom nesemele?!
Vrtìl okamik hlavou, pøiloil pak ukazováèek k nosu a øekl
jaksi významnì:
Ale - nìco v tom je ... nìco v tom je ...!
Rychle se umyl, ale tu pojednou se vztyèil a stanul s mokrým oblièejem, mrkaje vesele oèima.
Ano, nìco v tom vem rozhodnì vìzí ...!
V tom vem - myslil tím pøíhody a pocity vèerejího
dne, dnení noci, svùj sen, nepocítìné dosud vìdomí síly,
zvlátní bezohlednou chtivost v krvi, podivnou bystrost smyslù - a takový docela jiný e je, silák takový, èert jedním slovem
... Pouchovalo jej to napøíklad, by doel k otci a optal se ho:
Tak co, starouku, napil ses vèera hodnì? Nebo vùbec oslovovati lidi na ulici, dávati jim smìné otázky a dívati se jim
drze do oèí - V kuchyni tloukli cosi v hmodýøi, mosaz zvonila, vechny
prostory domu zdál se pronikati tento veselý zvuk. Pøímo proti oknu stál na obloze sluncem prozáøený oblak podivného
bujného a ztepilého tvaru, podobný vzpínajícímu se bìloui ...

Jeník el k matce. Sedìla na posteli a sluka ji právì èesala.
Proè tak bouchá dveømi? optala se.
Bouchl jsem?
Chtìl jíti k matce, políbiti ji, ale zaraen stanul, váhaje. Co
skuteènì jsem bouchl? myslil si Hledìl na matku, nìco cizího
leelo v prostoru mezi ním a jí. Ne, jací to jsou pøece jenom
podivní lidé, ti jeho rodièe? Nebyl mu v tomto okamiku celý
ostatní svìt blií jich?
Celý svìt! Celý svìt!
Hudba, ryèná hudba byla v tìch dvou slovech.
Tady v pokoji byly napolo staené aluzie a nebylo tu vidìt
vzpínajícího se bìloue. I vzduch tu byl tìký a zkaený. Nìkolikráte hluboce vydýchl .
Proè jenom neotevøete okna? Je tu takový vzduch ... k zaduení ...
Øekl to tak hluènì, e sám nad tím halasem uasl.
I matka udivenì vzhlédla.
Proè tak køièí?
Musel se odvrátit, smích jej pokouel.
Kdy vyel ven, stanul na okamik za dveømi a uèinil grimasu, jako by se dusil smíchem.
Vrátil se opìt do svého pokoje a vzal klobouk; zachtìlo
se mu probìhnouti se v zámeckém parku. Jeho oèi padly
na otcovu pøíhradu s knihami.
Byly to témìø vesmìs nìmecké knihy.
Skoro mechanicky sáhl po jednom svazku Obrátil nìkolik
listù. Byly to nìmecké vere Heinrich Heine. Stará kníka.
Snad v ní i strýc Jiøí èítával.

Nìco ... nìco ... jako zapadlé stezky zámeckého parku,
pokryté mnoholetým listím ... taková nìjaká vùnì dýchla naò,
jak obracel v knize listy.
Stál tu s kloboukem na hlavì a rty se zapomenutì rozusmívaly.
Pokusil se èísti. Ale s jeho nìmèinou to bylo velmi zlé; nerozumìl témìø nièemu. Èetl vak pøece dále, pil jenom zvuk
hudebních slov a cítil, e je to nìco nevýslovnì krásného.
Koneènì ruce s knihou klesly, jak ruce hrou unaveného houslisty. Zavøel na delí okamik oèi.
Pak pozdvihl opìt víèka, tìce a násilnì, jako by mu to pùsobilo bolest.
Cosi jako zklamání objevilo se teï na okamik v jeho oblièeji. Ale hned nato potøásl hlavou a v jeho pohybech a posunech zraèila se zvlátní netrpìlivost, jakási nedoèkavá touha,
prudká chvátavost - zadret nìco, zabránit rychle nìèemu,
aby to neprchlo, rychle, proboha, rychle:
Poèal opìt èísti, jeho prsa se vzdouvala a hlas byl udýchaný.
Po chvilce sedìl u stolu, papír pøed sebou, tuku v ruce.
V jeho oblièeji jevil se støídavì opìt onen výraz zklamání
a hned nato prudké nedoèkavé touhy.
Pøímo proti oknu stál støíbrný oblak; nemìl vak ji bujný
a ztepilý tvar vzpínajícího se bìloue. Podobal se zástupu bílých, zpívajících dívek ...
----Jeník stál pøed domem, nitro plné tklivého pohnutí.
Napsal dnes dopoledne báseò. Skuteènou báseò, o tom
byl pevnì pøesvìdèen. V nitru mu to aspoò slzelo, kdy si pøipomínal jednotlivé vere. Aby tak mìl nìkoho, komu by ji dal

pøeèísti! Nìjakou takovou pøíbuznou dui, která by dovedla
pochopit! Rozechvít se nad básní tým citem, jevi ti pohnutí!
Nebo tohle byla u skuteèná báseò, tím si byl jist. Jak to pøilo jednoho dne jako blesk z nebe, jak poprve poznal enu,
jak se mu potom stranì rozevøely oèi, jak trpìl. e se to stalo takhle, a - - - - nikdy u více, kdybych møel hladem,
pinavý hrozen nezdvihnu z bláta.
Na òadra milenky hlavu kdy kladem,
chvíle to asi musí být svatá ...!
Onen pocit osvobození, kdy to napsal! K smíchu mu byly
dnes ty pokusy, je døíve vpisoval do svého seitu. K smíchu!
A teï tu stál pøed domem, citlivý byl vecek, spojený se vím
chvìjícími se nitkami, blaený i nadený; pod bradou mìl takové lechtivé místeèko, které ho nutilo zvraceti hlavu a potrhávati víèky; i ve tváøi musil míti nìco nového, zajímavý nìjaký
rys kolem oèí nebo rtù, kterého tam vèera jetì nebylo.
Bílá koèka plíila se podél zdi na pomalých tlapkách, zastavila se opodál a zdála se pozorovati Jeníka.
V mhouøivých oèkách jí záhadnì zahrálo, napjala se celá,
rozklebila tlamièku a ukázala rùový jazyk. Jeníkovi bvlo náhle, jako kdy si musí na cosi vzpomenouti a nemùe, nìco
...høínì vábného to bylo - a krev se mu hnala prudèeji
do spánkù.
To je sleèinka, co ? Kroutí se jako pøed enichem, nestyda
... ozvalo se za ním. vec Strnad z pøízemí stál za ním a podával mu umatlanou ruku.
Pìknì vítám zase jednou domù, mladý pane ...
Zapovídal se a vyptával; ukazoval rád, e byl také ve svìtì.

A u nás poøád vechno pøi starém ...Jenom o jedno kvrnì
máme zase víc ... a osm u je jich, mladý pane, osm ... Ètyøi
jetì a bude tucet ... A i ten tucet snad bude ..
Zachechtal se v jakémsi nahoøklém humoru.
Po chvilce loudal se Jeník námìstím k zámeckému vrchu.
Nìjaká otázka se v nìm sbírala, jako hlas, smìlejí stále
a zvuènìjí. Hlouèek hochù u kostela toèil øehtaèkami. Otevøenými dveømi blikala barevná svìtla boího hrobu, a jak lidé
vcházeli a vycházeli, ze svìtla v ero a z era do svìtla, pøebíhalo po nich støídavì svìtlo a stín Jeníka to na okamik zaujalo. Pak ale odvrátil prudce hlavu a øekl :Ne Znìlo to, jako
by nìco od sebe odstrèil odmítavým pohybem: Ne. Znìlo
to, jakoby od sebe odstrèil odmítavým pohybem ... Ne.
Na svahu za høbitovem poutìli dva chlapci papírového draka. Vítr tu silnìji vál a pøináel zápach hutí.
Jeník postavil se oblièejem proti vìtru, dulo mu kolem uí,
a Jeník si myslil: Hle, vítr duje. Cítím jej, slyím jej, zdá se mi,
e nìco povídá, - ale nerozumím mu. I ivot je takový. Dívám
se a z údivu nevycházím. Poslouchám, radost mám nebo i bolest, ale tìko øíci, proè právì radost nevo proè právì bolest,
- nerozumím zkrátka. Vím jen, e ivot duje. Nìco mohutného
tuím - nerozumím Lze porozumìt? Porozumím já nìkdy? Tu
je napøíklad tenhle Strnad a jeho ena. Oba nehezcí a
k oklivosti. na vìènì s velikým bøichem, podobná veliké, bledé houbì a roznáející zápach ve svých neèistých sukních;
jak to, e spolu jetì mohou dìlati takové vìci a míti dítì?
Z jedné otázky vyrùstala druhá otázka, celá øada otázek,
a Jeník se loudal k zámeckému parku. Jeho oblièej pøijal nakonec výraz rozpaèité bezradnosti. Zaukal si na èelo a pomyslil si: Mùj ty milý osle Ratkine! Pøedevím nerozumí proto, e vùbec jetì málo rozumí. Nevìdomý chlapec jsi -

a dost! Ví, e se dìlá to a to a pøijde dítì. Ale proè právì
pøijde dítì? A vùbec o tom vem - pranic neví. Sám jsi dìlal
- a neví! Vdy ty i, pøiznej se, dokonce v tajnosti cítí, e to
jetì nebylo a nemohlo ani býti to. Jaká e to byla ena,
kterou jsi poznal? Netvor - ne ena! A vùbec to, jak jsi jsi poznal, - jak to bylo vechno smìné a odporné! Tak je to, milý
synku, a nemysli si, e jsi u poznal. Jinaké, jinaké je to, ale
jaké, dosud neví. Poèkej, a vousy narostou ... Jeník zkøivil
oblièej k smíchu, ale neusmál se. Zhoøkl trochu a nachmuøil
èelo. Pak ale stalo se cosi podivného s jeho oblièejem, v oèích
chystalo se mu to k letu a rty se vzduly ve zvlátní výraz dychtivosti.
Ó, tohle! Tohle! Aby tak to byla ena, kterou by miloval! Mladá, jemná, bázlivá! V krásných atech vùni, ve vlasech vùni,
oblak vùnì kolem ní! A - svìtlo proudící z mlhy krajek! A by
se její bílé ruce pøestaly bránit! A - by se pøestaly - bránit ...!
Nebo jistì to má býti bránìno a dobýváno!
Nìjaký zázrak, bílý a rùový, zjevil se jeho oèím. Sníh, který
krvácel bledými rùemi! A linie, pùsobící jako hudba,
dlouhé, lísavé tahy smyècem! Smilujte se, rùe! Oh, tieji ...
tieji, hudbo!
Jeník mumlal a sténal v nitru.
Nad hlavou se mu ponìkud setmìlo. Udivenì vzhlédl. Skuteènì, ani nepozoroval, e jde ji zámeckým parkem. Chlad
sáhl po jeho horké hlavì. Vlhké, modré stíny choulily se mezi
buky, teï opìt slunce vysvitlo a mezi buky to vlálo jako záøící,
modrý dým. Vítr hlomoznìji protáhl holými korunami, slunce
úplnì vybavilo se z mraku a staré listí vzòalo se vùkol zlatem
a krví.
Jeník pøivøel oèi a hluboce vdýchl; fialky zavonìly. Nejprve
to byla jen ta vùnì fialek. Ale pak - otevøel náhle Jeník iroce

oèi, jako by byl vdýchl nìjakou jinou, pøekvapující vùni, a vecek se udivil. Nesunulo se nìjaké svìtlé zjevení mezi buky?
Já, já jsem to, knìno, - já, Jan Ratkin! Já, jeho vzdechy
se tu plouívaly za vámi jak elest suchého listí za vleèkou vaí
suknì. Ale, já jsem u - pøece jenom jiný. Boe, jakýma jinýma oèima vás dnes vidím. Mé oèi se nelekají, jejich pohled
není pokornou modlitbou - mé oèi odvaují se na vás hledìt,
a jak hledìt! Boe mùj, jaká vy jste krásná, knìno!
Seel z cesty, jeho nohy brodily se v nakupeném listí. el,
zastavoval se, oèi upøené v jakémsi vytrení k zemi, a opìt
el. Obèas vydal vítr zvlátní flétnový zvuk a Ratkin se vdycky
touivì usmál. Park støídavì temnìl a rozsvìcoval se. Odnìkud doléhal sem stejnomìrný zvuk, duté údery do døeva, pes
tìkl a nìkdo zapráskal bièem. Jeník se opìt zastavil. U jeho
noh leela zdechlina vrány, neèistá hromádka èemého peøí;
rozchlíplý zobák zdál se vyráeti zoufalý køik. Opøel se zády
o strom a dlouho hledìl na rozchlíplý zobák. Jeho oblièej poèal jeviti cosi jako úzkost.
Náhle znepokojenì vzhlédl; nìkdo musil býti nablízku. Jako
by listí shraboval, takový zvuk to byl - - Dva lidé objevili se opodál mezi stromy. Jeníkovi píchlo v kolenech, srdce hnalo
se kamsi nahoru, dech se pøerval, nìjaká ilka v nitru praskla - mladá knìna kráèela opodál a dva kro ky za ní lokaj.
Mohl zcela dobøe vidìti výraz jejího oblièeje a udìsil se. Hle,
nevypadá, jako by polykala slzy? Vtom její ramena se otøásla, jakoby zimou, v jejím oblièeji okamik to zápasilo a onen
výraz zmizel; zastavila se a obrátila tváø k lokajovi; øekla potichu nìkolik slov, její ústa se aspoò pohybovala.
Pohledl na lokaje a opìt se udìsil. Lokaj povytáhl ramena,
jeho oblièej vyjadøoval nudu, posmìnou lhostejnost a drzý
úsmìv zkøivil jeho rty. Zakolébal se na rozkroèených svalna-

tých nohách v pøiléhajících svìtlých nohavicích, jednu po druhé pozdvihl a zálibnì se na ni zahledìl.
Bílý oblièej knìny zèervenal. Pravá ruka s bièíkem se pozdvihla, jako by chtìla udeøiti, ale bezmocnì opìt sklesla. Oèi
se zoufale kolem zatoèily a utkvìly znovu na lokajovì tváøi.
Poèala mluviti. Jeník slyel vánivì vyráený hlas, ale slovùm
nerozumìl, byla to nìjaká cizí, neznámá slova. Mluvila chvíli
a zùstala pak státi s pootevøenými ústy, s hlavou zvrácenou
nazad ... Byla o hlavu mení ne lokaj, její oèi hrouily se v jeho
oblièej.
Jeník vidìl její oèi a srdce se mu zastavilo.
Lokaj mlèel, jediný rys nezmìnil se v jeho oblièeji. Vyòal pomalu krabici s cigaretami, vzal jednu a vsunul ji do úst. Pak ji
opìt vyòal, pokrèil rameny a zívl.
Knìna ucouvla o krok, její oblièej zrudl a ruka s bièíkem
se pozdvihla. Ale tu ji uchopil ji lokaj za ruku a svíraje ji, hledìl knìnì chladnì a pevnì do oèí. Okamik tak stáli proti
sobì, oko v oku. Pak knìna sklonila hlavu. Bièík upadl
na zem.
Lokaj se shýbl a políbil knìnu na ústa. Objala jeho íji prudce rozmávnutýma rukama.
Jeník u nièeho nevidìl. Zakryl si oblièej dlanìma.
Co to bylo? Co to bylo? Tohle! Tohle!
Vidìl rozchlíplý zobák, vyráející zoufalý køik pøímo proti jeho
oblièeji.
A náhle ostrá vzpomínka z minula tøeskla hlavou: stojí na pavlaèi, zeeøilo se u a dole na pinavém dvorku vylézají z dlaby krysy ...
-----

Je po poledni o Bílou sobotu.
Lekárníkùv hoch, Ludvík Vika, studující reálky v R. stojí
za humny, oko ostøe upjaté k blízkému stohu; je to oko èíhajícího lovce; pravá ruka svírá cosi, nepochybnì kámen.
Ludvík Vika studoval døíve gymnázium, ale ne a ne pøijíti mu
na chu. Teï studuje reálku, ale i s tou je na Opakuje kvartu,
propadne vak jistì letos opìt a to jej naprosto nermoutí, nebo
teï snad koneènì vyhoví jeho touze. U od chlapectví stùnì
Ludvík jedinou touhou. Chce býti myslivcem. Nenapadne mu
vùbec, e by mohl býti nìèím jiným. Je to horká, nebezpeèná
krev, vøe, kadou chvíli by mezi lidmi pøekypìla, nebo lidé
jsou prostì nepochopitelní. vyhovìt je jim tìko a èert to vezmi! Zato v lesích je volnost, dobøe, jde, hvízdá si nebo i mlèí,
a není tu nikdo, kdo by ti koukal poøád na prsty. Ale hlavnì,
puku má na rameni, a chytneli tì radost, tøeba jen tak
do vzduchu si vystøelí.
Ovem ne vdycky do vzduchu; udìlá to pøed tebou frrrrr
a ty u má puku u líce ... Jako malý chlapec upadl Ludvík
tváøí na rozhavená kamna; zùstala mu straná spálenina,
která vdycky, byl-li jen trochu vzruen, zalévala se krví, zvyujíc tak prudký, dravý výraz oblièeje. Jeník mìl Viku rád, ale
stýkali se jen náhodnì - Ludvík stojí opodál stohu, jizva na levé tváøi zalila se krví,
oko blýská.
Ke stohu sletují se vrabci. Vìtøí asi nebezpeèí a jsou velmi
plaí. Blýskající oko a podezøelá poloha ruky je znepokojují.
Zdá se, e na sebe výstranì pokøikují. I trochu posmìchu
podobá se jejich køik.
Ludvík stává se netrpìlivým. Cítí nedostateènost své zbranì. Skøípá dokonce i zuby.

Jiný hoch loudá se sem humny. Nemá ádného urèitého cíle,
to je zøejmé. Jde tudy, ale mohl by jíti také jinudy.
Je to Jan Ratkin.
Zpozoroval teï Viku, pochopil situaci a roztritì se usmál.
Jeho roztritý úsmìv zdál se skandovati:
Aj, vidím bohatýra k ránì pøipraveného s okem bojovnì srícím ...!
A dále zdál se øíkati roztritý smìv:
Vypadám jako úsmìv, ale nejsem úsmìv. Ostatnì - ve jedno, ve lhostejno.
Tu ji jej také zpozoroval Vika. Zahodil kámen, vloil dva
prsty do úst a ostøe zahvízdl.
Snad to mìlo býti na pozdrav, ale Jeník si pøikryl ui dlanìma. Vika hvízdl jetì jednou. Ticho mìsteèka a polí roztrhlo
se vpùli.
Burdu takhle na tebe ... povídá Jeník. Burda je obecní policajt, vìdomý svého dùleitého povolání a brundibár, a bùh
brání.
Vika se opovrlivì uklíbl.
Kamenem do nosu by dostal ...
A ví co, nech si svého Burdu ... a pojï do hospody ...,
dodal.
Do hospody! Hle, podívejte se na toho Viku! Øekne to, ani
se nezaèervená!
Jeník udivenì vzhlédl. Je v rozpacích a má zlost. Nebo
pøednì: penìz není. A proè medle není penìz? Táty se optejte, proè si kapsu zail! Není to dnes poprvé, e se ocitá Jeník
v takovýchhle rozpacích. I teï stydí se øíci, e nemá penìz.
A proè bys neel? Nemá snad penìz? ptá se Vika.
Nemám ...
To je jedno, já mám ... oba se napijem.

Jeník mlèí. Hledí stranou a hroznì se mraèí. Pak náhle
se rozhodne:
Nu, pojï tedy, zaplatí ...!
Ale cestou stále se jetì mraèí. Na úzké stezce mezi stodolami a plùtky je vhlko a chladno. Vyplaené slepice s køikem prchají.
K Samsonovi ? ptá se Vika.
Tøeba k Samsonovi ...
Kdy vycházejí na námìstí, potkají Majera s neznámou sleèinkou. Sleèinka je tíhlá k pøetípnutí, sukni sebrala do tipièky, ostatnì nezdá se být u zrovna mladá a má v oblièeji
pohrdavý výraz. Ratkin zdraví, Vika drbl pouze do klohouku.
Husa, zavrèel, kdy pøeli.
Kdo je to? ptá se Ratkin.
Vika se èertí.
Kdo je to! Vidí pøece! Dáma! Rukulíbám mìli jsme øíci!
Majerova sestøenice je to nebo takového nìco ...
Ratkin kývl hlavou; vzpomnìl si, byla tu u jednou o prázdninách.
Vika se zastavil a hledí okamik za vzdalující se sleènou.
,,Jen se podívej, jak se kroutí! Dáma! Aby kadý poznal, e
je z Prahy! Takhle se u nás nosí suknì, koukejte, chrapouni,
Mírováci! A Mírovákùm lezou oèi z dùlkù ... Kantorka taková ...
Vika si odplivl, oèi mu zlostnì krouí.
Pojï, zapijeme vztek! Já ... já bych tyhle drndy vech ny
do jednoho rybníka zahnal ... a pískejte si, jeète, frkejte - byla
by to pìkná podívaná! Sleèinko, dejte pozor, ucouráte si sukni. Sleèinko, ouvé, støevíèek vám uplave!
A Vika se smìje svému nápadu jako èert.
Ratkin se zachmuøenì usmál.
Bylo by ale lépe povìsit jim døíve kámen na krk ..., povídá.

Aby u nevylezly? Ratkin pouze pøikývl a opìt se chmùrnì
usmál.
Neøest taková ... dotvrdil Vika a zakolébal se silácky v bocích.
Samsonova hospoda je a dole na pøedmìstí. Døíve patøil
bratøím Samsonùm nejvìtí hostinec mírovský v radnièním
domì, ale zchátrali. Jeden z bratrù podøezal si v záchvatu ílenství krk, druhý teï upíjel se dole na pøedmìstí k nìjakému
podobnému konci. Pil, jed jedem uléval. Dokud bylo mono
s pány v taroky si zahrát, tu na èlovìku jetì nìco záleelo.
Za jedním stolem sedí, rovný s rovnými, nìco tu pro zasmání
lze øíci a páni se smìjí. A Karel Samson vdycky ví nìco pro
zasmání, a je-li tøeba, i ve váný hovor s pány se pustí. A páni
naprosto nejsou uraeni, pozornì ho vyslechnou,
za vzdìlaného èlovìka ho mají a jako rovný s rovným s ním
jednají. A jak u se pije, hodnì se pije, srdeènost èlovìka
schvátí a tykat se zaène. Karel Samson s mnohými pány si
tykal! A - pryè je to! Ale rudozlatá øeka piva teèe dosud! Kalnìjí, potmìilejí pod tímhle uèazeným stropem - ale nutno
se jí svìøit! I sem ostatnì chodí lidé; páni to ovem u nejsou.
Zdají se míti mnoho trampot, a pijí-li, nepotìí se, jen do stolu
tlukou. Jako berani zdají se tihle mutí do veho vráeti hlavou; jejich eny doma, to jsou coury, na jméno jim nelze pøijít
a dìti jim døou kùi z tìla. Karel Samson - tomuhle vemu
rozumí, Karel Samson ví, co to jsou trampoty. Má teï vùbec
o ivotì takové své mínìní. Jednou moná promluví. Pak tu
nastane v hospodì ticho a vichni naò budou hledìt s rozkøáplou hubou a oèi jim polezou z dùlkù. Ano, jednou moná
promluví. Za sebe a za svého bratra Jana. Karel Samson mìl
toti svého bratra velice rád To není nic podivného. Ale podivnìjí je, e z proøíznutého hrdla stále jetì crèí krev. To vidí

ovem jenom - Karel Samson. Pije nìkdy - a pivo má náhle
takovou podivnou chu. Zdvihne sklenici proti svìtlu, vechno se mu poèíná v oblièeji viklati. Lehké odpoèinutí dej zemøelému, Pane, mumlá a pokyvuje hlavou. Nedobré je to
s Karlem Samsonem - - Hospoda je úplnì prázdná. Teprve po chvilce objevila
se hostinská a postavila pøed hochy po sklenici piva. Kadý
její rys a pohyb zdá se bìdovati hroznou únavou.
Á ... mladý pán z lékárny ... Pìknì vítám na svátky ..., povídá s mdlým úsmìvem. Pomikla po Ratkinovi; tohohle neznám, øíká její pohled; zároveò øíká: není také tøeba, abych ho
znala, ostatnì nezdrujte mne, jsem unavena, do øeèi chuti
nemám.
Vika viml si jejího pohledu.
To je soudcù, Ratkinù ..., povídá.
Ocitla se v rozpacích a zamnula ruce do zástìry.
A koukejme ... pìknì vítám ...
Starej není doma? ptá se opìt Vika.
,,I je ... Leh si na chvíli ... To vìdí ... Oèi se jí najednou rozalovaly, kývá bludnì hlavou, polyká slzy a jde.
Vika se zamraèil a napil se hltavým doukem do pùl sklenice.
Taky nebude dlouho chodit ...
Mávl rukou.
A co tudie? Jde ti to? No jo, copak ty! Ale se mnou to je
poøád stará píseò! Puknu zase - ve ví slávì!
Pohlédl s jakýmsi vítìzným výrazem na Ratkina a vypil
do dna. Vstal a el si sám pro nové pivo.
Vrátil se s doutníkem v ústech.
Tumá ... kuø taky ...
Ratkin zavrtìl hlavou.

Teï ne, a potom snad ...
A pij, èlovìèe ...
Ratkin by pil, ale nechutná mu. Skoro s podivem pozoruje
Viku.
No, co tak na mne kouká? e puknu - a takhle o tom mluvím? Èlovìk zvykne i ibenici, øíká se. Umím v tom u chodit,
ani se nezaèervenám. No nevìø, zaèervenám se. Dost je mi
hanba, co o to! Jsem ve tøídì nejstarí. A nejhloupìjí. Myslí, e ne? Jsem. Vím to. Tluèu se nìkdy do hlavy. Koukej,
øíkám, k èemu tì nosím na ramenou, mìchuøino, vykul oèi, odtud a semhle, tuhle nepatrnou stráneèku, pøeèteme si to jednou, dvakrát, budeli tøeba, desetkrát - to by bylo pìkné, aby
v tobì nìco nezùstalo! Koukej napøíklad, øíkám jí, Louda, Zinkl, Stibral, Hoøina - to jsou moji spoluáci, primusové -, jací to
jsou chlapíci, jak to v jejich hlavách jde jako na drátcích!
A vezmu si ti hlavu takhle do dlaní, oèi vykulím do knihy a zaènu. První øádek nesouvisí dobøe s druhým, druhý s tøetím,
nìkde jsem musil nìjaké slovo pøeskoèit - zaènu znova. Ale
jen zaènu, u nìkteré písmenky se zastavím, taková podivná
mi pøipadá, bachratá, bøíko má - a myslím si, jak jen si mohli
lidé vymyslit písmenky, které mají bøíko. A tu u opìt skoèí
mé oèi na jinou písmenku, která na mne vyplazuje jazyk, jiné
prí do nosu, tøetí opìt sedí na bobeèku a tlaèí, tlaèí - najednou ti mám v knize boí doputìní! No nic - dám se do toho
znova. Teï u doopravdy. Slyí, palice, teï u doopravdy.
Celých dvacet øádek pøeètu - a najednou vyskoèím. Chytím
se za hlavu. Stalo se nìco? No, nic se ne stalo. Jenom hlava
jako kdy se mi chce rozskoèit. A bìdoval bych, e by se skála
musela obmìkèit. Proè se jen tak musím trápit s tím uèením!
Ne, marno je to, marno, nic se svou hlavou nesvedu. Po pokoji
chodím, zastavím se u okna - a vyplivnu. Støechy, okna, vozy,

kouø - copak lze tady íti? Lidi tu smrdí pod nos jeden druhému. Chodí za hránu na procházku, za bránou je silnice,
na silnici prach, tráva je edá prachem, stromy jsou edé prachem - a dost! Ví, takhle ... lesy, ohoho lesy, lesy! Vika vtáhl
vzduch, oèi zaplanuly. Kdy takhle na pasece slunce jenjen
slévá! Stojí a zdá se ti, e má v ústech a ve vech ilách
tmavì èervenou hustou ávu z malin! Nebo sprchne, houby
cítí, tu a tam vìtvièka tì pokropí, jako by s tebou ertovala!
Buky jde, tmavou buèinou, ví, je to jako zelený sklep ... no,
rozumí mi snad? Chlad a ticho, e se promluvit bojí, a tu u
zase mezi modøíny a smrèí pøejde, svìtla je tu a bzukotu, jako
u muziky - no, kolikrát si myslím, je to tak krásné, báseò bych
o tom napsal, kdybych dovedl ... Ale kde já bych takového
nìco dovedl? To jen tak v hlavì se mi to plete ... a vdy snad
ani pravopisnì psát neumím. A vùbec - báseò! Tahleta palice aby si ji vymyslila! Jako bych nevìdìl, e je hloupá, a
stydno mluvit! Vidí, sám se za mne èervená, kdy o tom
mluvím. No, poèkej, pøestanu u s tìmi hloupostmi. Vika zamlkl na okamik, napil se zhluboka a zùstal sedìt s pøivøenýma oèima, v jejich úzkých proucích chvìje se blaeným
úsmìvem. A co tomuhle bys øek? Taková malá hájovna.
Kolem lesy pod snìhem. Mráz jenom típe. Ale z komínu hájovny vystupuje dým. V hájovnì topí, teplouèko je tam u kamen le to takový milý obrázek. Na sto krokù v lese cítí dým
z hájovny. A je ti milo. Jde - a mezi stromy milý obrázek náhle se objeví. Psi radostnì skáèou na tebe. Nìkdo z okna vyhlédne, ale ty dìlá, jako kdy nevidí, a jen se tak do vousù
usmívá. Pak vstoupí, v chodbì si setøepává sníh, rampouchy z vousu oklepne, pára z tebe jde - a tu dvéøe u svìtnice
se otevøou, mladá, hezká ena stojí mezi dveømi a usmívá
se a za ní vidí vysoko lehající oheò v krbu - a ona ti puku

s ramena sejme, svlékat ti pomùe, smìje se a povídá - nu,
co tomuhle øíká?
Vika pozoruje Ratkina s5 vítìzným úsmìvem. Ale pak vítìzný úsmìv znenáhla vyprchává, ret tiskne se tvrdì ke rtu,
i v oèích zle to zadoutnalo.
Zbláznil bych se, kdy na to myslím,... e bych mohl takhle
... ví, poøád v lesích ...
Nedopovìdìl. Jako by náhle slov nemìl. Uèinil pouzc rozmávlý pohyb rukou. Ratkin vidí tento rozmávlý pohyb, slyí ho
spíe, mnoství krásných slov zdá se z nìho øinouti, plných
divoké touhy, a Ratkin jim naslouchá s oslepenýma oèima
a bludným úsmìvem.
Vzpamatuje se opìt a vidí pøed sebou Viku. Je udiven. Byl
to snad Vika, který tak krásnì hovoøil? Hle, jetì teï se mu
chvìjí rty! A kdo by to byl v nìm hledal? Èertùv chlap je ten
Vika! Je do nìho zamllován a nejradìji by mu to hned øekl:
Èertùv chlap jsi, Viko, a já tì mám rád! Napil se s chutí, i pivo
teï u je dobré, a pozoruje ze strany Viku. Hle, a báseò by
chtìl napsati, kdyby dovedl! Aby tak vìdìl, - e on dovede!
Milý Viko, tady v kapse mám notes a do toho notesu jsem si
nìco vepsal. Co? Naprosto nic zvlátního. A rád bys to vìdìl, co? Není to vlastnì nic zvlátního, nedalo mi to ani mnoho práce, je to vùbec nìco takového, co já lehko dovedu.
A chceli to u vìdìti, je to báseò. Napsal jsem ji ostatnì jen
tak mimochodem. A mono, e ji roztrhám. Nebo dovedu
rozhodnì napsati jetì lepí - - Vika opìt ji hovoøí, jeto asi nìco veselého, nebo se smìje, ale Ratkin ho neposlouchá. Myslí teï pouze na jednu vìc.
Sáhl nìkolikráte rukou po kapse, v ní má notes, ale vdycky opìt utrhl. Náhle se rozhodl, notes objevil se v jeho ruce;
rozpaèitý, zmatený úsmìv ustrnul m na rtech a oèi oslepenì

mikají. Vika je koneènì upozornìn zvlátním jeho chováním.
Co to má ? ptá se.
Ratkinovi ochraptìl ponìkud hlas.
Pøeèti si to, chce-li ... Nic to ale není ...
Nejradìji by schoval v tom okamiku notes opìt do kapsy.
Poèkej, dopijeme døív ... Dopij taky ... Pøinesu nové ...
Vrátil se s pivem.
No tak uka, co to má ... Tohleto? A - básnièka!
Pak ète. Ratkin èíhá po kadém hnutí jeho oblièeje. Je pln
tìstí a pýchy - ale i nedùvìry jakési a trapného oèekávání.
Je to jeho báseò, kterou Vika ète! Hle, ète ji s úsilnou pozorností! Nezavrtìl nyní malièko hlavou? Zdá se, e nìkteré vere ète dvakráte, jeho oblièej poèíná jeviti rozpaky. Teï u jistì doèetl, ale dosud nevzhlédl.
No, pìkný je to ... povídá a stále jetì hledí do notesu.
Teprve za okamik pomikne oèima pøes okraj notesu
k Ratkinovi a setká se s èíhajícím jeho pohledem. Podrbe
se ve vlasech a zamrká víèky.
Jenom mi to tak trochu ... trochu nejde dohromady ... Poèkej, jetì jednou to znova - -
V Ratkinovi roste pocit pýchy. Hle, zdá se skuteènì, e jeho
báseò stojí za pøeètení! Hledí na Viku, rozpaky u zmizely, jeho
úsmìv vyjadøuje sebevìdomí.
Koneènì mu vrací notes.
Ty, divoký to ale je ... hodnì divoký ..., povídá.
Divoký?
Ratkin se usmál s nucenou pøetváøkou a mávl rukou.
Pravda, pro kolní èítanky se to nehodí ..., øekl.
Vika vyprskl, ale jaksi nezúèastnìnì; nìco jetì asi ne chápe a vratí èelo.

Ale ... e jsi zrovna tohle ..., vyhrkl koneènì.
Ratkin se opìt sebevìdomì usmál.
A proè ne zrovna tohle?
Vika jako by se poèínal zlobiti.
Dìlá, jako bys nerozumìl ...Vymyslils si to nebo ...stalo
se ti nìco takového ...?
Stalo ...
Jistì?
Ratkin pøikývl. Cítil cosi jako pýchu, ale v tém okami
ku pohlédl do velikých, udivených oèí Vikových a k pýe pøimísilo se nìco jiného, stud nebo podobného nìco.
Co je na tom divného? Kadému se to musí jednou pøihodit ..., øekl v rozpacích ponìkud, s vynucenou pøevahou.
Vika se náhle rozesmál. Oèi mu blýskaly.
Kadému, má pravdu ... Ale já nejspíe nìkterou døíve
zakrtím ... No, pijmel!
Napil se.
Poèkej, pùjè mi jetì jednou tu báseò ...
Prohlíel ji, mrkaje vesele oèima.
Chlapík, jáøku, chlapík! Kadý ver je ... nevím, jak bych to
øekl ... a rým pìknì na konci. No, je to jako skuteèná vytitìná báseò! Za nic bych nìco takového nesvedl! Taky mi nìkdy takové krásné vìci pøijdou do hlavy,
sám nevím, jak se mi v té palici mohou vylíhnout ... ne takovéhle, jiné zase ... ale napsat to ... dokonce vere, rýmy ...
za ivý svìt bych to nedovedl ...Ví, v lese se mi to obyèejnì
pøihází ...myslím na krásnou lesní vílu, která by se zamilovala
do mladého myslivce, tím myslivcem bych byl já ... a já bych
také miloval krásnou vílu ... a nikdo by o tom nevìdìl, ádné
lidské oko by ji nespatøilo ... jenom les by znal nae tajemství
... a ... a ...

