Tretia časť

KED CHCEŠ INÝCH UČIT, MUSIS SÁM VEDIEŤ
POPRI KOĽAJNICIACH
Cez Biely Jar, Kabanie, cez rieku Mias, popri Voskresenskom dosial som
sa na železničnú trať k stanici Miškino. Odtiaľ si ľahšie vyberiem
najkratšiu cestu do Kurganu.
Som hlúpy, nevzdelaný, a čo je najhoršie, ruky nemám na nič súce. Musím
si vycvičiť ruky, ako si ich vycvičil majster Ioann, a až potom sa pustiť do
života, učiť iných.
Síce je pravda, že majster Ioann tiež nedosiahol bohviečo, i keď je to
človek priam bohatierskej sily... Lenže on je nevzdelaný. A ja sa budem
vzdelávať. Veď srdce nemám najhoršie.
A na dovŕšenie všetkých mojich súžení ešte to mača!
Kúpil som za pätnásť kopejok chleba a fľašku mlieka pre mača. Chlieb
som zjedol za dva dni; mlieko skyslo, lenže mača vari chápalo, že iného
jedla niet, a pažravo ho logalo.
Pokúšal som sa nemyslieť na jedlo. Vykročil som rýchlejšie. No čím
rýchlejšie som Šiel, tým viac som naň myslel. Usiloval som sa myslieť na
fakírstvo, na svoju mimoriadne pevnú vôľu, na svoju nebojácnosť. Tú
nebojácnosť som potreboval najmä vtedy, keď zhustlo šero a ja som bol
nútený hľadať si miesto, kde prenocujem. Voľky-nevoľky som si musel
priznať, že buď som bol predtým smelší, buď ma oslaboval nedostatok
jedla, alebo som predtým zmýšľal o sebe lepšie, ako som si zaslúžil.
Len čo slnko začalo sadať, už aj ma pochytil veľký smútok. Zišiel som do
nejakej rokle, a tu ma obklopila tma. Všetky kríky splynuli v jednoliatu
masu, plnú zvučného šumu. Kríky sa plazili ku mne. Každý šramot akoby
mal jediný zámer: zaútočiť na mňa.
Vedel som, že je to nezmysel, že sa mi to len lak zdá, ale nevládal som
premôcť strach. Bál som sa tmy. Mal som dojem, že sn v tme plazia ku
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mne hady. Veľmi som sa ich bál, ale bál som sa aj vatru rozložiť. Za
svetlom prídu ľudia, lupiči. Odkiaľ môžu vedieť, že som chudobný ako
kostolná myš? Môžu ma pokladať za chýrneho zbojníka, ktorý ušiel s
peniazmi.
Vyšiel som z rokle na pahorok. Tu je vidnejšie, aj menej komárov. Lenže
tu zas prefukuje a vetrík mi naháňal azda ešte viac strachu ako tichá rokľa.
Krúžil okolo mňa i vo mne v ostrých, všetečných prúdoch. Ševelil, kutral
sa, šušťal.
Ľahol som si na chrbát a snažil som sa hľadieť na nepreniknuteľnú
tmavomodrú oblohu. Ležal som na chrbte, kým obloha nedostala
perleťový, opálový odblesk rána. Počul som kroky. Nadvihol som sa na
lakti. Kroky zatíchli. Len čo som si znova ľahol na chrbát, kroky sa s
prestávkami opäť začali približovať.
Keď som prechádzal cez dediny, myslel som na to, že v detstve som bol
oveľa múdrejší a smelší - bol by som preliezol do hociktorej záhrady. A
teraz veselá zeleň uhoriek prechádzala popri mne a ja som si vravel:
odložíme krádež na ráno. Ráno som sa zas presviedčal, že je lepšie vliezť
do záhrady večer.
Občas sa mi zdalo, že nekradnem preto, lebo som stratil akúsi časť
sebaúcty, keď ma kamaráti opustili.
Hladoval som. Nič nie je ľahšie, ako si vypýtať chleba, ale to som
nemohol urobiť z mnohých príčin. Predovšetkým, cítil som sa hrozne
slabý a ničotný. Keď som sa už blížil k stanici Miškino, niekoľko ráz som
zúfalo zvolal: „Čo som ja za fakíra!“ Nadával som si do zradcov a
zbabelcov. Kto bude chovať takého tĺka a luftinšpektora?
Ak mi aj prišla na um myšlienka, aby som sa v dedine vydával za
nábožného pútnika, namrzel som sa ešte väčšmi. Vedel som, že v každej
dedinke sa nájde pobožná babka, ktorá by ma nachovala a potom poslala k
svojej známej do ďalšej dediny. Odovzdám jej pozdrav a zas pôjdem
hľadať ďalšiu známu. Takto by sa dalo prejsť celým Ruskom. Ale to by
znamenalo stať sa „božím pasažierom“. Raz som aj dohonil niekoľko
babiek, Čo šli do kostola. Prihovorili sa mi. „Ech, ty pasažier!“ pomyslel
som si pohŕdavo. Vykročil som čo najrezkejšie a spýtal som sa ich:
„Dobre idem do Indie?“
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Na odpoveď som nečakal a predbehol som ich, usilujúc sa stúpať na paty,
lebo babky stúpali na prsty. Neverím v boha a nikdy v neho veriť
nebudem.
Znova som si spomenul na svoje detstvo, na otca, na čierne návršie v
Lebiažom, na medený samovar, iskry z komína. Len to mi chýba, aby som
prosil pre milosrdenstvo božie!
Nohy som mal omäté. Musel som ísť pomalšie. Železničná trať, ktorá bola
už celkom nablízku, sa znova vzdialila. Zmocnilo sa ma zúfalstvo.
Veľkými tlačenými literami som napísal na ceduľku, že som hluchonemý,
hľadám obživu a nejaký zárobok. Pripäl som si ceduľku na prsia a vstúpil
som do obce Kabanie.
Našiel som dom s plechovou strechou. Nie že by som sa bol úfal, že tam
stretnem dobrých ľudí, ale myslel som, že budú vedieť čítať. V obloku
som zazrel gazdu, bradatého, dôstojného sklepára. Bola nedeľa. Rodina
obedovala. V záhradke pred domom kríky ríbezlí, nad nimi sa vinie
chmeľ. Po ulici idú mládenci, vyhrávajú na harmonike. Vyšívané onucky
im trčia spod sár, nové galoše sa oslnivo lesknú.
Zaľapotal som čosi. podobné detskej „vyčítanke“ pred začiatkom hry:
„Eden, beden. Štetec, hrebeň..."
Gazda si pohladil bradu a povedal mi smiešnym, mľandravým basom:
„Poznáme takých pohorelcov! Choď spánombohom.“
Keď som odchádzal, pomyslel som si, že niekto predsa len prečítal moju
ceduľku, že ma niekto dohoní. Ale ničí hlas ma nezastavil, ničie súcitné
kroky ma nedohonili. Šiel som a nárokom som napádal celou váhou na
boľavú nohu.
Z oblôčka krajnej izby sa vyklonilo asi dvanásťročné dievča, v ruke
prázdny krčiažok:
„Strýčko, strýčko! Nie je tá tvoja cicka hladná, keď sa tak díva na
krčiažok?“
A naliala mi do fľašky mlieka. Aby som dievča neurazil, hneď som
zvieratko nachoval.
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„A ty by si nechcel?“
Žobrať ako dieťa? Veď možno nemajú v dome ani dosť chleba?
„Nie som hladný. Ďakujem ti, maličká,“ povedal som a pohral som sa
preč.
Za dedinou som zazrel úzky švík hrachu. Akási ľahkomyseľná duša ho
nevedno prečo zasiala tesne pri dedine. Chodci ho trhali ani nie tak z
núdze, skôr aby majiteľa potrestali za jeho hlúposť.
Vliezol som do hrachu. Jedol som dlho a hltavo. Aj som si uvedomoval, že
je nebezpečné jesť veľa zeleného hrachu, a predsa som jedol, nevládal som
prestať. Ležala pri mne už celá hŕba strukov. Jedol som a hádzal prázdne
struky do pšenice. „Zelenina je pre človeka najdôležitejšia,“ vravel som si,
lúskajúc struky. Noha ma bolela čoraz menej, ale o to viac ma bolelo
brucho.
Bedlivo som sa obzeral, či sa mi nenaskytne ešte dáka potrava. Aj som
mrvil pšeničné klasy, lenže zrnká sa mi v ústach zliepali, smädilo ma, a
vodu som našiel len zriedka.
Usiloval som sa vstávať na svitaní, ale bolo to ťažko - pre chladné noci,
pre strach som práve na svitaní zaspával. A na dôvažok ma ešte boleli aj
prsia. Prepichnuté miesta hnisali. To je ten fakírsky biľag!
Došiel som k trati. Naľavo som zazrel stanicu Miškino. Napravo viedli
koľajnice k Uralu. Neďaleko Miškina je mesto dekabristov - Kurgan.
Zacharin nás neraz informoval, že Kurgan je za Uralom prvé sibírske
mesto. Neďaleko neho sa týči obrovský kurgan - mohyla s obvodom
osemdesiat siah, vysoká štyri siahy. V meste žili vypovedaní dekabristi:
Naryškin, Lorer, bratia Rozenovci, Svistunov. Dekabristi Focht a NovajloSvejkovskij sú pochovaní v Kurgane.
Stál som, vyložiac si boľavú nohu na červenohnedý podval. V hlave mi
hučalo. Mierne sa zvažujúce strechy indických chrámov vystriedali v
mojej fantázii rady pochodujúcich gardistov. A nad chrámami i nad
gardistami sa preháňala pichľavá metelica. Dekabristi, hrmotiac pažbami,
vtŕhali do cifrovaných vrát chrámov, Brahmani v smaragdových
kostolných rúchach cúvali pred nimi. Dekabristi strieľali. Kto je
pochovaný v chráme? Rozen? Svistunov? „Ach, dobrý deň, kapitán
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Svistunov!“ kričal som na ženúci sa vlak, kývajúc svojou zelenou čiapkou.
„Dobrý deň, kapitán Svistunov, dobrý deň!“ kričal som. „Poklona, bratia
Rozenovci!“
Dekabristi sa ženú chrámom, sakristiou. Už sú na dvore. Šliapu po
šedivých ružiach. Okolo nich množstvo bôžikov. Kanonáda. Dekabristi
letia popri mne, pichľavá metelica ešte vždy krúži nad nimi. Brahmani vo
fialových rúchach jedia z veľkých kotlov, naberajú polievku okrúhlymi
drevenými lyžicami. Smial som sa. Spomenul som si, ako popri našej
spoločnosti, popri Núbii, Zacharinovi, Filippinskom a Kovaľovovi viezli
sedliaci obrovské fúry okrúhlych drevených lyžíc, zakrútených do rohoží.
Ako je možné, že som vtedy neprišiel na to, že tie lyžice vezú do Indie?
Kdeže by naša krajina potrebovala toľké lyžice? Kdeže by sa v nej nabralo
toľko jedla? Keby nimi naberali vodu, ani tej by nebolo dosť.
Zaspal som pri koľajniciach. Napoludnie ma prebudil rachot letiaceho
vlaku. Vstal som, umyl som sa v potôčku.
Prešiel som popri niekoľkých zastávkach. Výhybkári hľadeli na mňa
nevľúdne. Šli oproti mne so svojimi červeno-zelenými kapsami. Jednému
som povedal familiárne:
„Toto je priamy vlak z Indie na Sibír? Cesta je voľná?“
„Ber sa kade ľahšie, kým ti nedám po papuli!“ povedal mi sipľavým
hlasom. „Lapikurkár!“
Zaručene som pripomínal tomuto výhybkárovi nejakého mladého
pocestného. Čo mu potiahol sliepočku. A dobre urobil. Prečo by som i ja
nevliezol do kurína, nezadrhol párik sliepok a neupiekol si ich na miernom
ohni? S chuťou som si opakoval: na miernom ohni! Alebo ich upiecť v
piesku, pokrytom rozpálenou pahrebou. Alebo ich zabaliť do hliny, ako sa
to píše v románoch, a položiť na oheň.
Ďalších výhybkárov som obchádzal. Koniec koncov je príjemnejšie
nadávať sám na seba ako počúvať nadávky od iných.

TULÁCKE STASTIE
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Večer som zazrel neďaleko násypu vatru. Vábila má k sebe. Zastal som,
rozmýšľal. Nie som tulák, hľadám nejaký zárobok. Ak v Kurgane
nepotrebujú typografa, dám sa za učňa k zámočníkovi. Ale ak pri vatre
sedí dáka vrchnosť, o čom sa s ňou budem zhovárať? Veď akí tuláci by si
rozložili oheň tesne pri trati? Že by to boli poľovníci? Spýtam sa ich, ako
ďaleko je do Kurganu.
Nad vatrou visel kotlík. Sedelo tam sedem schúlených žien, zababušených
do otrhaných kožúškov. Vstala dáka rapavá ženská a podišla mi v ústrety.
„Nesieš cukor?“ spýtala sa so smiechom.
„Čokoládu,“ odpovedal som chripľavo.
„Aj čokoláda sa zíde. Sadni si!“
Rapavá žena rozlíšia kamarátky.
„Kde sa tu berieš?“
„Z nútených prác,“ odpovedal som.
Zvučný hlas rapavej ženy ma rozveselil.
„Veď vidno. A začo ťa odsúdili?“
„Zjedol som sliepku za živa,“ zarapotal som, kukajúc do kotla.
Kaša už vrela. „Tieto ma zaručene počastujú,“ povedal som si a rozveselil
som sa.
„Zháňaš robotu? Nevyzeráš na tuláka.“
„Robotu,“ odpovedal som.
„Akú?"
„Zámočník som. Viem deti robiť.“
Mladá žena so zamyslenými sivými očami, sediaca vedľa mňa, povedala
prísne:
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„Ani to nevie každý tik.“
Ženy sa rozosmiali. Rapavá zložila kotlík.
Tá so zamyslenými sivými očami a plnými perami sa začala prezvedať,
kto som. Čo som, kde idem.
Odrazu sa prestala vypytovať a rozpovedala príhodu, ako raz v takýto
večer prišiel k ženám, čo opravovali trať pri Zlatoustove, pocestný.
Dovtípil som sa, že som naďabil na skupinu robotníčok, čo opravujú trať.
Neďaleko som zazrel motyky, rýle, čakany.
Žena so zamyslenými očami sa volala Sofia. Rozprávala, dotýkajúc sa ma
plecom:
„Nuž príde ti k nim ten pocestný. Neogabaný, len taký krpec ... Háby
čudné, dlhé...“
Rapavá kývla na mňa:
„Ako tento?“
„Ženy sa dali s ním do reči, ale aj rozprával tak čudne, zdĺhavo. Nuž začali
mu nadávať! Pocestný ani muk. A vtom pribehnú sluhovia. Bože sladký,
ale sa vám tie ženy zľakli, keď vyšlo najavo, že od tohto pocestného by si
mali pýtať požehnanie - veď vám to bol biskup. Vlak zastal v poli, voľačo
sa pokazilo na rušni, nuž a biskup sa šiel poprechádzať ...“
„Škoda, že som tam nebola,“ povedala rapavá baba, „ja by som si od neho
bola vypýtala na všetky hriechy odpustenie. Na tie, čo boli, aj na tie, čo ma
ešte v živote čakajú. Aby som sa dostala rovno do neba.“
Rád by som sa bol spýtal rapavej ženy práve tak veselo, ako som sa jej
prihovoril, keď som prišiel k ohňu: „A veľa máš tých hriechov?“ Ale
otázka mi nešla cez ústa.
Prekážali mi Sofiine zamyslené oči. Tie oči mi vzali odvahu! Počúval som
na pol ucha, hoci som si uvedomoval, že musím byť veľmi pozorný.
Zavše vatra akoby ustúpila, i kotlík nad ňou, ba dokonca aj vôňa kaše. V
ušiach mi čosi búchalo, ktovie prečo mi zas prišli na um dekabristi,
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brahmani a hrozne sa mi chcelo spať.
Pošúchal som si oči. Ženy sa priblížili.
Noc za vatrou pripomínala truhlu ako smola čiernu, so závesným
vrchnákom. Keď sa mi pred očami vyjasnilo, ani trochu som nebol
prekvapený, že sa moja ruka ocitla v číchsi cudzích, suchých a hladkých
prstoch. Tak to má byť. Moje utrpenie sa skončilo. „Veď sa vraciam,“
povedal som si, „veď sa vraciam domov. Utíšili sa všetky moje bôle.“
Díval som sa jej do okrúhlych, prenikavých a zamyslených očí.
„My sme vraj odbavení ľudia,“ vravela Sofia. „Ale ako si ja môžem o sebe
myslieť, že som odbavený Človek? Cítim sa voľná, veselá, zbavila som sa
žiaľu. Ostalo mi zdravie a bohatstvo. Vždy chodím do roboty v
sviatočných šatách. Muž mi spočiatku vravieval: Čo si majú na tebe cudzí
oči pásť? Ale potom zatíchol. Ja si držím muža nakrátko.“
„Veru, naša Sofia je prísna. Naozaj!“ povedala rapavá s rešpektom.
Rozosmial som sa. Sofia sa naklonila ku mne a znepokojene sa spýtala:
„Taký mladý, a smeješ sa ako starec. Či si lačný?“
Jej znepokojená otázka o mladosti a hlade ma dojala. Nevedel som, čo ma
dojímalo väčšmi: či to, že sa jej páči moja hladná mladosť, alebo to, že ma
ľutuje ako každého hladného človeka. Odvrátil som sa.
„Nič to zato, Sofia, vydržím.“
„Čože sa máš trápiť? Jedz.“
Odrezala mi krajec chleba, posypala ho hrubou, sedliackou soľou, položila
naň cibuľu. Len čo som si odhryzol, náramne sa mi zažiadalo kaše. Sírila
sa z nej vábivá vôňa.
Sofia rozprávala o svojom mužovi a laškovne ma šteklila prstom po krku.
Ženy sa smiali. Keď som k nim prišiel, zrejme sa ma zľakli, ale teraz už
uverili, že som sára, pokladali ma za blízkeho človeka, ba aj sa spoliehali
na moju ochranu. Hociktorá z nich bola aj päťkrát mocnejšia ako ja, no
predsa len sedel medzi nimi chlap. To pomyslenie ma blažilo.
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„My máme s mužom všade priateľov, koľko sa nám zachce. Do všetkých
domov máme otvorené dvere! Ja ti mám veľkú moc! Aj úcty sa mi dostane
vyše práva. Lebo sa v živote neopieram o barly, ale o svoju krásu. Aj tu na
trati je palier. Taký vypasený, volajú ho Vladimír Pavlovič. A ja ho
vykváčem za bradu, aj teraz som ho poslala po pálenku. Ja ti, milý môj,
môžem ľudí miešať ako karty. Palier sa trepal dvanásť vierst po pálenku,
ale ja si s ním spať nikdy neľahnem, ľahnem si s tebou, šuhajko.“
„Rozum sa ti múti, veď máš muža!“ vykríkla nadšene rapavá.
Sofia zhodila šatku. Vlasy mala žlté oko slama, zakrývali jej takmer celé
čelo. Zložila kotlík a postavila ho predo mňa.
„Keď si zarobím peňazí, odídem do mesta. Tento šuhaj je slabší ako ja, aj
mladší, a tiež ide do mesta. Vo všetkom treba vybadať to nové, v človeku
aj v stroji. Čo ste vy zbadali na tomto chlapcovi? Vraj ide si taký tuláčik,
dáme mu suchú kôrku a nech sa poberá. Vraví, že je zámočník. Ale akýže
je on zámočník?“
Rapavá naliala do kaše za lyžicu priezračného oleja a podala mi ju. Sofia
ju oslovila vľúdne:
„Pridaj oleja, keď máme hosťa.“
Rapavá porozmýšľala, pozrela na mňa, usmiala sa a pridala za tri lyžice.
„Aké je to v živote všetko tajomné a čudné!“ rozmýšľal som. „Šiel poľom
človek, zazrel medzi krovím vatru. Mohol sa k nej priblížiť, aj nemusel.
Ale priblížil sa a o hodinu ho už ľúbi žena. Keby sa tí dvaja aspoň boli
pozhovárali o sebe, o svojej minulosti. Ale reč bola o akomsi čudnom
biskupovi, o kartúnových šatách, čo si ženy ušili na sviatočné dni, o troch
rubľoch, čo tá rapavá zastrčila kdesi do škáry v doštenej stene baraku, a
teraz nedajbože ich nájsť.“
Sofia podávala kotlík čoraz bližšie ku mne a hľadela na mňa s veľkou
nehou. Cítil som sa zdravý, mocný, veselý.
„Len jedz, chlapče, nerozmýšľaj. My sme najedené, nemáme sa kde
ponáhľať, len ty jedz.“
Do tela mi vchádzal tichý, láskavý pokoj.
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„Takáto je teda naozajstná ľúbosť!“ rozmýšľal som. „A stretol som ju
celkom znenazdania na takomto mieste. Veď akože ináč, láska vždy príde
znenazdania. A predtým som vypisoval listy o indickom princovi, o
ostrovoch, luhal som sebe aj iným. Teda stačí pozrieť si do očí, ani na
meno sa netreba spytovať. Jej meno som sa dozvedel z rečí kamarátok, pre
ňu som bol ,zámočník', a tomuto zámočníkovi je hotová oddať celý život.“
Páčili sa mi jej rýchle, šikovné pohyby, celé jej malé a mocné telo, aj ten
pocit neprestajnej radosti, čo ju napĺňal, čo z nej vyžaroval a ktorému sa
podrobili a chápali ho všetci, čo s ňou prišli do styku.
Ženy jedli mlčky. Zavše mi niektorá podala chlieb alebo soľ. Spozorovali
našu lásku, spočiatku ich to zmiatlo, ale teraz si už mysleli, že to inak ani
nemôže byť.
Snažil som sa jesť pomaly. Ale Sofiine oči ma súrili. Usmievala sa, zuby
sa jej blýskali. Zhodila kožúšok. Dýchala zrýchlene.
„Len jedz, chlapče, jedz!“
Náhlivo som odtisol kotlík. Bol som sýty. Nezbadal som, kedy nás ženy
opustili. Sofia mi položila ruky na plecia a ticho povedala:
„Ale som sa ťa načakala! Čo som sa nasužovala.“
Bol som plný najčistejšej nežnosti, ktorá ma až oslepovala. Potreboval som
práve tieto slová, čo vypovedala. Kde sa tak naučila hovoriť táto dedinská
žena? Tam to nevedia. A sám som nevedel, kde je to „tam“, ani som
nechcel vedieť. Položil som jej hlavu na hruď.
„Chceš spať?“ spýtala sa zvučným, medeným hlasom.
„Už je načase,“ povedal som.
Vstali sme, držiac sa za ruky. Šiel som tackavo. To tackanie mi bolo
neobyčajne príjemné. Akoby sa vo mne uvoľnilo ... uvoľnilo všetko:
trápenie, nešťastie, neúspechy, podlosť kamarátov.
Trochu bokom, za malým pahrbkom, ležalo niekoľko kožúškov, vriec,
vankúšov. Ženy nám dali všetko, čo mali. Klesol som na kožúšky. Jeden z
nich mal rozodraný predok. Sám neviem, prečo mi to bolo také milé. Držal
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som ho v ruke.
Sofia sedela pri mne, kolená si objímala rukami.
„Ako vonia palina, cítiš, chlapče? A nad ránom, pred rosou, zavonia ešte
tuhšie. Ja zacítim vôňu týchto bylín zďaleka. Čo si neľahneš. Za chvíľu
spadne rosa, pod kožuchom ju ani nezbadáš.“
So smiechom upravila na mne kožúšok a povedala:
„A teraz zavoňalo kolomažou: asi ide dáky sedliak po hradskej. Voz je
nahrubo namazaný, aby nevŕzgal: sedliak sa iste bojí zbojníkov. Páchne
svieža kolomaž a sedliačik spí. Nuž ale dá sa teraz spať, šuhajko, povedz?“
„Nedá,“ povedal som a smial som sa tak isto ako ona.
Položila mi ruku na hlavu. Necítil som ani vôňu paliny ani pach kolomaže.
Ale onedlho som začul na hradskej dych mocného koňa a ospanlivý hlas
povedal: „No, ty spachtoš!“ Voz prešiel.
„A teraz zavialo z úžľabiny jahodami. Jahody sú teraz veľké, šťavnaté.
Zajtra ráno si môžeš natrhať, kým sa my tu mocujeme s podvalmi,“
Ľahla si ku mne. Jej teplá ruka mi padla na hruď. Len čo som pri sebe
pocítil jej horúce telo, zmocnila sa ma neprekonateľná ospalosť. Oči sa mi
zliepali. Chcel som si zodvihnúť viečka, načahoval som k nim ruku, ale
ruka sa mi skĺzla kdesi do trasľavého, vlnistého neznáma. Pokúšal som sa
nájsť stratenú šikovnosť, bývalú prenikavosť, čulosť.
Sofia ma hladkala, chcela ma prebudiť. Zazdalo sa mi, že na mňa padlo
niekoľko slzičiek.
Neverila mi a hovorila smutne:
„Nerob špásy, chlapče, otvor oči, lebo si dievky pomyslia, že som ti bola
na posmech!“
„Hneď, hneď,“ vravel som a iných slov som v sebe nenachádzal.
Cítil som, že napäto počúva, čo chcem povedať. Strhla zo mňa kožúšok.
„To je dobre,“ povedal som si a zmocnila sa ma ešte väčšia ospanlivosť.
Uvedomoval som si, že mi Sofia ohmatáva hruď, nohy - neverí, že som tak
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hrozne ukonaný. Iste si myslí: veď je mocný, pevný, zdravý ako buk!
„Vstávaj! Dievky za vŕškom sa už rehocú. Vzchop sa, chlapče! Veď sa o
chvíľu prikradnú ku mne a budem mať posmechu na celý život.“
Smiať sa? Ako sa možno smiať z toho, že sa človeku chce spať? Urazil
som sa. Sadol som si. Obzrel som sa po obrovskom beláskavom priestore,
ospanlivom a mlčanlivom, čo sa rozprestieral okolo mňa. Sofia sa radostne
chichotala:
„Vyspal si sa?“
No len čo ma objala, len čo sa ma dotkla horúcimi rukami, opäť sa ma
zmocnila ospanlivosť. Pritúlil som sa k nej a zaspal som.
Keď som sa prebudil, slnko stálo vysoko. Rosa už obschla. Dievky
spievali pri násype. Prehnala sa fučiaca lokomotíva. Rušňovodič kýval
dievkam špinavou handrou. Prekvapila ma jeho natešená, veselá tvár,
velikánske oči.
Pri mne spalo nasýtené maca. Vedľa ležala moja čiapka a čierny plášť s
kovovými levmi, všetko vyčistené, poriadne poskladané. Sadol som si,
pretrel oči. Výborne som sa vyspal a prebudil som sa ako znovuzrodený.
Ale pomaly sa ma zmocnil nejasný stud. Prečo dievky odpratali odo mňa
všetky svoje rárohy? A moje uložili, dôkladne vyčistili - či to neznamená,
že sme rozdielni a cudzí ľudia? Načúval som. Aj hlasy mali cudzie a
uvedomil som si, že spievajú len preto, aby ukázali: nepristavujte sa,
tuláci, choďte kade ľahšie! Aby som si nemyslel, že prišiel palier alebo
muž a ony sa zľakli. Koho by sa tie mohli zľaknúť?
A deň je taký sivý, popolavý. Slnce sa clivo schovalo za obláčik. Na vŕšku
palina. Ďalej prašná a osamelá cesta. Škrípe voz, páchne kolomaž, akoby
sa voz od včerajšej noci nebol pohol z miesia.
Ach, to je veru zle! Nie si jastrab, Vsevolod, ani vláčik! Krčil som sa,
hrbil, prestupoval z nohy na nohu. Bolo mi úzko. Po prstoch som zišiel z
vŕšku a pobral sa k hradskej. Nezavolajú na mňa?
Dievčenský spev na chvíľu zamĺkol. Spomalil som krok. Nie, nik na mňa
nezavolal. Spev zatíchol preto, aby sa začala nová pieseň.
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Mača mi spalo pod kabátom.
Prešiel som zo štyri versty po hradskej a odbočil na násyp. Vari už
nestretnem opravársku partiu, nestretnem lásku?
Dychtivo som túžil po úteche. Hneď som si vravel, ako dobre, že som
neostal pri Sofii. No, oháňal by som sa lopatou, vyťahoval by som
práchnivé podvaly, uvoľňoval skrutky. Pracoval by som zle, sedliaci by mi
ošomrali každú kôrku chleba a na budúcu jar by ma dali za pastiera.
Ale mohlo byť aj ináč. Sofiina krása a šikovnosť by ma primali učiť sa,
odišli by sme do mesta, stal by som sa správcom tlačiarne, Čítali by sme
spolu veselé knižky, jej pružné telo by chodilo v hodvábe, zadovážil by
som si klusáka a šli by sme spolu do kina; alebo by som ju za také dva
týždne naučil chodiť po povraze! Ako by sa na nej ligotal kostým s
krátkou sukienkou, ako zázračne by sa jej trblietali zlaté krúžky v ušiach!
Oficieri a kupci by jej posielali kvety a ja by som sa tešil z jej vernosti.
Násyp bol zarastený palinou. Podvaly majú od uhlia a oleja špinavú
tabakovú farbu. Aj tie oblaky sú akési mrzké, pripomínajú machorku.
Smutne som prekladal nohy, a keď som zazrel zastávku, rozhodol som sa,
že neodbočím. Nech mi nadávajú, veď nebudem ustavične len sára sebe
nadávať. Na zastávke stál nákladný vlak. Sprievodca s ovisnutými fúzmi
olovenej farby sedel na plošine vozňa. Smutne pozrel na mňa a otrčil mi
prst:
„Signalizuješ, že je život šťastný?“
„Keby bol šťastný, viezol by som sa v prvej triede, pán konduktor.“
„Trieda ešte neznamená šťastie. V prvej triede cestujú zväčša chorí.“ A
spýtal sa ešte smutnejšie: „Kde sa poberáš, zelenáč?“
„Do Kurganu, mesta cnostných ľudí, potomkov dekabristov, pán
konduktor.“
„Sadni si, odveziem ťa.“
Vlak sa pohol. Sprievodca povedal:
„Pol rubľa.“
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„Kdeže by som ja vzal pol rubľa?“
„A vari ťa mám viezť zadarmo?“ Tupo si ma poobzeral.
„Nemáš? Tak sa poďme hrať na ,frčky’.“
Dlho miešal karty.
„Dopredu ti vravím, ak vyhráš, aj tak dostaneš odo mňa, lebo cestuješ
načierno a všetko sa ti darí, ale ja mám prietrž a žena mi porodila
dvojičky.“
Usiloval som sa hrať pomaly, dlho som rozmýšľal nad každým ťahom,
karty mi padali, snažil som sa nadpriasť so sprievodcom rozhovor, ale on
mi nechcel prezradiť ani svoje meno.
„Čo tam po mene! Dosť ho počujem, keď som doma. Natrč nos!“
Tuho, s chuťou ma bil po nose a zlostne vravel:
„Veď ti ja dám šťastie! Veď ti ja ukážem rozháňať sa rukami!“
Nos mi červenel a puchol. Vlak šiel čoraz pomalšie a pomalšie. Spýtal som
sa sprievodcu:
„Koľko je ešte vierst do Kurganu?“
„Zunovalo sa mi počítať versty! Nemiešaj už toľko, rozdávaj.“
Hľadel som na tie šedivé fúzy, na jeho fučiacu a unudenú tvár, na lampáš,
čo mu stál pri nohách, obutých do širokých čižiem. Ach, nie je to všetko
jedno, či sa pichám ihlami, či ma sprievodca bije po nose? Tu i tam
dostanem určitú odmenu a cvičím si vôľu.
Čierna hradská obchádzala železničiarsku kolóniu a smerovala do
Kurganu. Pri čajovni „Spolok triezvosti“ bili sa mládenci hrubými
bôrovými papekmi. Prestupovali na mieste a snažili sa zasiahnuť
protivníka po hlave. Z obloka čajovne sa vykláňala pobelavá žena, v
zuboch držala otrhanú vlnenú šatku. Z očí sa jej liali slzy a za chrbtom jej
horekovala bezzubá starena: „Na koho ma tu zanechávaš...“
Vstúpil som do Kurganu s napuchnutým, rozboľaveným nosom.
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A s ešte boľavejším srdcom.

KDE SI NÁJDE VÝCHODISKO MÔJ SMÚTOK
Majfa sa vypýtala z tlačiarne na štyri dni, pridala k tomu aj nedeľu a odišla
s domácimi do hory „na huby“. V dome ostal iba dedko lampár a Aľoška.
„Ja huby nejem, ani les nemám v láske - močarina a spara,“ vysvetlil.
„Čo tu máte nového?“
„Ale, všetko po starom.“ Hľadel mi bezmyšlienkovite do očí a povedal:
„Mal by si zájsť do Kočeševovej tlačiarne. Majú tam vraj hrúzu
objednávok: Jevstafiev sa povadil s masliarmi a odovzdal objednávky
Kočeševovi.“
Sotva som prišiel, a už Jevstafiev! A od Jevstafieva mi myšlienky zaleteli
k jarmočným búdam, k mojím priateľom, k Núbii. Keby Marfa bola v
Kurgane, pozhováral by som sa s ňou, požartovala by, potešila by ma,
rozveselila.
„Budeš bývať u nás?“ spýtal sa Aľoška.
„Neprichodí mi. Veď som vám ešte aj od minula dlžen.“
„Napíšeš potvrdenku.“
Domnieval sa, že človek nemôže nezaplatiť, keď napíše potvrdenku.

Nastúpil som do Kočeševovej typografie sádzať noviny Kurganský
hlásnik. Tlačiareň bola vo vlhkom a dlhom suteréne. Nad ňou bol obchod
Kancelárske potreby a knihy. Sadzači aj tlačiari boli otrhaní, ustatí,
špinaví. Vedľa mňa za regálom stál vycivený, v tvári žltý sadzač
Dvojníkov. Občas sa ovalil hruďou na regál a dlho, prenikavo kašlal. Mal
suchoty v poslednom štádiu. Jeho dni boli spočítané a vedel o tom. Keď
kašeľ zatíchol, utrel si mokré pery a povedal s krivým úškrnom:
„Tak teda už neponesiem červenú zástavu. A tak rád by som ...“
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Bol poslancom petrohradského sovietu v deväťsto piatom roku a bol na to
hrdý. Po deväťsto piatom viackrát sedel vo väzení a nadohnal si tom
suchoty. Jeho potulky po väzeniach sa skončili v Kurgane, a teraz si
zarábal na cestu do Petrohradu a na darčeky deťom. Mol ich troje. Hovoril
o nich s radostným rozochvením:
„Hlavné, že deti sú vďaka súdruhom zaopatrené. Dvaja sú už sadzači a
tretí Študuje na gymnáziu. Budú z nich ľudia. Petrohradskí typografi sú
veľmi solidárni. Aj teraz by mi zaručene pomohli dostať sa domov, ale
nechcem. Aj tak som im dosť zaviazaný. Okrem toho chcem všetkým trom
deťom doniesť sibírske kožúšky, nech sa v nich popýšia, nech spomínajú
otca.“
Nebolo mu súdené kúpiť kožúšky, ani si nezarobil na bohvieakú ďalekú
cestu. Pochovali sme ho v svieži slnečný deň, keď vo vzduchu už bolo
cítiť jeseň.
Bolo mi clivo. Spomínal som na priateľov. Bol som k nim hrubý. Nemal
som im ubližovať. Neviem sa zdržať, a čo je hoden človek, čo sa nevie
ovládať? Nie, musím sa správať inakšie!
A neobyčajne jasne sa mi vynorila v pamätí smelá tvár Panfila Zacharina,
jeho smejúce sa pery.
„Ľahnime si dnes na pôjd,“ povedal zrazu Aľoška. „S holubmi sa človek
nebojí.“
„A čoho sa bojíš?“
„Umricov. Po pohrebe vraj nebožtíci blúdia po zemi.“
„Ti sú zakopaní. Čo by blúdili!“
„Duše. Tie sú ešte hroznejšie.“
„Prečo?“
„Nič o nich nevieme.“
Aľoška ma počastoval mliekom, dal mi dva krajce bieleho chleba, pod
hlavu mi položil svoj vankúš. Na pôjde bolo horúco, dusno, po plechovej
streche behali mačky, ale vône domu sa mi páčili, páčilo sa mi aj to, že
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mám hlavu na vankúši. V kútoch ospanlivo preberali krídlami holuby. Hej,
tu treba porozprávať niečo ušľachtilé, veľké a upokojivé. Aľoška ma súril:
„No rozprávaj už, chytro rozprávaj. Lenže nie o mŕtvolách.“
„Rozpoviem tí, Aľoška, o najživšom zo živých.“
„No vrav!“
Znova som si spomenul na Zacharina. Túži! som povzniesť Panfila,
ktorému som tak ublížil. Zaobliecť ho do pestrých, pekných šiat, aby aj
jeho život bol pestrý a pekný. Ale do akých? Povedzme, do kapitánskych...
Rieka, parníky, kapitánsky mostík...
Nuž som povedal:
„Porozprávam ti o kapitánovi Zacharinovi, Aľoška.“
„No vrav už!“
„Stalo sa to nedávno, keď sme si postavili búdu vo veľkom meste, na
brehu veľkej rieky..
„V akom meste?“
Dlho som nerozmýšľal. Zmocnila sa ma inšpirácia.
„V Samare.“
„To už hej!“
„Ide naproti mne po chodníku kapitán. Zastaví ma, mlčky ma poobracia na
všetky strany a povie basom: ,Nie ste oblečený podľa predpisov.´“
Aľoška od nadšenia až vypískol:
„To sú chlapi, tí naši kapitáni! Páčia sa mi!“
„Kapitán mi vraví: ,Čakajú na vás veľmi veľké nešťastia skrze vaše čelo.
V našom svete sa nedá žiť s takým čelom, ako máte vy, mladý muž. Skúsil
som to na vlastnej koži, kým som sa nestal kapitánom, lebo tu moje čelo
nahradili čelom lode.´ “
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„Čo nepovieš! Akože mu ho nahradili?“
„Venovali väčšiu pozornosť kapitánovi, lebo velil, kam má smerovať čelo
lode.“
„Už rozumiem.“
„ ,Poďte,´ vraví mi kapitán, ,musím napraviť vaše nešťastie, mladý muž,´ “
„V plnej paráde?“
Ďalej som rozprával Aľoškovi o tom, ako si ma lodný kapitán Zacharin,
fúzatý a solídny muž, doviedol domov a ponúkol ma čajom.
Zacharin hneď pojal ku mne hlboké sympatie, lebo zbadal, že som človek
s veľkými ambíciami. Nedávno stratil syna, ktorý sa mi podobal ako vajce
vajcu. Jeho syn Sena sa vám zaľúbil do gymnazistky, pretože však mal
ukrutne čapatý nos, gymnazistka ho odmietla a on sa zastrelil. Kapitán mal
so mnou súcit.
Podrobne som opísal kapitánov salón. Ozdoboval ho zelený zamat. Ešte aj
klietka, v ktorej sedel papagáj, bola zo zamatu.
„A ako vyzeral ten papagáj?“ spýtal sa Aľoša. „Rozprávaj mi podrobne o
papagájovi. Vravia, že u nás v Rusku niet papagájov, že sa tu nedržia. Ale
ja neverím. Rusko nie je taká krajina, že by v nej nejestvovali papagáje.“
„Na papagájovi nie je zaujímavé to, ako vyzerá, ale jeho schopnosť
vravieť ľudské slová.“
„Akej farby je papagáj? A aký má zobák?“
Prišiel som do pomykova. Jakživ som nevidel papagája, ale zrejme ani
Aľoška. Nuž mi odľahlo. Podrobne som opísal dlhé bledozelené krídla,
okrúhly sivý chrbát, a keď papagáj zakýval krídlami, videl som ich aj
zospodu, kde mali mäkkú pomarančovú farbu. Papagáj sa volal Lóra.
Lenže Aloškovi to ešte vždy nestačilo. Nuž som mu rozpovedal príbeh o
papagájovi a kapitánovi. Čo tak rád rozprával môj otec. Len som
kapitánovo orientálne meno nahradil obyčajným ruským - Zacharin.
„Zunovali sa Lóre naše šedivé končiny, veď aj tak má dosť šedivej farby
na krídlach. Zacharin sa chystá vyplávať do tropických krajov, a tu mu
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papagáj vraví: ,Mám k vám prosbu, Panfil Nikolajevič. Vyberie sa na
Jávu. Budete sa zastavovať v prístave Batávii a vplávate do umelého
kotvišťa Tandiung-Priok. A keď váš parník spustí kotvu, sadnite do člna a
vydajte sa hore riekou. A len čo dôjdete na také miesto, kde sa konáre
spletajú nad vodou a tvoria klenbu, uvidíte v konároch množstvo
papagájov; prosím vás, zavolajte im: Lóra vás pozdravuje! A to je všetko.’
Kapitán sa začudoval. Priplavil sa do prístavu Tandžung-Priok. Loď
zaslala, nakladajú na ňu uhlie. Nakladajú deň, nakladajú druhý. Kapitán
nemá čo robiť: pil minerálku, kvas, sódovku - nič nepomáha: spara a
horúčava. Vtedy mu loďmajster poradil: ,Mali by ste si spraviť výlet na
tienisté miesta, povedzme, po riečke, pán kapitán.“ Zacharin to aj urobil.
Keď zazrel nad hlavou konáre pospletané ako klenba a medzi nimi
poletujúce papagáje, spomenul si na svojho vláka, ktorého nechal v
Samare, a zavolal: ,Lóra vás pozdravuje! Sedí v Samare, v zelenej
klietke!“ Len čo to papagáje začuli, popadali všetky do vody, sypú sa
okolo loďky ako lístie. Kapitán sa zľakol, spotil sa ešte väčšmi a otočil
člnok.“
„Bodaj by sa nezľakol! No a ďalej...“
„Vráti sa kapitán domov, sedí v kresle pri klietke, hryzie orechy a popíja si
čaj. Papagáj tiež hryzie orechy. Vtom si kapitán spomenul na výlet po
prítoku rieky v kotvišti Tandžung-Priok a povedal Lóre, vraj tak a tak.
odovzdal som tvoj pozdrav, ale tvoji krajania popadali do vody. Len čo
papagáj začul tieto kapitánove slová, buch z bidielka na dno klietky.
Kapitán sa díva, papagáj sa vystrel, otvoril zobák, vyplazil jazyk a
prevrátil oči. ,To je somár,“ myslí si kapitán. Otvorí klietku, ohmatáva;
papagájovi zastalo srdce. Nazlostil sa kapitán na seba i na papagájovu
slabosť. Na vypchanie nie je Lóra dosť pekná. Nuž vyhodil milého
papagája von oblokom, rovno do jarku, lebo pred chvíľou bol lejak a
jarčeky vliekli všelijakú špinu do Volgy. Lenže papagáj nepreplával ani tri
kroky, keď roztiahol krídla, vzlietol a vraví, vznášajúc sa do výše: ,Ale si
somár, aj keď si kapitánom diaľkových lodí.“ Ako vysvitlo, papagáje mu
poradili, aby sa robil mŕtvym a tak sa vyslobodil zo zajatia. Nuž letí náš
papagáj do vlasti. Letí deň, letí druhý, a potravou mu je len pšenica a
kedy-tedy krumpeľ, ani chýru po orechoch, ani chýru po tropických
plodoch. Pokúsil sa jesť ríbezle, iba čo ho brucho rozbolelo. Vyletel pod
oblaky, poobzeral sa, a naokolo, na tisíce vierst, samá pšenica. Nuž sa
pekne vrátil k samarskému kapitánovi Zacharinovi a vraví: ,Ako vidím,
pre Rusko zákony trópov neplatia.“ “‘
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„Mal letieť na Sibír, trubiroh! Tam by sa mu lepšie vodilo, tam rastú aj
cédrové orechy, mal by čo žrať.´“
Aľoška ani trochu nepochyboval o pravdivosti tohto príbehu a ja som z
toho mal velikánsku radosť. Prvý raz som stretol takého dôverčivého
poslucháča.
Ráno nás prebudil pleskol holubích krídiel. Holuby sa usilovali dostať k
ovsu, ktorým kŕmili kone. Aľoška ich vypúšťal po jednom a podrobne mi
vysvetľoval cnosti každého z nich. Vyštverali sme sa na strechu. Odtiaľ
som videl, že strechy celého mesta sú pokryté holubmi. Mesto žiarilo
bielobou holubích krídiel. Zdalo sa, že strechy stenajú od náruživosti. Je
všeobecne známe, že holub je vták láskyplný a zdvorilý.
Podvečer sa vrátila Marfa.
Dlho mi stískala ruky a povedala iba:
„Schudol si!“
A tieto jej dve slová mi boli drahšie ako tisíce iných. Na skutku som
zabudol na skvelého kapitána Zacharina. A hneď mi prišlo na um: „Kde by
som chodil a načo? Aby som sa vrátil ako ten papagáj? Nebolo by
jednoduchšie zadovážiť si izbietku, priateľku, knihy a venovať sa
skutočnému sebazdokonaľovaniu, aby som si všade vedel zastať svoje
miesto?“
Z týchto myšlienok však vôbec nevyplýva, že som bol do Marfy zaľúbený.
Iba som túžil po priateľstve.

ZOCEĽUJEM SI VÔĽU
Nastala jeseň. Prešli sme spať do domu. V jednej izbe sme spávali šiesti
urastení a mocní ľudia. Piati na zemi, Marfa na posteli. Či bol paplón
krátky, či príliš teplo v izbe, no Marfa si v spánku vždy odkryla nohy - a
zavše veľmi vysoko. Nijako ma to nevzrušovalo. Vstal som, odložil knihu
a pokojne som jej zakryl pekné a mocné nohy paplónom.
Zoceľoval som si vôľu.
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Ale ako si ju zocelíš bez kníh? Lenže vo verejnej knižnici potrebné knihy
nemali.
Vtedy som začal šetriť. Aby som si bielizeň nemusel tak často prať, kúpil
som si kaučukový golier a manžety. Nohavice i topánky sa mi načisto
zodrali po jarmočných búdach. Už by bolo načase zadovážiť si nové.
Veľmi som túžil po nových šatách. Ale obmedzil som sa na obšívanie.
Marfa mi pomáhala.
Onedlho mi začali chodiť doporučené zásielky, pokryté voskovými
pečaťami a razidlami „Petrohrad“. Kúpil som si Papusovu „Praktickú
mágiu" (čiernu a bielu) z roku 1912, tri zväzky; „Magické rastliny" od
Pavla Sedira; „Psychológiu sugescie“ od doktora filozofie B. Sidisa, z roku
1902; „Psychometriu“, preklad z angličtiny v redakcii Singa, z roku 1908;
„Frenológiu“, „Astrológiu", „Chiromantiu", „Špiritizmus“ od tohože
autora; „Magnetizmus a hypnotizmus“, prednášky profesora psychológie
doktora J. Ozoroviča, vydané v časopise „Rébus“ roku 1896. Potom sa na
mňa valili úvahy, ktoré predniesol jog Ramačaraka: „Náuka o dýchaní
indických jogov", „Náboženstvo a tajné učenie Orientu“ a „Ako sa stať
jogom“ od Suomi Abedananda.
Treba žiť podľa systémov, hovorili knihy. Neprečítal som ani jednu
kapitolu bez toho, aby ma neokúzlil nejaký nový systém. Systém Sankia!
Systém Vedanta! Systém joga Pelandžaliho! Všetky tieto systémy sa
nijako nevedeli dohodnúť medzi sebou, dokonca aj slová písali rozdielne.
V jednej knihe sa písalo „dobro“ s veľkým písmenom, v druhej sa s
veľkým písmenom písala „sila“ a „dobro“ s malým. Spočiatku som sa
nazdával, že nemajú dosť písmen, ako sa nám to stávalo v Kočeševovej
tlačiarní, kde sme občas museli plagáty sádzať písmenami rozličného typu;
neskôr som však pochopil, že každý systém sa usiluje prekabátiť, oklamať
druhý systém. „To je mrzko, veľmi mrzko, páni Indovia,“ rozmýšľal som.
„Tak som sa spoliehal na vašu počestnosť!“
Na stene medzi oblokmi viselo zrkadlo, v ktorom sa človek nemohol
riadne vidieť. Kukali sme doň iba letmo, aby nás to príliš nerozladilo.
Postavil som k zrkadlu malý stolík, kúpil som si petrolejovú lampu
„sedmičku“. Priamo z obloka vidieť na druhej strane ulice, pri tehlovom
múre, rad topoľov, moknúcich v daždi. Múr sa márne usiluje zakryť
liehovar. Iba neskorá noc mu je spoľahlivou ohradou.
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Čítal som knihy o fakírstve, až kým mi purpurové brieždenie neodhalilo
tehlový komín liehovaru. Svedomité som dišputoval s každým systémom a
opúšťal som ho neuspokojený, lebo na konci zakaždým stálo niečo takéto:
„Musíme však jasne konštatovať, že výklad, ktorý sme tu podali,
nevzťahuje sa na vyššiu triedu javov, ktorou sa zapodievajú učitelia a
veľkí predstavitelia okultizmu. Títo ľudia si podrobili prírodné sily
vyššieho druhu a používajú svoje vedomosti pre blaho a vývin ľudstva.“
Smutne som hľadel na tehlový komín. Z topoľov sa lialo toľko vody, že
bolo nepochopiteľné, prečo tu netečie rieka. Prešiel opitý chlap, ktorý po
každom druhom kroku spadol z chodníka. Mal by spať, a on sa tu potĺka.
Spoza topoľa vyskočila žena. Pokúšala sa chlapa zdvihnúť - a zrazu: plesk,
plesk! - chlap jej šikovne vylepil dve zauchá a zase sa skydol. Žena sa ho
znova pokúšala zdvihnúť. Díval som sa na túto hlúpu scénu. Jeseň
prehlušovala ich hlasy. Tu máš to ľudské blaho!
Ten istý jog Ramačaraka hovoril dolej: „Indická myseľ ide svojou
vlastnou častou, cudzou z hľadiska Západu, ktorý vidí prevahu a cnosť v
svetskej sláve. Orient sa pevne pridržiava náhľadu, že pravda je iba pre
vyvolených, ktorí sú pripravení prijať ju.“
Knihy ma trápili, bezmála sa mi vysmievali. Či sa netýkali mňa ich
výroky: „Fakír nemá vedecké pohnútky ani vznešený duchovný ideál“?
Zavše sa mi zdalo, že ma jednoducho nemôžu naučiť viac, ako viem sám.
Spomenutý jog Ramačaraka napísal: „Mnohé psychické javy sa môžu
vyskytnúť iba v Indii, vďaka zvláštnemu psychickému stavu más, ktorý
tam panuje.“ Akoby sa bál, že môžem prísť do Indie overiť si jeho slová,
náhlivo dodal: „Fakír s pohŕdaním odmietne ponúkané peniaze a radšej
umrie, akoby mal vydať svoje tajomstvo. Bezvýsledné boli všetky snahy
Európanov preniknúť do tohto posvätné ochraňovaného tajomstva
fakírov.“
Systémy súvisle vysvetľovali iba rytmické dýchanie, ktoré je schopné
vytvoriť „majú“, čiže ovládnuť pocity prítomných a prinútiť ich vidieť to,
čo v skutočnosti nejestvuje.
Dýchal som presne podľa ich pokynov.
Dýchal som mesiac, druhý, tretí.
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Prinútiť ľudí vidieť to, čoho v skutočnosti niet!
Hľadel som do matného zrkadla a zdalo sa mi, že beriem prázdnu truhličku
a obraciam ju. Z truhličky vyliezajú hady, prehýbajú sa, hojdajú, hrubnú.
Už sú veľké ako poriadna tyč. Lusknem prstami, hady zmiznú. Potom
chytím koniec povrazu a vyhodím ho do vzduchu. Povraz sa dvíha. Pustím
ho. Nepadne a jeho spodný koniec sa kníše niekoľko siah nad zemou,
akoby druhý koniec bol priviazaný niekde vo výške. Vydám rozkaz
svojmu pomocníkovi. Chlapec sa štverá po povraze vyššie a vyššie, až
zmizne v oblakoch. Zatlieskam. Vyskočí z davu.
Potom zasadím do zeme slnečnicové semiačko. Pokývam rukami, zjaví sa
zelený klíček. Chytro sa rozvíja, už má listy, už vidieť široký kvietok.
Odtrhnem lupienky a ony pokryjú celú čistinku. Potom zavolám
pomocníka, drgnem doňho a on sa začne krútiť ako vĺčok. Jeho pohyby sa
zrýchľujú. Chlapec zmizne vo vzduchu ako vrtiaci sa vĺčok. Vezmem
vedro vody a vylejem ju. Voda sa leje nepretržite a zapína celú čistinku. A
na kraji čistinky, opretý o osiku, stojí Filippinskij a ťažko fučí. Kovaľov
počíta tržbu. Zacharin blýska očami a rozhutuje, ako by sme sa mali
vytiahnuť, aby na budúce predstavenie prišlo dvetisíc ľudí namiesto
dvesto!
Cnelo sa mi za priateľmi, v ktorých som sa kedysi tak sklamal. Zavše som
tú clivotu pripisoval tomu, že zima je už predo dvermi, že nemám kožuch,
že je ťažko nájsť si žiakov.
Fakírovi žiaci musia zástup uviesť do stavu očakávania. Musia hrať na
ľahkých nástrojoch a vyludzovať zvláštne, tlmené zvuky, pri ktorých fakír
pomaly a ospanlivo spieva slová, končiace sa na „u-um“.
Ti sú tiež dobrí! Napíšu na „u-um“, ale aké slová má fakír pomaly a
ospanlivo spievať, to vie len sám pánboh! Vzal som písanku a vyhutoval
som:
Perpetuum...
Akvárium...
Terárium...
Konzílium...
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Veľký to um!
Pekný opossum!
Guľka dum-dum ...
Máriine nôžky sa vystrkujú spod paplóna. Možno je tu príliš prekúrené ...
Tá horúčava - to je starostlivosť o mňa. Neviem, ako prišli Samaninovci na
to, že chcem zložiť učiteľskú skúšku. Ale v izbe je zo dňa na deň
horúcejšie. Pravdaže, fakír musí vyhľadávať a čeliť všelijakým
pokušeniam, ale prečo sa to má začať práve dievčenskými nôžkami?
Lepšie je pestovať v sebe úprimnosť, vstávať za svitu a nemyslieť na tie
sedemnásťročné nôžky, pevné a dlhé, s priezračnou pokožkou.
Uprene sa dívam do zrkadlu, Myslím na slová joga Hamačaraku, ale v
skutočnosti by som najradšej pomohol Marfe oslobodiť sa od ťažkého
prešívaného paplóna.
To som od svojej vôle naozaj nečakal, že mi vyparatí takýto fígeľ.
Usiloval som sa hľadieť do knihy. Nastrkal som si do goliera špendlíky
tak, že keby som sa obrátil, pichli by ma a pripomenuli moje predsavzatie.
A predsa som sa obracal a znášal to pichanie. Obzeral som sa dovtedy,
kým sa nôžky nerozplynuli, nestratili obrysy. Hrozne sa mi žiadalo
dotknúť sa ich. Zdulo sa mi, že sú chladné ako kov. Bolo by to treba zistiť.
Najradšej by som si bol uviazal ruky, ale ako potom obracať stránky?
Obracal som iba hlavu, bál som sa obrátiť celé telo. Keď ma už
neznesiteľne rozbolel krk, díval som sa na Marfu do zrkadla. Ležala so
zakrytou hlavou- a v kalnej hladine zrkadla, bledej a vodnatej, videl som
iba jej nohy.
Žena bez hlavy! Konečne som uzrel ten trik, ktorý som už dávno túžil
vidieť a ktorý som chcel predvádzať aj sám. Ha-ha!
Stravu som mal sýtu. Stučnel som. Líca mi kvitli. Veľmi búrlivo doliehal
na mňa môj vek. Zdalo sa mi, že Samaninovci chcú, aby všetko v ich
dome bolo mocné, pevné, im primerané; a napínam všetky sily, aby som
bol práve taký ako oni. Napríklad v pitvore bývala žobráčka Gavrilovna.
Je to kyprá a mľandravá ženská, ktorá sa vypásla na chlebe, Čo hádzali
holubom. Zlostila ma jej hrubosť, jej tučnota, hoci bola mladá, zo
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dvadsaťdvaročná. Hrubá mužská sila ju nadchýnala. Keď videla dáku
bitku, až tak pišťala od radosti; a keď popri nej prešiel dáky mocný chlap,
chytila ho za ruku a vravela: „Daj dvadsať kopejok,“ a v očiach mala
žiadostivosť.
Napínalo ma také tajomstvo, po ktorom som túžil najmenej. Pobúrené som
si prezeral v zrkadle svoje ružové líca. Fakírske systémy ma
nevyčerpávali.
Dlho som sa prechádzal po kurganských uliciach. Už dávno napadol sneh.
Chodil som, chodil do úplného vyčerpania. A len čo som sa vrátil domov,
spadla zo mňa únava ako šibnutím zázračného prútiku!
A predsa som nevládal čítať fakírske knihy. Nevládal som rozmýšľať.
Nevládal som sa prechádzať po zimných kurganských uliciach.
V dome bolo predúsvitné ticho. Odtisol som stolček. Nevládal som
pristúpiť k Marfinej posteli. Bál som sa škandálu, myslel som si, že
zblíženie je pre moje city príliš prízemné. Ani ruku som jej nestískal,
nikdy som nehľadel na ňu nejakým významným pohľadom. Zvyšky mojej
vôle ma viedli k inej, vznešenejšej láske! Ak si už chcem rozvíjať vôľu,
tak nejako ušľachtilo.
Ale čo si počať?
Mača, ktoré badateľne narástlo a stučnelo, nerušene mi spalo na kolenách.
Jemu je dobre. Jeho netrápi fakirstvo.