Vika se náhle zarazil a zèervenal vecek rozpaky. Mlèel okamik, pomikávaje po Jeníkovi.
Ne, nedovedl bych zanic nìco takového napsati ... zamumlal koneènì, uhýbaje oèima.
Jeník sice musí mysliti na krásnou vílu, touná mìkkost pøevála po jeho oblièeji, ale pøesto dovede øíci jaksi superionì:
Hm, není to nic tak hroznì tìkého ... samo od sebe to pøijde ...
Poèkej, snad i o tvé krásné víle napíu báseò ... dodal
za okamik.
Vika strhl k nìmu své leknutím zvìtené oèi, ústa se mu tøásla.
A co ty ... proè ty? ... O ní .... a co tobì po ní ? Ne, to nenapíe ...
Snad napíu. Budu-li chtíti, napíu ...
Jeník sám nechápe, proè se té mylénky tak zachytil.
Vika zrudl, oèi a rty pøijaly výraz úpìnlivosti.
Ty, Ratkine, - nenapíe ...
Napíu ...
Oba hoi sedí dlouhou chvíli mlèky. Oblièeje jsou èervené,
oèi uhýbají. Obèas pohyb úst, jako by chtìla promluviti; ale
nemohou, zdá se. Ruce jezdí po ubruse, nìkdy jsou ruce obou
tak blízko, e se mohou dotknouti; ale tu opìt rychle couvají.
Jeník má na rtech zvlátní strnulý úsmìv. Hlava je horká, celé
tìlo je horké, ale je to docela pøíjemné krásná vila, krásná víla
- øíká si - a neurèitá tesknota jej zalévá, bolestná i sladká.
Nepozorovatelnì na Viku pohlédne, je mu tak milý, na ústa
by jej políbit mohl, ale cítí, e nejen nepolíbí, ale kdyby se ho
Vika optal, napíe-li báseò, znova a znova by øíkal: napíu!
napíu! V tý okamik i Vika vzhlédne, Ratkin odvrátí rychle
oèi, uchopí sklenici a vypije do dna. Vika se zamraèí a dopije

také. Pak jaksi posmìnì pohlédne na Ratkina, jako by chtìl
øíci: Nu tak, zapla si. kdy jsi se napil! Ratkin se zaèervená.
Ale tu vstoupí Karel Samson. A jak tu tak stojí mezi dveømi,
mono mysliti na zpustlý vìtrný mlýn. Rameny sice jetì obèas pohne bludný vítr, ale - neklam se, poutníèe, my u nejsme, a je-li v nás jetì cosi ivého, jsou to za noci netopýøi!
Veliký je Karel Samson, sehnouti se skorem musí, aby mohl
projíti dveømi, i plece má takové medvìdí a mohutné ruce, ale
zdá se, jako by nejbliího okamiku nìco musilo v tom velikém tìle splasknouti a celé to silné tìlo zvadnouti v nìco neobyèejnì ubohého nebo rozbøednouti, vytéci rukávy a nohavicemi leho oèi ulpívají a ústa pod knírem s dlouhými, chabì svislými koneèky mají podivnì smutný výraz; i v tom chabì svislém
kníru je nìco podivného, nìco pøipomínajícího pomalé bøednutí, a z jeho koneèkù zdá se zvolna po krùpìjích kapati.
Páni, a pøi prázdných sklenicích! Opøel se rukama tìce
o stùl, jeho hlas je ponìkud eplavý. Vak jsme se u divili,
e se mladý pán z lékárny ani neukáe! A kabátek se zeleným límcem jetì neuili? Vak uijí, uijí, na vechno pøijde
èas. I mnì uijí jiný kabátek zase. Znamenitého krejèího má
pámbu, hehe. Ale ten støíhá radìji, ne ije.
Stùl zapraskal pod jeho velkýma a jakoby ozáblýma rukama; zima z nich èiela. Zasmál se nìkolika dunými zvuky
a zahledìl se na Jeníka.
Ale ... tohohle pána neznám, øekl. Soudních? Hleïme, to
bych nebyl ... vìru ... Pana soudního Ratkina tedy - - -! Hledìl
na Jeníka, jako by byl nìèím pøekvapen. Ne, podivno, jaká je
to podoba! Páni se asi u nepamatují na mladého Razíma,
co, optal se Je to snad na tøetí rok u, co zemøel. Nevím ani
teï, èím byl v Praze, snad vùbec nièím, leccos se o tom povídalo. Do novin, myslím, e taky psal. A nìjak podivnì v Praze

skonèil. Leccos se o tom povídalo. Ale kdy byl mladí, to byl
takový vám kluèina milý. Karel Samson nespoutìl oèí
z Jeníka. Podivno, taková podoba, taková podoba! mumlá.
A tatínka znám, dobøe znám, odboèil náhle, násilnì jaksi
Míval tìstí v tarokách tatínek ... A takového má syna! Já ani
v tarokách nemìl tìstí.A syna taky nemám ....
Vzal sklenici se stolu.
Jetì pivo, co ?
Samsonová objevila se ve dveøích.
Dej mi klíè od sklepa, povídá.
Samson nejistì k ní vzhlédl.
Nemám. Nevidìl jsem ho...
Má ... Netrap mne ...
Ty netrap! A jdi ... má blechy ...! Co kouká? Nemá blechy? Vechny enský mají blechy...
Mlèela. Vala se do jeho oblièeje pevnì svýma hoøekujícíma oèima.
A on náhle zkrotl jako pøi poklesku pøistiené dítì. Sáhl
do kapsy a podal jí klíè. Kolem oken pøesunula se øada postav, v prùjezdì to zahluèelo a hned nato vehrnul
se do místnosti hlouèek lhoteckých hasièù. Pøili na vzkøíení
a to u bylo tak starým zvykem, zastavit se tady v pøedmìstské hospodì, dát se trochu slyet a mít se trochu dobøe. Zamoklé dýmèièky zùstaly doma v kapsách zahlínìných kabátù; dnes se furiantsky odkusovaly pièky z doutníkù a pøitom
se mohlo stateènì odplivovat do vech koutù. A pak sedìti
tu v uniformì - tøeba jen v takovéhle uniformì! - bylo pøece
jenom nìco jiného ne - - - Nu ano, vojanská uniforma to u
není, ale trochu té bujnosti z vojenských dob v nás pøece zùstalo. A nejsou Lhoteètí vìru tak daleko za Mírovskými, a pøilili Lhoteètí do Mírova, vdycky je dosavad bylo slyet ...

V okamiku bylo umno. Sklenice bily o tácky, chlapi mluvili vichni najednou a plácali si na stehna. V rorevøených ústech cenily se silné èelisti, jako by chtìly sklo drtit, a zapáchlo
tu brzy po zatuchlých, zpocených tìlech.
Ratkin s Vikou stále jetì mlèeli. Tahle zmìna scenérie pøila obìma docela vhod; v nastalém hluku ztratilo jejich mlèení svou tíivost. Vikùv oblièej mìl dosud onen napjatý výraz,
stopy úsilnì pracující mylénky. Ratkin zvracel hlavu nazad,
usmíval se roztritì a uèinil obèas bujný pohyb ! pravou rukou, jako by chtìl vzíti nìkoho kolem krku. Jeho rty a tváøe
dychtivì zèervenaly a oèi svìtélkovaly; pil u trochu více Ratkin. U ani nevìdìl, co si vlastnì udìlali s Vikou; ano, stalo
se nìco, nìco neurèitého to bylo, hrdlo jim to zadrhlo
a promluvit teï nelze, smíøit se nelze a ustoupit nelze! A mladá
knìna není daleko, parkem chodí mladá knìna, v okamiku
tam dobìhne, a k zemi se pokloní a øekne: Gratuluji vám,
knìno, - k lokaji. A kdyby bièík zdvihla, za ruku ji uchopí, bièík
by z ruky vypadl a - - já nejsem lokaj, knìno, já básnì píu,
nejkrásnìjí básnì na vás napíu ...! A není to vlastnì knìna, víla je to, lesní víla - - ano, boíèku mùj, co jiného? Zcela
jistì je to lesní víla - - -! Rozevøel dychtivì oèi, jako by pøiel
na nìco pøekvapujícího.
Ale tu jej zatahal Vika za rukáv. Jeho oblièej byl blízko, jizva
na tváøi se ohnivì vzòala.
Ty, Ratkine, ...ne, nemùe tu báseò napsat. Co je ti po víle
a co ty o ní ví? Nic o ní neví. Protoe nemá tak lesy rád.
Lesy, ty jsou její. A já mám lesy rád. A ona tøeba vùbec ani
není, lesní víla. Ne, jistì není. Kde by se vzala víla, viï? Ale to
já jsem si tak vymyslil, a proto je mi tak, jako by byla. A budu
chodívat lesem a stále si budu myslit, e ji pøece jednou potkám. Ale to nesmí nikdo vìdìt. A já jsem to nemìl nikomu

øíkat. Nikdo to nesmí vìdìt. Ale kdybys napsal báseò, u by
to bylo jinak. Nevím proè, ale bylo by to u jinak. Snad já ... ví
... kdybych báseò napsal ... ale aby ji nikdo neèetl ... nìkde
v lese hluboko bych ji zahrabal ...
Napi!
Ratkin má plné hrdlo slz, ale posmìek a vzdor nezmizel
z jeho oblièeje. I hlas jeho je posmìný. Jizva na Vikovì tváøi
vzòala se jetì ohnivìji. Ratkinovi je, jako by hledìl
do plamene. I v jeho nitru chytlo nìco plamenem.
A co, není-li to vùbec víla ... je-li to mladá knìna? optal
se za okamik.
Vika nechápavì vzhlédl. Jeho oèi jako by se polekaly.
Ratkin zavrtìl hlavou a pak ji nízko sklonil. Ne, není to knìna
... knìny milují lokaje ... øekl, a okamik jako kdy nìco polyká.
Co to má ... s knìnou? Jaká knìna?
Nic nemám s knìnou, lokaj s ní má ... Jeník nepøí jemnì
zkøivil oblièej jako do smíchu a dodal:
A báseò o víle jetì dnes napíu ...
Vika zaskøípal pouze zuby. Mlèel.
U vedlejích stolù rozøíhal se a rozchraptìl smích. Lhottí dobírali si Karla Samsona; ale Samson hledìl pøivøenýma oèima z jednoho na druhého, se zvlátní posmìnou shovívavostí; krotký úsmìv zdál se prouditi po svislých knírech. Jeníkovi
pøipomnìl v tom okamiku Guliviera na jednom obrázku, ihned
vak opìt ztratil souvislost a pouze to jméno podivného zvuku zùstalo mu tkvíti v hlavì a na jazyku. Gulivier, Gulivier! Zvlátní pohnutí se ho zmocnilo a byl by nejradìji køièel to jméno
nahlas. Pocítil, e se mu hlava trochu zatoèila, a nìjaká zmìna se v tom okamiku se vím kolem pøihodila, docela nepatrná, nevìdìl ani.v èem vlastnì spoèívala, ale nìco smìné-

ho to bylo, i na nìm muselo být teï nìco smìného, nìkde
v jeho oblièeji - ale co? co?
Dopij a pùjdeme. Musím s tebou venku jetì mluvit ...Vikùv hlas byl takový horký. A jizva na tváøi mu hoøela. A oèi mu
hoøely.
Jeník nechápavì vzhlédl.
Gu-vi-li - Guvi-li-er ... ne, Guli-vier! øekl s pøihlouplým úsmìvem. Ale Vikùv pohled uvedl jej v rozpaky. Proè se vlastnì
Vika tak podivnì tváøí? A èemu se smìje - Gulivier ... nebo
jak se jmenuje ten chlap? Samson Gulivier, hoho!
Samson stál u jejich stolu, øekl cosi, pohledl na Jeníka
a usmál se. Vika zaplatil a li. Pøed hospodou se Jeník zastavil. Hlava se mu opìt zatoèila, oèima zamrkal a uchopil
Viku za loket.
Ty, mnì se zdá,... e se ... motám ... Zvrátil hlavu nazad
a rozesmál se na celé kolo. Ale tu pohlédl na Viku a ihned
pøestal. Vika se hroznì mraèil. Jeník odtáhl ruku.
No, co tak kouká? optal se nejistì.
Máme spolu jetì nìco domluvit ... Pojï! Vika trochu
chraptìl.
Kam?
Ven za mìsto.
Ale Jeník jako by u neposlouchal. Pøikývl sice, ale neslyel.
Jeho oèi chtivì, závratnì zatoèily se kolem. Laènì chvìly
se jeho chøípí a rty ...
Pøicházel jarní veèer, nízká, zamraèená obloha tiskla
se k zemi jako rty ke rtùm. Nìco vonìlo, jak èerstvì naøezané, mladé proutky. A tklivý tón svatveèera ke vemu se i pøimísil, poslední chvat a umot pøed návtìvou kohosi dobrého a pokojného.

Pøed domky a na dvorech se kropilo a metlo; i ten po kropený prach vonìl. Èeleï plíchala se u studen, enské pøebíhaly dvorem, zpola ji sváteènì ustrojené, s upravenými u,
vlhce se lesknoucími vlasy, a hospodáøi loudali se námìstím
ke kostelu, významnì tváøily se jejich hladké, èerstvì vyholené oblièeje, ba i boty vrzaly významnì. Stojánky se svíèkami
a obrazy svatých v oknech dýchaly mírem, mír a tichá blaenost zdály se snáeti na ve; na lidi i na zvíøata ve chlévech.
Sloupeèky dýmu nad støechami byly dùvìrnìjí ne jindy a nebylo mono jinak, vechny cesty k mìsteèku byly jistì posypány zelenými ratolestmi.
Nu tak, pùjde nebo ne? øekl výhrunì jaksi Vika.
Hned, poèkej ...
Doli zatím na námìstí. Lid v zástupech stál kolem kostela.
Hudba zahrála, vyslouilci dali se od radnice na pochod. Pak
starosta Koke vyel pøed radnici; hlava mu se dìla na ramenou s neobyèejnou dùstojností jak na oltáøi. Poèal si navlékati levou rukavici, drel ruku daleko od tìla a konal to tak,
jako by to byl signál, e u to mùe jít. Zdálo se, e v tomto
okamiku je na celém námìstí pouze tato ruka lezoucí do bílé
rukavice. Nìkolik úøedníkù v uniformách vylo z radnice, starosta zdravil, úøedníci salutovali; i to vypadalo velmi dùstojnì.
Ratkinùv otec byl také mezi úøedníky. Ratkin se uklíbl. Pojd,
zmizíme, øekl.
Úzkou ulièkou mezi staveními, svalenými plùtky a stodolami vyli opìt na humna.
Dali se po mezi smìrem k pastviskùm. Oba mlèeli, Vika
s pevnì, tvrdì semknutými èelistmi, Ratkin s neustávajícím
úsmìvným chvìním kolem úst.
K Hlavatici? optal se koneènì Vika.
Tøeba k Hlavatici ...

Hlavatice byla skála v pastvinách.
A opìt mlèeli.
Po chvilce Vika zùstal státi a vyòal z kapsy nù. Pìkný, dùkladný zabiják.
Má taky nù? optal se.
Ratkin zdál se mysliti na nìco dalekého. Jen tak napolo slyel.
Nù? Mám ...
Uka ...
Ratkin sáhl do kapsy a podal Vikovi svùj nù. Malièký peroøízek.
Hm, kudlièka ...Tumá, vezmi si mùj ... A Vika vsunul svùj
nù Ratkinovi do ruky, hledì úpornì kamsi stranou.
A tady to má! Vyzývám tì na souboj ..., vyrazil náhle a jeho
oblièej kolem èervené jizvy hroznì zbledl.
Ratkin pohlédl na Viku, na nù a ani se skorem nepodivil,
proè právì souboj, - to u byl dnes takový podivný den, nepochopitelné vìci dály se v nìm i okolo nìho, smìnosti u nebylo ani hrùzy, jen vytrení jakési neznámé, - ani pravého ponìtí nebylo, jen pøedstava jakási barevná a romantická a vyhoupla se z nitra plného nadení i zoufalství. A Ratkin opìt
pohlédl na Viku. Bodne mne, jistì mne bodne, napadlo mu
náhle. Ale nepocítil pøitom ádné hrùzy. Na prsou bylo dokonce takové chvìjící se místeèko, které zdálo se oèekávati.
Bude to taková malá, blaená rána, a on bude najednou tak
sláb, mdlý a bude se usmívati. A tu se Vika zhrozí toho, co
udìlal. Poène lomiti rukama. Ale on mu øekne: Jdi a neboj
se. Nepovím nikomu, neprozradím. A moje rána je malá.
A nebolí. Dìkuji ti za ni. A pak lidé jej tu naleznou a budou
se vyptávati. Nepoví. Bude se pouze usmívati. Nemùe ostatnì nic bliího vysvìtliti, milí lidé. Sám tomu dobøe nerozumí,

sám dobøe nechápe, jak se to vechno pøihodilo. Jen to je
jisté, z neastné lásky se to stalo. Z malé rány na prsou krvácí a láska to zavinila.
Ratkin pohlédl na Viku. Stál tu odvrácen a hledìl k lesùm.
Co tam hledaly jeho oèi? S kým tam hovoøily? Ach, ona bílá
skvrna na kraji lesa, nebyla to jeho lesní víla?
Lesní víla! Lesní víla! Jsou astní chlapci, lesní víla vychází
jim z lesa vstøíc, by se na nì z dálky usmívala. Je to èistá láska, ukrytá hluboko v srdci a nic ji domd neposkvrnilo. A kdee
je jeho víla? Leí v náruèí kalavého herce? Líbá
se s lokajem? Nebo - nebo - - a Ratkin ucouvl, jako by
se neèisté zvíøe oò otøelo. A tu pojednou vìtøík od lesa zavál,
lesem zavonìlo a dívèí smích tryskl blízko, blizouèko; kukaèka zakukala jednou jen, jedinkrát a dìvèátko se náhle pøestalo smáti, vidí, u za rok umøu, povídá smutnì. Ne, neumøe, nesmí umøíti, vykøiklo to v Jeníkovi, a jako by si nemohl honem vzpomenouti, jak se dìvèátko jmenuje. Ale - jak jen
si mohl nevzpomenout! Lidko, Liduko, kvíteèku, ptáèku!
Slzy se mu poèaly hrnouti po tváøi. Nù mu upadl z ruky.
A náhle rozmávl ruce, bìdující výkøik vyrazil a poèal bìeti.
Bìel hodný kus cesty, vodopády zdály se øítit po jeho bocích
a do skal nad vodopády bily blesky. Pak u nemohl dále. Nìco
bílého bylo pøed ním. Nìkolik mladých bøíz. Padl na jednu
celým tìlem a objal ji. Horká tváø leela na bílé, chladné kùøe
a slzy se poèaly hrnouti znovu. Znìlo mu v uích. Teprve
za okamik poznal, e to v mìsteèku zvoní. A jakoby
v odpovìï rozklinkalo se to za lesy z nìkolika míst. I v zámku. Pøitulil se k bøíze jetì úeji. Slyel na okamik jen zvon
zámecké kaple. A jetì divoèeji objal bílou bøízu. Zvony
a zvony! Jeho srdce bilo s nimi. Pak hudba z mìsteèka sem
dolehla. Jeden dlouze, alnì vydechnutý tón køídlovky krouil

okamik nad lesy a zapadl pak v jejich ticho jak pták ubírající
se spát.
Zeeøilo se u hodnì. Nad hutí vyrazil do tmy svìtelný, èervený sloup. Cesta od hutí k mìsteèku zèernala v tom okamiku jetì více. A v nastalém osvìtlení bylo vidìti ubírajícího
se po ní mue. el pomalu, tìce a opíral se o hùl. Po èerné
cestì v èervené záøi kráèel èerný mu. Jeník se díval, na nic
nemyslil, jenom jeho srdci bylo stále tajemnìji a tajemnìji. Bál
se odtrhnout od bílého tìla bøízy. A bál se k ní u vinout. Zdáto se mu, e v nejbliím okamiku musí bøíza promluvit tichounkým dívèím hlasem ... Zavøel oèi. Ale obèas se jetì
zachvìla víèka a slza zpod nich se vyhrnula.
Pak zaslechl blízko kroky. Bál se otevøíti oèi; srdce pøestalo
tlouci. Koneènì je otevøel. Ale byl to pouze Vika. Stál tu, rozpaèitý vecek; nevìdìl, kam by pohledem zamíøil. Podával
Ratkinovi jeho noík. Ale Ratkin stále jetì tiskl se k bøíze.
Tu, podívej se ... noík. Aby se ti neztratil .. Vikùv hlas byl
nezvykle mìkký, srdeèný.
A, báseò napi ... Proè bys nenapsal ...? dodal a vydal
zvlátní zvuk, který mìl snad býti smíchem.
Tu pozdvihl k nìmu Ratkin oblièej.
,,O lesní víle? optal se.
,,O lesní víle ....
A ví, jak se lesní víla jmenuje?
No ... jak by se ... Vika se vecek udivil.
Neví?
Pøiloil ústa a k bøezové kùøe a øekl tie, ale vánivì:
Lidka, Liduka!
Pak teprve zdvihl opìt hlavu.
Ano, tak se jmenuje ...
-----

Den pøed odjezdem louèil se Ratkin s bøízami u lesa, jedna
z nich mìla nyní jméno, Lidka se jmenovala. U dopoledne
se poèasí zmìnilo, vál chladný vítr a honil po obloze zimavé
mraky. Temnì modré lesy dýchaly novou zimu a nevrle huèely. Pupence na bøízách byly jak ozáblé a Ratkinovi z nich bolelo srdce. Pohlédl vzdornì k nebi. Ale v tém okamiku musel se ji opìt usmáti. Co mu to vlastnì napadlo, hledìti
k nebi? Oèi by si mohl vykoukati, nic tam nevykouká. Ano,
milý pane boe, zase jsme se trochu pouèili. Drapera èíst mìli
jsme vèera to potìení!
Kdy se vracel, potkal Majera s jeho praskou sestøenicí.
Aby prý el s nimi. A kame jdou? Probìhnout se naposled,
k Újezdu se stoèí a zámeckým parkem zpìt. Nu, vyprovodí je
kus cesty, ale do parku s nimi nepùjde. A proè nepùjde
do parku? Tak, nechce se mu. Majer se podivil. Vdy míval
døíve zámecký park tak rád, namítl nejistì. Míval. Nu neví, proè
u nemá. Ostatnì ... snad pávi mu jej znechutili. Má ta chamraï pìkné peøí, ale hnusné nohy; nahoøe huj, dole pfuj! Majer
se zasmál, sleèinka pohrdlivì stiskla rty. Okamik nevolného
ticha, pak øekl Majer rozpaèitì: Kdy Ratkinovi se nechce,
vdy my také nemusíme do parku. Mùeme zpìt napøíklad
pøes støelnici, co øíká, Emo? Sleèna Ema uèinila zvtátní
pohyb oblièejem, jako kdy nùkami støíhne Ne, ne ... pùjdeme do parku, øekla zbyteènì ostøe a rozhodnì. Ratkinovy a její oèi se setkaly. A nic dobrého si neøekly. Co se tak
rozkatila, bohynì, myslil si Ratkin, a jaká je celá jedovatá!
Hadí hnízdo takové! Jaký mìla pohrdlivý výraz v oblièeji, oèi,
nos, tenké rty - vechno! Mám své povýené stanovisko,
vdycky a ke vemu - to øíkal její oblièej. ivot? Známe to.
Láska? Známe to. A milovala jste nìkdy? Hm, k èemu je tøeba milovat; známe to. Tak mluvil její oblièej. Prudký vítr èinil

z její tíhlé, hubené postavy kymácející se, titìrnou figurku.
Nevolné ticho trvalo delí chvilku. Majer byl od posledního
setkání zcela zøejmì rozpaèitý a Ratkin u litoval, e jej napadlo, by je doprovodil. Zlobil se a stal se popudlivým. Ostatnì prudký vítr znemoòoval témìø hovor. A kdy pøeli
do hlubokého úvozu a vítr tu ponìkud ustál, steskl si Majer,
e svátky tak rychle uplynuly. Èert je vem, svátky! Jsem rád,
e u jsou pryè! houkl Ratkin a sám se podivil, proè se tak
rozjel. Jsem vìru rád.V mìstì, tam je pøece jiný ivot. Napøíklad do divadla mùe jít ... i jiné zábavy, výlety a leccos jiného, Ratkin s jakousi úmyslností pøehánìl, se starími studenty se seznámí, ledakams tì nìkdy zatáhnou, Ratkin významnì se zamlèel, a hlavnì ... k sluným knihám
se dostane. Pøivezl jsem si sice jednu s sebou, Drapera nezná? Ale kde bys znal Co je to za knihu, optal se Majer.
Ratkin pomikl oèima smìrem k sleènì Emì, jako by chtìl
øíci: A teï nastav ui, bohynì, abys vìdìla, s kým má tu èest
...  Co je to za knihu? Takováhle je to kniha. Dozví se v ní
pìknì a jasnì, e ...církev - ne, poèkej! - e kdy si vìda posvítí na to, co církev hlásá, e to vypadá vechno trochu jinak,
- rozumí?  V tom okamiku musel vak rychle vzhlédnouti
a zaèervenal se silnì. Nebyl to takový zvuk, jako by si byla
sleèna Ema hvízdla? Skuteènì, mìla sepulené rty, pohrdlivì sepulené rty, a celý její oblièej, ba i její pohyby vyjadøovaly
posmìch. ,,Oh, jaký filozof! øekla náhle, a jako by
se pøemáhala, aby nepropukla v smích. Pak obrátila
se k Majerovi: Podíval se, Gusti, to on je v tìchto vìcech jetì
hloupý, e? No, nic si z toho nedìlal. Já taky. My oba jsme
hloupí. Nerozumíme nìèemu tak hlubokému. Proto bude lépe,
kdy pan - pan Ratkin ? - kdy tedy pan Ratkin bude s námi
hovoøiti o jiných vìcech  ... Jak posmìnì a jedovatì to

vechno øekla, jako by mìla v ústech malého syèícího hada!
A poèala se ho s nejnevinnìjí tváøí vyptávati zvlátními pokoøujícími otázkami na nìkteré podrobnosti z gymnázia,
na profesory, vysvìdèení - jako by chtìla øíci: No, vidí, vdy
já vím, e jsi pouze takový malý studentík jetì, který se musí
uèit, profesory poslouchat, pìkné známky na vysvìdèení nosit, aby tatínek za vlasy nevykrákal! Ratkin cítil stud i vztek,
oblièej se mu zaléval krví a slzy by mu byly málem vytryskly.
I Majer byl zcela zøejmì zaraen chováním sestøenice a zdálo
se, e by ji byl rád pøeruil; pohlédl brzo na ni, brzo na Ratkina
a také se èervenal. Mylenka, aby se pomstil, vyvstala náhle
v Ratkinovi a v tém okamiku nabyl ji opìt úplného klidu.
A jak vítr dul a po obloze støemhlavì hnaly se køídlaté mraky,
rostlo v nìm jakési divoké rozjaøení. Poèkej jen, poèkej, frajle, ... vak se bohdá jetì naskytne pøíleitost ...!
Obrátila se k nìmu opìt s otázkou. A èíme vlastnì chce
býti, a vystuduje? Pøivøené oèi zase se posmívaly - zatracené oèi! Ratkinovi zakubalo kolem rtù. Pozor, Ratkine, øekl
si, zakousni se dobøe a nepus! Ne, Ratkin nepustí. Rozvánì si sousto v ústech zpøevracel - a tu to má! Èíme chce
býti? Ne, to dosud urèitì neví. Ale zdá se, e by mohl být básníkem. Øekl to, ani se nezaèervenal. Pøivøené oèi hledìly naò
jetì posmìnìji. Jak to? píe snad u básnì? Píe. ,,Oh!
Oh! udìlala. A jaké? Velijaké. Podle - nálady ... vlastnì
podle toho, co se v ivotì pøihodí. Ale ... ale! zavrtìla smìnì hlavou, a hodnì se pøihodilo? Ratkin zùstával úplnì klidným, kdeto ona stala se náhle ponìkud nejistou. Ale, boíèku, pak to jetì nakonec budou nìjaké velkolepé básnì!
øekla, ale posmìný tón jí jaksi selhal. Nevím, odpovìdìl
klidnì a pokrèil rameny. A mono si nìkterou pøeèíst? Ano,
má jednu u sebe. Napsal ji tady v Mírovì ... a ... vztahuje

se na nìco, co se stalo nepøíli dávno. Vyòal notes z kapsy,
listoval v nìm okamik a pak jí podal. Tady, øekl. Poèala èísti s posmìnì dùleitou tváøí, ovem, jak jinak. A on vrazil ruce
do kapes a mìl chu hvízdati si. Pozoroval ji po stranì a tváøil
se, jako by nelo o ádné pøekvapení. Vidìl ji, ana se náhle
zaèervenala, a zajásal v nitru. Vida, oklivá, kdy se èervená, pomyslil si; èumáèek má, bestie jedna! A teï jsme si kvit,
co?
Vrátila mu notes prudkým pohybem ruky.
Majer po nìm natáhl ruku.
Pùjè ... pøeètu si to taky ..., øekl ostýchavì jaksi.
Ne ..., vyhrkla rychle, je to nestydaté ...
Ratkin co nejklidnìji pokrèil rameny a schoval notes do kapsy.
Majer hledìl z jednoho na druhého. li teï opìt proti plnému vìtru. Vítr dul. Oh, jak vesele teï vítr Ratkinovi dul!
Teprve po chvíli øekla:
Snad nebudete tvrdit, e jste si to nevymyslil ...? Ale její
hlas nebyl u tak pevný jako døíve.
Pokrèil rameny. Bylo pozorovati její zuøivost a zmatek po nezdaøeném pokusu o pohrdlivý smích. el úmyslnì stále
po jejím boku a drádil ji jetì více naprostým svým klidem.
Ale mohl se jen ztìka opanovati; divoká radost jím proudila.
Mstil se! Mstil !
Majer zùstal nìkolik krokù pozadu.
A tu ona se opìt obrátila k Ratkinovi a otázala se s po hrdlivým smíchem:
Slyte, jak jste, prosím vás, stár?
Duj, vìtøe, duj, pomyslil si Jeník, srdce mu také zadulo a on
øekl:
To je podivné. Vy se mne ptáte. Ta ... ta ... se neptala ...

Zahryzla do spodního rtu.
Pfuj! øekl a pouze.
Teï byla øada na nìm, aby si hvízdl. A on si skuteènì hvízdl.
Pohlédla naò, oblièej jí zrudl a rty zbìlely, jak je k sobì tiskla.
Pak odklonila rychle hlavu.
Stála tu u cesty skála. Vítr houkal a plískal pøes její balvany
jako by tu mìli èerti posvícení. Ratkin obrátil se jaøe k Majerovi.
,,Ty, co, zteèeme tu batu?
Majer mnoho chuti nemìl, vítr tam nahoøe poøádnì bìsnil.
Ale dal si pøece øíci.
A teï to lo z balvanu na balvan.
Poèkej, dej pozor z druhé strany musí, abys byl za vìtrem
..., volal Ratkin.
Majer zùstal v pùli cestì, dále se mu nechtìlo; tam nahoøe
nebyly s vìtrem ádné erty. Zùstal v závìtøí za jedním balvanem a volal na Ratkina:
Ty, nelez tam, tadyhle je pìkné místeèko! Ne, dující vìtry
nebyly Majerovým ivlem.
Ale Ratkin byl ji nahoøe. Vítr by jej byl málem pøekotil. Ale
zachytil se pevnì a teï stál tu, svítì oèima i dychtivými rty,
jako by vyzýval vìtry. Sòal klobouk a vlasy mu vlály, i srdce
jeho vlálo, jak èervený prapor.
Pohlédl teï dolù a spatøil ji.
I ona v tom okamiku vzhlédla a vidìla jej. Její oblièej zdál
se být zplenìný vztekem nebo lítostí. Odvrátila prudce hlavu.
Zahryzl zuby do rtù a jako pod tlakem náhlé mylenky poèal
rychle slézati.
V okamiku stál u ní.
Ohlédl se po Majerovi. Ne, Majer sem nemohl vidìt.
Zamrkala oèima, jak pøed náhlým svìtlem, a ucouvla o krok.

Polibte mne, øekl a rty se mu zmítaly jak v zimnici.
Onìmìla a couvala pøed ním.
Pak teprve mohla zamumlati:
Blázníte ...?
Polibte mne, øekl znovu a zaskøípal zuby.
Nìco tonoucího objevilo se v jejích oèích a tváøe jí umøely.
Sjela rukama, jakoby náhle uvadlýma, podél jeho hlavy
a poloila pootevøené, jako v hloupém úsmìvu strnulé rty
na jeho ústa. V tém okamiku bylo Jeníkovi tak støízlivì
a zároveò smìnì. Vida, vìdìl jsem to, ani líbat neumí. Odvrátil se rychle. Bylo mu nepøíjemno dívati se na ni.
Ale tu ji se také vracel Majer.
Ty u jsi dole? A kudy jsi seel? volal.
Kudy? Ani nevím. Vítr mne snes, viïte, sleèno? To znìlo
trochu ironicky. Ale on pøitom na nic nemyslil. Bylo mu jen tak
najednou podivnì støízlivì. A - smutno. Dokonale smutno.
A musím se u vrátit. Zdrel jsem se dlouho ...
Rozlouèil se rychle a el. Jenom jetì sleèniných rozevøených, zdivených oèí si víml.
Smutno bylo pod vichøivou, rozervanou oblohou, bylo slyet, jak z dálek huèely lesy; ozáblé jaro se tìkomyslnì choulilo v závìtøích.
A ty rozevøené, zdivené oèi hledìly na Ratkina odevad, kam
pohlédl.
Èemu se divíte, oèi?
A èemu se diví ty, Ratkine?
----Ale jetì lecèemus se podivil toho dne Ratkin. Kdy se vrátil
domù a vstoupil do pokoje, stál tu otec a drel v ruce dopis.
Ruce s dopisem poskakovaly, zlý vítr jej varhanil. Fantazie

nae, ty jsi louka nejpestøejí, ale tu pravou kytku jsme na tobì
pøece nenasbírali, bytné èervíèka z hlavy nevypudili a bytná
musila s èervíèkem honem na pravé místo.
Bylo to zlé.
Nad nadávkami se udivil Ratkin. Volal oèima na pomoc matku, odvrátila se nenávistnì. Nadávky tápaly, èím by jetì potupily. Mrzl pod nimi v kamennou nìmotu. Byl tázán, mlèel.
Nadávky znovu dobíjely. A tu se poèal hoøce usmívati.
Otec se ji neovládal a uhodil. Jednou, dvakrát, pak ji ran
nepoèítá.
Jeník hledal oèima opìt matku. Bánívala jej kdysi. Odpovìdìl mu pouze pohled títivého odporu. Zimavìl hrozným úasem, jako by v nìm bili ranìného. Nezahojené rány, které mu
zasadil ivot, byly nyní tupeny surovými údery a títivými pohledy:
Zle konèil Ratkinovi tento den.
Druhého dne odjídìl ke vlaku potovním vozem, nikdo jej
nevyprovázel. Silnice bøedla, padal dé smísený se snìhem
a Ratkinovo srdce bylo zestydlé na kus ledu.
Ale v jeho tlumoku byly dobøe uloeny ètyøi svazeèky Heina.