NESKORO V NOCI
Začul som za chrbtom šuchot a obzrel som sa. Marfa, zababušená do
paplóna, s nohami skrčenými pod sebou sedela na posteli a šúchala si oči.
„Čítaš?“ spýtala sa trochu zachrípnutým hlasom. A pokračovala, nečakajúc
na odpoveď. „Ja si to predstavujem tak, že knihy treba čítať, keď človek
niečo stavia. Dom, stroj, ľudskú spoločnosť. Aby mu kniha radila.“
„Ja staviam človeka. Dobrého. A keď bude veľa dobrých ľudí, aj
spoločnosť bude dobrá.“
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„Ale veď kreslíš aj akési stroje.“
„No to len tak, fantázia,“ povedal som v pomykove. Moje náčrtky boli
naivné, ale pritom som túžil stať sa Michejevom, ba možno aj samostatne
vytvoriť „Let satana“.
„Zhováral si sa s Danilyčom?“
Danilyč je zámočník, kučeravý, okrúhly starček, pomocník dedka lampdra.
Je mlčanlivý, ustavične krúti hlavou a pokyvkáva pravou rukou, akoby sa
odhodlával urobiť niečo mimoriadne dôležité. I jeho tvár, hladká a ružové
ako tvár dieťaťa, je plná akejsi čudnej vážnosti.
„Pozhováraj sa s ním. V jeho hlave všetkým predmetom akoby narástli
krídla.“
Po chvíľke sa spýtala ešte tichšie:
„A nečítal si niekde, Vsevolod, ako treba vyvábiť hady z dier?“
„Čo furt máš s tými hadmi, ropuchami..
„Ropuchy sú aj pekné.“ A zašepkala, ukladajúc sa na bok:
„Pamätáš sa, na jeseň sme boli na hubách? Zbieram, zbieram a zrazu v
kroví čosi zašuchoce, ale lak ťahavo, dlho, akoby niečo liezlo. To bola
zaručene obrovská užovka.“
„Netáraj!“
„Namojdušu. Chyť mi takú užovku, Vsevolod. Budem ti do smrti
vďačná.“
A zovrela oči.
Díval som sa na ňu s bratskou nehou. Otvorila oči, ospanlivo sa usmiala a
spýtala sa:
„A rozmýšľal si pri tých knižkách niekedy o tom, že ľudia musia žiť
spravodlivo?“
„Rozmýšľal.“
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„No a čo?“ spýtala sa a znova zažmúrila oči.
„Budú žiť spravodlivo a dobre.“
„Kedy?“
„Nuž dakedy.“
„A keby tak zajtra?“
„Ako to?“
„Veľmi jednoducho. Čítal si, že jestvuje proletariát? A ten proletariát má
svoje túžby. Bezhraničné. Všetkého ľudu. Raz si povie a uskutočni ich.
Zobudím ťa dakedy ráno a poviem:
„Vsevolod, nastala spravodlivosť. My sme ju vytvorili.“
„Ja som nevytváral.“
„Ale nevrav? A chceš? Musíš chcieť. Každý musí, všetci ...“
A zaspala s milým úsmevom na svojich trochu tenkých, no napodiv krásne
krojených perách.
„Treba odtiaľto odísť,“ pomyslel som si. „Nechce sa mi, sú to milí ľudia,
ale treba. Teoretická príprava, to ešte ako-tak zbaví. Ale akože tu môžem
robiť praktické pokusy, keď v izbe spíme šiesti, keď sa bojím prevracať
stránky kníh, aby som ich tým šuchotom nezobudil. Veď už čoskoro bude
treba strúhať, tesať, vŕtať, letovať ..

NA NOVOM MIESTE
Ubytoval som sa na predmestí pri rieke Tobol u istej Riazevovej - muža
mala na vojenčine - v kúpeli, za rubeľ päťdesiat na mesiac. Rozhodol som
sa šetriť a vypočítal som si, že z osemnástich rubľov, ktoré mesačne
zarábam, môžem veľmi slušne vyžiť za osem.
Za dva roky si našetrím dvestoštyridsať rubľov, budem ovládať svoje
remeslo, a keď ma povolajú na odvod, pustím tam na nich takú „majú“, že
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mi všetky vojenské vrchnosti nadosmrti dajú pokoj. Nenávidel som
kasárne, vojakov, skáčucich cez dreveného koňa, hrazdy, terče na streľbu,
prašné, šedivé, suchopárne cvičište.
Vláčil som raždie spoza Tobola a kúril si ním do pece; kým sa kamenná
pec rozohriala a zovrel obed, zbieral som sily na rozmýšľanie.
Úcta, to je môj najvyšší duchovný ideál!
Treba si vážiť všetko, Čo vidíme okolo seba. Treba si vážiť všetko, čo
robíme. Mudrci sa mýlili, keď kázali ľuďom, aby sa milovali. Kdeže
milovať sa! Keby sme docielili aspoň akú-takú vzájomnú úctu.
No len čo som začal rozmýšľať o úcte, toto slovo, ktoré predtým zaberalo
tak málo miesta v mojich predošlých úvahách, dostalo odrazu množstvo
odtienkov, významov. Ako vidieť, jestvuje úcta, ktorú si prejavujú ľudia
navzájom. Napríklad podľa môjho ideálu to vyzeralo tak, že by som si mal
vážiť Filippinského, ale ťažko mi bolo nájsť si nejaké argumenty pre
takúto úctu. Vonkoncom som si ho nevážil, hoci sa mi po ňom trochu aj
cnelo. Venoval som Filippinskému niekoľko večerov. Sedel som na
lavičke so skrčenými nohami a uprene som hľadel do malého oblôčka,
ktorý každú noc zavial sneh. Ráno, keď som sa poberal do práce, odhádzal
som závej, ale do večera sa znova strhla fujavica. Došiel som k záveru, že
Filippinskij sa sám musí naučiť vážiť si ľudí. Zapisoval som svoje
myšlienky do písanky „Jeho najvyšší duchovný ideál“, a len čo som opísal
svoj vzťah k Filippinskému, hneď som naňho prestal myslieť. V týchto
písankách som našiel učiteľa, ktorý mi tak dávno chýbal. Večer som
zapisoval svoje myšlienky, ráno som si ich s nadšením čítal.
V noci zavše prišiel Aľoška. Ľahol si horeznačky na lavičku, prehodil
nohu cez nohu a spytoval sa:
„A nebojíš sa tu sám?“
„Nie som sám. Mám tu mača.“
„Pod oblokom sa ti iste čerti ponevierajú. Radi spávajú v kúpeľoch, a ty si
ich vyhnal.“
„Ja som s čertami jedna ruka,“
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A porozprával som mu, ako som v detstve zapredal dušu diablovi.
„To nebolo, právoplatná zmluva,“ povedal Aľoška vážne, „nebol si
plnoletý.“
„Môžem ju teraz obnoviť. Zapredáme sa spoločne, chceš?“
Aľoška vyskočil.
„Bodaj ťa stislo! Čo ma strašíš?“
A náhlil sa preč, akoby sa bál, že ho donútim, aby tiež podpísal zmluvu.
Zohol sa v nízkych dverách a pristavil sa.
„A ženské chodia k tebe?“
„Toho sa ja zdržiavam, kamarát.“
„Akýže je to život bez ženských! Ja som teraz prišiel na to, že v nich je
celý vtip.“
Aľoška je zaľúbený do jednej z Jevstafievových žiačok, žonglérky a či
akrobatky. Prvý raz ju videl v kostole. V nedeľu a najmä cez pôst vodia
Jevstafievových žiakov na omšu i na večiereň. inokedy ich nemožno
vidieť: do Jevstafievovho domu chodievajú neskôr ako Aľoška do
tlačiarne a odchádzajú skôr.
„Mal by si za ním zájsť. Čo sa fúkaš?“
„Akurát ma potrebuje!“
„Ja ťa potrebujem!“ sipel Aľoška a gúľal pritom očami.
„Ja trpím. Veď ti je predsa len rodina. Pôjdeš?“
Keď som odmietol, zaplesol dvere a odišiel.
Raz sa zjavil Danilyč. Dlho si otriasal sneh z kapcov, uhládzal si šedivé
kučery, potom sa usadil vedľa mňa a povedal nežným hláskom:
„Mohol by si mi ukázať tie plániky?“
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„Keď sú nanič,“ odpovedal som zapýrený, lebo som sa hanbil.
A zároveň som túžil ukázať mu svoje fantázie.
„Len nebuď taký hrdý. Veď som ja pomáhal aj pánu Michejevovi.“
„Bol si v Pavlodare?“
„Aj v Pavlodare, aj v Semipalatí, aj v Omsku. Lenže ja som ti notorický,
nikde sa nezdržím. Všade sa mi vidí, že tam majú slabú pálenku.“
A zasmial sa neveselým smiechom.
Ukázal som mu nákres „Hovoriacej hlavy“. Na stole sa mala zjaviť hlava
bez trupu, ktorá odpovedá na otázky, je, pije, fajčí.
„Vari sa ti cnie po jarmočných búdach?“ spýtal sa Danilyč, prezerajúc si
nákres.
„Iba sa chcem postaviť na vlastné nohy. A potom, vieš, v lete je v
tlačiarňach málo objednávok, ešte ma trafia prepustiť - a nádennícka
robota sa tiež tak ľahko nenájde. A s takými aparátmi by som si po
jarmokoch poľahky vytĺkol tri ruble na deň.“
„To je pravda.“
Zoširoka sa prežehnal, odtisol môj nákres a povedal:
„Tak sa v mene božom dajme do roboty. Len jednu podmienku mám:
zaves do kúta ikonu, ja som pobožný človek.“
Malý kúpeľ sa naplnil rinčaním kovu, klepotom kladiva, sipotom
hoblíkov, piskotom píly. Danilyč pracoval náruživo a šikovne, tak šikovne,
že moju pomoc ani nepotreboval.
Spravili sme trojnohý polkruhovitý stôl. Medzi nohy sme osadili zrkadlá
tak, aby jedno bolo v pravom uhle k druhému, a tretiu, najširšiu stranu sme
nechali voľnú. Uprostred stola je otvor so záchlopkou, cez ktorú sa ľahko
môže prepchať hlava. Polom sme z miestnosti všetko odpratali. Osiali iba
holé steny. Stôl sme postavili otvorenou stranou k zadnej stene a zrkadlami
k divákovi, aby noha, kde sa zrkadlá schádzajú, bula uprostred, rovno
naproti divákom. Bočné steny sa odrazia v zrkadlách a divákom sa bude
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zdať, že vidia medzi nohami stola zadnú stenu. Lenže vzdialenosť stola od
bočných stien a od zadnej musí byť rovnaká.
A vtedy línia dlážky - skutočná i odrazená zrkadlách - bude tvoriť
priamku. Ja som sa ustavične zdržiaval pred stolom, nepohol som sa do
úzadia miestnosti. Keď som divákov presvedčil, že na stole i pod stolom
nič nie je, vzal som truhličku asi pol druha stopy dlhú, širokú i vysokú, dal
som divákom pozrieť, že nič neobsahuje, a prevrátil som ju nad stôl presne
nad záchlopkou. Kým som rozprával, že sa v truhličke zjaví hlava, môj
pomocník, sediaci pod stolom a skrytý pred obecenstvom zrkadlami,
otvoril záchlopku a prestrčil cez ňu hlavu. Keď sme truhličku zložili zo
stola, uvidelo obecenstvo na stole hovoriacu hlavu.
Obecenstvo predstavoval Aľoška.
Bol neobyčajne vzrušený, prekladal z miesta na miesto stolček, hneď sa
krčil, hneď vystieral. Tvár mu blčala.
„No tento Vsevolod!“ kričal. „Veď som vravel, že ten prevráti hore
nohami celý svet.“
A nútil nás opakovať „pokus“ aj desať ráz.
„A ďalšie číslo?“ spýtal sa Danilyč, tiež zachvátený nadšením.
Povedal som:
„Výstrel z revolvera.“
Vzal som bubienkový revolver - sám neviem, ako sa dostal do môjho
áreštantského majetku a môj strážca ho nezbadal - a požiadal som
Danilyča, aby ho nabil. Potom som postavil na stôl šesť sviec: na jednu
stranu tri zapálené, na druhú tri zhasnuté.
„Môj výstrel,“ povedal som Aľoškovi, ktorý hľadel na mňa, červené pery
od údivu otvorené, „zhasí tri zapálené sviečky a zároveň zapáli tri
zhasnuté.“
„Tu nie je potrebná aparatúra,“ vysvetlil som Danilyčovi.
„Treba vziať tri neporušené, čerstvo uliate sviečky, rozstrapkať knôt ihlou
a vložiť doň zrnko fosforu. Celý fígeľ je v tom, aby sa človek nedotkol
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fosforu prstami, ale použil ihlu."
„Aparát mi vymysli, aparát!“ súril ma Danilyč zadychčaným hlasom.
„Aparát!“ kričal Aľoška. „I ja budem pomáhať. Čo to tam ešte máš
pokreslené?“
Povedal som:
„Vrabca s magickým hlasom.“
Danilyč, červený od vzrušenia, prekladal nástroje z miesta na miesto a
spytoval sa:
„Ukážeš mi?“
Podal som mu nákres a vysvetľoval:
„Vrabec, ako iste viete, je vták. Vidíte ho sedieť na fľaške a spievať
pieseň, akú mu rozkážu, nevynímajúc ani árie, ktoré šikovný divák zloží
hneď na mieste a zaspieva pred vtákom. Spieva ich práve tak znamenite,
keď ho zložia z fľašky a postavia na inú fľašu alebo na ktorýkoľvek stôl. Z
úst mu vychádza dych a kolíše plameň sviečky, ktorú fakír drží na dôkaz
toho, že ten vták má magický hlas. Deje sa to preto, že za závesom ktorý
zakrýva časť javiska, sú dva prázdne kovové kužele. Tieto kužele slúžia
fakírovmu pomocníkovi za trúbu. alebo presnejšie, tvoria ozvenu, a tak sa
jeho hvizd ozýva niekoľkými smermi, podobne ako dve vypuklé zrkadlá
rôzne zakrivené z rozličnej vzdialeností odrážajú obraz, ktorý zachytil ich
fókus. Pomocník napodobňuje vtáčí hlas a píska pesničky naspamäť alebo
z nôt. Ak je ária, ktorú má vták zaspievať, ťažká a pomocník ju nevie na
prvý raz zapískať, oznámi fakír obecenstvu, že vták sa musí rozcvičiť na
nejakej známej árii, aby potom mohol prejsť na požadovanú. Túto
prestávku využije hudobník skrytý za scénou: naučí sa ťažké partie, a keď
druhý pomocník dokončí známu áriu, začne pískať. Vták má v tele
neveľký dvojitý mech, ktorý uvádza do pohybu obrtlík. Tento obrtlík je
zapustený do hrdla fľašky a upevnený na drievku, ktoré nevidieť, lebo
fľaška musí byť z tmavého skla. Kúsok dreva, prilepený kolmo na
pohyblivé dno fľašky, ktoré je odrezané, uvádza mech do činnosti, lebo na
dne je upevnená páčka, zapustená pod stôl. Páčku poťahuje fakír pomocou
drôtu, pripevneného o stolovú nohu. Keď fakír vezme vtáka do rúk, potlačí
dno fľašky prstom a tým vychádza vtákovi z úst rovnomerný dych, ktorý
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odvracia divákovo podozrenie, že v stole je skrytý nejaký stroj.
„Dáme sa do toho!“ zvolal Danilyč.
„O tom potom,“ povedal nerozhodne Aľoška, „lenže ako to bude,
Vsevolod, keď nemáš sluch? Veď tu treba spievať árie!“
„Naučím sa,“ odpovedal Som optimisticky. „Čo som ja horší ako vták?“
Ako sa mi často stávalo, aj teraz bola moja odpoveď príliš sebavedomá.
„Vrabca s magickým hlasom“ som nepredstavoval často. Všetky moje árie
prechádzali do nápevu „Ach môj pitvor, malý pitvor“.
Spravil som plán fakírskeho „prenosného stola“. Stôl mal množstvo
všelijakých priečinkov, priehradiek, poličiek, dutých nôh. Na „optické
premeny“ som spravil z dreva figúrky medveďa, leva, mačky a polepil
som ich kožkami. Tieto zvieratá som postavil medzi umelé stromy. Díval
som sa na svoj drevený zverinec a predstavoval som si, ako privádzame do
izby divákov a prezeráme si ju. Nik nemá potuchy o odsávacej kulisovej
stene, polepenej tapetami. Keď si diváci prezrú miestnosť, ustúpia ku
dverám. Odo dverí vidia fakíra, ktorý sedí na svojom zvyčajnom mieste,
vo svojom zvyčajnom odeve. Fakír spustí oponu. Vezme z kulís maketu
zvieraťa a pomocou železných klincov, ktoré sú zatlčené v nohách makety,
zabodne ju dolu hlavou do povaly nad sebou. Fakír zdvihne oponu a
zároveň zatiahne otvor vo dverách trojstranným sklom alebo prizmou päť
palcov dlhou a dva širokou. Diváci vidia fakíra, ktorý sa premenil na
medveďa!
Vyplnil som stred veľkého pivového pohára fóliou a ostatok som zatrel
čiernou farbou. Ak na dno tohto cylindrického zrkadla položíme obrátený
obraz, ako so to robí v laterne magike, a patrične ho osvetlíme, vyzerá vo
vzduchu nad ústím zrkadla tak prirodzene, že sa ho divák už-už chce
dotknúť. Ak obraz, položený na dno zrkadla, poťahujeme pomocou vláska,
pohybuje sa. Smial som sa. Teraz môžem zaľúbenému ukázať jeho
milovanú alebo vyvolať „dušu“ nebožtíka. Žiaľ, nemal som k dispozícii
veľké zrkadlá, najmä vypuklé. Nuž som vymyslel, že si kus sľudy a
potiahnem zrkadlovou fóliou
Koniec koncov by sme boli aj spravili fakírsky „prenosný stôl“, lenže na
nešťastie Danilyča zložil záchvat pitia, a to taký prudký a dlhodobý, že
mohol vytriezvieť prinajlepšom ak na jar.
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Treba sa ponoriť do seba a zdokonaľovať.
Že by som sa dal na vegetariánstvo?
Veď ako fakír sa musím celkom priblížiť k prírode, byť bralom zvieratám,
vtákom, plazom. Keď som si pomyslel na plazy, striaslo ma, ale čo robiť?
Keď som sa raz dal na fakírstvo, treba fakirčiť,
Začal som si odvykať od masa. Pravdaže, pomaly.
Pomalé odvykanie som pokladal za najúspešnejšie riešenie tejto otázky.
Predtým som jedával nepravidelne: alebo celkom nič, alebo na jedno
posedenie zo dvesto peľmeňov a k tomu funt varenej klobásky. Teraz som
peľmene úplne zanechal a od funta varenej klobásy som prešiel na pol
funta. Pol druha mesiaca som sa držal na osminke funta. Dlho som sa
díval, ako táto osminka, nakrájaná na tenké plátky, presvecuje cez papier.
Raz sa mi zdalo, že vtáky v lese si robia posmešky z človeka, ktorý sa im
chce priblížiť takým čudným spôsobom; raz som si za štyri kopejky, čo
stála osminka klobásy, kúpil v údenárstve lacných odrezkov a zjedol som
oveľa viac ako osminku; inokedy som zas rozmýšľal, či by nebolo
jednoduchšie kúpiť si za štyri kopejky funt podradného mäsa a uvariť
kapustnicu.
Pomaličky som si zvykal na zdržanlivosť. Súkenné nohavice som načisto
zodral. Ušil som si z čertovej kože košeľu poniže kolien a široké nohavice,
ktoré mi zakrývali roztrhané topánky. Síl som dlho, zo dva týždne. Šitie je
veľmi príjemné zamestnanie. Horšie bolo obšívať gombíkové dierky. Aj
topánky mi už dosluhovali, ale raz darmo, na to som si predsa len netrúfal,
aby som si ušil nové.
Keď ma šitie unavilo, sadol som si po turecky na lavičku v kúpeli a
privykal som na rozjímanie. Zapisovať alebo vymýšľať triky je oveľa
ľahšie ako rozmýšľať o vysokom duchovnom ideáli! Ostatní filozofi však
vedeli abstrahovať celú tú hrúzu svojich myšlienok od predmetov. Pre nich
je breza jednoducho strom, ktorého farbu si ešte vedia predstaviť, ale lístie
už sotva, a čo je najhlavnejšie - všetky brezy sa navzájom podobajú.
No len čo som si ja pomyslel na brezu, hneď som videl brezový háj, cítil
som jesennú vôňu, čo z neho vychádzala, počul som bzukot včiel v tráve.
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Vďačne by som pozoroval tento hájik zobďaleč, ale neudržateľne ma k
nemu vábilo. Už som pri ňom a uprene pozorujem kmene i lístie. Jeden
kmeň je rozštiepený ako vidly a na mieste, kde sa rozdvojuje, má malú
bútľavú; druhý, krajný, má také množstvo konárov, rozprestierajúcich sa
na všetky strany, že to vyzerá, akoby odtískal každého, čo sa k nemu chce
priblížiť. Jeden strom má kôru takmer čiernu, druhému hrá do striebristej
bieloby, treli má žltkavý odtieň, štvrtý cementový. Zahľadím sa na lístie.
Vyletí vtáčik, zašteboce. Háj tíško ševelí. Po pahorku sa vlečie naša
karavána. Tučný Filippinskij fučí od únavy a zaslane. Utiera si mastnú
bradu a pokojne hľadí na Kovaľova, ktorý poľakane cupká popri ňom.
Zacharin sa rehoce.
„Odstúpte, démoni!“ šeptám. „Nepokúšajte fakíra, ktorý sa vzdialil od
života!“
Snažil som sa myslieť na zimnú brezu, a hneď som videl štós dreva pri
záveji. Skôr ako si človek naukladá polená do náruče, otrasie z nich sneh,
cvendžiaci a beláskavý. Dva vrabce sa prplú v hŕbe konského trusu, z
ktorého vystupuje para. Súria sa navzájom: jedz, lebo vychladne! S
úsmevom počúvam nadávky, ktorými sa častujú. Ponad šopu sipí fujavica,
nadvihuje župy slamy, pokryté konármi topoľov. Čochvíľa môže
zadubasiť po zemi a príjemné je pomyslenie, že si teraz zakúriš do pece,
sadneš k hrubej knihe - fujavica sem, fujavica tam, teba sa to netýka.
Brezová kôra puká v ohni. Z vlhkých polien vychádza modravomliečny
dym a plazí sa syčiaca vlhkosť tabakovej farby. Poleno dohorí, uhlíky sa
rozpadnú - a obnaží sa druhé a znova zaprašti brezová kôra.
Alebo som si spomenul, ako sme v Dolone pri Semipalatinsku vozili drevo
z boriny. Otec ma prvý raz poslal do takej roboty: „Už si veľký, Vsevolod,
prišiel čas navoziť brezového dreva.“ Smoľakovovi mládenci, u ktorých
sme boli na hospode, smiali sa z mojej nešikovnosti, a keď sme zašli už
hlboko do hory, zastrčili ma zo saní a šibli kone. Vyškriabal som sa zo
záveja n dlho som stál na žiarivej, mrazivej ceste. Široké slnce viselo nado
mnou. V diaľke vržďali krivice. Okolo mňa, po pás v snehu, stáli
červenkavé borovice, žmurkali proti slnku a usmievali sa. Vytriasol som si
z kapcov sneh a fikajúc som sa vydal na cestu. Prišlo mi na um, že ma
môžu napadnúť vlci; odlomil som hrubizný brezový konár a rozháňal som
sa ním. To ma rozveselilo a cítil som sa neobyčajne mocný.
Ani sférické zrkadlo nemohlo skryť moju strhanú tvár, popolavú a clivú.
Stratil som všetok rumenec, čo som nadobudol v šamaninovskom dome,
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kde hrkútali holuby. Kľúčne kosti mi trčali, oči som mal rozšírené.
V tlačiarni mi vraveli:
„Žerie ťa olovo, chlapče. Nemáš ty suchoty?“

KURGANSKÉ CHÝRY
Moja domáca Pavla Riazevová nosila dlhé tmavosivé sukne. Hore bola
široká a takú istú šírku chcela docieliť aj nad zemou, ale jej široké sukne
nemohli skryť dlhé, pekné a štíhle nohy.
Schvaľoval som, že všetky predmety v dome mala rada ako ozdobu. Ešte
aj vedro, v ktorom nosila vodu zo studne, bolo vždy čerstvo natreté
prvotriednou sivou farbou a každý naň s úľubou pozeral. Často sa u nej
schádzali hostia. Zvykli si na to, že sedím tíško v kútiku. Chmelin,
územčistý pisár z policajného riaditeľstva, mal neobyčajne dlhé, suché
ruky vyložené na stole; vedľa neho trhovkyňa Trapeznikovové, chudá,
vysušená, škrekľavá; po izbe nezmyselne pobehuje vdova
Bogodajščikovová, pre ktorú je všetko novota. Vdova pekávala spovedné
oblátky, aj sama je biela ani mlieko. Povedzme, taký šváb, to naozaj nie je
nijaký zázrak, no len čo ho vdova zazrie, zaručene spľasne rukami a s
údivom vykríkne: „Pozrite, pravoslávni. Šváb!“ Vedela sa tak skvele
čudovať, že sme sa zavše aj sami zahľadeli na švába, a ten je čierny ako
kolomaž, lezie si pomaly, akoby vravel: „Nech sa vám páči, len si ma
obdivujte.“
Diškurovali o neďalekých fašiangoch, o divých a zlostných meteliciach,
ktorými oplývala tohoročná zima, o kooperácii, čo prekáža riadnemu
obchodu, a napokon o ľudožrútovi.
Oblátkárka spľasla rukami a povedala:
„Ľudožrúta vám videli v najstrašnejšej fujavici na kurgane. Vyštveral sa ta
a skáče, vybľakuje ani teľa, iste mu je zima.“
„Kto ho videl?“ spýtal sa pisár.
„Maliari, čo tadiaľ išli.“
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„Dovideli do výšky osemdesiatich siah?“ povedal pisár nedôverčivo.
„Hlúposť. A uvážte aj sami, akože by tropický človek bez kožucha a
kapcov vydržal naše mrazy? Veď je najmenej dvadsať stupňov.“
Domáca pani povedala:
„Stratil sa jeden kupec. Nebodaj ho zožral ten ľudožrút. A kožuch i kapce
si vzal. Teraz mu je ľahko.“
„Ak mal kožuch a kapce, tak to už nie je ľudožrút, ale kupec.“
„Aj medzi kupcami sa nájdu ľudožrúti,“ skočil som pisárovi do reči.
Pisár ochotne prisviedčal:
„Stáva sa.“
O ľudožrútovi som už počul čosi v pekárni. Ešte vždy som nemohol
uveriť, že tento ľudožrút by mal ku mne taký blízky vzťah, a spýtal som sa
pisára:
„A odkiaľ je vlastne?“
„Vravia, že z cirkusu. Narodil sa tam akejsi obryni a otec mu je vraj
žandár. Na policajnom riaditeľstve máme už tri protokoly ohľadne kráv, čo
zadrhol. A máme aj ďalšie udanie: akási pútnická sa vliekla cez mesto zožral ju aj s kapsou, neostal z nej ani chlp.“
Zasmial som sa:
„Tak odkiaľ ste sa to dozvedeli?“
Pisár sa tiež zasmial:
„Na snehu sa našiel athoský krížik z cyprusového dreva.“
„Možno ho niekto odhodil...“
Oblátkárka sa až urazila:
„Ktože by odhadzoval kríž? Veď visí na šnúrke.“
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Keď sa ženy rozhovorili o novej móde, keď domáca pani doniesla buteľku
vodky, podoprela si rukou bok a naliala pisárovi do vysokého kaliska,
začal som sa nudiť a odišiel som.
Na podstienke pod mojím kúpeľom sedel Danilyč, pokyvoval hlavou a
rozhadzoval rukami, a vedľa neho nehybný a vystretý účtovník Chotson v
huňatej baranici a dlhom, v páse nazberkanom kabáte. Toho Chotsona som
už videl aj predtým. Nosieval z tehlového domu, kde sídlila
Poľnohospodárska spoločnosť, malé objednávky do našej tlačiarne. Bol to
poľský žid, textilák z Lodže, ktorého vypovedali na tri roky do Kurganu.
Keď som sa ho raz opýtal: „Za čo vás vypovedali?“ odpovedal vzletne:
„Búril som sa proti samoderžaviu.“ Schádzalo sa uňho päť-šesť mladých
ľudí a Chotson im predčitoval knihy „politicko-osvetového charakteru“,
ako sám vravieval. Boli to múdre knihy, ale on ich čítal s takým pátosom a
dôrazom, že sa mi o pol hodiny všetko poplietlo v hlave a ničomu som
nerozumel. Ostatne, zo zdvorilosti som vydržal do konca, a keď sa čítanie
skončilo a Chotson mi podal knižku so slovami: „Nechcete si to
preštudovať?“ - vzal som si ju.
Chotson nosil dlhé vlasy, cviker, chodil s vypučenou hruďou, a mal
obrovskú silu. Traja chlapi raz horko-ťažko teperili po schodoch do
tlačiarne veľký bal papiera, stiahnutý železnými obručami. Chotson šiel
hore schodmi, ale nemohol prejsť. Odstrčil chlapov, ľahko si vyhodil bal
na plece a odniesol ho do kúta, ani sa len nezadychčal. „Mali by ste ísť za
zápasníka,“ povedal som mu. Pohŕdavo pokrčil plecami a odvetil: „Vytýčil
som si oveľa vyšší cieľ.“
Danilyč sedel s rozopnutým kožuchom a ťažko, pomaly vzdychal. Brucho
mal padnuté, šedivé kučery pochlpené, tvár poblednutá. To všetko
znamenalo, že sa záchvat alkoholizmu skončil, ale súženie ešte trvá.
„Smutno ti je?“ spýtal som sa.
„Na skapanie,“ odpovedal s hlbokým vzdychom. „Nech sa na mieste
prepadnem, ak sa jej ešte dotknem, prekliatej. Veríš či neveríš, natoľko
som sa spil, že som stretol ľudožrúta.“
„A ako vyzerá?“
„Asi takého vzrastu ako ty. Holý. Na bedrách akúsi kožku, vyzerala ako
vlčia. A ďalej sa už nepamätám, hodil som sa do záveja. Išiel tadiaľ
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fiakrista. Vidí, že zo snehu trčia kapce. ,Reku, kapce by sa mi zašli!´ Ťahá
a s kapcami vytiahol aj človeka, a spoznal ma po parsúne. Nech nejde
fiakrista, bola by ma lá beštia ľudožrútska na smrť dohrýzla. Aj lak mi
oddrapil z kapcov koženú podrážku!“
„Neboli to psi?“
„Kdeže by sa v noci vzali psi? Naši psi v noci spia, neubližujú ľuďom.
Ľudožrút! Naháňal okolo kostola akúsi dievku. Išla si frajera obliať
vitriolom. Nuž vyčľapla ho na ľudožrúta. Ten vám zrúkol... Celá ulica si
založila dvere kasňami. Pri mešite roztrhal akémusi Tatárovi ruku. Alebo,
povedzme, tuná Chotson. Býva za synagógou, tri domy ďalej. Porozprávaj
mu, Chotson.“
„Naozaj?“ spýtal som sa.
„Fujavica,“ odpovedal Chotson s úškrnom. „A v tej fujavici dáka postava.
Zdvihol som palicu, že sa budem brániť. Iste má obdivuhodný zrak a čuch.
Onedlho zastal. Potom sa čosi rozbehlo, mihlo..
„To sa ti marilo,“ prerušil som ho.
Zopakoval:
„Mihlo sa.“
„Aha, aj tamto sa mihá!“ zvolal zrazu Danilyč.
Nevdojak sme sa strhli.
Po chodníku sa blížila ku kúpeľu dlhá postava v bledom kožuchu s
vyhrnutým golierom. V ústach jej žiarila cigara. Danilyč sa zasmial.
„Veď je to Šeľuga. Aj toho som zavolal.“
Hneď som si spomenul na bociana, čo mi predal kordy. Srdce sa mi
zovrelo. Už dávno som mu mal vrátiť dlžobu, ale ustavične som to
odkladal, ba ani som sa mu na oči neukázal.
Zadíval sa na mňa a prívetivo povedal:
„No, zvedavý som, čo ste to navymýšľali.“
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Prešli sme do kúpeľa.
Chotson si zložil cviker, rozkrútil moje náčrty a dlho si ich prezeral,
omáľal perami. Peknú tvár mal sústredenú. Aj on aj Šeľuga vážne počúvali
moje výklady. Potom si prezreli moje aparáty. Danilyč stál pri nich, nohu
mal vystrčenú a krútil hlavou. Navrhol som, že im ukážem aparát v
činnosti.
„Načo? Aj tak to poznáme,“ pozrel Chotson na Šeľugu.
Šeľuga prikývol:
„Poznáme.“
Pocítil som slabosť. „Poznajú? Teda nik to nepotrebuje?“ pomyslel som si.
A celkom vyčerpaný som začul Chotsonov hlas.
„Mienite s tým ísť do metropole? Škoda sa vám o to aj pokúšať. Je to
naivné aj pre gubernské mesto.“ A Chotson dodal: „Nechcem vás uraziť,
mladý muž, ale žid v terajšom svojom bezprávnom postavení sa musí
vyznať v mnohých veciach. Okrem textilných strojov sa rozumiem do
naťahovacích hračiek a pracoval som aj pre istý obchod v dielni, ktorá
vyrábala čosi podobné.“
Bol som už celkom zronený. Zdvihol som trochu hlavu a spýtal som sa:
„A pre búdy? ...“
„Jarmočné?“ doplnil Chotson takým tónom, akoby okrem týchto
jarmočných búd už nejestvovalo nič podlejšie na svete. „Veru, to je tak
ešte akurát pre búdy. Ale dovoľte, mladý muž! Mále takú búrlivú fantáziu!
Prečo by ste šli do jarmočnej búdy? Veď tam panuje šedivá nuda a
neresť.“
Aké je to urážlivé: vzdelaný človek, svetaskúsený, má rád symbolistov,
deklamuje Bloka a Briusova, zbiera materiál na knihu o Bakuninovi - a tak
plytko, meštiacky posudzuje prácu komediantov!
„Jarmočné búdy sú všelijaké,“ povedal som.
Chotson zdvihol ukazovák tak významne a dôležito, akoby vyhadzoval
koňa.
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„Nikdy!“
„Čo sa týka zárobku,“ zamiešal sa do reči Šeľuga, a zrazu akoby si bol na
niečo spomenul, dodal: „Vzhľadom na vaše vynálezy vám predĺžim lehotu
na zaplatenie vašej dlžôbky, pán Ivanov. Len treba obnoviť potvrdenku,
nič viac. A keď je už reč o vynálezoch, nože ukáž tie nákresy, Danilyč.“
Danilyč strčil ruku pod kabát, vytiahol odtiaľ belasý svitok, odohnal ním
kocúra zo stola a rozkrútil ho. Hneď som plány spoznal. „Predsa len je to
čudné,“ pomyslel som si, „mne ani muk, ale pošle to Danilyčovi či
Seľugovi.“
Chotsotjovi sa zablysli oči. Dlho hľadel na plány, potom odstúpil, sadol si
na stolček a zamyslene sa zadíval cez úzky oblôčik. Šeľuga a Danilyč
slávnostne mlčali. Bol som roztrpčený. Chotson mal na tvári napísané:
„Prečo sa v akejsi diere, v akomsi obyčajnom vidieckom úradníkovi mohla
zrodiť taká skvelá, tvorivá myšlienka? A načo je tu komu?“
Potom sa Chotson zvučným hlasom spýtal Šeľugu:
„Michejev?“
„Hej,“ takmer zastenal Šeľuga.
„A dostal na to patent?“
„Asi pred mesiacom.“
„Veľké peniaze. Škoda, že som vo vyhnanstve. Bol by som mu
skonštruoval tento ,Let satana'.“
„A prostredníctvom Marka Andrejiča by to nešlo?“
„To je gauner a antisemita.“
„Prepáčte, Samuil Samuilyč!“ pokúšal sa do toho zamiešať Šeľuga.
„Jevstatiev vôbec nie je gauner a už vonkoncom nie antisemita.“
„Gauner!“ Chotson hovoril zvýšeným hlasom a hnevlivo sa obzeral.
Pohľad mu padol na mňa. Rozhodol som sa zamiešať do rozhovoru:
„Mimochodom, Samuil Samuilyč, pán Michejev chcel práve mne zveriť
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hlavnú úlohu v ,Lete satana'.“
Chotson odpovedal bez váhania:
„Nuž hej. Máte na to vhodnú tvár.“ A znova oslovil Seľugu: „Pretože
túžim po inteligentnej a ušľachtilej práci, rozhodol som sa ísť k
Jevstafievovi! Ale upozorňujem vás: ak začne viesť antisemitské reči,
hneď mu fuknem po papuli. Už sa mi to zunovalo! Pogromy, rituálne
procesy, getá...“ A dokončil prenikavo: „Čo sme my dáki tučniaci,
vyvrheli?“ Vo dverách sa obrátil ku mne a hromovo vykríkol: „Ale
Pavlodar čaká skvelá budúcnosť. Súdiac podľa Michejeva a podľa vás!“
Na druhý deň mi Danilyč rozprával o schôdzke s Jevstafievom. Chotson
mu spočiatku grobianil, no Jevstafiev vedel zaobchádzať s ľuďmi, ktorých
potreboval O dve hodiny podpísal Chotson zmluvu na „Let satana“. Bude
dozerať pri konštruovaní stroja a spraví prvé skúšky. Stroj má byť hotový
do jari. Dovtedy rozšíria aj manéž, aby ho mohli vyskúšať.
„A kto poletí?“
„Neviem.“
„Ja?"
„O lietajúcej osobe nebola reč.“
Tam u Jevstafieva sa Chotson zoznámil s tromi Pavlodarčanmi. Veru,
veru! Zacharin, Filippínskij a Kovaľov nielenže pracovali u Jevstafieva,
ale tešili sa aj veľkej obľube, najmä Zacharin. Chotson neprorokoval aj o
nich veľa. Keď už bol vonku, chytil Danilyča pod pazuchu a povedal:
„Keď ich človek vidí, mimovoľne si pomysli: ten Pavlodar sa raz prepadne
ako Sodoma a Gomora.“
Žil som v strehu, Čakal som na svojich priateľov. Aspoň Peťka Kovaľov
sa zaručene ukáže. Je presvedčený, že keď sme tu ja i oni, rozhodne
musím niečo vymyslieť. A určite niečo hrozné.
Ale nik sa neukazoval.
„A Núbia je s nimi?“
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Danilyč odpovedal, že vari hej;
„Možno ona je ten ľudožrút?“ spýtal sa so smiechom.

MOJA DOMÁCA
Moja domáca Pavla Riazevová často chodievala ku mne. Táto zhovorčivá
a dobrácka osoba veľmi túžobne čakala svojho muža. Zriedka sa nájdu
ľudia, čo vedia tak čakať, ako vedela ona. Nehovorila o inšom ako o
svojom očakávaní. Pavla pracovala v liehovare, a keď som sa pokúšal z
nej vytiahnuť, čo tam robí, odpovedala: „Umývam fľašky.“ A vzápätí ma
prosila, aby som jej prečítal list od muža. Muž jej bol vojakom pri
Petrohrade. Listy dostávala zriedka. Boli to zvyčajné vojenské listy: na
vrchu cimer pluku, pod ním bubon a skrížené Šable a poniže vytlačený
text, obsahujúci povinnosti vojaka, a ešte nižšie podpíš vydavateľa Beriozovskij. Spýtal som sa:
„Aj tlačené čítať?“
„Čítaj všetko.“
„Veď takéto riadky tlačia na milióny, Pavla!“
Placho zablýskala očami. Aj listy ochraňovala tak ako ozdoby a ustavične
myslela na to, ako privítať muža v plnej paráde, so všetkými čačkami.
Raz som sa jej spýtal:
„A čo myslíš, je ti ten tvoj verný?“
Domáca sa odrazu zapálila a odpovedala zlostne:
„Štát na nás navlečie kadejaké hnusné mundúre. Ja tu umývam fľašky z
pálenky, ktorou spíjajú národ, a môj muž sa umýva s komornými. Nech!
Nemá s nimi veľké potešenie! A ich život - to tiež nie je nijaká slasť.
Lenže aj s pánmi raz porobia poriadok,“
„Kto?“
„Oni.“
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„Ale kto?“
„Ľudia!“ zvolala. „Nazdáš sa, že neviem? Čo aj robím v liehovare, predsa
je to závod. Tam aj o tebe hovoria.“
„A čo ja s tým mám spoločné?“
„Ty si mučeník.“
„No bác!“
„Namojdušu.“
„Ešte dobre, že ma nepokladáte za ľudožrúta.“
„Ľudožrúti sú iní.“
„A kto?“
„Veď ty vieš.“
„Tak, prosím. A ja som sa nazdal, že je to obyčajné zábavné žieňa,“
rozmýšľal som, keď Pavla odišla. „A ja som ju ešte chcel zobraziť v
pantomíme ako komickú osobu. Lenže komického je tu málo!“
Vôbec, v živote nebolo tak veľa komického.
A práve to komické som potreboval.
Chcel som sa stať mímom.
Niekoľko trikov spojených s umením míma môže vytvoriť zaujímavé a
veselé číslo. Možno celu časť programu ...

PANTOMÍMA
Napríklad „Cudzí kabát“.
Povedzme, že človek má deravý kabát, samá záplata - hanba vyjsť v ňom
na ulicu. Mimochodom, taký kabát nemám len ja, ale mnohí diváci.
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Počasie sa mi zdá pekné. Idem na prechádzku bez kabáta. Dostanem sa do
mestského parku. Zrazu sa spustí dážď. Idem alejou a obzerám sa, kde sú
husté stromy alebo nejaká filagória. Na lavičke nájdem mokrý kabát.
Zdvihnem ho. Pred dažďom ma neuchráni. Ale je to kabát. Vyschne. A
možno aj na mne? Oblečiem ho, upravujem sa. Kabát mi prišiel práve
vhod. Strčím ruku do vrecka a vytiahnem naozajstného, živého hada,
zakrúteného do papiera. S úľakom a odporom odhodím hada, ktorý sa
odplazí do krovia. Šmarím kabát na zem. Odchádzam.
A leje čoraz prudšie. Chúlim sa, trasiem od zimy. Vrátim sa ku kabátu,
mám strach. Veď kabát má ešte niekoľko vreciek, čo ak je v každom had?
Opatrne ho zdvihnem. Hej, aj v druhom vrecku je čosi. Ohmatávam to.
Zdá sa, že je to tvrdé. Nejaký zvláštny druh hadov? Vytiahnem. Fľaška
vodky! Ohó! Čítam. Áno, je tam nápis: „Vodka“. S chuťou si upijem. A
skoro hneď mi udrie do hlavy. Som veselý. Mám nový kabát! Vystatujem
sa, obťažujem ženy, čo idú okolo. Veď som milý, pekný, okúzľujúci, nie?
Akási žena chce so mnou hovoriť. 0, to je radosť! Zaľúbila sa do mňa na
prvý pohľad. „Aj ja do vás!“ No žena prísne vraví: „Spamätajte sa. Prší.
Všetko vlhne.“ - „No a čo?“ - „Našla som na chodníku etiketu z fľašky.
Pozrite: ,Jed´. Neodpadlo to z vašej fľašky?“ Preboha! Etiketa pasuje na
fľašku, z ktorej som pred chvíľou pil. Ešte sa uchovali zvyšky gleju. Teda
táto etiketa bola nalepená na „Vodke“? Teda vo fľaši nie je vodka, ale ...
Vyčerpaný, v strachu a bolesti padám na lavičku. Mladá žena, ktorá
priniesla etiketu, ma ošetruje. Príde druhá žena, staršia. Ukáže fľašku bez
etikety. „Nenašli ste tu moju etiketu, bolo na nej napísané ,Jed‘? Idem
otráviť psa, prešiel bo koč, je na smrť dokaličený.“ - „Ach, koľké šťastie!
Teda nie som otrávený, cítim bolesť len preto, že som hypochonder!“
Ale prečo ma mladá žena neopustí? Zaľúbila sa do mňa? Hej, hej! Objíma
ma. Chytím ju za ruku. Vytiahla peňaženku z vnútorného vrecka môjho
kabáta. Je to peňaženka, ktorú dala do úschovy svojmu milencovi - jemu
patrí tento kabát. Hej, hej! Prišla na schôdzku s iným. A veľa peňazí je v
peňaženke? Veľmi veľa!
Pribehne milenec mladej ženy. Obviní ma z krádeže, strhne zo mňa kabát,
bije ma, uteká preč. Žena za ním. Kričím. Zastanú. „Pardon na moment,
ešte niečo ste si zabudli.“ A strčím mu do vrecka hada, ktorého som
medzitým chytil v kroví. To bude smiechu, keď spokojný so životom strčí
ruku do vrecka!
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„Výborne!“ povedal Aľoška, keď som mu predviedol svoje číslo. „Lenže
všetkému nerozumiem, kamarát.“
„V Ríme mal mím na pomoc chór.“
„Kde?“
„Nuž v Ríme! To je staroveké mesto, ako Petrohrad. A žil v ňom
imperátor podobný nášmu.“
„Aj čvarga tam bola taká, ako sme my dvaja?“ spýtal sa Aľoška s rehotom.
„Platí! Pôjdeš so svojimi pantomímami do Petrohradu. Lenže Marfa ostane
u nás, kamarát.“
„Čo s tým má Marfa?“
„Veď ona bude predspeváčka v tvojom chóre.“
Aľošku zaujalo moje „mímstvo“. Tak ma vykreslil Marfe a jej priateľkám
i známym, že sa mi do chóru prihlásilo osem dievčat. Aľoška a Danilyč
budú basy. Pravda, z ôsmich prišli na prvú skúšku tri, ostatné stratili
odvahu: „V týchto končinách sa potuluje ľudožrút.“ A možno neprišli aj
pre iné príčiny.
Prišla Rabiga, Irma a Marfa. Div som nevykríkol od údivu, keď som zazrel
Irmu a Rabigu. Ale ony sa tvárili, že na ich príchode nie je nič zvláštne a
že vďačne obnovia starú známosť. Horel som zvedavosťou, odkiaľ sa
poznajú s Marfou a či sa dávno priatelia. Vysvitlo, že nie dávno,
zoznámila ich Zoja Markovna, Jevstafievova staršia dcéra, petrohradská
umelkyňa, ktorú som už vari spomínal.
„Lenže teraz nie je reč o tom,“ povedala Marfa náhlivo, „musíme sa
pozhovárať celkom o inom.“
„Hej, hej! O inom,“ potvrdili dievčatá.
„Veď ony vlastne nesmú spievať v chóre. Sú to gymnazistky. A v
poslednej triede musia byť obzvlášť opatrné.“
„Čo sa týka verejných vystúpení,“ zamiešala sa do reči Irma, „to máme kate-goricky zakázané.“
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„Nemusíme vystupovať práve v Kurgane,“ povedal som.
„A vyučovanie?“ zatiahla Irma dosť koketne. „My už nesmieme
vynechávať Školu. Teda nemôžeme ani odcestovať. Ale vo vašom byte
sme ochotné spievať.“
A znepokojene si obzerala moje obydlie aj mňa samého. Pred príchodom
dievčat sme sa s Danilyčom šiplali s akousi kovovou súčiastkou. Ruky,
tvár i šaty sme mali zašpinené od oleja a sadze. Irma mala na peknej,
chladnej tvári napísané, že sa jej „byt“ vonkoncom nepozdáva, a najmä
kúpeľná lavica, na ktorej ležali knihy a vo vedierku atrament n papiere.
Ale zato je blahosklonná. Rabiga má tvár prostejšiu. Je presvedčená, že sa
to všetko dá umyť, keď sa človek pousiluje, a bude tu celkom útulne, A
hoci tiež potvrdila, že „bude tu spievať“, bolo mi jasné, že sem dievčatá už
sotva prídu.
„A čo mi chcete povedať?“ spýtal som sa,
Irma a Rabiga sedeli bok po boku a chytili sa za ruky. Marfa držala
súčiastku, pri ktorej sme sa tak zababrali. Ruky sa jej hneď pokryli
špinavým olejom, ale akoby bola na to hrdá.
„Nuž vieš,“ povedala prísne, „chceme sa s tebou pozhovárať o dvoch
veciach. Sú rozdielne a zároveň spolu súvisia. Vieš o tom, že Varvara
Iľjinišna ušla?“
„Aká Varvara Iľjinišna?“
Irma a Rabiga si vymenili pohľad. „Varí je naozaj blázon?“ vraveli ich oči.
Marfa naopak bola s mojou odpoveďou veľmi spokojná. „Vždy som
vedela, že nie je klebetník,“ myslela si, hľadiac na priateľky. A nahlas
vysvetlila:
„Žena Marka Andrejiča.“
„Jevstafieva?“
„Mhm!“
„Veď ako viem, už mu ušli dve dcéry.“
„Staršia Zoja odišla so súhlasom rodičov.“
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„Nech je ako chce, už si na to mohol trochu zvyknúť.“
„Incident sa skomplikoval tým,“ povedala Irma s čarovným úsmevom, „že
Varvara Iľjinišna zmizla spolu s pánom Chotsonom.“
Priznám sa, pri týchto slovách som zdúpnel. Otvoril som ústa a hľadel na
dievčatá, klipkajúc očami. „Pavlodarčania .. . Chotson .. . Michejev... ,Let
satana´...“ preblesklo mi hlavou.
Irma pokračovala, akoby ani nebola zbadala môj zmätok:
„Obaja s falošnými dokladmi. A možno aj maskovaní. Veď Chotson si
ešte neodpykal trest vo vyhnanstve. Mark Andrejič sa hrozne rozzúril. Tak
miloval svoju ženu!“
Irma pozrela na Habigu. Tá prikývla. „A vy to odkiaľ viete,“ pomyslel
som si, „že ju miloval?“ A Irma povedala, akoby bola vytušila moju nemú
otázku:
„Viete, my sa teraz priatelíme so Zojou Markovnou, dcérou Marka
Andrejiča.“
Tu sa ozvala Marfa:
„Chceli by sme ho potešiť. Niečím originálnym, ruským. Napríklad
maškarami. Ozaj, veď o chvíľu sú tu fašiangy.“
Po Máriiných pekne krojených perách sa mihol čudný, takmer
nebadateľný úsmev. „Ejha! Tu niečo neštimuje,“ pomyslel som si. „Rabiga
a Irma sú husičky, nechápu, čo má Marfa za lubom, ale tej chodí po
rozume akýsi veľký fígeľ. Veď ešte nedávno ma tak náruživo nabádala,
aby som Jevstafieva podpálil! A zrazu by ho z ničoho nič chcela
potešovať.“
A povedal som, že im vďačne pomôžem. Ale ako?
„O tom potom,“ poznamenala Marfa. „Teraz by sme chceli vidieť, aký si
mím.“
Predviedol som im „Cudzí kabát“ a predniesol verše, ktoré má spievať
chór na vysvetlenie môjho predstavenia. Rýchlo prišli na nápev a
zaspievali to veľmi milo. Vyslovil som poľutovanie, že nemôžu
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vystupovať verejne. Moja pochvala ich veľmi potešila. Potom Marfa
povedala:
„A teraz prejdime k pantomíme, ktorú predvedieš na maškarnom plese.
Chceme naň prísť maskované, rozumieš?“
Navrhol som medveďa, medvediara a kozu.
„Nie, nie! To všetko už bolo. Treba niečo nové. Napríklad pantomímu
,Starý a mladý*.“
„Ech!“ hodil som pohŕdavo rukou. „To je aspoň také staré ako medveď,
medvediar a koza. Starec lipne za mladými, možno sa zaľúbi, súperí. Pri
pohľade na takú pantomímu kričali už v starom Ríme: ,To poznáme, to
sme už videli!´ “
Marfa sa uškrnula.
„Videli, ale nie všetko. Treba ukázať, za čím ten starec vlastne lipne a čo z
toho vykvitne. Ako mladého aj pretromfne.“
A v očiach sa jej znova zablysli čudné ohníčky.
„To je nepravdepodobné!“ povedal som.
„Skús. Čo ak sa podarí? Keď mladosť súperí s mladosťou, je to všedné.
Ale keď starec vypne sily a začne súperiť s mladým... keď cítime, že starec
ešte má síl, a hodne - vtedy...“
„Počkaj, počkaj!“ zvolal som. „Nechajte ma porozmýšľať.“
Dievčence ma napäto sledovali. Aľoška sa celkom viditeľne triasol a
Danilyč kýval hlavou a krútil rukami. Asi o desať minút som zajachtal,
hľadajúc slová a snažiac sa uplatniť ešte nie celkom jasný zámer:
„Povedzme, tak ... Dvaja zlatokopi, mladý a starý, narazili v koryte riečky
v tajge na bohatý zlatonosný piesok. Mladý vyryžoval niečo zlata. Špina,
horúčava. Bol ustatý z cesty a vypätia. Ľahol si spať. Ešte k tomu aj
popŕcha. Starec hľadí na oblohu. A znova sa dá do práce. Dážď hustne.
Starec ryžuje a ryžuje. Búrka. Starec ryžuje. Rieka sa búrlivo rozvodní.
Noc. Rozvodnená rieka odniesla celú zlatonosnú vrstvu. Starec si
naryžoval na kúpu domu. Mladý na fľašu pálenky.“
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„Výborne,“ povedala Marfa. „Práve to potrebujeme. Príď. Budeme skúšať
u nás. Ty tu más málo miesta.“
Keď už odchádzali, zadržala ma Marfa a polepia mi do ucha:
„Vidí sa nám, že Jevstafiev chce narafičiť pogrom.“
„Pogrom?“
„Ani predtým nemal židov v láske, ale teraz sa už načisto rozzúril.“
„Pre ženu?“
„A pre čo inšie? Prvá vec bude, že podpáli synagógu. Bolo by tam treba
patrolovať. Nechcel by si?“
Na prvú skúšku do Samaninov som prišiel skôr ako ostatní. Marfa ma
priviedla k dedkovmu domácemu oltáriku, odtiahla veľkú ikonu Nikolaja
Mirlikijského a vybrala starodávnu medenú truhličku ako dve dlane.
„Zaprisahaj sa pred ikonami, že to nikomu neprezradíš,“ zašepkala
náruživo. „Ale nie! Ako ti môžem veriť? Síce sa tváriš ako skúsený fakír,
no v skutočnosti frfoceš ako samovar.“
Urazil som sa.
„A čo mňa po tom. Nemusíš mi povedať. Prídem na to aj sám.“
Prišiel som na to neskoro. Na jar.

OKOLO SYNAGOGY
V tých časoch žilo v Kurgane hodne trhovcov, robotníkov, remeselníkov.
Už roku 1895 tu otvorili poľnohospodársku a remeselnú výstavu. Bývali tu
ľudia rozličnej viery, ktorí postavili mešitu, katolícky kostol, synagógu, o
pravoslávnych chrámoch už ani nehovoriac.
Pri synagóge je Harasová ulička a tam prízemná tehlová budova, dopoly
sivá a odpoly belasá. Tam sa vraj roku 1837 zastavil básnik V. A.
Zukovskij, ktorý šiel na Sibír so suitou následníka trónu. Teraz je tu
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poštový a telegrafný úrad. Do brány, ktorej stĺpy sú nachýlené a ošarpané
od kolies, každú chvíľu vchádzajú zasrienené trojky s premrznutými a
zúrivo kľajúcimi postiliónmi. Vnútro budovy je vlhké, páchne tam
zvlhnutými kuframi a kožuchmi, dlážka vŕzga, prehybuje sa, steny
zafŕkané atramentom, cez obloky fúka. Tu sa človeku protiví preberať aj
nové, čistučké balíky kníh z Petrulirudu a Moskvy.
Obchádzali sme okolo synagógy v trojčlenných skupinkách, v rukách
hrubé papeky. Na tvárach nám žiari vedomie, že si statočne plníme svoju
občiansku povinnosť, tým skôr, že slečny, čo sedia na lavičkách pri pošte,
nadšene na nás hľadia. Vôbec, náladu máme povznesenú. Len sa obávam,
že počestní krajčíri, hodinári, klobučníci, kožušníci a drobní obchodníci,
náhliaci sa do synagógy, zmýšľajú o nás trochu ináč. Práve nás možno
pokladajú za budúcich strojcov pogromu. Veď nevedia, že sme my
ochrana. Náš podnik je prísne konšpiratívny. Kto zaviedol konšpiráciu?
Nevieme. Presnejšie, Marfa to vie, ale nič nepovie. Mámivo si myslím:
„Možno prišli direktívy z Petrohradu.“ Súdiac podľa vzrušených tvárí
mojich spoločníkov, myslia si aj oni to isté.
Zavše, keď skončíme obchôdzku, zídeme sa pri pošte a skúšame
pantomímu „Dvaja zlatokopi“. Aľoška píska akýsi jednoduchý nápev, my
sa plavné pohybujeme a snažíme sa nepohnúť perami: v pantomíme je to
zakázané. Skúšky pokračujú skvele. Nemusíme divákom nič vysvetľovať:
Jevstafiev ako komediant a mím veľmi dobre porozumie reči gest a póz.
Zavše sa hráme na schovávačku, zavše sa len tak zhovárame. Raz som
Irme Schmidtovej spomenul ten pavlodarský list. Chcel som sa jej aj ja
ospravedlniť, ale Irma mi skočila do reči a dozvedel som sa prapodivné
veci.
Keď Irma dostala môj list, už sa nestihla so mnou stretnúť. Musela
odcestovať k príbuzným na akúsi dedinu a odtiaľ sa vrátiť do Kurganu.
Ale zato ukázala list otcovi. Otec si ho vykladal tak, že ponúkam svoje
komisionárstvo pre moskovské kartúny v Indii. Človek môže zbohatnúť
ako dáky princ! Moskovské kartóny idú na dračku v Strednej Ázii, prečo
by sa nepredávali aj v Indii? „Ten šuhaj nie je hlúpy,“ povedal Irmin otec.
„Jeho otec je vraj znalcom orientálnych jazykov? A naučil syna? Povedz
mu, že len čo sa mi obchodný obrat zvýši, spomeniem si na jeho návrh.“
Keď teda Marfa pozvala Irmu „k Vsevolodovi na byt“ - slovo „kúpeľ“
pokladali slečinky za neslušné - vysvitlo, že malá, cnostná Nemka sa
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poradila s otcom. Jej otec na mňa nezabudol. „Aha! Ešte vždy sa cvičí v
indickej reči?“ povedal. „Chvályhodná vec. Môžeš ísť. Okrem toho Marfa
je sčítaná, pracovitá, budúca majiteľka tlačiarne, a Rabiga je budúca
milionárka. Na stepných majetkoch Rachmana-Ajaza objavili bohatú žilu
medenej rudy, to je už isté. Povedali mi to Angličania, ktorí sa okrem
masla Zväzu sibírskych mliekárskych družstiev zaujímajú aj o medenú
rudu. Jedno i druhé je žlté. Ha-ha-ha!“
„To je tik!“ pomyslel som si, hľadiac na Irminu vážnu a peknú tváričku.
„Ja som sa hanbil za svoj list, a oni nevedia odlíšiť bronz od medi. Bronz
je žltý a meď červená.“
Ale nahlas som sa Irme poďakoval. A naozaj, bol som jej zaviazaný.
Oveľa príjemnejšie je pokladať za hlupákov svojich blížnych ako seba
samého.
Na dlhých večerných potulkách uličkami okolo synagógy sme stretávali
veľa známych a počuli sme veľa príbehov i chýrov.
Chýry o krvilačnom ľudožrútovi už tíchli. Teraz sa povrávalo, že ľudožrút
nehľadá potravu, ale kožu. Akú? Prečo? O pár dní sme sa dozvedeli, že
ľudožrút hľadá kožu s akýmisi znakmi. Srdce sa mi rozbúchalo. Aha!
Možno dáky poklad? Hej, tak je to. Poklad. Aký? To sa nevie. Je ten
poklad veľký? Musí byť, keď ho hľadá. Ale ako sa ľudožrút dozvedel o
poklade? A prečo práve ľudožrút?
Spýtal som sa Marfy.
Pohŕdavo pokrčila plecami:
„Hlúposti.“
„Bez vetra sa ani lístok nepohne. Veď aj ty vieš o kurganských
pokladoch.“
„Odkiaľ?“
„Si tunajšia.“
„Od detstva ma učili nerozmýšľať o pokladoch, ale o každodennom
chlebe.“
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„Že by som sa spýtal tvojho starkého?“
„Môžeš.“
Opýtal som sa starého lampára. Dedko zdvihol na mňa veselé oči a so
smiechom vyhlásil:
„Najväčší poklad - do čaju si cukru poklásť.“
„To znamená, kto má nazbyt, nech už viacej nečaká?“ spýtal som sa.
„A vysvetlenie si pýtaj od Marfy,“ povedal lampár. „Tá je z tých, čo majú
vždy najviac rozumu.“
Nepýtal som sa.
Aj naše patroly okolo synagógy sa onedlho skončili. Jevstafiev možno
nemal dosť síl alebo ani vôle. Len raz sme náhodou chytili vo fujavici
akéhosi kmína, čo ukradol z erárneho výčapu kožúšok. Predavač, ktorý sa
rozbehol za kmínom, narazil na nás, pokladal nás za zlodejov a spustil
krik: „Každú noc sa tu ponevierajú!“ So smiechom sme sa rozutekali. V
tom čase prestali aj chýry o blížiacom sa pogrome.
Začínali sa fašiangy.
Bolo treba predviesť pantomímu.

PO PANTOMÍME
V jedálni i v salóne na druhej strane chodby tancovali masky. Ktosi z
Jevstafievových žiakov váľal kotrmelce a robil cigánske kolesá. Pribehol
ku mne Aľoška, hrozne rozčúlený:
„Nemali by sme ujsť?“ spýtal sa pošepky.
„Ešte sme nepodpálili,“ odpovedal som so smiechom.
„Ba veru hej.“ A chytro dodal: „Lenočka je v druhom stave.“
„Aká Lenočka?“
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„Nuž hentá, vidíš.“
A ukázal mi bledú dievčinu s klenutým čiernym obočím, ktorá veselo
krúžila po chodbe. Jej tvárička sa mi videla známa.
„Veruže ju nepoznám, Aľoška!“
„Lenočka. Jej otec bol komediant. Vraj si sa s ním stretol v Nizjanskom
závode. Mantikov sa volá. Ona tam nebola, tu sa učila. Zaľúbil som sa do
nej.“
„Tak si podliak, Aľoška!“
„Som,“ súhlasil, odchádzajúc odo mňa. „Lenže ja som to nie nárokom.“
Cez horúčavu mi zadul odkiaľsi na nohy chlad, striaslo ma a stal som si k
rozpálenej peci. Lampy, zdvihnuté až pod povalu, pomaly sa hojdali. A
cez jedáleň bolo vidieť zlovestný modravofialový plameň večného svetla v
Jevstafievovej pracovni, prerážajúci cez drahokamy ozdôb.
„Hybaj,“ začul som suchý hlas.
Zdvihol som hlavu a pozrel na domáceho pána. Vyobliekal sa. Mal na sebe
pekný kabát, naškrobenú košeľu a atlasový nákrčník. Ale ani tak nevyzeral
mladšie. Ruky s hrubými modrými žilami sa mu triasli, krk mal spuchnutý,
bradu akosi neprirodzene vystrčenú, oči vpadnuté. Prišlo mi ho trochu aj
ľúto, hoci som sa strašne zlostil aj na Aľošku. „Čert ma zatiahol do tohto
brloha!“ pomyslel som si. „Ba či Marfa vie, Čo porobil Aľoška?“
„Hybaj,“ zopakoval Jevstafiev surovo a jeho hlas takmer prehlušil šum. Čo
panoval v izbe.
Odpovedal som tiež hrubo:
„Pôjdem aj sám, nemusíš ma vyháňať.“
„Kde by som ťa vyháňal?“ stíšil Jevstafiev hlas. „Nech sa ti páči do mojej
izby, napijeme sa čajíka.“
V pracovni naozaj bolo prestreté pre dvoch, ba stála tam aj fľaštička s
dvoma pohárikmi. Pri pohľade na ňu som sa uškrnul.
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„Myslíš, že sa spíjam ako Danilyč?“ spýtal sa Jevstafiev a zavrel dvere.
„To je pre teba.“
„Nepijem.“
„A v žalári?“
„Čo v žalári?“ spýtal som sa hrubo a nenútene som sa rozvalil na stoličke.
„Kto vám povedal, že som sedel v žalári?“
„Vidím podľa toho, ako sedíš.“
Napravil som si stoličku a sadol slušnejšie.
„Nie v žalári, len v dedinskej base. A nie pol roka, ako vám niekto natáral,
iba tri týždne. A nie pre krádež, ale pre svojich naničhodných kamarátov a
teraz vašich poskokov, Mark Andrejič.“
„Pozrime ho! Aký prchký. Celý otec. Tak teda nepiješ?“
„Už ste sa ma spytovali.“
„Takúto odpoveď vďačne počujem aj dvakrát. No povedz mi, prečo Rusi
pijú? Že by im pálenka dodávala viac fantázie? Fantázie majú beztak vyše
práva a skrze tento nadbytok fantázie sa im v opitosti načisto rozum múti.
Z toho aj to pátričkárstvo, obušky, sekery. Oslavujú raz do roka svojich
patrónov, mučeníkov a trpiteľov a pritom sa ožerú a naháňajú sa s
papekmi. Človek príde pred obecný dom, a tam v pitvore na slame
zaručene nájde osinetú, napuchnutú mŕtvolu s prebitou hlavou a sklenými
očami. Dosvätil! A to všetko skrze tú fantáziu ...“
„A možno nie pre fantáziu, ale od hladu?“ spýtal som sa.
„V našom okrese že je hlad? Maslo vyvážame do Anglicka ...“
„Maslo sa dá aj hladným od úst odtrhnúť a vyviezť.“
„Ty si vari socialista?“
„O socializme málo viem.“
„Oboznám sa. Veď to onedlho nastane. Všetko, čo pochádza z fantázie, sa
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uskutoční. A nezáleží na tom, či sa to dá uskutočniť v celej kráse, či nie.
Pre človeka je dôležité hľadanie, nie pravda. Čosi sa im blyslo kráľovstvo božie na zemi... v stredoveku. Uskutočnili to. Potom sa im
zunovalo, nechali to tak a prešli na inšie. Nazvali to obrodením. Ale čo
obrodzovať, keď to ešte ani nejestvovalo? Fantázia! Teraz si vzali do
hlavy socializmus. Zaujímavá vec. Ak dá pánboh, uvidíme.“
„Čo je na tom pre vás zaujímavé?“
„Prečo nie? Budem sa obracať. Viac alebo menej ako pri kapitalizme, čo
na tom záleží? Myslíš, že sa pri kapitalizme nemusím obracať?“
„Obracajú sa namiesto vás iní.“
„Kto a kde?“
„Zo stepi kožky a v manéži nôžky,“ odpovedal som do verša, sám neviem
prečo: možno mi hlavou prebleskla spomienka na Filippinského, ktorý
zbožňoval „podať myšlienku vo verši ako plnku v koláči“.
„Manéž rozpúšťam. A kože? Za tie kože platím viac ako všetci ostatní
výkupcovia, ty trkvas.“
Krv sa mi nahrnula do tváre.
„Prepáčte, Mark Andrejič, ste starší, netrúfam sa vám toho ,trkvasa‘ vrátiť
..
„Ty mi prepáč,“ zamrmlal a sklonil hlavu. „Dáky som chorľavý, chlapče.
A v srdci mám čiernu chmáru. Pobolieva ma. Žena ma nechala. Bola
pobožná. Vzal som si ju z búdy, žonglérku, z poriadnej rodiny, bola
statočná v každom smere. Tešil som sa, ďakoval bohu, často som ju vodil
do kostolov.“
Vzdychol, prešiel si prstami po reveri kabáta, otriasol neviditeľnú smietku
a pokračoval.

JEVSTAFIEV FILOZOFUJE
„Obrátil som ju ku kostolu. A tak som ju obrátil, že mi sama vravievala:
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,Vieš ty čo, nerobme čertovi radosť, zavrime to naše lýceum.“ To som ja
zo žartu nazýval svoju školu lýceom“. Reku, nemôžeme, to je odkaz
našich dedov a pradedov. Poslúchla ma. Sám si videl, vyučovala aj v
manéži. Len prizvala Dámsky poručnícky výbor, aby bedlil nad
mravnosťou. Mravy boli u mňa prísne, nik sa nesťažoval. Sláva mi stúpla
do hlavy a posledný ročník som chcel poslať do šantánu.“
„Dovoľte, ale veď šantány sú vlastne verejné domy?“
„Reštaurácie.“
„A čo to mení na veci, ak je pri verejnom dome reštaurácia?“
„Je z toho väčší zisk,““ povedal so smiechom.
Dotklo sa ma to. Hneď to zbadal a znova prešiel do pochmúrneho,
melancholického tónu:
„Posielam naše dievčence do šantánu kvôli náprave ostatných. Sú to veľmi
pobožné dievčatá a idú ta ako misionárky.“
„Varvara Iľjinišna ich vyučila? Vaša manželka?“ začal som znova
grobianiť, pobúrený jeho pokrytectvom.
Mlčal, akoby ani nebol zbadal moju otázku.
„Nechcela čertovi robiť radosť. A čert si spravil dobrý deň z nej. Veď ten
Chotson je diabol!“
„Ale prosím vás!“
„No a čo! Konštruoval ,Let satana“. A uletel prvý. Ako sa dívaš na
Židov?“
„Vážim si ich.““
„Ja som si ich tiež vážil. Zmenky alebo čokoľvek inšie platia poriadne. Ale
teraz nie, už si ich nevážim. Zasiahnuť človeka na najcitlivejšom mieste!
Na starú babu sa ulakomiť! Veď má štyridsaťštyri.““
„Ani on nemá dvadsať.“
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„Nie, Židia sú pľuhavý národ.““
„Čo s tým majú spoločné Židia, prosím vás? A keby Chotson nebol Žid,
ale Poliak, Tatár alebo Rus? Vtedy by ste nenávideli Poliakov, Tatárov,
Rusov?““
„Rus alebo Poliak by si to netrúfol.“
„Zaľúbiť sa?“
„Aká ľúbosť k obstarnej ženskej, čo má dve dospelé deti? Peniaze!“
„A veľké peniaze odniesla?“
„Jeho, nie moje.““
Rozosmial som sa.
„No tak veľmi nezbohatne!“
„Nejde o kapitál, ale o šikovnosť. A šikovnosť mu ona dá. Počul si o
Poklevskom-Kozellovi? Najväčší pivovar na Sibíri. A prišiel do Kurganu
ako obyčajný pastier, negramotný, stádo dohnal. Dohrabal sa ku mne, vraj:
,Poraďte mi.“
Pozrel som mu do očí a vravím: ,Už to mám! Choď robiť do piva!“ A tri
rublíky do hrsti. Kúpil si krošňu, vedro ľadu, postavil naň pivo a chodil po
meste. Leto bolo horúce. O osem rokov mal na konte stotisíc. Alebo Oľga
Maximovna Kaltaševová. Obyčajná cundra. Dal som jej na zariadenie
stovku. Teraz má závod na výrobu melasy, predáva pšenicu, jačmeň,
konopné a ľanové semä... zase státisíce! Alebo Svetov - veľkokupec s
múkou. Boľšakov... Takých príkladov je veľa. A to všetko preto, že sa
vedeli obracať. Podľa mňa sa Chotson o rok vráti, začne ma pritláčať k
múru a pre väčšiu parádu si vezme na pomoc Zväz mliekarov.“
„Nevráti sa.“
„Len aby! Vlastného otca zapredajú, mater si utopia v prielube, ale tak, že
neostane nijaká stopa. A všetko pre peniaze. A akí sú predajní! Bože môj,
akí sú predajní!“ Jevstafiev pozrel na mňa uprene a uškrnul sa: „Dívam sa
na teba: anjelská tvárička, akoby ťa namaľoval Nesterov alebo Vasnecov,
a o takých desať, pätnásť rokov budeš sedieť v banke a všetkých dusiť.“
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„Prestaňte!“
„Čo prestaňte? Budeš. Keď nie ty, tak druhý. Stokrát horší, podlejší. A
potom, poviem ti, je to príjemný pocit, keď si človek uvedomí, že je zlý,
ale iní sú ešte horší. Ľahneš si večer do postele, okolo teba mesto, tichosť,
sneh vrždí, ľudožrút obchádza. Tak si pomyslíš: ,Všetko viem o vás, vy
koťuhy, a rozmliaždim vás ako vši!“ Ozaj, a čo je to zač, ten ľudožrút?“
Už som mu aj chcel povedať, ale som si pomyslel: „Zacharin slúži uňho,
ešte povie, že som ho ohovoril, kašlem na to,“ a nepovedal som nič.
„Tak si teda nepočul? A o akom poklade to trkocú?"
„Ktožehovie!“
„Možno za tým niečo aj je? A tú pantomímu si sám zložil?“
„Sám.“
„Šikovne, to ti poviem. Máš nadanie. A prečo si nezašiel ku mne, keď si sa
vrátil z obchôdzky po komediantoch?“
„Bridilo sa mi.“
„A čo sa ti bridilo?“
„Okrádate ich.“
„No a čo? Bez krádeže sa ani kostoly neudržia. Celý svet stojí na
krádežiach, chlapče.“
„A mal by na spravodlivosti.“
„Nono! Tak teda chceš deliť? A ešte vravíš, že nie si socialista! Ty si ten
najradikálnejší, chlapče! Poviem ti dorovná, že sa ťa bojím.“
„Čo sa máte báť?“
„Prosím ťa, veď som podnikateľ.“
„No a čo?“
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„Nuž na kandeláber!“
„Podnikateľov odstránia, ale nebudú vešať.“
„To ako v Ruskej? Len sa vmysli do toho slova. Ruská!“
„Ale uisťujem vás, vešať sa nebude.“
„Viem celkom presne - vytiahnu ma na kandeláber. Dokonca som o tom aj
čítal v programe akejsi strany.“
„To ste nemohli čítať.“
„Veru som čítal,“ zopakoval zanovito. „Čítal som. Šedivého na
kandeláber! A budem sa tam hojdať na hrubom povraze, a zvuk stále ten
istý - šuch, buch, nohami o stĺp ... Ešte vždy bývaš u Samaninov?“ spýtal
sa náhle.
„Nie. Presťahoval som sa.“
„Vyškolili ťa?“
„Kto?“
„Nuž Marfa. Tá dievka, čo sa skamarátila s mojou dcérou.“
Po chvíľke sa spýtal:
„Čo myslíš, prečo je taká?“
„Kto?“
„Ale nerob sa hlúpym! Marfa!“
„Nevidím na nej nič zvláštne.“
„Zle vidíš. Daj si predpísať okuliare. Rozmýšľal som nad ňou - raz ju
neviem pochopiť. Nepoviem keby to bola dáka cundra. Taká sa zoberie a
ide, kde sa jej chce: ak sa jej chce - do Petrohradu, ak sa jej chce - na
ryžoviská. Tam sú dobré zárobky. Ale táto? Kdeže! Netýkavka. Raz som
ju chcel pooblápať: takú mi vlepila, horšie ako dáky fiakrista. A fiakristi sa
vedia riadne biť. Také tu predtým neboli. Taká sa nezrodila pre lásku, ale
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pre fantáziu.“
„Akáže je to fantázia chcieť ľuďom dobre?“
„Dobre?“
„No hej.“
Pozrel na mňa s údivom.
„A prečo treba národu chcieť dobre? Načo?“
„Dobre by žili, učili by sa, zdokonaľovali život.“
„Tak, tak. Rozumiem. A to tvrdíš celkom vážne!“
„Vari prvý raz vidíte takého človeka?“
„Teba nie, ale dievku prvý raz. Takú len zohnúť vo tri vrhy a zlomiť!“
Oblizol sa, ba aj slinu prehltol. Zdalo sa mi, že ma provokuje. Rozhorčene
som vstal.
„Kde ideš?“
„Už ste ustatý. Mali by ste si oddýchnuť.“
„Počkaj, dokončíme to. To si si ju ty vzal do parády?“
„Koho?“
„Ech, prestaň. Nuž Marfu.“
„A načo by mi bola?“
„A nie je zaujímavé pokaziť drahú vec?“ naklonil sa ku mne a zašepkal:
„Aľoška, jej brat, mi zopsul najdrahšiu dievku, Lenočku Manlikovovú. V
šantáne by mi za ňu boli núkali možno aj tisíce! A teraz kto mi nahradí
škodu, kto?“ Zažmúril oči a klesol do kresla. „Choď. Už ťa mám dosť. Si
bezfarebný ako olovo.“
Ako som čakal, pri bráne stál Kovaľov a Filippinskij.
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„Čo nejdete dnu?“ spýtal som sa, akoby nič.
„Panfil sľúbil, že nás zavolá.“
„A nevolá?“
„Nevolá,“ hlásil sa Filippinskij.
„Veď tam tuším ani nie je.“
„Je.“
„Tak sa teda schováva? Všetko som pochodil, ale som ho nevidel.
Schováva sa? Hryzie ho svedomie, čo?“
Filippinskij si vzdychol.
„O svedomí tu už nemôže byť ani reči!“
„Ukrutne nehanebná osobnosť,“ dodal Kovaľov.

HORY-DOLY
„Tak vidíte, chlapci,“ povedal som svojim bývalým kamarátom, keď prišli
ku mne do kúpeľa. „Mám sa tu dobre, som spokojný a na vás sa vykašlem
z tretieho poschodia. Ale zrejme potrebujete vy mňa.“
„Veľmi, veľmi.“
„Náramne,“ zdôraznil Kovaľov Filippinského bezvýrazné slová.
„Načo?“
Filippinskij chvíľu mlčal, potom povedal:
„Bez anekdot sa môžem odstreliť.“
Vytiahol som z vedierka písanku, ktorú som zapísal v hodinách nudy a
spomienok.
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Filippinskij sa dychtivo vpil do nej pohľadom a potom sme sa zhovárali už
len my dvaja s Kovaľovom.
„A ty, Peťka?“
Kovaľov vyskočil, až sa dotkol rukou povaly a zadrel si triesku. Zvolal,
cmúľajúc si prst:
„Uznávam!“
„Čo uznávaš?“
„Že som podliak. Veď ja som ťa nárokom dostal pred súd.“
„Ale čo!“
„Namojpravdu! Panfil nám sľuboval hory-doly.“
„A čo to malo byť?“
„Jevstafiev ťa poveril, aby si zbieral informácie o komediantoch. ,Ten
Vsevolod je somár,‘ vravel Panfil. ,Čo znamenajú pre Jevstafieva
jarmočné búdy? Z toho nevytlčie kapitál ... Kapitál je v Zväze sibírskych
mliekarských družstiev, ktoré treba strčiť do vrecka. Počúvajte dobre,
budeme zbierať informácie o maliarskych majstroch, ktorí by boli ochotní
prejsť zo Zväzu k Jevstafievovi & Comp.‘ Aj sme zbierali.“
„A mňa ste teda odpratali z cesty?“
„Panfil.“
„A či som mu prekážal?“
„Mohol si odmietnuť pomoc.“
„Jemu? Bodaj by nie! Nech je ako chce, zväz je predsa len družstvo a
Jevstafiev je kapitalista. Ozaj, a kde je Núbio?“
„U Jevstafieva. Cvičia sa na nej lyceisti. Má ľahký krok.“
„Vari ste chceli Núbiu odviesť?“
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Kovaľov prekvapene rozhodil rukami. Začul som za chrbtom hlboký
vzdych. Filippinskij vykrútil oči, čo znamenalo, že je ohromený
komičnosťou anekdot. Kovaľov pokračoval:
„Načo by nám bola Núbia? Chceli sme ťa kompromitovať.“
„Čo-ó?“
Filippinskij mi to objasnil:
„To je cudzie slovo. To znamená spraviť z teba previnilca, ktorému v
budúcnosti už nik nebude veriť. To slovo som vynašiel ja. Súd zase
Peťka.“
„Ďalej.“
„Čo ďalej?“ zatiahol Kovaľov žalostne. „Veď by to bolo naozaj
nepríjemné, keby sa Jevstafiev dozvedel, že jeho agent alebo
splnomocnenec bol ľudožrútom. Museli sme to zvaliť na teba. Reku, to je
švindler, sedel v base.“
Peťka si utieral čelo, hniezdil sa, šúchal nohami. Pri pohľade naňho som si
pomyslel: „Rád by som vedel, prečo ma Serioža Troškin nevyzradil?
Alebo nepripisoval význam tomu žartu v zime na pavlodarskom nábreží,
alebo ma naozaj pokladá za takého zabijaka, že si myslel: veď ma ten
naskutku podreže, ak ho prezradím! A o čo ľahšie sa ma mohli zbaviť,
keby im bol Troškin pomohol.“
Spýtal som sa:
„A pomohlo to?“
„Spočiatku hej. Keď Panfil doniesol správy o masliaroch, Mark Andrejič
bo vymenoval za obchodného pomocníka.“
„A potom sa to zhoršilo?“
„Prečo by sa bolo zhoršilo? Vari po tej príhode s Cholsonom? Nie. Skôr
zlepšilo. Panfil povedal, že niet oddanejších ľudí, ako sú Pavlodarčania. A
navrhol, že pozve Michejeva, aby dokončil ,Let satana', a vôbec, niekoho
už zoženie. Jevstafiev na to pristal a určil, že poletí Panfil.“
65

„Predsa ste len oplani.“
„Také čosi,“ súhlasil Kovaľov. „Budeš sa biť, môžem pokračovať?“
„Pokračuj.“
„Všetko šlo ako po masle, no zrazu prikvitne Zoja, za ňou Irma a potom
Rabiga. Bojím sa, že tá Rabiga všetko prevráti hore nohami.“
„Na Rabigu berie, a nám ukáže dvere,“ poznamenal Filippinskij a ďalej sa
prehŕňal v písanke.
„Mark Andrejič sa zaľúbil do Rabigy?“
„Keby to tak bolo! Chytro by sme ju očiernili. Ja sa v tom vyznám. ,Vláči
sa s tým, s hentým.' Starí dedkovia lomu ľahko uveria. Lenže Mark
Andrejič je v láske chladnokrvný, on si váži rozum. A polom, na ich
majetkoch objavili meď a Rachman-Ajuz robí vo všetkom dcére po vôli.
Mark Andrejič rozmýšľa takto: najprv vytlčiem peniaze K kožiek, polom
prejdem na meď. Z medi lejú pätáky, a od pätáka po milión je blízko. Vaša
pantomíma ,Dvaja zlatokopi' to veľmi názorne dokazuje.“
„Čo dokazuje?“
„Že s nami bude zle. A Pavlodarčania nám nepomôžu. Zachráň nás,
Vsevolod! Veď oj ty si Pavlodarčan, musíš nás chápať - pomôž. Veď ty
máš zo všetkých najväčší rozhľad."
Vstal som a povedal slávnostným tónom, ktorý na Kovaľova vždy
zapôsobil:
„Opakujem znova: pohŕdam vami! A nemienim s vami ani rokovať.
Odíďte a zabudnite na mňa!“
Kovaľov spľasol rukami:
„To som vedel! Už zase tára.“ A zapišťal; „Viem! Chceš sa mi odplatiť
žalárom, nútenými prácami! Figu borovú, ty budeš skôr tlačiť fúrik ako
jal“
Filippinskij sa pobral za Kovaľovom, ale vo dverách zaslal a povedal:
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„Žena vyčíta mužovi, že nesmierne požíva pálenku:
,Prečo tak veľa piješ?’
,Vôbec nepijem veľa,' odporuje muž. ,Veď vieš, že mi doktor kázal vypiť
ráno i večer po kalíšku ostrého.’
,Ale prečo piješ dvadsať kalíškov?'
Muž si pošúchal plešinu, oprel sa na lakeť, poobhrýzal si necht, zlostne si
odkašlal a povedal:
,Lebo som bol u desiatich doktorov.´“
Keď Kovaľov a Filippinskij odišli, cítil som sa znamenite. Niečo som
dosiahol. Vážim si ľudí, ale ani na seba nezabúdam. Ešte sa nedá povedať,
že som dobrý chlapec, ale mnohého zla som sa už zbavil.
Ako vidíte, bol som so sebou veľmi spokojný.
A netušil som, že toto sebauspokojenie mi prinesie ťažké skúšky.

Štvrtá časť

ZNOVA SA VYDÁVAM NA CESTU, LEBO SA DOMNIEVAM, ZE
SOM SA ZDOKONALIL
LES
Marfu som stretával zriedka.
„Tak čo, chór už nepotrebuješ?“ spýtala sa raz.
„Najprv očistím seba, potom sa pustím do chóru.“
Marfa sa smiala
„Sú pustovníci a sú bojovníci. Ty si môj spolubojovník, Vsevolod. Keď
bude veľmi zle, zavolám ťa. A teraz ti porozprávam o pokladoch, chceš?“
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A so smiechom mi vyrozprávala, ako niektorí mešťania hľadali poklad.
Táto nákazlivá vášeň pochytila mnohých, čoskoro z toho bude veľký
posmech.“
„Prečo?“
„Však uvidíš. Čakaj znamenie. Ešte vždy sa túlaš po lesoch a poliach?“
„Túlam.“
„A nechytil by si mi hada?“
„Chceš ho skrotiť?“
„Hej.“
„Vari by si chcela chodiť so mnou po jarmokoch?“
„To teda nikdy! Pre vlastné potešenie.“
„Akéže je to potešenie oštarovať sa s hadom?“
„A s Jevstafievom? Teda čakaj znamenie.“
„Budem.“
Jar bola smutná. Len čo som vyšiel do poľa, aby som zistil, nakoľko som
sa zblížil s prírodou, pokropil ma dážď. Chápal som, že si treba zvyknúť aj
na dážď, ale veď som neštudoval a nezoceľoval svoju psychiku kvôli
dažďom a lepkavému, chladnému blatu po kolená! Netrpezlivo som
vyčkával slnečné dni, ale ak som sa zobudil na svitaní, zaručene šibal
vietor s dažďom, a ak som zaspal a musel utekať do tlačiarne, žiarilo nado
mnou slnko. Pravda, utešoval som sa tým, že mám v živote viac prekážok
ako ostatní fakíri. Pracujem n nepovaľujem sa!
Bol som hrdý na svoj hladný život, na svoju zdržanlivosť. Málo som
myslel na jedlo a ešte menej som sa snažil myslieť na iné pokušenia. Pri
záhlaví som držal vedro chladnej pramenistej vody a nosil som so sebou
fľašku, naplnenú vodou. Len čo sa mi v mysli vynorila nejaká ženská
postava, pil som tú vodu, pil som ju, až sa mi žalúdok obracal, pil som
dovtedy, kým som devu nevypudil zo svojich predstáv. Hoci som vždy
mal tuhý spánok, ak som vo sne videl nejaké pokušenie, naučil som sa
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prebúdzať. Roztriedil som svoje sny!
Ak sa mi vo sne zjavila zvodná dievčina, prebudil som sa a pil som slanú
vodu, ak sa zjavila osoba menej zvodná, schopná diskutovať so mnou o
vyšších témach, o systéme môjho duchovného ideálu - pil som sladkú
vodu. Ale ženy sú rafinované! Aj vo sne začínali často úvahami o mojej
náuke a o tajomstvách môjho poslania a zrazu len vytrčili nôžku v čiernej
črievičke, a ja som sa náhle zobudil a slaná voda sa mi videla sladká.
Vtedy som podišiel k oblôčku, oprel som čelo o sklo a čakal, kým sa
rozbrieždi.
Vôľa a trpezlivosť ospravedlňujú všeličo.
Ach, tá vôľa a trpezlivosť! Konečne prišli teplejšie a suchšie dni. Slnko
svietilo matne, bez lúčov a nad poľom stála hmla, suchá ako dym. Často
som chodieval do poľa. Občas som videl, že sa od obzoru ženie ku mne
dážď. Vtedy som si zastal pod brezu. Pretože som málo jedol, v hlave mi
čudne hučalo a tackal som sa. Stromy plávali popri mne. No táto slabosť
rýchlo prešla a nechala v mojom vnútri akúsi omamnú radosť. Zavše mi
slabosť udrela do nôh, a vtedy sa nebo i zem potiahli farbou zelenej trávy a
namiesto toho, aby som si nič nerobil z teplého a zhovorčivého dáždika,
pochytila ma triaška, gánil som na mračno a najradšej by som si stal pod
brezu s hustou korunou. Ale odolal som pokušeniu a zastal som si pod
osiku, strom, ktorý má také jemné lístočky, že takmer nechráni pred
dažďom. Slabosť zmizla ale v hlave sa mi dlho krútila pieseň:

Zoťali sme brezu, kučeravú, bielu!
Bielu, kučeravú...

Vybral som si pomedzi osiky cestu na čistinku, tiež obkolesenú osikami.
Nazval som ju „striebornou cestou“, lebo osiky mali bledú, hodvábnu
farbu. Stal som sa tu častým návštevníkom. Z mesta bolo sem asi pätnásť
kilometrov, cesta viedla hlinastými úžľabinami, kde sa v daždi veľmi
šmýkalo. Nebál som sa klzkej cesty, ale hadov.
Zdalo sa mi, že si nikdy nezvyknem na hady, ani ony na mňa. Okolo
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Kurganu je veľa hadov, hoci sú to zväčša užovky. Prenajal som si kúpeľ
preto, aby som mohol pracovať na svojom systéme, ktorý zahrnoval aj
krotenie zvieral. Predstavte si, že otvoríte košík a vypustíte hady. Diváci
hneď pocítia k vám veľké sympatie. Zadovážil som si košík. V kúpeli je
teplo a vlhko. Lenže čim ich budem chovať? Žiaľ, už dávno som si mohol
zaobstarať knihy, v ktorých by som sa bol dozvedel o potrave hadov, ale
nárokom som ich nehľadal. No nie dosť na tom, len čo som si predstavil,
že vezmem to chladné telo do ruky, vysadol na mňa od hrôzy pot.
„Mizerne sa zdokonaľuješ, človeče. A ešte si Marfe sľuboval, že jej chytíš
obrovského hada. Také hadisko je dlhé zo štyri rífy a hrubé ani ruka. O čo
je to hroznejšie, ako keď chytíš obyčajného hada?“
Šiel som úžľabinami a slabý šuchot, čo sa ozýval vedľa mňa v tráve, ma
desil. Najprv som sa strhával, ale pomaly som privykol. Vravel som si:
„To šumia osiky.“ Cudné, ale v osičinách neboli hady, a tak som si
náruživo obľúbil svoju „striebornú cestu“.
Musím si na hady zvykať v ich obydlí a potom ich priučiť na moje. Ale
vypálilo to naopak. Postrihal som povraz na krátke kúsky a vymočil v
pramenistej vode. So zažmúrenými očami som ich rozhodil po kúpeli,
reku, keď na ne znenazdajky stúpim, zvyknem si na chladný dotyk hadov.
Ráno som bosý stúpal po kúskoch povrazu, ale nepomáhalo to, vôbec ma
nestriasalo.
Rozhádzal som leda kúsky povrazu po svojej „striebornej ceste“. Keď som
naďabil na niektorý z nich, zachytil som domnelú hlavu, zdvihol domnelý
chvost. Ale ani toto cvičenie mi veľmi nepomáhalo. Ešte vždy som sa
strhol, keď som zazrel naozajstného hada. Povedal som si, že si zadovážim
hady na budúcu zimu. Vyberiem hniezdo mladých, lebo staré je schopný
vycvičiť iba skúsený fakír, a teraz v lete hadieho dorastu niet. Klamal som
sám seba. Jar bola v rozpuku. Svojej lži som chytro uveril.
Moju obľúbenú čistinku, ktorá mala podobu pikovej deviatky. pretínala
spadnutá osika, čímsi pripomínajúca pikový znak. Dlho som sedával na
vyvalenom strome a počúval neúnavný šum osík. Sedával som tam vo dne,
ale o mesiac som sa začal cvičiť v nočnom sedení.
S úzkosťou v srdci som vyčkával, kým sa zotmie. Vše sa mi zdalo, že tu
silne pripeká a že na môj strom sa pred západom slnka prídu vyhrievať
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hady; vše - že je tu vlhko a teplo a hady sem prilezú v noci. Spustil som
nohy zo stromu a snažil som sa sústrediť. V tlačiarni sme malí veľa práce;
prichádzal som na striebornú čistinku až po západe slnka a odchádzal, keď
sa brieždilo. Občas padla studená rosa, ale ja som sedel nehybne, pritisnutý
k osike. Stiahol som si čiapku dozadu na krk a trasúc sa od zimy,
duplikoval som si, že fakírovi je už súdené takto trpieť!
Hrubá haluz ma tlačila do chrbta. Díval som sa priesvitom pomedzi osiky,
kde zmizlo slnko. Hľadel som dlho, celú noc; potom som prehodil nohy na
opačnú stranu a čakal som na brieždenie. Niekedy som zaspal. Prebudil
som sa od bolesti v chrbte, a keď som vstal, ešte dlho som cítil osikovú
haluz. Niekoľko ráz som obehol okolo čistinky a znova som si sadol k
svojej haluzi. Aby ma nepokúšalo rozložiť si ohník, nebral som si zápalky.
Za osikami ležala poľná cesta. Ak bolo po daždi, zapadajúce slnko sa dlho
odrážalo v kaluží, lemovanej lesklým blatom ako niklovaným rámom.
Vtáčatá chodili do nej piť vodu. Hopkali vrabce, sýkorky, potom sa zjavili
škovránky, vrany, rapotali straky a napokon prikvitol havran, roztískajúc
vtákov svojimi liatinovými krídlami. Pomaly a dôstojne ponoril zobák do
kaluže. Usmieval som sa.
Čakal som, že sa havran obráti ku mne a zaškrečí čosi hnusné, ale on si ma
vôbec nevšimol. Zavše zdvihol chvost a celkom prozaicky vypustil, čo mu
prichodilo. Prečo to robí tu, na mieste opradenom pre mňa tajomstvami?
Zdalo sa mi, že ma chce rozosmiať.