KAPITOLA ÈTRNÁCTÁ
Patnáctiletý hoch jde po bøehu øeky, slunce svítí na øeku I slunce svítí na øeku - slunce je rádo, e je sluncem, øeka je
ráda, e je øekou, jenom hoch neví, má-li se tìiti z toho, e je
hochem. Na jeho èele ovem není vrásek; ale také není úsmìvu na jeho rtech; podobá se nìkomu, kdo je trápen ízní.
Mìsto je za ním, po levé stranì louky, po pravé øeka. Louka
s motýly pøipomíná hochu dìtství, neví proè, øeka budí touhu,
hoch neví proè. Na nìkterých místech prosvítají v øece zlaté
písky; je to jako èistá chvìjící se nahota pod vodou a hochu
chvìjí se brvy. Neusmìje se vak. Za lukami dýmá pivovar.
Pobíjejí tam sud nebo co. A to je teï jediný tvrdý zvuk v tichu.
A dým vysokého jeho komínu je jediným èerným praporem,
který tu vlá. Hoch jde dále po bøehu mimo skladitì se døívím,
vdechuje pryskyøici a zvrátí pøitom rozkonicky hlavu, jako by
si lil do hrdla tíhlý kalíek s nìèím neobyèejnì lahodným.
Dojde a k elezniènímu mostu. Je tu domek hlídaèe od dráhy. Pronajímá loïky a prodává mimoto mot. Hlídaè s hochem
se znají. Usmívají se, kdy na sebe hledí. Jako by jeden druhému srdeènì øíkal: Zasmìj se a uka zuby! I hlídaè má krásné bílé zuby v sazovitém vousu. A dcerku má bílou, jako jsou
ty jeho zuby. Zaslechla hochùv hlas a vykoukla ze dveøí.
K, udìlá hlídaè a hoch øekne: Hlele, Maøena! A vichni
tøi se smìjí. hlídaè, hoch i Maøena. Hlídaè má chlapecký smích
a hoch hledí na jeho ústa. Nebo hlídaè je chlap takový ohromný a z litiny udìlaný; zdá se býti èástkou toho elezného mostu, který tu má v opatrování; a kdy po mostì letí vlak, most
zvoní, drnèí a mumlá, a on tu stojí s praporeèkem v ruce, vìru,

i v jeho údech se to zdá tak zvonit, drnèet a mumlat. A pøece
má dìtský smích. Proto hledí hoch udivenì na jeho ústa. Pak
jde hlídaè s hochem k loïkám jsou tu tøi, jednu hlídaè odepne
a hoch vsedne. Hlídaè odstrèí loïku od bøehu. A mi donese
Maøena jetì malou láhev, øekne hoch. A hlídaè volá Maøenu.
I láhev je koneènì v loïce a hoch pøikryje ji kabátem, který
svlékne. Maøena je bosa, má snìdé nohy; hoch vidí z loïky
její kolena. Doroste u brzy a bude líhati s hochy v trávì, napadne mu náhle, neví ani proè, a je mu smutno. Maøena zacloní si oèi proti slunci. Nu bude-li líhati. a si líhá, co je mi
po ní, myslí si hoch a poène prudce veslovati. Voda se skoro
ani nebrání; pùsobí jí to, zdá se, radost, vzdávati se síle mladých paí. Vlnky jsou stále rozpustilejí, nakukují do loïky
a smìjí se do hrsti. Slunce oslepilo oèi a hoch tone v nìèem
oslnivì bílém, jiskøièky na nìho padají, srdci pokoj nedají. Koneènì je hoch unaven. Zabral jetì nìkolikráte silnì do vesel
a dostal se blízko ku bøehu Nevesluje u, loïka volnì splývá
po proudu podél vrb. Temnì olivový stín pod koøáním vrb,
hoøká vùnì, ídla a váky vzletují a usedají opìt, bìlièky v úase shromaïují se do støíbrných zástupù a mikem opìt rozprchávají se vemi smìry, jakmile hoch v loïce se pohne. Ale
hoch sedí skorem nepohnutì. Ruce se mu chvìjí únavou
a dech jeho proudí zhluboka, horký a prudký vùní krve. Slunce se zrcadlí v nìm jako v øece a on je astný a nepøemýlí
o svém tìstí, jako plynoucí vlna, poletující váka, odpoèívající veslo. K nìèemu dobrému se teï pøivinul, nìkdo dobrý hledí
do jeho srdce. Ale oko dobrého plní se neobyèejnou tesknotou. Hoch to neví. Oko dobrého nemá, proè by zatesknilo nad
vlnou nebo nad vákou; leè nad srdcem hocha zatesknilo.
Hoch to neví. Onìmìl teï nepochopitelným nìèím, sám neví,
co to je ... Tie, tie, øíká v nitru, prst by si na ústa chtìl poloit

a pokynout vemu, aby se nepohnulo a zùstalo tak, jak je ...
Bílý sluneèník a èervený sluneèník vynoøily se nad vrbami. Dvì
dámy jdou po bøehu, ale hoch jich nevidí. Nechce jich vidìt
a zavírá oèi. Kdy je po chvilce otevøe, zdá se mu, e spal,
dlouhou chvíli spal. Ve je teï jaksi jinaké - pøedevím ticho
u není takové. Hledí na protìjí bøeh. Topolová silnice leze
tam do vrchu, po silnici chodí vojentí trubaèi a tamboøi jeden za druhým, bubnují a troubí o pøekot; mají kolu. Zdá se,
e si umínili pùsobiti co nejvíce hlomozu, a hoch zamumlá:
Paviáni! Vytáhne zpod kabátu láhev a pije. Pak chopí se vesel
a zamíøí ke støedu øeky; tam pøestane opìt veslovati a nechá
loïku pomalu snáeti proudem nazpìt k eleznému mostu.
Oèi ulpí v neurèitu a jeho oblièeje zmocòuje se nepokoj. Zdvihne cosi ze dna loïky, je to patrona po vypálené raketì, obrací ji v ruce, prohlíí, ale ve to dìlá jaksi mechanicky, nepøítomnì. Pak vytáhne náhle zápisník a tuku, uèiní nìkolikráte
pohyb tukou, jako by chtìl poèít psáti, ústa se mu modelují
jako pod tvoøícími se slovy - ale tu vdy zavrtí hlavou, zkøiví
nervóznì oblièej a spustí opìt ruku. Nìkolikráte se to opakuje, oblièej hochùv je stále nespokojenìjím. Ohlédne
se zlostnì smìrem k topolové silnici a zamumlá opìt: Paviáni! Ale tu se to poèíná v jeho výrazu vyjasòovati a úsmìv
za úsmìvem putuje po jeho rtech v mikovém støídání, smutný, vánivý, radostný, teskný, a hoch poèíná psáti. Nìkolik
pouze verù napadlo mu napsati a teï je hotov je asten,
detík spadl na horké srdce. Je asten, rozhlíí se kolem,
mìl by vlastnì podìkovati øece, e to tak dobøe dopadlo.
Vezme opìt láhev, napije se a ostatní vyleje do vody. Dìlá to
bez rozmylení a bez zvlátního úmyslu, je prostì asten
a pùsobí mu to radost, rozdìliti se o mot s øekou. Pak ète
polohlasitì napsané vere a je mu z nich smutno, nebo to

nejsou veselé vere, o marné touze je v nich, o vìènì marné
touze ... A tu, zdá se, napadne hochu zvlátní mylénka. Váhá
okamik, pak vytrhne list s veri ze zápisníku, sloí jej nìkolikráte, vloí do láhve, zazátkuje a hodí láhev daleko pøed sebe
do vody. A jakmile to udìlá, zvlátní tajemnì dùleitý výraz
vstoupí v jeho oblièej. Nevidí kolem sebe nièeho asi, jeho
mylénky bloudí po tajemných cestách; i jeho úsmìv je tajemný. Teprve pod elezným mostem se vyruí, nebo právì jede
vlak. Jako hromobití sesype se to na jeho hlavu a hoch hledí
nahoru, srdce se zastavilo, nìco ohromného valí se pøes
nìho, nìco straného, jako sám osud .... Vlak u pøejel, ale
kovové íly mostu jetì dlouho se chvìjí, i hoch se chvìje a vrtí
hlavou. Maøena stojí na bøehu, její oèi a smìjící se zuby jsou
jediná blýskavice. Teï teprve ji zpozoruje hoch a stáhne nevrle oblièej. Uèiní bezdìènì pohyb rukou, jako by kynul, aby
ustoupila stranou; do cesty nevhodnì mu vstoupila, zaclonila
mu cosi, zdá se ...
----Hoch se vrací domù. Jde opìt podél øeky. Blíí se u k prvním domkùm mìsta, obklopeným zelináøskými zahradami.
Jsou tu vyrovnány klády a na kládách sedí mrzáèek. Hoch jej
zná, u od narození je prý takový zmrzaèený, nohy má jaksi
uvadlé, v nohavicích jako by nièeho nebylo, jen kolena o sebe
tlukou, kdy mrzáèek, vratì úsilnì oblièej, dá se o berlièkách
na pochod. Vypadá to tím trapnìji, e mrzáèek si pøitom obyèejnì pobroukává: levá - pravá, levá - pravá, a pokouí
se tváøiti se vítìznì, jako junák. Hruï má propadlou, dolièkovitý oblièej vechen obsypaný svìtlým chmýøím, vodové oèi
a neobyèejnì iroká ústa, obklopená mnostvím pohyblivých
vrásek, které jsou v neustálém pohybu. Z tohoto oblièeje sta-

rého dítìte neuhodne stáøí; ale je prý mu u pøes dvacet.
Tady na kládách tráví dny od jara do zimy, pøilepen k nim jako
ohyzdný velký kvor nebo cloumaje sebou kolem nich s nemotornými pohyby tulenì. Sedí tu, hledí na øeku, ale nezdá
se, e by ji vidìl, èichá ji spíe podle toho, jak se mu chvìjí
chøípí. Obèas píchne berlièkou do vzduchu a uchechtne se èemusi, nebo, podivno, tomuhle mrzáèkovi pøipadají vìci i lidé
okolo tak smìnými, tak opovrlivì smìnými. A hlavnì - enské! S tìmi je on jednou provdycky hotov. A dovede vám øíci
své mínìní o nich, a se vám dech zatají! Pro nìho nezrálo
ovoce na nejsladím stromì. Mohl jen vdycky plíiti se kolem
a hroziti stromu berlièkou. Proto je takový. A zdá se skorem,
e sem chodí k vodì hlavnì kvùli enským. Tady je vdycky
enských dost, máchají tu a bílí prádlo, a mrzáèek z nich oèí
nespustí. Vidí je sklánìti se a vztyèovati, s tøesoucími se boky
a òadry. Kadý kousíèek obnaeného jejich tìla je bílou, oslepující hvìzdou. Jeho oèi lezou jim pod suknì a protrhávají jupky.
Slyí jejich smíich, jako vzbuzený lechtáním nebo kádlením.
Vidí je líhati za poledne mezi pokropeným prádlem s nataenýma nohama a pøál by si býti luèní kobylkou. Vidí je vztekali
se, povalovati jedna druhou, øièeti. Cítí jejich výpar. Jeho znetvoøené, malé tìlo se tøese, jako pøipravené ke skoku. Pokøikuje na enské, jak to slýchá od vojákù, kdy jdou tudy na vojenskou plovárnu. A enské jej znají. Dovedou se s tím fròousem pobaviti. Rozkatí se naoko, ale vanda je z toho vdycky. Jenom jednou to vypadlo trochu dramaticky, snad e enské trochu více se rozkatily nebo mìly chu trochu více ertovat. I mrzáèek byl toho dne jako posedlý. Slyíte toho mlíèòáka? køièely enské. Ani èuchnout by mu ádná nedala
a plnou hubu toho má, prevít takový - - ! vøískla jedna, v bocích
se podnikavì zakolíbala a po ostatních vyzývavì se rozhlédla.

A co, pojïte, prohlédneme si ho! enské zavøískaly. Koneènì jetì jedna se sebrala a blíily se k mrzáèkovi. Mrzáèek
ztichl, koutkv irokých úst strnuly mu v tupém úsmìvu. Ale tu
u ony jej povalily mezi klády, jeho berlièky zatøepaly sebou
ve vzduchu. V tém okamiku enské opìt ji odskoèily, vøískajíce. Vdy on je to opravdový muský! Ostatní jeèely, jako
by je na noe bral. Mrzáèek pro první okamik strnul. Jenom
kratièká kubnutí otøásala jeho tìlem. Pak zavrnìl, podivnì
jaksi, jako kojenec pøekvapený spánkem pøi pití, a sliny mu
tekly z koutkù úst. Otevøel oèi, podobné krvavým boulím. Vstal
neohrabanì a usedl opìt na klády. Vechny vrásky kolem úst
uvedeny byly v pohyb, tváøe se nadouvaly jako torba, kterou
rychle vyprázdòoval chechtavým odfrknutím. Oèi podloudnì
pomikávaly po enských a bílý jazyk tlaèil se mezi rty. Vrèel
a mumlal jak spokojené zvíøe. I, je opravdovým muským!
Zùstaly paf, èubky, hihi! Vak tu mìla být s ním pouze jedna,
s ním sama, bylo by to tøeba jinak dopadlo! Jistì by to bylo
dopadlo jinak!
Mrzáèek tuhle pøíhodu èasto vypravoval. I hoch ji znal. Sedával tu s mrzáèkem na kládách, poetilý hoch. Jeho oèi vykøikovaly hroznou otázku, ale rty se bludnì usmívaly. Usmívaly se a ten úsmìv jako by navìky, navìky nìco pohøbíval. Lidé
u nebyli lidmi, kdy tu tak sedìl, vidìl a poslouchal mrzáèka.
Lidé byli zvíøaty, krásy nebylo, lásky nebylo, lidského smyslu
v nièem nebylo, Potupeny, poplivány leely tu u nohou hocha
vechny jeho touhy. Co jen nutilo tu sedati poetilého hocha?
A jak se teï vrací do mìsta, zpozoruje mrzáèka, a kdy
stojí témìø u nìho. Uèiní opìt pohyb rukou, jako by i jej chtìl
odstraniti, aby mu nestál v cestì, aby mu cosi nezaclánìl.
Mrzáèek se chechtá. Jazyk se mu tlaèí mezi rty a jeho první
slova zamokla v slinách.

Vìdí, mladý pane, naè právì myslím? Takhle vechny ryby
v øece otrávit, plno aby jich po øece plulo, jedna vedle druhé ...
a vechny obráceny nahoru bílými bøíky ... oche-che-che .
A nìkolikráte jetì opakuje, slintaje obìma koutky:
Bílými bøíky nahoru .... bílými bøíky nahoru ...
Hoch zesiví jaksi v oblièeji, ústa se napnou vzdutými èelistmi. A ruce se mu tøesou. Skuteènì, zdá se, e ruce mají chu
vyrvati mrzákovi berlièky z rukou a bíti mu jimi o hlavu. Jako
by se vak náhle rozhodly, zaboøí se ruce prudce do kapes
a hoch vyhrkne pouze:
Ku!
Ku! øekne jetì jednou, mrzáèkovi pøímo do tváøe, odvrátí se rychle a jde.
V jedné ze zelináøských zahrad skøípe hroznì pumpa a hoch
zrychluje krok. A v mìstì jej opìt uvolní.
Jde kolem klempíøova krámku, uvnitø zinèí plech a pøed
krámkem visí klec s uèelivým kosem. Kos hvízdá nìkolik prvních taktù: Za vodou, za vodou, za vodièkou ... A hoch si mechanicky øíká: Kose, kose, èerný ptáku!
Èerný kos zpívá.
Není to kos. Je to bílé, dívèí hrdlo a na nìm òùra èervených
perel. Podivno, co ve vidí hoch.
Jde kolem zahradní restaurace. V kuelníku tøeskla koule.
Tøesk, a hoch vytrenì vzhlédne.
Ale zahrada je jinak prázdná a pod katany leí konejivý,
zelený stín.
Nejste unavena, Natao?
Natao! Ne, co jen mu to napadlo! Natao!
Hoch má daleký, daleký pohled. Za hory, za hory letí jeho
pohled.

Varja, Gemma, Vìra ... sladká jména snù, jakými tì oèaroval Turgenìv!
Nataa ... jméno nejsladího snu!
Nic více ne jméno, vùnì pohádky, malý stepní vánek! Natao, Natao, Nataenko!
Jde teï po jeho pravém boku; hoch bojí se pohlédnouti v tu
stranu, tají dech a hrye rty.
I otázati se bojí, pouze v nitru mu vzlyká.
Je to mono? Je to mono, e jdete po mém boku?
Ale Nataa ví, co se chce ptáti. Hledí stranou, záhadné svìtelkování vstoupí do jejích oèí.
Proè by to nebylo mono? Studenta jsem si zamilovala.
Pìkná vìc, co? A jakýpak vlastnì vy jste student? patný
student! Ale - ale, Natain hlas obletuje jak pohrávající si motýl,
ale ... hvìzdu máte na èele, to je to ...
A hoch má na okamik skuteènì nìco záøícího na èele.
Jenom na okamik. Pak oblièej jeho náhle zvadne; drnkne
si do èela a kolem rtù objeví se zlý úsmìv.
Hvìzda? Kde by se tu vzala jaká hvìzda? Z knihy jsem to
asi nìkde vyèetl, co jiného? A kdepak by se tu vzala jaká
Nataa? Pìknì jsem si to vecko vymyslil. F-fit! hvízdl a mávl
rukou.
Kolem jede pivovárský vùz obtìkaný sudy, drtí dlabu, roztøásá okna a ta vøava dìlá hochu dobøe. Chtìl by køièeti do té
vøavy.
Pak policejní revizor jde kolem, zùstává státi uprostøed ulice, hledí pøed sebe, za sebe, hledí vpravo, hledí vlevo, a tváøí
se velmi vánì, podezøívavì jaksi, jako by øíkal: Èiju, èiju èlovìèinu.
Je u pozdní odpoledne, vlahý stín mezi domy, jenom okna
vyích pater proti západu záøí.

V jednom oknì nad nìjakou prací sklonìná dívèí hlava. Pelargónie s èervenými kvìty a sklonìná dívèí hlava. Jsme tu
v oknì, já a dívka, a máme milou, sváteèní chvilku - øíká pelargónie.
Máme takovou tichou zábavu - a nevyruujte nás, nemáme
èasu. Dívka má pìinku ve vlasech, úzoulinkou, mraveneèek
by mohl po ní putovat.
Hoch okamik hledí k oknu.
Sbohem, pelargónie! Sbohem, pìinko, øíká potom a jde.
Náhle vak - stùj.
Hoch hledí pøed sebe, stín a svìtlo rychle se vystøídaly v jeho
oblièeji.
Starý, zeloutlý pán drobnými krùèky sype se proti nìmu,
i jeho hùlèièka sype se drobnými krùèky, i zpelichaný pinèlík
v jeho patách.
Teï stojí ji oba proti sobì, starý pán a hoch. Pán stane
a udìlá grimasu, jako by chtìl kýchnout. Jenom ustraený
úsmìv zbude z té grimasy. Hoch nakloní hlavu stranou, celý
jeho oblièej je jediná veselá ibenièka. Má na jazyku otázku:
A co játra, strýèku, jetì nedìlají dobrotu?
Ale neøekne nic, zasmìje se pouze starému pánu do oblièeje, uhne a jde mimo.
Leè na veselé ibenièce se to houpá, houpá ...
Pøipomnìl leccos staøeèek, pøipomnìl. Je to bývalý jeho aláøníèek - jak by nepøipomnìl? Ráz naráz vybavují se vzpomínky. enou se jak èernohlavá, rozedraná kluèiska.
Vlastnì ten rozchod s aláøníèkem byl nejveselejí. A ani ne
s aláøníèkem, ale s drukou jeho nejvìrnìjí. Ej, jak jste mi,
panièko, podnes milá. Dui moji jste ostøíhala, èerného nevdìku se doèkala!
Hoch se klebí a cení zuby.

Nu, necpete se na mne, èertovská kluèiska!
A co byste tomu øekli - s Draperem to poèalo. S takovou
høínou kníkou.
Vzal si hoch kníku na svátky a svatosvatì ji tam zapomnìl.
Bouøe se prostì nad hlavou strhla - a pro bouøi zapomnìl.
aláøníèkové toti tatínkovi èerné psaníèko poslali, stínost
jakousi na nìho v ohledu mravním - no, a bouøe byla. A pro
bouøi na kníku zapomnìl. Høíná kníka vak brzy èerné rùky vystrèila. Jen se do mìsta vrátil a druhý den od tatínka písemnost a vyrozumìní takové doly - jakou e bezbonou
knihu zanechal to doma? To takové e to je? Teï ovem je
pochopitelno, e mohl podlehnouti takové mravní zkáze! Boha
se spustil, to je to. A hrozný konec e jej èeká, u teï rozedral
rodièùm srdce. Kníka ovem zùstane doma a ostatní e jetì uslyí.
Hoch cení zuby. Oh, tenkráte je cenil jetì více!
Napsal také psaní. Kniha e není jeho, nýbr jeho pøítele,
a nemùe být tedy øeèi o tom, e by zùstala doma. Ostatnì
není to ani patná, ani høíná kniha, je to znamenitý vìdecký
spis. Nemùe také uvésti nikoho do mravní zkázy a jeho èetba je pro kadého jistì jen s prospìchem. Proto a si jen otec
kníku pøeète a pak ihned pole. Kromì toho sdìluje, e
se bude stìhovat z dosavadního bytu. Nemùe bydleti u lidí,
kteøí slídí za kadým jeho krokem. Z toho e mu hrozí mravní
zkáza, a ne z èetby vìdeckých spisù - Bylo to tak, kluèisko, nebo nebylo? Bylo.
A za dva dny pøijel sám otec.
Hoch mhouøí oèi a svírá oblièej; nìco s hukotem ene
se kolem jeho oèí, jak zbìsilý rychlík.
Zajímavì se to tenkráte utvoøilo, takováhle scéna napøíklad:

Otec s bytnou sedí u stolu, on stojí u okna a hledí ven. Je
velmi vìtrný den, dva topoly dole na konci pøedmìstí kymácejí svými vrky. I v nìm je vìtrno.
Kolik dostával dosud na útratu ...ná synáèek? ptá se otec.
Jak jste si ráèil pøát. Zlatku týdnì, odpovídá bytná a z iejího hlasu ie slyeti radost z vítìzství i jakési ustraení.
Táák? Ode dneka ani krejcar. Jen na nejnutnìjí potøeby
raète jej zaloit a o kadém nejmením projevu neúcty k vám
mi hned prosím napite. Chce-li se u jednou houpat na ibenici, a jen pokraèuje na té cestì, na které se nalézá ... Ale
dokud je pod naí otcovskou mocí - -
Pohlédl k oknu.
Sem se obra, nestydo!
Hoch se obrací, pavuèinky má pøed oèima.
Pùjde teï se mnou k øediteli. Pøed ním øekne, kdo ti onen
patný spisek pùjèil!
Hoch se dívá - starého papouka vidí. Papouek køièí, pøímo k jeho srdci se sápe.
Ale vdy to není papouek, otec je to - øíká si, po vech
ilách mrzne, a v tom okamiku setkají se jeho a otcovy oèi.
A - otec uhne, ústy naprázdno zamele a jen jetì jednou úkosem na hocha pohlédne, nejistì u a ustraenì, a do vech
jeho pohybù vstoupí neklid. Vstane, nìkolik krokù udìlá, odkalává a opìt usedne. Oèi na okamik v prázdnu utonou,
jako by na nìco z minula vzpomínaly, - a tu náhle vzpomnìly
a otec zakýval hlavou; bezradnost ulehla v jeho oblièej.
Nu, a.... øeknìte, co dìlat, co dìlat....! Ne, není to tak lehké,
míti syna ...Úklady èíhají na vech stranách. Tu takový spisek
splete hlavu ... a ... jsou jetì horí vìci ...právìe ...
Otec vzdýchl a mávl rukou.

Hoch poèíná bystøe naslouchati; co se to stalo náhle s otcovým hlasem? Neútoèí ji. Couvá. Ale v hochu vstala nedùvìra: Není to lest? Nechtìjí jej zaskoèiti? A v jeho oèích nepøestává hoøeti zlovìstná jiskøièka ...
Pak jdou s otcem ulicí. Zamýlí se mnou nìco, zamýlí - uvauje hoch. Povede mne k øediteli? Ani slova ze mne nedostanou a do oèí se jim vysmìju. Já, já jsem v právu a ne oni!
Nejsem u chlapcem a oni nemají tak se mnou jednati. Pokládají mne za patného a zkaeného. Nejsem jím. Jsem
pouze neasten. Proè to nechápou? Proè chtìjí mne pouze
poniovat a tupit? Bráním se. Budu se bránit. A se stane co
stane ...
Tu øekne otec:
Proè se chce vlastnì stìhovat? Jeho hlas je jaksi pobízivý a sdílný.
Napsal jsem ti pøece ...
Napsal ... Ne právì v nejslunìjí formì, hm! O tom a potom. Ale ... paní je pøece taková výteèná ena. Ví, jak to chodí
s mladými lidmi -
Myslí? Otce zarazil zvlátní posmìný tón téhle otázky.
Na to jsi jetì pøíli mlád, abys to dovedl posoudit a ocenit
..., øekl a za okamik a z jeho hlasu zavál opìt chlad.
Hoch hrye rty. Do hrdla se mu hrnou slova, ostrá a rozdírající, a v hrudi jako kdy kámen v lomu prachem trhá.
Dovedu posoudit,... e se mnou jedná patnì, a slovo
po slovu odsekává ode rtù jak pevné, tvrdé kostky, jedná
se se mnou jako s chlapcem, který spáchal nìco hanebného, a já ani nejsem chlapec, ani jsem nespáchal nic hanebného.

No, nejsi chlapec ... zdá se, e jsi skuteènì u trochu pøerost, hm! otec nabral zvlátní pichlavý tón, ... ale chce øíci,
e paní v dopise lhala?
Hoch jako by se do nitra rychle zatáhl. Mlèí.
No tak co, lhala?
pehovat se nemìlo, alovat se nemìlo ... a ... ani bíti
se nemìlo ... mumlá hoch.
Vida, nelhala paní! Synáèek dìlá lumpa a jetì snad za to
pochválit se mìl? Co se mu plete táta do jeho záleitostí, he?
I napráskat se opováí mladému pánovi. A mladý pán u pøece
není chlapcem! Takové spisky ète a v nich napsáno stojí èerné na bílém -, e boha není. A není-li boha, zákonù není
tøeba a poøádku a mravnosti není tøeba. Ani poslunosti a úcty
k rodièùm netøeba. Tak jsme si to vymudrovali, nièemnosti
dìláme, a najednou - výprask dostaneme. Po chuti takový
výprask ovem není, uraeni jsme. Místo abychom za výprask
podìkovali. Ne-ne-ne-ne! Hrej si na dospìlého, v mých oèích
jím nejsi a nebude, dokud ... dokud sám o sebe nedovede
se starati, na ivobytí si vydìlat ... Do té doby - -
Otec nedomluvil; hoch jej pøeruil zvlátním, nepøirozeným
smíchem.
Støedem ulice jde øada vìzòù v edých atech, z práce bezpochyby; velké støevíce tlukou o dlabu a z jejich oblièejù vane
zima, jak z plesnivých, sklepních okýnek.
Vidí ...také tak budu chodit ... Na ibenici se budu houpat
... Sám jsi to dnes øekl .
A zase ten nepøirozený smích.
Vìzòové se ohlíejí, nìkteøí se mraèí, nìkteøí se smìjí. Brýlatý starý dozorce s klesavými koleny pøidal do kroku, jako by
chtìl vìznì popohnati. Hoch cítí, jak mu otec stiskl loket, a slyí
jeho vylekaný hlas:

No - tohle! Co tohle tì... napadá? Takového nìco! Mlè ...mlè
... pojï...!
Z jeho hlasu a pohybù bìduje bezradnost.
A nìkde v tom okamiku pøirazil vítr okno a sklo se sypalo.
Jetì dnes slyí hoch ten zvuk. Bylo to, jako by nìkdo trhal
øetìzy.
A veèer otec odjídìl. Chodili spolu po perónì; otec opatrnì vyhýbal se kadé zmínce o tom, co se pøihodilo. Pak, kdy
u mìl pøijeti vlak, poèal jeviti zvlátní rozechvìní.
S tvým panem tøídním jsem mluvil, øekl náhle, jsou s tebou
ve kole spokojeni ...aspoò tedy tohle ... To ostatní - - no, musí
hledìt, aby to bylo taky v poøádku...
Vítr se sem pøihnal z protìjích kopcù, lidé na perónì promìnili se na okamik ve vlající hadøíky. Otec stáhl si klobouk
nízko do èela. I hoch to udìlal. Hledìli rùzno.
Pak opìt otcùv hlas:
Tady má ten - spisek ... A co se týèe tvého pøestìhování, napíu ti v nejbliích dnech. Matku sem nepochybnì polu
... No, a teï tu buï s pánebohem ... a pova, jaký jsi nám zpùsobil zármutek ...
Hoch by rád øekl nìco srdeèného. Nemùe. A má pocit nìèeho faleného ...
Kdy el potom domù úpícím stromoøadím, pod fialovými
mraky bouølivého veèerního nebe, pøipadal mu divoèící vítr jako
dobrý, jediný pøítel. Chtìlo se mu svìøiti se vìtru, plakati a dáti
si jím osuovati slzy. Ale nezaplakal. Jen zlomené sténání zùstalo vìzeti v jeho hrdle ...
Pøítí mìsíc odstìhoval se do malého pokojíka k dvìma
stárnoucím sleènám; slýchával vedle jejich hlasy, èasto nìèím ranìné, vìtinou rezignující, dva ubohé, edé ptáky, naøíkající do hrkotu icího stroje ...

----Ratkin sedí u okna a hledí do ulice. Je sobotní naveèer, jakýsi milý zjev pøistupuje k lidem, béøe jim mìkkým pohybem
kladiva a péra z ruky, jde i ke studentùm a poklepá vá jim srdeènì na rameno.
Ratkin hledí k nebi a po nebi putuje malý, rùový obláèek.
Je to dechnutí kohosi, promìnìné v bledou rùi; snad myslí
Ratkin na nìco tak poetického. Snad by také chtìl míti Ratkin hodnì dlouhou ruku a napíchnouti ten obláèek na ukazováèek. Skuteènì, co se Ratkina týèe, nezdráhal by se marniti
èas takovýmihle poetilostmi; bylo by koneènì i mono roztlouci ten obláèek v støíbrném hmodíøi a poslati zlatì rùový
práek nìkomu darem. Komu, to u je trochu tìí si vymyslit. A to u se Ratkin jaksi køivì usmívá.
Naproti oknu je krátká, slepá ulièka; dìvèe mete tam pøed
domem, má asi pouze jedinou sukni a má oblé boky.
Je to nebezpeèná vìc, na èem spoèinuly Ratkinovy oèi, je
to oblé, mladé a pevné, kolébá se to pod sukní a chlubí: Heleïte, lidièky, jsem já to pìkný zadeèek, co? Høíbì, øíká si
Ratkin, ve v nìm zamávalo vstøíc tomu mladému tìlu - ale
náhle osmutní. Rozbìhl se bystøe - a tu u zabøedl. Nedobrý
pot mu vyrazil po tìle. Oèi, nesmíte se dívat, ruce, nesmíte
se vztahovat, mluví v nìm zlomený hlas. Zaboø, Ratkine, hlavu do dlaní a opláchni si oèi a ruce slzami! Zle je s námi. Touíme - a nerozumíme. Touíme - a je to, jako kdy stùnìme.
Jsme také høíbì - ale vìsíme hlavu. Jsme høíbì, ale spíe
jsme snad neastným princem zakletým v høíbì. A nevíme,
máme-li se chovat jako princ nebo jako høíbì. Je to jedním
slovem takové nedorozumìní.

Dìvèe obrátilo hlavu k oknu, usmálo se na Ratkina a ukázalo zuby. Ratkin rychle ucouvl a zùstal státi opodál okna; stydí se za svùj útìk a hledí s odporem na své vlhnoucí ruce,
na dva bezmocné, zbabìlé vaneèky na konci rukávù.
Teï ozvalo se pod oknem hvízdnutí, známý signál. Ratkin
slyl ale nehýbá se. Nové hvízdnutí a hlasy pod oknem. Ratkin váhá, mraèí se. Pak teprve pøistoupí k oknu; nelze vlastnì
nic jiného dìlat, nebo Valenta je nezmar. A Valenta stojí pod
oknem, Valenta v ivotní velikosti, veliký hluk a tisíc tìkavých
pulcù na dvou nohách, oldák ve slubách vøavy s ustavièkou
polnicí u úst. Není sám, má s sebou velmi slunì obleèeného
hocha s lhostejným výrazem v oblièeji; tolc se jmenuje a není
na nìm u nièeho z chlapecké hranatosti a pøekotnosti; jakási pùvabná oblost leí v jeho pohybech, v odklánìní hlavy pøi
hovoru, pøièem jako by zabaloval slovíèka do úsmìvù. I ve
kole je takový a jeho výraz zdá se øíkati profesorùm: Vidíte,
jsem zdvoøilý, slunì obleèený, celkem i pilný hoch, to vám
staèi, a do ostatního vám nic není, moná e leccos u mne
není tak, jak by mìlo býti, - ale právì do toho vám nic, pranic
není; ostatnì, buïte ujitìni, jsem zdvoøilý, v kadém pøípadì
zdvoøilý. I teï tu stojí pod oknem a jeho úsmìv zdá se øíkati
nìco podobného: Není mi dvakrát milé, e tu tak Valenta
na celou ulici øve, ale nenamítám nièeho, usmívám se zdvoøile,
jsem zdvoøilý hoch; roztrhne-li si Valenta hubu, není tak zle,
zbude tu jetì mùj zdvoøilý úsmìv a tím prosím raète vzíti zavdìk.
Vìc je prostì ta, e Valenta se tolcem pøili si pro Ratkina. Pùjde se nìkam, bude se nìco dìlat, jak a co, to se jetì
uvidí. A Ratkin si musí dùkladnì obrnit ui, bude-li váhati. Nu,
Ratkin skuteènì váhá. Mìl vlastnì v úmyslu jíti jinam, na Písky.
Èernoch tam má od nìkolika dnù boudu, polyká oheò, tanèí

jakýsi váleèný tanec a zápasí s místními siláky; a mohl by jednou polknout sama sebe, èernoch vìru neleí Ratkinovi
na srdci. Èernoch má zlé, vypoulené oèi zvíøete a tlusté pysky - a co, mìj si tøeba praseèí hlavu! Ale èernoch má útlou,
bílou enu s ustraenýma oèima a smutnými ústy bez úsmìvu a z té Ratkinovi rozbolelo srdce, jak ji poprve uvidìl. Jak
tam sedìla za pokladnou v atì z èerného sametu, slyel
Ratkin její srdce naøíkati jak flétnu. Napadlo mu, e èernoch ji
asi ukradl, a ihned tomu také uvìøil; celý pøíbìh si o tom vymyslil a i tomu pøíbìhu koneènì uvìøil. Stál tam pøed boudou
a volal ji tak oèima, e k sobì strhl nìkolikráte její pohled; ale
tu vdy rychle odklonil hlavu. Koneènì ona vstala, øekla cosi
cizím jazykem a podávala mu vstupenku, naznaèujíc zároveò
pohybem ruky tititi platiti. I to uèinila bez úsmìvu, mechanicky jaksi a neúèastnì. Ratkin nemìl penìz. Ale to nebylo to,
co jej uvedlo v takový bolestný zmatek. To nebylo jen to, co jej
hnalo potom k øece a nutilo jej dlouho do noci naslouchati
huèícímu jezu.
A chtìl-li dnes Ratkin jíti na Písky, byl by tam nesl srdce bohatí o jednu malou malou jizvu, podobnou natrenému úsmìvu; byla to vlastnì hodnì poetilá jizva.
Ratkin stále jetì váhá. Pak se koneènì rozhodne a jde.
Naproti u dìvèete zastavil se voják, dìvèe naò cení zuby
a voják si asi myslí: Hergot! mordie! Jeho slovníèek lásky je
asi znaènì jednoduchý.
Valenta je naden, nesl by Ratkina, ne sice doslova nesl,
ale jaksi na perutích svého nadení nesl. Nebo, ví, Ratkine, ty jsi chlapík. Ty a Zach. Vy se neztratíte. Valenta pøitom
pohlédl na tolce a pocítil potøebu nenechati ho státi jak toho
èerného vzadu. Nu, o tolce taky ádný strach. Je sice jako
z alabastru, ale - tichá voda, tichá voda! Jste to vùbec tøi ...