STRIEBORNÉ OČARENIE
Ach, ak mám byť úprimný, musím povedať, že stav, do ktorého som
upadol na svojej milovanej čistinke, nazýval som vtedy „strieborným
očarením“. Ako vidíte, nenazýval som svoje pocity vždy práve
najvýstižnejšie.
Čistinka si na mňa zvykla. Pokúšal som sa čítať v jej živote. Za lichých,
teplých večerov, keď nepršalo, odhaľovala mi svoje radosti a žiale. Vrátili
sa vtáci, čo predtým spali kdesi hlboko v lese. Začudoval som sa, načo sa
sem vracajú. Prikradol som sa bližšie. Vysvitlo, že tu mali na jar hniezda.
Vtáci vzlietli, šuštiac krídlami, ale hneď sa vrátili, a to ma tešilo, lebo
predtým sa viac neukázali, keď som ich raz vyplašil.
71

Jednej mesačnej noci, keď sa nad osikami vznášal bledoružový opar,
zazrel som, ako sa po chodníku pohybuje tučné zviera, veľké ani mača, a
zamyslene fučí. Kráčalo pomaly, zrejme dôkladne uvažovalo o tomto čine
a usilovalo sa prejsť najkratšou cestou do svojho brloha, ktorý mal vchod
práve pri haluzi, kde som sedával. Bol to rozvážny a dôstojný jazvec,
čímsi pripomínal Filippinského. Ticho som mu povedal:
„Dobrý večer, Fiodor Fiodorovič!“
Zafučal čosi nezrozumiteľné, zrejme rozprával svojou jazvečou rečou
nudnú anekdotu. Ťarbavo vystrkujúc zadok, vliezol do brloha. Chcel som
ho ťapnúť, ale moja vrodená zdvorilosť nás ušetrila nepríjemného,
zdĺhavého sporu.
Potom som zbadal, že asi desať krokov od jazvečieho brloha, na hŕbke
listov pri koreňoch, ktoré vyvrátila padajúca osika, drieme zajac. Pribehol
sem na svitaní, ustatý a vyplašený. Starostlivo si ma obzeral, ale ja som ho
hneď spoznal. Bol to Kovaľov! Ihneď som si spomenul na jeho pehavú
papuľku, zbabelé ružové očká, sivú kazajku, čo mu pevne obopínala telo.
A kto okrem neho by driemal tak nastráchane?
Nuž som povedal:
„Peťka, vitaj!“
Zajac skočil do krovia, akoby ho boli klepli po ňufáku. Dlho tam čupel
nehybne, všímal si, čo robím, a nadával na tých, čo mu poradili, aby sa mi
ukázal na oči - na zvieratká, čo ma už pokladali za svojho. Ale napokon sa
predsa len spoľahol na verejnú mienku. Bojazlivo vyliezol z krovia a celý
sa trasúc, nesmelými krôčkami cupkal k svojmu ležovisku. Ťažko sa mu
šlo a ja som ho chápal. Len čo som sa pohol, zastal a najradšej by bol
ufujazdil. Vtom vtáci začvirikali, zašveholili, zarapotali. Zdalo sa mi, že
ho prehovárajú a vysmievajú sa mu. Unavene si ľahol na zhúžvané lístie.
Čakal som, kedy sa zjaví Zacharin. „S akým zvieraťom ho porovnať?“
rozmýšľal som. „Vlk? Nie. Kaňa? Nie.“ Líška dôležito prebehla tadiaľto
na lov a obzrela si mňa i osiku, na ktorej som sedel. Pohŕdavo odfrkla. Nie,
ani líška sa mu nepodobá. Zajac ešte vždy ležal nehybne, nebál sa líšky.
Pochopil som, že obyvatelia čistinky nevydajú líške tohto sivého šaša, lebo
by sa nemali na kom smiať. Zajacovi sa to prieči, ale stať sa pochúťkou
pre líšku tiež nie je veľmi príjemné!
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„Šic!“ povedal som líške, a tá zmizla.
Zaujímavá je najmä krátka predsvitná chvíľa, keď sa zvieratá vracajú z
lovu. Znova som si spomenul na Zacharina, ktorému stačil napodiv krátky
spánok. Zvieratá spia neobyčajne málo. Ja tiež spávam málo ako ony, a
preto sa všetky moje vnemy zbystrujú. Viem zistiť, či mali dobrý lov.
Nazývam po mene všetky zvieratá, čo prechádzajú popri mne.
Zajace sú stále sýte. Keby neboli také bojazlivé, žilo by sa im zo všetkých
najlepšie. Teraz ich je na mojej striebornej čistinke päť. Prvý, ktorého som
volal Peťka, mladý skokan s trochu pripuchnutými viečkami a jazvou na
temeni, sa už celkom osmelil. Rád mi poskakuje pri nohách. Patrí mu
vŕšok, ostatné spia nižšie. Jeden z nich je ustavične na stráži, aby ich
niekto neprekvapil. Najväčšie starosti im robia líšky. Líšok je veľa, vždy
pretínajú čistinku z východnej strany. Nepočujem ich kroky, ale zajac na
stráži budí svojich priateľov: „Nespite, vy trkvasi!“ Zajace sa schovajú.
Líšky nečujne prekĺznu po čistinke, krútia zdvihnutými chvostami. V
slabučkom svetle, vlhkom a rozptýlenom, vyzerajú ich chvosty celkom
zlatobiele.
„Tak ako sa mávame, tetky?“ volám na líšky.
Líšky sa ani neobzrú na volanie Špinavého a strapatého vtáka,
pripomínajúceho človeka. Chichocú sa ako tie kurganské dievčiny, čo v
nedeľu sedávajú na podstienkach, popri ktorých prechádzam. Nikdy
nezapáram do dievčat, ba ani sa na ne nedívam, a predsa sa mi vysmievajú.
Uráža ma chichotanie líšok, ale chcel by som sa s nimi zoznámiť. Kládol
som na chodník kúsky klobásy, lákavé najmä v daždivom počasí, keď im
na love šťastie nežičilo. Sám som klobásu nejedával, živil som sa
zeleninou a chlebom.
Jazvec Filippinskij sa často vracal sýty. Je málovravný a na rozdiel od
ostatných zvierat sa nerád zdržiava na čistinke. Zavše sa pristaví,
zamľaská a povýšené hľadí na líšky, ktoré sa už tak osmelili, že s kúskami
klobásy v zuboch žmurkajú na seba. Toto žmurkanie platí na moju adresu.
Ešte vždy vidia vo mne cudzinca. Jazvecovi sú protivné. Som mu vďačný.
Občas ho priateľsky potľapkám po zadku. Obráti sa, zhovievavo zamrmle.
Rozumie žartom. Obtiera sa mi okolo nôh a ja cítim pach mokrej srsti a
tlejúceho lístia.
Už by bolo načase rozložiť klepce, slučky, vykopať jamu, pretiahnuť na
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chodníku sieť. Už by bolo načase, aby som chytal zvieratá a donútil ich
robiť, čo chcem. Ale ťažko mi padne myšlienka, že by som s nimi musel
zaobchádzať ako ich pán. Sú mi blízke, patríme do spoločnej rodiny. Je mi
ich ľúto, keď si predstavím, ako by sa zľakli, keby padli do klepca alebo
siete. No na druhej strane neveľmi som sa spoliehal na svoju výrečnosť,
pomocou ktorej som chcel odviesť zvieratá z čistinky do mesta. Žili sme v
zhode, ale nebolo medzi nami náruživej lásky.
Zvykol som si chodiť na čistinku, zvykol som si kráčať pomedzi
nekonečné lány, pokryté perleťovo sa lesknúcou pšenicou. Cestou som
spomínal na náš „fakírsky pochod“. Občas sa mi zdalo, že sme prešli celú
vytýčenú trasu, že sme rybárili na Aralskom a Kaspickom mori, že sme
vylovili čudesné ryby. Búrka odniesla náš čln ďaleko-preďaleko, a na
brehu plakala užialená Núbia. A už je pred nami prístav popolavej farby.
Vidím množstvo lodí. Sú hladké, železné, nepodobné našim riečnym
parníkom, ktoré pripomínajú veľké doštené domy. A čo je ešte v prístave?
Videl som prístavné krčmičky, kde sedla opálení námorníci z tajomných
ostrovov, ktorých názvy sa im nepretržite sypú z úst. Ošľahaní námorníci
pijú cudzokrajné vína, ale sa neopijú a rozprávajú príbehy, ktoré som už
dávno čítal, ale ktoré v ústach živých účastníkov vyzerajú neodolateľne
presvedčivo. Konečne nasadneme na bárku. Dlho sa plavíme purpurovým
morom. Po palube sa prechádza Filippinskij; ruky drží za chrbtom ako
zvyčajne, spod pazuchy mu trčí klk ťavej srsti. Búrlivý vietor prehlušuje
naše bujné hlasy a klk za klkom šklbe Filippinskému spod pazuchy srsť.
Plavíme sa totiž Indickým oceánom. Preplávali sme. Opäť more. Tíšina.
Naše srdcia osmutneli. S úzkosťou čakáme búrku. Ale prehrmela a my
vchádzame do prístavu. Po bielom mramorovom nábreží sa hemžia vysokí,
štíhli muži s nafarbenými bradami, v ostrozelených turbanoch. Mávajú
našej lodi latkami a zrazu sa povetrie zachveje divým, radostným
výkrikom: „Nech žije veľký fakír a derviš Ben-Ali-Bej!“ Naša loď
odpovie salvou. Dunia delá, rozvievajú zástavy. „Také pocty fakírovi
nepatria,“ vravím skromne a dôstojne. „Zabúdate, že môj systém sa
zakladá na vzájomnej úcte.“
„Tak už dosť!“ vravím nahlas a dôrazne, „taká hlúposť, nezmysly.“
A všetko zmizne.
Brat Palladij zavše vkladal ceduľky do listov, ktoré mi otec často písaval.
Palladij sa ponosoval na stravu. Najmä múka je toho roku nanič. Chlieb je
z nej ťažký ako z hliny. Otec pripísal zboku k Palladijovým slovám, že „čo
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tam po múke“, horšie je s alabastrom. Môj otec nachystal veľa tisíc pudov
alabastru. Vyšliapal chodník k rieke, sám si spravil fúrik a navozil la
alabaster, aby ho bolo ľahko nakladať na plte a vlečniaky a potom
dopraviť hore Irtyšom do Lobiažieho, ktoré bolo šesť vierst od náleziska
alabastru.
Zavše sa mi marí, že medzi osikami vidím irtyšský breh, piesočnatý,
porastený palinou. Z červeného brehu trčia dlhé sivé výhonky sladkého
drievka. Na brehu mohutná alabastrová hora, z ktorej sa šíri matný
odblesk. Ak sa od brán kameňov odrazí slnko, rozbolia človeka oči od tej
žiary. Pri hore stojí môj otec. Drží tabatierku, palcom otvára vrchnáčik a
ospravedlňuje sa ako zvyčajne slečinke, namaľovanej na vrchnáku: „Zase
vás musím vyrušovať, dušinka!“ Otec nasype voňavú machorku na
papierik, ušúľa si dlhú, krivú cigaretku a zaslane si chrbtom k vetru. Prsty
má tmavožlté od nikotínu a nohy hrubé, strašne hrubé. Vľúdne sa usmieva,
zapaľuje si a tvár mu „mizne v tabakovom dyme“. Alabastrová hora sa
neznesiteľne leskne. Dvíha sa vyššie a vyššie a jej tieň pretína irtyš ako
ťažká ultramarínová hrádza.
Raz v sobotu som po „fajronte“ nešiel domov, ale rovno do lesa. Vrátil
som sa až v pondelok včasráno. Pod klátikom, ktorý mi slúžil za schodík
do dverí kúpeľa i za lavičku, našiel som lístok. Bolo to Marfino
„znamenie“. Písala mi, aby som v nedeľu na svitaní šiel ku kurganu a
schoval sa do krovia neďaleko jeho južnej strany. Na Kirgizskom poli v
kroví bude čakať skoro pol mesta, lebo sa „chystá nevídané číslo“,
napísala cirkusovým žargónom.
Kirgizské pole sú rozľahlé pasienky na brehu Tobola, ktoré na jar
zaplavuje voda. Sem zháňajú z kirgizskej stepi veľké čriedy lichvy, aby sa
tu vypásli a na jeseň ich mohli predať na mäso. Čriedy prichádzajú
obyčajne zo dva týždne po kosbe, keď vyrastá mládza a statok sa môže
pásť.
Vysoká mohyla - kurgan, od ktorej dostalo meno aj toto mesto, hraničila s
Kirgizským poľom. Čo sa to stalo na tomto kurgane, prečo ma k nemu
volala Marfa a ktovie, či tam naozaj striehlo pol mesta?
Bolo to zaujímavé divadlo, nezvyčajné a do istej miery aj kruté. Ale mnohí
môžu dosvedčiť, že sa to skutočne stalo. Aj som ľutoval aj nie, že som
nevidel divadlo, na ktoré sa už večer vypravilo veľa mladíkov a dievčat. V
noci rozložili vatry, tancovali, spievali a pred svitaním zahasili ohne a
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učupili sa do kríkov.
Bolo chladno, nad riekou i poľami sa dvíhala kalná hmla a hrozilo
nebezpečenstvo, že nič neuvidia. Ale zrazu sa hmla rozvinila, zadul ostrý
vetrík, vyšlo slnko a učupená mládež zazrela nevídané veci.
Na južnej strane kurganu bola vykopaná veľká jama. Vykopali ju asi pred
štyrmi dňami Jevstafievovi sluhovia, ktorých viedol Filippinskij. Narazili
na akúsi pieskovcovú platňu. Filippinskij utekal za Jevstafievom. Mark
Andrejič rozkázal zastaviť prácu. Mnohí si mysleli, že chce zavolať z
Omska archeológov.
Ale vysvitlo, že sem prišiel sám s lopatou a sochorom a teraz vlastnoručne
dvíha platňu!
„Tá tvoja pantomíma predsa len padla na úrodnú pôdu!“ vravievala mi
neraz Marfa, keď sme neskôr spomínali túto príhodu. „Ale aj naše chýry!“
Nech už bolo ako bolo, Mark Andrejič zdvihol platňu a našiel pod ňou
medenú truhličku dedka lampára, ktorú som videl, ako sa iste pamätáte, za
ikonou Nikolaja Mirlikijského.
A v tej truhličke veľké kozie bobky.
Keď Marfa došla v rozprávaní na toto miesto, smiala sa, až ju klalo v
boku:
„Zišiel z kurganu, starý somár, zastal tesne pri krovine a ako nárokom
otvára truhličku trasúcimi sa prstami... A z krovia hľadí naňho pol mesta!
To ti bol rehot!“
„A on?“
„Mocná nátura. Nič nedal znať. Chytil truhličku pod pazuchu a pobral sa
preč. A my kružinou za ním. Pred mostom ju hodil do vody.“
„Videl ťa?“
„Veď ti vravím, že sa neobrátil!“
„Joj, zle je, Marfa! To ste zle vymysleli. A vravím ti, zle bude s tebou.“
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„Dajsamisvete! Budeme sa biť. Celé mesto stojí za mnou.“
Povedal som:
„Nová pantomíma sa skončila po starom.“

NAOZAJ PO STAROM?
Často som si kládol túto otázku. Starý zlatokop, áreštant a komediant si
ešte zastane za seba. Aj keď sa zamkol v dome, spravil sa chorým,
nevychádzal nikde, ani do kostola - zato spriada chladné a zhubné plány.
Nenadarmo hľadí celé mesto napäto na jeho dom, ktorý má polovicu
oblokov zakrytú okenicami a vyzerá, akoby mal prižmúrené oči.
Správca Kočeševovej tlačiarne, tučný a zlostný Ludwig Geiger, bol ako
vrece plné odporných nadávok. Ustavične chodil v špinavozelenom
obleku, ani čo by práve bol vyliezol z močiara, a my sme ho volali
„žabiar“.
„Vábi vás do lesa, bačka Ivanov?“ vykrikoval. „Čo vyvaľuješ oči, ešte si
nevidel červené bajúzy? Do kasy sa dívaj, bačka!“
Rodom bol Nemec. Pohŕdal Rusmi a vola! ich „bačkami“, ako niektorí
Rusi volali Kazachov a Tatárov. Keď som ho počul nadávať, vravel som si
v duchu: „Fakírovi môže tárať kto čo chce, nestratí trpezlivosť!“ a
skromne som mu odpovedal:
„Ťažko sa nám robí, dávate nám málo terpentínu, písmená sa lepia, nedajú
sa poumývať.“
Geiger kradol, čo sa dalo, okrem iného aj terpentín. Očervenel ani rak.
„Kto sa opováži kradnúť terpentín, bačkovia?“
Vtedy si celá tlačiareň začala nadávať, ale všetky tie nadávky platili
správcovi. Volali sme to „založiť flajster“. Tlačiari si ma vážili, že som
vedel šikovne zakladať flajstre.
Vykrikoval som do vzduchu:
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„Udavač! Podliak! Pätolizač!“
Odpovedali mi:
„Policajtská fľandra! Žandárska filcka!“
„Kandelábre plačú za tebou!“
„Červený kohút je blízko!“
Geiger odbehol hore. Najradšej by to bol udal na polícii, ale jeseň je predo
dvermi, objednávok veľa, ešte odídu ku konkurencii, do Ľudových novín.
Vyblakoval: ;
„No počkajte! Spravím ja s vami poriadok ako v Ľudových!“
A tam naozaj spravili poriadok. Prepustili takmer všetkých, čo sa boli
dívať z krovia na Kirgizskom poli, ako nabaláchaný Jevstafiev, ktorý kúpil
od akéhosi pútnika za veľké peniaze falošný plán, bol vykopávať poklad truhličku s drahokamami. Prirodzene, prepusteným nepovedali, že je to pre
Kirgizské pole, ale jednoducho „znižujeme stav: zamestnancov pre
nedostatok objednávok“. A to na jeseň!
Prepustili aj všetkých Samaninovcov.
Treba ísť za Geigerom a možno aj za Kočeševom, a by neprijali tých, čo
sú v najväčšej tvŕdzi?
Samozrejme, že to odmietnu, ničomníci! Keď sa už Ľudové noviny zľakli,
tak Kočešev tobôž. S Ľudovými novinami je Jevstofiev na nože, ako aj s
celým Zväzom sibírskych mliekarských družstiev, inzeráty si dával tlačiť v
Kurgaliskom hlásniku, v Kočeševovom papiernictve kupoval účtovné
knihy, papier a všetko ostatné, čo potreboval pre „lýceum“. Ozaj, a prečo
nerozpúšťa to „lýceum“? Veď sa božil, že ho zlikviduje.
Hej, treba sa pozhovárať s Geigerom a Kočeševom.
Nechce sa mi, strašne sa mi nechce, ale treba.
Teraz mám vôľu neobyčajne vyvinutú.
V noci som vychádzal nahý na mráz a do fujavice. Spočiatku som si určil,
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že vydržím stáť dve-tri minúty. Postupne som tento „zduchovnelý stav“
vytiahol na dvadsať minút. Ale darmo som sa hĺbil do myšlienok, darmo
som cvičil, šúchal sa snehom, čupel na pätách, nijako ma to
neuspokojovalo!
Túžil som po dobrej, mastnej strave s mäsom a maslom!
Sny sa mi hemžili klobásami, bielym chlebom, peľmeňnmi. Vysmieval
som sa svojej strave, tým uhorkám a kapustným hlúbikom. „Takmer
kláštorná, pustovnícka poživeň nevyjasňuje hlavu, ale ju zatemňuje,“
vravel som si. „Najvyšší čas prestať.“
Ale lak som si zvykol na túto sebatrýzeň, že mi bolo ťažko zriecť sa jej.
Často sa ma zmocňovala únava. V lete je ľahko stravovať sa zeleninou, ale
teraz sa mi kyslá kapusta, kvasené uhorky a zemiaky náramne zunovali.
Zdalo sa mi, že sa nikdy nenajem dosýta. V tlačiarni sú všetci chudí od
pálenky. Moja chudosť nikoho nezaujíma, iba správca zavše vybľakoval
na mňa:
„Taký mladý, a už chlasce ako bez rozumu! Ty papľuh vlasatý, veď ťa
baby v jarku zatopia!“
Odpovedal som potichu:
„Sadzba zbytočne stojí, nemáme papier. A papier leží na stanici a sluha
vám vozí seno na šéfovom koni.“
Správca očervenel.
„Kto to povedal, bačkovia, že používam šéfovho koňa?“ A dodal: „Vy ste
fundátor tých posmeškov nad vplyvnými a zámožnými obchodníkmi v
našom meste.“
„Ďakujem vám, pán Geiger. To je nový tón vo vzťahu ku mne.“
Naozaj to bol nový tón. Ako vidieť, treba sa mi poberať nielen z roboty,
ale aj z mesta.
Jevstafiev priťahuje opraty a bič má prichystaný.
Kone sa vzpínajú.
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Lenže opraty sú pevné, zo surovej kože, presiaknuté olejom, nezvlhnú,
neprepustia vodu, skrátka, starodávne opraty, ktorými aj poháňali aj
bičovali.
Mestská duma vypovedala Šamaninovcom kontrakt na osvetľovanie
mesta, podpísaný na rok 1913. „Našli sa lepší a lacnejší,“ pričom sa
dodržali všetky predpisy a poriadky: konkurz, rokovanie, zápisnica, správa
v Kurganskom hlásniku. A aby to nevyzeralo čudne, že zmluvu zrušili
takmer v polovici roku, keď Šamaninovci mali toľko výdavkov na petrolej,
lampáše a stĺpy, vysvetlili to tým, že sa o otázke dlho rokovalo, že
vyvolala prudké spory a nezhody v názoroch.
Marfu som stretol na ulici neďaleko trhoviska. Niesla na predaj svoje šaty,
niesla ich pokojne, ba až s úsmevom:
„Ale vieš predpovedať, fakír,“ povedala. „Zničili nás.“
„Odídem z tlačiarne, chceš?“
„Načo?“
„Aľošku postavíme na moje miesto.“
„Dobre by bolo,“ povedala a zľahka ma pohladkala po vlasoch. „Ty si
dobrý chlapec, Vsevolod, lenže sa nevyznáš vo svete. Aľošku nevezmú ku
Kočeševovi. A dobre by to bolo. Aľoška je táradlo, fičúr, ale tiež dobrý
chlapec. Pamätáš sa na Lenočku Mantikovovú?“
„Komediantova dcéra?“
„Mhm. Je v druhom stave.“
„Vravela si mi.“
„Naozaj? V posledných mesiacoch sa toľko všeličoho postváralo, že sa na
všetko už ani nepamätám. Lenočka je už pred pôrodom. A tajila to, aj na
cvičenia chodila do manéže. Jevstafiev sa tváril, že nič nebadá. Predsa len
je to čudák. No povedz, načo to robil?“
„Ten si všetko vyráta.“
„Neviem, čo si tu mohol vyrátať, keď sa už povráva, že to dieťa je od
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neho.“
Usmial som sa:
„Mohla to byť celkom dobrá pomsta.“
„Čo?“
„Nechať Lenočku u Jevstafieva.“
Marfa skrivila tvár, stisla pery. Ako všetci figliari nemala rada, keď si z
nej niekto robil žarty. Ostatne, bol to dosť nepodarený žart a povedal som
ho skôr preto, aby som Marfu vyskúšal.
„Myslíš to vážne, Vsevolod?“
„Som práve taký hladný ako ty, Marfa, a nezlostím sa.“
Schytila ma za ruky:
„Poď k nám na obed. Teraz predám šaty... Lenočka už býva u nás, o
týždeň bude svadba.“
„A starkí?“
„Prvý deň zazerali, ale teraz sú šťastní, ba aj ďakujú Jevstafievovi.“
„To je už priveľa!“
Marfa sa uškrnula.
„Aj ja si to myslím.“ Rozosmiala sa. „Lenočka mi povedala, že toho
ľudožrúta si ty vyhútal.“
„Hej.“
„Načo?“
„Bezvýchodná situácia.“
Znova vycerila zúbky.
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„Teraz by sa nám zišlo zo päť takých ľudožrútov, Vsevolod.“
Ešte raz ma pozvala. Opäť som odmietol.
Ale hoci som sa k Šamaninovcom nedostal na obed, neminula ma ich
večera.

LEBIAZSKY PÚTNIK
Na klátiku pri kúpeli sedel môj otec. V zrebnej košeli, gatiach, čižmách, s
bakuľkou a kapsou. Čítal Kurganský hlásnik.
„Strašná nuda,“ povedal, ukazujúc očami na noviny, „nijaká udalosť,
nijaká vražda, nijaký útek.“
„Všetko sa to stáva, len sa o tom nepíše.“
„Že vraj Varvara Iľjinišna ušla s akýmsi vypovedaným?“
„Aj ona.“
„Staršia, vážená osoba. Také by som nariadil palicovať. Keď ju chytia
prvý raz - sto palíc. Keď druhý raz - dvesto.“
„Prečo tak kruto?“
„Nech neuteká. Keď chceš, choď sa s pútnikmi pomodliť na sväté miesta.
Zhrešíš - odmodlíš to, znova zhrešíš - znova odmodlíš.“
„A ty sa kde poberáš, otec?“
„Teraz do Kijeva, synku, do Pečorských jaskýň.“ A žmurkol: „Veď aj môj
syn žije ako v jaskyni, ešte sa stane mníchom.“
„Nebude zo mňa mních.“
„Naozaj? Veď naša rodina ti je pobožná.“
„Boha do batoha a batoh do potoka?“
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Otec položil noviny na trávu, zhodil bakuľku i kapsičku, vstal,
poprechádzal sa, porozmýšľal a spýtal sa:
„Ja som sa nazdal, že zbieraš silu, aby si odhalil Jevstafieva.“
„Veď som sa už aj pokúsil.“
„A?“
„Dosial som poza uši a nechal som to.“
„Odhaľ ho ešte raz.“
„Aby som ešte raz dostal?“
Otec sa rozosmial:
„Zriedkavý naničhodník v našom rode.“
„Žihľava sa dotkla plota.“
„Ale predsa. Zájdem k nemu.“
„Kedy?“
„Po kijevsko-pečorských svätcoch.“
„Lepšie by bolo teraz, otec.“
„Teraz mám v sebe málo pokory, v Kijeve ju načerpám. Celé mesto naňho
brýzga, čo?“
„Brýzga, nebrýzga, ale už ukazuje zubále.“
„Kurgan je vlčie mesto, to ti vravím. Tu by som nikomu neradil robiť
špásy. Inteligenciu vychovávali dekabristí, remeselníkov pugačovci a
všetkých ostatných tuláci z tajgy.“
„Jevstafiev tiež patrí medzi tých tulákov.“
„Hej, medzi tých, čo sputnávali zlatokopov - guľkou z krovia. Vieš, ako
zbohatol? Po Vitime viezli z ryžoviska v loďke zlato. Jevstafiev bol
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kormidelník, a s ním majiteľ člna, jeho dcéra a traja vojaci - stráž. Jeseň.
Chmáry. Každú chvíľu začne padať sneh. Nuž pre lepšiu istotu vzali so
sebou aj psov, takých, čo sú súci aj na poľovačku, a keď treba, vládzu aj
ťahať. Veľmi rozumní psi, skoro ako ľudia. Jevstafiev hľadí na psov a
myslí si: Budete mať poľovačku, aj sa naťaháte! Majiteľa člna totiž
roztriasla zimnica, dcéra ho opatrovala a vojaci - to sú hlupáci. Nič
nevidia, nič nechápu. K tomu ešte dcéra, Nasťa sa volala, bola do Marka
Andrejiča zaľúbená a úplne mu dôverovala. Jevstafiev stojí pevne, nohy
rozkročené, ruky na kormidle. Ako socha. Vojaci hľadia naňho a chvejú sa
od strachu: ,Jermak‘. Jermak, lenže nie ten pravý. Vidia, že pred nimi je
prah, voda sa rúti z kameňov...
„Viem.“
„Viem, že vieš, ale nezaškodí zopakovať. ,Sváčko kormidelník.´ vravia
vojaci, ,to je vari nebezpečný prah...´ - ,Proti nebezpečenstvu,' odpovie
Jevstafiev, ,chráni nás pánboh a pravda.´ A ešte sa aj prežehnal, oplan.
Veď on vedel, že vojaci nevedia plávať, okrem toho je zaoblačené, ide
drobný ľad a Nastasia bude zachraňovať chorého otca - tí sa tiež sotva
zachránia. Nuž narazil s člnom doprostred prahu, kde nebolo príliš hlboko,
ale ani plytko: niečo vyše chlapa. A stalo sa, ako si vyrátal. Čln sa potopil,
vojaci, Nastasia a jej otec tiež. Vyplávali psi a Mark Andrejič. Rozložil
oheň, rozvešal si mokré šatstvo, aby sa mu sušilo, priviazal psov, a poďho
do rieky pre zlato! Vytiahol truhličky s tým prekliatym zlatom a hybaj
kade ľahšie!“
„A ryžovisko?“ spýtal som sa zachmúrene.
Nepáčila sa mi tá historka. Bolo v nej veľa nepravdepodobného a ešte viac
pravdepodobného. Desivé. Od takého človeka sa všetko dá čakať, aj som
čakal. A môj otec? Díval sa na mňa bezstarostne, a ak sa pri rozprávaní aj
rozohnil, tak len preto, že vôbec rád rozprával.
„Ryžovisko? Vrchnosť asi dosiala svoj diel. Do Petrohradu oznámil - to
viem celkom presne, synku, - že zlato sa potopilo a nenašlo a ľudia, čo ho
viezli, sú už na pravde božej.“
„A odkiaľ to všetko vieš?“
„Bol som nedávno u svätého Inokentija, tam som počul.“
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„Všetko je to akési jednoduché. Potopil čln. Zbohatol.“
„Tajga.“ A otec dokončí] s úsmevom: „Možno je to len legenda, ja na tom
netrvám. Ale možno aj nie. Vyjde pravda najavo.“
„Kedy? Kto ju odhalí?“
„Kto, to neviem. Ani neviem, kedy. Ale cítim, že vyjde. Pravda sa neutopí
vo vode a nezhorí v ohni. Poďme do Šamaninov, volali nás na večeru.“
„Ty poznáš aj Šamaninovcov?!“ zvolal som v údive.
„Nuž a čo! Som pútnik, a pútnici poznajú všetkých dobrých ľudí.“
Čakali nás. Celá šamaninovská rodina sedela okolo veľkej misky s
pirôžkami, bublal samovar, voňal zavarený čaj. Usmiali sa na mňa, otcovi
sa hlboko poklonili a posadili ho na čestné miesto, pod sväté obrazy, pod
toho Nikolaja Mirlikijského, za ktorým našla Marfa nešťastnú truhličku.
Práve sa zhovárali o hneve Marka Andrejiča. Môže mesto za to, čo sa tu
ľuďom sníva, čo sa tu šepká o pokladoch? Všetky vidiecke mestá sú také:
spadne ti päták a zacvendží ako dukát.
Prostredníctvom nevesty Lenočky, ktorá tiež sedela za stolom pri svojom
mužovi Aľoškovi a svojom otcovi, zoznámila sa rodina aj so svatovými
spoločníkmi: komediantmi Prichožaninom a Siustom. Aj oni vedeli, čo sa
stalo Jevstafievovi, a nevideli na tom nič zvláštne: poklad bol začarovaný,
a že sa v truhličke našli namiesto briliantov kozie bobky - také veci sa už
stali! Aj podozriví ľudia chodili cez mesto ta, kde mal byť poklad, aj plán
koloval z ruky do ruky, aj havran priletel na kostolnú vežu, štyridsaťdva
ráz zakrákal. Štyridsaťdva ráz zakrúžil a tam, kde spravil najmenší kruh,
tam ležal poklad. Všeličo sa postávalo.
Otec prikyvoval.
„Veru postávalo. Aj ten havran kráka tak ťahavo, nie ako inokedy.“
„A rovno nad kurganom!“
„Čo je to, žartujú, či tomu naozaj veria?“ myslel som si nesmieme
prekvapený. Prizeral som sa na nich. Nevyzerá to na žart. Teda nikto nemá
tušenia, že tú truhličku narafičila Marfa? Prečo kuká dedko lampár tak
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prefíkane na Nikolaja Mirlikijského? Či chcú týmto rozhovorom odvrátiť
od Marfy to aj tieň podozrenia? Teda hnev Marka Andrejiča je naozaj
strašný? Aké je toto dievča smelé!
Potom prešla reč na mňa. Hoci ma komedianti videli len letmo, aj to už
skoro pred rokom, hneď ma spoznali.
„Len dáko schudol,“ zadunel Siusta svojím ťažkým basom.
„Rozum si suší,“ povedal otec. „Dokazuje, že sa dá neveriť v boha a
pritom byť mníchom.“
„Kto to neverí v boha?“ spýtal sa vážne dedko lampár.
Otec ukázal na mňa. Dedko lampár poznal môjho otca, vedel, že rád
zveličuje, a usmial sa. Ale komedianti sa zdesili.
„Áno, môj syn! On je fakír,“ zopakoval otec, „mních.“
Komediant Mantikov mykol úzkymi plecami.
„Naši fakíri, Viačeslav Alexejič, sú bohabojní: postia sa v advente, v
pôste, ba aj pred Nanebovzatím. A prijímajú večeru Pánovu. Akýže je to
fakír, keď neverí v boha? A ešte vravia o ňom,“ pokračoval potichu,
hľadiac na mňa, „že vraj chce byť hlavným záchrancom lyceistov.“
V Kurgane oddávna žilo veľa politických vyhnancov. Okrem hnevu na
vládu, kupcov a fabrikantov rozsievali aj veľa posmeškov. Jevstafievove
komediantské kurzy prezývali „lýceom“. Pretože to pripomínalo
„licitáciu“, ujalo sa.
Priznávam sa, že som stŕpol. Záchranca! A k tomu ešte hlavný záchranca!
A tíško som zašepkal:
„Prečo záchranca?“
„Tak vravia.“
„Kto?“
„Kto sa chce zachrániť pred Markom Andrejičom, lebo v zúrivosti a hneve
je schopný všetkým pokaziť život,“ odpovedal Mantikov.
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Potvrdili to aj ostatní komedianti.
Potvrdila aj Lenočka Mantikovová.
Díval som sa na jej bledú, strhanú tváričku a myslel som si: „Ona to musí
najlepšie vedieť!“
Potom som zvolal:
„Veď ja z ,lýcea´ nikoho nepoznám!“
„Ale vás všetci,“ zazvonil odrazu Lenočkin tenký hlások.
„Tvrdia, vraj sa zachraňujete preto, aby ste všetkých zachránili. Ba aj
odviedli.“
„Kam?“ zajachtal som zúfalo.
Nadšene vykríkla:
„Do divadla Alberta Montiho ,XX. storočie’! Povedzte, jestvuje také
divadlo?“
„Malo byť.“
„A zlí ľudia to prekazili?“ vypytovala sa ďalej Lenočka.
„Ja sám som to prekazil, lebo som nebol dobrý.“
„Nie, nie!“ vykrikovala Lenočka. „Kým ste tu vy, musí byť aj divadlo.
Však?“
Čo som jej mohol odpovedať? Keď mi ľudia nadmerne dôverovali, i ja
som si nadmerne dôveroval.
„Mňa už zachránil Aľoša,“ vravela Lenočka napätým, vysokým hláskom a
blýskala očami; ruku položila Aľoškovi na plece. Jeho tvár vyjadrovala
dokonalé a nekonečné šťastie. „Ale treba ešte mnohých zachrániť,
mnohých. V lete Jevstafiev nepredá naše čísla, v lete nie je o program taký
záujem oko na jeseň. Ale do jesene zaručene. Potrebuje peniaze a rozpúšťa
lýceum vlastne pre peniaze. Každé číslo má už ako-tak pripravené. A za
každé číslo dostane peniaze.“
87

„Teda nežartoval, keď kričal, že za Lenočku by mohol dostať tisíce?“
pomyslel som si.
„Tak on nedostáva len za výuku, ale aj za čísla?“
„Pravdaže,“ odpovedala Lenočka náhlivo. „Aj zmluvy sú tak zostavené.“
A zvolala: „Pohŕdam ním! Z celého ,lýcea’ som ním najviac pohŕdala.
Všetko som to urobila z pohŕdania. A potom som sa zaľúbila, to sa už
rozumie. Veď nám všetkým napísal do zmluvy: ,Počas svojho pobytu v
kurze budem cnostná a bohabojná.’ A prečo? Lebo zo cnosť mu viacej
platili. Najmä v šantánoch. Veď to sa len vraví, že nás pripravuje pre
komediantské búdy, ale v skutočnosti nás posledný mesiac pred
záverečnými skúškami učia šantánovým číslam. A takým, že všetky
plačeme, keď ich spievame. Hanbíme sa o lom hovoriť. Ale ja poviem.
Poviem, poviem.“ Zakryla si tvár rukami. Pršteky jej zvlhli. A vykríkla,
neodtrhnúc ruky: „Ja už neverím v boha! Nik z nás neverí!“
Nikto sa neusmial, naopak, všetci sa zachmúrili.
„Múza Arpitovová - ,akrobacia na tyči´ - a Annuška Beľajevovo - ,hadia
žena’ - povedali, že do šantánu nepôjdu; sú zaľúbené: Múza do žongléra
Vasiu Raťka, Annuška do skokana Luku Ľumirina. Bože môj, čo sa tam
strhlo! Hneď po mne ...“ dokončila nie bez hrdosti.
A pozrela po všetkých mokrými, iskriacimi očami.
„Ste ochotný zachrániť ich?“ dodala náhlivo a kukla na mňa.
„Koho?“
„Nuž pre začiatok Múzu a Annušku. Z trestu ich chce odovzdať
Beloborodovovi.“
„Kto je ten Beloborodov?“
Komediant Prichožanin, s bledými, ohnivými očami na tvári bez obŕv,
ťahavo povedal:
„Bývalý trestanec. Preňho je ľahšie zabiť človeka ako vypiť pohár piva.“
„Komediant?“
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„Aj takí sa nájdu,“ vyhŕklo z Prichožanina.
Marfa sedela nehybne, bledá ako stena, hrýzla si pery a kedy-tedy pozrela
na mňa. „Čo otáľaš?“ spytoval sa jej pohľad. Povedal som:
„Dobre, ak ste presvedčení...“
„Sme, sme!“ zvolala Lenočka, ba aj zatlieskala. „Vy ich zachránite.“
Keď sme vyšli zo dvora, ticho som sa opýtal Prichožanina:
„A naozaj sa nedá od neho ujsť?“
„Kam?“
Hoci bola noc, pobral som sa rovno do Jevstafievovej koniarne, zvesil som
z háka uzdu, zhodil z Núbie ohlávku a vyviedol som si ju von. Koniar sa
prekvapene spýtal:
„Pán Zacharin dovolil?“
„Nepoznáš ma?“ odpovedal som.
„Akoby nie, prosím. Ste rodina s Markom Andrejičom, videl som vás,
prosím pekne.“
„No tak vidíš.“

ČIERNY BRAHMAN
„Kedy pôjdeš ďalej?“ spýtal som sa otca.
„Chcel by som v sobotu.“
„Odprevadím ťa.“
Otec pozoroval, ako upevňujem náklad na Núbiu, a povedal:
„Vidím, že ma chceš ďaleko odprevádzať.“
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„Po stanicu Jurgamyš.“
„A čo je tam?“
„Okolo sú dediny, liehovar, parný mlyn, masliareň - nazháňajú sa diváci.“
„Sám chceš robiť predstavenia, či so mnou?“
„A dal by si sa na to?“
„Kvôli synovi sa dám na všetko,“ odpovedal prosto.
Vysvetlil som mu, že na železničnej stanici Jurgamyš vystupuje Turinova
komediantská spoločnosť. Chcel by som si tam zmerať sily. A pomaly som
sa priznal, že sa mi nechce odisť z Kurganu, udomácnil som sa tam, mám
veľa priateľov, dobré knihy, aj na kúpeľ som si zvykol... A keď sprobujem
a budem mať úspech, možno sa mi aj zažiada skúsiť sveta. Veď som
sľúbil, že zachránim „lyceistov“, hoci, ak mám byť úprimný, vôbec
neviera, ako sa do toho dať.
„Len začni. Ďalej to pôjde samo od seba.“
„Musím.“
„Hej. Keď si dal slovo, tak sa drž, chlapče. Ozaj, vezmi si aj zoznam.“
„Aký zoznam?“
„Zostavil som ho s Mantikovom, jeho dcérkou Lenočkou a jej
kamarátkami. Ktorých ,lyceistov‘ máš odkiaľ zachrániť. Poradie si vyber
sám. Myslím, že najprv pôjdeš k Beloborodovovi, potom do šantánu Zlatý
roh a ďalej ako uznáš za vhodné.“
Mlčky som vzal niekoľko papierikov, popísaných jeho pedantným,
pekným písmom a zakrútených do kúska špinavého a ošúchaného
voskovaného plátna.
Rozlúčili sme sa pri búde, na ktorej visel veľký vyšedivený a pozašívaný
kus plátna s nápisom DNES PANTOMÍMA ČIERNY BRAHMAN, ČIŽE
HRBÁČ-VRAH. Otec si napravil plátennú kapsu, prešibané pozrel na mňa
a povedal;
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„Nešiel by si radšej so mnou do Kijevsko-pečorského kláštora? Tam ti
pečú znamenité pôstne dolky!“
„Ja ťa so sebou nevolám: mám to ťažšie,“ odpovedal som.
„Pravda je vtedy dobrá, keď je nepravdou. A zlá, keď sa ľuďom zjaví v
celej svojej nahote,“ povedal môj otec pri odchode.
Šťastie je ťažko opísať. Najmä keď vás zriedka navštívi,
V ten večer, pri pohľade na pantomímu „Čierny brahman“, bol som
dokonale šťastný.
Mím Turin, majiteľ búdy, starček v hodvábnej, na boku zapínanej košeli a
plyšových šarovaroch, s unavenými očami a tvárou lesklou ako aksamiet,
prijal ma vľúdne. Usadil ma, podrobne sa ma povypytoval - vravel som
čistú pravdu - a ihneď mi dal číslo; keď sa dozvedel, že nemám
pomocníka, pridelil mi svoju dcéru Raisu, moletnú krásavicu s popolavými
vrkočmi a šikovnými rukami. Neviem, či to bolo preto, že mi pomáhalo
také pekné dievča, alebo som mal taký šťastný večer, no všetko mi šlo
znamenite, obecenstvo tlieskalo a radostne vzdychalo. A divákov bolo
veľa. „Aké príjemné tváre!“ myslel som si, hľadiac na nich. Ešte aj môj
krátky výstup „Cudzí kabát“ prijali s hlasným potleskom. „Ach, Jurgamyš,
Jurgamyš!“ rozmýšľal som nadšene. „Aké si ty utešené miesto!“
Od vzrušenia som nevidel, čo robili ostatní artisti. Len na to sa pamätám,
že krásavica Raisa sa vracala do zákulisia s rozžiarenou tvárou a kriedou
zamazanými dlaňami. Ťažko dýchala plnou hruďou, utierala si ruky a
hľadela na mňa šťastnými očami, nepodobnými očiam jej otca. Ktovie
prečo som s hroznou netrpezlivosťou Čakal pantomímu „Čierny
brahman“. Zdalo sa mi, že práve ona vyrieši moje nevyriešiteľné ťažkosti.
„Ak pantomíma bude nevýslovne krásna,“ povedal som si, „tak odídem z
Kurganu. Ak bude zlá, čo len trochu horšia, znesiteľná - ostanem.“
Pantomíma bola nádherná. Raisa v úlohe indickej kňažky, ktorú
prenasleduje čierny hrbatý brahman, hrala svoju úlohu skvele. Pohybovala
sa s úchvatnou gráciou, mimiku mala ideálnu a jej žiaľ, keď ju otec prinúti
oddať sa brahmanovi, bol otrasný. Nebol to len môj názor, ale názor
všetkých divákov. Mračili sa, usmievali, prejavovali zvedavosť, tešili sa a to práve na tých miestach, kde si to želali mímovia.
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„Odchádzam!“ povedal som si smutne, keď sa pantomima skončila.
A pri tom všetkom som bol šťastný.
„Podľa zmluvy máte dostať za číslo päť rubľov,“ povedal mi Turín. „Ale
keďže ste mali úspech, pridám vám dva a pol rubľa. Ráčte prevziať pol
imperiála. Pokračujete, či nás opustíte?“
„Vraciam sa do Kurganu,“ povedal som.
„Ste dlžen Markovi Andrejičovi?“ spýtal sa ma zrazu Turín a prívetivo sa
mi dotkol pleca.
„On je mne.“
„To je zriedkavosť. Dlžoby teda vymáha ohnivo, ale vracia lenivo.
Ďakujem vám, že ste mi to povedali.“
„Čo?“
„Nemôžem vás zdržiavať, keď vám je Mark Andrejič dlžen. Na svojich
veriteľov sa hnevá väčšmi ako na dlžníkov.“
„Jeho dlžoba je morálna.“
„Tým skôr vám hrozí nešťastie. Mark Andrejič je, s prepáčením, čierny
brahman.“
Turín vstal, významne pozrel na .mňa a podávajúc mi ruku, povedal
komplikovanú frázu:
„Veľmi ľutujem, že nie je možné, aby ste aj naďalej boli ozdobou mojej
skromnej scény. Bojím sa. Osud je, prosím, bezcitný kat.“
„A pochmúrny,“ dodal som.
„Obdivujem váš um. Prepáčte, z akého ste stavu?“
„Kozák.“
„Naozaj podivné. Kozáci sú, s prepáčením, katovia ríše.“
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„Nie vždy.“
„Pre ríšu nie vždy, ale pre moje srdce vždy, V deväťsto piatom v Tomsku
zbili kozáci na smrť môjho maloletého syna, gymnazistu. Prepáčte,
nenávidím ich. Ostatne, vás sa to netýka, keďže ste prišli medzi
komediantov a zrejme teda nemáte v sebe tú hlúpu kozácku nadutosť.
Komediantská búda, to je, s dovolením, ľudové šťastie, a šťastný je ten,
kto k tomuto šťastiu prispieva. Odpusťte, že som sa tak rozcítil.“
Rozišli sme sa ako priatelia a sľúbili sme si, že sa stretneme v lepších
časoch.
Zdalo sa mi, že nie sú za horami za dolami.
„S tým by sa veru dalo robiť ,XX. storočie',“ rozmýšľal som, vracajúc sa
do Kurganu.
Núbia kývala svojou mrzkou hlavou, akoby súhlasila s mojimi
myšlienkami. Nakŕmili ju do prasknutia.

BLAHOSLAVENÝ VSEVOLOD
Čo ako som sa ponáhľal, do Kurganu som došiel iba v pondelok
napoludnie. Deň bol stratený, do tlačiarne sa mi neoplatí ísť, nech ma
vyhodia. Srdce mi aj naďalej búchalo radosťou. Myslel som si, že ma
Šťastie ešte neopustilo.
Keď som išiel popred chalúpka mojej domácej, niesla Pavla na nášikoch
vedrá, v ktorých sa hojdali mokré doštičky, a usmiala sa na mňa celou
svojou ružovou tvárou:
„Á, svätý človek! Účinkuješ? Onedlho sa budú k tebe modliť,
namojpravdu.“
„Užitočnejšie je modliť sa ku mne ako k ikonám,“ odpovedal som tiež so
smiechom. „Ja sa aspoň poďakujem.“
„A chlapi nebudú žiarliť^ dokonca ani môj.“
„A tvoj je žiarlivý?“
93

„Joj, náramne!“
„Ešte dobre, že je tak ďaleko.“
„Kde ďaleko? Prišiel. Spí. Juj, ale som ho opila, svätý človeče! Dobrý liter
vylôchal. A ešte pýtal.“
A so zvonivým smiechom vošla do pitvora.
Priviazal som Núbiu o kolík pri kúpeli, hodil som jej sena a pobral som sa
ďalej. Sedieť pri knihe, skladať anekdoty alebo úvodnú reč pred pokusmi na to je dosť času.
Vyšiel som do poľa. Hlava sa mi krútila. V celom tele som cítil slabosť.
Okolo mňa jar v plnom rozpuku, množstvo roztancovaných hlasov. Ale
toto množstvo hlasov tvorí dokonalú harmóniu. „Možno je tu môj hlas už
cudzí?“ vŕtalo mi v hlave. „Neprišiel som neskoro? Nezabudla na mňa
moja čistinka?“
Mýlil som sa. Čistinka mi dávala prednosť pred všetkými ostatnými
ľuďmi.
Vtáci zaštebotali na privítanie. Kaluž, tá s niklovaným rámom, ešte vždy
kukala pomedzi osiky a zvlnila sa, s úsmevom ma pozdravovala. Osiky
boli pokryté rúchom dúhovo ortuťovej farby.
Srdce mi búchalo. Sadol som si k haluzi, na zvalený strom. Hlava sa mi
ešte väčšmi krútila. Cítil som, že som napáchal množstvo hlúpostí. Ruky
sa mi triasli.
Zmáhala ma únava. Premárnil som mnoho zdravia, celá zima - to bola
horlivá práca, jediný deň som nevynechal svoje cvičenia. Na
dvadsaťpäťstupňovom mraze som vystával nahý bezmála hodinu. Oslabol
som. Musím si oddýchnuť a tým rozptýliť blížiacu sa clivotu, ktorá
pochádza zo slabosti.
A netrpezlivo som čakal večer.
Aha, tu je jazvec, ktorého som si pomenoval Filippinským. Poberá sa na
lov popri mojich nohách a ako vždy pokojne čosi žuje. A presvedčil som
sa, že zvieratá ani vtáci nejavia nijakú mimoriadnu radosť nad mojím
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príchodom. Nepreukazoval som im žiadne dobrodenie a bolo by čudné
očakávať, že sa roztancujú pri mojom príchode. Privítali ma ako priateľa,
nie však ako príbuzného. Znepokojovalo ma napätie, s ktorým ma ešte
stále pozorovali. Nemohol som čakať, že ešte niečo dokážem.
Samozrejme, mal som pravdu. Musím sa poponáhľať. Spoznal som
tajomstvo zblíženia so zvieratami, teraz musím pochopiť tajomstvo rastlín.
To je ťažšie.
Ostatne, málo som rozmýšľal o zvieratách. Vedel som už hmatom, so
zavretými očami rozpoznať mnohé byliny. Bez akýchkoľvek ponaučení
som vedel, ktorá tráva je jedlá, ktorá nie. Ak mám v krátkosti vyjadriť
tento pocit, mohol by som povedať, že jedlá rastlinka mala prívetivú farbu.
Kým sa nespustila noc, počúval som, ako rastie tráva,
Hej, počul som, ako rastie tráva! Pomaličky dvíhala pôdu a so šuchotom
vyrážala zo zeme. Vnímal som jej zvláštny, nezvučný hlas. Tento hlás
vznikal vo rane. Stál som pri chodníku a uhádol som, ktorá tráva si trúfa
vyliezť naň a ktorá sa odťahuje. Pozoroval som, ako rastlina pohlcuje
svetlo. Zreteľne som videl, ako prúdy svetla vchádzali do rastliny a vzduch
okolo listov strácal pevné obrysy, zrazu bol skalený a sťaby rozihraný.
Rastlina zápasila so vzduchom. Bojovala, a ja som s radosťou myslel na
to, ako sa ľudia mýlia, keď sa domnievajú, že rastlina sa ľahko zmocňuje
vzduchu. Úporne sa bránil tento neobyčajne korenistý, letný vzduch.
Cítil som, že už-už pochopím tajomstvo, ako rastlina vyspeje zo semena
do kvietka za jedinú hodinu. Zrejme by som mal rastlinám pomôcť ľahšie
zachytiť svetlo i vzduch, vtedy by za hodinu prekonali vývin, na ktorý bola
potrebná polovica leta. Obklopený zvieratami, vtákmi, rastlinami vstúpim
na jeseň do svojho čarovného kúpeľa, plného kníh, trikov, básní,
pantomím.
Figu, pán môj drahý! Už je načase, aby ste šli k Beloborodovovi.
Dali ste slovo, že odídete z Kurganu a zrieknete sa svojho čarovného
kúpeľa.
Ozaj, veď sa v ňom bude chcieť pariť ten vojak, čo sa vrátil domov a
vylôchal dobrý liter.
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Tak som presedel celú noc a raz sa ma zmocňovala zúfalá clivota, raz
akási zúfalá veselosť.
A ráno, keď som sa blížil k svojmu kúpeľu, akoby som bol počul šepot:
„Bla-ho-sla-ve-ný...“
V mladej pŕhľave pri kúpeli našiel som na kameni tucet vajíčok a krčiažtek
smotany. To mi zrejme darovala Pavla! Veselo som sa rozosmial, ale
onedlho ma pochytil smútok. Takto si nás uctia roky, takéto fígle nám
vystrájajú! Opakujem tie isté kúsky, čo moja stará mať Fiokla.
Hodil som krčiažtek za plot do záhrady. Ta som šmaril aj slamienku s
vajcami. Bol som hladný. Ale ak mám vyčistiť svoju dušu, spraviť v nej
poriadok, treba to urobiť ihneď! Nie, nik ma nezláka smotanou!
Počul som v záhrade tlmený výkrik. Zložil som čajník so studenou vodou,
ktorý mi slúžil za umývadlo. Vari tam hrkútal nejaký mládenec s dievkou
a ja som vylial smotanu na nich? Alebo dáka žena kopala záhradu? Či som
trafil psa, čo obhrýzal kosť? Pristúpil som k plotu.
„Blahoslavený,“ začul som zreteľnejšie.
Neveril som vlastným ušiam, ale predsa som zašepkal:
„To mňa voláte?“
„Teba,“ odpovedal ktosi šeptom.
„No,“ pomyslel som si, „vojak vypil ďalšiu fľašku, potom stĺkol Pavlu a
ona sa schovala v pŕhľave.“
„Pavla, ty si to?“
„Nie, blahoslavený.“
„A kto ste?“
„My-ý..."
„A čo chcete?“
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„Pomodli sa!“
Naklonil som sa ponad plot.
Za plotom kľačalo na zemi päť žien, tváre obrátené ku kúpeľu. Vydesene
hľadeli na rozbité vajcia a roztrepaný krčiažtek. Takým istým fanatickým
pohľadom hľadeli na východ a prežehnávali sa tí. Čo ich „uzdravila“
babka Fiokla.
Stojím chrbtom k západu. Tvár mám obrátenú na východ.
„Ženské, vy ste stratili rozum!“ vykríkol som pobúrene.
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„Pomodli sa - blahoslavený ...“ šepkali ženy.
„Fuj! Pochopte, že ani v boha neverím.“
„Modli sa!“ opakovali.
„Ale to je mrzko, veďže pochopte!“
Zmocnil sa ma nesmierny stud. Tu máš ten zápas s bohom! Tu máš to
svoje fakírstvo, Vsevolod! Tu máš ten svoj nový systém! Teraz vidíš, kam
si sa dostal aj so svojimi najzložitejšími i najprostejšími myšlienkami! Ale
najhoršie je, že som ani sám nezbadal, ako som sa zmenil na tichého
blázna, a to naozajstného!
Vzápätí som si spomenul, že už zatíchli posmešky na môj účel, že ľudia sa
rozpačito obzerajú za ranou, ba ani ryšavý správca mi už nenadáva za dlhé
vlasy, neumyté, nečesané. Schudol som, oslabol. Zmocňujú sa ma starecké
túžby. Chcel som umŕtviť svoju zanovitosť a preskočilo mi! Tieto ženičky
teraz kľačia predo mnou, čakajú odo mňa zázrak, pokladajú ma za
pustovníka.
Oprel som sa hruďou o plot. Tupo som hľadel na ženy. Sklopili oči. Stačí
jediná veta a urobia všetko, čo sa mi zachce. V rukách držia batôžky s
darčekmi. Hlavy majú sklonené. Na vyčaptané podpätky sa im nalepili
kúsky hnoja.
Ej, stará mati moja, Fiokla! Ale by si sa vysmiala svojmu zaťovi! Ach, ako
by sa zasmial na svojom synovi učiteľ Viačeslav Ivanov! Veru, zle je, zle.
Zle aj prelo, že sa mi ukrutne žiada vykríknuť na ženy: „Šic!“ A nech by
som to vykríkol, hneď je tu zo mňa blázon. Nuž tu ho máš, len svoj
víťazný fakírsky systém, Vsevolod!
Vrátil som sa do kúpeľa a vyzliekol vlastnoručne ušité šaty. Vyliahol som
našetrené peniaze a obliekol som si handry, ktoré som ešte nedávno lak
pohŕdavo nazýval „kúpenskými“. Na trhu som si kúpil modré nohavice,
čižmy s krátkymi sárami, galoše, ružovú košeľu, preobliekol som sa a
hneď som skočil k holičovi. Dal som sa ostrihať nakrátko a rovno od
holiča som sa pobral do kúpeľa. Dlho som sa paril a umýval, s veľkým
pôžitkom som sa oblieval horúcou vodou. Pridával som si paru, osŕkal od
blaženosti, rozháňal sa mäkkou metličkou a nechcelo sa mi odísť.
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Potom som si kúpil funt šunky a dva funty varenej klobásy. Videlo sa mi
to málo a prikúpil som si ešte pol druha funia masla. Zadovážil som si
tucet žemieľ, dva funty praclíkov, tri biele chleby.
Túto poživeň som rozložil na premastený papier pred kúpeľom. Hnusilo sa
mi vojsť dnu!
Jedol som dlho a hltavo.
Zaspal som na lavičke v pitvore, a keď som sa prebudil, znova som jedol.
V ten deň som nešiel do práce. Na pažiti som si varil v kotlíku polievku z
mastného mäsa. Pil som mlieko a nahrubo som si natieral chlieb maslom.
Obklopovalo ma nesmieme prijemné, ospanlivé teplo. Opäť som bol
šťastný.
A ľahol som si spať.
A spal som dlho.
A potom som začul správcov hlas. Bol som už v tlačiarni, ale zdalo sa mi,
že ešte spím.
Prepustili ma, pretože som sa tri dni neukázal v práci.
„To je správne,“ povedal som správcovi, ktorý nechápavo žmurkal očami.
„Teraz už nie som blahoslavený.“

AKO SOM CESTOVAL DO JEKATERINBURGU
Do vozňa k mníchovi Filofejovi ma usadila Inna. Filofej býval v hoteli jej
otca, správal sa vážne, píjal iba rum, aj to najviac pohár za deň, rozprával
pekne a výrazne, nuž Nemec Schmidt sa s ním skamarátil.
Nemal som na výber. Alebo ísť peši a viesť za ohlávku naloženú Núbiu,
alebo ju nechať v Kurgane. A mních Filofej viezol vagón sibírskych býkov
a kráv do Soloveckého kláštora, kde stáda podľa jeho slov „zbútľaveli“.
Teraz ich hádam oživí sibírska krv. Aj musí! Zväz sibírskych
mliekarských družstiev dal dobrú lichvu. Mních Filofej sa pokladal za
znalca v dobytkárstve - skôr ako šiel za mnícha, bol pastierom v
krymských horách.
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„My máme vo veľkej obľube nádherný prepych, deti moje,“ povedal
Filofej, keď porobil vonku poriadky a vstúpil do vozňa. Za koženým
opaskom mu trčal bič. Bafkal z hrubej fajky. Tvár mal dlhú, marhuľovej
farby.
Medzi nami dvoma sa odohral krátky rozhovor, ale zato hojne
prešpikovaný nadávkami z oblasti koní a rožného statku.
Pred nakladaním dobytka Núbiu nevidel a teraz ju nepovažoval za
„prepych“.
„Statok sa mi od nej nakazil“
„Keď sa od vás nenakazí…“
„My, rehoľníci, nie sme nákazliví. A kto si ty, taký grobian?“
„Vy ste grobian!“
„My, soloveckí mnísi, že sme grobiani? Veď k nám sa chodí modliť celý
svet! Všetkým odpúšťame hriechy.“
Filofej vždy hovoril o sebe v množnom čísle. Vadili sme sa, lebo on
posudzoval Núbiu len podľa zovňajšku, ja zas podľa jej kvalít. Filofej bol
veľmi prchký, ja zas pokojnejší a virtuóznejší, keď on už strácal dych, ja
som sa ešte len rozbiehal.
Vozeň sa hojdal. Kravy a býky tíško narážali rohmi do drevenej steny, sú
to pokojné a tiché zvieratá, vyberané, ešte aj rohy im hrajú do farby.
Filofej spotený preležal zo dve stanice v prednom vozni, potom znova
prišiel do nášho. Držal sa kľučky a vykrikoval škrekľavým hlasom:
„Vsevolod. ty trkvas! Ako môžem veriť v tvoje vedomosti, keď vidím tú
Núbiu, čo dosiala meno na počesť múmií, ktoré sú prípustné len v
Egyptskej ríši?“
„Čo to tárate? Egyptské múmie sú v Núbii? To ste vy, zbojníci, okrádali
ľud a kšeftovali s kresťanskými múmiami v Núbii, ale egyptské, tie
statočnejšie, tam neboli.“
„Nie múmie, ale relikvie! A nepleť mi hlavu takými táraninami.“
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Vzal za náruč sena, hodil ho na zem, sadol si a vzdychal:
„Dobrý statok! Už dávno som taký nešikoval. A čo je najdôležitejšie, od
koho som ho vydriapal? Od družstiev. Od Zväzu sibírskych mliekarských
družstiev, kde je zlodej nad zlodeja. A ako som ho vydriapal? Pomocou
Jevstaľieva. Nebyť Marka Andrejiča, zaručene by boli divotvorcov
ukrátili, boli by nám podstrčili horšie bujaky. Družstvá sa Jevstafieva
boja.“
„Majú sa aj koho,“ podpichoval som.
„Veď ti jasne vravím! Mark Andrejič je teraz nahnevaný, dráždiť ho
neslobodno. Družstevníci si to uvedomujú. Veď akože by si
neuvedomovali, keď za mím stoja všetci soloveckí svätci?“
„A čím si získal ich priazeň?“
„Niečím si už len musel získať. Hádam zapôsobil cez Petrohrad na biskupa
Varnavu, a môžbyť aj na tobolskébo sedliaka.“
„No pravdaže, všetci ste vy zbojníci.“
„Už ako my?“ A Filofej vypučil brucho. „Že sme hrdí, to je známa vec.“
„Zbojnícke papule.“
Filofej sa rehotal, ani byľku sa nehanbil.
A veru je to pravda!
Od Irmy a jej otca som sa dozvedel, že celá Filofejova rodina boli
vychýrení zbojníci. Na hradskej pri Čeľabinsku oborali „Filoľejovia“
karávany s čajom, hodvábom, korením, zhadzovali do rokliny postiliónov,
strašili úradníkov. Keď sa zjavila železnica, „Filofejovia“ aj napriek
všeobecnej úcte, ktorú požívali, napriek zmužilosti, s ktorou znášali zimu i
páľavu, hlad i streľbu, slovom, všetky nepohodliu, spojené so zbojstvom,
predsa len nezdolali železničné poriadky, nepodarilo sa im zastaviť vlak!
Najmladší Filofej, sklamaný životom, odišiel na Krym za pastiera a potom
sa dal odmodlovať hriechy svojho rodu. Vybral si vzdialený Soloverký
kláštor. Mám podozrenie, že sa najprv chcel oboznámiť s
moreplavectvom, aby sa raz mohol vydať na zboj na kláštornej bárke.
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Filofej si napodiv ľahko a hladko vede! zadovážiť všetko, čo potreboval.
Keď vlak zastal neďaleko trhoviska a on potreboval seno, určil svojim
panovačným hlasom cenu a sedliak bez slova doviezol voz k našim
vagónom. Filofej kráčal popri ňom vo vysoko podkasanej kutni a ťažkých
čižmách. Plieskal bičom a rozprával, akí svätí ľudia žijú na Soloveckých
ostrovoch. Nie je veru vrecom udretý! Napríklad na stanici Griaznovská
bez mihnutia oka „strelil jednu“ žandárovi, ktorý doň sotil.
Filofej bol samá povera a predtucha. Ak mu do cesty prišla myš, odpľul si
trikrát cez pravé plece a dvakrát cez ľavé. Vo vrecku mal amulety a za
najúčinnejší pokladal drobného bôžika z mamutej kosti, ktorého získal v
Obdorsku, kde bol Osťakom hlásať evanjelium. Je vypočítavý. chcel sa
pred Schmidtom pochváliť svojou smelosťou, nuž postískal kravy vo
vagóne, aby som sa spratal i ja s Núbiou, pritom ho však každý nečakaný a
silný dojem vystraší, až sa hneď strhne.
Večer som sedával v kútiku s nohami po turecky skríženými, a keď
náhodou vošiel a zazrel ma, chytil sa za srdce.
„Preboha, a prečo máte takú okrúhlu tvár, pán Ivanov?“
„Lebo ma splodil mesiac.“
„Preboha, a ako sa to stalo?“
„Moja mať je čarodejnica. Otec mesiac.“
„Keby ste netárali,“ povedal mních a nastráchane pokukoval na mňa.
Nudil som sa. Cesta ma unavila. Okrem toho som videl, ako rehoľník žerie
slepačinu, maslo, vajcia, a ja som mal iba chlieb a namiesto čaju horúcu
vodu. Mních mi šiel na nervy.
„Nezvyknem tárať,“ pokračoval som pošmúrnym hlasom, „zapredal som
dušu čertovi a som obosorovaný. Statok máš zdravý?“
„Zdravý.“
„Odpľujem si a podochne.
„Nepľuj, nepľuj, dám ti rubeľ!“ zakričal celkom bez seba.
102

Už bolo neskoro.
Odpľul som si.

Prvý raz som videl hory. Pravda, od detstva mi ostala spomienka na Čosi
veľké, kamenné, skryté v oblakoch. Ale teraz pred nami pomaly stúpali
vysoké borovice s purpurovými kmeňmi, čoraz tenšie a tenšie, strácali sa v
oblohe. Purpurové skaly viseli nad naším vlakom. Rušeň pískal na
zákrutách. Ozvena vracala toto hvízdanie z hôr. Z rokliny vyrazil vietor.
Dlho sme stáli pri dverách vozňa. Za nami sa knísali kravy a Filofej, zrazu
zmĺknutý, fučal nahlas ako ten dobytok.
Bol ustarostený a zachmúrený.
Na Blanici Brusnianska sme pomáhali paholkom napájať statok. Prigúľali
sme k vozňu plný sud vody. Núbia sa napila iba trochu. Vymenili sme
slamu, vyčistili vozeň.
Kravy a býky pili veľa. Tešili sme sa, že im voda chutí. Radosť bola
hľadieť na tie obrovské roby, žlté ako vosk. Doniesol som v plechovke z
konzervy takmer priezračnú fermež a handričkou som ponatieral statku
rohy, aby sa ešte krajšie leskli.
Ale aj v nežnosti ku kravám treba poznať mieru. Päť hodín po tom, ako
sme prigúľali k vozňu sud vody, dostali kravy hnačku. Žalostne bučalo
tých desať tučných, vypasených zvierat, medzi ktorými nenápadne stála
moja Núbia a mĺkvo hľadela na kravy svojimi neobyčajne smutnými
očami.
„Predsa len si ich uriekol, pačmaga,“ povedal Filofej nepriateľsky,
vytiahol sekeru a položil si ju na kolená.
„Ale netáraj, ty somár, žartoval som!“
„Poznáme vás, ako vy žartujete. Po takých žartoch môže statok podochnúť
a ja sa dostanem do chládku. Len čo prvé hovädo otrel kopytá, ovalím
tvoju Núbiu sekerou.“
„Trkvas!“
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„A pri druhom teba.“
Strapatý, červený ako paprika, držal ruky na porisku a gánil na mňa
spopod čela. Kutňu mal vyzlečenú, rukávy šafránovej košele vysúkané.
Naozaj hotový zbojník.
Poobzeral som sa. Mám vylomiť žrď zo zápravy a klepnúť ho?
„Nedotýkaj sa!“ zakričal, obrátiac sa ku mne. „Udriem.“
„Filofej, tebe naozaj preskočilo.“
„Nepreskočilo nám, my len bijeme bosorákov.“
Pochytila ma triaška.
„Ty si idiot! Nechaj tú sekeru!“
„Nenechám, budem rúbať.“
Podozrievavo zazeral na mňa a zároveň kukal na statok.
Zvieratá ťažko dýchali. Zavše sa zdalo, že sa niektorej krave podlamujú
nohy, a mne stískalo srdce. Marilo sa mi, že Filofej beží ku mne so
zdvihnutou sekerou, a nevdojak som cúval.
No zrazu sa ozval hvizd a akýsi ospanlivý hlas vykríkol:
„Jekaterinburg, nákladná stanica! Kde je tu živý náklad Soloveckého
kláštora?“
Pred vozňom stáli železničiari. S úľavou som odpovedal:
„Tu.“

FALOSNÝ HRÁČ, SLÁVIK A ŽRÚT
Medzi akvamarínovými, lesklo zelenými, žltými, teplo modrými a matne
čiernymi šatami, medzi leskom šujtášov hučali jarmočné búdy, pod
zázračne červenými strechami sa krútili kolotoče, Číňania sa rozháňali
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papierovými čačkami. Na pódiách pred búdami sa vyškierali pomaľovaní
clowni. Rinčali, vrieskali n rachotili. Vykrikovali žarty a vtipy, z ktorých
sa dav dobrácky tešil. Ešte som ich ani nepočul, ale už zďaleka som sa
smial. So smiechom sa niesli na drevených koňoch udatní vojaci a
naprávali si lakové štítky. Ich vyvolené sedeli vystreté v drevených
vozíkoch, prísne a vľúdne hľadeli na vojakov takými obdivnými
pohľadmi, akoby na tých drevených koníkoch preletovali podchvíľou cez
najvyššie vrchy, obsadené nepriateľmi.
Prizeral som sa rozpačité i nadšene.
Zo všetkých pódií sa ozývalo:
„Sem sa, páni a dámy, sem sa!“
Vybral som si jeden z parádnejších šiatrov a neurčito som sa spýtal
vyvolávača:
„Pán Beloborodov?“
„Ja som,“ odpovedal kučeravý, plecnatý chlap s rozčapeným nosom,
odutými gambami a výrazom chladnej krutosti v očiach.
„Nepotrebujete fakíra?“
Usiloval som sa hovoriť čo najvľúdnejšie, ale pritom dôstojne. Stoj čo stoj
sa musím dostať do tejto búdy.
Beloborodov sa nahlas spýtal:
„S koňom?“
„Koňa pokladám len za dopravný živel.“
„Odkiaľ?“
Považoval som za nevyhnutné zacigániť:
„Zo Samary a Saratova.“
„Pracoval si na lodiach?“
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„Príležitostne.“
„Prejdi.“
„Kade ľahšie?“ spýtal som sa v duchu, ale nahlas som povedal:
„A kde máte kanceláriu? Mimochodom, poznamenávam, že ja prinášam
šťastie.“
Beloborodov ostro pozrel na mňa. Uhádol som, že by toho šťastia
potreboval. Kývol rukou:
„Za rohom.“
Vybehol na pódium a zapískal tak prenikavo, že som sa zachvel na celom
tele nielen ja, ale aj Núbia.
„Vystupujem po tri ruble,“ vyhlásil som človeku, ktorý ma privítal v
kancelárii.
„Rubeľ dvadsať... Rubeľ štyridsať!“
Napokon som pristal, že budem vystupovať za pol druha rubľa. Dosť
chytro som prišiel na to, že búd je na jarmoku síce veľa, no
jekaterinburský divák ich príliš často nenavštevuje. Biedia artisti aj
majitelia. Ak človek ovláda niekoľko profesií, tak sa ešte uživí. Melentij
Ivanovič Talyga, spolumajiteľ búdy, ktorý sa so mnou toľko jednal, bol
huslista, vlastnil „šípy šťastia“ a zrejme bol aj skúsený falošný hráč.
Beleborodov bol slávikom, jeho syn Ivan akrobatom, nevesta Fedosia
cvičiteľka psov. Okrem jarmočnej búdy mal Beloborodov ešte podnik
„Medovníky, cukríky a ovocné šťavy“. Nepríjemná osoba, podozrivá, a
ako som sa neskôr dozvedel, v úzkom spojení s Jevstafievom.
„Dnes je nedeľa,“ povedal Talyga, „vy potrebujete peniaze a my tobôž.
Začneme?“
„Začneme,“ odpovedal som.
Talyga bol príjemný, dôstojný ako všetci falošní hráči, mal peknú bradu,
čistú tvár, bledobelasú saténovú košeľu s množstvom gombičiek na golieri,
vybíjaný opasok, mäkko vŕzgajúce lakové čižmy, pinč, vo vrecku kvôli
solídnosti noviny, ktoré nikdy nečítal. Bol mimoriadne výrečný. Kým sme
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hľadali Beloborodova, huslista mi stihol porozprávať do najmenších
podrobností, že s búdou je zle nielen pre slabú návštevnosť, ale
Beloborodovov jediný syn Ivan, výborný akrobat, je chorý. Cez
veľkonočné predstavenie vybehol na pódium iba v trikote, chcel sa ukázať,
a teraz, po necelých troch mesiacoch, chlapec načisto vyschol, dusí ho
kašeľ, chrlí krv. Suchoty. Lekári ho posielajú na Jaltu. Lenže kde vziať
groše?
„Všetci sme tu usužovaní. Kričíme, vybľakujeme, akoby sme chceli
odplašiť smrť a spolu so smrťou aj návštevníkov. Nehnevajte sa na
Stepana Gavrilyča, ak vám pre nič za nič nagrobiani. Veď ten chlapec je
jeho všetko.“
V hlase starého kartára sa ozývalo úprimné zúfalstvo. Pozrel na mňa
sivými, vyhasnutými očami, v ktorých sa chveli slzy, a spýtal sa:
„Kde ste sa zložili?“
„Zatiaľ ešte nikde.“
„Môžete sa aj u mňa. Aj psíkovi bude dobre: držím nejakú hydinu.“
„Mám koňa, a nie psa.“
„Zviera ako zviera. Neliečite náhodou suchoty?“
„Nie.“
„Hotové súženie, nie život.“
Keď nás Beloborodov zazrel, zakričal na Talygu:
„Tak ste ho najali? A načo? Ja som chúlostivý a chorý človek, ťažko mi je
držať na uzde túto čvargu. Krotím ju zauchami. No kdeže ja môžem s
mojimi päsťami vyrážať kly? Ja by som mal sedávať v drahých foteloch, v
prvotriednom obleku, a tu aby som sa staral o komédiu na prilákanie
obecenstva. Fuji“
A po chvíľke sa spýtal:
„Nik neprišiel od Ivana? Ako je?“
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„Nuž len rovnako!“
A Beloborodov odrazu zavrieskal, zadupal nohami a osopil sa na Talygu:
„Zničíte ma! Ako mám Ivana liečiť? Tržba nijaká! Pred búdou ani duše.“
„Môžete vystupovať na pódiu?“ spýtal sa ma Talyga.
„Ako clown? Môžem. Lenže mi musíte pomôcť.“
„Robiť vám partnera? Nedbám.“
Clown, čo vystupuje pred búdou, to je veľmi zriedkavá špecializácia. Musí
sa vedieť zhovárať s davom, žartovať a okrem toho nevyhnutne potrebuje
mladý, svieži hlas, aby vládal prekričať jarmočný hurhaj. Povedal som
Beloborodovovi veselo:
„Teraz vám Sibírčania ukážu, ako treba lákať obecenstvo!“
Obliekol som si kostým „galána“: krikľavý atlasový kabátik a široké
nohavice po kolená, pošité žltými flitrami. Tvár a krk som si posypal
kriedou, ušné lalôčky a pery natrel karmínom. Čelo mi pretínali čierne
lomené obrvy.
Môj partner Talyga sa ma spýtal:
„Načo si sem prišiel, Koko?“
„Chcem odkukať fortiele od keťasov.“
„Akéže ti majú fortiele?“
„Ani okom nemihnú.“
„A kdeže si to videl, Koko?“'
„Všetci to videli, nielen ja. Vravia keťasovi na jarmoku: ,Ivan Ivanyč, veď
si ma ty ošmekol, ten kôň, čo si mi predal, o dve hodiny zdochol.´ A on
odpovie, ani okom nemihne: ,Ajajaj, a u mňa sa mu to nikdy nestávalo.´ “
Harmonikár spustil. Akrobat spravil kotrmelec a niekoľko premetov po
pódiu. Sklonil som hlavu na zábradlie, zafikal a dal som sa do plaču.
108

Partner sa ma spýtal:
„Prečo plačeš, Koko?“
„Závidím nášmu pudlíkovi.“
„To je čudné, a prečo závidíš pudlíkovi?“
„Akože! Slečna spadla do rieky, omdlela od strachu a prebrala sa až vtedy,
keď ju vyliahli a jej záchranca zmizol. Slečna vzplanula láskou a vraví
otcovi: ,Nešetri na vene, otecko, chcem sa vydať za svojho záchrancu.’ ,To nie je možné,´ vraví otec. ,Vari je ženatý?´ - ,Nie, dcérka moja,
vyliahol ťa cirkusový pudlík.´ “
Zadunel bubon, roztancovali sa artisti a ja som zakričal do lepenkovej
trúby, aby som prehlušil tento rev:
„Vzácni páni, krásne panie, tu vás čaká prekvapenie, preveliké potešenie!
Vstúpte, vstúpte, neváhajte, starosti doma nechajte. Pobavia vás kúzelníci,
skokani a zápasníci, žongléri, clowni, speváci, krotitelia, ba i slepci. Náš
slávny fakír llen-Ali z chýrečnej indickej krajiny, ten vám robí také divy,
až sa nad tým nebo diví. Sestry Lomo zas také fígle stvárajú, že páru doma
ani za hranicami nemajú! U nás spieva zbor tirolský, harmonikár má nos
poľský. Grafológ sedí pri vchode, z budúcnosti vám závoj odhrnie; za
jeden šesták rozpovie vám o vašich budúcich cestách, a kto k nemu
častejšie príde, toho šťastie neobíde! Vstupné pol rubľa, deti a vojaci
polovíc’, kto nemá hlavu, neplatí nič! Sem sa, sem sa, slávne publikum, čo
tu uvidíte, je unikum, zázrak dvadsiateho storočia! Neotáľať, pokým sa
vám hlavy netočia. V dvadsiatom prvom storočí skrachujete s nervami,
nepotešia váš už žiadni, fakíri a skokani, kde už potom do cirkusu zájdete,
ledva ak do zajtra dožijete. Len po jednom, netlačte sa, každému miesto
ujde sa! Jedinečná príležitosť, pre zrak nesmierny pôžitok! Cvičiteľka
madam Tatari učeným pudlíkom vás očarí; pes sa bije po papuli a kričí
ľudským hlasom: ,Ach, prečo som zarástol takým dlhým vlasom?´ “
Ticho. Talyga elegantne priložil malíček na bubon, prezerá si moju veselú
tvár a spytuje sa:
„Čomu sa tak tešíš, Koko?“
„Teším sa, že sa v Jekaterinburgu dá žiť veselo, aj po pansky a ľahko."
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„Akože sa to dá žiť po pansky a ľahko?“
„Nuž istý poľovník tu ukradol z kostola kalich, prepil ho, chcel ukradnúť
aj druhý, ale sa mu nepodarilo, a vtedy si uvedomil, aký veľký hriech
spáchal. Príde k popovi a vraví mu, vraj, ak mi, velebný pánko, odpustíte
tento hriech, darujem vám líšku. Pop čaká týždeň, a líšky nikde. Nuž
spýtal sa poľovníka: ,A čože mi neposielaš tú líšku?’ Začudoval sa
poľovník: ,Vari nebola u vás? To je divné. Veď som vám ju včera poslal.´
Čuduje sa pop: ,Po kom si ju poslal?´ - ,Zbadal som ju na kraji hory a
vravím jej prísne: Hneď sa ber k otcovi Nikolajovi! Pozrela na mňa
naľakané a hybaj vnohy! Nuž som sa nazdal, že o jedno päť minút bude u
vás.´ “
Zástup pred pódiom rástol. Vysokým, škrekľavým hlasom som opakoval
svoje žarty a anekdoty a pomaly som zatienil výstupy akrobatov.
Beloborodov vyšiel na ten smiech z pokladnice. Stál tam zamračený,
nevľúdny, a ja som hľadel na jeho tučnú tvár, vyplazoval som mu jazyk,
poskakoval som, pískal, udieral som sa rozštiepenou palicou po bedrách a zástup sa veselil spolu so mnou.
Talyga ma objal okolo pliec, luskol prstami, zažmurkal a viedol ma k
Beloborodovovi. Šéf sedel unavene na stolčeku, kolená mal oblapené
rukami. Po vystúpení nevesty Fedosie, ktorá hrala úlohu Žrúta - pred
obecenstvom jedla obrovské porcie mäsa a chleba - „odpískal“ aj on svoje
číslo: spieval ako slávik, čížik, gunár, labuť. Stepan Gavrilyč zdvihol na
mňa pohľad a povedal:
„Zbavné. Prilákal si to pľuhavé obecenstvo. Ako sa voláš?“
Predstavil som sa.
„Nevieš dáky liek proti suchotám?“
Pokrčil som plecami.
Beloborodov zložil ruky z kolien a vzdychol:
„Syn ti mi je na smrť chorý.“
A nevdojak dodal, ukážuc na nevestu, vycivenú, kostnatú ženskú s
neobyčajne hustými obrvami:
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„Fedosiino číslo je žrať. Na posedenie musí zjesť zo desať funtov. A akože
jej to má ísť dolu hrdlom, keď jej muž má dušu na jazyku?“
Búda bola veľká, postavili ju pred niekoľkými rokmi, keď sa ešte
Beloborodovovi dobre darilo. Vtedy dokonca pomýšľal na to, že
pomaličky zmení búdu na cirkus. Zaviedol novoty: pod búdou zriadil
manéž a kúpil kone. Ale tu prišla neúroda, nezamestnanosť, úpadok
obchodu a remesiel - diváci boli, ako sa vraví, „na suchu“. Začal sa krach a
on sa musel dať do spolku s Talygom, človekom občas dosť zámožným,
no nie dôveryhodným.
Maskovali sme sa v zápravách, určených kedysi pre kone. V mojej
izbietke visel obraz tenkonohého koňa s nápisom: „Messaut, pejko, žreb.,
národ. r. 1887 u Ali-Paša-Serifa v Káhire; vyvezený do angl. mesta
Blynth; fajta Selagui Džerdan; čistokrvný Arab.“ Postavil som pred seba
úlomok zrkadla. Zdalo sa mi, že pri pohľade doň mi je ľahšie trpieť.
Zamyslel som sa. Prišli mi na um clowni, o ktorých som čítal. Na scéne sú
veselí, no v živote ich sprevádza hrozné nešťastie. Ešte som sa ani dobre
nestal clownom, už sa to nešťastie na mňa valilo. Neobyčajne ma to
zarmucovalo, o to viac, že som nebol profesionálnym clownom!
Bolo to takto: po svojom clownskom vystúpení som si priveľa namýšľal,
stratil som duševnú rovnováhu a spýtal som sa Talygu:
„A prečo tu nevidím čísla Múzy Antipovovej a Annušky Beľajevovej?
Veď pracujú u vás, nie?“
Talyga sa strhol, zachmúril a významne si ma obzrel.
„A vy ich odkiaľ poznáte, mladý muž?“
„Počul som v meste.“
„Kedy? Veď ste prišli zo stanice rovno na jarmok...“
Začal som pliesť akési nezmysly. Talyga ma počúval iba na pol ucha.
Podozrenie, čo mu preblesklo hlavou, sa rozplynulo. Bol to spustnutý
človek, no nie zločinec. Ako vysvitlo, Múza a Annuška ušli za svojimi
priateľkami do šantánu. Dievčatá boli Beloborodovovi vzdialená rodina, a
keď ich poslal k Jevstafievovi „naučiť sa číslo“, vkladal do nich nádej.
Veď podľa zmluvy mal potom Jevstafievovi vyplatiť značnú sumu!
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„A napokon, nejde ani tak o peniaze,“ povedal Talyga.
Veril som mu. Nepoburovalo ho to, že dievčatá ušli aj so zaujímavým
číslom, ktoré mohlo priniesť dobrú tržbu, ako skôr to, že opustili ich
spoločnosť v takýchto ťažkých chvíľach.
„Ivana Stepanyča opustili, to je najhoršie!“
V komediantskych spoločnostiach boli dosť časté zranenia, zlomeniny, ba
aj smrť pri predstavení. Artisti vedeli poskytovať prvú pomoc, a niekedy
nie horšie ako lekár. Prirodzene, zmrzačenia a smrti sa báli, ale nie lak,
ako tuberkulózy, tejto hroznej pečati mesta, a k tomu ešte rýchlej. Nie,
dievčatá sa nezachovali statočne!
„Také prípady sa kedysi nestávali.“
A Melenlij Ivanovič znova pozrel na mňa podozrievavo.
„Ale čo ak mali nejaké závažné príčiny?“
„Aké?“
„Neviem.“
„Keď nevieš, tak sa nespytuj,“ odvrkol. „Úfaš sa večernému
predstaveniu?“
„Úfam.“
„Bude plno?“
„Zaručene.“
„Tak teda naozaj prinášaš šťastie?“
„Prinášam.“
„Dal by pánboh.“
Pánboh nedal.
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VEČERNÉ PREDSTAVENIE
Zacengal zvonček, ktorý niesol slepý harmonikár, v cirkuse jediný majiteľ
naozajstného cudzieho mena - Kleonik, aj naozajstného cudzieho
priezviska - Dorster. Mal zelený ufúľaný kabátik a nové, starostlivo
vyčistené čižmy. Vycengúval na veľkom zvonci a pritom si upravoval na
nose belasé okuliare. Vyzeral zlostne. Ustavične si robil z komediantov
posmešky; držali ho iba preto, že bol lacný: vyjednal si krčiažtek mlieka a
dva funty chleba na deň, nežiadal voľné lístky ani plat.
Harmonikár hral Čosi veselé. Mal som zrejme veľmi trpiteľskú tvár, no len
čo som priskackal k východu, hneď som sa rozveselil. Odtiahol som
plátennú oponu, prekĺzol som popri zriadencoch a zastal pri aréne:
„Už som tu, dámy a páni, dobrý večer!“
Nemal som sa komu pozdraviť. Harmonikár hral v prázdnej sále.
Petrolejové lampy s plechovými tienidlami osvetľovali prázdne rady.
Partner sa ma spýtal:
„Čo budeš dnes robiť, červený? Ohluchol si, červený?“ Starostlivo som sa
poobzeral po galérii, dúfal som, že aspoň tam zazriem nejakého diváka.
Galéria bola tiež prázdna.
„Červený, čo budeš dnes robiť?“
„Nič inšie, ako ste robievali vy predo mnou,“ odpovedám. „A vy ste si
zvykli robiť to isté, čo robím ja - čiže nerobiť nič. Možno sa pokúsim
spievať, pretože však spievať neviem, ale diváci vedia, stoja o moje
umenie asi tak, ako keby som krotil psov: načo krotiť psov, keď ich
poslaním je hrýzť. Teda nemám sa čo báť; ak by som aj nadal divákom do
psov, nepohryzú ma. Rozhodol som sa, že vo voľných chvíľach naučím
svojho pomocníka strihať a holiť.“
„Tu je cirkus, červený. A v cirkuse sa robia kotrmelce alebo sa skáče.“
„A ja som sa nazdal, že holičstvo. Všetko naokolo je namazané mydlom.“
„To nie je mydlo, to je vápno.“
„Z vosku. Teda nie je to cirkus, ale sviečka. Chytro zhorí?“
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Vtom vyjde Talyga a napráva si detské nohavičky. Z hlavy mu padá malá
námornícka čiapočka. Z vedra na pomyje, plného mydlovej peny, trčí
metlička. Talyga otvára ozrutný preglejkový kufor, ktorý sme pred chvíľou
zlepili. Horko-ťažko vyťahuje nožnice a britvu zvyše pol chlapa.
Vysvetľujem, že s ľuďmi, čo sa chcú oholiť, treba zaobchádzať zdvorilo a
fajnovo, lebo jekaterinburčania sa holia veľmi zriedka a neslobodno ich
odstrašovať. Pohyby musia byť ľahké, uteráky teplé a jemné.
„Dívaj sa, ako to máš robiť!“
Zdrapil som Talygu za krk, napochytro som ho uviazal na stoličku a
zakrútil do špinavých, umastených handár. Vzpieral sa. Vylepil som mu
zopár falošných oflinkov. Chytro som vytiahol nožnice. Nožnice zarinčali
- a Talyga vnohy. Ale schmatol som ho za krk; trasie sa, nevládze vydať
ani slovo, nohavice mu spadli. Uviazal som ho o druhú stoličku. Otváram
našu utešenú britvu za výbuchov kapslí a iskrenia. Je tupá. Chcem ju
naostriť na remeni. Kam ho uviazať? Obzerám sa. O stĺp? Je ďaleko a ja
som lenivý, unudený. Upevním teda remeň na dlhý krk vrieskajúceho
Talygu. Dám mu poza uši, až to zaplieska. Vrieska ešte väčšmi, a vtedy ho
vyšibem remeňom. Lezie Štvornožky. Pokúša mi sa ho namydliť
metličkou. Pena fŕka. Namydlil som mu chrbát i šiju. Zdrapnem ho za dlhý
červený nos a odrežem mu ho. Stoličky praštia, rozsýpajú sa. Pískam,
strieľam, váľame sa po zemi a krbáľame k východu.
„Výborné číslo,“ povedal Beloborodov a mimovoľne zatlieskal. „Keby
sme lak ešte mali divákov!“
A prezerá si ma s pobúrením, ktoré sa mi vidí čudné.
„Prečo sa hnevá?“ spýtal som sa Talygu po predstavení v šatni.
„Nemal si sa chvastať,“ odpovedal zachmúrene. Vytiahol z vrecka
fľaštičku a vyrazil zátku. „V našej robote sa to nesmie.“
Vstal som.
„Kde ideš?“
„Chce sa mi spať.“
„Veď bezo mňa nepotrafíš do postele. Či potrafíš?“
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„Teraz v noci do vášho domu? Nie!“
„No vidíš. Sadni si. Aj zlých ľudí je veľa,“ prehodil len tak mimochodom.
„Nechaj ich, nech zaspia. Sadni si, budem ti rozprávať.“
„Chce sa mi spať.“
Náhlivo mi podal ruku a povedal prudko:
„Len ty pekne seď.“
Glgol si pálenky, pozrel na mňa prísne a vážne.
„Poznáš Marka Andrejiča?“ spýtal sa odrazu potichu.
„Akého Marka Andrejiča?“ zaľapotal som s neprirodzenou ľahostajnosťou
a hľadel som naňho široko roztvorenými očami.
„Keď nie, tak nie. Ale ja som ho poznal za mladi, dá sa povedať vtedy,
keď aj on bol vtipkár aj ja som si rád zašpásoval. Prvý raz sme sa stretli v
prístave, na rieke Vitim...“
Znova si chlipol a pokračoval zlyhávajúcim hlasom, obzeral sa, hoci všade
bolo svetlo pozhasínané, ľudia odišli a zámka s kľúčom ležala pred ním.
„Vtedy som mal pasiu sadnúť do člna a plaviť sa po rieke. Najmä po
sibírskych riekach. Čudesná vec: tajga, vrchy, zvery, a zrazu dve-tri
chalúpky, baraky, a v nich zlato. Vytiahnem kartičky, ukážem dve
päťrubrovky: ,Nehodíme si na skrátenie dlhej chvíle, pravoslávni?´
Zábavný život. A mohol som sa vydávať, za koho som chcel! Otec mi bol
strážcom v Zoologickom múzeu v Petrohrade. Uňho som vyrástol. Nuž
som sa kadečomu podučil. Takže mi bolo najvýhodnejšie vydávať sa za
ichtyológa.“
„To je čo?“
„Ichtyológia? Veda o rybách. Vo vede som sa nevyznal, ale chcelo sa mi
plávať!“
Pozrel na mňa akosi ľútostivo a pokračoval:
„Ichtyológ. Reku, hľadám vzácnu rybu. To mi bolo veľmi vhod. Lovím,
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plávam. Nenosím so sebou len karty, ale aj zemepisné mapy: to dodáva
človeku učený výzor. Nuž stretol som ho v lese. Vlečie sa so psami. Reku,
čo je toto la absurdum, myslím si. Kde sa tu vzali ťažní psi? Veď tu nie je
Ďaleký sever, ale tajga. A v tajge si poľovník radšej vezme koňa ako
ťažného psa. Tu dačo nie je s kostolným riadom. Sadli sme si
„havránkovať“, najedli sme sa. Navrhol som, aby sme si zahrali. Vidím, že
má strach a pokukuje na svoje vrecia. Odišiel. Ani som sa ho nespýtal, ako
sa volá, iba neskôr, keď mi ho opísali na ryžovisku, čo olúpil, dozvedel
som sa, že je to Mark Andrejič Jevstafiev.“
Mlčal som. No takéto prekvapenie! Srdce mi tĺklo ako zvon.
„Aj som to mohol povedať, ale si myslím: Načo? Ešte sa trafím niekde
napichnúť na nôž. Nechal som si to pre seba. A potom, po mnohých
rokoch - mal som vtedy ,šípy šťastia' pri jarmočnej búde v Omsku - vidím,
že sa ku mne blíži pekne oblečený pán, hladká si bradu a spytuje sa:
,Ichtyológ?’ Ani som ho hneď nespoznal, len hundrem ako sprostý: ,Aký
ichtyológ?’ Pokrútil hlavou a odišiel. A večer ma pichli nožom do dolnej
časti brucha. Pol roka som bol chorý, trikrát som mal dušu na jazyku, ale
ako vidíš, vystrábil som sa. Odvtedy sa pred ním skrývam, ale chvalabohu
ani on ma nenaháňa.“ Zdvihol fľaštičku, pozrel si ju proti svetlu. „Ešte by
som si tak za jednu dal, ale nesmiem.“
„Prečo?“
„Triasli by sa mi ruky, a to je pri našom remesle veľká chyba.“
„Pri akom remesle?“
„Pri falošnej hre. Spytuj sa ma, čo chceš: teraz ti všetko vyrozprávam.“
Nemal som chuť na vypytovanie.
Pozbieral som svoje písanky a v rozpakoch nad Talygovým pohŕdavým
pohľadom som si ich starostlivo uložil do čiapky. Často som tak nosieval
svoje „výtvory“: ani sa ne pokrčia, ani ich dážď nezamočí - čiapka mala
dno z voskovaného plátna.
Talyga vstal, vzal lampáš a zašepkal s povzdychom:
„No, posedeli sme si, pozhovárali sa, už by sme mohli ísť aj spať. Pôjdem
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prvý a budem ti svietiť.“
Vyšli sme z búdy. Talyga zavesil zámku, vartáš s klopáčkou podišiel k
nám, chripľavým hlasom si vypýtal cigaretu, zapálil si a zvučne klopkajúc,
pobral sa ďalej. Talyga mi zasvietil do tváre.
„Veď je všetko v poriadku.“
„A čo má byť?“ spýtal som sa.
„Chcel som ťa povzbudiť, ale ty si aj tak v poriadku.“
A pobral sa ďalej.
Všade naokolo bolo ticho; azda až prílišné ticho. Talyga pomaly šiel asi
päť krokov predo mnou.
Prešli sme krížom cez námestie. Lampy svietili iba po krajoch, v
prostriedku bola tma a, opakujem, neobyčajné ticho, akoby sme kráčali po
vankúšoch. Odrazu som zatúžil spýtať sa na Múzu a Annušku: aké čísla
predvádzajú v šantáne a koľko im tam platia.
Zavolal som:
„Melentij Ivanyč!“
Ohlásil sa akosi pohoršene i preľaknuto:
„No?...“
A vtom som pocítil tupý a pálčivý úder do zátylku.
Celý som sa roztriasol, zmocnila sa ma čierna a vlhká bolesť, prenikavé
zúfalstvo mi udrelo do srdca a omdlel som.

POMAHAJÚ MI VERŠE
Prebral som sa v nemocnici. Žalúdok sa mi dvíhal, triasla na zimnica,
nesmierne ma bolela hlava, a pretože som prvý raz v živote bol chorý,
celkom oprávnene som si myslel, že je to nebezpečné. Útechou mi bolo, že
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som v nemocnici, hoci som videl iba plafón, kŕdle múch pod ním a škvrnu
na stene. Nemocnicu som spoznal podľa vône a ešte aj podľa čohosi iného:
chvíľami som sa preberal z mdlôb a v pamäti mi z toho ostali akési nejasné
škvrny. Napríklad vedel som, že sa teraz skláňa nado mnou rapavá, hranatá
tvár s riedkymi ryšavými fúzmi, že je to felčiar a že sa volá Konstantin
Maximyč.
Aj tak bolo.
„Dobre je.“
A pred mojimi očami v ľahkej a roztancovanej hmle sa zdvihla felčiarova
tvár. Pri očiach, do ktorých som hľadel dychtivo, s napätím, mihlo sa mu
čosi dlhé, trblietavé - teplomer.
„Skoro normálna. O týždnik-dva budete môcť ísť na políciu.“
„Dobre je,“ zopakoval som felčiarove slová.
„Pravdaže, lepšie je sedieť na polícii ako v pekle.“
„Fakíri idú do raja,“ odporoval som.
„A falošní hráči?“ spýtal sa felčiar. „Tri výpovede.“
Pre bolesť som nevládal obrátiť hlavu. Podlá zvuku som sa dovtípil, že si
felčiar sadol k mojej posteli. V susednej miestnosti vrčal akýsi stroj a
kričal pacient - vŕtali mu zub. Vedia mňa stenal mládenec, ktorému
furmanský voz prešiel cez nohu. Ktosi nepretržite kašlal. S radosťou som
cítil, že sa chytro orientujem vo svojom okolí. Preto som zatúžil
pozhovárať sa s felčiarom. Spýtal som sa:
„Aké výpovede?“
„Len sa tak nebojte. U nás falošní hráči nesedia viac ako pol roka, a kým
sa dostanú na slobodu, sú z nich šťastní ľudia: celú basu obohrajú, včítane
dozorcov, ak ich, pravda, nezakolú.“ Ozval sa tichý smiech: „A vôbec,
narodili ste sa pod šťastnou planétou. Nebyť vašich písaniek, bolo by vás
to závažie zasiahlo smrteľne. Takto sa skĺzlo po písankách."
„Aké závažie?“
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„Nuž u nás bijú závažím na motúze. To je taký zvyk. Ale tie anekdoty v
písankách sú podarené.“
„Čítali ste ich?“
„Mal som to potešenie. Tak vy sa okrem falošnej hry zaoberáte aj
spisovateľstvom?“
„Čiastočne.“
„Či som sa zasmial!“
„Na zdravie. Už skoro budem môcť obracať hlavu?“
„O také tri-štyri dni. A zatiaľ vám dám zrkadielko.“
Vložil mi do ruky drobné zrkadielko v medenom ráme. Pozrel som doľava
- trhajú zuby; doprava - dávajú klystír. Za hlavou oblok, ulica, fiakrista.
„Tak teda chvalabohu nie som v base,“ pomyslel som si. „Falošný hráč?
Rád by som vedel, kto mi to prišil?“ Pozrel som na felčiara. Ryšavá,
usmievavá tvár, nedá sa povedať, že nejakú odporná. Ale prečo mi venuje
toľkú pozornosť? .
„A teraz ako sa cítite?“ |
„Sužujem sa.“
„Pochopiteľne. Iste nemáte viac ako devätnásť rokov? A pozrime ho; celý
jarmok obohral! Že vraj ste mali za kufor peňazí. Vari vám ich všetky
vzali?“
Pri slove „kufor“ a „peniaze“ nastalo v miestnostiach úctivé mlčanie. Ešte
aj ten s boľavým zubom zatíchol.
Nastavil som zrkadielko na felčiara. Na tvári sa mu zračilo nadšenie. A
zrazu mi hlavou prebleskol veselý nápad. „Veď on je básnik!“ pomyslel
som si. „Svätosväte básnik. Prvý a možno aj posledný básnik, ktorého som
v živote stretol!“ A spýtal som sa opatrne;
„A nepíšete takto-náhodou verše?“
Felčiar sklopil zrak.
119

„Píšem, prosím.“
„V štýle Nekrasova?“
„Nie, prosím, dávam prednosť Fetovi,“ preriekol felčiar.
„Zobrazuje nežné poryvy srdca, o čo sa usilujem aj ja.“
„Musí to byť ťažko...“
„Ani nie tak ťažko, len mám málo času. Jekaterinburg je zvláštne mesto každý piaty človek je chorý.“
„A na čo?“
„Alkoholici. A z toho prameni túžba ubližovať svojim blížnym na tele.
Cez sviatky niet v nemocnici kde jablko hodiť. Môžem vám predniesť
svoje básne?“
„O deň, o dva. Keď sa mi uľaví.“
„Vaše liečenie, to je teraz dobrá strava. S preväzom som spokojný; urobil
som pre kolegu, čo sa dalo.“
„Ako ste prišli na to, že sme kolegovia?“
„A písanky? Som zvedavý človek. Keď dovezú raneného, pozriem si
predovšetkým jeho písomnosti. Štúdium skutočnosti n životného štýlu.
Okrem toho som básnik, na to nezabúdajte.“
„Kto ma doviezol?“
„Cez námestie sa vracali na fiakri holiči zo svadby. Vidia, tam ležať
mŕtvolu. Nuž pochytila ich zvedavosť.“
„Dobre, že sa nezľakli. Iní by boli zdupkali.“
„Čože mali zdupkať? Bol s nimi fiakrista, nestranný svedok.“
Neuľavilo sn mi o dva dni, ale o týždeň.
Felčiar ma kŕmil znamenite, doktor sa správal ku mne pekne, ošetrovatelia
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sa div nepretrhli, aby mi poslúžili: mysleli si, že ich pozlátim, keď vyjdem
z nemocnice a nájdem svoj kufor. Bol som veselý, a to je najistejší znak
zotavovania.
Len jedno mi robilo starosti; akosi príliš často sa o mňa zaujímali z polície.
Bál som sa, že ma preložia do väzenskej nemocnice.
„Tá je preplnená,“ potešoval ma Konstantin Maximyč.
„Majú tam týfus.“
„V base?“
„Aj v base aj na všetkých policajných strážniciach. Leto je horúce, kvas v
meste nanič a ešte k tomu muchy.“
Clivo som pozrel na bzučiacu povalu.
„Nebolo by načase, aby som vám predniesol svoje básne?“ spýtal sa felčiar
dychtivo.
Nesúril som ho, bál som sa, že budem úprimný a on urážlivý ako všetci
básnici. Ale felčiar predsa len vystriehol vhodnú chvíľu a podstrčil mi zo
päťdesiat veršov.
Konštantín Maximyč patril medzi tie milé a hlúpe lyrické nátury, ktorých
je na Rusi hodne. Títo ľudia pri určitých príležitostiach tárajú ukrutné
nezmysly - pričom vzdychajú, prsty sa im trasú a v očiach majú slzy. Je to
presvedčivé aj pre nich samých aj pre ich poslucháčov.
Básne boli, samozrejme, nanič, ale na tvári Konštantína Maximyča som
videl toľké zúfalstvo, toľkú pokornú nádej, že som sa premohol a povedal
som s vážnym dôrazom:
„Lepšie.“
„Ako čo?“ pohniezdil sa na stoličke felčiar.
„Ako Fet.“
„To som tušil!“ chopil sa mojich slov Konštantín Maximyč.
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Diskutovali sme o veršoch dlho a náruživo. Feta sme stavali nad všetkých
ostatných. Ako-tak sa mu vyrovnal jedine Baratynskij a čiastočne Tutčev.
Puškina sme považovali za povrchného, Lermontova za fádneho. Zo
súčasníkov sa nám páčil Blok a Belyj.
Nemocnica spala. Recitovali sme verše. Musím uznať, že felčiar mal dosť
dobrý vkus a znamenitú pamäť. Len prečo sú tie jeho výtvory také
nemastné-neslané, bezmocné, akoby ich bol písal Fet, no pomletý na
mäsovom mlynčeku a zmenený na snehuliaka?
Nad ránom, keď nehrozilo ani najmenšie nebezpečenstvo, že nás niekto
počúva, zavzdychal Konštantín Maximyč:
„Z veršíkov človek nevyžije.“
„A načo by ste z nich mali žiť?“
„Aby som ich mohol písať. Som zaneprázdnený, a ako vidíte, píšem
málo.“
Bolo ráno, už sa mi chcelo jesť. Neodpovedal som. Spýtal sa potichu:
„Nedali by ste mi kondíciu?“
„Nevyznám sa vo versifikácii.“
„Nejde o versifikáciu.“
„A o čo?“
Naznačil prstami, ako sa rozdávajú karty.
Pozrel som naňho zvedavo: s toľkou naivitou sa človek tak priam
nestretne. „Zas ďalší dôkaz ľudskej ľahkovernosti,“ pomyslel som si. „Ale
keď si raz hlupák, hlupákom aj ostaň.“ A povedal som:
„S radosťou. Ale ťažko mi je sledovať karty. Ledva vládzem hýbať
hlavou.“
„To čoskoro prejde.“
„A musel by som zájsť na byt. Mám tam špeciálnu masť.“
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„Dajte mi recept, namiešame to aj tu.“
„To je tajomstvo spolku.“
„Vari jestvuje spolok falošných hráčov?“
„Rozšírený na celom svete,“ povedal som pokojne. „Teraz sa vráťme k
masti: keď si ňou človek natrie ruky, kĺžu sa a špičky prstov sú neobyčajne
citlivé. Niektorí si kvôli citlivosti nadrezávajú kožu, ale to len neskúsení
nováčkovia. Základom mastí je rybí tuk.“
Felčiar zakýval rukami: keď je to tajomstvo, tak predbežne nemusím o
ňom vedieť! Nič som nepovedal, nič som nepovedal!
A hľadiac na mňa nedočkavým pohľadom, zašepkal:
„A veľa môžem vyhrať?“
„To závisí od partie.“
„Lekárska partia. Neskúsení a hazardní hráči.“
„Pre začiatok stovku.“
„J-juj!“ vzdychol felčiar a spľasol rukami. „A dlho sa musím učiť?“
„To závisí od polície.“
„Čo s tým má spoločné polícia?“
„Vezmú ma.“
„Nevezmú. Mŕtvoly odvážajú do márnice pod mojím dozorom. Poviem, že
si v bezvedomí, a potom, že si umrel. Tvoje dokumenty môžem podstrčiť
nejakému mŕtvemu tulákovi a jeho tebe. Len ma nauč, kamarát -“
Vypleštil som oči. Vari len nežartuje? Nie, kdeže by žartoval! A povedal
som s pohŕdaním, ktoré sa ho však ani nedotklo:
„Prečo by som nenaučil. Vy ste pre mňa v tomto fachu nie konkurencia,
Konštantín Maximyč.“
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„Nie, nie! Budem hrávať s doktormi a pacientmi!“
Až sa tak trasie.
Hnusilo sa mi to nevýslovne. Ledva som sa držal na nohách, keď som sa
preobliekol do svojich šiat, položil som belasý župan na peľasť a odišiel
do mesta „po masť“. A pre väčšiu vierohodnosť som povedal felčiarovi, že
nesiem jeho veršíky do redakcie, aby mu ich uverejnili. Reku, mám tam
známych.