Bazarové. Valenta sice neví, proè právì Bazarové, ale Valenta Turgenìva èetl a Bazarov nebyl jen tak nìjaké obyèejné
zvíøe; to tedy Bazarové!
Ratkin zdá se okamik úsilnì pøemýleti. Ne Bazarové,
øekne pak, Rudinové. Myslím toti jen na sebe. A vlastnì ani
ne na sebe ... Mate se a potrhne bezradnì rameny.
Valenta uchopil jej za rukáv.
Plete si to nìjak, miláèku ... Ale to je tak, mylenek má
tadyhle chumáè, hrne se ti to, a tu neví, jak bys se vymáèkl ...
Ratkin se zaèervenal.
I vím, nestarej se ... Ty neví. Øekne Bazarové, a zatím
sám jsi Bazarov.
Já - Bazarov?
Ano, Bazarov. vanil.
Valenta sebou zatøepal, jako by se chtìl z kabátu vytøepati.
Ajajaj, Bazarov vanil. Ergo i Turgenìv je vanil. Ratkiòátko to øeklo .. Teï se i Valenta rozèilil.
Ale tu objevil se na scénì nový èlovìk. Catulle Mendes. Ne
sice právì on, ale jeho kníka, takové rozpustilé, nahaté historky. tolc ji vyòal z podpadí a vsunul ji mezi Ratkina a Valentu, jako by jí chtìl zaehnati zlého ducha sváru. A skuteènì, Rudin a Bazarov indignovanì se odvrátili a ukázali svá
ctihodná záda rozpustilým, smìjícím se francouzským tìbetkám, ba Rudin zapomnìl dokonce, e tím staví pøíli na odiv
své potrhané lokty; mono té, e to byl jeho úmysl, jeho plaèící pýcha.
tolc doporuèil kníku nìkolika slovy, je dle svého zvyku
zabalil do úsmìvù. Ale Valenta, který vechno èetl, znal i tuhle kníku a rozhorlil se. Svinstvo je to, kluci to ètou a pak
onanují.

tolc naklonil vak pouze zálibnì hlavu k jednomu rameni,
a mhouøe oèi, uèinil ve vzduchu pohyb rukou, jako by hladil
dlouhý, zlatý vlas. enské mají míti pìkné prádlo, øekl pouze.
Valenta huèí. Kalhotky, koilky, známe to. Svinstvo! A vy jste,
tolci, Francouz, ádný Èech. Vata a krajeèky - ádný køemen ... A tu si Valenta na cosi vzpomnìl a u se vecek klokotem zavaøil. Budeme tu míti letos veliké oslavy Husa, víte
to? Ohromná schùze, snad i prùvod. Pùjde se, to se ví. Mohli
bychom takhle káovi nìco pod oknem zazpívat. Hranice
vzplála - co? Zlomena hrùza popské svìtovládyl Vak jetì
ije k pomstì národ èeský, ve hnìvu svatém zvedá rameno!
Nu, domluvíme se. Zatøeseme tím. Víte, jak to øekl Vaatý?
Hoi jdou ulicemi, zdi vydechuje na nì mdlý ár a slabý vánek letí jim po hlavách jak po vrcholcích stromù. Jejich srdce
potøásají výbojnì rudým chocholem. Omnibusy jedou od veèerního vlaku, ale jsou to vlastnì vítìzné triumfátorské vozy,
a Ratkin i Valenta mají tisíc chutí pozdraviti je nadeným pokøikem, zatímco tolc má pro letní veèer svùj obvyklý, zdvoøilý
úsmìv: Dovoluji se pøedstavit, váený veèere, jsem tolc
zdvoøilý. A neraè se vyruovat, voò a dýchej dle libosti; nemám vlastnì, co bych ti øekl více, jsem toti tolc, tolc zdvoøilý ...
A na rohu Primátorské ulice stojí tøi dìvèata, ji se nìkolikráte rozlouèila, dohodla se úplnì, jaké zítra vezmou aty,
rozela se u a zase vrátila - nu, je takový veèer a tøeba jetì
tohle a tohle do ucha poeptat. Co je eptem, to je èertem,
hihihihi, a my holky máme taková straná tajemství, strr-rraná! Ale teï pa-pa-pa-pa, dìvèata! Ne, pøece jetì nìco,
ale zaduujte se, e - ani slovo a nikomu! Vánek letí kolem,
pøiletìl z parku, kde po celý den spal v jasmínech, a kdy vidí

tøi dìvèata, políbí tu nejkrásnìjí z nich na obì oèi a ona zacuká víèky. A ta nejkrásnìjí, to je Rùena Vildmanová, je krásná a je pyná; bude u brzy dámou a - zeptejte se jí - bude
tvrdá k muùm, jenom pièky prstù dovolí jim políbit, a to jetì budou muset prosit, na kolenou prosit, a mnoho muù bude
kvùli ní trpìt, nepochybnì se i nìkteøí pro ni zastøelí a poslední jejich slovo pøed smrtf bude její jméno.To je popelkou proti
ní Anda Mrázková a dokonce Stáza Vodièková, která je taková nìjaká krátká a vecka baòatá a studenti jí øíkají nadto
jetì dbáneèek, ale ona má ve svém srdci kouteèek a v
tom kouteèku leí láska jako malý, bílý psíèek a Stáza Vodièková má oèi malé maminky, a jeden student je tu v mìstì,
který by mìl vìdìt a neví nic o bílém psíèku ...
Dìvèata tu stojí, jenjen se u rozletìt, ale u tu opìt je nìco.
Podívejte se, Baron, Hovora a Mefisto! Ale teï u, dìvèata,
najisto dobrou noc, nebudeme tu pøece státi, jako bychom
na nì èekaly.
Dobrou noc, dobrou noc! A nezapomnìla, Rùo, zítra!
Ne, aby tak zítra prelo! Ví co, mùe mi psát, Ando! To bude
nejlepí, budeme si psát! Ale dìvèata se nerozcházejí, ne,
teï u vìru nelze se rozbìhnout, jako kdy do nich støelí, ti tøi
hlupáèkové mohli by si myslit bùhvíco. A hleïte, ti protivové
míøí skuteènì k nám ...
A tu u stojí Baron, Hovora a Mefisto - tolc, Valenta a Ratkin, smekají klobouky a dìvèata jsou velice pøekvapena - kde
se tu ti tøi najednou béøou ? Ostatnì, rozcházejí se u - boínku, kolik je vlastnì, pane Valento, hodin? Valenta pøikládá
polnici k ústùm, dìvèata neøíkají mu nadarmo Hovora, a Ratkin pøistupuje k Rùenì Vildmanové: Mohu vás, sleèno, doprovodit? Rùena Vildmanová neodpoví, pohlédne mimo
nìho na tolce a øekne : Pùjdete si se mnou, pane tolc,

pro památník? Slíbil jste mi - - - tolc mhouøí oèi. Nìkdy
jindy, øekne pouze a øekne to tak, jako by to ani nebyl tolc
zdvoøilý. Rùena Vildmanová je krásná a pyná, bude jednou
tvrdá k muùm, ale teï zèervenala vecka a má témìø slzy
v oèích. I Ratkin má èervené skvmy na tváøích, miká oèima
a zlobí se, zlobí se tím více, e na sobì cítí nìný pohled a ví,
e to naò tak hledí dbáneèek svýma oèima malé maminky
a kdyby vìdìl o bílém psíèku, jistì by ho vytáhl z jeho úkrytu
a zakroutil mu krk. Nemùe se u udret a øekne:
Dobrou zábavu. Jdu na Písky k èernochovi ...
I co se vrtí, dbáneèku? Pøestaò, dbáneèku, klofnu! Klofnu! Ale Stáza Vodièková nemùe si pomoci, Stáza Vodièkova musí nìjak øíci, e tu stojí a e lapá kadé jeho slovo,
a proto povídá: K èernochovi? Je prý to tak zajímavé. Rozhodnì se tam také zítra podívám.
Mluvila by jetì a dýchala dále, ale nemùe. Ne, jistì, ani
dýchati nemùe, tak na ni pohlédl Ratkin; dobøe jej nazvala
dìvèata Mefistem, pohlédnout umìl, jako kdy øízne.
Rozhodnì se podívejte a nezamilujte se do èernocha -
Smekl klobouk a jde. A po nìkolika krocích dohoní jej Valenta se tolcem; Valentova polnice vøetí. Chlapík jste, tolci, chlapík. Pìknì jste ji vzal u huby. Mistrnì. A kdy na Písky,
tak na Písky, nemám nic proti tomu.
Písky jsou prostranství urèené pro artistické koèovníky veho druhu; teï je tu veliký kolotoè, støelnice a èernoch. Po jedné stranì je uzavøeno prostranství katanovou alejí, která
se tam rozbìhla od mìstského parku; hoi usednou na jednu
z lavièek v katanové aleji. To, co mají pøed oèima, není právì ádný zázrak, ale je to pøece jenom nìco barevného a sen
se s tím mùe pokochat, je-li právì schopen poetilosti. A pøivøe-li napøíklad oèi, u tu není ozáøený, víøící kolotoè a není tu

kolovrátek a výskání dìvèat, ale je tu fantastický ostrov svìtla, nìjaký ostrov dalekého jihu nebo jakési mìsto dalekého
severu, vùbec nìco dalekého, dalekého, krásná ena, mluvící cizím jazykem, s tajemstvím v oèích, barevná svìtla, hudba, zahrady a moøe - - - nebo jest takový rozíøený letní veèer, zemì je otevøena a zemì je sladká, jak milenka vstupující do loe milence.
A proto má Ratkin srdce podobné keøi dozrávajících malin.
Chtìl by, chtìl by - u èerta, coe by vlastnì chtìl? Je nìkde
cosi, a on by se chtìl k tomu po pièkách blíiti, zadrovati
dech a rozhrnovati potichounku houtiny a náhle by stál tomu
tváøí v tváø; bylo by to jako zázrak, rozepjalo by mu to náruèí
vstøíc a on by ucítil na svých rtech dlouhý polibek, ve kterém
by mizel pomalu jeho ivot, ale bylo by to krásné a sladké,
nebo by to nemìlo konce a on by vìènì zùstal spojen s tìmi
rty, a nebylo by nic ne ten polibek a sladké vdìèné slzy, pomalu kanoucí z jeho oèí.
Ratkin tu sedí a nepozoruje ani, e tu zùstal sám se tolcem.
Valenta odbìhl ke kolotoèi, jsou tam kuchty, snad se dá
nìco dìlat, øekl.
A nyní uchopil Ratkin tolce za rukáv. tolci, tolci, zasténal pouze. Pak uèinil neurèité gesto, takovou bludnou, tápavou køivku.
Cítíte to také? Jak to naeptává a jak vás to táhne! e tøeba odejíti odtud jinam ...jinam ...a-tam umøíti tìstím. Ne tady!
Jenom ne tady! Tady nelze umírat tìstím.Tady nelze potichounku rozhrnovati houtiny. Podívejte se jen, tu pøed námi.
Pøed nimi stojí voják s dìvèetem, má ruku kolem jejího boku,
leí si tu v náruèí, neostýchají se.

Takové to je tu - vechno. A na vecky dojde. I na Rùenu
Vildmanovou. Na bìloku ji dolo. I na mne dolo. A já ...já
chci jinam ...
tolc se zdvoøile usmál. Co se Vildmanové týèe a vùbec
zdejí dìvèata ... Nedoøekl a mávl rukou.
Ratkin vzhlédl a zasmuil se. Co ten to tu plete ? Pìknému
panáku jsem si poaloval! Stal se náhle zlým a popudlivým.
enské mají míti pìkné prádlo, neøekl to tak tolc pøed chvílí,
napadlo mu a pohlédl mu pøímo do tváøe.
,,A vy vùbec jste, tolci, - taková pradlena!
Zasmìje-li se, udeøím ho, myslí si. tolc se skuteènì zasmál; do oblouèku pøitom sloil ústa, jako by vydechoval
krouky dýmu. Jak se to ten èlovìk smìje! myslí si Ratkin,
neudeøí, hledí pouze na tolcova ústa a po vech údech
umdlévá a slábne. Potom svìsí tìce hlavu, pokyvuje jí zvolna, nìco ubitého leí u jeho nohou, a jemu dìlá dobøe sedìti
tu se svìenou hlavou a kormutlivì se usmívati.
Kdosi usedne k nim na lavièku, povídá cosi a Ratkin koneènì zdvihne hlavu.
To je dobøe, Zachu, e jste pøiel, to je dobøe ...,øekne.
Zach pohlédne pozornì na Ratkina a neøekne zprva nièeho; pak pøeloí nohy køíem a opìt pohlédne na Ratkina. Jeho
pohled je vlastnì pomalým zdviháním víèek.
Tváøíte se nìjak vánì.
,,Je mi také vánì.
Zach frkl nosem a hledí k nebi Ratkin chce nìco øíci, ale
nedá mu to a také se zahledí do oblohy; dým z pivovarskéi
velikou, edivou skvrnou, podobnou ohromnému pavouku.
Oba mají tou mylénku a øeknou stejnì: Pavouk.
Zach se usmìje.

Vidíme mrak a øekneme pavouk. Snad je pøece dobøe, e
jsem pøiel. A teï pohleïte támhle, co øekneme oba teï?
Valenta! Oba øeknou Valenta a smìjí se.
Skuteènì, Valenta se sem ene a není v dobré míøe. Nedá
se prý prozatím nic dìlat, vechno entivo je v rukách vojákù.
Ratkin mumlá: Lokaji, vojáci a - tolcové mají tìstí.
Zach vstane. Pojïte, Ratkine, øekne. Valenta by el také
s sebou, ale to ví, Zachu, snad se dá pøece nìco ulovit.
Okoukneme to jetì se tolcem.
Huba, nic jiného, huèí Zach. Nu, pojïte, zajdeme k nám.
Vzduch zemdlel k opojnosti, je témìø slyet temné crèení hustých míz, v záeøích vrat eptají dvojice mladých lidí a kolem
svítilen snìí noèní hmyz. Dole v mìstì dotrubují èepobití
a Ratkin tiskne ruce ke spánkùm, chtìl by býti nìkde v lukách
a poloit oblièej do rosné trávy.
Zachu, Zachu, ... já si nevím rady.
S èím?
Vùbec s nièím. Nesmíte se mi smát, ale já u jistì nevím
kudy kam.
Poèkejte, Ratkine, ... povíme si o tom ...
Zach to øekl nezvykle srdeèným hlasem.
Já toti taky nevím ..., dodal.
Tak, hleïte napøíklad, Zachu, tuhle v sobì nosím takový
krásný obraz, touha je to vlastnì a ne obraz, ale pøece mi to
pøipadá jako obraz, vidím to témìø, namalované je to ve tmì
- ale to je to, ít bych tak chtìl a ne nositi jen v sobì obraz. Nu,
pravda, jaképak ít, chlapec jsem a ivot teprve pøijde. Øíká
se to tak a povìzte mi, co to je: ivot pøijde? Udìlám maturitu, pokloním se na vechny strany a øeknu: Tak pojï u, ivote! Ale musím to øíci pìknì potichu, nebo kdyby to slyel ta-

tík, pìknì by se rozkøikl, e ... tak a tak ... nu, prostì, e si
musím s ivotem dáti jetì chu zajít. A co je to za slovo, chlapec! Ve kolní lavici sedím, a tedy chlapec. A jakýe jsem
chlapec! V boha nevìøím a enská u mì dostala ...
Zach mu poloil ruku na rameno.
Poèkejte, Ratkine, ... to s tou enskou je skuteènì pravda?
Ratkin se jaksi v ramenech zatøásl a okamik váhá.
Nu, øekl jsem to u. Ale to jenom vám ... vám, Zachu. Je to
pryè, jako by toho nebylo, nechci o tom nic vìdìt. Poèkejte,
teï, teï jsem k tomu pøiel, hned vám to vypovím. A co bych
povídal! Zkrátka to øeknu. ít se mi nechce. Krásný obraz
v sobì nosím a krásnì ít nelze. Kdy si nìco krásného pøedstavuji, je to vdycky jakoby nìkde daleko, daleko, daleko
snad docela na jiném svìtì. Co tedy? Pùjdu na jiný svìt. Pùjdu potichu, jako bych houtiny ... Víte, Zachu, dnes jsem si
nìco takového vymyslil -
Co? Zach, zdá se, vkládá v hlas i pohyby úmyslnou, vynucenou hømotnost.
Nesmíte se smát. Takového nìco - o lásce. Jenom jednou
v ivotì by to mìlo pøijíti, dlouho, dlouho bylo by tøeba tìit
se a èekat, blíiti se po pièkách, se zadrovaným dechem,
víte, bylo by to tak, jako kdy se potichounku rozhrnují houtiny, nu - a pak by to koneènì bylo tady. A - náruèí by se zavøelo.
Navdy. Nebo by se v náruèí umøelo.
Zach odfrkl nìkolikráte nosem, ruce mu nepokojnì hrají.
Víte, Ratkine, poradil bych vám prozatím nìco. Obrate svùj
obraz ke zdi.
Jak to .... ke zdi?

Dìlá se to tak, tuím. Obraz nìkoho, kdo umøel, ... nebo
nìkoho, jeho pohled by mohl vyèítat, obrací se ke zdi. Aby
radìji nebyl na oèích, víte? Ale teï pojïte, jsme u u nás.
Octli se v ulièce u øeky; mezi jednotlivými domky prohlédá
øeka, podobná temné sedlinì v sousedství tìchto pinavých
domkù a zapáchajících dvoreèkù. Její vlnky nevatlají
a neobrazí nebe; není jim do hry a do ertù, zplihly a ztiily se,
jako dìti jdoucí kolem márnice. Jsou tu jen dvì tøi svítilny a to
jsou takoví malí mrzáèkové svìtla, mrkající zanícenými víèky.
Pøili k vyímu, jednopatrovému domku; tady bydlí Zach;
a tu ze tmy domovních vrat vystoupilo dìvèátko, podalo Zachovi lístek, od sleèny, øeklo a u odbìhlo. Zach nezdá se býti
nikterak pøekvapen, zmaèkal lístek a strèil do kapsy. Dejte
pozor, Ratkine, je tu tma .. drte se mne, povídá. Stoupají
po schodech, schody zavrzaly a dole se roztìkal zlobnì pes;
pak otevøe Zach jedny dvéøe a oba vstoupí do neosvìtlené
a horkem zalknuté místnosti; je tu poloero, na posteli sedí
mu v podvlékaèkách a sípavì kale, pak je tu ena, ta stojí
na stolici a natahuje hodiny Vedu si hosta, povídá Zach a postrkuje Ratkina pøed sebou do vedlejího pokoje; mu i ena
jeden pøes druhého se rozhovoøili, ale Zach rychle zavøel dvéøe.
Tady je pøíjemnì, co? Poèkejte, rozsvítím a polu pro pivo.
Okno vede na øeku, je otevøeno, opodál huèí jez.
Pak koneènì lampa je rozsvícena a veliký dbán piva stojí
na stole. Vítám vás u Zacha, povídá Zach a Ratkin naò hledí, nesvùj je dosud, a myslí si: Kdo jsi vlastnì? Psaníèko
od sleèny dostal - a od které vlastnì sleèny? A v oblièeji mu
dnes ilky hrají, jiný je ne jindy! Zach, Zach - vùbec i jméno
má podivné. A - mapy má na stole rozloené, vida! Podivný
jsi ty èlovìk nìjaký! A co já tu s tebou budu povídat? Sám
bych mìl být, mluvit se mi u nechce.

Pøistavíme stùl k oknu, pomozte mi, Ratkine Budeme tøi,
ve tøech se sedí lépe; víte, myslím øeku. No, u jsou tu! Bzzz,
morituri te salutant, Ratkine!
Zach míní tím noèní hmyz, který se tøepe kolem lampy, a v
jeho hlase ozvala se trpká strunka.Vyòal z kapsy nìkolik cigaret a poloil je pøed Ratkina; pak si nacpává dýmku a hledí
oknem.
Mám pìknou vyhlídku, ani byste neøek. Bydlím tady kvùli
vyhlídce. Nenosím toti krásný obraz v sobì, to je nepraktické. Tahle vyhlídka, to je mùj obraz. Nerozumíte, mi, pravda jak
byste mi, rozumìl. A pijte, pije, bratøe. Nu, rozhodnì, po jistém smyslu bratøe, dodal a nadzdvihl koutky úst.
Napil se, zaehl dýmku a opìt hledí oknem.
Pìkný obraz! Znamenitý obraz!
Náhle vytáhl z kapsy zmaèkaný lístek a hodil jej Ratkinovi.
Pøeètìte si to, øekl..
Jetì sám jste ho neèetl ...
I tak vím, co je v nìm, jen ètìte.
Lístek je psán tukou, písmo je patné, divná je to sleèna,
myslí si Ratkin.
Blahorodi pan Zach, studující!
Nemyslete etì dávno nejsem pro vás tak patná dìláte,
este tudovanej èlovìk a chovaní neni podle toho, mì dobøe
milostpani varovala mìla sem si dát svami pokoj mohla
sem uspoøit mnoho slzi. Pøed Pepi ste se taky tak vyjádøil,
ponìvaè mì bolela hlava ale to je pravda e mì bolela hlava a adnyho pana nemìla sem nahoøe, mohla bych na to
pøisahat nesmìjte se mí pøísaze Pepi to dìla na schval neb
onanikdi nikoho ráda nemìla a tohle je podruhý v mojim

ivotì a vyste druhy, co do myho srdce nu zarazil Karle
na svy ruce se podivej a musi ti bit líto, es to moh udìlat
nìco takoviho øíct jakobys nu zarazil Teï pudu spát a divam
se poøad do tvyho okna je u rano zøeky se kouøi ty asi spí
mona e má málo po hlavou chtìla bych ti podloit to
bych la popièkach nezlob se má okno otevøeni a po ranu
je zima mìl bys okno na noc zavirat, tak prosim tì ho zavírej. dobrou noc karloui dobrou noc tìstí. tvá jedine mulujicí Andìla
Jedou pramaci bojim se abi tì nezbudili poèkam etì a
pøejedou teï sou u priè snad tì zbudili nemìli bi tak èasnì
jezdit
Pa,Pa, Pa Posledni Poznamka dnes je to 62 dni. co tì znam dobrou
noc dobrou noc.
Je to psáno tukou, obyèejnou edou tukou, písmo je edé
a neohrabané; Ratkin stále jetì hledí na ta písmena, ale teï
jsou to malé jakési bytosti s iroce rozevøenými, køièícími ústy;
je tu také srdce a v nìm vìzí nù; ale jsou tu také divoce rozpuklé, vánivé rty, èervená peèe høíchu.
Ukate, povídá Zach, vezme lístek, nepohlédne v nìj a pomalu jej rozkubává. Pramaøi jedou, bojím se, aby tì nevzbudili, myslí si Ratkin, Otevøe ústa, ale neøekne nièeho. Hromádka roztrhaných lístkù leí na stole. Nehýbá se, není tam nic. co
by kroutilo oèima, je to malá mrtvola. Oddaná a tichá. Nù
pronikl srdce.
Zach se usmívá Nu vidíte, Ratkine, taky mám svùj obraz,
povídá. A pijte, pijte!

Ano, Ratkin se teï napije. Má teï chu, nehoráznou chu
k pití, støecha, zdá se, hoøí nad hlavou, pijme!
Je to dívka pro kadého. To jste pochopil, pøece, co? Nu,
hledíte tak na mne, co na tom divného? Zach vypil dvì sklenice za sebou. e nevíte kudy kam, øekl jste to?Vidíte, já taky
nevím. Ale nemyslím u. Rozehrál jsem se, nepøestanu v pùli.
Nehraju na pravítko, vzal jsem si skuteèné housle. Bledý je
Zach, svítí edýma oèima a hledí støídavì na Ratkina a kamsi
pøes øeku. Opìt pije. Poslouchejte, Ratkine, Zach mluví. Zach
zøídka mluví. Ale dnes se mi chce mluvit´. Mám vás, Ratkine,
rád, vy jste horké srdce. Nemyslete si, i já mìl v sobì - svatý
oheò. Kadý lepí chlapec má v sobì svatý oheò. Rozbíhá
se takový chlapec, rozbíhá, na kadém trnu kousek masa zanechá; pamatujte si to, Ratkine, je to pìkný obraz, víte, pro
báseò, ale nenapadlo mi to teï, u dávno jsem si to vymyslil.
Nu, co o kousíèky masa, ale i at se potrhá, to je ta i nepravost, at se potrhá a na to jsou staøí pøísní. Sssss , a svatý
oheò èadí, jak jinak, èadí.
Ratkin visí velkýma oèima na Zachových ústech.
Ano, ano, tak je to, vemu tomu rozumím - ale ...
To je právì to. Ale ...Tomu za tím ,ale ani já nerozumím.
Ne, nerozumím. Je to tak, a dost. Nemyslete si, já ji i na èelo
líbám. A vlasy hladím. Hlavu jí na prsa poloím, plakal bych.
Zkrátka, tìko je dui i tìlu. Vidíte, mám tady mapu na stole
rozloenou, cestuji tak, utéci bych odtud chtìl, po dalekých
zemích se toulám; jsou tu ostrovy a zemì a daleko na severu, krásnì by se tu ilo. I jí kdysi o tom povídám. Prchneme
daleko, daleko, budeme ít bílí uprostøed bílého snìhu, tak
jsem jí to øekl. Plakala, jako by to bylo pravda, líbilo se jí to.
Pohlédl na roztrhané lístky pøed sebou; víèka i rty se mu
chvìjí. Poèíná je rychle skládati dohromady, lístek k lístku,

chvátavì a s nìností, jako by se dotýkal bolestivých míst ranìného. Mlèí, pouze obèas pøitom vzhlédne k Ratkinovi
a usmìje se naò rozpaèitì a smutnì.
Ratkin hledí na jeho ruce, radostno mu je i hoøce a myslí si:
Hle, nedalo mu to, nù z probodeného srdce vytahuje. I na
jiné vìci jetì myslí, nù ji skoro ani není noem, a je-li tu
krev, crèící krev, jsou tu i rùe, rùe ...
A Ratkin koneènì øekne:
A pøece, pøece ... to ji je ivot. To u mne, víte, Zachu, to
bylo jen takové nedorozumìní . 
Zach sloil ji lístky dohromady, pøeèetl je a teï vzhlédl. Oba
bezdìènì vstali a uchopili sklenice.
ivot! øíká Zach.
,ivot, ivot! øíká Ratkin.
Hlas jejich je rozechvìný, zdvihají sklenice a hledí na sebe
rozzáøenýma oèima. Pak Zachùv pohled uhne oknem kamsi
za øeku. Chvilku tak setrvá, pak se obrátí a povídá:
Dojdu jetì pro pivo, budeme píti na bratrství, Ratkine ...

KAPITOLA PATNÁCTÁ
ivot, ivot! - jeho slávì se pokloòme, jeho chválu zpívejme! Není dosud tady, ale jeho ohnì hoøí za nocí na vzdálených
kopcích. Posly u vyslal a my v jejich ruce sloili sliby své oddanosti. Chceme milovat velikého a krásného vaeho pána,
tak to vyøidte, poslové! Chceme býti takoví, aby jeho oko
na nás s hrdostí spoèinulo, aby se usmíval, pokyvuje hlavou
k rytmickému naemu pochodu! Ale, vyøiïte mu, a nás nezradí, a nás neprodá! I s ním chceme se dáti v zápas! I s ním
- vyøiïte mu to. A chválu jeho e zpíváme, nezapomeòte!
Ratkinovi èasto vlhly oèi; to pøicházelo tak samo sebou, byl
tu v nitru takový houslový tón a kadou chvilku si poalovat
musel. Z jednoho dne v druhý pøeléval se Ratkin jako jediný
pramének roztouení. A teï chtìl nìco psáti. Mìla to býti
pìkná povídka, kytièka sasanek a petrklíèù. Mìlo to být nìco
takového jako jarní vody. Nu, to by snad dovedl. Ne, nedovedl. ít døíve tøeba. A bude ít. Nebude to ji dlouho trvat. A pøijde
Gemma. Nebude to ji dlouho trvat.
Ostatnì, ne - Gemma! Ne - tichouèká Gemma! Ta, je pøijde, nasadí mu nù na prsa; budu-li chtíti, bodnu, nebudu-i chtíti,
nebodnu, tak bude øíkati ta, je pøijde; jako divoký ípkový keø
bude, rùe a trny, rùe a trny.
A pøiel jeden øíjnový veèer, jedny prázdniny opìt pøely, byl
øíjnový veèer a zlé, rozduté mraky hnaly se po obloze. Vítr plískal a svítilny v ulici mouraly jako zlé koèky; úzkost musela
pøepadnouti ty, kteøí èekali onoho veèera milenky, nebo svìt
zdál se býti opìt jednou pln potmìilých, záludných úmyslù
a nìkde v prostoru byl hlas, který volal a varoval: Haló! Haló!

Ratkin chodil ulicí podél mìstského parku a jeho oèi byly
jako ozáøená okna, za nimi se tanèí; trochu to kolem nìho
houkalo, ale co se jeho týèe, mohli tøeba malí dráteníci z nebe
padat; vlastnì mu to bylo zcela pøíjemné, e se dnes tak vítr
od øetìze utrh, a ukáe, co dovede; nebo on právì chtìl
udìlati toté, nesl svou lásku ve svém srdci, slyí, vìtøe, lásku, a to je také trochu hukotu, nemyslí?
Chodil tu a èekal a teï mìla pøijíti ona a slyeti, co on jí dnes
poví. Jeho srdce dnes mìlo se otevøíti, jak krabice, z ní vyskoèí malí èertíci, zapletou se jí do sukní a do vlasù, by ji vechnu zcuchali k omámení. Ne, ne, jinak to mìlo býti. Jako
v houtiny chtìl ji zavésti ve svou lásku, by se bála a drela
pevnì jeho ruky, jak dvì dìti, ustraené tmou, mìla je v náruèi spojit láska. - - - Ne, ani tak to nemìlo býti. Ona pùjde teï
proti nìmu, stane pøed ním, otevøe ústa - Ratkin vidí její pootevøená ústa a nedýchá - otevøe ústa a øekne: Není mi
po nikom nic a po nièem nic, jenom vás mám, Ratkine, ráda.
Nìjaké zlé zvíøe øádilo po parku, vylo a lámalo vìtvièky, házelo jimi po Ratkinovi, ale Ratkin se pouze usmíval; ta bestie
jednou mìla vidìt hocha, který si nedá pokaziti dobrý rozmar; a mìla jen míti ui, vak by ji u za nì uchopil a zkrotil.
Ano, to by byl dnes dovedl.
A tu la ona proti nìmu, Pavla bylo její jméno a po malinách
v ústech chutnalo; jarní vánky to jméno zpívaly a lidé se od nich
je vyslovovat nauèili. la proti nìmu a s vìtrem stalo se nìco
zvlátního; stál tu teï a hrál na housle, jako by to ani nebyl vítr.
A nikdo jiný neel ulicí ne ona, kvùli ní vítr hrál. Blíila
se k nìmu a plula, zlatá, elektrická rybièka, na deset krokù
dostal od ní do srdce ránu. Pak dola a k ne nìmu, vítr u
nehrál na housle, nýbr skoèil do jejích sukní a choval se jako
ulièník. Ratkin to vidìl a tuil nìco nedobrého; pohlédla naò

a jemu bylo jetì hùøe; mìla jiné oèi, nebylo to tak, jak oèekával. A neøekl a nic, ádné z onìch zázraèných slovíèek, podìkovala pouze na pozdrav, nezdálo se ani, e by se radovala.
Nestarala se vlastnì ani mnoho o nìho; mìla tolik práce
se svou sukní, s kloboukem a vlasy, vítr ji zle pocuchal. la
s hlavou sklonìnou proti vìtru, nemohl teï ani vidìti jí
do oblièeje, a tu cítil, e je konec, a slyel, jak se vítr smìje.
Ano, vítr mìl proè se smáti, nebo se mu opìt jednou pìkná
èertovinka povedla, sleèinku o dobrý rozmar pøipravil; nemohla
tu teï kráèeti jako bohynì, míti v moci kadý záhyb suknì
a ukazovati, jakou u je vlastnì dámou; hnìvala se, vechno
se jí to pokazilo, i Ratkin se jí zprotivil, hloupé to bylo od nìho,
státi tu a èekati na ni.
Cítil, e je konec, nevìdìl ani, jak to pøilo, ale cítil, e je
konec; e mu nìco umøelo a e musí promluviti cosi jako pohøební øeè; ne mnoho, pouze nìkolik bolestiplných slov, hrst
hlíny na rakev. Bude mu to tìké, ano, to bude; nebo je to u
nepochybnì jeho osud, býti vdy pøi prvním kroku sraen zpátky, a on tu chtìl jednou provdycky nìco o svém osudu øíci.
la vedle nìho a nebyla teï u tím, èím byla døíve; byla teï
jedním ze skalisk, na která narazil, a on chtìl teï pouze smoèiti prst ve svém srdci a napsati na skalisko nìkolik slov svou
krví.
A tu poèal mluviti, v pøestávkách, vdycky nìkolik slov mezi
jednotlivými závany vìtru, jeho hlas byl temný a ranìný a jí bylo
jetì neveseleji; nerozumìla tomu, co povídal, bylo to nìco
takového, e z toho dostávala strach, mìla jej za potøetìného, kloudná zábava s ním vùbec nebyla a zprotivil se jí jetì
více; a dostala teï chu øíci také své slovo, teï momentálnì jí
to napadlo a ona øekla:

Nehnìvejte se, pane Ratkine, ale u nás doma si nepøejí,
abyste mne doprovázel; nemá to také ádného úèele. A øekl
bys, e si pøitom sedala na vítr, aby u u ji nená vratnì odnesl Ratkin chvilku nemluvil. Ale jeho oblièej nebyl ji tak smutný
a v koutcích rtù mu to pocukávalo.
Ale dnes jetì smím ...naposled? optal se potom. Pøikývla. A vedl ji a k domu. Podala mu ruku, nemìla vlastnì nièeho proti nìmu, usmívala se teï naò dokonce. Hledìl na ni,
její ústa jej jako peøíèkem lechtala, kdy na nì hledìl, nemohl
od nich odtrhnouti oèí. Teï u nebyl melancholickým princem,
slyel hlas své mladé krve jako úseèný povel, a tu øekl:
Ale, políbím vás ... mohu vás pøece políbit?
Neøekla nièeho, vyprosovala pouze rychle ruku, ale on ji
drel pevnì. Nemohla mu ji uniknouti, objal ji druhou rukou,
ale k jejím rtùm se nedostal, políbil ji pouze na tváø. Pak ji teprve pustil a ona vklouzla do domu. Stál tu èervený, se záøícíma
oèima, a posílal za ní svùj smích. Ano, smál se teï, hrst hlíny
hodil na rakev, ale i jednu rùi tam hodil, tak to bylo lépe,
a nebylo teï tøeba, aby el se svìenou hlavou ...
Tøetího dne obdrel od Pavly dopis. Hnìvala se naò, velmi
se hnìvala; nebyl jistì dobøe pøi rozumu, kdy se nìèeho takového odváil - - - vak pøece, vida: nikdy více u to nesmí
udìlati, nikdy více, nebo potom by byl u doopravdy konec.
Ach tak - tedy nebyl jetì konec? Ratkin se smál. Ne, skuteènì, u jí to vícekráte neudìlá. Nikdy. Mùe být klidná. Nebo,
takhle on to nemyslel - já jsem, sleèinko chtìl, to byla láska,
a ne hubièka ve vratech - nedorozumìní to bylo, zasmìjme
se tomu. A Ratkin se smál, chodil se vztýèenou hlavou a nesklonil ji ani, kdy potkal Pavlu; tu zdravil a jeho ruka

s kloboukem opsala pøitom výbojnou køivku, jako by jím mával, ale on u letìl jinam, on u se nevracel .
Letìl, letìl, ale jeho den nepøicházel. A Ratkin psal dlouhou
báseò, lkaros se jmenovala a vypravovala hoøe a touhu vìznì na pustém ostrovì. A orel tu sídlil v skaliskách ostrova,
a kdy vìzeò bloudíval po bøehu, lomì v dálku rukama, orel
èasto slétával a blízko nad jeho hlavu a køi-èíval tak domlouvavì, jako by mu chtìl nìco øíci. A tu vdy vìzeò pøestal lomiti
rukama, nevìdìl, odkud ta víra pøila, ale poèal vdy vìøiti, e
pøece jeho den pøijde a e se mu podaøí uprchnouti z pustého
ostrova. Orel a vìzeò stali se brzo pøáteli a pøiel koneènì
i den, kdy vìzeò pochopil, co mu chtìl orel øíci; a tu ukryl oblièej v jeho peøí a plakal, zatímco orel vydával skøeky podobné
vítìzným fanfárám; a vìzeò nazýval orla nejsladími jmény,
nebo orel jej chtìl unésti na svých køídlech. Ale mìl jetì mnohokráte lomiti rukama neastný vìzeò. Orel byl sláb a nemohl
jej daleko nésti, srdce vìzòovo bylo pøíli tìké touhou. A tu
poèal vìzeò krmiti orla krví svého srdce, aby zesílil. A teï
vìdìl, e pøijde jeho den, nebo musel pøijíti jeho den, kdy
dával orlu krev svého srdce. - Ratkin zdál se býti nemocen, byl bledý a jeho oèi mìly chorý lesk. Po vech ilách øeøavìt - a pøitom bylo tøeba den po dni
po nìkolik hodin jíti písèinami, ivoucího pramene tu nebylo,
a co se ve velbloudích aludcích nalo, to nebyla voda. Nebo
bylo tøeba sedìt ve sklepì, podél zdí stály øady oznámkovaných soudkù, ale v nich nebylo vína; jednou v nich nìco bylo,
bozi to vìdí, ty teï spokoj se s prázdnými soudky a nauè
se èísti nápisy na nich; jako my to dìlej, my to také dìlali.
Ano, písèiny a sklep - to byla kola. Nìkolik starích profesorù bylo vystøídáno mladími, pøili a trochu èistího vzduchu
s nimi vproudilo; to byly dvì tøi palmy v písèinách a ty schly

a churavìly, nic se tu nemohlo daøit, písèiny zùstaly písèinami. Jednou by se tu musela vechna okna zotevírat a vyvìtrat!
Vyházet pokorné, nízké lavice a vyházet pyné, superiorní
katedry! Zpøelámati pravítka a vyrvati zkuební zápisníèky
z poskakujících, rozèilených rukou! A musela by býti slavnost
nového vysvìcení koly! Kvìtiny a zpìv! A zpívající dívky pøily by sem k hochùm, aby jim øekly, e od nich chtìjí, aby byli
silnými, krásnými a lechetnými mui. Ano, jednou - - - jednou - - -! Byly nìkdy zázraèné dny jara a léta, slunce témìø
mluvilo k lidem, laskavì a domlouvavì, a kolní svìtnice tu
zela jak tlama íznivého psa s vyplazeným jazykem; a tu by
byl vstoupil profesor, s úsmìvem v bílém vousu, ano, byl by
se jistì usmíval zvlátním, ze sluneèného svìtla utvoøeným
úsmìvem, a byl by øekl: ádné knihy dnes, mladí pøátelé, ádné knihy. Pùjdeme ven pod kvetoucí stromy a budeme hovoøiti o lásce. Je u dnes takový den a nemùeme udìlati nic
lepího. I o jiných vìcech budeme hovoøiti, o munosti, síle
a kráse, skuteèný chléb ivota budeme lámati a jísti. Byly nìkdy zázraèné dny jara a léta, ale profesor, který by takhle promluvil, nepøiel. Byl den osmnáctých narozenin Ratkinových,
sobota, a toho dne po obìdì zael Ratkin k Zachovi; podivná tklivost jej jímala, kdy myslil na to, e je mu dnes osmnáct
let. Zach byl nemluvnìjí jetì ne jindy. Ratkin hovoøil a pak
zamlkl i on.Tu po chvilce øekl Zach:
Andìla mi psala. Je to u pøes rok, co zmizela, .... a teï
najednou píe. Vidí, do srdce jsem se jí zapsal.
Zasmál se nepøíjemnì a chvilku mlèel.
Ïas aby tomu rozumìl. enským a - ivotu vùbec. Kdo je
to - taková Andìla? A taková - Lorèa? Bestie to jsou, jistìe
bestie, ale jakýsi modrý plamínek mají v sobì, svíèièku ja-

kousi - - nevím, jak bych to øekl. Co øíká, jaká Lorèa? Tam
naproti je, mají zas novou.
A Ratkin teï opìt musel si vzpomenout, e je mu dnes osmnáct let. Øekl to Zachovi.
To abychom ti dali nìjaký dárek, co? A Zach se drbl do èela
a rozhlíel se po pokoji. Poèkej, je tu nìco. Pøiel jsem k tomu
náhodou. Vzácná vìc.
Podal Ratkinovi Tolstého Kreutzerovu sonátu.
Seber si to honem a hned èíst. Pokochá se. A Zach zamikal potmìile vráskami kolem oèí ...
Jetì pøed veèerem pøihnal se Ratkin zpátky.
Zach leel na posteli a nadzdvihl pouze hlavu.Ratkin hodil
mu na postel kníku.
Tady má. Nech si svùj dárek je to, je to ... blázinec. Nesmysl je to. Le je to.
Bon. Blázinec. Le. Nesmysl. Ale nekøiè tak, bolí mne hlava.
Ratkin se jaksi zarazil.Hlava tì bolí? To je koda.
koda? Proè?
Chtìl jsem toti - - - Ratkin se ocitl ve velikých rozpacích.
Stál tu, èervený, pøelapoval a hledal. co by vzal honem
do ruky.
Chtìl jsem ti toti øíci, e bych el dnes s tebou tam naproti. Pøeèetl jsem si kníku - a zrovna pùjdu jako kdy na mne
naplivá, tak mi bylo, kdy jsem èetl. Ostatnì, ví, Zachu, Ratkin sklopil oèi a jeho hlas ztemnìl, musím z toho nìkudy ven
... bylo mi v poslední dobì dost patnì ... nespím, straí mne
to, zle je se mnou ...
Zach spustil nohy z postele, uklíbl se nejprve, ale pak zahledìl se velmi pozornì a vánì v Ratkinùv oblièej.

Nu co, chce-li, mùeme jít, øekl potom Ratkin byl ponìkud zmaten.
Zachu, bolí-li tì hlava, k èemu bychom chodili. A vùbec, já
nevím. Mám-li jíti, nebo snad pøece ... Vdy je to hrozné, Zachu, hrozné je to ...!
Zach se dobrácky usmál.
,,I, pùjdeme. A co myslí, øezat tì tam budou? Ne, øezat.
Tøeba jen bolavý prstíèek ti tam pofoukají. Ba, stojí tu tak jak
chlapec s bolavým prstíèkem.
A Zach u se jenom smál a ertoval, vzal kabát a klobouk
a pak li. Musíme zadem, a jetì hodnì opatrnì, øekl Zach.
A peníze má ?
Ratkina jako kdy mezi oèi klovne.
Peníze - nemám.
Dlouhatánský Zach se smíchem vecek rozkýval. Peníze nemám, opakoval po Ratkinovi a tøepal jej po zádech.
Vdy já jen ... tøeba se podívám, a dost. Vidí, peníze skuteènì nemám. A Ratkin nevìdìl, kam pro rozpaky obrátit oèi.
Vida ho, peníze skuteènì nemá ... skuteènì nemá .Nu, tady
jsou, já mám. A ber jen, ber. Tøeba jen se podívá, a dost. Ty
... ty, milovníèe jeden ...
Za mostem uhnuli opìt k øece a li úzkou cestièkou podél
rovných rozvalených zídek a pinavých dvorkù. Bøeznové odpoledne se sklánìlo, led pøed nìkolika dny odeel a dva rybáøi chytali tu ryby, hoi u nich okamik zúmyslnì postáli a li
dále jarní vody huèely, vzduch byl kvasivý a ostrá od Ratkin
hledìl na øeku, hledìl k obloze, zdálo se mu, e se musí
s nìèím rozlouèit, a nevìdìl s èím; nìkdo jej volal jménem,
tak mu to pøipadalo, byl to úpìnlivý hlas, ale on pouze vrtìl
hlavou a usmíval se. Ty, jen mne volá, pohleï na mùj úsmìv,
mùe-li, porozumìj ty mu, kdy mu nerozumím já!

Pak koneènì øekl Zach: Tady. Mrskl okem do jednoho dvorku, pøeel jím rychle a Ratkin za ním. Temnou chodbièkou
vstoupili do malé, zatuchlé místnosti. Starí, tìlnatá ena hrála tu v karty s mladým èernovlasým dìvèetem, ohleèeným
pouze v noèní, ne zcela èistou jupièku a spodní sukni.
Koukla, Lorèo, nápadníci. Pìknì vítám, pánové. A dohrajeme to. Ne, sem si mnì, páni, nesedejte, jen pìknì
nahoru. Uvidí vás tu nìkdo a budu mít nepøíjemnosti.
Dìvèe línì otoèilo hlavu, neøeklo nic a hrálo dál.
A vida, fileèek tu pøece jetì byl, vadronil a stará.Bum stada! I, tumá - eso mi píchla.Dost. estáèek jsem projela.
Zaplatí, Lorka, slivovièku!
Dìvèe pøistrèilo k ní nìkolik krejcarù a vstalo. Mìlo houpavé boky
a prsy, èerné, neteèné oèi a hrubá ústa Ratkin hledìl na ni a po
celém tìle cítil podivnou upìnlivost; nebyla hezká a nebyla ani pøíli
èistá, ale jemu bude s ní dobøe, bude-li jen ona chtíti, dobøe mu
s ní bude, nikdy nebude na ni zle vzpomínati, hezká a dobrá bude
íti v jeho vzpomínkách. Má ovem málo penìz, ale jednou
se naskytne pøíleitost, a tu jí pole hodnì, hodnì penìz. Ano, to
udìlá. Nikdy na ni nezapomene, bude-li k nìmu hodná.
Dìvèe zpozorovalo jeho pohled, ale uèinilo pouze nepodaøený pokus úsmìvu, a houpajíc se v bocích, vylo ze dveøí.
Dovolíme si uèinit návtìvu, volal za ní Zach, ale nedostal
odpovìdi. Poruèil víno a stará v okamiku zesládla. Pøinesla
láhev, sklenice a pomikla oèima po Ratkinovi.
Pán tu jetì nebyl, nemám jetì tu èest -
Ale Zach ji sebral láhev se sklínkami a strkal Ratkina
ke dveøím.
Pøísné inkognito, milostpaní! Ostatnì, jaké inkognito! Obrátil se jetì mezi dveømi a øekl ztlumenì: Je to levoboèek
naeho katechety. Tak, a - poklusem, synu velkého otce!

Vystoupili po nìkolika patných schodech a stáli teï v úplné tmì. Ratkin slyel tlouci své srdce a átral po Zachovi. Ale
tu ji otevøel Zach jedny dvéøe. Vstoupili do malého pokojíku
s jedním okýnkem, ero tu bylo, vlhkota a zápach patné voòavky, dìvèe stálo u okna a zalévalo myrtu, udivte se, bozi,
zalévalo myrtu. Ani se neobrátilo, kdy veli.
Je hezèí odzadu, zamumlal Zach, pøistavil malý stolek k divanu a naléval víno. A odlo, synu, jak vidí, na ceremonie si
ona nepotrpí. Zaøiï se dle toho.
Teï teprve dìvèe se obrátilo.
Dej mi napít, vasto, øeklo.
Vida, pøece jsi promluvila. Myslil jsem. a pøijdu podruhé,
e u bude mít zamrzlou. Hleïme, promluvila.
Napila se a usedla k hochùm na divan.
A o èem taky mluvit - - protáhla a z hlasu jí to zaèpìlo hroznou nudou.
,,O velièems mono mluvit. Napøíklad o tvých oèích. Co øíká, bratøe, Lorèiným oèím?
Ratkin se zaèervenal.
Èerné jsou, pìkné.
Otoèila k nìmu pomalu hlavu a okamik se na nìho dívala.
Co ty ... taky si blázna dìlá...
A teï co ty Lorèo, øíká jemu ?
Hubièku mu dám, to øíkám. 
Ale Ratkin sedìl nehybnì a Zach se zubil.
,,I co, kluci jste, k mámì si jdìte, øekla pozlobenì jaksi.
Jdu, Lorineèko, jdu.
Zach vstal; i Ratkin vstával. Jen seï, synu, zabìhnu si nìkam a vrátím se. Kdybych se nevrátil, èekám na tebe u mostu, øekl Zach a u byl mezi dveømi....
Cos se tak splail ? volalo za ním dìvèe.

Srdce mi od tebe chytlo, Messalino! A dveøe bouchly.
Dìvèe chvilku mlèelo a Ratkin hledìl k oknu. Vzpomnìl si
na Kreutzerovu sonátu; ano, rozhorlený staøec stál tam za oknem, hledìl sem a buil do okna. A Ratkin nemohl jinak, rozesmál se.
Èemu se smìje?
Pohlédl na ni, ale teï musel se opìt zaèervenati.
,,Je mi dobøe u tebe, øekl trochu rozpaèitì a sklopil oèi.
Proto se smìje?
Proto.
Kolik je ti let? ,,Osmnáct. Dnes právì je mi osmnáct.
A Ratkin pohodil hlavou nazad; ne, teï ji nechtìl klopiti oèi
a èervenati se, teï se s ním mìl opìt jednou zatoèiti svìt. Dole
nìkdo volal.
Milostpaní mì volá, øeklo dìvèe a selo dolù. Ale v okamiku se vrátilo. Pohlédlo ode dveøí na Ratkina jakýmsi zkoumavým pohledem a posadilo se potom blizouèko k nìmu ....
A rozhorlený staøec za oknem mohl slyeti vytrysknuví náhle smích, podobný jásotu.
Zach èekal Ratkina u mostu.
,,Jsi jako vykoupaný, øekl a potøepával jej po zádech.
Ratkin mìl vlhké, lesklé oèi a køehký, poletující úsmìv kolem úst. Nahnul se pøes zábradlí a hledìl dolù na øeku. Huèí,
huèí .... Má milá jarní vodo, vzdýchl náhle a poslal dolù hubièku.
Nech toho a poslouchej, broukl Zach.
Vìdìl novinku. Od Valenty, sdìlil mu ji pøed okamikem.
Valenta bydlil v tém domì s profesorem Ramlerem.A to
se koukni na naeho milého Ramlera. Mìl dnes návtìvu!
A jakou návtìvu! Dámu! Navonìnou a vùbec bájeènì odekorovanou. Ale - to je zajímavé pøitom - ta dáma byla prý jistì

napilá, tak si poèínala. Co øíká naemu Ramlerovi? Hlavní
vak je to, e to byla nìjaká dobrá Ramlerova známá, nebo
jí øíkal Olgo. Ramlerova bytná leccos slyela, vidìla ji také
a tvrdí, e to byla jistì taková - nu, øíkala prý padlá, tak e prý
alespoò vypadala. Byla u Ramlera asi pùl hodiny a provádìla hrozné vìci; smála se, plakala a Ramler jenjen ji tiil. Pak
poslal bytnou pro povoz a odvezl ji pøímo na dráhu. Jetì
po schodech prý plakala a do vozu ji musel vysadit - - Vidí,
vidí, synu, i zívající Ramler má svou minulost. A co, poslouchá mne nebo ne?
Poslouchám, ale, ...
Co ale..?
Mlè radìji. Ví, Zachu, on je takový krásný veèer - -

KAPITOLA ESTNÁCTÁ
Hle, takováhle byla poslední marná pou Ramlerova za støíbrným vìtrem:
Bylo to nedlouho po tom, co pøiel do P. A tu se s ním cosi
pøihodilo. Zmìna v jeho chování neula lidem, mìl suché, palèivé oèi, plachá gesta i divné øeèi vedl; lidé, mluvíce o nìm,
krèili významnì rameny.
Potká jej napøíklad na ulici pøítel.
Nebyl jsi u dávno mezi námi, Ramlere.
A Ramler, jako by neslyel, vynímá krabici s cigaretami.
Vezmi si, chci ti nìco øíci.
Zapálí sobì i pøíteli, ale neøíká nièeho.
Nu tak, co? ptá se koneènì pøítel.
Ramlerovi zblednou rty, jak ubité velmi bolestným, odtreným polibkem.
Pojedu k Olze, øekne.
Kame pojede ?
K Olze.
Kdo je to, prosím tì ? A pøítel krèí rameny a vrtí hlavou.
Ale Ramler neslyí.
Mnoho milovat, chlapèe, nutno, mnoho milovat.
A Ramler ztiuje hlas.
Znal jsem jednoho hocha a ten, kdy el ke své milé a pøicházel k jejímu domu, musil se zastavovat a opøíti se o zeï;
tak mu tlouklo srdce. Ráno, kdy procitl, mìl dojem, e jej
právì opustila jeho milenka; nebo dovedl sníti pouze o ní.
A nìkdy uprostøed hovoru stával se velmi mlèenlivým a tu mohl
jsi pozorovat podle pohybu a tvaru jeho rtù, e vyslovuje její

jméno; vstupovalo do jeho úst, jako jiné mu vstupuje krev
do hlavy. Zamilovaný blázen, hehe, viï?
A Ramlerovi celý oblièej nìjak vypráhl. I o jakýsi krotký, rezignovaný smích se pokouí, ale nedaøí se mu; jeho smích trèí
do prázdna jak pahýl odumøelého stromu.
Pak chce nìco øíci, zdá se. Ale náhle se obrací a odchází.
Nepozdraví ani a odchází.
A pøítel se dívá okamik tam, kde mizí jeho záda, svìtlé sukno
jeho pøevleèníku, podobné pøikrývce, je se hrbí pod pohyby
pracující pod ní bolesti. A zdá se mu, e Ramler skuteènì
nemá v hlavì vechno v poøádku.
A pøece Ramlerùv pøíbìh byl tak prostý, toti potud prostý,
pokud se nìkomu nezdá být pøíli patologicky sloitým fakt,
e poèala Ramlera za noci navtìvovat ena, kterou pøed
esti léty miloval. Vracela se tak prudce do jeho krve, e ji
cítil témìø tìlesnì pøítomnou ve svém pokoji. A po tìch nocích pøicházela jitra posmìná a jizlivá. Nebylo to pekelnì komické, objímati vlastní svùj sen, zatímco ona ivá - - - ? Ano,
vae blahorodí, proè nejeti vlastnì za ivou? Rázem vechno
rozøeit? Pravda, není vlastnì zcela èistý pøed onou minulostí; vzpomíná-li pøesnì, zdá se mu dokonce, e on Olgu opustil. Nu, tyhle vìci jsou ostatnì sloitìjí, ne by se zdálo. Pravda je, e poèal tenkráte Olgu podezøívati; kolem její maman
byl takový nedobrý vzduch; a nìkolik mladých, útoèných muù
vdy se pletlo v oné spoleènosti. Hehe, on byl tenkráte velmi
váený mladý mu a uznal za vhodno se zachrániti ...
Ale Olga pøicházela za nocí stále. A jitra byla stále jedovatìjí. Koneènì se rozhodl: pojede. Musí ji v Praze nalézti.
Vystoupil na Frantikovì nádraí. Pøed nádraím stanul a pohledl na hodinky: pùl jedenácté.

Pak vykroèil. Do noci a do mlhy. I tady snad padal sníh, ale
roztál; je blátivo a kluzko. Mokré koleje tramvajové se lesknou, mìstský park po pravém boku voní rozmoklou hlínou
a odumøelými stromy. Z nìmeckého divadla vyhrnulo se obecenstvo, koèáry rozjely se nìkolika smìry; nìkolik pánù a dam
jde kolem nìho, oèi jim jiskøí, a tu u také návìstní tabule mu
poví, co tak rozsvítilo tyto oblièeje. Jugend! Pohádka jara!
Ano, bóe mùj, pohádka jara!
Ramler se usmívá: nue, on vrací se k pohádce jara ...
Vechno je tu tak známé, i to aróma ulic. Santa Lucia! Tolik
míst je tu posvìceno vzpomínkou, jako kdy rùové psaníèko
roztrhá a vítr je do vech koutù roznese ... A kdyby vechny
ty papírové hadøíèky sebral a dohromady je sloil, dýchne naò
vemi zapomenutými vùnìmi sladké jméno: Olga!
Doel a k Muzeu. Václavské námìstí u zamlklo, zavalené mlhou. A ani neví proè, obrací se k Vinohradùm; stojí nad
vinohradským tunelem a dívá se k Frantikovu nádraí; signálová svìtla vech barev pijí mlhu. Také tu kdysi stával s Olgou, také bývala mlha a oni mlèívali, ponìvad to bylo krásné. A snad tu ona posavad nìkdy chodí a tady stává, a ani
nevzpomene, e tu stávala s ním. A moná e tu ani nestává
sama, ale s jiným muem; tento mu nabyl nepochybnì jistých práv, kterých se nemíní vzdáti; nezbývá proto asi nièeho
jiného, Ramler tohoto mue zabije.
Stojí tu teï a mùe na tohle myslit zcela klidnì: zabije!
Pøed jejíma oèima zabije, ovem, aby vidìla, jak ji má rád,
mùe-li zabít. A ona zamumlá pouze: Vrahu! Ani stráníky
nezavolá, jenom øekne: Jdi! Svìtla zelená a èervená zuøivì
køièí. Teï u jenom èervená. Ale pak i ta vykrvácí a jenom
chladivá a mokrá mlha smývá vechnu krev...

Ramler sáhl si ke spánkùm; jsem nepochybnì nemocen,
napadlo mu. Ale usmíval se; nebo zítra, to raète si zapamatovat, zítra bude jistì zdráv ...
Opìt vykroèil; a vechno potom pøilo jako na zavolanou;
byl pøece jenom miláèkem osudu, bozi, pøijmìte za to dík!
Zaslechl hudbu, v Národním domì byl koncert. Pokrèil pouze
rameny a veel. Proel atnou a ocitl se v sále. Prudké, bílé
svìtlo mnoha elektrických lamp, sálavá kytice barevných dámských toalet, mihavé èerné skvrny pøebíhajících sklepníkù,
oblièeje s rozhovoøenými ústy, vìjíøe a vysoké úèesy, skøipce
a kníry, parfémy a kouø, zrcadla a vypukliny, rozhoupaný hluk
sálu po ukonèeném koncertním èísle. Hledal volné místo; koneènì je nael; uklonil se nìkomu, nìkdo dìkoval. Pak sklepník. Pivo a jídelní lístek. Ano, jehnìèí. Výbornì, sklepník si
pospíil. A vìru, není to s ním tak zlé; jí s velikou chutí.- A pivo,
oveme do dna, do dna, hú, jakou to mìl ízeò! Ale - cigaret
nemá. Pst, tu jsou! Zapaluje, hledí v obláèky dýmu, motýlkové
modøí, øíká. A hudba opìt poèíná, zapamatujme si to, dobøe
si to zapamatujme, je to valèík.
A náhle se Ramler udivil, jak se tu vlastnì ocitl. Ve si pøipomínal, musil vrtìti hlavou a zvìdavì se rozhlíel. U jeho stolku sedìl starí seschlý a nevrlý pán s paní, dvì sleèny s jaksi
oteklými oblièeji a s tragickými gesty a mladíèek s hrukovitou hlavou, krátce ostøíhanou, a tlustým doutníkem v pøihlouplých ústech. aloval valèík, aloval a oteklé oblièeje obou sleèen byly tak tragicky zesmutnìlé, jako by právì na nì aloval,
tìký nìjaký høích, kterému podlehly v slabé chvíli, zatímco
jejich maman neobratnì potlaèovala vtíravé zívnutí.
Ramler rychle odklonil oèi a hledìl jiným smìrem. A tu náhle stalo se mu cosi v hlavì - krach! - jako kdy tam oøech rozlouskne. A co kdyby tu nìkde byla Olga? Náhoda by to byla,

brachu, ale paní Náhoda chodí svìtem, netøeba se tak divit!
Vedle ní by sedìl ovem jiný mu, nedovede si to ani jinak
pøedstaviti, bon, jiný mu tedy. I ona by jej zpozorovala a øekla
by mu oèima, e nechce, aby ji vidìl. Sklonil by pouze pokornì hlavu, nevidìl by jí. Vìdìl by jen, e sedí tam a e je u
pozdì. e se mùe na ni dívat a e ji u nikdy nesmí vidìt.
Pak - uplynula hodina? tøi? - by oba vstali, ona i druhý mu,
a li. Sledoval by je. V atnì by jej zpozorovala a opìt by mu
øekla oèima: Nesmí mne vidìt. A mezitímco by jí druhý mu
pomáhal v plá, opìtovala by to jetì nìkolikráte. A on, Ramler, by se na ni díval, ale nevidìl by jí. Pak by li. Táhlo by jej
to za nimi. Chvílemi by se mu moná zdálo, e ji onen druhý
líbá rychlými, vzdunými polibky zamilovaných oèí. Pak by
se zastavili koneènì u jednoho domu, domovník by otevøel.
A Ramler by náhle zpozoroval, e je vlastnì opilý, nebo by
obcházel kolem onoho domu, vrávoraje. Nu, dívá se snad støízlivý èlovìk v noci do oken zcela cizího domu? e tam nyní
v jednom oknì rozsvítili?
e po záslonì tohoto okna jaksi podezøele kolísají stíny?
e i toto okno posléze vyhaslo ?
Ramlerovi se to v hlavì sepralo, nìkdo tam s nìkým mrtil,
drnèí mu hlava, drnèí. Jeho oèi rozbìhly se sálem. Nic. Konec. Hudba hraje. A Olga tu není. Není! Zaplatí a pùjde. Koneènì vstal. Proel atnou. Sáhl po klice, souèasnì i jiná ruka
po ní sáhla. Vzhlédl, uklonil se a pustil neznámého pána pøed
sebou. Neznámého ? Chtìl by to køièeti, státi tu s iroce rozevøenými ústy a køièeti: Myslíte si, vy hloupí lidé, e je mi ten
pán skuteènì neznámý? Mýlíte se, hroznì se mýlíte, takový
jsem já èlovìk, po esti létech nìkoho poznám. A raète
se dívat, jdu za pánem a i jeho záda mi jsou známa. A mrka
je pan stavitel, napil se a taky vrávorèí, oralèisko! Nu, vidíte,

poznal jsem pana stavitele. A teï nechci to køièet, do ucha
pouze: Pan stavitel je také z oné veselé spoleènosti, k ní
patøila Olga Müllerová se svou maman. Ano, kdy si tak trochu vzpomínám: zpozoroval jsem kdysi i jistou podezøelou
dùvìrnost mezi tímto panem stavitelem a Olginou maman.
Nepovídal bych to, stydím se dokonce, e to povídám, - ale,
rozumìjte mi, jsem tak radostnì pøekvapen tímto setkáním.
Výbornì, schody jsou ji u konce! Ale pan stavitel zael dolù
do kavárny. Ramler veel za ním; svìtlem velikých lustrù vybílený sál, jenom nìkolik èerných skvrn nad mramorovými stolky. Ramler pøistoupil pøímo k staviteli, raète mi prominout atd.
Pan stavitel se koneènì naò upamatuje a tìí jej to. Tìí jej
to a rád, velmi rád si s ním posedí. Napilý je pan stavitel, øeè
se mu v ústech jen kupí. Koneènì se Ramler pøímo otázal.
Bozi, mìjte díky, teï bylo koneènì ono jméno vysloveno:
Olga Müllerová.
Stavitel vylil si opìt jednu èíku likéru do hrdla a vypoulil
na Ramlera opuchlé a pøekrvené oèi, vyhrabávaje nìco ve své
poouchlé pamìti.
Nu právì, právì ... vdy já u vím, ètveráku,... jak bych
se nepamatoval ... hehe, sleèinka Müllerová ... jak pak se jmenovala - Olga, co? Vdy vy jste se stranì milovali, toti já
vím co a jak ... Tam bylo lze leccos - - - Já vím, já vím. A potom
jste zmizel, jako motýlek, hehe ... a to jsem vám, vìøte, chválil. Pomilovat a nechat. Ro-zum neztratit. Inu, vidíte, e si vechno jetì pamatuji. A jak bych se nepamatoval! Vdy... nu,
proè bych to dnes neøek ... ka-ma-rá-do-vi, co? pøitlumil hlas,
vdy s její matkou jsme byli òácí pøátelé ...To byla straná
enská, víte, pravá kur-ti-zá-na ... Ale nebyla pøece dost opatrná ... a mìla potom velijaké nepøíjemnosti. A u ani není
prý v Praze ... nìkde venku u sestry èiní pokání a poèíná e-

divìt. Nu ...a ...legáèku, to ití lidského je dráha, he ? Tìlo
mìla, tìlo dala, do tìla se èervi dají.
Ramler zùstal napohled zcela klidný; pouze jeho úsmìv podobal se rozrýpnuté ránì.
Pane staviteli ... Stavitel nadzdvihl pøetíená víèka. Ach
tak, máte prav du; èíníku, dejte nám jetì po jedné!
Hledí na Ramlera klouzavým pohledem opilých oèí. Nu, Ramlerovi je lhostejno, co jste mìl 5 Olginou maman. Ale Olga,
to jsou zase jeho úèty. Uspoøádat je pøijel, aby nebyl poøád
upomínán, proto pøijel, aby poøád slyet nemusel: Tu ... tu pla
... svou krví pla ...
Pane staviteli, víte, míním navtívit sleènu Müllerovou ... je
vám snad známo, kde bydlí ...
Ramler øekl asi nìjaký nesmysl, nebo stavitel se hluènì rozesmál. Eh, vy lumpe,... navtívit, poklonu uèinit, no, no, no,
odpuste. Ale vìru nevím, kde teï ta holka vìzí, u dávno jsem
o ní neslyel, u dávno ne ... Toti ... tenkrát, kdy jste odeel,
ano, pravda, nìjak se zapletla s tím novináøem Bazikou. Ten
chlap si ji docela nìkam schoval. Ale, kdopak ... Nu, kolegáèku, v té díøe také asi hodnì syslù bylo ... tak tøeba na ty
sysly ...
Rozchechtal se a vyprázdnil èíku.
Poèkejte, hochu,... kdybyste snad chtìl ... Bazika jistì nìco
o ní ví. A zajdìte si k nìmu zítra, nu co? Bydlí tady v Korunní
tøídì, asi tøi domy odtud, nemýlím-li se.
Ramler sedìl tu s malièko sklonìnou hlavou. Teï ji zdvihl
a usmíval se.
Zavolal èíníka a platil. Stavitel byl pøekvapen.Ale Ramler
rychle se porouèel. A vyel do noci ... Poèínalo pret, tøi opilci øvali uprostøed ulice ...
-----

Druhého dne dopoledne stál u dvéøí s navtívenkou. Spisovatel Láïa Bazika. Byl tu zvonek, ale Ramler zaklepal slabì
kloubem ukazováèku. Nic. Srdce zledovatìlo a studilo mu
v prsou, hlavou se provlikovala muèivá délka vteøin. Stiskl
chvatnì knoflík, uvnitø zadunìl zvonek. Pak okamik ticho
Nìkde dole bouchly dvéøe, nìkdo zavolal: Máry! A zase
ticho. Zledovatìlý zvon srdce bil stralivými údery. Pak koneènì nìjaký pohyb za dveømi, za nimi Ramler stál, zarachotil klíè v zámku, dvéøe se otevøely. Ano, ano, tu stál on,
Bazika.
Promiòte, chtìl jsem vás jen na okamik obtìovati.
Prosím, vejdìte jen ... Otevøel pøed Ramlerem dvéøe pokoje. Tmavì rudé záslony prosívaly jen málo svìtla, nezbytné
kusy nábytku a psací stùl, poházený mnostvím papíru.
Bazika pøisunul idli a Ramler usedl. Pohledl Bazikovi pøímo do oèí; tá tváø, jak ji døíve znával. Veliká, nìjak vesele
rozkolísaná hlava na malém, uzlovitém tìle, iroké a vøelé oèi,
unylá ústa a hnìdý, rozevlaný rámec pøeházených vlasù
a bujného plnovousu.
Bazika usedl také a pozoroval Ramlera ... kratièký okamik,
a náhle jeho oèi vìdìly. Ramler se mdle usmál. Poznáváte
mne, tuím, pane Baziko, øekl.
Nu, okamik jsem váhal. Ale ted ano, poznávám.
Bál jsem se, e vás nenaleznu ... øekl opìt Ramler.
Nu, a nalezl jste. Stává se obyèejnì, co by se nemìlo státi.
Chcete mne snad varovat?
Docela ne. A bylo by ji také pozdì. Ostatnì ... jsme mui.
Ano, mui.
Pauza.
Nezmìnil jste se, poznal jsem vás okamitì.

Skuteènì? Ani já jsem nebyl dlouho na rozpacích.
Snad jsme málo ili.
Bazika neodpovìdìl. Cosi posmìného bylo teï v jeho pohledu, jako by chtìl øíci: K èemu ty dlouhé pøedmluvy, stryèku? Pak sklonil hlavu a øekl zcela tie:
Sleèna Olga Müllerová.
Ramler sebou pohnul, jako by chtìl vstáti .Ale ji byl opìt
klidný.
Ano, uhádl jste. Vìdìl jsem hned, e uhádnete. Ale nesmíte se tím zraòovati; nechci vás vìrU provokovat.
Ach ne, neznepokojujte se. Usmál se chlácholivì a pokrèil rameny.Sleèna Olga není z tìch, jich láska je definitivní,
dodal. A ponìvad Ramler k nìmu vzhlédl rychlým, pátravým
pohledem, pokraèoval:
Nu, nekonèí toti s láskou k jednomu mui .... Pokraèování
v pøítím èísle, tak je to. A vy, který jste hrál moná významnou
úlohu v pøedelé kapitole, udìláte nejlépe, kdy dalí kapitoly neètete ... Nervy jsou v nebezpeèí, lékaø varuje, vypovíte paní
redaktorce revui, která hrozí pøináeti nebezpeèná pokraèování. Pøednì jste jeitný, za druhé trochu rozumný a za tøetí
hodnì zbabìlý.
Jde to docela pìknì. Zmizelá prohlásí se v srdci za nezvìstnou, a pak ... Nu, pak koneènì je nebokou. A ona zatím má
u páté pokraèování.
Ramler asi èekal: teï se Bazika pøíkøe zasmìje. Ne, nezasmál. Zkøíil jen nohy a objal kolena pøíli napjatýma rukama.
Ramler znepokojnìl a zbázlivìl: tady nìkde blízko byla jetì
jiná bolest ne jeho. Uhnul oèima a pohlédl na psací stùl.
Vyruil jsem vás, psal jste právì, jak vidím ...
Ne, ne, nevyruil. Psal jsem trochu, pravda. Povídku. Nepíu povídek, ale jednu bych pøece napsal ...

Pøistoupil k psacímu stolu, vzal papíry do rukou a usmíval
se zvlátnì.
Dovolíte-li, pøeètu vám z toho nìco. Nìkolik øádek pouze.
Prosím: Hnízdem zmijí bude vdy to, co budeme milovat.
Vdy láska obyèejnì za tìkých veèerù a nocí se rodí. Tma
zvìtuje záhadnost, ticho intonuje bouø, která pøichází. Neklid
tetelí prsama, nelze usnout, nebo rozhýbalo se lávové podzemí celé bytosti. Tak rodí se láska. Ne e jste chtìli, aby
se narodila, ale e jste mìli mnoho vìcí, i které lze obìtovat,
které lze hodit do plamenù. Jak je to i hroznì krásné a trpce
sladké, íti pod èervenou záøí tìch plamenù, ve kterých mìní
se v popel vá mozek, krev, síla, ... on vechno dá a nic nedostane a ona pøece také nic nedostane a vechno dá.
Vechno dá?
Vzal jiný list.
Tady nìco vynechám. Mùj hrdina, který takto filozofuje, nakonec chytí se za hlavu. To pøeètu, nemáte-li nièeho proti tomu.
Oh, nemusila by se Hela smáti, kdyby teï dívala se do jeho
due? Neøekla by: Hlupáèku milý, mám jiné pevniny a jiná
moøe v sobì a jinou logiku, ale ani jediný vyzvìdaè vá nevyáral jedinou travièku, jediný práek vùnì tìchto neznámých
zámoøí, která vás lákala a odpuzovala, která vás nasycovala
a vyhladovovala, která vám vytøeovala palèivou zvìdavostí
oèi a zamhlívala je bezmocnými slzami, která ve svých ledovcích zrcadlila vai vysmutnìlou, vìènì sirou a oputìnou hlavu, tam, kde jste chtìl vidìt dvì, dvì hlavy, astné dvì hlavy,
spojené havým uzlem polibkù a nahýma, vech tajemství
zbavenýma oèima ... Ne, jsem jiný svìt, nikdy mi neporozumíte, nebo jste mne miloval. A pochopte, e láska musí býti
nedorozumìním. Neøekla by to Hela? A mnoho by se smála.
- - Trochu patetické, viïte ? dodal za okamik, kdy pøeèetl.