STARÍ ZNÁMI, NOVÉ NÁRUŽIVOSTI
Pokojne som prešiel popri mnohých plotoch s plagátmi, ale okrúhla búdka
s lákavou vôňou gleja ma zastavila.
Koromyslovov cirkus pestrofarebne oznamoval, že na programe je
francúzsky zápas. Vedľa neho obrovský plagát s galošou. Trojuholník,
hoci už dávno je obloha jasná, bez obláčka. Taktiež sa odporúča navštíviť
reštauráciu „s krymskými terasami, ovitými ružami“, s javiskom pod
holým nebom a s obdivuhodným názvom Zlatý roh. Nesmierne
prekvapený som prečítal, že tam vystupuje Antoinette Cirbot a pani
Marína Azgarcová, známa „Šansoniéra“.
Koromyslovovmu cirkusu musí prihárať! Prečo by inak odišla pôvabná
povrazolezkyňa Cirbot a zmizli okrúhle plecia pani Maríny?
„No ale toto!“ pomyslel som si natešene. „Vari mám ísť k nim na
poklonu? Asi sa tomu nevyhnem. Pritom sa poinformujem aj o
„lyceistkách“, ktoré som sľúbil vyslobodiť zo Zlatého rohu.
Znovu som sa zahľadel na plagáty.
„Reštaurácia Zlatý roh s javiskom pod holým nebom. Francúzska kuchyňa
pod vedením šéfkuchára S. Soina.“ Tak teda v tejto kuchyni pripravujú tie
lákavé jedlá, ktoré jedáva pani Marina, Antoinette Cirbot, Feofilakt
Celpanov, slávny interpret ruských tancov, Jevdokija Voroncovová s
množstvom cigánskych romancí, žonglérka Matilda Esopová, pani
Friedrichová, ktorá obdivuhodne ovláda pískanie, a pani Oľga Filosovová
so svojimi mimickými scénami, obklopená množstvom krásnych dievčat.
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„Hej, už sa im nevyhnem!“
A dlho som stál pri búdke, pohrúžený do myšlienok o prednostiach
francúzskej kuchyne a ruskej krčmy.
Mal by som zájsť k holičovi, ale nemohol som pre topánky. Omínali ma.
Ani peňazí som nemal. Na holiča som myslel jedine zo zdvorilosti voči
elegantným plagátom a francúzskej kuchyni.
Reštaurácia Zlatý roh stála pri bôrovom háji, ktorý sa ťahal poza ňu na
vysoký pahorok, popretínaný piesočnatými chodníkmi. Po týchto
piesočnatých chodníčkoch, popri vejárovitom kvetinovom záhone,
pripomínajúcom motýľa, priblížil som sa k verande, tak pôsobivo opísanej
na plagáte. A naozaj, ovíjali ju ruže: žlté, biele, karmínové a zase biele a
telovej farby.
Prišiel som k druhému krídlu. Reštaurácia bola odhora až nadol natretá
belasou lakovou farbou. V úzkych oblokoch sa mihali snehobiele zástery
plecnatých lokajov - Tatárov.
Prižmurujúc oči a hlasne smrkajúc, som rozmýšľal o tom, že keď je v
reštaurácii kuchár Francúz, riaditeľ zaručene bude Američan.
„Madam Azgarcová stratila peňaženku,“ povedal som prechádzajúcemu
lokajovi, ktorého obrvy sa mi zdali prísne.
Díval som sa ľahostajne. Lokaj sa nechcel predo mnou ponížiť, a hoci mu
to ťažko padlo, predsa len vystrúhal ľahostajnú tvár a povedal s patričnou
dôstojnosťou;
„Počkaj tu na schodoch, vojak.“
Názov „vojak“ zrejme pokladal pre človeka za hrozne ponižujúce.
Hľadel mi na nohy.
Mal prečo.
Felčiar mi podstrčil dámske topánky, akiste preto, aby som neodišiel
ďaleko. Boli síce lepšie ako tie moje otrhané, ale vôbec sa mi nepáčili ich
vysoké a ešte k lomu vyčaptané podpätky.
125

Aby som odvrátil lokajovu pozornosť, spýtal som sa.
„A ty si nedostal metál za japonské ťaženie?“
„Veru hej,“ odpovedal skromne a jeho ľahostajnosť vyprchala. „Čože sú to
za generálov? Iba čo nám pošpatili mundúr!“
Keď som si sadol na schodík, pocítil som únavu a spomenul som si na
dlhú cestu z Lebiažieho do Jekaterinburgu, ktorú akoby som bol prekonal
za jediný deň. Bol som smädný. Poľahky som si mohol vypýtať od lokaja
pohár vody, lenže nemohol som vstať, lebo som stratil podväzky a
ponožky mi padali, odhaľujúc pestrú grádlovú bielizeň. Biele oblečenie
lokajov mi pripomenulo, že existuje aj voľajaká čistotnosť. Okrem toho
mám prikrátke nohavice a bude pre mňa azda najvýhodnejšie zhovárať sa s
madam Azgarcovou posediačky. No len čo som uprostred prázdnych
stolíkov, ozdobených množstvom kvetov a krištáľových soľničiek, zazrel
okrúhle plecia pani Maríny, jej zamatové oči, pocítil som, že sa s ňou
nemôžem zhovárať posediačky. A okrem toho prišiel som ju predsa
poprosiť, či by mi nedala odporúčanie do tlačiarne!
Upravil som si frak. Snažil som sa vyrovnať nohy, lebo vo vyčaptaných
topánkach som ich mal akési krivé, a už som jej chcel pripomenúť
Pavlodar. Akoby sa snažila zahasiť tú spomienku, zľahučka vzdychla,
sklonila zamatovú hlavu a spýtala sa hlbokým hlasom:
„Poslal vás môj muž, pán Vsevolod? Za mnou?“
„Aký muž?“
„Mám len jedného muža: Vladyčkina, majiteľa tlačiarne. Veď sa
presťahoval do Kurganu, nie?“
Prekvapene som pozrel na ňu.
Pokračovala:
„Tu sa deje čosi hrozné. Ako mi len pán Azgarc mohol dovoliť prijať toto
miesto!“
„Hlad, pani Marína. A tu, ako vidieť, dobre chovajú ...“
Pokrútila hlavou. Čo jej záleží na jedle! „Nie, jedlo nie je špás,“ odporoval
126

som mlčky, „a vy sama dobre viete, že to nie je špás, pani Marina, keď ste
ochotná predávať sa v tomto šantáne, aby ste uživili Azgarce.“
Nahlas som povedal:
„Buďte preto milostivá! Keď ste nezachránili seba, zachráňte iných.“
„A koho? Porozprávajte mi.“
Veru, pani Marína nie je taká dôstojná ako kedysi. Nešťastie ju skrotilo.
Predtým by sa už dávno bola zvrtla a odišla, ale teraz si so mnou vďačne
podiškuruje, ba zrejme jej aj lichotí, že mám o nej takú výbornú mienku,
keď ju prosím o pomoc.
Opierajúc sa jemnými rukami o biele zábradlie, po ktorom sa vinuli
červené ruže, povedala:
„Žiaľbohu, pán Vsevolod, nemám známeho medzi typografmi, aby som
vás mohla odporúčať. Ak dobre rozumiem, neposlal vás môj muž?“
„Nie.“
Vzdychla si:
„S ľútosťou priznávam, pán Vsevolod, že som vás nemala v Pavlodare
urobiť sadzačom a seba súložnicou pána a podliaka Azgarca. Úprimne
povedané, zničila som naše pavlodarské šťastie.“
Pozrel som na žlté špičky svojich dámskych topánok a povedal som:
„Bolo by sa zničilo aj bez vás, pani Marína.“
No ju blažilo pomyslenie, že zničila aj moje šťastie. Aj keď zostúpila z
hrdej, zamatom obtiahnutej manéže do malého polkruhu hlučnej
kaviarenskej scény, chcela si uchovať svoju majestátnosť. „Ach, kde je
hojnosť jedál, tam je málo slávy!“ zvolala občas, keď som jej rozprával o
nešťastiach, čo ma postihli. Ľutovala ma, ale pri tom všetkom sa so mnou
nezhovárala ako so seberovným.
Povedal som jej:
„Jedno ma teší, pani Marina: nielen ja, ale aj vy ste pochopili, aký
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skromný pôžitok je to slúžiť u cudzích a zlých ľudí. Prišiel som teraz z
Kurganu...“
„Hej? Môj muž Vladyčkin je tam? A povedzte...“
Vyrušili nás.
„Tohto?“ začuli sme odrazu hrubý a otrávený hlas. „Tohto žobráka? Hneď
bo vypracem!“
A zazrel som, ako sa ku mne načahujú ťažké ruky.
„To si ty, majster Ioann?“ zvolal som so smiechom i strachom.
Vedľa lokaja sa týčil vycivený, dlhý, celkom premenený Ioann Michajlov
vo vrátnickej livreji.
„Poznám ho,“ povedal Ioann lokajovi, zablýskal očami a lokaj zmizol.
„A prečo Ioann?“ spýtala sa pani Marína už na odchode.
„Nazvali ma tak pre moju veľkú postavu.“
Obzrel som si ho a spýtal som sa:
„Ako si sa sem dostal, kamarát? A čo je s tvojím univerzálnym
inštrumentom?“
Zachmúrene preriekol:
„Zažiadalo sa mi tancovať. Aj tebe?“ A zvolal: „Nie! Nijaký inštrument
nejestvuje! Ani ho nenájdem.“

TANCUJEM
„Toto je náš šéf,“ povedala pani Marína, „smeje sa práve tak pekne, ako
tancuje. Keby ste vy tak vedeli tancovať, pán Vsevolod.“
Majiteľ Zlatého rohu Feofilakt Celpanov má na sebe všetko sivé a ľahké,
aj cez ruku má prehodený taký sivý a ľahký zvrchník. Pani Marína
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pristrčila moju fyziognómiu k sivému klobúku a povedala, že u každého
človeka pokladá za najdôležitejšie to, aby sa staral o podnik, v ktorom
pracuje.
„Nemohli by ste ho vyskúšať, pán Feofilakt?“
V hlase jej znova znela dôstojnosť. Zdôrazňovala, že polkruh šantánu pre
nikoho nie je ponižujúci, a najmä nie pre ňu.
Feofilakt Čelpanov nenarobil veľa zbytočných rečí.
„Spievaj,“ povedal mi.
Zaspieval som hrubo a falošne jediné, čo som vedel: „Ach, môj pitvor,
malý pitvor.“
Čelpanov sa surovo rozrehotal:
„Smiešne! Hlúpe a drevené, ale smiešne. Budeš spievať v tomto fraku? A
v ženských topánkach? Ha-ha! Lenže pamätaj si, k spevu patri aj tanec.“
„Budem aj tancovať.“
„Ukáž.“
Ukázal som si na hlavu.
„Do toho mňa nič,“ povedal Celpanov. „V Zlatom rohu nepoznáme úľavy.
Pred tancom si strhneš obväz a pod ním budeš mať modernú frizúru.
Diváci sa popučia.
„Strhnem,“ pristal som.
Celpanov dodal:
„Päť dní na skúšku, potom zmluva.“
„Poďme na skúšku,“ povedala mi pani Marína, keď Celpanov odišiel.
„Keď ste sa raz dali na takú vec; teda neprišli ste za zárobkom, ale niekoho
zachrániť? Koho? Mňa?“
Uhádla. Môj zámer sa jej videl nebezpečný. Keď som jej ho vysvetlil,
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zašepkala:
„Tie dievčatá nechodia na skúšky. Ani na scénu ich ešte nepúšťajú. Čakajú
,starého'.“
„Jevstafieva?“
„A koho? Okrem iného tu v Zlatom rohu vyvolení aj vo veľkom kartujú.“
„Vari je on hráč?“
„V každom prípade ho čakajú. No poďme na skúšku.“
Dlhá belasá sála, ukončená polkruhom, volala sa „orlia“, lebo na plafóne
boli namaľované orly s krátkymi krídlami. Tu bolo aj javisko. Ostatné tri
sály sa pokladali za „salóny“. Na stenách tmavožltej farby boli všade
výjavy z egyptského života a na plafóne všade umierala Kleopatra.
V belasej sále neďaleko klavíra napoly ležali na širokom diváne znamenite
živené a vyumývané ženy v pestrých šatách, s vysoko načesanými vlasmi.
Kedy-tedy lenivo vstali. Klavirista si pritiahol okrúhlu stoličku. Jedna zo
žien položila na klavír ružovú ruku s falošnými briliantmi, vypla hruď a
podupkávajúc do taktu, spievala o tom, čo a ako sa dá kúpiť za „neveľa“
peňazí.
Cez miestnosť pretiahli povraz.
Antoinette Cirbot odrazu vyskočila, vyšla po bronzových schodíkoch ku
kovovej stoličke, pod ktorou bol pretiahnutý povraz, a dlho tam sedela,
klopkajúc špičkou o povraz. Povraz zunel a klavirista sa usiloval podchytiť
ten tón. Zdalo sa mi, že sa umelkyne necvičia v práci, ale dokončujú
pesničky, ktoré bohvie prečo nestihli dospievať včera.
„A prečo sú na skúške aj cudzí?“ spýtal som sa pani Maríny.
„Pokladá sa to za elegantné.“
V náprotivnom kúte sedeli v kreslách niekoľkí kupci a neobyčajne bledý
dôstojník v zelenej blúze, oči privreté. Kupci sa polohlasne zhovárali.
Oficier sa odrazu vystrel, otvoril oči a zdvihol obe ruky.
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„Nalej!“ vykríkol.
Čašník priskočil k nemu s vínom. Tuho naondulovaný klavirista spustil do
tanca. Tučná tanečnica Anastasia Klimšinová, prezývaná „Buchta“,
oficierova milenka, dala sa do tanca okolo klavíra. Musela v tanci
prekĺznuť škárou medzi klavírom a stenou práve tak chytro ako na voľnom
priestore. Kupci vytiahli hodinky a sledovali ju podľa sekundovej ručičky.
„Cirbot!“ vykríkol neobyčajne bledý dôstojník. „Prosím Cirbot.“
Antoinette Cirbot v ostrozelených šatách a žltom trikote sa ani nepohla, iba
lenivo zamávala batistovou šatôčkou.
Pani Marína podišla ku klavíru tým dôstojným krokom, o ktorom si akiste
myslela, že to je jediná chôdza, ktorá jej pristane.
Spievala s lenivým a mdlým pôvabom populárne romance, ktorých koniec
ktosi oplzlé zmenil. Keď sa vrátila ku mne, spýtal som sa:
„No dobre, tie ostatné, to chápem, ale vy sa nehanbíte?“
„Spočiatku som sa hanbila. Potom Celpanov nakričal na mňa a prešlo to.
Ale teraz, keď som vás zazrela, pán Vsevolod, znova sa hanbím.“
„Vari budem i ja musieť spievať takéto svinstvo a ešte k tomu aj
tancovať?“ pomyslel som si.
„Pani Marína! Spievať!“
„S radosťou, páni.“
Pani Marína mi potom cestou porozprávala o Celpanovovi.
„Veľkú hru hrá!“
Do dvadsiatich rokov bol Feofilakt Celpanov kočišom u jekaterinburského
kupca. Potom slúžil u husárov. Vyznamenal sa v tanci, a keď sa vrátil do
rodného kraja, zjednal sa V akejsi krčme za „ľudového tanečníka“. V
krčme chytro zbohatol. Povráva sa, vraj tak šikovne odprevadil domov
Istého opitého kupca, že kupec sa po celý zvyšok života už nespamätal a
tým skôr si nespomenul, kde sa podel jeho nabitý pudelár. Potom si
Feofilakt otvoril krčmu pri trhovisku. O niekoľko rokov nadobudol Šesť
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veľkých domov, dve továrne na mydlo a požičiaval veľké peniaze na
úžeru. Hodina na dedine sa dozvedela o jeho bohatstve a prišla za ním.
Držal ju o vode a suchom chlebe, ktorý skupúval od žobrákov. Šesť-sedem
ľudí býva v dvoch kuticiach pod strechou, kam sa vychádza po schodíkoch
ako do kurína. Tam má Celkanov aj pracovňu a kanceláriu. Sám nakupuje
zásoby pre reštauráciu. Je pokojný, chladný a pohŕda svojimi „dámami“,
ktoré uznávajú lásku. Pani Marína si ho neobyčajne váži a usiluje sa
dokázať, že nemá milenca, prirodzene, okrem tých, čo jej platia za
pesničky. Svojho muža R. Azgarca vydáva za bratanca.
„On sa veľmi vyzná,“ povedala.
„Kto? Azgarc?“
„Nie, Celpanov. A vy, pán Vsevolod, vyhoďte si z hlavy, že oslobodíte tie
maličké. Okrem toho už vrhajú hlboké pohľady.“
„Na koho?“
„Asi majú na koho.“
Rozveselil som sa:
„No vidíte! A vy vraj - všetky sa predávajú. Tak teda nie všetky!“
„Všetky, pán Vsevolod.“
„A hlboké pohľady?“
„Tie aj ostanú hlboké. A tovar prejde za pekné peniaze do iných rúk.
Pekné peniaze dostane Jevstaliev. Tak sa to robí.“
„To nepripustím!“ zvolal som.
Významne pozrela na mňa.
„Skôr nepripustia vás!“
„Uvidíme.“
„Ivanov!“
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Z kancelárie vystrčil hlavu Celpanov. Išiel som k nemu.
Kancelária je tesná; keď Celpanov rozkladá rukami, do týka sa oboch
stien. V kútoch prach a pavučiny: Celpanovovij sa hnusí upratovať a
služobníctvo sem zas nepusti, lebo sa bojí, že odhalí tajomstvo jeho
úspechov. Z troch oblokov vidí záhradu, verandu a kuchyňu. Keď sa
vystrčí a nakloní, vidí cez dolný oblok „orliu“ sálu.
„Budeš rozprávať, že dostaneš dvesto,“ povedal Celpanov. „Okrem toho
pripojíme poznámku: ,Pekná tvár.´ Keď od spievaš a zatancuješ, nesmieš
ísť do sály.“
„A načo by som chodil?“
Dotkol sa mi nosa:
„S takým nosom nemôžeš ísť medzi obecenstvo! Z diaľky ešte nerozoznať
prilepený nos od ozajstného, ale ak si herec sadne do sály, hostia ho radi
potľapkávajú. U mňa tancujú a spievajú iba krásavci. Pozri na mňa, ako
vystupujem v parádnom kabáte! Keď si hostia ráno spomenú na svoje
orgie, nesmú sa hanbiť. A prečo by sa mali hanbiť, keď sa to odohrávalo
uprostred krásy! Nuž zhrešil som, neodolal som kráse.“
„A čo kostým?“
„Tvoje šaty môžu byť akékoľvek smiešne, ale tvár musí byť pekná. Prečo
nepohlušili cigánov a nechávajú ich kradnúť kone? Tvárou sa zachraňujú.
Krásou! Pochopil si, čo je to Zlatý roh?“
Ohmatal som si nos a bez odvrávania som si dal pripísať „dodatok“.
„Teda súhlasíš?“
„Súhlasím.“
„Tak tancuj.“
„No dovoľte! Ja sa len prizerám.“
„Čo sa máš prizerať? Tancuj.“
Zatancoval som na nôtu toho istého „pitvora“.
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„Hlúpe, ale zato smiešne,“ povedal Celpanov a všetci sa usmiali.
Pri obede sa ma pani Marína spýtala:
„Ako ste mohli súhlasiť s tým, že nebudete chodiť medzi obecenstvo, pán
Vsevolod?“
„A načo by som chodil? Nepijem.“
Pani Marina začudovane zvolala:
„Tak načo budete pracovať v šantáne? Hlavný dôchodok umelcov je desať
percent zo všetkého, čo skonzumujú hostia. Na pive veľa nezarobíte.“
Robila si žarty z môjho piva, ktorého som sa pri obede nedotkol.
„Ani pivo nepijem, pani Marína.“
„Ani nefajčíte, pán Vsevolod?“ spýtala sa s úsmevom.
„Mohli by ste sa pamätať, pani Marína, že nefajčím.“
Vzdychla si.
„Ach, odvtedy sa život tak zmenil, pán Vsevolod, že mnohí začali fajčiť a
piť.“
Vytiahla z taštičky jemnú zlatú tabatierku.
„I keď ste mladý," povedala, zapaľujúc si tenkú hnedú cigaretu, „máte
pevného ducha, pán Vsevolod.“
„V našej rodine sú všetci takí ...“ A pomaly som dodal:
„Tancujúci fakíri.“

ANJELI ZO ZLATÉHO ROHU
Hoci ma trápili bolesti hlavy a často bývali skúšky, každý deň som aspoň
dva razy chodieval do mesta hľadať nejakú vhodnú prácu pre „lyceistky“,
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lebo som sa domnieval, že sa mi ich poľahky podarí odviesť zo Zlatého
rohu. Dievčatá bývali na prvom poschodí a zrejme chodievali do záhrady
len zriedka. Ani raz som ich tu nestretol, hoci som často vysedával na
lavičke naproti ich oblokom.
Nad oblokmi dievčat bolo podkrovie s balkónikmi a dvojitými dvermi s
farebným sklom. Pani Marína mi povedala, že tam bývajú „anjeli“ zo
Zlatého rohu - tri pomätené ženy. Dolu nechodievali, len zavše vyšli na
balkón nadýchal sa čerstvého vzduchu. Stáli tam oblapené okolo pliec a z
diaľky obdivovali kvety. Každá držala v ruke kvietok - papierový - a
koketne si k nemu privoniavala. Bolo to tiché bláznovstvo, vyvolali ho
okolnosti v šantáne dosť „všedné“.
Stalo sa to v zime. Majitelia ryžovísk prišli z terénu „pokropiť zlato“.
Naozaj našli veľkú hrudu rýdzeho zlata, ale to ani nebolo príčinou
lumpačky, jednoducho „veľa toho naryžovali“. Pri orlí si jeden z hostí
žiadal Brusovovú šansoniér s nádhernou postavou a ešte nádhernejším
hlasom. Brusovová bola vdova po dôstojníkovi, ktorá museli živiť dieťa,
dvoch bratov gymnazistov, staručkého otca a chorú matku. Pre akési
zložité príčiny nedostávala penziu, ale keby ju aj dostávala, neveľmi by jej
to pomohlo: nebohý muž jej nechal dlhy. bol to kartár a pijan, hýrieval
práve s tými dámičkami, s ktorými musela neskôr jeho žena spievať a
tancovať. A pre tieto príčiny nemala šantán v láske.
Dieťa mala pri sebe, lebo pred odchodom do šantánu sa pohádala s
rodičmi. Starí ľudia pokladali šantán za „neprístojnosť“. „A ulica je
prístojnejšia! Veď dobre viete, že nemáme z čoho žiť! A na ulici okrem
iného stratím aj hlas." Povadiť sa povadili, ale starkí zato prostredníctvom
tretej osoby prijímali od nej peniaze na živobytie. Šantán ju ubytoval v
podkroví, aby dieťa nebolo vidieť ani počuť. „Šantán nie je nálezinec, ale
dom neresti, prosím, aby ste na to nikdy nezabudli,“ povedal Brusovovej
vtedajší majiteľ Zlatého rohu. ktorý ju prijal pre jej hlas a postavu. V
susedstve Brusovovej sa ubytovali dve subretky z „tirolského zboru“,
ktorých osud bol podobný a čiastočne sa zhodoval aj s osudom
Brusovovej: šli spievať, aby zachránili rodinu, každá z nich mal dieťa,
ibaže jedna ho komusi podhodila a druhej umrelo na šarlach. Subretky sa
veľmi spriatelili s Brusovovou a starali sa jej o dieťa. Malo asi tri ruky, bol
to rozumný a poslušný chlapec; celý šantán ho zbožňoval.
Nuž majiteľ ryžoviska si žiadal Brusovovú. Šansoniéra práve kúpala
chlapca v kaučukovej vaničke vo svojej izbe. Pribehol šéf. Povedala „hneď
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idem“ a začala sa obliekať. Chlapca poutierala, uložila do postieľky s
vysokými mriežkami, cez ktoré nijako nemohol preliezť. Aspoň lak sa jej
zdalo. Brusovová zabudla vyliať vodu z vaničky, ostatne, načo by sa s tým
aj bola ponáhľala...
Lenže, ako sa ukázalo, mala sa veru ponáhľať. Chlapček skrútil matrac,
paplónik i vankúš a pomocou tuhlo rebríka preliezol cez mriežky. Pristúpil
k vaničke, kde voda bola ešte teplá; asi .sa mu videlo, že sa ešte riadne
nepoumýval. Vyzliekol sa, vliezol do vaničky ...
Orgie trvali dlho a sprevádzali ich všemožné neprístojnosti, ako to už
bývalo zvykom pri podobných lumpačkách na Urale. Boli tam aj
strieborné vane, naplnené šampanským, aj „nahý tanec pomedzi fľašky“.
Unavené speváčky, preklínajúc svoj hnusný život, dovliekli sa na svitaní
do podkrovia. Brusovová zavolala kamarátky, aby si pozreli spiace
chlapča. Dieťa zaspalo naveky, v studenej vaničke, tielko tiež studené.
Ako som už povedal, bolo to liché bláznovstvo. Prezvali ich „anjeli“ a
starali sa o ne. V Zlatom rohu sa menili majitelia, speváčky, akrobati,
žongléri. muzikanti, obsluha, no „anjeli“ aj naďalej žili v podkroví,
prepadnutí, poblednutí. zošedivení. Keď som sa na tie ženy díval, myslel
som na to, Že taký istý osud čaká aj Múzu a Annuška i tie dve. čo ich
„pretiahli“ od Beloborodova. Musím ich stoj čo stoj a podľa možnosti čo
najskôr odviesť z tohto prekliateho Zlatého rohu. z ktorého sa zlato vôbec
nesype na tých, čo by sa malo.
Lenže miesto som dievčatám nenašiel, veď som ich ešte ani nevidel a
nevedel som. na akú prácu sú schopné. Raz, keď som sa smutne
prechádzal po meste, zazrel som firemnú tabuľu novín Jekaterinburský
život.
Prijal ma tajomník, chlap s ťažkým krokom, dutým hlasom a hlboko
zapadnutými očami. Chodil po miestnosti pomedzi prázdne stoly a čítal
korektúry akéhosi článku. Vyrozprával som mu - od rozpakov dosť
popletene - osud „lyceistiek“ a dodal som. že hľadám pre ne prácu a či by
ich nemohol umiestiť v tlačiarni.
„Pokúsim sa,“ povedal tajomník, pokračujúc v čítaní, „hoci šéf je veľký
lotor. Dám vám odporúčanie. Štyri miesta? Za brožovacky?“
Čosi napísal na lístok, potom zdrhol ku mne pohľad a spýtal sa:
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„A dobre vy poznáte toho Jevstafieva? Niečo aj my vieme o ňom. Je to
naničhodník, čo?“
„Ukrutný,“ odpovedal som.
„Nemohli by ste o ňom napísať článok?“
„Uverejníte ho?“
„Samozrejme, keď je to taký podliak.“
Znova si ma obzrel.
„A vy ste fakír zamestnaním, ä z povolania?“
„Z povolania.“
„Vidím.“
S tým sme sa rozlúčili.
Majiteľ tlačiarne sa vôbec nesprával ako lotor. Keď si prečítal lístok,
pozorne ma vypočul a sľúbil, že nové brožovačky zamestná. Polom sa
zamyslene spýtal:
„Ste do nich zaľúbený?“
„Ale kdeže! Ani som ich nevidel.“
Majiteľ tlačiarne si pohladkal bradu a povedal, hľadiac do povaly:
„Nepôjdu, to sa rozumie. Ale napríklad vás by som vzal.“ A dodal: „Lenže
nemali by ste sa tak dôkladne púšťať do Jevstafieva. Ako viem, je to
sibírska nátura: nôž má vždy naporúdzi. Ostatne, vaša hlava tomu
dostatočne nasvedčuje.“
Môj rozhovor s „lyceistkami“ sa odohral večer, pred príchodom hostí, na
lavičke naproti dverám „anjelov". Zariadila to zas pani Marina, ale musel
som jej sľúbiť, že o tom nikomu ani nemuknem.
Dievčence hlučne zbehlí po schodoch, stali si do radu a najsmelšia z nich,
Múza, pozrela na moju obviazanú hlavu a spýtala sa:
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„To pre nás?“
„Čiastočne.“
„Vraj ste nám našli miesto?“ zvolala a zatlieskala. „No to je úžasné! Ako v
románe. Ä budete s nami? Aj nám budete dvoriť?“
Prikývol som. Sadla si ku mne, položila mi ruku na plece a dokončila:
„A to na celý život?“
Jej tón sa mi videl čudný, akýsi nepriateľský. Aj ostatné dievčence ju
poťahovali za šaty.
„Prečo na celý život? Keď sa postavíte na vlastné nohy, bude vám sveta
žiť aj bezo mňa.“
„Ale vy neveríte, že sa postavíme. Zaumienili ste si, že nás budete viesť.
Dokonca aj z tohto pekla nás chcete vyviesť. Do raja, čo? A nemyslíte si,
že toľkú sebavedomiu je odporné? Ani Čo by sme neboli ľudia, všetky
štyri odrazu nás chcete odviesť a strčiť kdesi za brožovacky. Veď my sme
sa učili! Učili nás najlepší artisti! Ani sem do šantánu nás neprijali nič pre
nič. Veď tu vystupujú zahraničné speváčky: Francúzky, Nemky, Talianky,
ba je tu aj jedna Španielka. Že sa predávajú? Predávajú. A čo ak nie
všetky?“
Stratil som reč. Múza búrlivo gestikulovala. Ostatné čosi ľapotali,
nevedno, či ju chceli zaraziť, či povzbudiť.
„A čo sa týka anjelov na zemi, tamto sú, pozrite do podkrovia! Keď bude
treba, aj my sa ta dostaneme. A vy si s nami nemusíte špiniť fajnové
rúčky. Radšej spusťte dáky kupletík, zatancujeme si, a nezáviďte, že nám
lepšie platia, my si tie mizerné groše krvopotne odrobíme, vy len
pobrnkáte prstami po strunách a už si na ne fúkate: juj, popálil som sa!“
„Šéf!“ zašepkalo jedno z dievčat.
A zmizli.
Celpanov ich nezbadal.
Sadol si ku mne, zložil čiapku, poutieral si čelo - večer bol sparný - a
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spýtal sa:
„Cvičíš sa?“
„Hej.“
„Prišiel Jevstafiev, Mark Andrejič. Dôležitá vec! Z hotela dobehol poslík,
rozkázal si beluhu na ražni, má to veľmi rád. Teda schádzajte sa, lačnejúci
a žízniaci - keď drží bank, vždy jedáva beluhu na ražni. Chvíľku hrá,
polom odíde od stola, odštipne si kúsok, zapije narzanom - a zas ku
kartám. Budeš spievať?“
„Prosím vás, uvoľnite ma, pán Celpanov, hlava ma rozbolela.“
„To je dobre, že fa rozbolela. Teda mál trému pred vybraným
obecenstvom. To sa mi páči. Oddýchni si. Ja mám dnes inakšie starosti
ako tŕpnuť pre teba.“
Poobzeral sa:
„A čo takto ...“
„Myslíte, či hrám?“
„To je ono ..
„Nemám schopnosti.“
„Klameš, čo? Priúčaš sa, čo? Tichá voda, ale vyzeral celkom na falošného
hráča. No, oddýchni si, ja ťa nesúrim.

MAJSTER IOANN MI VNUKOL SKVELÝ NAPAD
Reštaurácia, čiže sály sú medzi dvoma krídlami: dámskym a lokajským.
Ďalej, v úzadí dvora, boli hospodárske staviská - kôlne, pivnice, sklad
dreva, stajne. V lokajskom krídle na prízemí bývali artisti, na dvoch
poschodiach čašníci. kuchári, účtovníci: koniari a upratovačky bývali pri
skladoch. Na žiadosť majstra Ioanna ma ubytovali v jeho izbe - samému
mu bolo otupno.
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Spávať sme chodili neskoro. Majster Ioann už nehovoril o univerzálnom
inštrumente, ktorý tak nutne potrebuje a zaručene nájde. Prišlo mi na um,
ako ma budieval na svite, a keď som otvoril omámené oči, so zlosťou som
videl pri sebe jeho vystrčenú bradu, zanovitú, dôležitú. Dôrazne klopkal
prstom na kotlík, v ktorom sa hojdala voda na umývanie. Ak som nevstal,
nalial mi vody do tváre. Ešte som si ani dobre neutrel tvár zrebným
uterákom, už sa ma spytoval:
„Nevymyslel si cez noc inštrument?“
„Maj strpenie,“ vravel som vyhýbavo.
Keď sme si líhali, vypytoval sa:
„Nevymyslel si cez deň inštrument?“ a vzdychal: „Ach, keby ja tak vedel
to, čo ty!“
Teraz čušal, a ak som zaviedol reč na naše putovanie, na jarmočné búdy a
univerzálny inštrument, iba hodil rukou.
„Taľafatky!“ A zachmúrene dodal: „Nijaký univerzálny inštrument
nejestvuje. Peniaze, to je inštrument."
Keď som mu povedal, že v Zlatom rohu čakajú Jevstafieva a možno prídu
aj moji bývalí kamaráti - Zacharin, Kovaľov a Filippinskij. majster Ioann
si odpľul.
„Akurát sa bude oštarovať s takou čvargou!“
Pomaličky, po kúskoch som sa dozvedel, ako sa skončilo putovanie
majstra Ioanna s mojimi priateľmi. V akejsi búde ho postavili na zápas, a
ako vysvitlo, dostali za to „veľké peniaze“ - Čosi okolo dvadsať rubľov.
Troch zápasníkov poľahky zložil, ale Štvrtý ho „tak šmaril o zem, že sa mi
odtrhla pečienka aj slezina, dosiaľ kašľom krv a vyschýnam“.
„A oni čo?“
„Odišli,“ preriekol pokojne.
„A prečo si ma nehľadal?“
„Hanbil som sa. A potom, akože si mi mohol pomôcť?“
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Naozaj, ako?
„Aspoň dobrým slovom.“
„To slovo skôr potrebuješ ty ako ja.“
Schytil ma za plece a s utajenou zúrivosťou povedal:
„Hľadám ho. Aj ho nájdem!“
„Teda to slovo je čosi ako univerzálny inštrument?“
„To je ono!“ prikývol horlivo.
Aj ho našiel.
Ráno sa začínalo tým. že zatíchol buchol klopačiek, psov uviazali na reťaz,
zašuchotali metly, zaštrngali vedrá, kuchári bežali popri záhonoch k
otvoreným kuchynským dverám, ozýval sa Čelpanovov kašeľ, majster
Ioann si vzal livrej, čižmy a šiel si ich vyčistiť na chodbu. V týchto
chvíľach sa mi ukrutne chcelo spať.
„Vstávaj, vstávaj,“ vravel majster Ioann, „šéf sa vydal na obchôdzku.“
Raňajky a obedy boli výdatné, najmä slaných jedál nám dožičili: keď
artisti zídu medzi hostí, budú sa dožadovať viac vina. V nedeľu sme
raňajky nedostávali: len čo doznelo vyzváňanie, sadli sme si obedovať, a
okolo druhej sa už schádzali hostia. Po raňajkách boli skúšky, po obede
skúšky, potom sme pili čaj, zvečerilo sa, prišli hostia. Čas plynul, ako
voda.
Na skúškach sa všade ozývala cudzia reč. V cirkusoch alebo v
komediantskych spoločnostiach si artisti často dávali cudzie mená, tak to
bolo elegantnejšie. Tu bolo naozaj veľa cudziniek a medzi nimi sa našli
krásavice so skvelými hlasmi, postavami, tanečným alebo akrobatickým
talentom. Svoje talenty si šetrili, svedomité cvičili, a ak „kunčafti" zavše aj
žiadali niečo navyše, pokladali to za ústupok času a miestu, ktorý si
ostatne dali riadne zaplatiť. Pamätám sa na Atbonelliovú, urastenú
Talianku bujných pŕs, so zmyselnými očami a plnými perami, ako si
podoprela boky a povedala dosť zrozumiteľnou ruštinou:
„Aspoň budem mať prečo spomínať mladé roky, páni.“
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Hnusilo sa mi to. Ale som trpel a trápil sa. Domnievali som sa, že môj
rozhovor s „lyceistkami“ sa ešte neskončil, okrem toho som chcel vidieť
Jevstafieva a svojich priateľov, ktorí ho zaručene budú sprevádzať.
V nedeľu ráno som sa prebudil neskoro. Nad mojou posteľou stál majster
Ioann. Tvár mal takú skormútenú, že mi ho naskutku prišlo ľúto. Nadvihol
som sa na lakti a čakal som. Mal takú obyčaj - alebo ti sám porozpráva, čo
sa prihodilo, alebo sa uzavrie do seba - „nedobiedzaj“. Pozrel na mňa
významne:
„Poslali ma po karty.“ Majster Ioann často nosieval hrubé balíky
zapečatených karát - bolo jeho povinnosťou kupovať ich. „Stodvadsať
balíkov.“
„Ohó!“ povedal som neurčilo. „Bude veľká hra.“
„A keď som ich niesol chodbou do sály, vzal mi ich šéf. Tieto odniesol do
kancelárie a druhé vyniesol. Tiež stodvadsať balíkov. Vraj, odovzdaj to
poverencom.“
„Akým poverencom?“
Ioann mi to vysvetlil: keď sa chystala veľká hra, prví prišli „poverenci“,
zástupcovia hráčov, skúsení a statoční amatéri, ktorí pre chudobu už
nehrávali.
„Tak si im odovzdal?“
„Odovzdal.“
„Dovoľ, a ak sú tie karty poznačené? Veď takto podvádzaš čestných ľudí?
Čo si aspoň nepozrel na tie balíky, čo ti dal Čelpanov?“
„Veď som mal, lenže vtedy mi to neprišlo na um a teraz už je neskoro.“
Majster Ioann si sadol ku mne na posteľ:
„Bol si mi rozprával o Talygovi, pamätáš sa?“
„To je podvodník!“
„Aj podvodník môže dať radu. Hanbím sa, Sivolot, keby si vedel, ako sa
hanbím!“
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„No nevídali, obohrajú Jevstafieva!“
„Keby len to! Čakajú Zlatovratského synčekov. Akurát len čo dosiahli
plnoletosť a pozerajú za tými .lyceistkami', čo si ich chcel odviesť. Dnes
ich pustia medzi hostí, aby zatiahli Zlatovratských do hry, a tá hra smrdí
státisicami.“
„Bude sa teda hrať prelo, aby dedičstvo Zlatovratských prešlo do rúk
Marka Andrejiča?“ pomyslel som si pobúrené. „A to prostredníctvom
slečiniek z ,lýcea‘?“
Náhlivo som sa obliekol a bežal k Talygovi.
Melenlij Ivanovič nebol doma, odišiel do Beloborodovovej pernikárne. Zo
dvora sa ozvalo erdžanie Núbie. „Teraz mám inakšie starosti!“ pomyslel
som si. „Ísť k Beloborodovovi, či nie? Nech je ako chce, je to oplan. A
Talyga? Obaja sú rovnaké fialky. Ale čo robiť?“
Po úporných úvahách som sa pobral k Beloborodovovi,
Okolo ružových medovníkov sa tlačili decká. Ale Beloborodov bol pre ne
azda ešte príťažlivejší ako tie medovníky. V bledomodrej košeli a
žltozelenej čiapke stál za púdľou a opieral sa o ňu rukami. Výrobca kvasu
Starodubskij-Tulup. ktorý predával v susednom kráme, a ctihodný falošný
hráč Melentij Talyga sa s ním bavili o tom, ako krásne vyzváňajú.
Nadvihol som čiapku. Blahosklonne mi odpovedali.
„Ako idú obchody?“ spýtal som sa.
Starodubskij-Tulup si plieskal dlhými rukami po tučných stehnách a
rozprával, že poznal istého človeka, ktorý, mal sedemdesiatšesť medailí za
zvonenie a záchranu topiacich. Ale dôležité nie je to, že zachraňoval,
dôležité je, kto mu dával správy. kde a koho treba zachrániť. Rozprával to
tak, ani čo by som sa už-už išiel utopiť.
„Nie, nie!“ povedal som náhlivo. „Prišiel som za Melentijom Ivanovičom
vo vážnej veci.“
Prešli sme do dielne, kde nebolo živej duše, pretože bola nedeľa. Talyga si
sadol na lavičku pri kadi. vypočul ma, potom roztiahol nohy v lakových
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čižmách a povedal, hľadiaci do zeme:
„Tak som sa zľakol, chlapče, keď som fa zazrel. Lenže ja už mám
vycepovanú náturu, zvyknutú na strach, nuž som sa spamätal. Tak si
neumrel?“
Uškrnul som sa.
„A na aké papiere žiješ?“
„Nemám papiere. Nechal som ich v nemocnici.“
„Teda takto! Idem za felčiarom Konštantínom Maximyčom, a on mi
ukazuje tvoje papiere. Vraj, tajdem s nimi na políciu odrieť štempeľ,
Ivanov umrel. No keď si neumrel, tak chvalabohu.“
Odmlčal sa. stiahol nohy a bez slova si zapálil.
„A čo sa týka tvojej záležitosti, prišiel si po radu? Akáže tu rada?“ Zdvihol
ku mne tvár a dokončil s úsmevom: „Zasiahol si ma rovno do srdca,
chlapče.“ A vstal, akoby sa hol spamätal. „Poseď si tu, ja sa idem
pozhovárať s poverencami.“
Otvoril dvere, zastal, asi chcel ešte niečo dodať, no iba mlčky zakýva]
rukami: reku, neboj sa. všetko bude dobre.
Čakal som dlho, zo tri hodiny. Zmocnili sa ma akési povznesené a
nepokojné mrákoty. Hneď som sedel, pritisnutý o kaďu. vdychujúc
kyslastý pach múky, hneď som vyskočil a behal sem a tam. hneď som sa
zas oprel horúcimi dlaňami o obločné sklo a hľadel na prázdnu ulicu.
Popred oblok prebehla brička, poháňal Beloborodov, Talyga sedel pri
ňom. Brička sa onedlho vrátila; pribudol akýsi ružolíci valibuk v modrej
čiapke a nazberkanom kabáte. Neskôr som sa dozvedel, že to bol syn tohto
chýrneho Gavrilu Michejiča, ktorý „všetko riešil aj vyriešil“. Gavrilu
Michejiča osobne mi neukázali, zazrel som ho neskôr iba letmo v Zlatom
rohu.
Konečne Talyga vstúpil. Tvár mal ušľachtilú ako vždy, no akúsi chorobnú
a pritom jasnú.
„Choď a nerob si starosti,“ povedal prudko a ani si nesadol, „potrestám ho,
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ak machľuje.“
„Kto?“ neporozumel som.
„Nebuď zvedavý - budeš sopľavý,“ odpovedal mi Talyga žartovnou
detskou povrávkou, lebo ma zrejme pokladal za dieťa. A zrazu dodal
celkom inakším tónom: „A čo mi je súdené, to prijmem. Prebudil si ma,
chlapče. Vnukol si mi znamenitú myšlienku.“
Čo som si mal počať?
Odišiel som a ničomu som nerozumel.
Len jedno mi bolo jasné: Melentij Ivanovič Talyga sa správa ku mne ináč
ako predtým. Tak akosi otcovsky, povedal by som, keby to slovo neznelo
príliš sentimentálne.

AKO ZLODEJ ZLODEJA OKRADOL
Pri vstupných, meďou obitých dverách hlavnej budovy bola komôrka, kde
oddychovú! vrátnik a kam si pribiehali lokaji pofajčiť a odfúknuť; tu
sedával pri slávnostných príležitostiach detektív Jegor Ivanovič, ktorý plnil
aj úlohu vyhadzovača. Bol to urastený chlapák so zhúžvanou popolavou
tvárou, ktorý sa sem-tam „spamätal“ a vybehol na ulicu, aby „nestratil
dozor“. Často sem nakukol aj policajt, čo mal službu v záhrade pri
kvetných hriadkach, aj najdrahší fiakristi s rýchlymi koňmi a „gumenými
ráfmi“. Bula tu pestrá spoločnosť, dohre informovaná o záležitostiach
svojich pánov. Prirodzene, tu si holo treba dávať pozor na jazyk. Ani sme
nehovorili, zväčša sme len počúvali so zatajeným dychom.
Aj sa nám mal od čoho tajiť dych.
Jevstafiev prišiel sám, na celkom obyčajnom fiakri. Fiakristi tvrdili, že je v
Jekaterinburgu sám, bez sprievodcov a pomocníkov, z čoho vyplývalo, že
bude snoriť po peniazoch. Výzor mal do krajnosti odhodlaný a prísny.
Šatniar pribehol k nemu, aby prevzal plášť a pinč; štítivo sa naňho zahnal
rukou a hodil mu šatstvo. Šatniar ho šikovne zachytil.
Čudesná udalosť! V len večer prišla do reštaurácie vyhodiť si z kopýtka
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takmer celá jekaterinburská smotánka; boli medzi nimi osoby, ktorých
majetok sa počítal na niekoľko miliónov. Jevstafieva odhadovali
prinajlepšom ak na nejakých stotisíc. A predsa sa všetci správali k nemu
ako k najbohatšiemu z bohatých. Hľa, čo znamenala priebojnosť a energia!
Okrem toho všetci cítili jeho zlosť a verili, že sa dnes dá od neho všeličo
Čakať. Aj čakali.
Ostatne, Jevstafiev prišiel dosť neskoro. Prví prišli bratia Zlatovratskí;
patrili medzi tých, čo mali plnou hrsťou rozhadzovať peniaze a ostať na
holom. Čakal som, že uvidím urastených, plecnatých a sebavedomých
junákov, ale popri mne sa prešmykli akísi mladí starci, krpatí, prýšťaví, s
dlhými krkmi, v kabátoch, čo na nich viseli ako na vešiaku, a v dlhých
lakovaných topánkach.
„Skrátka, dediči,“ zamrmlal majster Ioann, krajne nervózny a vzrušený.
Ostatne, ani ja som nebol v odchodnejšom stave. Pamätám sa, že sa zo
mňa cícerkom lial pot a dvakrát som si odbehol do izby preobliecť košeľu.
Na šťastie môj výstup bol hneď na začiatku, keď bolo obsadených iba päťšesť stolov; zabrnkal som čosi na balalajke, zaspieval som zlyhávajúcim
hlasom, nik mi nezatlieskal, a celý rád som zmizol z pódia. Teraz som sa
už mohol úplne sústrediť na to, čo sa deje.
Zriedkavý návštevník mohol mať dojem, že všetko ide ako zvyčajne.
Čašníci behali hore-dolu s misami a obrúskami, orchester vyhrával,
elektrické osvetlenie žiarilo, zátky vybuchovali, noví hostia hľadali svoje
rezervované miesta; v sále, kde sa skvela Kleopatra, pripravovali kartársky
stôl - postavili dovedna niekoľko stolov a pokryli ich malinovočerveným
jemným súknom. Poverenci chodili pomaly, s rukami za chrbtom a
vydávali pokyny jemnými posunkami - skúsení čašníci im výborne
rozumeli.
Nezvyčajná bola zvedavosť tých, čo nehrali, ba sotva by ich boli aj vpustili
do herne, a pohŕdanie na tvárach tých, čo sa dnes pri kartách vyšvihnú
alebo padnú. Tretia možnosť nejestvovala.
Priniesli karty.
Hostia v reštaurácii už dávno nehľadeli na estrádu, nepočúvali orchester a
necítili chuť toho, čo pijú a jedia. Hoci všetci boli silne navoňavkovaní mnohé dámy sa v ten deň vykašlali na svoju reputáciu a prišli - predsa sa
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po sálach šíril štipľavý, kyslý zápach potu a všimli si to dokonca aj čašníci,
ktorí boli na všeličo zvyknutí.
Melentij Ivanovič prišiel v sprievode ctihodného Gavrilu Michejiča, toho,
čo „všetko rozrieši“. Talyga bol oblečený znamenite, no nebolo na ňom
ani stopy po nejakom šviháctve: žaket, rukavičky, cylinder, vlasy trochu
naondulované. Pohyby mal dôstojné, plné akejsi aristokratickej
chmúrností. Za stolíkom sedel vystretý, nič nejedol ani nepil. Na mňa,
rozumie sa, ani nepozrel. K hraciemu stolu pristúpil posledný, keď
Kleopatrina sála bola už natrieskaná a bank prevzal Mark Andrejič. V ten
večer sa bankári striedali, pravdaže, podľa želania, no aj so súhlasom
poverencov, ktorí prísne bdeli nad kartami aj nad tým, aby hrali len
amatéri a nie profesionáli, čiže falošní hráči. Prirodzene, nikomu ani na um
neprišlo podozrievať Marka Andrejiča, majiteľa veľkého kožiarskeho
závodu, člena kurganskej mestskej rady, kurátora cirkevnej obce.
Gavrila Michejič predstavil poverencom Melentija Ivanoviča ako správcu
svojich medených baní na južnom Urale.
„Chcete si pripomenúť staré časy, Gavrila Michejič?“ spýtal sa jeden z
poverencov.
„Hej, tak trochu,“ odpovedal Gavrila Michejič fufnavo.
„Niekdajšiu silu už nemám ..
„A veru ste mali, pamätám sa.“
„Mal. Tu môj správca by chcel skúsiť fortúnu,“ dodal Gavrila Michejič
akosi neochotne, „pripustíte ho?“
„S vaším odporúčaním, Gavrila Michejič!“ zvolal poverenec a chcel chytiť
Melentija Ivanoviča pod pazuchu.
Melentij Ivanovič sa odtiahol, vyhlásil, že ešte nemá dostatočný „guráž“ a
že si ide do sály vypiť.
Ale zase nič nepil, vystretý a osamotený, ťažko dýchajúc, čakal na svoju
chvíľu.
Tá chvíľa nastala.
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Okolo tretej pred svitaním som vyšiel na verandu nadýchať sa čerstvého
vzduchu: v našej kutici bolo hrozne nafajčené. Pred schodíkmi držal pucák
peknú osedlanú kobylu. Driemal. Keď začul vrzgot mojich topánok, strhol
sa a vypäl do pozoru, no pudia akýchsi jemu známych príznakov usúdil, že
pred nim nestojí pán, a spýtal sa:
„Či už skoro dohrajú?“
„Obávam sa, že nie.“
„A môj kapitán je v akom stave?“
„V šialenom," odpovedal som presvedčený, že som sa nezmýlil.
Hra bula naozaj šialená.
V banku, ktorý držal Mark Andrejič, boli ťažké tisíce. Vraj pred ním ležali
celé hŕby stovák.
Melentij Ivanovič vzal kartu, ohmatal ju a mlčky pozrel na Marka
Andrejiča, ktorého tvár nevyjadrovala nič okrem odhodlania vyhrať. Mark
Andrejič si spočiatku hráča nevšímal a sledoval iba Zlatovratských, už
rozohnených, no dlhé mlčanie Melentija Ivanoviča ho prinútilo zdvihnúť
pohľad. Markovi Andrejičovi sa čosi zachvelo na perách. Nespoznal
„ichtyológa" odrazu, veď prešli mnohé roky, ale čosi vzdialené a
znepokojivo známe sa mu marilo v črtách človeka, ktorý ešte vždy
ohmatával kartu,
„Suma?“ zašepkal Mark Andrejič.
„Je pred vami," odpovedal Melentij Ivanovič.
A pristrčil mu svoj zväzok bankoviek.
Dokonca aj Mark Andrejič sa začudoval. Bola to veľká suma a všetko
novučičké-nové stovky. Díval sa na Melentija Ivanoviča rozšírenými
očami. Talyga nepochyboval, že ho Mark Andrejič spozná, a keď ho raz
spozná, zľakne sa. Ctihodný a dlhoročný falošný hráč vedel, kde má
udrieť. Keby mieril do hlavy, mohol by sa aj zmýliť, ale v kartách nie!
Markovi Andrejičovi zvlhli ruky; karty sa mu kĺzali, stratil cit v prstoch.
„Prebíjam,“ povedal Melentij Ivanovič a dodal, ešte sa nedotýkajúc karát:
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„O bank.“
Sála sa rozvinila, zahučala. V banku ležal celý majetok, rozhodne aspoň
Jevstafievov.
A Melentij Ivanovič dodal, aby načisto splietol bankára;
„Tak vyhoďte kartu, veľactený.“
Mark Andrejič hodil kartu rozochvenou, drevenou rukou.
„Prebíjam,“ zopakoval Melentij Ivanovič, zdvihol sa od stola a strkal si do
vreciek rozbitý bank.
Bola to teda krátka hra, ale už o päť minút som sa o nej dopočul od pani
Maríny, čašníkov a „lyceistiek“, ktoré sa chystali na svoj výstup. Mnohí
artisti využívali svoje právo „chodiť medzi hostí“ a v najnapínavejších
chvíľach behali do herne.
Bol som nesmierne vzrušený. Znova sa mi ťažko dýchalo a vybehol som
predo dvere. Hnedá kobyla a sluha už zmizli. Slnce sa dvíhalo uprostred
ďalekých a riedkych oblakov; stratila sa bezstarostná ružovosť rána.
Na verande sa zjavil Talyga, bledý, ústa otvorené, prstami si hladkal
revery žaketu. Gavrila Michejič cupkal za nim.
Talyga utrúsil, nepozrúc na mňa:
„Máš strach?“
„Čože mňa po tom?“
Talyga spočinul na mne bolestne zachmúreným pohľadom a povedal:
„Koniec.“
„Keď koniec, tak koniec,“ odpovedal som. „Ale aspoň to malo švih.“
Talyga znovu pozrel na mňa.
„Čo nepovieš?“ A dodal: „Poďme sa pomodliť.“
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„Ja som neveriaci.“
„Neveriaci sa najlepšie modlia, ty somár,“ zahundral Gavrila Michejič
trhane.
Trom nám bolo v bričke tesno, no Melentij Ivanovič trval na tom, že
musíme ísť všetci traja, a to pomaly.
„Do vlastného hrobu sa netreba ponáhľať.“
„Ale prestaň už!“ okríkol ho Gavrila Michejič.
Kostolník práve otváral kostol Jána Krstiteľa, ktorý stál neďaleko
Talygovho domu. Náš príchod ho neprekvapil Talyga to zrejme nerobil
prvý raz. Zaštrngal kľúčmi a bez úsmevu sa spýtal:
„Pošťastilo sa vám, Melentij Ivanyč? Rozkážete ďakovný modlitbu?“
„Nie, nie, zavolaj popa,“ odpovedal Talyga.
Prišiel pop, onedlho dobehol za ním diakon, začali sa obliekať. Kostolník
zapálil kadidlo. Talyga sa prežehnal a keď diakon prišiel k nemu po
rozkazy, povedal:
„Tanier!“
A hodil na tanier stovku.
Porozmýšľal a pridal ešte tri.
Akoby sa mu bolo uľavilo. Na kostolných schodoch sa obzrel. Povieval
vetrík, hojdal konáre zaprášenej črechmy v kostolnej bráne. Po ulici šli
ženy s plnými vedrami a škrekľavo si nadávali. Talyga si prezrel ženy,
uškrnul sa a položil mi ruku na plece:
„Jasne som im dal najavo, chlapče, že karty boli poznačené. No, zo
Zlatého rohu nepotečie zlato, ale krvička.“ A dodal: „Ďakujem ti, že si ma
odprevadil. Vráť sa, tam sa iste dejú zaujímavé veci.“ Znova osmutnel a
zamrmlal, hľadiac mi ponad hlavu: „So mnou je už koniec, chlapče.“
V Zlatom rohu nik nezbadal, že som odišiel, ani len majster Ioann.
Panoval tam nevýslovný zmätok. Na podlahe Kleopatrinej sály sa
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povaľovali roztrhané karty, stoly boli poprevracané, vylámané nohy sa
hosťom zrejme zišli v bitke - jednu som našiel zakrvavenú.
Malinovočervené súkno roztrhané na franforce, závesy a garniže
postŕhané, obloky povytĺkané. Vysoký policajný inšpektor s
bokombradami a so zlatými okuliarmi chodil po sálach, zalamoval rukami
a stále opakoval:
„Hanba na celú krajinu! A tí Zlatovratskí, tí Zlatovratskí!“
Zlatovratskí sa osvedčili ako najdivší bitkári. To oni povylamovali nohy zo
stolov a ruvali sa, omotaní malinovočerveným súknom. Dobre sa držal aj
husársky kapitán, ktorý „takú fukol Markovi Andrejičovi po pravom uchu,
že mu päsť vyletela ľavým“ - ako oznámil s pochybnou policajtkou
presnosťou komisár,
A dodal:
„Bude z toho súboj. Bila sa vysoká šľachta, dokonca aj kniežatá, prečo by
sa nemali priemyselníci?“
Spal som do obeda tvrdým spánkom spravodlivých. Pravdaže, všetko, čo
sa tu odohralo, je odporné, ale bolo v tom aj niečo prijemné.
Prebudil ma majster Ioann. Prišiel poslík od Beloborodova s odkazom, že
Melentija Ivanoviča pred chvíľou zabili - závažím, pri senníku, keď išiel s
vidlami hodiť sena koňom, medzi nimi aj mojej Núbii.
„Ani sa nestočil obrátiť. Leží tam s hlavou na rebríku. A závažie je pod
rebríkom, na cukrovom motúze.“
Vypočúval ma policajný inšpektor s bokombradami a so zlatými
okuliarmi. Nezatkli ma, takže som pred výsluchom stihol zabehnúť k
felčiarovi Konstanlinovi Maximyčovi a vziať si papiere, ktoré neboli
„mŕtve“. Dobrák felčiar mi pre istotu núkal aj druhé papiere. Odmietol
som. Vtedy felčiar povedal:
„Nepotrebujem tvoju falošnú hru, čert po nej. Vidíš, čo sa porobilo pre
karty ... Radšej len ostanem pri básňach.“
A pretože bol presvedčený, že ma basa neminie, na útechu mi predniesol
dobre vyše sto veršov, mizerných ako aj tie predošlé.
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Po mne vypočúvali popa, diakona, kostolníka, fiakristu: Gavrila Michejič
sa ktovie prečo vyhol výsluchu. Prepustili nás „v pokoji“, ako sa vyjadril
pop.
Pohrebné obrody boli v tom istom kostole, kde Melenlij Ivanovič hodil na
tanier štyri stovky. Ľudí bolo veľa, všetci majitelia komediantských búd,
kolotočov, medovnikári, trhovci. Melentij Ivanovič ležal v bielej
brokátovej truhle, oblečený v čiernom žakete s atlasovými revermi, ešte
ušľachtilejší ako zvyčajne, sebavedomý, dôstojný, akoby sa strojil obohrať
„onen svet“, ako obohral tunajší.
Po pohrebných obradoch už cestou na cintorín som zbadal štyri
„lyceistky“. Veľmi ma to prekvapilo. A dievčatá mi celkom pokojne, len
tak mimochodom povedali, že ich Čelpanov prepustil, nemajú sa kde
podieť, musia sa uchýliť k Beloborodovovi. Pani Marína tiež dosiala
výpoveď a odišla zo Zlatého rohu, ako aj vrátnik Michajlov.
„Majster Ioann?“
„To vy musíte lepšie vedieť ako my,“ povedala Múza Antipovová s
nepochopiteľnou vyzývavosťou. „A vy ste tiež dostali výpoveď.“
Lenže to ešte nebolo to hlavné. Poverenci pozháňali všetkých, čo sa na
bitke zúčastnili, i čo sa len prizerali, a šli sa čo najpokornejšie ospravedlniť
Markovi Andrejičovi Jevstafievovi. Všetkých stodvadsať balíkov karát
skontrolovali a ani na jednej nenašli značku. Mark Andrejič bol obvinený
krivo. Polom predstúpili bratia Zlatovratskí a zopakovali slová
poverencov.
„Ísť do Zlatého rohu?“ pomyslel som si, keď som vypočul dievčatá.
„Nemal by som radšej zdúchnuť? Veď to závažie mierilo na moju hlavu,
čo sa mu mám sám stavať do cesty?“
Bolo mi však ľúto zošitov s anekdotami, knižiek, a potom, mám dostať aj
nejaký groš.
Celpanov mi mlčky vyplatil dvanásť rubľov sedemdesiat kopejok a spýtal
sa:
„Želáte si na pamiatku program?“
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„Aký program?“
„Nuž s vaším menom. Veľmi zábavné číslo ste mali, prosím. Ľutujem, že
v ňom nepokračujete.“
Bol som bledý, výbojný, zlostný a odpovedal som:
„A ja veru neľutujem.“
Keď som sa blížil k bráne Zlatého rohu, kráčali oproti mne maliari s
vedrami farieb a sklenári s ťažkými krosnami beláskavého, zaprášeného
skla, ktoré na krajoch malo farbu kandisového cukru.
Záhradník s dlhou ryšavou bradou polieval pri bráne ruže hnojovkou.
Spomenul som si na svoje poľnohospodárske znalosti a povedal som:
„V takomto suchu polej zem najprv vodou, lebo vodu z hnojovky vsaje
zem, hnojivo ostane príliš koncentrované a spáli korene.“
„Zas jeden somár chvalabohu tájde het,“ povedal záhradník, nezdvihnúc
hlavu.
Na to som nemohol nijako odpovedať, ani banálne. Priznám sa, bolo mi
úzko, keď som opúšťal Zlatý roh.
A v Zlatom rohu sa už skúšalo. Zreteľne som počul kuplety, čo spievala
Matilda Esopová. Spievala ich často u obecenstvu sa páčili. Nenávidel som
tie kuplety, aj keď som ich počúval z jej úst na javisko, aj teraz, keď Zlatý
roh pomaličky ostával za mnou. A predsa, napriek všetkej trpkej a búrlivej
nenávisti, ma tie kuplety neopúšťali. Sprevádzali ma po celom meste, keď
som hľadal prácu v tlačiarňach, skladoch, sklepoch, dielňach, keď som
križoval námestia, stál pred divadlom, na brehu rybníka alebo prechádzal
uličkami popred pekné, drevenou rezbou ozdobené vilky v štýle „modem“,
vtedy veľmi obľúbenom. Díval som sa na drevené ľalie, lotosy, pavúky,
slimáky a v ušiach mi hučala odporná, vulgárna, dotieravá pesnička a pred
očami sa mi mihali vysoko zdvihnuté štíhle nohy v čiernych pančuchách s
ažúrovými šípmi na členkoch.

Nech sa kto chce pohoršuje,
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u nás taký zvyk panuje:
Každá dáma musí dať
pánom rúčku pobozkať!

Fuj, aký nezmysel, aká hlúposť!

DOBRÝ FAKTOR A ZLÝ TYPOGRAF
Vlasatý faktor v modrej zástere, s tmavými, hlboko vsadenými očami,
povedal:
„Kamarát môj milý, v meste je veľká nezamestnanosť. V tlačiarňach
robotu nezoženiete. A jedli ste dnes niečo?“
Dojala ma jeho pozornosť, šušťanie papiera, vychádzajúceho zo stroja,
vôňa tlačiarenskej farby, ba aj studená cementová podlaha.
„Myslite, že vo všetkých jekaterinburských tlačiarňach? Nemal by som sa
ešte niekde obzrieť?“
„Tisíce ľudí sa obzerá za robotou, kamarát. A všetko nadarmo. A v celom
Rusku sa obzerajú hádam milióny.“
Vytiahol z vrecka doglíbanú plechovú škatuľku, obšúchanú od prstov.
Vykročil za mnou, skrúcajúc si idúcky cigaretu. Veľmi rád by mi bol
našiel nejakú prácu. Vyprevadil ma po bránu a celou cestou mi
vysvetľoval, kde nájdem ďalšie tlačiarne a na koho sa mám obrátiť. Hlas
mal tlmený, zrejme ma vedel pochopiť.
„Inšie vám neostáva iba hladovať, kamarát.“
Hoci sa mýlil, keď ma pokladal za hladného, ja som si to vykladal lak, že
môj stav definuje ako duchovný hlad. Nedofajčil cigaretu a ukrútil si
druhú:
„Jediné, čo vám môžem ponúknuť...“
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Podával mi tabak a rubeľ.
Díval sa na mňa a v očiach mal slzy.
„Čo sa to deje v Rusku? Deje sa tu čosi hrozné.“
Tento žid, ktorého meno som Čoskoro zabudol, šiel so mnou až na koniec
uličky. Na rohu sme zaslali. Z oblokov tlačiarne padalo elektrické svetlo,
bolo vidieť vysoké hŕby papiera, lesklé čierne stroje a modré zástery
robotníkov. Faktor tu stál nahrbený, vlasatý, pokašlával a mne bola jeho
tvár akosi čudne známa, hoci som vedel celkom presne, že som so s ním
nikdy predtým nestretol. V týchto dňoch zrejme videl mnohých
nezamestnaných a nešťastných ľudí a pohľad na nich ho nevýslovne bolel.
Neodmietol som jeho rubeľ, lebo som cítil - ak odmietnem, ublížim jemu i
sebe.
Stisol som mu ruku a povedal som:
„V Rusku sa dejú naozaj smutné veci. Budem hľadať.“
„Domnievate sa, že nájdete prácu?“
„Nájdem.“
„Veľa šťastia. V Rusku sa dejú skutočne hrozné veci, kamarát, a som
šťastný, že nestrácate odvahu.“
Rád by som mu bol podrobne porozprával, prečo potrebujem veľa odvahy.
Ale načo zarmucovať dobrého, citlivého človeka, ktorý má zrejme beztak
dosť trápenia?
Zatváril som sa živo a veselo:
„Inak to nejde, priateľu.“
Aby som skutočne dokázal svoju zmužilosť, zašiel som k Talygovým
príbuzným, zaplatil som za opateru Núbie šesť rubľov z desiatich. Čo mi
ešte ostali, a odviedol som si ju; za zvyšné peniaze som si kúpil chatrnú
deku a topánky. Hrozne rýchlo som dral vtedy obuv!
V zájazdnom hostinci, postavenom pri nocľahárni, som platil za nocľah tri
kopejky. Keď som šiel spať, musel som odovzdať svoj biedny majetoček
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hostinskej, ťarchavej osobe so zlostnou a bledou tvárou. Ráno som dostal
svoje veci späť a vybral som so za prácou. Živil som sa čiernym chlebom,
ktorý som zapíjal studničnou vodou.
O týždeň som nastúpil do Juferovovej tlačiarne. Bola to malá tlačiarnička,
menšia ako pavlodarská; stroj na plochú tlač, dve bostonky a sedem
regálov s písmom. Tu sa vyrábali „razidlá a pečiatky“. Dostával som štyri
kopejky na hodinu. Juferov využil moju chudobu, a vôbec, bol to lotor!
Neraz som túžil prejsť od neho do tlačiarne Jekaterinburského života, kde
ma kedysi volali, lenže Talygovi príbuzní mi povedali, že sa na mňa pýtal
policajný komisár v zlatých okuliaroch. „Ech, bodaj ste sa všetci
prepadli!“ pomyslel som si: „Trochu sa zotavím, nájdem si nejakého
kamaráta, aby mi nebolo samotnému tak smutno, a odídem z vášho
prekliateho Jekaterinburgu!“ .
Pri vchode do tlačiarne som si vyzul topánky, a aby mi bolo veselšie
chodiť po betónovej podlahe od regálu k topánkam, tlačiarskemu stroju a
bostonke, spravil som si chodníček z odrezkov papiera. Robil som denne
najmenej pätnásť hodín, ale necítil som únavu, možno prelo, že som mal v
šantáne dobrú stravu a telesne som sa zotavil.
Náš šéf Juferov bol veľmi rozšafný a sporivý. Oči mal veľké a bezvýrazné,
„odhodky“, ako vravia u nás v stepi, ale za tou bezvýraznosťou hneď
vidno prefíkaný rozum a pevnú vôľu: taký si vás môže omotať okolo prsia,
ani nezbadáte ako. Prísne sleduje príjmy a výdavky, má množstvo
účtovných kníh. Trikrát denne cvičí a v kancelárii pri. jej pisárom stole
stoji váha a silomer. Oleg Jevdokimovič mnou celkom zjavne pohŕda.
„Taký mladý človek, ako ste vy, nemá nosiť úzke topánky. Úzke topánky,
to je údel staroby, pán Ivanov.“
Dotýkam sa vo vrecku revolvera, zaviazaného v šatôčke, a vravím mu
najbezočivejšie, ako len viem:
„Tak načo ste si ma najali, Oleg Jevdokimovič?“
„Ste lacnejší ako ostatní, Ivanov. Pred vami tu robil jedený za päť kopejok
na hodinu.“
„Teda ak budú robotníci po tri kopejky, vyhodíte ma?“
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„Na to môžete dať krk.“
Oleg Jevdokimovič rozmýšľa horlivo a zdĺhavo. Každú myšlienku si
zapisuje do pokladničnej knihy. Váži si vlastne iba účtovné knihy: to je
podnikanie, to sú objednávky, prijem tovarov od dodávateľov, príjem a
výplata peňazí. Pretože si však ľudia okrem účtovných kníh vážia aj iné
knihy, napríklad historické, píše aj on „históriu“. Je šikovný, vynaliezavý,
hoci je mladý, len nedávno skončil univerzitu. Keď vidí, že sadzač a tlačiar
riadne pracujú, vytiahne belasú, účtovnú knihu so zlatorezbou, kde na
jednej strane spisuje svoju „Náuku a dejiny pečiatok“ a na náprotivnej
námietky, ktoré sa môžu vyskytnúť a ktoré treba naskutku odstrániť. Keď
píše, jeho tvár čímsi pripomína novú gumenú pečiatku - taká je pružná,
šikovná, že sa mi zdá, keby som ju natrel farbou a odtlačil, ťažko by bolo
rozpoznať, čo je odtlačok a čo originál. Má obdivuhodnú pamäť na
pečiatky, na tváre i na mená svojich zákazníkov.
„Vladimír Berner, štátny radca v Gomeli, vlastní unikátnu pečiatku,
zhotovenú v Samare roku 1911. Prostriedok je vyplnený orlom a okolo
neho je kurzívou meno, priezvisko i otcovské meno. bydlisko, titul, rok
narodenia. Túto pečiatku mám zavedenú pod číslom Šesťsto
tridsaťsedem.“
Chytro sa prehŕňa v stole a hneď aj nájde odtlačok tejto pečiatky. Pečiatka
ako pečiatka, no ja si vážim ľudí so skvelou pamäťou, lebo si myslím, že
nie je možné, aby si zapamätali iba zlé a hlúpe veci.
„Pán Ivanov, ako vyzeral zákazník. Čo tu bol predvčerom a čo sme sa s
ním rozišli pre dvanásť kopejok?“
„Parom ho vie.“ vravím.
Oleg Jevdokimovič pobúrené zvolá:
„S takou deravou pamäťou nemáte čo pracovať v tlačiarni, Ivanov! Nie ste
súci ani za svinského pastiera, lebo aj len si musí zapamätať svine, ktoré
pasie.“
Urazil som sa:
„No jednu si zapamätám.“
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„Na koho tým narážate?“
„Na seba nie.“
„Neodchádzajte, prosím, od regálu. Naberajte písmená rýchlejšie.
Nadávky prekážajú v práci,“ vraví prísne Oleg Jevdokimovič.
Za dva týždne som zarobil deväť rubľov tridsať kopejok. Ako zálohu som
si vybral tri ruble päťdesiat kopejok. Žil som napoly o hlade a teraz som sa
veľmi tešil, že si po výplate kúpim knihy a dobre si zaobedujem.
Po sivej dlažbe na ulici drkotali furmanské vozy. Vrhali obrovské čierne
tiene. Na vozoch ležali žlté múčne vrecia, ktoré mali na bokoch úzke
fialové značky „Veľkoobchod s múkou M. S. Pachruševová“. Nádhera!
Keď prídem do čajovne, objednám si dva bochníky z nulovky M. S.
Pachruševovej, dve porcie čaju, dve porcie varenej klobásy a vyhodím si z
kopýtka!
Šéf nám pripravoval dvojtýždennú výplatu. Clivo hľadel do svojich
účtovných kníh a čosi si hundral popod nos.
Štyri kopejky na hodinu sa mi zdali síce ponižujúcim zárobkom, ale zato
celkom znesiteľným, lebo môj šéf tak nekonečne dlho klopkal guľkami
počítadla, že som si už myslel - nikdy ja neuvidím svoje peniažky! A
naozaj - Oleg Jevdokimovič si nedôveruje a volá tlačiara, aby
prekontroloval výpočty.
„Správne, deväť tridsať,“ vraví mu tlačiar.
Oleg Jevdokimovič porozmýšľal, poduloval vo vrecku a vyložil na stôl
zelenú trojrubľovku, potom ešte porozmýšľal a pridal k nej rubeľ.
„Sme kvit,“ povedal mi prísne.
Položil som štyri ruble do vrecka nohavíc, lenže nie toho, kde som mal
revolver.
„Mále mi doplatiť rubeľ osemdesiat,“ povedal som prísne.
OIeg Jevdokimovič zapišťal.
„To som tušil, Ivanov, že budete taký bezočivý. Zaplatil som, čo vám za
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vašu prácu prislúcha. Za takú robotu by ste si zaslúžili po papuli, a nie
peniaze.“
„Po papuli? Povedzte to ešte raz!“ povedal som, ustupujúc ku dverám.
Vypočítal som si, že od prahu mi bude najšikovnejšie vystreliť.
„Zapamätajte si, Oleg Jevdokimovič, človek ako ja sa stará nielen o stravu
a obuv, ale aj o duchovnú potravu! Vráťte mi moju duchovnú potravu!
Opakujem, vráťte mi moju...
„Ber sa kade ľahšie, Ivanov. Už mám sadzača za tri kopejky na hodinu.“
„Tak teda za tri?“
„Áno, za tri, lebo vy ste bezočivec a kriminálny zločinec: informovala sa o
vás polícia. A okrem toho vás hľadali akési podozrivé osoby.“
Srdce mi smutne padalo kdesi za sáru.
Zdúpnel som na mieste.
Ale veľmi rýchlo som sa spamätal. „Preboha, už zas mám utekať!“
pomyslel som si zúfalo, lebo som zabudol, že ešte nedávno som sa chystal
z Jekaterinburgu ujsť. Na šéfa som sa už nehneval, a ak som sa s ním aj
chcel pobiť, nebolo to od zlosti, iba preto, lebo som pokladal za
nevyhnutné hájiť svoju česť.
Strčil som ruku do vrecka a povedal som prísne, ako som nikdy
nehovorieval:
„Už nebudete
Jevdokimovič.“

mať

príležitosť

znižovať

hodinovú

mzdu,

Oleg

Ale neveril som, že by som svojho šéfa zasiahol guľkou, okrem toho
revolver som mal nielen pevne zakrútený do vreckovky, no aj pripätý k
nohaviciam patentným špendlíkom, aby mi nevypadol Nuž vrhol som
pohľad na polená, ktorými bol zaťažený mäkký plagátový papier, aby ho
nerozvial vietor.
Vybral som si čo tenšie a ľahšie poleno a z celej sily som ním praštil na
písací stôl.
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„Už nebudete mať príležitosť znižovať hodinovú mzdu!“
Oleg Jevdokimovič zbledol. Schmatol pudelár. Na tvári mu bolo vidieť, že
mi aj tak nedoplatí.
Roztrepal som mu kalamár na črepy a s veľkou zúrivosťou som rozmetal
objednávky: belasé okrúhle pečiatky na drevených rúčkach. Poleno sa mi
videlo priľahké, nuž som si vzal druhé, brezové, hrčavé a ťažké.
„Pomoc, zlodeji!“ zvolal Oleg Jevdokimovič.
Skarkavým krokom sa rozbehol predo mnou.
Tlačiareň je úzka, dlhá najviac ak pätnásť krokov. Tlačiar s rehotom padol
na papier, robotník, čo krútil - na koleso. Naháňal som šéfa okolo stroja a
jednostaj sa mi zdalo, že som o tejto naháňačke kdesi čítal, alebo sa mi o
nej aj snívalo - také to bolo fantastické a zároveň pravdivé. Šéf mal vzadu
zaplátané nohavice, topánky dávno nečistené, vlasy dávno nestrihané.
„Stoj!“ vykríkol som.
Keď šéf videl, že mierim polenom na stroj, ihneď zastal, prežehnal sa a
povedal:
„Doplatím, doplatím.“ Podul mi spoza stroja dva ruble:
„Sme kvit?“
Keď som s polenom v ruke zastal na prahu, aby som posledný raz pozrel
na jeho zhúžvanú tvár, ktorá už vôbec nepripomínala pečiatku, zopakoval:
„Sme kvit? Ale vráťte mi, prosím, poleno, pán Ivanov, a vydajte mi
dvadsať kopejok.“
„Len sa nerozdrapuj!“ a vzal som poleno pod pazuchu.
A vtedy Oleg Jevdokimovič zakričal za mnou:
„Udám ťa na polícii! Poviem, že nemáš papiere. Stoj!“
Chytro som vybehol z tlačiarne. Jasná vec, Oleg Jevdokimovič si najímal
bezbranných tulákov, ktorí nemali doklady, ktorých mohol ošmeknúť pri
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výplate, a keď treba, vyhrážať sa im aj políciou. A ja môžem aj sám
nastrašiť, koho chcem. Možno uňho ani nebola polícia a tie podozrivé
osoby?
Uf, aké je to príjemné.
Vydýchol som si s nesmiernou úľavou.
A vtedy som začul:
„Vsevolod, ešte vždy spisuješ anekdoty, či si to už nechal?“
Obďaleč, na lavičke predo dvermi podniku „Minerálka a sódovky“, sedel
Filippinskij.

ROZHOVOR V ČAJOVNI
S trpkým úsmevom som objednal:
„Dvakrát čaj, biely chlieb a klobásu.“
„Všetkého pre dvoch?“ spýtal sa čašník,
„Samozrejme,“ povedal Filippinskij. „A platí on. Dostal dnes výplatu.
Počúvaj. Vsevolod! Mám k tebe vážnu prosbu. Ešte skladáš anekdoty?“
Ukázal som ma čiapku, v ktorej ležali písanky so stopami krvi, teraz už
zhnednutej. Tváril som sa pritom nedbalo. Filippinskij ostal pokojný.
„Veď ten možno teraz zabíja na každom kroku?“ pomyslel som si.
„Dávno si prišiel z Kurganu, Fiodor?“
„Včera.“
„Ako si ma našiel?“
„Naďabil som na istého dobrého faktora. Ten mi povedal, aby som sa
povypytoval po tlačiarňach.“
„A odkiaľ si sa dozvedel, že som v Jekaterinburgu?“
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„Od Marka Andrejiča. Vraj ťa počul spievať. Kde? Vari len nie v
chrámovom zbore?“
„Poslal ťa sem Mark Andrejič?“
„Ale kdeže. Sám som prišiel.“
„Dal si výpoveď?“
Filippinskij spravil rukou akýsi neurčitý posunok:
„Ušiel som! Už sa mi zunovali... aj Panfil, aj Peťka, ba aj sám Mark
Andrejič.“
Hovoril mľandravo ako vždy, omáľal slová, štica sa mu natriasala na čele,
gamby mal ovisnuté. Už som sa trochu vyznal vo svete a hľadel som
naňho podozrievavo. Cítil to, a preto mrmlal ešte nezrozumiteľnejšie:
„Tie moje večné nápady!... Už ma to unavuje, Vsevolod! Povedzme,
zlodej, ukradnúť a tak ďalej... akýže som ja zlodej? Nič som neukradol a
sotva aj ukradnem ..
„Mrzí ťa to?“
„Nuž veru mrzí. Mal som jediný sen, ani ten sa mi nesplnil.“
Rozosmial som sa. Pozrel na mňa clivo a pokračoval:
„A teraz čo? Našiel som svoj sen v novinách a chcem ťa doň zasvätiť.“
Roztvoril pokrkvané, ufúľané noviny. Tvár mu ožila. Slová plynuli
rovnomernejšie: „Spoločnosť Avia Vysiela o dva týždne zo Samary dolu
Volgou práve dostavaný parník Cezarevič so špeciálnymi kajutami pre
mladomanželov.“
„Čo-ó?“
Filippinskij pokojne pokračoval:
„Tretina kajút je pre mladomanželov. A nezabudni, Vsevolod, že na tie
kajuty je zľava. Mladomanželia budú veselí a bezstarostní a nezbadajú
naše chyby a nepresnosti..
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„Aké?“ zašepkal som, lebo som Filippinskému ešte vždy nerozumel.
„Nuž pri tvojich trikoch a mojich anekdotách. Aby som nezabudol, daj
sem tú svoju knižku.“
Chlipkal čaj, napchával sa mojimi žemľami a odpovedal mi väčšinou
citoslovcami.
„Ty chceš, aby som šiel zabávať mladomanželov?“
„Mhm.“
„Hádam si už poslal Avii aj ponuku?“
„Aha.“
„A v mojom mene?“
„No!“ prikývol.
Tak teda vedel, že som v Jekaterinburgu? Ostro som sa spýtal:
„Kto ťa sem poslal?“
„A teba?“
Už som sa neovládal.
„No, ty si teda pekný gauner, môj milý!“
Filippinskij si poznačil prstom v písanke, kde prestal čítať, a zdvihol na
mňa mútne oči.
„Nie, nie som gauner. Teraz som ušľachtilý umelec. A keď je už reč o tých
gauneroch, do Kurganu prišlo na Jevstafievovo pozvanie mnoho
Pavlodarčanov: tvoj strýc Petrov - stavia Markovi Andrejičovi kožiarsky
závod. Michejev aj tvoja sesternica Mária... zaľúbil som sa do nej.“
Mal som radšej rozmýšľať o tom, čo povedal o Pavlodarčanoch, ale keď
spomenul sesternicu Máriu, vyleteli mi Pavlodarčania z hlavy - najmä
Peťka Kovaľov - a to bola veru chyba.
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„Tyýý?“ spýtal som sa ohúrene.
„A prečo by som nemohol? Trpím a odišiel som z Kurganu, aby som
nezničil Michejevovcom rodinná šťastie.“
„A namiesto toho, aby si cestoval na Cezarevičovi ako novomanžel,
pocestuješ ako humorista?“
Prekvapene zažmurkal.
„Na to som ani nepomyslel. To je naozaj tragédia! Tak čo, súhlasíš?“
„S loďou? Nie.“
„A tu je lepšie? Tu ťa čaká basa.“
„Ty si teda dosť dobre informovaný.“
Vstal.
„Dáš mi jednu písanku, či všetky?“
„Jednu, nech ťa para tlačí!“ A rozhorčene som vybuchol:
„Poznáš Talygu? Kto ho klepol závažím? Prečo odišli ,lyjceistky´ k
Beluborodovovi? Prečo dostala výpoveď pani Marína?“
Zakýval na mňa rukami.
„Čo sa rozkrikuješ? Odkiaľ ja to mám vedieť, Vsevolod? Mňa zaujímajú
iba anekdoty, človeče. Keď nechceš ísť so mnou, môžeš zhniť tu.“ Zastal
vo dverách; „Aj Filofej by šiel s nami.“
„Aký Filofej?“ spýta] som sa nechápavo.
„Ten mních so statkom.“
„Vari sa nevrátil zo Sóloviek?“
„Načo? Aj tu môže statok spievajúci prepiť.“
„A čo by robil na parníku?"
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„Dobre spieva ,Je na Volge bralo´.“
„Tak si len spievajte! Ja nemám kedy.“
Filippinskij vykrútil oči dohora a povedal svojim dreveným hlasom:
„Chcela by som vidieť milú Maňu.“
Pozrel na smradľavý a rozmočený ohorok v pľuváku a chripľavo,
starostlivo vyslovujúc slová, predniesol pasáž o akejsi anekdoty:
„-Prepáčte, čo ste aj staré priateľky, nemôžem vás k žene pustiť v tomto
nemožnom klobúku. Doktor ma upozornil, že chorej škodia otrasné
dojmy.“
A skôr ako zavrel za sebou dvere čajovne, preriekol:
„Kto nesie mlynský kameň - stene. Kto nesie silo - tiež.“
A ja som mu vpadol do nôty:
„Keď sova dostala oči, pýtala si na dôvažok aj obrvy. No nado sú ti obrvy,
Fiodor?“
„Aby som mohol lepšie žmurkať,“ odpovedal záhadne.

EŠTE RAZ SA POKÚŠAM VNIESŤ JASNO DO SOVJICH
ZÁLEŽITOSTÍ
Objednal som si ďalší čaj, a kým som ho pomaličky chlipkal, pozorne som
sledoval vchádzajúcich hostí. Bolo ich málo: dvaja-traja fiakristi, akýsi
tulák, zničený od chľastu, zbedačený úradník, unudená prostitútka. Zdalo
sa, že ma nik nesleduje.
Mohol som sa pokojne oddať svojim myšlienkam. Že by ma bol
Fillipinskij hľadal iba kvôli anekdotám? Možno som sa s ním nevedel od
srdca pozhovárať? Ale, doparoma, akéže on má srdce! Zodronú podošvu!
Teraz záleží predovšetkým na tom, či pozná Beloborodova. Tam sa
zbiehajú všetky nitky. Kde sa mám podieť? Kto mi môže pomôcť?
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Predovšetkým si musím nájsť prácu.
A ozlomkrky som sa rozbehol do Jekaterinburského života. Bolo asi päť
hodín popoludní. Tajomník len práve prišiel, hneď ma spoznal.
„Našli ste miesto tým dievčatám?“ spýtal sa ma s úsmevom, prezerajúc
korektúry.
Začal som zmätene rozprávať, hľadajúc nejaké vysvetlenie. Myseľ mi
zabiehala hneď do Zlatého rohu, hneď do Beloborodovovej búdy, hneď do
Kurganu a zas do čajovne, ktorú som pred chvíľou opustil. Tajomník sa
oprel lakťami o korektúry a počúval ma so záujmom, bez najmenšieho
podozrenia, aspoň lak sa mi zdalo.
Keď som skončil, zvolal:
„Výborne! Výnimočný typ!“
„Talyga?“
„Tak je,“ odpovedal s úškrnom. „Redakcia sa zaujíma o jeho zavraždenie.
Keď vyhral takú sumu, prečo sa pokojne nechal klepnúť po hlave, prečo
neušiel? Napríklad vlakom?“
„Vo vlaku je najľahšie zabiť človeka.“
„Tak leda koňmo, do baní alebo na ryžoviská. Viem, že tam sa ľahko dá
schovať.“
„Nestihol. Iste si nemyslel, že prídu tak rýchlo.“
„Kto?“
Pokrčil som plecami.
„Veď to je práve ono! Dosť nepochopiteľná historka. Vravíte, že Talyga
šiel vpredu, keď vás udreli tým závažím. Videli ste ho jasne?“
„Úplne zreteľne. Mal sivé pásikové nohavice a čižmy mu trochu vŕzgali,
veď viete, teraz je to v móde.“
„A prečo nejdete za vyšetrovateľom? Počkajte chvíľku.“ Tajomník sa
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poprehŕňal v papieroch. „Aha. Stumelev. Veľmi inteligentný človek,
poznám ho. Zatelefonujem mu, chcete? Bojíte sa polície? No, pán môj
drahý, už prešli tie časy, keď sa jej bolo treba báť. Teraz sa ona väčšmi
bojí novín ako my jej. Ostatne, je to vaša vec.“
Roztiahol prudko lakte, až korektúra spadla na zem, priblížil ku mne tvár
so stmavnutými očami o zašepkal;
„Možno aj mále pravdu! Sú to podliaci. Všetci jekaterinburski hlaváči sú
podliaci. To oní zatušovali jevstafievovský incident, vyhlásili ho za
dokonale čestného a šľachetného muža. Taká svorka! Medzi sebou sa rujú.
no len čo sa dotkneš jedného z nich, všetci sa vrhnú na teba. Dohryzú ťa
na smrť! Bránili Zlatovratských. lište aj do novín sa dostane: ach, okradli
chudákov chlapcov! A tí by veru mohli zabrániť ďalšej krádeži!“
„Kto?“
„Tí, čo sa aj sami úfajú niečo uchmatnúť. Ti s tými Zlatovratskými
vybabrú, môžete sa spoľahnúť! Budú takí pokorní ako odraté barance na
Veľkú noc. Neslýchaní gauneri!"
„A ešte ste mi navrhovali, aby som ich odhalil.“
„Kedy?“
„Posledne.“
Tajomník sa zasmial.
„Veď ja som vám navrhoval, aby ste odhalili kurganského lotra a nie
jekaterinburských: toto je ťažšie. Ale čo, vykašlite sa na celú tú bandu a
choďte do Petrohradu. Tam sú robotnícke spolky, kultúrne prostredie,
knižnice, múzeá... normálne pomery. A tu? Matička Sibír.“
„Ural.“
„Všetko jedno. Ural, namočený jedným koncom v Sibíri. Mám v
Petrohrade známych. Ak chcete, dám vám odporúčanie, nazbierame
peniaze na cestu. Tam môže z vás byť nejaký úžitok, ale tu vás klepnú po
hlave.“
„To sa ešte uvidí,“ povedal som výbojné.
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„Nepôjdete do Petrohradu?“
„Nie.“
„Tak sa hádam vrátite do Kurganu?“
„Aj sa vrátim. Okrem toho nie som sám: mám Núbiu.“
„Divné meno. Nejaká cudzinka?“
Vysvetlil som mu.
Zachmúril sa; pokladal ma za čudáka, za akéhosi sektára.
„Čítali ste Leskova?“ spýtal sa.
„Hej.“
„A aký dojem na vás urobil?“
„Neurčitý. Mnohému som nerozumel. A potom - načo všetky tie zastaralé
slová? Zanechávajú v duši pachuť.“
„A Tolstoj?“
„Lev Nikolajevič?“
„A jesto aj iný?“
„Alexej Konstantinovič.“
„Prosím vás, akýže je to Tolstoj! Teda čítali ste Leva Nikolajeviča?“
„Annu Kareninovú, Vzkriesenie, kde sa knieža tak trápi."
„A Vojnu a mier?“
„Nuda.“
Premeral si ma od hlavy po päty.
„No, vy ste akýsi zvláštny človek. Narážal som na toto: iba u Tolstého a
Leskova sa nájdu ucelené, krištáľovo čisté povahy. Vidí sa mi, že aj vy
168

patríte medzi ne.“
Pozrel som naňho s takým istým údivom, s akým on predtým hľadel na
mňa.
„Pekný kryštál! Aj si zacigánim, aj rád zapapkám, na peniaze som ako
divý, ľahko mením stanoviská...“
„A predsa ste krištáľ. Budete písať do novín? Vymyslel som vám
pseudonym - Krištáľ.“
„Budem.“
S tým sme sa rozlúčili.
Rozhodol som sa odísť z Jekaterinburgu ešte v ten deň. Ba dokonca hneď
v noci. Noc je síce strašná, najmä kými prejdem cez predmestia, ale zato
ráno... hory, lesy, slnko! Hej, odídem v noci.
Ale mal som vybaviť ešte jednu vec.
Ponáhľal som sa k Beloborodovovi.
Vedel som, že v pernikárni sa nepracuje, lebo šéf odchádza večer na
predstavenie, preto som sa veľmi náhlil. Nakopili sa oblaky, mrholilo. „To
je dobre!“ pomyslel som si. „Ľahšie sa pôjde po hradskej.“ Ale na srdci mi
ani zďaleka nebolo dobre. Bol som zadychčaný a celý som sa triasol. „Bol
uňho Filippinskij, či nebol? To je teraz najhlavnejšie,“ opakoval som si.
„Ak ho zaskočím, povie pravdu. Viem, že stratí hlavu, keď naňho pôjdem
zostra.“
„Pán je doma?“ spýtal som sa náhlivo obstarnej slúžky, ktorá kŕmila na
dvore svine.
„V chyži. Nadžgáva sa.“
Vbehol som dnu.
Za stolom sedel Beloborodovov syn, gymnasta Ivan, ružový, zotavený,
veselý - ten istý, ktorého „žrali suchoty“. Teda nezožrali ho?
Pred Ivanom stál hrnček pohánčenej kaše, biely chlieb a nedopitý
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krčiažtek mlieka. Ivanov zdravý výzor ma prekvapil. „Prečo nebol na
Talygovom pohrebe?“ pomyslel som si náhle a zrúkol som naňho, ani sám
neviem ako:
„A ty si prečo nebol v kostole, keď pochovávali Melentija Ivanoviča?“
Lyžica sa mu zatriasla v rukách, kaša sa rozpleskla, mlieko sa vylialo z
krčaha, kotúľajúceho sa po stole.
Ivan sa zachvel a zreval, až mu sliny vyfrkli:
„Ber sa! Zahluším ťa! Za-hlu-šíím!...“
Pribehol ku mne. Keď som videl jeho popolavú tvár a vyvalené oči, štítivo
som hodil rukou. Naskutku ochladol.
„Vrahovia,“ zašepkal som, „vrahovia ste.“
A vyšiel som z izby.
Za bránou som sa hneď zahanbil. No prečo nevinne a bez dôkazov urážam
ľudí, nadávam im do vrahov? Mám sa vrátiť a ospravedlniť? Chorý človek
sa zotavuje, a ja mu hodím do tváre najťažšie obvinenie! Ach, aká
hanebnosť! Aká prázdna a hlúpa prchkosť, aká bezcitnosť!
Už som nešiel do Beloborodovovej búdy, pobral som sa rovno do hostinca,
a ešte vždy zahanbený, mlčky som naložil svoj majetok na Núbiu a opustil
Jekaterinburg.
Bola noc. Cez predmestia som šiel plný strachu, roztrpčenia a hanby.
Ach, ktovie, čo ma čaká v budúcnosti?

Piata časť

POTULKY A MYŠLIENKY MA VŠELIČOMU NAUČILI
VESELE MESTO CEĽABA
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Peniaze som prejedol, šatstvo, čo sa len dalo, vymenil za jedlo - ostali mi
iba fakírske potreby, bubienkový revolver, ktorý nik nechcel kúpiť, a
niekoľko kníh. Topánky sa mi už zase roztrhali. Ech, keby som si tak
mohol obuť nové, čo by mi boli práve na mieru…
Keď som prešiel popri mnohých honoch s nádhernou, dozrievajúcou
pšenicou, popri tienistých hájoch a strmých vŕškoch, dospel som k
hlbokomyseľnému záveru, že sa mi väčšmi chce jesť ako chodiť v nových
topánkach. Okrem toho sa mi topánky načisto rozpadli a bolo mi tak
príjemne kráčať bosky po teplom, mäkkom prachu! Popri ceste rástli biele
kvety. Aby som si trochu spestril svoje smutné hladovanie, trhal som
kvietky a ovoniaval ich. Žiaľbohu, ostrý hlad mi aj naďalej vŕtal v
žalúdku, až sa mi nohy podlamovali.
Z hlinistého brehu riečky som videl, ako pod hladinou plávajú tučné,
chutné ryby, ktoré si neuvedomujú, že by boli oveľa osožnejšie v polievke
ako v uralských hlbočinách. Napil som sa. Pod nohy sa mi dostala žaba,
ale tieto studenokrvné zvieratá sa mi zatiaľ hnusili, akokoľvek som sa
premáhal. Keď sa blížil nejaký voz, sadol som si chrbtom k ceste a sklonil
hlavu na kolená. Zdalo sa mi, že môj kostnatý chrbát a ostré plecia musia
vzbudzovať ľútosť, akoby vraveli: „Tomuto Človeku netreba veľa - krajec
suchého chleba a bude šťastný!“
Ako predtým, aj teraz mi ťažko bolo pýtať almužnu a presviedčal som sa.
že v tom niet rozdielu, ak namiesto vystretej niky ukazujem zhrbený
chrbát.
Keď povozník došiel ku mne a zazrel môj chrbát, zrazu zakričal basom:
„No, no! Vari si zdochol?“
A pohnal koňa klusom.
Skúšal som sedieť aj tvárou k ceste. Pohoničov to inšpirovalo k čudným
úvahám, ako napríklad:
„Čo si sa uvelebil tu pri ceste, iba čo nám kone plašíš!“
Alebo:
„A ty si ešte nezdochol? Pozrime ho, ako sa v ňom drží život!“
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Poburovalo ma jedno: keď furmani vidia, že som zbedačený a hladný,
hľadia na mňa tak, akoby ma poznali od jakživa. Ich hlúpe žarty ma
napokon dohnali k tomu, že som nimi pohŕdal. Keď som začul hrkol
kolies, zišiel som do jarku a ľahol som si alebo som odbočil na oráčinu.
Noc pred Čeľabinskom som strávil v hájiku medzi dvoma brezami,
hrubými a hladkými, ktoré mali kmene prehnuté tak, že tvorili akési
kreslo. Na nešťastie som si nemohol rozložiť ohník, lebo som nemal
zápalky. Spustil som nohy z brezy a rozmýšľal o uralskej prírode veľmi
nepriaznivo. Príjemné je hľadieť zo železničného vozňa, keď sa okolo teba
dvíhajú hory. Ale keď ty sám musíš prejsť tými horami, a k tomu ešte bez
kúska chleba ..,
Zaspal som a výborne som sa vyspal, hoci sa mi vo si zdalo, že po kmeni
lezú hady.
Nadrezal som brezovú kôru v nádeji, že odtiaľ potečie šťava, lenže som sa
presvedčil, že breza nie je ku mne milostivejšia ako ostatná príroda.
Vyšiel som na cestu a oslovil prvého sedliaka, ktorého som stretol:
„Nedal by si mi kúsok chlebíka, pravoslávny? Všetko som prepil.“
„Prečo piješ,“ poúčal ma. „Never cárovi, aj keď nastaval krčmy: to len
nám na záhubu.“
„A ty piješ?“
„Pijem.“
„Tak daj kúsok susedovi.“
„Akýže si ty mne sused?“
„Nuž pri poháriku.“
„V Čeľabe dostaneš.“ odpovedal sedliačik už na odchode.
„Čeľaba je veselé mesto, ale ja nie. Zdravý ostávaj.“
„Prečo by som ostával? Dovlečiem sa.“
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„Dovlečieš. V Čeľabe je veselo.“
Ostatne, šiel som ani strela. Napomáhalo tomu chladné ráno, vietor z hôr o
prázdna cesta. Rozhodol som sa. že v najbližšej dedine zájdem k učiteľovi
a vymením za chlieb všetky svoje knihy múdrosti. Najprv spomeniem, aký
výtečný človek je môj otec. Dotkneme sa jeho púte do Jeruzalema. Ak je
učiteľ pobožný, dojme ho to, ak je neveriaci, pobaví sa so mnou. Slovo dá
slovo, až sa dostaneme k otázke: „A jedli ste dnes niečo, mladý muž?“
Kráčal som do vŕšku utešeným brezovým hájikom. Rovné a biele kmene
vyrastali z pružnej zeme, husto pokrytej zelenou trávou. Vo výške so
hojdalo jasné, priezračné lístie a nad ním bledé, priezračné oblaky.
Naľavo, za stromami, bolo vidieť veľkú obec. Ta sa poberiem!
Kráčal som a predstavoval si rozhovor s učiteľom:
„A čítate knihy mudrcov?“ spýtam sa ho.
„Našu knižnicu doplna iba Ruský pútnik a dobre viete, koľko je tam
múdrosti,“ odpovie mi.
„Môžem vám ukázať brožúry, pomocou ktorých ľahko prekonáte cestu od
Platóna cez novších filozofov až po tajnú múdrosť fakírov," poviem mu.
„To je nesmierne zaujímavé! Mám teraz prázdniny a rád by som sa
zoznámil s ich múdrosťou. Ale veď je to iste fantasticky drahé?“ odpovie
mi.
„Čoby drahé! Krajec chleba je drahší i ťažší ako moje brožúry,“ poviem ja.
A vtedy si upraví na nose okuliare v oceľovom ráme, zdvihne hriadku,
fľochne na mňa sivými očami a zvolá:
„Prepáčte, a jedli ste dnes niečo, mladý muž?“
Pohľad mu padne na sliepku, čo si pomaly vykračuje popod verandičku.
Spomenie si, že sliepka nenesie ani nekvoká, lebo je hrozitánsky tučná.
„Chyťte ju!“ zakričí mi.
Už som chcel vystrieť ruku, aby som neprepásol porcelánovobielu sliepku,
keď som za chrbtom začul dupot koni.
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Rozhodol som sa chytať sliepku, až keď prejde voz, a kráčal som so
sklonenou hlavou a založenými rukami, bezstarostne, veselo.
Voz došiel ku mne. Sedel v ňom vypasený mladý muž v učiteľskej čiapke,
stiahnutej až na oči, nohy spustené z drabiny, vedľa seba kufrík. Učiteľ!
Ach, koľké šťastie!
„Nemáte záujem o niekoľko učených kníh, pán učiteľ?“ oslovil som ho čo
najúctivejšie.
„V Čeľabe,“ odpovedal učiteľ a drgol pohoniča do chrbta.
„Čo ste ráčili povedať?“
„V Čeľabe budú mať záujem. To je veselé mesto.“
„Lenže moje knihy vôbec nie sú veselé.“
„Tým horšie. Tam berú iba veselé. Pohni!“ vykríkol na pohoniča.
Pohonič sa zahnal bičom.
„Počujte!“ volal som za učiteľom. „Vypočujte si moju spoveď!“
„Choď do frasa, čvarga!“
„Tak mi povedzte, kde nájdem prácu.“
Učiteľ odrazu dal zastaviť. Stŕpol som. Učiteľ vážne pozrel na mňa,
napravil si Čiapku, pošinutú od rýchlej jazdy, a povedal mi s nečakanou
dôverou;
„Keď som tam bol posledne, kupoval som čaj v baliarni: tam je lacnejší
ako v sklepoch. A na bráne som videl napísane - hľadáme nádenníkov.
Nikolská ulica, Kuznecovova baliareň. Pohni!“
Tak som sa dostal do baliarne čaju.
Šťastie sa na mňa hneď usmialo. Číňan Kan-si, vedúci dielne, nerozumel
dobre po rusky, preto počúval veľmi pozorne. Mne sa zdalo, že je to z
útlocitnosti: na dúšok, asi za hodinu, som mu vyložil všetky svoje útrapy,
ak nie celý svoj život. Keď som skončil, zmocnili sa ma pochybnosti, či mi
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rozumel. Ale jedno bolo nepochybné - vzbudil som v ňom súcit, lebo
povedal:
„Zadelím vás na najlepšiu prácu.“
A dal mi zálohu tri ruble. Nepýtal ani doklady ani odporúčania.
Jedno teda musím uznať - Čeľaba ma privítala veselo.

MOJ PRIATEĽ KAN-SI
V baliarni Čajová spoločnosť Kuznecov & comp. sa pracovalo ručne, ale
hneď v susedstve tmavej a zaprášenej budovy, v ktorej sme pracovali my,
postavili novú, päťkrát vyššiu a dlhšiu ako naša. Inštalovali tam kotly a
nemeckí montéri v čistých zásterách a Šikmo nasadených klobúkoch
vyberali z drevených debien mohutné súčiastky strojov. Kukal som do
oblokov a Často som myslel na to, že onedlho prejdem do horúcej kotolne.
Rád by som hádzal lesklé uhlie do rozpálených pecí, píl teplú vodu z
veľkých hrnčekov a nadával práve tak chripľavo, ako nadávajú všetci
kuriči.
„Už skoro ma ta preložíte?“ vypytoval som sa vedúceho dielne - Číňana
Kan-Siho.
„Skoro, veľmi skoro.“
Ale zatiaľ som od rána do večera za sedemdesiat kopejok podával
pestrofarebné plechové škatuľky šťúplemu robotníkovi, ktorý ich vystielal
pergamenovým papierom, potom staniolom; tretí robotník podkladal
škatuľky pod kohútik, z ktorého nepretržite tiekol hnedý, suchý a voňavý
prúd čaju. Balili sme čaj.
Kan-Si, usilovný, tichý, v modrých šatách, chodí celkom nehlučne. Hovorí
po rusky, a keby som ja lak hovoril po čínsky, bol by som prešťastný, ale
jemu to nie je dosť. Ak niekto dobre vykoná svoju prácu, pristúpi k nemu,
v ruke malý notes s neobyčajne jemným papierom, a spytuje sa:
„Poznáte nejaký iný názov pre náramky, pane? Napríklad, videl som na
vašich dedinčankách náramky zo striebra, medi, fólie, farebného dreva,
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zavše aj z kosti alebo sklených korálkov, ale najčastejšie z plodov
jarabiny. Vari sa všetky nazývajú rovnako?“
„Volajú sa náramnice.“
„Výborne. Ale iste jestvuje ešte nejaký názov?“
Vtedy som povedal:
„Napríklad brazoletne. U nás v Lebiažom ich tak volajú.“
Najčastejšie som si tie názvy vymýšľal. Kan-Si si spravil drobnú značku
do notesa a Čoskoro som pochopil, že to nerobí preto, aby si názov
zapamätal, iba zo zdvorilosti. Všetko, čo videl, reprodukoval s presnosťou
takmer ohromujúcou.
Ak sme pri práci robili nejaké chyby, Kan-Si drobčil okolo nás s rukami
zopätými na bruchu a hlavou sklonenou. Rozprával nám. starostlivo
vyslovujúc písmeno „r“, ako rastie čaj a prečo si ho máme vážiť. Úcta k
tomu. Čo robíte, je už začiatkom dobrej práce!
„Predstavte si, ako čaj prinesú v košoch z plantáže a vysypú na rohože.
Nechajú ho na slnku trochu uvädnúť. Potom ho pozhŕňajú a robia z neho
hrče, veľké ako detská hlava, dlávia ich nohami v plochých košoch, až z
nich začne vytekať zelená lepkavá šťava…“
Zopäl dlane a kukol škárou pomedzi ne.
„Takýmto prútikom. pán Ivanov, vyteká šťava. Čaj znova rozložia na
rohože a sušia ho, kým nestmavne a nevonia ako seno. Zelenkavé ostanú
iba najhrubšie listy, čo sa dá povedať aj o ľudskom živote. Všetky ostatné
pozhŕňajú lopatkami, upletenými z bambusových prútov. Ak po kvasení
predsa len ostanú nejaké zelené lístky, znamená to, že čaj ešte riadne
nevykvasil; keď vykvasí a keď ho vysušia, dostane názov mao-ča.“ Nabral
za hrsť toho mao-ča a dal nám ho ovoňať: „Nemyslite si, že ho tu nejak
zlepšujete. Vaše spracovanie nemení jeho vlastnosti a kvalitu. Vy iba
ozdobujete jeho zovňajšok, aby prilákal zákazníka, je to čosi ako farbičky
a púder. Dievčina ich nevyhnutne potrebuje pri letmej známosti, ale
snúbencovi sú nanič.“
Spracovanie čierneho čaju sme začali tým, že sme ho sušili v špeciálnych
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koloch, nazývaných bejdzy. Bejdzy pripomínali cylinder, uprostred
stiahnutý. Dvakrát sa prihrievajú nad jamami, v ktorých je žeravé uhlie,
zväčša dubové. Kan-Si vravel, že pri zohrievaní bejdzy sa treba vystríhať
pred uhlím z aromatického a ihličnatého dreva. Mao-ča, ktorý bol pri
otváraní debničky pružný ako guma, po prihriatí očernel, stal sa krehkým a
stratil charakteristickú vôňu sena.
Suchý čaj sme preosievali cez trinásť rozličných sít. Tieto okrúhle a ploché
silá priviezol k nám Kan-Si z južnej Cíny, z Kantónu. Triedili čaj na lístky
rovnakej veľkosti.
Rovnaké čajové lístky sme previali, odstránili z nich špinu a smetí, ktoré
sa medzi ne dostali pri neodbornej domácej výrobe mao-ča, a potom sme
sa usilovali vybrať čajové lístky rovnakej váhy. Vyžadovalo sa aj to, aby
sme vedeli oddeliť veľké surové časti - cavi - a sušiť ich osobitne a lak isto
sme museli oddeliť aj halúzky a kamienky, čo dodávatelia primiešali do
čaju, aby viac vážil.
Triedili sme aj horšie druhy čaju, s nižším číslom ako desať, známe pod
spoločným názvom chao-san, ktoré idú väčšinou do lisovaného čaju.
Dostávali sme ho v dlhých vreciach z akejsi pevnej, olivovohnedej látky.
Preosievali sme ho na siedmom site. Všetok ostatný čaj šiel na výrobu
čierneho lisovaného Čaju, toho, čo sme kedysi predávali s lykošinovským
tovarom v stepiach pri Urľuťupe.
Čierny čaj sa lisoval v obrovských ručných lisoch. Kan-Si nenávidel túto
hrubú prácu.
„Takéto hrozné druhy čaju môže piť iba hrozný národ,“ vravieval. „Nikdy
nedocielite baj-chao, výberový čaj.“
„Len aby bolo nadostač lisovaného.“
Kan-Si ma nepočúval a pokračoval:
„Baj-chao sa pripravuje z najmenších mladých lístočkov, ktoré ešte
nestratili na rube striebristý poprašok. Baj-chao znamená biele chĺpky.
Tento čaj vyrábajú továrnici osobne a predáva sa priamo z továrne.“
„A čo je výhodnejšie?“ spytoval som sa.
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„Výroba lisovaného čaju, pán Ivanov.“
„Tak ho budete vyrábať až do smrti, pán Kan-Si. Po celý život budeme
stáť pri mao-ča, pán Kan-Si.“
„Na svoj vek máte v sebe priveľa smútku, pán Ivanov.“
Lao-ča - to sú čajové výhonky, hrubo zrezané z kríkov. Do našej baliarne
vozili zväčša tento lao-ča. Zber lao-ča nahrádza súčasne posledný zber
úrody aj orezávanie kríkov, Halúzky sa hádžu do liatinového kotla,
zamurovaného do pece. Od horúčavy lístky zmäknú a sú lepkavé.
Zošúverený teplý čaj sa rozkladá v tenkej vrstve na rohože, suší sa,
pozhŕňa - a vtedy je hotový na cestu k nám, do Čeľabinska.
Lao-ča sme rozdeľovali na tri druhy: ti-dzi, najhrubší,
doprostred lisovanej vrstvy, i-mian, tvoriaci spodnú vrstvu,
ktorý ide navrch. Ti-dzi, to sú hrubé listy, často lanské,
konárikov, čo prezimovali, i-mian a sa-mian sú jemnejšie
hornými lístkami z čerstvej úrody.