Odloil papír, vrátil se na své místo a sklonil hlavu nad kolena.
Pane Baziko - - A Ramlerovi nìjaké velké utrpení puká
na rtech a nedovede øíci nic jiného, leè:
,,Olga ...
Bazika pohnul malièko rtoma.
,,Odela, øekl.
Ramler zakýval hlavou; zlý úsmìv vyrazil mu po levé stranì
úst.
Kdo ji má teï?
Bazika vzhlédl k nìmu váhavì.
Nevím, øekl krátce.
Ale v Ramlerovi stoupalo náhle zlé podrádìní.
Tak, tak ... schoval si ji nìkdo opìt na pìt zámkù; dìlá to
dotyèný árlivý rytíø nepochybnì po vás.
Bazikovy oèi vychladly. Raète zùstati klidným. Ostatnì jste
patnì kýmsi informován, lidé jsou tak pitomí ...
I on mìl nyní kolem úst nedobrý úsmìv. Váhal, skoro utìpaènì zdál se mìøiti Ramlera. Pak jako by se náhle na èemsi rozhodl, pøistoupil opìt k psacímu stolu, otevøel jednu zásùvku a hledal cosi; nalezl snad, ohledl se po Ramlerovi
a opìt zdál se váhati.
Posléze trhl rameny, pøistoupil k nìmu a podával mu cosi.
Ramler sáhl po tom neobratnì. Ach tak, podobizna!
A Ramler by byl chtìl v tom okamiku poprosit Baziku, aby
se mu nevysmál; hehe, drím tu podobiznu tak neobratnì
v ruce. A nedívejte se mi na ruce; stává se mi to nìkdy, e
se mi tak tøesou ruce. Zdá se mi, e jsem u o tom mluvil
s lékaøem ... Nemýlím-li se (a nelhu-li), onen lékaø se tenkráte zlomyslnì zasmál; ty enské, ty enské, tak mi to øekl. Nu,
Olga je veselé dítì! Nebojte se, nebojte - neplivnu vám na vá

obrázek. Nìkteré odstíny jsou pøímo boské - jsem dosti uznalý? Hehe, nahota je krásná; gut, gebrüllt, Olga! Vidíte, novináøi, vidíte; chtìl jste mne pøekvapit, a já jsem vtìlený klid; ani
neplivnu na vá obrázek; v kadém pøípadì mìla pro to Olga
jisté dùvody, e se tak ... málo oblékla, kdy se dala fotografovati. A vy jste veliký hlupák, myslíte-li si, e trpím. Utrpení ...
chci toti øíci, e utrpení jsou housle, které pláèí ... Ale tohle je
protrený buben, na kterém sedí paòáca, a pudrová mouèka
rozputìná slzami kape na jeho rozpustilý dres jak mouèní
èervi. Ale ani z toho nesmíte nic odvozovati; je to básnický
obraz, nic více. A vy to dobøe víte, Olga je veselé dítì. Ne tak:
kvìtinky na louce trhat a smát se, ale na køíi viset a smát se.
Koneènì, tohleto vy nepochopíte. Já taky ne. Ale povím vám
nìco. Èarodìjem budete a velmi lechetným dobrodincem:
ukate mi Olgu tak, abych ji pøestal milovat. Ale toho vy nedovedete. Nikdo!
Ano, to by byl Ramler pøehlédl, na zadní stranì fotografie
bylo naèrtnuto nìkolik øádek. Opøel lokty o kolena, ruce tak
neposkakují a mono èíst.
Mùj rytíøi od vèerejka! Bylo to snad oklivou náhodou,
e byla jsem, kdy jsme se rozcházeli. obleèena. Pamatujete se? Mìla jsem docela i klobouk na hlavì a rukavièky
na vechy knoflíèky zapjaté. Bojím se tohoto posledního dojmu, bojím se, e budu íti ve vaich vzpomínkách tak zapjata a upjata, - a ráda bych dala vaim vzpomínkám jinou
direktitvu. Jistý panák tvrdil, e dala jsem se fotografovati
v pøíli prùhledném batistu; pøála bych si, aby i vám se to
zdálo; kromì toho, abyste si k mému oblièeji pøimvslil trochu více smíchu, nebo, vìøte, chtìla jsem se hodnì smáti.
Olga

A s Ramlerem událo se cosi zvlátního, nìjaký bizamí sen
vstoupil mu do hlavy.
Takový divný cit: jako kdy v domì leí nebotík ...
A kolem domu s èumákem obíhá malý psí animal, v kratièkých pauzách zaráí, vztýèí køeèovitì èumák a skuhravì zavyje ... Nìjaká nezemská úzkost a zoufalství. Alej nevrle zaustí, bidýlko rozhýbané vìtrem nìkde zauká, skulinou vrátek zahvízdne pitivý prùvan ...
V domì leí nebotík ...
Ramler vzhlédl; má vyjeklé oèi a ubité rty. Ale ubité rty
se pojednou usmály. Podal Bazikovi fotografii. Dal jste mi
dùkladnou lekci, øekl.
Snad to bylo nutno.
Ano, snad to bylo nutno.
Ramler vstal: Jdu u.
Ale náhle stanul. Protrený buben vydal jetì jeden truchlivý
sten.
Nehnìvejte se, jetì jednu otázku. Rád bych vìdìl, kde ...
kde bydlí Olga.
Oblièej se Bazikovi prostínil pøekvapením.
Víte ... já jen tak, mumlal Ramler a uboze se usmíval.
Bazika pøeel po nìm pohledem, oèi se mu zvìtily vøelou
a neohranièenou modøí. Potom sklonil hlavu.
Vinohrady, Krameriova 16, pøízemí.
Dìkuji vám.
A Ramler vzal klobouk a el ke dveøím.Ve dveøích se jetì
uklonil.
----Ramler stanul naproti kostelu svaté Ludmily. Bylo u poledne a on stál stále na tém místì.

Nechtìl u nièeho, docela nièeho, chtìl se vlastnì pouze
vzpamatovat. Nebylo mu skorem ani tak zle, mohl se usmívat, lo to. A neusmíval se bez pøíèiny, to nikoliv, dopadlo to
docela dobøe, dostal svou lekci, nejbliím vlakem mohl
se vrátiti opìt domù.
Bylo poledne, úøady, továrny a koly vylily svùj mravenèí obsah do ulic. Ruce vraeny v kapsách, pospíchali mui pøímou,
útoènou chùzí, houpavì drobnými krùèky spìchaly eny,
pøidrujíce si suknì, a v ten chumel vnáela mláde, provlíkujíc se, zmítavou tìkavost pulcù. V jednom prùjezdì roznaøíkal se kolovrátek, z kostela svaté Ludmily dunìly zvony hlubokými údery bronzu. U vchodu do kostela sedali do koèárù
svatebèané; koèár za koèárem plnil se bílým atlasem a èemým hedvábím, lesklými skvrnami cylindrù velikými kyticemi.
Ramler stál na kraji chodníku naproti kostelu, snoubencùm
tiskli ruce a blahopøáli. I on blahopøál, pøedevím on. Stál tu,
blahopøál v duchu a smál se.
Navlhlý popel mlhavé edi èinil vzdálenìjí obrysy kalnými
a nejistými. Polední zvony dohuèely, øeka spìchajících lidí vysýchala a øídla. Vedle Ramlera obsluhoval kalavý èahoun svùj
bubínek s peèenými katany, jejich vùnì zapáchla mu v nose.
Za jeho zády v nahém køoví malièkého parku pøeletovalo hejno vrabcù. Dva jízdní stráníci jeli smìrem k Vrovicùm, jeden seskoèil a upravoval koni sedlo; byl tlustý a neohrabanì
vylézal opìt do sedla.
Pak pøela kolem dáma a zavonìla. Tøi páni se ohlédli, zastavili, impertinenci v pohledu a v koutku úst. I Ramler nyní pohlédl za dámou - okamik, a jeho oèi zdály se køièeti. Zavøel
oèi a opìt je otevøel. A tu ji vykroèil. el za dámou, zcela blízko za ní, jeho nitro bylo jediný úas a jediná prosba; sám sebe
uprooval, sám sebe o klid prosil. Ano, zcela klidný chtìl býti

a rozumný, po pièkách mìla se plíiti jeho ubitá láska v jejích
stopách. Ale, bude-li zpozorován a poznán? Nebo eny vìru
záhy cítí, e jim v patách praskají plameny. Schvátila jej úzkost, a pøeel rychle na druhý chodník. Po nìkolika krocích
se ohlédl, zùstala ponìkud pozadu; a teï mohl vidìt její oblièej Vydýchl hluboce - - - pak pokrèil pouze bezmocnì rameny, obrátil se a el pøímo k ní.
Pøivøela malièko oèi, jako pøed vìtrem, který se náhle pøiene; v pootevøených ústech objevila se pièka jazyka. Stála
proti nìmu a mlèela také. Nìkolik krokù od nich nastavoval
pinavý chlapec zohavenou ruku s jediným prstem, vyzpìvuje s udýchanými kadencemi úpìnlivou prosbu o almunu.
Podívala se ikmým pohledem po chlapci a vyòala malou
mulovou tobolku; hodila chlapci peníz a obrátila se k Ramlerovi majíc zneklidnìné a rozdrobené oèi.
Pro tìstí. Aby nae shledání bylo hodnì astné, øekla.
Vidíte, hned jsem vás poznala. V jejím hlase bylo nìco odbarveného a píseèného.
Ale ..., pohlédla k zemi, kamsi na pièku své boty, je to
hloupé, takové shledání na ulici ... vypadá to tak pøíli jako
náhoda. Toti ... je to pøece ... náhodou, ne? Ano, vím ... vím ...
Nemluvte, vím. Ale ruku jste mi pøece mohl podati. Nu, vy snad
chvátáte..? Snad jste mne ani nechtìl zastaviti, pozdravil jste
pouze a já jsem - - - Ale, vy se na mne tak podivnì díváte;
vypadám snad zmatenì? Nesmíte být tak domýlivým, dokonce jste mne nepomátl, to
tady ten chlapec - - - Vìøíte mi pøece, e ano ...?
Máte jiný hlas ne døíve ..., øekl Ramler, zmuèený ostrými
hranami jejího hlasu.
Ústa jí ztvrdla, svìtlo oèí vystydlo. Svlékala mechanicky levou rukavièku. Vechno je jiné, zasykla.

Po chvilce:
Nu, to pøece není divné. Ostatnì - lete, chtìl jste øíci nìco
jiného ... Ale, v oblièeji se jí vechno bázlivì zatetelilo, nale,
kdy nechvátáte, kdy ...Vyprovodíte mne? Bydlím blízko,
támhle...
Hledìla naò bojácnì, ramena jí zacukala; ale náhle zasmála se zlým, suchým smíchem.
Co tedy? Je to blizouèko a pak ... Zvlátní vchod, mnohosmyslná panìlská stìna ... pokoj svobodné dámy ... Vrhla po nìm ikmý pohled, zvracejíc hlavu k pravému rameni,
a zahlesla tenounce hlasem, který pøilepuje se na krev: Willst
du mein Liebling sein?
A opìt se zasmála zlým smíchem. Ramler velmi zbledl. Rozevøela naò iroce oèi, oblièej se pomátl a polkla nìkolikráte
naprázdno.
Copak? Co je? Ale tohle je pøece hloupé! Nesmíte býti tak
... malièký ... Polkla zase naprázdno a øekla sníeným hlasem:
Nu tak, pùjdete?
Hledìl jí teï pøímo do oèí.
Ano, pùjdu Ale musíte mi dovolit, abych tam el jinak, ne
tam chodí ostatní.
Pùjdete? Skuteènì pùjdete? A jinak ne ostatní ...Myslíte,
e bych tomu mohla rozumìt? Ano, já tomu tedy rozumím.
Tak ... tak ... A víte, e to bude hezké, velmi hezké ...?
Oblièej její postøíkal se náhle pøeletem veselých skvrn, oèi
její radostnì jej obklopovaly, slova utíkala po rozpuklé radosti.
Hleïte, lidé se po nás ohlíejí, rozesmála se náhle Ramler el vedle ní, nìjaké jemné, velmi jemné prsty dotekly
se jeho ran.

Ale, neuteèete mi brzy? Jistì ne? A budete mi hodnì povídat, budeme hodnì plácat ...boínku, co je vám? Usmíváte
se, ale jste tak bledý ..., pøitulila se k nìmu, prosím pìknì,
tak ... nehnìváte se, e jsem se zavìsila ...? A propos, jak je
to s tím jiným hlasem? Jaký jsem mìla døíve hlas?
Takový, jakým se vypravují hezké pohádky.
Tááák? A teï?
Osmutnìla trochu. Ramler mlèel. Nìco bolelo a bolelo.
Ale vy jste straný zdlouhavec. Co tedy, jaký je teï mùj
hlas?
Ne, vìøte, je tý, není jiný ... já jsem byl trochu nesvùj pøed
chvílí. Víte pøece, byl jsem vdy takový, pamatujete se pøec?
Mìl jsem v onu chvíli dojem, e zemøela nìjaká krásná pohádka nebo tak nìjak ... Zakývala trochu hlavou a mazlivým
pohybem otøela tváø o jeho rameno. Máte jetì stále voskovou dui, zahlesla køehkým úlomkem hlasu.
Ale hned opìt, ale ji jiným, trochu zdrsnìlým hlasem, poèala slabikovati obchodní firmu: XY, uzenáø. A natrenì
se zasmála.
Prudká bolest vypila mu krev ze il.
Co je? První hloupost v druhém vydání? Bude asi nutno
hodnì vám odpoutìti ... Ale zatím, jsme doma, a nìco úzkostného vystínovalo jí tváø. Pustila se jeho ramene a vstoupila napøed; byla náhle taková zmatená a nervózní .
Bydlím v pøízemí, øekla a hlas se jí drobil.
Já vím.
Obrátila k nìmu rychlým pohozem hlavu.
Co jste øekl?
Stála u jednìch dveøí. Sáhla po klice, s hlavou jetì pøivrácenou k Ramlerovi.

A ... je otevøeno. Buriánová je u mne. Pojïte ... A úzkost
stále jetì neodcházela z jejího oblièeje.
Veli do malého tmavého pøedpokoje. Jedna skøínì, dva
prádelní koíky, malá police s trokou filigránského nádobí.
Stará ena cídila tu zavìenou sukni.
Rukulíbám, sleèinko.
Dobré poledne, Buriánová ...Tak .... Suknì je hodnì zablácená, co? Flámovali jsme dneska v noci, zasmála se vyvanulým, pøeschlým smíchem, obracejíc se k Ramlerovi.Pojïte
dále...
Otevøela pokoj, a vpustivi Ramlera, zavøela opìt a zùstala
státi u dveøí naproti nìmu.
Co jste øekl tam v chodbì? Mìla takovou úzkost pøed nìèím.
Øekl jsem, ... e vím.
e víte. Vechno víte?
Snad vechno. Ty ... ty ... Olgo! Prsa mu zasténala.
Svlékala druhou rukavièku, oèi jí nejistì tìkaly. A náhle poèala mu hladit ruku.
Má pøece jetì voskovou dui, øekla.
Stíny v její tváøi vysvìtlávaly. Potøásla hlavou a vesele se rozesmála.
,,Jak to bude hezké, jakou mám radost ...! Tak bych ti ráda
ukázala, e mám radost.
Ráda bych ti nìjak podìkovala; jsi takový hodný, moc hodný, es pøiel. poèala mu hladiti vlasy, u nemá tak dlouhé
vlasy ...
havá tma naplnila Ramlerovi oèi; uchopil její ruku a poèal
ji líbati; ale její prsty zvadle, nehybnì leely pod jeho polibky.
Náhle mu vytrhla ruku. Odlo a posaï se, øekla.
Pøistoupila k zrcadlu a odkládala klobouk.

Ramler hledìl na ni; mìl dojem krvácení, které èiní zvolna
slabým, k smrti unaveným.
Obrátila se opìt k nìmu.
No proè se nesvléká ? Nìjak podivnì se asi tváøil Ramler, nebo ona dala se najednou do smíchu.
,,Jdi, trápí mne, øekla, pøistoupila k nìmu a rozepínala mu
zimník
Tak ... a teï dolù s tím huòáèem. Zasmála se opìt.
Buriánová! Odneste ten kabát a klobouk. Tak. Kdypak jste
tu zatopila? Je tu skorem jetì chladno. Zamnula rukama.Pøilote jetì, hodnì tam nalote. Obrátila se k Ramlerovi, tváø rozkádlenou radostí a navonìnou upøímným jarem.
No, proè si nesedne? Ne, ne ... na idli ne ... tamhle
na divan; já jsem tu hned, svléknu se jen.
Ramler usedá. Je ztrýznìn, jakoby mnostvím ostrých,
mdlobných vùní. Zavøel by skorem oèi. Snil by, ne u jako ivý,
nýbr jako mrtvý, k jeho rakvi pøila naposled milenka. Stará
ena rozhrabuje v kamnech havé uhlí, èerveò rozlila
se na tmavou garnituru nábytku. Je tu tak tmavé a zaduené
vechno ...! Tìké záslony propoutìjí velmi málo svìtla
a mnoho vùní je tu z èasto otvíraných flakónù. Øasnaté pokrývky a koberce pohlcují kadý zvuk, zrcadlo má chmurný lesk
rybníka v lese. Na otevøeném klavíru pøeházené partitury; a z
era svítí bílá postel, bílé poduky s modrými vlokami.
Olga stála pøed ním. Ach, ty jsi snil, povídá, musí mi vyprávìt, o èem jsi teï snil, musí. Ale a potom. Jenom okamik, napíu nìco.
Usedla za malý stolek, zády k Ramlerovi, a poèala psáti.
Ramler hledìl na ni, na její plavou hlavu. Mìla teï èernou sukni
a bledì modrou blùzièku. A jak na ni hledìl, zlé mylénky pøicházely. Je to nepochybnì nìjaká velmi dùleitá záleitost,

kterou musí ona tak narychlo vyøíditi? Obchodní záleitost,
ovem.Trochu delikátní, není-li pravda?
Zaumìlo mu v hlavì, vstal.
A tu ona se ohlédla: Nu? Zatrhlo jí v koutcích úst, oèi zlobnì vychladly.
Áááá ... Vy jste zvìdav? Ostatnì, nedivím se; vichni mui
jsou hrubí.
Tak co? Nesednete si? To stùjte. Pøeètu vám, co jsem
napsala.
Ne, nechci. ,,I ano, mùj zlatý. Já chci. Ale sednìte si pøec
a - silentium!
Mùj hezký mecenái! Ponìvad chci dneek obìtovati
nìèemu lepímu ne nudì u vás, sdìluji vám, e dnes nepøijdu. Bavte se, jak chcete. Hleïte napøíklad svou kùi vydìlati na nìco jemnìjího - Olga.
Puntík a peèe. Nu? Vzhlédla k Ramlerovi. Ách, vy jste zatím neumøel?
Zasmála se, zalepila dopis a napsala adresu.
Buriánová ...! Odneste to. Na odpovìï neèekám. Jste hotova se vím? Tak. Dnes u sem nemusíte chodit. Ale poèkejte.
Èaj máme doma, e ano? Dobrá. No, spánbíèkem.
Sedìla chvíli, obrácena k Ramlerovi zády. Její prsty pøebíhaly neklidnì z pøedmìtu na pøedmìt. Pak náhle vstala, pøesunula houpací lenoku naproti Ramlerovi, a uloivi se v ní
s rukama podloenýma pod hlavu a vypjatými òadry, odrazila
se pièkou botky od podlahy; lenoka se rozhoupla.
Modrá skvrna ivùtku zakolísala pøed jeho oèima.
Jste jetì svobodný, e ano? Nu, jsi svobodný, co?
Ramler mlèel.

Ani nevìstu jetì nemá?
Nemám.
No, jsi vlastnì jetì mlád. Kolik? Dvacet osm, viï? Ale
oení se pøece, ne?
Nevím.
Pøála bych ti hodnou enu, povídá po chvilce tie.
Tak mi to nìkdy pøipadlo divné, e bych tì u nikdy nemìla
vidìt. No, pøiel jsi pøece.
Zavolala jsi mne, zahlesl slabì prsním hlasem.
Houpací lenoka trochu se zatetelila a ulpìla ve vzduchu.
Ruce, podloené pod hlavu, sjely na opìradlo, její oèi tvrdì
na nìm postály.
Není pravda. Nikoho jsem nevolala, nikoho jsem nechtìla
volati. Neuèinila jsem vechno, abyste mne v sobì zabili? Já
vím, já vím, co je ti. Ale vìø mi, nejsem na to pyná, e chodím
v noci nìkolik mladých pánù strait. Já vím, je to hloupost,
která se opakuje. Oeòte se, musíte mne uèinit nekodnou.
Já jsem ta, na kterou se musí zapomínat.
Ramlerovi nìco ostnitého, rozhaveného otáèí se v mozku,
srdce poskakuje mezi ebry jak udýchaný pták. Pohled mu
uhnul ke klavíru.
,Jdi, Olgo, jdi, prosím tì, a hrej ... a nic ji nemluv...
Zaváhala, pak trhla rameny a la.
Klavír byl nyní asi velmi daleko. Trvalo to dlouho, kdy k nìmu
la, zdálo se, e se vzdaluje do veliké dálky. I kdy zahrála,
znìlo to odnìkud z daleka. Znìlo to vechno jako k nenavrácení a na neshledanou. Nechtìla nic jiného ne opakovati mu
stále, e je to k nenavrácení a na neshledanou .
Zdvihalo to v nìm zlou vlnu. Táhlo jej to za ní ke klavíru. Pøezkouela letmo nedobrý výraz jeho oblièeje, zahryzla rty. Prsty se zlobivì najeily nad klávesami, pøestala na okamik hrá-

ti; pak náhle klávesy rozdovádìly se posledním vídeòským
kupletem. Ano, teï byl u Ramler velice sláb; slzy mu vytryskly z oèí, s jakousi dìtskou neohrabaností hledal v kapse kapesník.
Pomikla po nìm malým, zlomyslným pohledem; vyòala svùj
kapesník a hodila mu jej.
Její druhá ruka ukala zatím malíèkem na jedinou klávesu,
vyluzujíc tak nepøíjemnì vysoké pip-pip-pip.
Oèi vyschly Ramlerovi velkým, vìtrným chladem, který se mu
vehnal do hlavy. Styïte se, Olgo! øekl.
Malé, zelené jiskøièky vyteèkovaly jí zornice a pod jejím malíèkem zaukalo opìt pip-pip-pip. Pak pøiklopila víko klavíru;
ruce jí ulehly do klína, oèi se pøivøely a rty vyhrotily jako
ke hvízdání.
Ramler chtìl asi nìco øíci, ale zachraptìl pouze. Zaleklo ji
cosi, oblièej jí vysmutnìl; vstala a pøela kolem nìho. Jdìtì
si sednout, máte vstoje oklivé nápady, øekla.
Ale teï se Ramler jizlivì rozesmál.
Pokraèování v pøítím èísle, víte, kdo to øíká? Nìkdo, komu
jste darovala velmi hezký obrázek ...
Pøivrátila k nìmu oblièej, její oèi alují.
Vidíte, vidíte, snad se pøece dorozumíme ... A Ramler
se smìje. Pøidrujíc se stolu, usedla tìce na divan. Sáhla si
plochýma dlanìma kamsi k hlavì, a køivíc rty, prudce polykala. Mlè! eptala sípavì.
Ale zdivoèel Ramler, zdivoèel. Sáhl pro svùj kapesník a hodil jí jej do klína.
Dìkuji vám, e mi poskytujete pøíleitost, abych se vám revanoval.

Vzala kapesník a pøitiskla k ústùm, odkalávajíc; pak sahajíc obìma rukama opìt kamsi k hlavì, øekla nízkým, zakrceným hlasem:
Pojï sem.
A Ramlerovi napadlo: odejít. Teï hned odejít. Zatímco ona
se tu svíjí, také nìèím pøilápnutá. Odnésti si v oèích její pokoøení.V oèích. Ve vech smyslech.
Chtìl jíti a el.
Ale podivno, náhle stál pøed ní a hladil ji po vlasech. Øekla:
Tu u mì si sedni. Ne, ne... pus mne, pus... tak ...A tu si
sedni ke mnì.
Ramler byl ji enervován pøíli a øíkal pouze: ano, ano, ano.
Jak dlouho zùstane v Praze ? zeptala se Olga po chvilce.
Proè?
Ráda bych tì upozornila, e u nesmí ke mnì pøijíti.
Nikdy? Úzkost mu stravovala hlas.
Co nevidí, e to bude lépe? Nue - nikdy.
,Jsi velmi dobrá. Tak ... tak ... Olgo, chci to uznati. Jetì
dnes pojedu.
Snad bys mohl nejbliím vlakem, øekla nezvuènì jaksi.
Ano, chce-li, nejbliím vlakem, hehe, do Sibiøe ...Toti napadá mi ...napadá mi, kdy jsem odjídìl sem, poèal padati
sníh a já jsem si øekl - ale to je hloupé, co jsem si øekl. Tebe
snad bude zajímat jen to, e vlak jede v est hodin. Teï jsou
ètyøi Je to snad dobøe, co ...?
Ano, dobøe je to. Vypije se mnou jetì trochu èaje. Pøinesla lihový strojek a rozehla plamen. Zeeøilo se u, tìkavý, modrý plamen roztetelil pokojem potácivé stíny.
Usedla opìt vedle nìho, lehajíc zády na poltáø divanu.

Nebudeme u mluvit, viï? Takhle je to lepí, ticho nás èiní
dobrými. Ale Ramlerovi je tak tìko býti tichým a dobrým.
,Je to snad pøece koda, e mne teï vyháníte, Olgo. Snad
bychom se pøece shodli. Jsem vám vdìèen, mluvila jste dosti urèitì. Snad nejsem právì momentálnì pro vás ádoucím, ale za jistých okolností, hehe? Ale vy snad chcete mluviti
pro lásku. Jistì mne porazíte. A musíte se mnou míti hodnì
slitování. A dáti mi hodnì rumu ...
Bledá a tichá nalévala Olga èaj do álkù.
Chcete hodnì rumu? Nalejte si sám.
Sahl po lahvici s rumem.
Nehnìvejte se. Pøevrátil lahvici k ústùm a nìkolikráte polkl. Popálil si asi trochu hrdlo a okamik odkalával. A podali
mu houbu namoèenou v octì, biblická reminiscence, hehe,
øekl potom.
Neodpovìdìla. Srkala èaj malými douky.Mùe kouøit,
chce-li, øekla potom.
Ano, dìkuji ti, pouiji tvého dovolení. Zdá se, e ti neschází
pochopení pro danou situaci.Ví, co ucpává bolesti zobák,
rum a nikotin; ale ... ale ...
Nìco zlého rodilo se mu v prsou, nìjaká zarudlá usazenina
a na dnì se zahýbala. Nepokoj podemlel celé jeho tìlo
a ruce mu poskakovaly, jak si zapaloval cigaretku.
Dìkuji ti, e mì poslouchá. Chtìl jsem toti øíci, e tvé
pochopení - zkrátka: kdybys snad uèinila nìco radikálního,
chtìj mi pøec trochu rozumìt, kdybys ...ví ...
Postavila álek na stùl, a obracejíc se k nìmu celou plochou
oblièeje s oèima opovrlivì pøivøenýma, øekla:
Nevyháním tì. Chce-li, zùstaò u mne pøes noc. Ale zítra
ráno pojede.

Bylo vìru tøeba rozumìt spodnímu smyslu tìchto slov jako
tiplavý mrazík vyrazilo to nad její rty.
A Ramler snad mìl jakési bizarní vidìní: odsouzenci dávají
poslední noc pøed popravou pít a jíst a kouøit, ano, tumá, kdy
chce, pij, jez a kuø ... zítra ráno ovem ...
Hehe, raète poznamenat: delikvent chová se a bezbonì
klidnì.
Dal si pøinésti nìkteré svaté knihy a odøíkává pateticky jedno místo z Jana Chrysostoma: Co jiného je ena ne pøátelství nepøítelkynì, nevyhnutelný trest, nutné zlo, pøirozené pokuení, vytouené netìstí, domácí nebezpeèenství, rozkoná koda; zlá pøirozeností, dobrá barvou nalíèená.
Ano, neraète opominouti: delikvent vypil trochu rumu a vykouøil cigaretu. A pak nìco, k èemu mono nakreslit dojemnou ilustraci: milenka chtìla s ním strávit poslední noc; delikvent odepøel.
A jetì kratièký øádeèek: malièká slabost patrna ... malièká
slabost, hehe.
A Ramler vstal ...
Pojede dnes, viï? otázala se tie.
Ramler pohlédl na hodinky. Ano, pùjdu pomalu.
Pøinesu ti tvé vìci.
Odela do pøedpokoje a Ramler pøivøel oèi; nechtìlo se mu
u nic, nic vidìt.
Pak opìt zavrzly dvéøe a Ramler otevøel oèi.
Bylo ero, dny byly ji krátké.
Stála pøed ním Olga, obleèená v koeinový plá, a podávala mu jeho zimník a klobouk.
Vyprovodím tì.
A Ramler zaeptal : Jsi hodná.
Postáli okamik.

Pùjdeme, øekla Olga.
Ano, pùjdeme.
Náhle ve dveøích se Ramler zastavil a ohlédl se nazpìt nìjak podìenýma oèima.
Zapomnìl jsi nìco?
Ale on neodpovìdìl; pouze ramena mu zacukala.
Luïko, zaprosila.
Ohlédl se po ní, stála za ním a oslovila jej jménem z dávného, nenávratného minula.
A tu se usmál a el.
Máte pravdu, mám voskovou a zbabìlou dui, øekl.
li ulicí, Olga se zavìsila, nemluvili.
Pak potkali hezkou, plavou dámu. Ramler se za ní ohlédl,
mimovolnì bezpochyby. Olga se rozesmála.
A Ramler k ní pøekvapenì vzhlédl.
Smála se jetì více.
Pokrèil rameny.
Kdy jsi pøijel, zeptala se náhle.
Vèera veèer.
Ke mnì, viï?
Ano.
,,Já vím.
Pohladila mu nìkolikráte ruku.
Na vechno u je pozdì, na vechno, øekla skoro pro sebe
Ramlerovi zachvìl se loket, na který byla zavìena.
Na vechno je pozdì .... i na høíchy ... Letos v adventì se pùjdem jetì vyzpovídat k Svatému Jindøichu a ...
,,Olgo!
Ramler se stydìl a øíkal si : e mohu jetì trpìt, e mohu
jetì trpìt!

Ach tak ... nehnìvej se; nechtìla jsem øíci nic oklivého.
Ale nìco ti povím To je ti taková náladová vìc. Byli jsme vèera hodnì veselí, leccos pøevrhlo se na stole i pod stùl. A mezi
námi byl jeden takový vtipný originál. Vyádal si ticho, pak
poruèil zhasnouti vechna svìtla. Ví, páchaly se potmì velijaké, hm, ale pak koneènì pøece nastalo ticho, veobecné
napìtí. Ten èlovìk ti mìl takový straný bas, jak Mefisto. A tu
vylezl na stùl a neøekl nic jiného ne: mo-rál-ka. Ale po tom,
co bylo, v tom tichu a tím basem ... to ti bylo strané Vichni
jsme se zatøásli v první chvíli. To bylo horí ne zpovìï. Pak
jsme mu ovem dùkladnì natloukli - - - Ach, jsme ji tady.
Kdye jede vlak?
Ramler pohlédl v koridoru na hodiny.
Ano, je tak skorem èas. Zbledl trochu; zdálo se. Pùjde
zpìt, e ano?
Poèkám, povídá Olga a dívá se kamsi stranou.
Ramler jde si koupit lístek a vrací se k ní opìt.
Mám jetì pìt minut èasu. Stojí blízko u sebe, jejich oèi
ztrácejí se v umotu lidí kolem.
Kdy bude doma? ptá se Olga úèastnì.
Asi v pùlnoci ... Jedu do ...
Já vím, já vím.
Hrála si s knoflíkem jeho zimníku.
Nu, vzpomenu si na tebe, hochu, vzpomenu.
Pohladil jí ruku.
Ani jsi nesvlékla rukavièku.
Neklid prostínoval jí oblièej.
Pravda, musí mi to odpustit.
Svlékla rychle rukavièku, pomiknuvi po nìm nepokojnì
pohledem, a podala mu opìt ruku; zdvihal ji pomalu k ústùm.
Abys snad, Luïko, nezmekal.

Pohlédl na ni: mìla chudinka tak ulekané oèi. Zlý smích mu
vnikal do úst.
Obrátil se k ní náhle zády, neøekl nièeho a el; cosi vztekle
veselého a groteskního øièelo mu v prsou a v hlavì.
Dívala-li se ona za ním, vidìla jistì, jak se mu záda a ramena pohybovala smíchem.
A Ramler si øíkal: Má záda se pohybují smíchem, hehe; i to
je veselé, e se má záda pohybují smíchem, hehehehe - - - -

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ
Bylo nìkolik dnù pøed velikonoèními svátky, první dny dubna, pìkná jarní pohoda - a pøece objevilo se ve vzdu chu cosi
podobného babímu létu; jemná a tenká pavuèinka, lakovnì
poletující, tu tam otøela se hravì nìkomu o tváø, zachytila
se na okamik na nìèím klobouku, polechtala ucho - podivná pavuèinka!
Doktor Tupr mìl v posledních dnech zajímavého pacienta.
Doktor Tupr byl èestný a rozumný mu; byl by si jistì dal
radìji utíti ruku, ne aby prozradil, v jakém smìru zajímavého. Oním pacientem byl jistý student Zach a tento student pøiel k doktorovi Tuprovi a vypravoval, e se mu pøihodila nehoda; nu, øeknìme pravdu, usmíval se pøitom, kdy vypravoval. Doktor Tupr mìl zvuèný hlas a rád se rozkøikoval; uèinil to
i tentokráte, nemyslil to zle, v nìkolika dnech chtìl studentu
pomoci na nohy, ale vykøièet se musil pøece. A èestným
i rozumným muem doktor Tupr byl; on to vìru nebyl, jen upøedl podivnou pavuèinku. Ale jetì tého dne veèer na korzu
sdìlovala paní doktorová Tuprová paní radové Horákové cosi
velmi dùvìøivì, obì pøitom vrtìly hlavou a okolojdoucí mohli
slyeti nìkolik rozhoøèených citoslovcù.
Pavuèinka se zastøíbøila v záøi svítilen a dala se v let.
Dva dny potom, pøed druhou hodinou odpoledne, kdy vrata
gymnazijní budovy byla dosud uzavøena a hlouèky studentù
pøed budovou vrhaly do sluneèního, jarního vzduchu hukot
svých mladých hlasù, profesor Kytla, ubíraje se za svou povinností - mìl od dvou hodin v oktávì psychologii -, potkal blízko ústavu svého známého, geometra Vrátka, a dal se s ním

do hovoru. Mezi hovorem vzpomnìl si pan geometr na nìco
zajímavého a vypravoval to. Profesor Kytla zdál se býti udiven. Vrtìl hlavou a chmuøil brvy. Potom se vak smáli oba,
ano, nìco smìného na té pøíhodì bylo, zcela nepopíratelnì. Louèili se potom, smáli se dosud, ale kdy profesor Kytla
procházel chodbou ústavu, takový sirý a pøísný chlad tu naò
zavál, nesmál se u a jakýmsi zlobivým nakrèením vrásek poskoèily mu zlaté brýle na nose.
Ústavní zvonec rozjeèel se právì chodbami a profesor Kytla el pøímo do tøídy.
Nebyl dnes v nejlepí náladì, to tam v lavicích mohli vidìt.
Sedìl delí chvíli za katedrou, nemohl se nìjak rozhodnouti,
svíral a mnul si èelo, jako by jej bolela hlava; pøitom mu nìkolikráte unikl pohled k zadní lavici, kde sedìl Zach. Nebyl vlastnì pøíli vdìèen panu geometrovi za jeho historku; mlèet teï
bylo ovem tìko a bude ovem tøeba promluvit s panem
øeditelem; je tu nae neochvìjná svìdomitost a jsou tu nae
mravní zásady, nikdo a si o tom nedovolí pochybovat. Nedo-vo-lí!
A profesor Kytla vstal a poèal zkoueti. Vyvolal jednoho áka
a dal si na èas, ne poloil otázku druhou; mìl dnes nìjaké
své, úporné mylénky pan profesor, to bylo zøejmé. Potom
vyvolal Zachova souseda a pøeel k zadní lavici. Náhle zavesloval nosem; nemohl se ji opanovat.
Co vám to tu smrdí? Kdo tu má jaké svinstvo?
Hledìl na Zacha; nebyl mu vlastnì ten chlapík nikterak protivným, vzbuzoval spíe vdycky jakýsi úsmìvný soucit, jak tu
usiloval dlouhatánské své údy vtìsnati do kolní lavice, - teï
vzhlédl, hledìl profesoru Kytlovi pøímo do oèí a usmíval
se dokonce. U èerta, co si myslil ten nemrava?
Co se smìjete, Zachu?

Zach neodpovìdìl, vstal a skládal pomalu své knihy; potom vyel z lavice a vzal z vìáku svùj klobouk, stále se usmívaje, bledý byl, to ano, ale stále se usmíval. Profesor Kytla
z nìho nespoutìl oèí. Teï se Zach smìrem k nìmu uklonil
a opìt mu hledìl okamik pøímo do oèí.
Venue krásná mne ... troièku utkla, pane profesore,
øekl. A také po oèích u vám vidím, kolik uhodilo ...
Opìt se uklonil a pomalu vyel ze tøídy.
Rána vyla ...
Ratkin se vracel veèer od Zacha, byl jarní veèer, ale on nevìdìl, e je jaro, ivot tu nìkde zaukal na dvéøe, který mi
nebyl oèekáván; nebyl to vlastnì ani Ratkin, byly to pouze jeho
skøípìjící zuby.
Kus bøehu se nìkdy urve, kdy ledy jdou. Náhodou jsem
tam stál já, ty ne. Dìkuj, bratøe. osudu, es tam nestál ty. A nebreè nade mnou! Tak to øekl Zach a smál se. A jak se smál!
Jako kdy nìkdo housle od brady odtrhne a o zem jimi udeøí!
Ratkin doel ke gymnazijní budovì, bylo u sedm hodin, ale
v nìkolika oknech bylo tam dosud svìtlo; to bylo ve sborovnì, a Ratkin mìl chu sebrati kameny a ta okna jedno
po druhém vytlouci; ano, on rozumìl tìm ozáøeným oknùm,
trnul pøed nimi v nejhlubí úctì a chtìl jim poslati pouze svùj
nadený pozdrav.
Ohlíel se ji po kamenech. kdy tu kdosi vyel
z gymnazijních vrat. Profesor Ramler. Ratkin zdravil. Ramler
jej pøeel, ale ihned se opìt obrátil.
,Jste vy to, Ratkine? Dobøe e vás potkávám. Pojïte
se mnou, øeknu vám nìco.
Pohodil hlavou k ozáøeným oknùm sborovny.
Vidíte?
Ano.

Profesor Ramler byl zcela zøejmì rozèilen. Blýskal oèima
a hovoøil zvlátním horkým hlasem; to bylo u nìho, u kliïasa,
pøekvapující. Znám vás, Ratkine, znám vás lépe, ne si myslíte. Proto tu chci s vámi pohovoøit. Tam, ukázal za sebe
ke gymnáziu, jedná se právì o Zacha et consortes. Sboru
se toti nezdá, e by on byl sám navtìvoval takové místnosti. To u se ví, e navtìvoval. Ale i jiní prý o vás se zatím ví, e
jste jeho nejlepím pøítelem. Bude se pátrati, vyslýchati - - Tudy
pùjdeme, chci zajíti k Zachovi.
A co jste dìlal tam u gymnázia? optal se náhle.
Ratkin okamik neodpovídal.
Pak vzhlél profesoru Ramlerovi pevnì do oblièeje a té on
blýskal oèima.
Chtìl jsem ve sborovnì vytlouci okna.
Profesor Ramler poloil mu ruku na rameno a zmírnil krok.
Ano, takový jste vy, znal jsem vás. Máte potøebu vykøiknout.
Zach, vy také. Rozumím tomu. Chápu to. e se vám chce vykøiknout. Mìl by tu zazníti takový výkøik a více mìlo by se pod
ním sesypat ne nìkolik oken: Mládí by mìlo zavolat takovým
výkøikem, který by se zabodl do prsou jako nù. Po pièkách
má se choditi kolem mládí, nebo tam, kde je skuteèné, krásného ívota schopné mládí, tam se stále leí v bolestech;
po pièkách chodit, a ne øinèeti elezy. Mládí klesá a trpí, vstává a trpí. Spikli se proti mládí: zdraví se mrzaèí, ranìní
se neobvazují a zbloudilým neukazuje se cesta - -
Tak, právì tak by se jim to mìlo øíci! Ratkin sám se lekl
svého výkøiku. A profesor byl teï ponìkud zmaten.
Vidíte, dal jsem se strhnouti. A nejsem u mlád. Nejsem u
mlád Smutnota zavála z jeho hlasu i jeho úsmìv byl smutný.
Ostatnì, není to asi úplnì správné, co jsem øekl. Mládí má
zápasit, netøeba mu vak zápas ztìovat. Mládí má zápasit,

snad má i krvácet z ran, padne-li, znova se vztyèovat, musí
i leccos ztratit - jen dokud stále slyí z dálek svùj støíbrný vítr -
Ratkin se náhle udivil, hledìl si na cosi vzpomenout - - - støíbrný vítr - - - støíbrný vítr - Profesor Ramler se usmíval.
Nevím, rozumíte-li mi, a nevím také, jak bych vám to jinak
øekl, je to právì jen støíbrný vítr. Takové poselství nìjaké krásné, slibování mámivé odnìkud z daleka ...ne, není to tak ...
øíci se to- nedá - - Já - u støíbrný vítr neslyím.
Usmíval se opìt smutnì a zamlkl na chvilku.
Ne, neslyím, proto k vám u nemohu také hovoøit tak, jak
bych mìl. Ale mohu vás pøed nìèím varovat a uèiním to. Znám
vás, Ratkine, a proto vás chci varovat. Budou vás zítra vyslýchat a vás to bude nutkati, abyste stál pøed nimi
se vztyèenou hlavou, nezalhal. Ale slibte mi: vy se zítra nepøiznáte. Vy budete lháti. Musíte lháti, ponìvad oni nejsou
hodni pravdy. Je dost na Zachovi. Vy nesmíte jim lézti pod
nù. Slibte mi to.
A profesor Ramler podával Ratkinovi ruku; ale Ratkin hledìl kamsi mimo podávanou mu ruku.
A co bude se Zachem7 tázal se, jako by sám k sobì mluvil. Vzpomnìl si teï na cosi a musil to øíci.
Kdysi øekl Zach nìco ... nìco takového krásného o mládí.
e na kadém trnu kousíèek masa zanechá ...
To øekl Zach? Profesor Ramler kýval okamik hlavou a hryzl
rty. Náhle jaksi chvátavì podával opìt Ratkinovi ruku, zdál
se teï míti velice naspìch, a øekl:
Musím teï k Zachovi. A vy zítra -
Ratkin hledìl mu do oblièeje záøícíma, oddanýma oèima.
Budu lháti. A dìkuji vám, pane profesore,... také za Zacha ...
-----

kolník Stropek vláèel se chodbou kolem sborovny jako pøilápnutý váb. Nad ústavem nestála dnes dobrá hvìzda, to
on dobøe cítil, a za dveømi sborovny dály se podivné vìci. Plíil se po pièkách, strach mu stál v oèích a v nìkterých okamicích zdály se tu býti pouze jeho nastraené ui.
Z jedné tøídy na konci chodby pronikl veliký hlomoz. To byla
sexta, profesor tam nebyl a chlapci dìlali díru do svìta.
kolník Stropek se vecek udìsil. Tak, jetì tohle - - -! Ticho mìlo být, tak jako on byl tichý, zle bylo beztak, a bude
jetì hùøe! e se ta chasa boha nebojí! Doplíil se a k sextì,
pootevøel dvéøe a poloil prst na ústa. Pst, páni se radí, chtìl
øíci, ale kde ti zbyl èas, abys co øekl.
Cerberus! Cerberus! Ven! Ven! zaøièelo to proti nìmu. Vyklouzl opìt co nejrychleji, sepjal ruce a bloudil oèima, jako by
hledal, kde koho honem poprosit. U sborovny otevøely se dvéøe a øeditel se v nich objevil.
Co je to za køik?
Prosím, pane øediteli, v sextì byla my a - -
A mám snad já i myi chytat?  Øeditel bouchl dveømi.
Ne, to rozhodnì ne, myi chytat pan øeditel nemá. Ostatnì,
ani to nebyla my ... mláde to je ... boha se nebojí ... raète
prosím pováit, pane øediteli,... jsem u tichý jako pìna ...
A kolník Stropek stál za pøibouchnutými dveømi a evelil
tichounce ústy. Øeditel vrátil se k velikému stolu potaenému
zeleným suknem. Páni tu sedìli, byli to bozi a nebyli to bozi,
a sedìl tu také profesor Vývrata, on nebyl bohem, byl jen zdvoøilým opièákem, umìl mnoho opièích kouskù a komplimentovat dovedl jak ádný jiný opièák v svìtské menaérii. Øeditel
pohlédl na profesora Vývratu, a vdycky kdy pohlédl øeditel
na profesora Vývratu, chtìl jistì nìco vtipného øíci.

To tak, myi chytat! Celkem vzato, byla by to jistì èistí
práce ne tady ... tento casus belli ...
Profesor Vývrata se smál, nebo profesor Vývrata se smál
vdycky, kdy øeditel øekl nìco vtipného.
Ve hlavní vìci, jak se mi zdá, je tedy ji úplnì jasno - ujal
se opìt øeditel slova, vyòal hodinky a poloil je pøed sebe.
Pùl desáté, pánové, èas utíká.
Dovolte mi prosím, pane øediteli, ozval se profesor Kalúsek; profesor Kalúsek byl krasoøeèník a uèinil teï pohyb rukou, jako by si vsunoval ubrousek pod bradu.
Jsem toho názoru, e nebude nemístno podotknouti tu, e
nejmení výtky nemono v tomto ohavném, hnus vzbuzujícím
pøípadì èiniti kole. Nad ve pomylení i èistý tít naeho ústavu nemusí se vìru rdíti studem. Ná ústav, toto zlaté loisko
vìdy a mravní výchovy, stojí tu hrdì a odmítá od sebe vechnu zodpovìdnost za tento poklesek zkaeného jinocha; nae
svìdomí je èisté. To jsem chtìl jen podotknouti.
Mezi pány povstal souhlasný umot; ano, tenhle Kalúsek
dovedl uhoditi na pravou strunu. Dva mladí èlenové sboru
tváøili se, jako by jim nìco padlo do oka, a utìpaèný úsmìv
profesora Ramlera roztekl se v zívnutí. Øeditel podìkoval profesoru Kalúskovi za krásná slova a zavolal kolníka.
V septimì se, pánové, uèí ?
Ano, kolega Hráek, pane øediteli.
Zajdou, Stropek, do septimy, aby mi sem pan profesor Hráek poslal áka Ratkina.
Nìkolik pánù pøistoupilo k oknùm. Pøes noc se ochladilo
a teï se poèaly sypati krupky; mluvilo se o poèasí.
Øeditel obrátil se k Ratkinovu tøídnímu, profesoru Cerhoòovi. Co je vlastnì s oním Ratkinem? Staøièký profesor zdvihl

výraznou bílou hlavu; mìl dosud krásné a ivé oèi a upøel je
teï s jistou pronikavostí øediteli do oblièeje.
Jsem pøekvapen, pane øediteli, velmi pøekvapen. Nemohu
øíci o tom hochu nic patného. Ostatnì, tuím, není dosud nic
prokázáno.
Øeditel zdál se býti trochu v rozpacích.
Ne, ne, není ... ale pøátelské, velmi pøátelské styky se Zachem -
Horí ne morová nákaza, takové styky, zahuèel katecheta a stùl zapraskal pod jeho lokty.
Profesor Cerhoò se pouze usmál a pokrèil rameny.
Budu prosit, pánové, obrátil se øeditel k ostatním pánùm
a bozi opìt usedali za stùl. Jen profesor Ramler zùstal státi,
stál tu se zaloenýma rukama a zdál se býti bledí ne jindy.
Hledìl ke stropu, moucha tam poletovala a bzuèela; hle,
z jejího muího stanoviska jak my jí tu vichni kolem stolku
pøipadáme asi smìnými, napadlo mu.
Bylo zaklepáno, Ratkin vstoupil. Nìkolik párù oèí k nìmu
vzhlédlo a opìt se sklonilo ke stolu. Øeditel èistil si brýle a dosud se neohlédl.
A Ratkin tu stál u dveøí, cítil upøený pohled Ramlerùv, opìtoval jej a usmál se, vidìl pøeváné oblièeje ostatních profesorù, a tu jej pronikla taková rozpustilá veselost, e mìl chu
dìlati grimasy! Jen se podívejte na toho starého Vývratu! Dal
bych mu do zubù cukr - a pst, starej, nespolknout, nespolknout! Jako pinèl by tu pìknì musel sedìt, s cukrem mezi zuby!
Pøistupte blíe, ozval se øeditel.
A Ratkinovi napadlo: promluvil hlasem hrobovým - Nedíval se na Ramlera, ale cítil jeho pohled. Budu lháti, øekl
si. A lhal. Lhal, jako by to z partýskù èetl. Poèalo mu to pùsobiti radost, lhal mistrnì. Scházel se se Zachem pouze na ulici.

Nikde jinde s ním nikdy nebyl. Zach jej nikam nelákal. Neví
nic o tom, kam Zach docházel. Zach s ním o tom nikdy nemluvil.
A nepozoroval jste, nezkuený mladíku, e vá druh je èlovìkem mravnì naprosto zkaeným?
Vyvrhel, zamumlal katecheta a pod kùí oblièeje se mu to
rudì zavaøilo.
Teï se Ratkin zarazil a kolem rtù mu cukalo. A opìt ucítil
na sobì Ramlerùv pohled a øekl : Ne.
Totì podivné. A o èem jste spolu vlastnì hovoøívali?
,,O rùzných vìcech.
,,O rùzných ... napøíklad?
Napøíklad - o rybáøství. Zach chytá o prázdninách ryby, já
také. Kdosi ze sboru se krátce zasmál; i øeditel zamikal podezøele oèima, ale byl to jen letmý sluneèní paprsek, mraky
u se opìt pøihnaly.
I katecheta poèal klásti otázky.
Pøiznejte se radìji, hochu. Nemyslete si, e nic nevíme.
Jsou tu jisté dùkazy -
Profesor Cerhoò sebou prudce pohnul.
Dovolte prosím, pane øediteli ...
Øeditel pohlédl na katechetu, na profesora Cerhonì,
za mikal rozpaèitì oèima a obrátil se k Ratkinovi.
Mùete jít. Ostatní se dozvíte.
Ratkin poslal ode dveøí Ramlerovi pohled; byl v nìm úsmìv
i hoøká smutnota,
Øeditel poèal si rychle èistit brýle.
Vím, pánové, je to pøípad rozèilující, ovem, chápu pana
kolegu Cerhonì, ale ...Prosím, pane kolego, obrátil se k Cerhoòovi.
Cerhoò se pouze uklonil.

Dìkuji nemám ji, co bych øekl.
Ale katecheta nemohl se opanovat, koulel oèima a ústa
se mu vzdouvala.
Ten mladík le, le. Je u také zkaen a není divu. Stýkal
se se Zachem, není divu. Takový tvor je horí ne praivý pes.
Jako pøed praivým psem nutno pøed ním utíkat, varovat ...
Byl jsem vèera u dotyèného áka, ozval se náhle Ramlerùv hlas, pevný a brouený; Ramler se usmíval dokonce.
Nastalo zvlátní ticho na okamik. Pak øekl øeditel a jeho
oèi pøitom bloudily:
Musím podotknouti, e zakroèení pana kolegy Ramlera
bylo pøedèasným. Jinak ovem nepochybuji o tom, e tam
pana kolegu vedlo vedla, abych to tak øekl, touha zjistiti nìkterá, pro celé vyetøování snad dùleitá fakta.
Nikoliv, pane øediteli. Ramler øekl tato tøi slova s ponìkud
impertinentním pøízvukem a okamik mlèel. Nikoliv. el jsem
k nìmu jako pøítel, jako k nìkomu, komu se pøihodilo netìstí a jen potøebuje pomoci, útìchy nebo rady. Prosím
za odputìní, nesrovnává-li se mùj názor s názorem slavného sboru.
To znìlo trochu impertinentnì. Ale Ramler se ji neusmíval.
Stál tu bledý a hledìl pevnì na katechetu. Katecheta musil si
døíve navlhèiti rty ahadlem zlého jazyka a v jeho zelených oèích
zahýbala se celá hadí hnízda.
Ano, nemusím snad potvrzovat, e jsem skuteènì jiného,
pøímo opaèného názoru. Rozvinu to ostatnì íøeji pøi velikonoèních exerciciích a doufám, e i pan profesor Ramler uslyí potom mùj názor.
Ramler se mlèky uklonil jeho pohled setkal se s pohledem
profesora Cerhonì a on se usmál. I v krásných, ivých oèích
profesora Cerhonì zablýsklo.

----Kdy el Ratkin ze koly, dohonil jej profesor Ramler. Dobøe to dopadlo, øekl. Ratkin k nìmu vzhlédl a v jeho pohledu
zapálila výèitka. Ale Ramler mávl rukou. Musilo to být, byli by
vás serali. Nemluvme ji o tom - - - A co se týèe Zacha, odjídí dnes v noci o pùl jedenácté.
Posílám jej k svému bratru a zároveò píu jeho otci. Nechoïte ji k nìmu, ale na nádraí pøijïte.
Ratkin chtìl nìco øíci, udivení stálo v jeho oblièeji, ale Ramler ji nadzdvihl klobouk a odcházel.
A tak el Ratkin veèer na nádraí. Vlak u musil brzy pøijeti;
stáli se Zachem na odlehlém konci perónu a nemluvili. Vítr
silnì vál, syrovì páchlo to z kraje, hvìzdy tøepotaly; nìjaká
chladná ruka poloila se na vøelá ústa jara. A tu objevil
se profesor Ramler. Stiskl Zachovi ruku.
Veselou tváø, Zachu, a astnou cestu.
Pak podal i Ratkinovi ruku.
I s vámi se vlastnì rozlouèím, Ratkine. Pøíhoda nás na okamik svedla, teï zas pìknì kadý sám.Víte, co jsem vám
øekl o støíbrném vìtru. e ho u neslyím. To, vám také: astnou cestu. Nadzdvihl klobouk, kynul jetì Zachovi a el.
Zach hledìl za ním. Pamatuje se, Ratkine,... vypravoval
jsem ti nedávno, e Ramler mìl podivnou návtìvu ...
Ratkin prikývl.
U jej asi ivot pøejel, øekl Zach.
A co to povídal o støíbrném vìtru? optal se náhle.
Ratkin vak, zdálo se, neslyel. Hledìl do dálky, v kopcích
tam èíhala tma, záludná, vìtry rozhoukaná tma; i Zach se tam
zahledìl.

Pak zapískal v blízké zatáèce vlak, a tu oba pohlédli na sebe,
stáli tu, a jejich oblièeje se slily v nìmém krátkém hovoru. Vlak
vjídìl, usmáli se jeden na druhého, podivnì, jako mlhou, a podali si ruce. Opìt se usmáli a li vstøíc supícímu vlaku.
Zach stál ji na stupátku, obrátil se vak jetì jednou, zaváhal jaksi a seskoèl; a tu se oba objali.
Dìkuji, Ratkine!
Dìkuji, Zachu!
A pak odvezl vlak Zacha mezi kopce, kde èíhala záludná,
vìtry rozhoukaná tma Za týden odjídìl také Ratkin na svátky. Kdy vlak pøejídìl
elezný most a celé mìsto objevilo se na okamik dole
v kotlinì, pozdravil je horkým úsmìvem. Tam nìkde
u otevøeného okna sedával Zach. Mapa leela pøed ním a on
snil o tom, jak nìkde daleko na severu bude ít bílý uprostøed
bílého snìhu. Pod oknem tekla øeka a jednoho veèera hnaly
se øekou huèící, jarní vody; a toho veèera otázal se Ratkina
kdosi: Kolik je ti let? To bylo toho dne, kdy mu bylo osmnáct
let ...
Vlak jel krajem zradostnìlým pøíchodem jara; jaro bylo tady
a Ratkin je cítil; sedìl tu s bolestnì rotrenými, rozlaènìlými
zornièkami, jaro bylo tady. Nahlíelo do okna, bleïouèké bylo
dosud, ale mìlo ji èervené rty. A oblohu se skøivany mìlo
v oèích. A mìlo dýku za pasem.
A na jedné stanici pøisedlo dìvèe, samo jaro sem to dìvèe
poslalo, tak bylo krásné, a jaro si usmyslilo dìlati zázraky.
Snad i to jaro udìlalo, e dìvèe nemohlo zavøít úst, nemohlo
a nemohlo, v ústech mìlo nìco, a proto mìlo stále pootevøená ústa, a dìvèe mìlo krásné zuby, jetì krásnìjí ne rty,
a nebylo by to jistì bolelo, kdyby bylo nìkoho kouslo. Podívalo se to dìvèe na Ratkina, podívalo jednou, dvakrát

a dvakrát sklopil Ratkin oèi, dvakrát nad svým srdcem køí
udìlal. Hledìlo to dìvèe na Ratkina a mìlo myléneèku nìjakou asi malinkou, jen tak malinkou, co by se vela
do tenouèké jedné vrásky na èele, ale snad e bylo nudno
a e bylo jaro a dìvèe tu nemohlo pøece sedìti jako buchta
a dìlati nìco pøece se musilo, poèalo lapati dìvèe Ratkinovi po noze; tomuhle nechtìl hoch rozumìti, on znal opìt
jinou písnièku, a snad e myslil, e jeho písnièka je lepí, chtìl
ukázati, co on dovede; a tu poèal svá kolena pøivádìti do úzkého styku s jejími, tu to bylo jako beran - beran - drc, tu jen
lehounké pohlazení a tváøil se nièema pøitom tak ledabyle, jako
by se ani nechumelilo; vak ona mu ji ukáe, zlobila se teï
doopravdy - a optala se jej, jak daleko je jetì do Mírova. Proè
- do Mírova? Prostì proto, e tam jede. Hledìla teï na jeho
ruku a pøivøela ponìkud oèi; Ratkin mìl pìknou, bílou ruku
a ona se musila malièko zaèervenati. A co - v Mírovì? Rodièe tam má, tatínek tam koupil pøed mìsícem lékárnu. Hleïte
se ho, zvìdavce! Poèkej ty kolenáèi! Nu, on je také z Mírova,
pomyslete si tu astnou náhodu, on je také z Mírova! Ale
v tém okamiku ukubl rukou; dostala ji ta èertice pod svoji
a pìknì do ní nehty zaala; jako by se to samo sebou rozumìlo, e si mùe dìlat otisky na jeho ruce, a pohlédla naò
tak vyzývavì, podìkování snad jetì dokonce èekala; nu, s tím
podìkováním mínil si to jetì rozmyslit, zatím schoval pouze
ruku do kapsy, na trochu bolesti mu vìru nezáleelo. Zdálo
se mu, e by se mìl nìèemu podivit, nìco tu nebylo v poøádku,
nìco tu bylo jaksi nohama vzhùru, ale kdy se Ratkin asi minutu pokouel pøijíti tomu na kloub, nevìdìl nakonec, èemu
chtìl pøijíti na kloub, sám na sebe mìl zlost a zamraèil se; ale
to nebylo opìt jí po chuti, e on tu sedìl s bubáky na èele,
a tu se ho otázala, je-li v Mírovì hodnì lesù. A Ratkin poèal

vypravovati o mírovských lesích, barevná slovíèka kupil a ona
náhle ztichla, i dýchat zapomnìla a oèima visela na jeho ústech. Pak u nebylo co vypravovati o lesích, a tu vypravoval
o jiných vìcech a jako hrozen nalévalo se mu to v ústech pod
sluneènou dychtivostí jejích oèí; mezi vypravováním vyòal
z kapsy ruku, byly na ní ètyøi èervené skvmy a ona je spatøila;
usmála se zvlátnì zblednuvíma náhle rtoma, obrátila hlavu
k oknu, ale její oèi byly pøitom zavøené. Potom pøijídìli ji do
Mírova, vlak zastavoval a Ratkin ukázal jí oknem svého otce,
který tam stál a èekal.
Ten? Ale to je nìjaký brumbár, øekla a zasmála se. A
támhle je zase mùj otec, ukazovala, nten v bílém iráku. No,
ale to je teprve dùkladný brumbár, smál se.
Vystoupili z vozu, nerozlouèili se ani, ne, jim to skuteènì ani
nenapadlo, e by bylo tøeba se rozlouèiti; a v tom okamiku,
kdy ji objal pán v bílém iráku, otoèila ona hlavu tím smìrem, kde stál Ratkin se svým otcem, a usmála se naò záøícíma oèima i svítivou chtivostí krásných svých zubù - - A kdy se po esti dnech vrátil Ratkin do mìsta, nemohlo
se mu mìsto dost vynadivit. Nu, ty, co to má teï za oèi a jak
to bláznivì vypadá? A Ratkin odpovídal: Neptej se a netrap
mne, nic ti nepovím; radìji ty mi povìz nìco proè tu slunce
tak krásnì nesvítí jako u nás v Mírovì? Proè je tu vechno
edivìjí ne tam u nás? A proè ty jsi vùbec jiné, ne jsi bylo
pøed týdnem, zpustlo jsi pro mne a stalo se mým vìzením?
Hloupé a zlé jsi ty mìsto! Ale mìsto se bránilo. Posly, Ratkine, ne já, nýbr ty jsi se zmìnil - vidí, i na Zacha jsi zapomnìl! Nevyèítej, nevyèítej, nezapomnìl jsem na Zacha. Zach
... Zach ... povím ti nìco o Zachovi. U øeky bydlil, dìvèe mìl
a to dìvèe se bálo, aby ho v noci pramaøi ze spaní neprobudili. Psaní mu psalo a poèítalo: je to 62 dní, co jsem tì poprve

vidìla. Milovalo jej to dìvèe - a ví ty vùbec, co je láska? Myslí si, takového nìco, na støechy holubem to sedá. Nebo snad
na koleèkách to jezdí a táhne to dvanáct koní èemých
a dvanáct bílých - tak si to pøedstavuje, co? Vidí, hloupé jsi
ty mìsto! A pøestaò. pøestaò, nepièkuj. Kdy tenkráte jarní vody v øece huèely, tìko mi bylo. Ale teï u je vechno jiné, tìko u nebude, nebo - ne, nevyzvídej na mnì, nic ti
nepovím ...
Ale i v mìstì byly svìtelné, jarní noci. Pøicházely pod okno
a zpívaly se zavøenýma oèima; byly bílé, ale jejich píseò byla
èervená; stály pod oknem, jejich nahota vonìla a hoch bdìl.
Vìdìl, e se dìjí zázraky, a bdìl. A dokud bdìl, stála jarní noc
vdy pod oknem a tichounce zpívala. Ale kdy usnul, vklouzla
otevøeným oknem a usedla k hochu; jeho tìlo bylo mladé a jarní
noc se usmívala èervenými ústy; nebo ona znala jeho tajemství - - -

KAPITOLA OSMNÁCTÁ
Koneènì pøiel ten den a Ratkin jel na prázdniny, byl vední
den, a pøece to bylo jako nedìle. Celý kraj vyhlíel sváteènì
a lidé pracovali v polích jen proto, e jim to asi pùsobilo dnes
obzvlátní radost; i vlak, kterým jel, byl nìjaký podivuhodný,
nebo lidé v polích zaclánìli si oèi a dlouho se za ním udivenì dívali. Tu a tam podél trati zamával nìkdo átkem smìrem ke vlaku; ale Ratkinovi pøipadalo, e celý kraj kolem radostnì mává, i vlèí máky na okraji polí mávaly èervenými átky, nad lesy rozèechrávaly se støíbrné oblaky, jak vlající bílé
átky, nad chaloupkami vesnièek stály bílé sloupeèky dýmu
jak nìnì oddychování dobrotivých úst, vechno bylo takové
nedìlní a cítilo s ním jeho radost, vkleèe by to rád doznal, vkleèe by rád za vechno podìkoval. Na perónech nìkterých stanic stály krásné eny v pestrých letních atech pod barevnými sluneèníky; vdycky, kdy vlak pøejel takovou stanici, bylo
Ratkinovi na chvilku smutno pro nìkterou z tìch krásných en,
jako nedopovìzenou pohádku. A zastavil-li vlak na stanicích
mezi lesy, tu bylo takové ticho, jen nádraní zvonky drnèely
a slyel jsi zpìv cvrèkù a volání kukaèek, a Ratkin pøivíral oèi
a jeho srdce vatlalo jak vìtøík. Známe se, milé srdce, známe
se; to jsi se m nìjak vystrojilo! A jak buí, potvùrko, elezo,
dokud je horké, kuje! No, dostane enu, dostane. Krásnou ... nemohu ti ani øíci, jak krásnou. Paneèku oèi, ústa, vlasy - zázrak! A òadra! No, nelekej se, srdce! Nejsme u dìt~
a nutno teï ji i na takové vìci mysliti, jako jsou napøíklad
òadra. Nedìlej se, prosím tì, tak tùze hloupým, jako bys to
nevìdìlo; za velikou láskou jede a najednou ...òader

se zalekne. Tak jen se u s tìmi dìtskými kalhotkami rozehnej, bohu je poruè; a krásnou enu dostane, ruèím ti za to.
Za ruku takové stvoøení vezme, a ono jen se tak blaenì
usmívá, ruky neutrhne, prstíèek jeden po druhém políbit si dá,
kadému ptáèku jeden máèek a jedna makovièka nestaèí,
ani dvì, ani tøi ... A má-li rádo? Má, má, má, tady s té skály,
chce-li, skoèí. A za rok bude mít jetì rádo? Za rok, za deset
let, vìènì bude mít rádo a ...opustit nesmí, zemøelo by,
v pùlnoci by pøicházelo strait; kam bys poloil hlavu, vdycky
by to bylo na její neastné srdce a vdycky by z nìho tekla
krev ... ano, ano, pokojné chvilky nikdy bys u nemìl, slyí,
Jeníèku?
A Ratkin dívá se oknem, ale protoe má oèi pøivøené, zdá
se mu pouze, jako by nìkdo ve veliké knize rychle listy obracel, obrázkù je v ní mnoho, i takových písmenek zlatých, jakoby sluncem napsaných.
Pak opìt stanice mezi lesy a zase tu stojí dvì dámy v letních
atech pod barevnými sluneèníky. Hovoøí s pøednostou, pøednosta je mladý a má také vojenský postoj tìla. Dámy jsou
krásné a pøednosta je jistì velmi zábavný pán, nebo obì
se vesele smìjí, hrajíce koketnì oèima. Vlak se opìt hýbe,
pøednosta salutuje; i podpatky srazil a celý se jaksi vojensky
napøímil. I ty, dobøe to dovede, øíká si Ratkin a usmívá se ...
Byl vední den, a pøece to bylo jako nedìle.
K vedlejímu oknu nahrnulo se nìkolik lidí a kamsi ukazovali. A na jedné noze stojí, skuteènì! Èáp. Louka tu byla a na
ní stál èáp. Stojí v takovém zarytém mlèení, jako Navrátil
u tabule, napadlo Ratkinovi. Víte to, Navrátile, nebo nevíte?
Neví. Navrátil nikdy nic neví. Tak si sednìte, Navrátile! Chachacha, chachacha! Ve vedlejím oddìlení sedí nìkolik muských a mladá venkovanka. A èáp .... paneèku, to je òáký filu-

ta, chichi! Koulejí se vtipy, kulaté pìknì, kulaouèké. Tak vám
napøíklad napadne takovému èápu - .Co? Jake to bylo? I vy - -! Mutí jako posedlí plácají rukama o kolena, venkovanka uhoøet mùe. I Ratkin se smìje; není
u pøece ádným chlapcem, aby jej takovéhle øeèi uvádìly
do rozpakù.
A kraj je stále známìjí, i jeho vùnì, vnikající otevøeným oknem, je taková u domácí. Je to starý pøítel, v jeho oblièeji
kadou vrásku známe, vousáè známý a milý. Ratkin se vyklání
z okna. No, poznává mne, starý, poznává? Vechny vrásky jsou vyzlaceny sluncem, kdesi potok blýskl jak øada bílých
zubù v smìjících se ústech. Vlak proletìl kolem nìkolika lip
obalených vèelami, zaumìlo to v uích, jako by tam podél
trati stál hudební sbor s tisícem malinkatých skøípek a bubínkù
a spustil tu. A Ratkin jmenuje nìkteré vesnièky jménem, radostnì a vøele, jako by známá dìvèátka za bradu vzal
a køestním jménem je oslovil; dobøe se na vás, dìvèátka,
pamatuji, velmi dobøe ...
Zbývá u pouze projeti jedním lesem, borkovinou. Tatík jej
ovem bude oèekávati na stanici s koèárem; a Ratkin si jej
pøedstavuje, jak tam stojí, hovoøí s pøednostou a vytahuje obèas netrpìlivì hodinky. Vlak vjel do lesa a Ratkin postøehuje
témìø vùni ryzcù, takovou chladnou, orosenou vùni, je mu
pøipomíná nìjaký pozdní veèer v lese, s rosou v trávì, s køikem
tetøeva a klekáním za horama; nemùe si vak u vzpomenout, kdy to bylo a jak to bylo, a ví jen, e pøitom byl také dým
nìèího doutníku, neobyèejnì tklivì vinoucí se veèerním soumrakem.
A u jsou opìt z lesa venku. Vlak teï letí jako prostovlasé,
výskající dìvèe, vlasy vlají, èervená suknì plápolá a hrdlo støíbrem tryská, a vemu kolem zrak i sluch údivem pøechází.

Haló! Juchechej! Haló! Nai páni jedou! Z cesty, chamradino! Haló! A v Ratkinovi kadá ilka hrá a výská.
Mírovský zámek proskoèil na okamik mezi vrchy. I ty, hlavu
vystrèí, oèkem hodí a hned se zase schová! Vlak náhle zmiròuje rychlost. Ratkinovi poèíná tlouci srdce.
Hrká to, hrká, pak tomu dojde dech. Zasyèela pára, vlak
stojí. Ratkin rychle sestupuje, rozbìhne se oèima, a tu ji je
èímsi zchlazen. e by nebyl nikým oèekáván? Na stanici je
málo lidí, známý nikdo. Nikdo, s kým by se pozdravil; a Ratkin
je tím velmi dotèen.
A, tu jsi, chlapèe. Vida, byli bychom málem zmekali. Vítám tì domù.
Otec teprve nyní vybìhl na perón. Je zøejmì v dobré náladì, objal jej a tøikráte políbil na tváø.
A jakou jsi mìl cestu? Tak, tak, hlava bolí, co? Nebolí? Pøepadlý jsi trochu ... Hlad má snad, ne? Mohli bychom snad nebo a doma? No, jak chce. Ale pøepadlý jsi, bae jsi ...
Ratkin pokládá za vhodno také nìco øíci. Pokládá vùbec
za vhodno, by dával otci najevo, e u není chlapcem, nýbr
dorostlým mladým muem.
Pøepadlý e jsem ? Nebude to tak zlé. Prosím tì, taková
nekoneèná cesta. K uzívání.
Pokusil se to øíci nejhlubím svým hlasem a úèinek se dostavil.
Otec naò pøekvapenì pohlédl.
Jaký to má, chlapèe, hlas? To se kouknìme. Jáøku: bas,
bas!
Ratkin zamikal oèima a hledìl kamsi pøes otcovo rameno.
No právì, vdy u nejsi chlapec, povídá otec, hlavu k rameni pøiklonil, a prohlíeje si Jeníka pøivøenýma oèima, upøím-

nì se rozesmál. Poèkej okamik ... Zabìhnu jen tamhle
k pøednostovi.
Vrátil se ve chvilce. A teï hajdy, pojedem! A jsme u radi doma.
Kdy vsedli do koèáru, otec se opìt èemusi rozesmál.
Tenhle pøednosta je taky filuta -
Copak ?
Ale, den jak den k nìmu pøijï vdycky nìjaký nový vtip má
po ruce.
Èernou, struskovitou cestou vyjeli k silnici. Odpoledne
se sklání, stromy podél silnice vrhají u delí stíny a les opodál potemnìl. Mírné, naloutlé svìtlo má nìhu usmívajících
se oèí, úsmìvu tøesoucího se v brvách. Kdesi v dálce v lukách
blýskla kosa, oèi se rozevøely a opìt pøivøely. Silnice je mìkká prachem, e je slyet i skøivana nad hlavou, jak pramének
perlící se z obláèkù dolù k zemi Ústa se pøiloila k tomu èerstvému praménku a usmívají se. Jedna ruka visí z koèáru, je
vlhká a horká a vánek ji láská.
A jak dopadlo, Jeníku, vysvìdèení?
Skøivánkovi jako kdy hrdélko smáèknou, nezpívá u. Silnièní prach zaèpìl a v hrdle típl.
Jeník ani neví proè, ale je èímsi popuzen. To si nìjak pospíila tahle dùleitá otázka, na krajíèku si ji pøivezli, jen ji vyklopit. I úsmìv jeho je jaksi køivý. Eminence jestli pøinesl, to je ta
hlavní otcovská starost!
Hehe, nìjak ti do odpovìdi není.
Pohled otcùv stal se neobyèejnì ostrým, pokouí se smáti.
ale smích selhává.
I to ne.A Jeník to øekl skoro utìpaènì. Nael v kapse vysvìdèení a podal je otci.
No proto, proto ... to by bylo pìkné pøekvapení ...

Rozloil vysvìdèení, ale stále pøes nì jetì hledí na Jeníka.
Bolí tì snad hlava?
Bolí. A Jeník stiskl pevnì rty.
Hm, zatrolená. To má po matce dìdictví. Taky ji to ji nepustí.
Jeníkovi stává se otcùv hlas velmi protivným, jako kdy v nìm
slídí, pøipadá mu, a svírá rty jetì více. Nejradìji by hvízdl, hvízdnutím si ulevil. Chtìl by se dívati jinam, ale nedá mu to a pozoruje po oèku otce prohlíejícího vysvìdèení; prohlédl je zbìnì a poèal znova, zastavuje se u kadého pøedmìtu.
Ale, ale, øekl náhle, jako by byl èímsi pøekvapen, a jeho
èelo na okamik svratìlo.
A coe je to ta filozofická pro-pe-deu-ti-ka, hehe? vzhlédl
náhle z vysvìdèení.
Jeník pohlédl kamsi pøes jeho hlavu, ale cítí, e se poèíná
èervenati, oèi se mu skorem zamhlily, a usmívá se rozpaèitì
i podrádìnì.
No ...? udìlal otec.
Ale, taková vìda je to ... já sám nevím ...
,Oh, chocho, eminenc z toho má a neví, co je to. Otcùv
smích zní teï zcela upøímnì a Jeník stává se klidnìjím.
Není to ono: barbara, celarent, darii, ferioque? nebo jak je
to, studente?
Teï i Jeník se smìje.
Ano, to je ono, a takových pitomostí jetì celá kniha.
Ale, ale ... Jeníku!
Pøísahám, pitomostí celá kniha. Mimochodem øeèeno, v edém plátnì vázaná ...
Otec se sice stále smìje, ale jako by se bylo cosi v jeho
smíchu nalomilo, a pohlédl opìt letmo ostøe na Jeníka.

Nìjak zkrátka jsi hotov s tou ... vìdou, povídá po chvilce
a jeho oèi odklonily se kamsi do kraje. Mlèí a úsmìvnost
se vytrácí z jeho oblièeje.
A coe jste si udìlali s katechetou? ptá se náhle, bodnuv
Jeníka zpytavýma oèima.
Jeník uhnul.
Jak to?
No, e ti nedal lepí známku, tak asi ...
Otec se chvilièku smìje, podivnì se smìje, jako kdy malé
kulièky mezi prsty hnìte a jednu po druhé po Jeníkovi hází.
To ovem mùe pozlobit a Jeník odpovídá opìt podrádìnì:
Snad nemám dost svatý oblièej ...
Ajajaj ..
A pak je to nesmírnì fádní ...
Ajajaj ... A coe je nesmírnì fádní? Náboenství?
Jeník místo odpovìdi dal se do smíchu.
Èemupak se smìje?
Tomu, jak mne vyslýchá.
A Jeník u hlavu nazad zvrátil, odlehèuje mu ten smích, smìje
se docela bujnì a oèi mu záøí.
Otec nadzdvihl vysoko oboèí, v jeho iroce rozevøených
oèích zraèí se pøekvapení.
e vyslýchám? A ba ne, nevyslýchám, ptám se prostì ...
Je zøejmì v rozpacích.
Ano, ptá se prostì.
A zase takový bujný smích. I otec se koneènì usmívá.
Vak si tì jetì vyslechnu, na svìdomí se podívám.
Je klidné.
Uvidíme, uvidíme.

Otec sloil vysvìdèení, vrátil je opìt leníkovi a vyòal pouzdro s doutníky.
A co, hodnì kouøí?
Jeník by se byl málem zaèervenal.
Ani ne, tu a tam ...
To je asi taky pravda! Nemìl bys, nemìl. Nemá právì
nejpevnìjí zdraví.
Náhle se pro cosi rozesmál.
Napadlo mi ...
Ale neøekl, co mu napadlo, jenom rukou mávl, hlavou zakýval, a zapaluje si doutník, pomikl vesele po Jeníkovi oèima.
Krásnì je tu, co? optal se a nìkolikráte silnì bafl.
Jeník pouze pøikývl.
Lesy cítí? Je v nich letos jako v kostele, modlit se tam
mono ...Zlatý rok ...
Jeník pohlédl stranou na otce. Pøilo mu cosi k smíchu.
Ale nezasmál se. Jenom zvlátní zasnìný úsmìv strnul mu
na rtech.
Je v nich jako v kostele, modlit se tam mono - stále to slyel.
A - zlatý rok!
Jak hezky to otec øekl ...
Z polí vlála vùnì jak z vøelého, rozkrojeného chleba; bylo to
jako zlatý dým vznáející se nad velkým oltáøem, takový ohromný oblak zlatého dýmu, s ním mísil modrý, koøenný dým blízkých lesù.
Nemohl odolati, obrátil se k otci a øekl:
Tak jsi to hezky øekl, modlit se tam mono . ..
Chtìl jetì nìco øíci, ale zaèervenal se pouze a mlèel. Otec
pøekvapenì vzhlédl a hledìl mu okamik do oèí. Teprve potom øekl:

Hezky? Myslí? Inu, oveme modlit.
Jetì ostøeji pohlédl mu do oèí, zasmál se a dodal: Tøebae náboenství bylo takovou fádní vìcí.
Jeník podivnì sevøel rty a otci to neulo.
No, není tak zle. Mládí je mládí a rádo støílí z kanónu, øekl
chlácholivì.
Ale aby tak to slyel katecheta, zasmál se opìt
za okamik.
Jeník ponìkud zbledl, víèka mu zacukala.
Katecheta by také neudìlal z fádního ménì fádní, øekl.
No, neudìlal pravda, e neudìlal ...! otec zahryzl rty a odklonil oèi. Podívej se, u vidíme k nám, pøeryl náhle hovor,
ukazuje rukou kupøedu.
Jeník nadzdvihl se rychle na sedadle, za prsa to chytilo
a srdcem zakymácelo jako zvonem. Pøejeli poslední kopec;
edivá silnièní stuha bìela odtud prudce dolù a na jejím konci
leelo mìsteèko jako hezká hraèka. Domeèky zdály se býti
tak malé, e se Jeník musil usmáti. Jemine, to je to drobouèké a nìné, øekl si. A nad tím leela taková svìtlá a tklivá pohoda, jak sveèeøívající se nebe nad pamu cím se stádem.
A jak tu tak stál vztýèený, vítr vál proti jeho oblièeji a stále
nìco naeptával a naeptával.
A Jeník si sáhl k srdci; slyel natisíckráte opakované ve vìtru
jedno jméno a celou útrobou poèal se tìit a touit Otec byl pøi veèeøi neobyèejnì veselý.
Matko, nesnìz mi Jeníka oèima, buï tak dobrá, øíkal.
Nebo:
Podívej se naò ze strany, takový jsem býval, kdy jsem zaèal chodit za dìvèaty.
Náhle:
A propos, Jeníku, ádná èertovinka dosud v srdci?

Matka chtìla nìco øíci.
Paperlapa, paperlapa ... matko, tomu ty nerozumí.
A smìje se pohlédl na Jeníka.
Ale náhle se pøestal smáti, a jako by jej zamrzelo, e o tom
poèal. Pøeel pokojem, zastavil se u okna a neobraceje
se øekl velmi vánì:
Je to jistá zkáza pro mladíka, chytne-li se záhy holek. Na to
je vdycky dost èasu.
Jeník se sice zprvu zaèervenal, ale teï by byl nejradìji propukl v smích.
Otec pøecházel pokojem, ale mluvil ji málo. Jenom obèas
zdálo se, vymìnil s matkou pohled. Do zahrady se nepodívá,
Jeníku? optala se náhle matka. A bae, jak by se nepodíval.
Matka la s ním.
Sveèeøelo se, i rùovost oblohy u vyhasínala. Pøes mìsteèko táhl dlouhý pruh dýmu z blízkých hutí. Bude pret, øekla matka, hutì páchnou. Kdy vstoupili do zahrady, pøekotilo se to pøes Jeníka jak zelená, avnatá vlna. Z malinových
houtin sáhla po nich hoøce navonìná tma; bolelo cosi v té
tmì, sladce bolelo, jako tiché krvácení uzrávajícíh malin,
a Jeník nabìhl témìø husí kùí. Budou brzy zralé, øekla. Ne,
to on nemyslil, nerozumìla mu. A jak by rozumìla?
Pak stáli uprostøed zahrady, ochlazené vùnì zalitých záhonù je obklopily.Noèní fialy cítím, øekl.Vdy stojí u nich, zasmála se. Shýbl se a vonìl k nim, a se mu oèi pøivíraly. Tak.
A jetì. Vztýèil se, zavrávoral a zbledl. Co to bylo, boe?
Mami, zasténal témìø. Matka stála pøed ním vecka znepokojena. Mnul si èelo. To se mi zatoèila hlava, øekl posléze
a zasmál se. Ale matka nemohla se stále jetì vzpamatovati
a drela jej obìma rukama, jako by se bála, e upadne. Sòal

jí ruce, ale nepustil je a stál tak proti ní, dívaje se jí do oèí
a smìje se.
Mami, øeknete mi nìco ...?
Co? Byla stále jetì nepokojná, ruce se jí chvìly.
Co myslil tatínek tím kázáníèkem o dìvèatech, to ...
Ale nic, to ví, zaplácá si rád.
Byla v zøejmých rozpacích.
Svatou pravdu, mami, hrozil jí, stále se smìje.
Ale, vdy ti øíikám ...
Pravdu pravdoucí, mami.
Taková hloupost je to, nic jiného ... a vdy to beztoho ví ...
Na mou dui, nevím.
No tak ...
Koneènì !
To je skrze tu ... Andu Karasù. Jak slyela, e u pøijede,
byla jako ...
Jen to øeknìte, mami.
No, jako posedlá. V Jeníkovi srdce radostnì vzkøiklo.
A tatínek se to dovìdìl, to je to celé. Myslí si, e jste si
psali ... a e ...
Nu, co si jetì myslí?
Ruce kamsi za hlavu rozhodil, v zatýlí je sepjal a stál tak
s vypjatýma prsama a rozzáøeným oblièejem.
Vymlouvala jsem mu to, vdy je to, mùj boe, k smíchu! Jsi
skoro jetì dítì ... ádný smysl to nemá ...
Výbornì, mami.
Nepozorovala ani, e se jí vysmívá.
Mladé je to, bavit se to chce, øíkám, zamlèela
se na okamik. ,,Ovem, ona u vlastnì není ... jak bych to
øekla?
Co není ona?

Prostì, dítì u není.
Vzhlédl pøekvapenì a prsa se mu zalila vlhkým horkem.
Skoro pøes noc rozkvetla, ani ji nepozná. Opìt na okamik
zamlkla. Tatínek by snad ani nic neøíkal, ale kdy oni se na ni
ti mutí tak lepí, a tak èlovìk ani neví, jaká je to holka ...
 Ze záhonù noèních fial modrý plamen vyskoèil a hnal
se kolem Jeníkovy tváøe. Jeník sáhl si ke spánkùm.
Tatínek el asi u do hospody, viïte, mami? optal se náhle.
To u asi.
Pùjdu za ním.
Matka byla pøekvapena, ale øekla pouze: Jen jdi, bude mít
radost ... A brzy se vrate, volala jetì za ním.
Pøed vraty zùstal Jeník okamik nerozhodnì státi. Vedle
pøed domkem sedìla omladina, hrálo se tam na harmoniku.
Pøed chvílí hnali kolem z pastvy a ve vzduchu zùstal jetì teplý zápach dobytka.
Jeník hledìl dolù po mìsteèku, tam dole byla lékárna
a Jeník nìkolikráte prudce vydýchl. Naproti pøed radnicí chodilo nìkolik lidí a enský smích zazníval odtamtud.
Skoro pøes noc rozkvetla, stále ta slova slyel. A on je jetì
skoro dítì, øekla matka. Musil se tomu usmáti: je jetì skorem dítì, svatá pravda, mami!
Popoel nìkolik krokù dolù po mìsteèku, ale náhle se opìt
obrátil a vrátil se do zahrady. Matky tu ji nebylo, zachtìlo
se mu jetì chvilku býti úplnì samu. Nìjaká krásná slova chtìl
si vymysliti, která by jí øekl na uvítanou, taková krásná, e by
to bylo tak, jako by jí darem pøivezl drahý perk. Stál ve tmì
malinových houtin se zavøenýma oèima a cítil, jak bledne
touhou ...
Byla u tma, kdy opìt vyel pøed dùm. Stál tu a jeho rty
se pohybovaly. Hledìl ke kostelu, bílá høbitovní zeï svítila

ve tmì, ale na bílé její stuze byla temná skvma; nìkdo tam
stál pod høbitovní zdí a Ratkin zbledl jetì více. Nestál u, el,
ale jeho rty se stále jetì pohybovaly. A nebylo oblohy, ale
nìjaké kvìty visely nad jeho hlavou, snad to byly noèní fialy,
snad té tìké vùnì nesnese a omdlí.
Jeho rty se pohybovaly, ale slova z nich nevycházela.
Pak náhle zaslechl svùj hlas a zpozoroval, e mluví k nìkomu.
U bílé zdi stojí oba, je to høbitovní zeï, kostel je tu také a za
kostelem vychází mìsíc.
A on slyí svùj hlas: Anièko posedlá, já jdu za tebou ...
Anièka mlèí a on opakuje jetì jednou: Anièko posedlá ...
Rty její se pootevøou, i z jejích úst proudí svìtlo jak z mìsíce
za kostelní vìí, a ona øíká:
Stála jsem tu a dívala se k vám do oken ...
Nedívej se tam u, jsem u tebe.
Ne, nech mì, prosím tì, jetì chvilièku tam se dívat ... Bylo
to krásné, jak jsem tu tak stála, dívala se a èekala ...
Teï je to krásnìjí ...
Zavrtìla hlavou.
Není, Jeníèku ...
Jeho ruce se podivnì vztáhly, jako by jí nevidìl a hledal ji
ve tmì rukama.
Není, Jeníèku, není. Více je toho, já nevím èeho, je toho
tolik, snad na to umøu, ale není to krásnìjí.
Sepjal ruce a ústa mu plakala.
Chtìj, aby to bylo krásnìjí, chtìj ...
Jak?
Èekej mne jetì stále.
Pohlédla naò nechápajíc.
Nejsem jetì u tebe. Jdu teprve. Hleï, jak dýchám, jak mi
tluèe srdce, jak spìchám, jak daleko je k tobì. Snad

sedí na mìsíci. Není mono, abych byl ji u tebe, kdy jsem
tì dosud nepolíbil. Stojím; ale kdybych byl u tebe, nestál bych,
nýbr kleèel a líbal místeèko u tvých noh. Ne, nejsem jetì
u tebe, nebo jsem jetì neuvìøil, e to je mono, aby ten,
jen stojí pøede mnou, byla -
Oèi se mu náhle iroce rozevøely; padl na ni rukama, ruce
sjely po jejích atech a on klesl k ní, k ní, k ní ...
Anièko! Anièko! Anièko!
Høbitovní zeï padala jak opona, tma pøed námi, tma za námi.
A kdy potom celé mìsteèko zbìlelo mìsíèním svìtlem,
cosi, co nebylo jedním èlovìkem, ale co mohlo býti dvìma
úzce k sobì pøitulenýma, objevilo se v pastviskách
za høbitovem, vrhlo to dlouhý stín, který se zmenoval, a splynul s tím, co mohlo býti dvìma lidmi, i to se potom zmenovalo, a splynulo s nocí - Bylo u k desáté hodinì dopoledne a Ratkin jetì spal.
Matka nahlédla do pokoje, hlavou zakývala a opìt odela.
Pak jetì jednou pøila a po pièkách pøistoupila k posteli.
Mono se domnívati, e probdìla noc; vysílené oèi mikaly.
Hledìla na hocha a kolem úst objevil se záhadný úsmìv. Kolikráte takhle nad ním bdìla! Ale dnes ... Co jen to bylo dnes?
Za tìma zavøenýma, spícíma oèima leela hádanka. Cizí svìt.
Nìco s nesrozumitelnou pro ni øeèí. Je mono, e tohle nosila ve svém tìle? e to bylo jednou tak její jako nikoho jiného?
Hledìla na nìho, jak tu tak spal .klidným a zdravým spánkem,
musila se opìt usmáti. Nespí právì proto tak astnì a klidnì,
e je doma, u ní?
Náhle jí uasly oèi. Víèka spícího se chvilinku podivnì chvìla a zpod nich poèaly téci slzy, jedna po druhé, zatímco ústa
se astnì usmívala.

Proboha, co je to? Jaký to má sen? Kdo to je, jen k nìmu
pøichází ve snu a on s ním hovoøí, smìje se a pláèe?
Náhle strnula.
Jako by jí byl nìkdo poeptal do ucha slovíèko, které bylo
klíèem k tajemství.
Stála okamik vztýèena, usmála se tklivì a vyla
po pièkách z pokoje.
Hned nato otevøel Ratkin oèi. Na stropì slunce, na podlaze
slunce, vude slunce. A hle, slzy! Co plakal ? A ba, plakal.
Ale, co mu je neosuila Anièka? A leí, vìru. Poduky, pokoj
- ale pak to byl pouze sen! Vechno? Sedl si v posteli a chopil
se za hlavu. Ne, ne, ne! Jen tohle bylo sen! Ale pøedtím v tìchto loktech Anièku kolébal, na tìchto prsou leela její hlava, tyhlety ruce po ní sahaly, celou svoji hlavu má ovonìnou
jejími polibky, celou svou hlavu, a nejvíce oèi, a nejvíce ústa
...! Rukama nad hlavou jak praporem zamával, oèi mu svìtelnì vybuchovaly a slunce bylo 5 ním, slunce jej milovalo,
na postel naò skoèilo a s ním se rozpustile sepralo,
do poduek jím mrtilo, tancujíc po nìm k zaduení
a vyzvánìjíc do jeho vzdechù zlatým svým smíchem ... Dost,
dost, rozpomenout mne nech, roz-po-me-nout! Vztýèil
se a opìt padl oblièejem do poduek, vzdychaje a sténaje
tìstím. A je to skuteènì mono, e to vechno bylo? Je, sluníèko? Svìte, je to mono? Podutièky bílé, je? Takhle jsem
se do ní zamuchlal jako do vás, ale stokrát více, a do jejího
srdce jsem se schoulil a na mìsíc volal: Hej, mìsíci, vidí
mne? A ona taková veliká byla nejdøíve, a nìkam k mìsíci
dosahovala, a nebylo mono rozeznat, co je mìsíèní svìtlo
a co je záøe jejích oèí, taková veliká la vedle mne, e jsem
nemohl uvìøit, jak smím jíti vedle ní; a èím více jsem vìøil, tím
byla mení a mení, a mé rty dosahovaly k jejím, a v ten oka-

mik padala z nebe hvìzda, zrovna pøed námi padla, oèi oslepila a my se u nevidìli ...
A Jeník boøí hlavu do poduek, vzdychá a vzdychá.
Oèi, oèi! Proè má teï tak veliké oèi, Anièko? Protoe vidím teï více, vechna krása mi tam vstoupila. Jake to povídá, Anièko? A ona to opakuje jetì jednou. Vánek letí pøes
pastviska, vánek letí pøes nì, vrbovou píalku má a píská.
Ona si poloí prst na rty: Slyí? Slyím. Co je to? Nae svatba; vánek sám se na ni pozval. Ona se usmívá, vyrùstá z úst
jako kvìtina, hvìzdy z nebe pøily se podívat na tuto kvìtinu.
Dìkuji ti, Jeníèku, nastokrát ti dìkuji ... Zaè mi dìkuje? Za to,
e jsem to mohla udìlat ...
Jeník opìt usedl na posteli, jeho oèi mají hluboký lesk vdìènosti.
Oh, jaký teï bude - èistý! Pøedevím èistý. Jak pøes noc
rozpuklé tøeòové kvìty! A dobrý bude, vechny lidi bude milovat. Vstane teï, pùjde k matce a øekne jí: Jsem tøeòový
strom, rozkvetl jsem pøes noc.
Pohlédl na hodiny. Proboha, je to mono? Pøiel ovem
pozdì v noci - ale tolik, tolik hodin!
Oblékl se rychle a jako divoch vpadl do kuchynì. Ale náhle
se zarazil; matka naò tak podivnì pohlédla.
Chtìl øíci: Jsem tøeòový strom ...
Ale bylo mu, jako kdy nìco drahocenného upadne mu
z ruky a rozbije se.
Byls tak dlouho venku a tatínek se hnìval, povídá matka.
Obrací se k nìmu zády a nevímá si ho u..
Chodil jsem venku ... byla taková krásná noc ...
Je to jeho hlas, který to øíká? Hlas nìkoho, jen se omlouvá,
hlas viníka?
Plný studu vyel. Na schodech by se byl málem rozplakal.

Zatøásli tøeòovým stromem, kvìty do bláta napadaly ...Lehl
si v zahradì do trávy, tváøí k zemi, nìjaký kamének vrýval
se mu do tváøe, ale on pøitiskl tváø k zemi jetì více a zaal
zuby, vlhce, hrobovì jaksi páchlo to pod koøáním trav.
Ale náhle vyskoèil. Tiskl ruce ke spánkùm a bloudil oèima.
Co to dìlám, napadlo mu, zbláznil jsem se snad? Nic
se vlastnì nestalo, nu, skoro nic, hloupì se na mne podívali,
hloupé jakési slovíèko øekli - a já tu vyju, jako kdy mu srdce
z tìla trhají.
Chtìl se zasmáti. Ale smích se mu nedaøil.
K ní bylo tøeba jíti. K ní - a u dávno mì býti u ní!
Svìsil hlavu a cítil, jak opìt slábne a bledne. Ne; teï nemohl k ní jíti. Vinen byl nìèím pøed ní, stydìl se, nevìdìl urèitì
ani, èím vinen a proè je pln studu, - jenom vìdìl, e k ní teï
nemùe jíti. Je to bílé a èisté - a ty se náhle stydí. Mìlo by to
být chloubou pøed celým svìtem - a ty náhle zapøe. Bílé tøeòové kvìty - a náhle do bláta napadají. Vèera la s tebou láska, jasná a rovná - dnes podivnì ilhající úzkost a rozpaky.
Stydìl se, uhýbal a couval.
Odváil se hledati ji a odpoledne. A do veèera bloumal
kolem lékárny, po námìstí i za humny, ale jí nespatøil. A jak
tam chodil a èekal, úzkost stále úeji stahovala jeho hrdlo,
nìjaké pøedtuchové epoty visely ve vzduchu a chechtot nìjaký zlý a jedovatý, pak u byl veèer a lékárnu zavøeli, jenom
v jednom oknì tam bylo svìtlo - a tu nebyl by snad ani uasl,
kdyby byl z toho okna pronikl výkøik, hrozný výkøik, jen by
zvìstoval, e Anièka je mrtva ...
A pak pøila noc, ta pøepadla Ratkina jak smeèka vlkù zbloudilé sanì, a kdy nadelo ráno, nebylo u Ratkina, byly pouze vyjevené jeho oèi. el k lékárnì a jeho vyjevené oèi se ptaly

a èekaly; jako dva otevøené hroby tu zely, jenom mrtvého
do nich poloit.
A kdy k desáté hodinì objevil se pøed lékárnou èervený
sluneèník, Ratkin nemohl tomu uvìøit. Byla tu. la proti nìmu.
A slunce svítilo. A obloha byla plna støíbrných plachetních lodí,
hudby na nich v tom okamiku zahrály, z tisícù hrdel znìl odtamtud pozdrav. I on pozdravoval. Nemohl k ní vznésti oèí, stál
tu se sklopenýma oèima, neodvaoval se ani vlastnì ji pozdraviti, zdravil pouze pokorným schýlením hlavy a ehnal
zemi, po které k nìmu pøicházela. Ale kdy vzhlédl, srdce
se mu zastavilo v prsou. Zastavilo se náhle jako hodiny, nìco
hrozného se musilo pøihoditi. Vzhlédl k ní - a nebyla to ona.
la vedle nìho, ale byl to nìkdo jiný, nebyla to ona. Podivné
vìci se dìjí, nebyla to ona.
Dìláte hlouposti, øekla. Nu, vidíte, není to ona, hodiny
v prsou se zastavily, dobøe je to.
Na konci mìsteèka bylo malé, rozdmýchané peklíèko
v tmavé díøe, kovárna. A kováø mìl zlého psa. Pes vybìhl
a tìkal. Ratkin vzal kámen - a teï nìco uvidíte, sleèno.
Bim! Vidíte ho? Vidíte ho? Ocas mezi nohami a peláí! Kováø vyel pøed kovárnu. Coe øíká, huba nekalá ? Chce snad
také jednu kamenem?
Pohlédla naò a v tomto pohledu bylo ve na útìku a ve
se odcizovalo; øekla: Ano, takový jste tedy dnes, hloupý chlapec, dobrá, tím lépe, tím lépe.
To nás tisklo do prachu cesty, která nadto jetì byla èerná,
to nás nechalo se plouhati touto cestou jak pokáraného koláèka, a jaká jete vìtí bolest za tím èíhala, ani se radìji neta.
A koneènì byli v pastviskách, ano, tudy chodí Ratkin rád.
A nejkrásnìji tu je za záøíjových veèerù - smutno toti. Ovem,

veselo tu nikdy nebylo. A e by sem byli milenci nìkdy za veèera zabloudili, - to je le! Le!
Pohlédl na ni ze strany, byla to pøece ona, ale nechtìla být
k nìmu ji dobrá; to vidìl, velmi dobøe to vidìl, pøihodilo se takového nìco, hodiny se zastavily.
Hledìla kamsi pøed sebe s rozvanutými ústy a jakási bolestná chtivost havìla v jejím výrazu A tu poèala mluviti .
Hlouposti dìláte ... Nechci, abyste mne tak èekal jako vèera a dnes. Nechci u vùbec, abyste mne èekal. A jak vypadáte? Smìnì. Po oèích vám vidím, co se s vámi dìje, u se mi
to docela pøestalo líbit. - I vèera jen oknem jsem vás zahlédla
a u jsem cítila, e nìkomu odzvánìjí. Nemáte snad starího
bratra, který je vám velice podoben? To on snad pøed dvìma
dny pøijel, to on snad - - Ne, poèkejte. Tohle ovem je jen ert,
ale já vím, jaký ert a proè to øíkám. Na sleèinky berních si
takhle èekejte, ne na Anièku posedlou. Ta pøijde jednou a pak
u neví, proè by mìla pøijíti jetì podruhé, u není èeho
ke kráse pøidat, abys to nezkazil. Vdy vidíte, u se na vás
ani radìji nedívám, co se studentem, myslím si, hloupouèký
je, u ani nelze po nìm nièeho jeho starímu bratru vzkázat,
i to by patnì vyøídil, a øíkám-li to tak, zase si myslete, je to
ert a není to ert. Nu, co tak na mne hledíte ? Nenabídnete
mi jetì dokonce, abych na vás poèkala, a vystudujete? Co,
co uslyím jetì od studenta? Nic? A tak tedy øeknu já u radìji sama vechno. Mám ráda lesy; snad jsem si i vás jen
pro ty lesy zamilovala a snad jsem pøece jenom divoká, lesní
enka. Nejsem nìjaká moudrá, nemyslete si. Není v tom ádné
moudrosti, co povídám. Ale v lesích jsem se lecèemus nauèila - Mìla jsem lesy ráda a lesy byly na mne hodné, povídaly
mi, kdy lidé nabízeli jen zajíce v pytli. Chodí po lesích, vrátí
se potom a u se ani do mìsteèka nehodí. Také studenti

pøijedou, první den to je jako les, ale druhý den u i tohle je
zase jen jaksi mìsteèko, u ani abys ptákem nelítala a chodila
na rande jak nae sleèinky. Mnoho, mnoho, snad i tohle mi
povìdìly lesy - - Vèera ráno jsem tì jetì èekala, tvá jsem
byla dosud, ale tys nepøiel a to bylo dobøe. Odpoledne jsem
byla v lesích a - - -
Zamlkla na okamik, vyòala odkudsi jedlovou vìtvièku a podávala mu ji.
To jsem ti pøinesla. Je to z mé jedle. Mám tam takovou svou
jedli. Nesedám pod ní, oh ne, vytáhla si mne k sobì nahoru,
do vìtví, ptáci i veverky si u na mne zvykli.
Také takovéhle pøekvapení ukrývá tedy ivot. Takhle s námi
jednoho dne poènou hovoøit, vríce nám na prsou
skálu, kámen po kameni.Vztáhl ruku po vìtvièce, ale opìt
utrhl. Bolest k tobì pøila jako k mui, ale ty se chová jako
chlapec, utrhne ruce. Vìtvièka upadla do trávy.
Zdvihla ji, neøekla nièeho, zbledla pouze; stanula a hryzla
rty. A tu sepjal ruce a vzhlédl k ní. Usmála se malièko a podávala mu opìt vìtvièku.Vzal a s ní vechno, bolest a krásu, snad
to vechno, srdce, ani nepobere.
Ale teï, teï uèiòte mne muem. Teï hrajme vichni dobøe,
vrame ránu dobøe, abychom byli hodni toho, co k nám pøilo. Je tato vìtvièka køíem ? Ponesu jej. Bude mne tento køí
tíit, tisknout k zemi? Zahodím jej. Zatanèím nad ním.
Ratkin vztyèil hlavu. Jeho oèi hledìly ven, ven z tohoto kruhu
bolesti, vybíraly si smìr.
Jeníèku!
Neboj se, Anièko.
Na ni ovem hledìti nemohl, musil se dívati ven, ven z tohoto
kruhu. Nejprve byl tento úsilný pohyb jen v jeho oèích, pak
vstoupil do celého tìla.

Jeníèku!
Neboj se, Anièko.
Teï u se jen letmo ohlédl po ní, usmál se a el. Øekl bys,
nazdaøbùh, ale snad to mìlo smìr.
Jeníèku!
U se neohlédl. Ani jednou. el. A tu skála stála pøed ním,
tebe, skálo, myslím, dobøe známe, jednou jsme tu vláli nahoøe jak prapor, nepatøí snad k naemu smìru, ale kdy tu ji
jsi, skála neskála, a Ratkin usmál se, zavrtìl hlavou a poèal
zlézati skálu. Tu teprv nahoøe se ohlédl. Stála dosud na tém
místì a hledìla sem k nìmu; a tu on zcela klidnì nadzdvihl
klobouk a zamával jím; jeho úsmìv se podobal nìèemu roztrenému.
A tu se s ním cosi stalo, hledìl dolù a vecek pojednou zbìlel. Ze skalních rozsedlin poèalo se naò cosi zavìovati náruèím stále tìím a tìím. Jeho oèi køièely. Vztáhl pøed sebe
ruce, jako by se nìkomu bránil, stál tak okamik a za kryl si
rychle oèi. Po celém tìle se roztøásl, musil se tu posadit
a plakal dlouho.
A kdy pøestal plakat a pozdvihl hlavu, ona tam dole ji nestála; vidìl ji, mizící èervenou skvrnu daleko v pastviskách.
A pøece tu byla u nìho, slyel ji stále jetì mluviti, jak pøed
chvílí k nìmu mluvila; ale naslouchal jí nyní rád mluv, prosil,
bolí a za kadé slovíèko byl jí vdìèen, mluv, mluv, prosil, bolí
to bolí, ale je to krásné, snad jsi pøece jen divoká enka,
do smrti budu tebou krásnì ponamenán ...
Pohlédl dolù do skalních rozsedlin, zamrazení jím prolo ale potom se ji jen usmíval, bludnì a trpce. Tam dole - - -!
A pøece nìkdo mrtvý tam leel, tázavý pohled dvou mrtvých
oèí setkal se s jeho oèima a Ratkin tu sedìl, kýval hlavou
a usmíval se; rty se nepohybovaly, ale jeho oèi mluvily.

Spi tam, Jene Ratkine vèerejí a poetilý. Ty, který jsi touil
po tìstí a po bolesti - a pøece jsi chtìl jenom tìstí. Ty, který
jsi volal krásu - a pøed krásou jsi zastøel oèi. Ty, který jsi volal
ivot - a pøi první jeho písni potrhal jsi struny. Ty, který jsi myslil, e pøijde brzy hodina, e stane a nají se dosyta! Blouznivý, nezkuený plavèíku v lodním koi, volající: Zemì, zemì! brzy ti zamrzl tento výkøik na rtech. A pøece teï, kdy kotvy opìt
vytaeny, zní se jen ona píseò: ivot! ivot! Jeho slávì se pokloòme, jeho chválu zpívejme! Na bliích
a bliích kopcích hoøí za noci jeho ohnì. Posly u vyslal a my
v jejich ruce sloili sliby své oddanosti. Chceme milovat velikého a krásného vaeho pána, tak to vyøiïte, poslové! Chceme jeho barvy nosit a v jeho barvách vítìzit! Chceme býti takoví, aby jeho oko na nás s hrdostí spoèinulo, aby se usmíval,
pokyvuje hlavou k rytmickému naemu pochodu! Ale vyøiïte
mu, a nás nezradí, a nás neprodá! I s ním my chceme se dáti
v zápas! I s ním - vyøiïte mu to. A chválu jeho e zpíváme,
nezapomeòte ...
Ratkin nael u svých nohou jedlovou vìtvièku. Zdvihl ji a hodil dolù do skalní rozsedliny. Padala a Ratkin se usmíval.
Na tvùj hrob, Jene Ratkine vèerejí a poetilý!