zamiešaný
a sa-mian,
s kúskami
výhonky s

Vrecia zvyčajne prezeral Kan-Si osobne.
„Učte sa, pán Ivanov,“ vravieval. „Veda nám musí byť nápomocná, aby
sme zbadali ťažkosti v práci práve tak ľahko, ako zbadá oko vlások v
priezračnej vode.“
Kan-Si na prvý raz vedel odhadnúť kvalitu čaju, odlišovať nahnité druhy
od dobrých, a keď strčil ruku do vreca, ihneď nahmatal primiešaný piesok
a kamienky.
„Učte sa, pán Ivanov, je to veľmi jednoduché. Len si vždy všímajte koniec
slova.“
Horúci lao-ča sa vážil na dávky, každý druh osobitne. Nasypali sme tie
dávky do handričiek, zavesených nad kotlom, z ktorého sa parilo. Listy sa
chytro zohriali, potom sme ich odnášali k dreveným formám.
Hádzali sme horúce listy do formy a spustili lis. Tehličky lisovaného čaju
sme vyberali z foriem, orezávali a sušili niekoľko dní. Kan-Si prezeral
každú tehličku. Ak obloženie odstávalo alebo malo hrboly, tehličku
vyradil. Cestou by mohla zhniť. Po kontrole sme každú tehličku zakrútili
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do hodvábneho papiera a ukladali po tridsaťšesť kusov do bambusových
košov.
„Vari nemáme dosť borovíc?“ hundrali sme.
Na rukách sme mali plno záderov, ale bambusové koše boli nevyhnutné,
inak by zákazníci neuverili, že sa čaj vyrába v Cíne.
„Povedzte mi,“ spýtal sa ma raz Kan-Si, „jestvuje nejaký špeciálny názov
pre dve brvná, na jednom konci spojené a na druhom pripevnené k hrade?“
„Krokva,“ odpovedal som. „Niekoľko takých krokiev tvorí základ krovu.“
„Ste usilovný mladík, pán Ivanov. Dúfam, že onedlho budete vedúcim
dielne. Rád by som sa revanšoval za vašu úslužnosť a podrobnejšie vám
porozprával o niektorých veciach.“
Inteligentný, rozvážny Číňan sa mi páčil, a zdá sa, že i ja som sa páčil
jemu.
„Prídem s radosťou,“ odpovedal som zapýrený - ešte vždy mi ťažko padlo
hovoriť zdvorilé slová.
Číňan sa uprene zahľadel na mňa.
„Aby som vám nepokazil náladu, keď budete u mňa, pokazím vám ju
teraz. Často vravievate, že Čeľabinsk je veselé mesto. A máte pravdu.
Prišla akási oficiálna osoba a spýtala sa: Prečo býva pán Ivanov a jeho kôň
v miestnostiach baliarne? Odpovedal som, Že je to s mojim dovolením.
Keď som mu dal trochu peňazí, zasmial sa a odišiel. Obávam sa, že polícia
nemá o vás dobrú mienku, pán Ivanov. Nedobrú a surovú. Smiech bez
vysvetlenia príčiny je surovosť. Keď sa budú rehotať príliš nahlas, poviem
vám. Priveľa nevysvetliteľnej veselosti je zlé znamenie. Vtedy odídete od
nás a ja osobne vás odprevadím až za mesto.
Som váš priateľ, pán Ivanov.“
Bolo mi dobre. Rozosmial som sa:
„Dúfam, pán Kan-Si, že môjmu smiechu rozumiete?“
„Máte právo smiať sa bez vysvetlenia,“ odpovedal Kan-Si. „Váš smiech
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ma nemôže zarmútiť. Keby sa celý Čeľabinsk smial tak ako vy, naozaj by
to bolo veselé mesto.“

ODPOČÍVAM
Kan-Si obýval malý trojizbový byt. Nábytok nemal, všade boli
rozprestreté plstené koberce a rohože. Mal práve hosti. Kan-Si mi robil
tlmočníka. Číňania mi ochotne ukazovali a vysvetľovali účel svojich
domácich predmetov. Bol som taký ohúrený ich učenosťou, že som si nič
nemohol zapamätať.
„Veľmi dobre vás chápem, pán Ivanov,“ povedal zrazu Kan-Si. „Nechcete
mať takú neužitočnú pamäť ako ja. Keď sa poobzerám dookola, všetko si
zapamätám a hlavu mám nabitú asi tak užitočne, ako je púšť posiala
skutkami svätých mužov. Žiaľbohu v detstve sa mi pamäť vyvíjala
nesprávnym smerom, a teraz je už neskoro. Som chorý, pán Ivanov, a
čoskoro umriem.“
Je trochu odutý a ruky sa mu trasú. Verím, že je veľmi chorý. Pri obede sa
trpiteľsky díva na jedlá.
„Mal by som s pôžitkom užívať jedlo v cudzích krajinách, pán Ivanov,
lenže ja som prišiel s hlavou a žalúdkom pokazenými už vo vlasti.“
Keď sa dozvedel, že som kozák, podrobne sa ma začal vypytovať, ako pijú
a čo jedia kozáci. Žiaľbohu, zabudol som mnohé národné jedlá a on mi s
úsmevom hovorí:
„Vy leda budete mať dlhý život, pán Ivanov. Ja som chorý a nemôžem sa
už dívať, ako ľudia jedia, jediné maličké potešenie mám hádam ešte z
toho, keď vidím, ako sa kŕmia zvery. Videli ste, pán Ivanov, veľhada boa,
hltajúceho prasa?“
„Nenávidím hady, pán Kan-Si.“
Ale Kan-Si podrobne rozpráva, ako sa chodil v Kantóne dívať na kŕmenie
veľhadov. Kan-Si zje za deň niekoľko suchárikov a malú šáločku ryže. V
hla.se i v ligotavých očiach sa mu stále ozýva náruživosť k jedlu, a keď
porozpráva všetko o veľhadoch, začne o tom, koľko zje cez deň vták.
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„Predstavte si, pán Ivanov, napríklad poetická lastovička zje trojnásobok
svojej váhy. Potrebuje jedlo kvôli rýchlemu pohybu. Honba za potravou je
plná krásy, rýchlosti a ľahkosti, pán Ivanov. Veľhad boa vám je schopný
skákať ako blesk!“
Niekedy po práci šiel so mnou Kan-Si na prechádzku. Chodievali sme
ďaleko za mesto.
„Kúpte si jedlo a jedzte, pán Ivanov, ja sa budem dívať.“
Láska k jedlu, to bola jedna vec, choroba druhá, pamäť tretia, ale štvrté,
najhlavnejšie na Kan-Sim bolo, že mal rád peniaze. Bola to čudná vášeň.
O peniazoch nikdy nehovoril a iba z narážok sa dalo uhádnuť, že ich zhŕňa
kvôli tomu, aby videl čím viac krásy.'
Hľadá ju po celom svete! Má rád Cejlón, Tichý oceán, ale páčia sa mu aj
Uralské hory, naše jazerá a bralá. S veľkou láskou hovorí o kráse svojej
„krajiny kvetov“.
Ak sa stretol s niečím krásnym, poklonil sa, pritískajúc ruky na prsia.
„Len čo nahonobíte peniaze, pán Ivanov, radím vám…"
„Ja si nenahonobím ani na truhlu, pán Kan-Si.“
„Potom škoda, že si nechcete zapamätať mnohé udalosti a predmety.
Poznanie mnohých vecí pestuje zároveň aj pohŕdanie týmito vecami. To,
za čo ste dnes schopný vyhodiť veľké peniaze, bude sa vám najneskoršie
zajtra zdať bezvýznamným.“
„A či to, keď si niečo zapamätám, znamená už aj poznanie?“
Díval sa na jazero, uprostred ktorého stál na čiernej skale rybár, nehybne
držiaci v rukách čiernu udicu. Vedľa neho na čírobelasej vode sa
kolembala bicia loďka. Belasá voda sa čerila a belasé odrazy sa ťahali po
bokoch loďky, preskakovali aj na rybám.
„Veľmi krásne! Teraz pozrite na oblaky, pán Ivanov!“
Pritisol ruky na prsia a poklonil sa oblakom.
„Len čo nahonobíte peniaze, vrelo vám odporúčam pozrieť si čarovné
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krajiny Cíny. Oblé kopce sa vypínajú nad smaragdovými plochami
ryžových polí, ktoré sú rovné ako hladina tohto jazera. Medzi kopcami
uvidíte dedinky alebo chrámy predkov, ktoré sa trbliecu zlotými škridlami.
Niekedy natrafíte na mestečko postavené na svahu, obohnané vysokým
sivým múrom so železnými bránami a vežami. Popri múre sa hadí rieka a
za ňou uvidíte v diaľke belasé hory. V múroch pagody, ktorej horné
poschodie zaberá neveľká modlitebňa, sú na každú stranu prerazené
okrúhle obloky. Tieto obloky sú oko rámy a ťažko vám bude vybrať, ktorý
zo všetkých štyroch zarámovaných obrazov je najčarovnejší. Radím vám
najmä pozrieť si moju vlasť, južnú Cínu, z vrchov, obklopujúcich Jan-Ioudin a Jan-lou-sin."
„Kdeže sa ta ja dostanem, pán Kan-Si! Bojím sa, že budem do smrti
lisovať čaj.“
„To mladosť vás naháňa, pán Ivanov.“

Nevládal som sa už dívať cez zaprášené, zelenkavé okná na vozy, ktoré
neprestajne vchádzali do dvora baliarne. Lipkavé pary z kotlov ma
oslepovali. Trpko ma teraz urážalo, keď susedia vykrikovali na mňa:
„Pcháš sa za majstra!" - zato, že som sa zhováral s Číňanom. Bolelo ma, že
moja okrúhla tvár pripomína Číňanovi jeho vlasť a že mne je vôňa týchto
čiernych listov, tento lesklý tmavozelený prach bližší ako vlasatým a
urasteným Uralčanom.
„Kto sa pchá za majstra?“ vykríkol som. „Odroni, prizrite sa lepšie!“
Raz pri takejto hádke pristúpil ku mne Pančalov, nízky, prihrbený
robotník. Preberal čajové listy štíhlymi, peknými prstami a vraví:
„Tak sme si ťa všimli. Nám sa páčiš. Ale tvoji kamaráti ťa nechápu.
Zrejme si agitátor len pre otvorené hlavy.“
Vypleštil som naňho oči.
„Sedlaj koňa a choď. Povieme, že si šiel na Jekaterinburg.“
„Ale prečo?“
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„Špicli si šuškali s povozníkmi v stajniach o tebe. Číňana sa nepýtali,
neveria mu. On ani o ničom nevie. Koňa máš pripraveného. Aj jedlo sme ti
dali na cestu, čo sme mohli. Nemaj nám za zlé.“
Treba nenápadne zmiznúť. Škoda. Rád by som sa riadne rozlúčil s KanSim, nuž ale čo robiť?
Odpočinok nebol dlhý.
Prišiel som do komôrky za Kan-Sira a vravím:
„Zrak mi oslabol. Musí ma prezrieť doktor. Dajte mi papiere, pán Kan-Si,
a dajte mi tri ruble zálohu na plat.“
„Vari doktor žiada papiere?“
„Očný rozhodne.“
„Veľmi čudná krajina,“ povedal Kan-Si a poznamenal si niečo do
zápisníka. „Okuliare tu zrejme svedčia o učenom titule a doktor, aby som
tak povedal, vykonáva svojou prehliadkou privátnu skúšku.“
„Teší ma, že ste taký dôvtipný, pán Kan-Si. V našej krajine je všeličo
čudné, nie menej ako v Cíne. Zbohom.“
Pančalov ma dohonil za bránou.
„Kde ideš?“ spýtal sa zadychčané,
„K doktorovi. Potrebujem okuliare, nevidím dobre.“
„Žartuješ?“
„Čoby som žartoval! Či od prachu, či od niečoho iného, ale pokazili sa mi
oči, kamarát.“
Bolo to naozaj tak. Jemná, slabučká hmla mi zastierala predmety, a to ma
znepokojovalo.
„Tak len choď, choď. A ja som si myslel, že sa hneváš na chlapcov.
Nehnevaj sa na nich. Sám si na vine. Nie že by si sa s nimi pozhováral,
vysvetlil im udalosti…“
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„Aké?“
„Ako to, aké? Petrohrad štrajkuje, na uliciach sú vraj barikády, do
putílovcov strieľa polícia, ešte aj do nášho mesta poslali na zastrašenie
Ingušov, a on sa spytuje - aké?“
„Ani som o tom nevedel.“
„Nevedel?“ zopakoval Pančalov a hľadel mi do očí, akoby sa chcel
presvedčiť, či jeho spoločník nie je slepý. „O čom že ste sa zhovárali s
Číňanom?“
„O kráse.“
„O čej kráse?"
„O kráse prírody.“
„No ale toto!“ Pančalov sa od prekvapenia plesol po stehnách. „Čo sa dá
rozprávať o kráse prírody? Iba ak slepneš a uniká ti? To by som chápal.
No, choď k doktorovi.“
Rozhovor s Pančalovom ma vzrušil. Už dávno som nečítal noviny a
nevedel som, čo sa deje vo svete. Štrajky, barikády, streľba do
putilovcov… A ja sa piplem sám so sebou… Hanba, hanba!

OKULIARE
Uvažoval som. Ak pôjdem k očnému lekárovi, nevyhnem sa Nikoľskému
jarmoku: lekárov domček neďaleko Odigidrijovho kláštora je obrátený
práve na jarmočnisko.
Kráčal som znechutene. Ešte stretnem niekoho zo známych cirkusantov a
hneď budem mat na krku trápenie. Iste všetci vedia o Talygovej vražde a o
lom. že ma hľadá vyšetrovateľ.
S každým krokom pribúda veľkých, nových jarmočných firemných tabuli.
Aj tu je jedna. Uprene som ju študoval z druhej strany ulice. Svojimi
obrysmi mi pripomínala pečiatky, čo som vídal na všetkých furmanských
vozoch. Len to ma prekvapovalo, že sú rozmazané a malé.
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Spýtal som sa jedného chodca:
„Vidíte odtiaľto, Čo je napísané na stĺpiku pri dome?“
„Vidím, prosím,“ odpovedal mi trochu náhlivo.
„A čo?“
Prečítal:
„Dom číslo štyridsaťdva, Mavra Stepanovna Pachruševová, Lúčna ulica.“
„Som vám veľmi vďačný. Ja som to nemohol prečítať."
„Negramotný či krátkozraký?“
„Aj jedno aj druhé. Vedľa, nad obchodom, je to isté ako na dome?“
„Čoby, prosím. Veľkoobchod s múkou.“
„Ach, tak! Známe slová.“
Chodec sa díval na mňa nechápavo. Odkiaľ môže byť tomuto šklbanovi a
jeho mrcine známe meno ctihodnej, Mavry Stepanovny?
„Prepáčte, ponáhľam sa do kostola. A vy?“
Divný človek! Prečo by som mal s ním ísť do kostola?
„Ja som ateista.“
„Prepáčte, prosím, nevedel som.“
Pomaly som sa približoval k firemnej tabuli. Som zvedavý, z akej
vzdialenosti ju jasne prečítam.
Podarilo sa mi to až celkom pri dome kupkyne. Z diaľky sa mi tabuľka
zdala veľkou, zblízka bola celkom malá. Po rozume mi však chodilo niečo
celkom iné: „Stojí za to odísť z Ceľabinska, keď sú v Petrohrade
nepokoje? A čo ak sa rozšíria aj sem? Čo ak sa zídem… Komu, načo?“
Cez domovnícky oblok bolo vidno, ako chlap s tučnou tvárou postavil na
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stôl Šálky, polom si to rozmyslel a odložil ich. Domovníčka utekala po
pálenku tým zvláštnym upachteným behom, ktorý som tak dobre poznal zo
zjazdného hostinca. Domovník mal napísané na tvári, že o chvíľu vyjde a
unudene povie: „Ber sa kade ľahšie! Tu nie je nijaká krčma ani výčap!“
Zrazu domovník strhni čiapku z hlavy a hlboko sa uklonil:
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„Mavra Stepanovna! Do kostola?“
„Všetci idú,“ zočili som múčny hlas.
„No pozrieme si. oká je táto osoba, čo predáva nulovku po celom Urale!
Nie mi je naponáhle. A nemal by som radšej jarmok obísť? Čo keby som
šiel bez okuliarov a kúpil si ich v Kurgane?“ rozmýšľal som. „Stavím sa
sám so sebou: ak sa mi kupkyňa prihovorí, pôjdem, ak nie, obídem.“
Mavra Stepanovna sa zjavila na ulici. Zuby jej žiarili dokonale sviatočne.
Nad ňou plával ružový slnečník s čipkami, obopínali ju bledofialové šaty.
„Dobrý deň, Mavra Stepanovna,“ vydralo sa mi zrazu z úst.
Zachvela sa. ale nezastala, ostatne, ani som si to neprial.
Chladno pozrela na mňa. zastrela si slnečníkom tvár pred slnkom, v
blízkosti ktorého som sa ocitol aj ja, a povedala:
„Choď k domovníkovi. On ti dá.“
Teraz sa zaclonila slnečníkom už zrejme predo mnou. „On ti dá.“
zopakovala. A doložila: „Mal by si ísť do kostola, pútnik. Všetci idú. Patrí
sa.“
„Ja som ateista.“
„Čo je to?“
„Neverec.“
„Zbláznil si sa! Ideš hádam zo žalára? Fuj!“
A kráčala ďalej dôstojným, kostolným krokom. Díval som sa za jej
nádhernými fialovými šatami s čipkovými ozdobami a rozmýšľal som o
domovníkovi. Nepovedala to vôbec preto, že videla v domovníkovi jedinú
záchranu pred bledým šklbanom, ktorý ju zastavil. Chladnou zmienkou o
domovníkovi chcela naznačiť, že som sa mohol aspoň slušnejšie obliecť,
keď som už prišiel.
Stál som pri domovníckom okne. Domovník, chlap s tvrdými fúzmi, od
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ktorého lak tuho voňalo kôprom, že ma zašteklilo v nose aj cez oblok, ešte
stále rozmýšľal nad šálkami. Šálok veľa, a hostí, no najmä pálenky, málo.
A domovník si chcel vypiť vo veľkej spoločnosti, čo by ho poľutovala: bol
záložník. Prirodzene, vtedy som jeho trápenie ešte nechápal, prišiel som na
to až neskôr. Rozmýšľal som o všelijakých pletkách, len aby som zabudol
na hlad a osamelosť.
Domovník sa ma útrpne spýtal:
„Za mnou?“
Mlčal som. „Prihovorila sa mi?“ rozmýšľal som. „Teda sa musím
ponáhľať k očnému lekárovi. Ale prihovorila sa mi až potom, keď som sa
jej poklonil. Neprihovorila sa teda vlastne ona mne, ale ja jej. Čo teraz?“
„Posiela ma Mavra Stepanovna,“ odpovedal som domovníkovi, keď si už
uhýnal z kaliska a keď sa okolo neho tesne pousádzali hostia a
domovníčka svojim upachteným krokom zase utekala po ďalšiu fľašku.
Hostiteľ dopil a odchrákal si tak majstrovsky, ako to vedia jedine
domovníci.
„Čo ti povedala?“
Zopakoval som jej slová a podfarbil som ich nehou, ktorú Mavra
Stepanovna nevyjadrila, ktorá však svietila „za ohľadom jej zubov“.
„Choďte k domovníkovi, on vám dá.“
„Aha,“ povedal domovník, namáčajúc do kalíška tvrdé fúzy.
„Aha,“ opakovali hostia a tiež si namočili časť fúzov.
„Aha,“ opakovala rodina, namáčajúc si ústa do tanierikov, pretože rodina
nepila pálenku, ale čaj, ako sa patrí na každú rodinu.
Rapavá dievka vstala od stola. Otvorila dlhú truhlu. Tuho ma oviala vôňa
kyslého chleba, dievka však bola taká široká, že zaclonila nielen truhlu, ale
aj všetky ostré vône, čo z nej vychádzali.
„Stačí?“
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Rapavá mi podala kúsok chleba.
V truhle holi odložené zvyšky od obeda, určené pre žobrákov.
„Úplne,“ povedal som. „Ďakujem vám za pozornosť.“
„Ľaľa ho, aký je!“ povedal domovník. „Chcel by si glg pálenky?“
„Vo sviatok nepijem,“ odvetil som.
„Dal si sľub? Ale človeku je otupno bez roztrepanej papule a bez
poriadneho bľaku. Možno si predsa len vypiješ?“
„Ďakujem vám za pozornosť.“
„Ľaľa ho, aký je!“ zopakoval domovník. „Nuž ak si dal sľub, ber si ten
chlieb a choď svojou cestou, ešte nebodaj voľačo potiahneš.“ A doložil:
„Do kostola by si mal, všetci idú. Treba. Manifest.“
„Manifest?“
„Manifest,“ odvetil hosť.
„O slobode?“
„Pánboh vie, či o slobode. Či o nevôli,“ odvetil domovník.
„Isté je len jedno: manifest.“

MANIFEST
Hanbím sa vyhodiť ten veľký, ťažký kus chleba! Nech mi ustavične
pripomína moju bezuzdnú fantáziu. Treba bo vysušiť, aby mi stále ležal vo
vrecku ako večná kniha múdrosti a pripomínal mi moje chyby. Bolo by ho
treba zaviazať do vzácnej kože! Som holý žobrák. Kde sa zrazu vzal ten
sen o milionárke? A kde som nabral, že som natoľko krátkozraký, že
nemôžem prečítať velikánsku bronzovohnedú firemnú tabuľu skoro vyše
domu: „Veľkoobchod s múkou M. S. Pachroševová“.
Načo som prišiel bližšie? Načo som otvoril ústa? Hanba, hanba!
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Šiel som, poťažkávajúc krajček na dlani. Bol som hladný, ale presviedčal
som sa, že chlieb je plesnivý. Nadával som si, no kdesi v kútiku duše som
si potajomky myslel, že sa stala chyba.
Doktor ma usadil do kresla a založil mi na nos široké drevené zariadenie.
Jedno za druhým vkladal do tohto zariadenia sklíčka, a ja som sa díval cez
ne na dlhý hárok papiera, posádzaný písmenami rozličnej veľkosti.
Ukrutne som túžil byť krátkozrakým.
„No a teraz?“
Zrazu sa mi z hmly vynoril veľmi zreteľný a jasný svet. Videl som pred
sebou celkom drobné písmo, ktoré som vlastne vôbec nepotreboval.
„Krátkozraký, krátkozraký,“ plesal som v duchu.
Aby doktor nepýtal príliš veľa za vizitu, nahlas som povedal:
„Hodno vôbec spresňovať svet?“
„Aké máte vzdelanie?“
„Jednotriedna obecná škola.“
„Indivíduum má právo rozmýšľať, len keď nadobudnú stredoškolské
vzdelanie,“ povedal lekár. Máte tri dioptrie. Ak chcete, predpíšem vám
cviker, ale ináč môžete žiť aj takto. Predpokladám, že ste si spresnili svet
aj bez okuliarov.“
„Prepáčte, pán doktor, ale čo ste počuli o manifeste?“
„Ach, o manifeste! Budú ho čítať dnes v kostole. Aj vy idete ta?“
„Som ateista.“
„Nehovorte! Veľmi ma teší. V našom meste sú ateisti vzácni.“ odvelil
doktor celkom vážne a oči mu zasvietili radosťou, že sa zoznámil s
ateistom.
Za rubeľ osemdesiat kopejok som si kúpil cviker, opatrený dlhou čiernou
stuhou. Sklíčka spájal oceľový drôtik, ktorý akoby dodával kovový lesk
mojim obrvám, a celý som vyzeral vážnejší a energickejší. S takýmto
výzorom môžem, hádam navštíviť aj kostol: nikto si nepomyslí, že tento
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seriózny, inteligentný muž holduje poverám. Proste bol zvedavý, nuž,
vošiel.
Ale do kostola sa mi vlastne nechcelo ísť. Nech sa modlia! Keď som už
raz prišiel na jarmočnisko a kúpil som si okuliare, pozriem sa na jarmočné
búdy.
Jarmočnisko je liché. Všade driemu len kone a kone. Ľudí nevidno. Sú v
kostole. Stanky a jarmočné búdy sú zatvorené. Prešli sme krížom cez
jarmočnisko. Núbia vykračovala opatrne, ako po špičkách, obzerala sa a
načúvala: „Kde sa tu nabrali také stáda a čo počúvajú tak pozorne a
zároveň ospanlivo? Manifest?“ Vrané, ryšavé, gaštanové, sivé, grošované,
belavé, strakaté, hnedé, popolavožlté… aká pestrosť!
Obzrel som sa. Vedľa drevenej búdky trčala v nehybnom horúcom povetrí
obrovská ružová tabuľa. Tmavozelené písmená hlásajú cez celé široké
jarmočnisko, že dnes, 21. júna roku 1914:
„Koná so nové, nevídané vystúpenie nesmrteľného fakíra, jasnovidca a
neprekonateľného derviša Ben-Ali-Boja.“
Tu ho máš, dvojník! To som rád. „Ja som vlastne už dávno skoncoval s
týmto fakírstvom. Vy ste mi ani nie dvojník, len tak. Pokiaľ ide o náklad,
ktorý nosí Núbia, sú to síce fakírske potreby, ale vozím ich len ako
pamiatku. Kúpiť ich nikto nekúpi, vyhodiť ich ľutujem, nuž ich nosím so
sebou. Teraz som praobyčajný tlačiarenský sadzač, a k lomu ešte
nezamestnaný. Takže vás sotva môžem zaujímať.“
Predsa som však šiel až k jarmočnej búde, ba o chvíľu som vystúpil aj na
pódium.
Ľahol som si na dosky. Nado mnou bolo porcelánovo belasé nebo, suché a
fantasticky vysoké, ponad jarmočné búdy lietali fičúrske holuby, pri rieke
erdžali kone. Slnko mi nedalo spať, ale hrialo presne toľko, aby sa dali
vymýšľať básne.
Nuž ale aké básne!
Popri búde - kabát prehodený cez plecia a pod ním tričko - rýchlo kráča
známa, dlhá postava.
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„Majster Ioann, ty si to?“
Obrátil tvár k pódiu;
„Ja. Sivolol? Vari si ty u nás? Aj Núbia? Teda sa rozlúčime?“
„Tu ho máš! Ešte sme sa ani neprivítali a už sa aj lúčiť. A prečo?“
Mlčky ukazuje napravo.
Cez námestie rýchlo cvála jazdec. Rozháňa sa podlhovastými bielymi
lístkami, a len keď iii preletí popri nás, snažím sa pochopiť, prečo tak
zúrivo ženie koňa a prečo cvála od pošty, kde sa zhŕkol národ, ktorému
vysvetľuje niečo úradník, vyklonený z okna. Hlaholí zvon. K chrámovým
schodom sa nesú na koňoch dôstojníci, ktorých sprevádzajú ozbrojení
Inguši, zahalení búrkami, hoci je horúčava. Za Ingušmi hrkocú vozy,
nabité policajtmi. !
„Štrajk alebo čo?“ spytujem sa mešťana, ktorý ide okolo mňa.
„V našom meste nebývajú štrajky,“ odvrkne mi znenazdajky napaprčený
mešťan. „Tvojou povinnosťou je zábava, tak sa bav, ale do štátnych vecí
nepchaj nos.“
Mešťan obráti ku mne dlhú hlavu ako dyňa a obnaží až po ďasná čierne
zuby:
„Čvarga mizerná!“
Jeho neočakávané nadávky a najmä to, že sa pri každej kliatbe prežehná,
vzbudia vo mne chuť nasledovať ho. Idem a on sa zavše obzrie a brýzga
mi ponad plece. Okolo nás preletí vyšetrovateľ na bričke.
Dohonil nás zachmúrený majster Ioann. Díva sa na zvon, ktorý hučí
zachrípnuto a akoby rozospato. Majstrova tvár je prísna a zrejme sa mu
veľmi cnie, zrazu sa ma pýta:
„Potrebuješ ty otčinu, Sivolot?“
„Radšej keby si rozmýšľal o inštrumente, a nie o otčine, Ioann.“
„Aj otčina stojí námahu.“
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„Akú námahu?“
„Nuž vojenskú,“ uškrnie sa majster Ioann. „Nepočul si vari manifest?“
„Nie.“
„Tak si ho choď vypočuť. Včasráno ho čítali, teraz ho opakujú. Ľudia sa
akosi neženú do tej zábavy a neveľmi počúvajú.“
Mešťan sa opäť obzrie a piští;
„Čo ty vieš? Pozri na mňa!“
„Nepchaj nos do cudzieho trápenia!“ vraví zrazu majster Ioann nazlostený.
„Lebo ti strelím takú po papuli, že sto rokov budeš spomínať cirkusantskú
robotu. Už som pri sile.“
Mešťan odskočí. Zachmúrený majster Ioann si založí za chrbát ťažké ruky
a so sklonenou hlavou vážne kráča ku kostolu… Ja ohúrený za nim. Mal
by som sa spýtať majstra Ioanna, kde sa lak rýchlo zotavil a čo robí v
jarmočnej búde. Ale kdeže!
Hoci je jasný, slnečný deň, poplašné vyzváňanie mi pripadá ako tmavý a
únavný chodník, po ktorom sa nikomu nechce, po ktorom vlak ľudia
predsa idú, pretože inde nemajú kam. Načo mám ísť do kostola napríklad
ja? No kde pôjdem? A bežím za ostatnými a číra rýchlejšie bežím, tým
strašnejšia, popletenejšia je táto cesta poplašného zvonu, rozmočená a
blatistá ako chodník za jesenných dažďov.
Plecnatý, vlasatý pop s vykrútenými fúzmi, pochvalne pokukujúc na
dôstojnícke šable, číta manifest Mikuláša II. Číta zle, fufnavo, hoci
statočne otvára ústa. Rozháňa sa ľavou rukou, v ktorej stíska vreckovku a
červenou obrubou. V chráme je stisk, horí množstvo sviec. Dav je
mlčanlivý. Pop urobí pauzu po každej čiarke a bodky si vôbec nevšíma.
„Teraz nám treba už
blízku krajinu… ale
ríše… Jej postavenie
obranu ruskej zeme
poddaní…“

nielen brániť nespravodlivo ukrivdenú… nám lak
aj obhájiť česť… dôstojnosť… celistvosť ruskej
medzi veľmocami… Neochvejne veríme… že na
sa svorne a obetavo postavia všetci verní naši
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Pred kostolom veľkohlavý policajt rozdáva vytlačené manifesty. Za jeho
chrbtom visí široká, bledá vyhláška o mobilizácii. Pred vyhláškou sa
zhŕkol dav.
Tvár majstra Ioanna bola meravá a osineté pery sa mu sotva pohli, keď
povedal:
„Môj ročník rukuje.“
Napäto nad niečím rozmýšľa. Aby sa ho veľa nevypytovali, hovorí
všetkým:
„Môj ročník rukuje. Ty si ktorý ročník?“
„Ešte ma nepovolali."
„Povolajú. Vezmú vás bez dlhých rečí.“
Vrátili sme sa k jarmočnej búde. Tak ako predtým visela na dverách
zámka, aj Núbia, priviazaná o stĺpik pódia, stála pochmúrne ako predtým.
„Čo tu robíš?“ spýtal som sa, kráčajúc za majstrom na pódium.
„Fakírovi pomáham. Na mojich prsiach roztĺka skaly.“ Potom ukázal na
juh: „A tam mám ženu, vyhňu, dietky, tam je Sadrinsk, Sivolot. Ba či ich
ešte uvidím?“
Nehybne stál na pódiu a díval sa v tú stranu, kde podľa jeho mienky ležal
Sadrinsk. Díval sa a nemohol sa vynadívať. Každú chvíľu si naprával
kabát, akoby už chcel odísť, prestupoval z nohy na nohu a dulo búcha!
päsťou o päsť. :
„Akurát som si kúpil kabát. Ako ho teraz pošlem žene? Po tebe?“
„Ja idem do Kurganu.“
„Prídu si poň. Zastaňme si do chládku, napíšeš mi list.”
Majster stál pri mne, zachmúrený a napätý, ako vždy pred veľkou robotou.
A v chládku bolo stále tak neznesiteľne horúco ako predtým.
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„Píš. Vrelomilovaná. .. všetci sme živí a zdraví a takého zdravia aj vám
vinšujeme a prajeme. A tiež pozdravujeme otca…“
Pred každým slovom dlho rozmýšľal.
„A tiež pozdravujeme…“
Písal to isté. čo písal domov, keď slúžil ešte pri vojsku, keď mu ešte žila
matka a nemal nevestu. Písal to, čo po mnohé roky písavali domov mnohí
vojaci. Moci sa ešte ani nehol hlásiť, už oznamoval, že vrchnosť má dobrú,
neubližuje mu. Zavše odskočil, mávajúc rukami nad hlavou, a mne sa
zdalo, že majster Ioann povie teraz nové slová, lenže biely obdiaľnik
papiera akoby držal jeho myšlienky v tých medziach, ktoré je v kasárni
zakázané prekročiť.
„Aké pozdravujem? Netreba písať, koho pozdravuješ, loann, ale o citoch,
ktoré k nej prechovávaš.“
„Ktoré k nej prechovávam?“
„Áno, všetci opisujú city, ktoré prechovávajú k milovanej.“
„Čo k nej cítim, môže si domyslieť aj tak. Keď pozdravujem všetkých jej
známych a tatka, nepozdravujem ich hádam nadarmo. Akurát si zapísal
Jevgrafa Nikolajeviča. Aj toho pozdravujem! A on mi je dlžen sedem
rubľov a robil som mu tú robotu na borg z úcty k nemu. Alebo, povedzme,
Alexander Maximovič Smonov, pokladník na finančnom úrade. Aj tomu
som robil na dlžobu železné schody, on jej je rodina. Neutŕžil som od neho
nič, len samé urážky a posmešky!“
Vybral si z môjho vrecúška reďkovku, odrezal koliesko a posolil z
drevenej, vlastnoručne vystrúhanej soľničky. Prežúval reďkovku s
odporom, hlavu vyvrátenú dohora, k pustému a neuveriteľne žeravému
nebu.
„Naše city nie sú stolársky glej, Sivolot. Nevieme s nimi narábať. Napíšeš
voľačo, predsa je len žena, raz-dva dostane nádchu od žiaľu.“
„Teda nechaj na mňa, Ioann, ja to sám vymyslím.“
Majster odhodil reďkovku a očervenel:
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„Nerob si zo mňa posmech! Aj tak nebude po tvojom. Píš, čo ti kážem, v
citoch sa ty nevyznáš. Veď keď sa lak zamyslíme, čo si ty za človeka? Aké
ty môžeš mať city? Kozák si nekozácky - sklíčka nosíš na očiach, mešťan
nemešťanský - pálenku nepiješ. Píš: ,A taktiež pozdravujem veľactenú
Annu Grigorievnu.´ To je vdovica. Na priezvisko Polovinkinová, má
prízemný dom vedľa Izmalkovovcov. Tiež veľká pľuha! Keď idem okolo,
vždy sa vyciera, akoby som mal také šaty, čo ani hanbu nezakryjú. Píš:
,Ďalej pozdravujem drahého Pavla Andronikovica a ženu jeho Katerinu
Illarionovnu aj s dielkami Vierou, Samsonom, Vasiom, Anastasiou,
Paraskou, Jefimom, Andrejom i s ich synovcom Ananijom Kuzmičom, ako
aj Ivana Jegoroviča a ich mamičku Irinu Chrisanfovnu a ich sestričku z
druhého kolena Zinaidu Vasilievnu, ich bratanca z druhého kolena
Varfolomeja Nikitiča s manželkou Kseniou Vasilievnou, ako aj Petra
Filippoviča, čo je u nich na kvartleli, a tiež Ich priateľov Michaila
Maximoviča. Jelenu Makarovnu, Andreja Sergejeviča…´“
Písal som starostlivo. List ležal predo mnou na doske, a aby som mohol
písať rýchlejšie, musel som sa zohnúť veľmi nízko, opierajúc sa celým
telom na lakeť, loann pozorne sledoval pohyby mojej ruky. Keď vyslovil
meno, zopakoval ho niekoľkokrát, o chvíľu sa k nemu zase vrátil, aby si
skontroloval, či som ho správne napísal.
Keď som list skončil, majster si ho dlho obzeral zo všetkých strán. Potom
odstúpil nabok, obzrel si ho z diaľky a kázal mi, aby som mu ho prečítal.
Prečítal som ho niekoľko ráz. Jemu to nestačilo, dal ho ešte prečítať
clownovi Sčukinovi, chóristke Skukovovej a grafológovi Tiuncevovi. Aj tí
mali svoje žiale, rukoväti im priatelia, príbuzní, ale zľakli sa obrovskej,
napätej postavy hrôzostrašného majstra, ktorý sa týčil nad nimi so svojou
valcovitou bradou, a chytro začali čítať list.
„A neponáhľaj sa, neponáhľaj,“ vravel majster, „čítaj podrobné.“
Cirkusanti bo poslúchli. Majster si vypočul list naposledy, vložil ho do
obálky a zalepil stolárskym glejom. Vzal obálku dvoma prstami za rožtek
a rozkázal mi ísť za nim.
Dlho sme chodili po jarmoku a hľadali vyhovujúcu poštovú schránku, lebo
majstrovi Ioannovi sa ani jedna nevidela zhotovená dosť mocne. Len čo
zľahka poklopal po nich rukou, schránky sa alebo rozsypali, alebo zaraz
pukali a cez škáry hneď vypadávali listy. Napokon som mu navrhol, aby
list podal doporučene na pošte. Majster ľutoval vyhodiť štrnásť kopejok,
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ale predsa šiel na poštu. Schránka na poštovom úrade sa mu pozdala dosť
mocná a hodil do nej list.
Avšak majster loann ma neopustil. Bolo mu otupno. Chodil za mnou až do
večera.
Povedal mi:
„O druhej popoludní sa mám hlásiť, ale odložil som to do večera, lebo
večer sa očakáva nemecký pogrom.“
„Ale veď v Čeľabe nieto nijakých Nemcov,“ povedal som. Ioann sa urazil:
„Ako, že nieto Nemcov? A proti komu teda máme bojovať? Tí musia byť
všade. Či už špióni, či iní nepriatelia.“
„Akí iní nepriatelia?“
Očervenel.
„Ty sa mi nevysmievaj. Ja som obranca vlastí, a ty len taký tralalák.“
Zapáčilo sa mu to slovo. Široko rozhadzoval rukami, rozpačito sa
usmieva] a o všetkom, čomu nerozumel, hovoril:
„To je také tralala!“
Hrozne ma už otravoval, nuž som mu navrhol, aby sme sa šli okúpať.
Nerád sa kúpal, bol tej mienky, že na takúto márnu vec škoda strácať čas,
potrebný na užitočnú prácu, ale teraz pristal už aj na to, že pôjde k rieke.
„He-héj!“ rozľahol sa známy krík po celom brehu, kam až oko dovidelo.
Stislo mi srdce.
Kazašskí paholci, pokrikujúc a rozhádajúc sa lasami, hnali stáda k
napájadlám. Ge sú to kone? Nie náhodou sultána Bachmana-Ajaza? A
rozpomenul som sa na slepí pri Irtyši, na svoje detstvo, na kozácke
dediny… V duchu som sa pridal k hlasom Kazachov a nadšene som sa
díval, ako rýchlo sa valí obrovské stádo k rieke, víriac hustý prach. „Pridaj,
pridaj,“ chcelo sa mi vykríknuť, aby som začul na odpoveď známe: „Hej,
hej, doháňaj!“
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Tu ma majster loann zdrapil svojou železnou rukou. Kráčal preč od rieky a
bokom pokukoval na mňa červenými očami.
„Manifest!“ reval.

PÁLENKA
„Cho-cho-cha-a!…“
Začuli sme rev davu. Dav sa knísal pri nízkej tehlovej ohrade liehovaru.
Strážca ušiel, ale nikto nevládal strhnúť obrovskú zámku z brány a cez
úzku bráničku sa nedalo prekĺznuť, pretože záložníci sa tlačili jeden na
druhého. Hrmotali vedrá, prichystané na pálenku. Z bočných uličiek sa
zbiehali k liehovaru ženy, idúcky si podkasávali sukne.
Majster loann zakričal:
„Pustite mňa, ja viem otvoriť všetky zámky!“
Hneď všetci uverili jeho hlasu. Ešte nič nepil, ale tvár mal opitú. Prepustili
ho k zámke. Tak šikovne tresol kolom, že sa okamžite roztvorila nielen
zámka, ale aj brána.
„Manifest, manifest!“ reval majster loann.
„Ale čo kričíš?“ chlácholil som ho. „Aký manifest?“
A obrátil som sa k zástupu:
„Páni, spamätajte sa!“
„Daj mu po okuliaroch,“ ozvalo sa zo zástupu. „Hej, kto je tam najbližšie:
nech sa spamätá.“
„Necháš ho! Krky ti vykrútim!“ kričal majster Ioann, zakrývajúc ma
svojím telom. Celý sa triasol a od úst mu fŕkali sliny. jemu sa žiada vypiť,
lenže on je krotkým Rabu-uj!“
„U-bu-uj!“

198

„U-u-uj!“ vrešťala brána pod náporom ľudí.
Rozbujdošený dav sa valil do dvora.
Dvor liehovaru bol čudne veľký a pustý. Celkom v kúte pri kočiarni sedelo
na voze niekoľko detvákov, ktoré s veľkým záujmom čakali, kedy dôjde
dav až k nim. Tlieskali, veselo kričali: „Pogrom, pogrom!“ a natešené nám
oznamovali, že stráž aj úradníci sa rozutekali.
Majster Ioann roztrepal ešte niekoľko zámok a záložníci sa hrnuli dolu
schodíkmi do pivnice. Svetlo zhaslo. Dav dychčal a úzke schodíky len tak
duneli pod jeho krokmi. Zapaľovali so zápalky.
Na samom predku skackal majster Ioann. Opito dohútal niekomu:
„Vravím ti. nevybuchne! Ja by som sa nevyznal v pálenčiarskej správe?“
Vôňa alkoholu ma opájala. Lepšie povedané, takto som si predstavoval
ľudské opojenie, vládu zelenkavej a sypkej prázdnoty nad človekom, až sa
sláva čudesne ľahkým. Dotknúť sa ma prstom, a odlepím so od schodíkov,
vznesiem sa do vzduchu.
Vytriezvel som od štipľavého dychu záložníkov, ktorý ma obklopil.
Ktosi ma solil do bočnej chodby. Zastal som si k mokrej, studenej a tmavej
stene. Duniace kroky dozneli. Opitá ľahostajnosť ma opustila a vstúpil do
mňa strach. Rozbehol som sa dolu, za davom.
Zrazu som začul za sebou bublavý mrmot. Zastal som. Zhora sa lial na
mňa zo schodíkov strmý potôčik vodky. Zvykol som si na tmu a zdalo sa
mi, že sa potôčik rozrastá, rozširuje a prišlo mi veľmi čudne a smiešne, že
som prvý raz svedkom povodne, aj to je povodeň z vodky.
Zrejme som sa dostal príliš hlboko dolu. Záložníci roztrieskali cisterny
alebo otvorili kohútiky kdesi nado mnou. Rozbehol som sa hore
schodíkmi, v ústrety potoku vodky. V bočných chodbách sa hmýrili ženy,
rozháňali sa lampášmi. Načierali vodku krčahmi do matných zelených
vedier. Akási maličká starenka kotúľala po chodbe velikánsky sud a
baterku „netopier“ mala priviazanú na hrdle.
„Starká, akože to vyteperíš hore?“
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„Pravoslávni mi pomôžu,“ odpovedala vážne.
Zle sa mi šlo proti potoku. Šmýkal som sa a raz som aj spadol a ošpľachlo
ma vodkou. Konečne som vybehol do nízkej miestnosti, kde vyspevovali
záložníci, stojac skoro po kolená vo vodke. Vysoko pod klenbou horci
lampáš, osvetľoval opitý zástup, ktorý si priehrštiami načieral vodku a tak
pil. Kohútiky boli poodbíjané a vodka pretekala cez prah.
Neopísateľne spitý záložník v dlhej košeli, so strapatou hlavou a červeným
nosom, zapiera! sa hlavou do steny a vypúčajúc dopredu holé brucho, po
ktorom sa plieskal mokrými dlaňami, spieval odporným, piskľavým
hlasom:

Takú som ti pannu zamilovali
Aj život za ňu položím!
Izbu tom smaragdmi vycifroval!
A posteľ zlatú postavím!
S tou láskou do vagóna sadnem!
A orabujem s ňou sto miest!

Horko-ťažko som sa pretisol k majstrovi Ioannovi.
„Veru by som sa nebol nazdal, že vodka má penu,“ mrmlal majster loann.
V hlase mu znela únava. Akoby sa chcel premôcť, vytrhol spoza košele
fľašu liehu, odrazil hrdielko o podpätok a vylial lieh do čiapky. „Je tu málo
svetla!
„Veru málo!“ kričali záložníci. Rehotali sa na lom, ako zavesil čiapku no
klinec a zapálil ju. Pivnicu osvetlil mihotavý nebový plameň. A od toho
strašného plameňa i od toho, že pivnica mohla vybuchnúť, záložníci sa už
načisto ochmelili.
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Počkaj, veď tú trest neminie!
Zachveje sa aj sám satanáš!

vybrakovali bez prestania. A bolo jasné, že „tá“ vôbec nie je „tá“, o ktorej
sa hovorí v pesničke.
Na schodíkoch sa zjavila vysoká ženská. Keď zočila plameň a vodkou
zaliatu dlážku, na ktorej vyčíňali záložníci, zrazu zalomila rukami a
zdesene zakvílila;
„Vánička, srdiečko moje, vstaň, zatopíš sa!“
„Pi,“ ohlásil sa z davu Vánička.
Poslúchla hlas svojho muža, ktorý ju dnes opúšťal, skočila do kaluže
vodky a začala pif priehrštiami tak isto ako záložníci.
Opantala ma hustá, lipkavá ľahostajnosť. Oprel som sa o stenu. Spokojne
som sa prizeral, ako z čiapky kvapkajú do kaluže ohnivé kvapky. Čiapka
sa hojdala, každú chvíľu mohla spadnúť,
„Môžeš pochybovať, že nieto takého inštrumentu,“ mrmlal pri mne
majster loann. Práve častoval zo svojho obrovského priehrštia akéhosi
nízkeho a rozložitého záložníka, ktorý logal vodku a ponosoval sa, že
mobilizácia mu urobila čiaru cez celú čižmársku kariéru. „Budeš
opravovať čižmy na fronte! Čože čižmy, duša moja? Ale ja som prišiel o
univerzálny inštrument.“
Vytiahol z vrecka peniaze.
„Berte si!“
Iste hladoval, kým nastískal tieto grošíky, aby kúpil dar svojej žene alebo
lístok, na ktorý by odcestoval do Sadrinska.
„Berte si! Počujete, vy? Päťrubľovku aj so šestákmi. Počujete?“
Ale nikto si nevšímal grajciariky, rozsypané po dlážke. Neďaleko nás sa
bili záložníci, niekoľkí chlapi tancovali a niektorí sa zvalili rovno do
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vodky a spali, opretí hlavami o stenu. Po schodoch ešte stálo bežali
záložníci. Revali a hrešili, sácali sa, prevaľovali jeden druhého, naberali
vodku, pili a rozpŕchli sa do bočných chodieb alebo ešte nižšie, hlboko do
pivnice.
Majster Ioann mi položil ruku na plece. Zhrbil som sa.
„Ty teda chceš byť triezvy, Sivolot?“
Tvár mal strhanú a nepríčetnú. Zdalo sa mi, že ma teraz zdrapí a šmarí pod
nohy týmito ľuďom, čo sa rútia dolu schodmi. Hlava sa mi krútila. Ťažko
som dychčal:
„Chcem.“
„Chceš? A na front nejdeš? Chceš ma ogabať? Nie, Sivolot, mňa ty
neporazíš. Pozri na moje ruky!“
Položil mi ozrutné ruky na prsia. Zľakol som sa: „Koniec.“ Bol by som mu
rád povedal, že sa na mňa nemá prečo hnevať. Ale pod jeho ťažkými
rukami som nevládal dýchať.
„Nie, mňa ty nepremôžeš. Som opitý, ale všetko chápem.“
Od slabosti a strachu som zažmúril oči, ale vtom ma zrazu schytil,
zodvihol na ruky a vysoko dvíhajúc nohy, utekal ku schodom.
„Odstúpte sa,“ kričal, „chlapec má ťažobu!“
V mrákotách som videl, ako nohami roztíska ľudí a tí padajú ani hrušky.
Ktosi vykríkol a chcel sa dať do bitky. Tu si majster loann na chvíľočku
uvoľnil ruku, udrel spakruky krikľúňa a ten prevalil niekoľkých chlapov.
„Nie, Sivolot, mňa ty nepremôžeš!“
Na vzduchu som sa hneď prebral. Zahanbil som sa, že ma majster loann
nesie v náručí ako nemluvňa. Pustil ma na zem. Ešte stále som sa nevládal
zdvihnúť a ohmatávajúc rukami veselé a teplé kamienky, povedal som;
„Mal by si si aj ty ľahnúť. Oddýchni si.“
Jemu sa zdalo, že ho nenabádam, aby si oddýchol, ale aby šiel na vojenskú
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správu. Povedal:
„Na vojenskú stihnem, Sivolot.“ A zopakoval: „Stihnem!“
Okolo nás utekala žena v ružových šatách a žltých pančuchách. Trepala v
náručí tri pintovky pálenky.
„Chlapa treba objímať, nie fľaše!“
Majster loann vydrapil žene fľašu. Aj ostatné sa jej vyšuchli a s
príjemným, zvučným cvengotom sa rozbili o kamene. Žena zrejme
pokladala za celkom normálne, že jej berú pálenku, ani len nepozrela
majstrovi do tváre a zvrtla sa späť. Majster loann odškrabol nechtom
pečatný vosk, vyrazil zátku a pustil si pálenku prúdom do gágora. Pil so
zažmúrenými očami, nahlas mľaskajúc, a mne ho bolo hrozne ľúto. Čo mu
môžem povedať?

KONEČNE SOM SÝTY
Jarmočnisko bolo vyľudnené. Komediantskú búdu ani neotvorili: viac ako
polovica artistov narukovala. V školách sa usídlili vojenské úrady, dvory
sa hemžili roľníkmi a robotníkmi z okolitých fabrík. Plač, kvílenie,
lamentácie, pijatika… Do Petrohradu, do Petrohradu! Ale kde podiel
Núbiu, jedinú družku? Predať ju kožkárovi? Ako som sa dozvedel,
garbiarni je v Čeľabinsku bárskoľko, nuž ale Núbiu, toto sentimentálne,
dobrosrdečné, poslušné zviera - a na kožu? Ani zo svet! Radšej ju dám
Kazachom, čo dohnali sem čriedy. Počkať, ale veď aj oni ich dohnali
práve preto, že ich chcú odpeľať na kože…
Síce sa povráva, že dobytkári sa nedohodli s garbiarmi Dobytkári sa
spoliehajú na vypuknutie vojny, čakajú, že stúpnu ceny.
A ďalšia vec, u koho nechať fakírske potreby? Hádam, u Kan-Siho?
Peniaze na lístok nemám, musím teda ísť na čierno.
Núbiu treba popásť. Chuderka, aj tak trpí celé dni hladom. Sputnám ju,
pustím na lúku a ja sa oddám ďalšiemu rozmýšľaniu. Keď som vyšiel za
mesto, pustil som Núbiu na trávu a sadol som si na kraj cesty do chládku
pod brezami, položil som si k nohám čiapku a podoprel som si hlavu.
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Na ceste bolo rušno. Do Jekaterinburgu šli záložníci, vyspevovali clivé
piesne. Ťahali sa dlhé rady vozov. Vozy sa navzájom predbiehali, jeden
opitý „frčal“ pred druhým. Známi i neznámi vyvolávali na seba, spytovali
sa na gazdovstvo. Občas to vyzeralo, akoby ľudia Šli na veľký jarmok, ale
vtom zakvílila dajaká žena a jej plač prehlušila divá pesnička, rehot nad
vojenským žartom, nárek matiek.
Úctyhodná starenka, ktorej padol do oka môj majetok i moja mladosť, sa
ma spýtala:
„Dobrovoľník?“
Odvetil som smutným žartom:
„Dobrovoľne sa trýznim.“
„Nemáš hádam rodičov?“
„Rodičov mám.“
„Tí sa naplačú, neboráci."
Častovali ma jedlom a pálenkou. Keď som pálenku odmietal, vzbudil som
všeobecnú úctu. Spytovali sa ma:
„Chytro pominie lá vojna?“
A ja som musel odpovedať povzbudivými slovami:
„Podľa tvrdenia vojenských odborníkov nepotrvá vojna dlhšie ako tri
mesiace.“
Potľapkávali ma po pleciach, kričali:
„Keď už nepiješ, tak aspoň jedz!“
Opájal som sa jedlom. Večer som si vždy rozložil vatru a výborne, dlho
som si pospal. Ak šiel okolo voz, vždy som sa spýtal:
„Nie sú medzi vami dobrovoľníci? Mohol by som im robiť spoločnosť.“
Chlapi sa čudovali mojej šialenej odvahe a s veľkou ľútosťou odpovedali,
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že dobrovoľníkov medzi nimi nieto, ale aby sa odvďačili za zoznámenie s
takým človekom, obdarúvali ma jedlom. Ležal som a jedol, vstával som,
len keď som musel, n zase som si ľahol a spal. Horúce a vyprahnuté nebo
sa jednostaj hojdalo nado mnou, až som napokon pocítil, že mám dosť síl
na to, aby som zašiel na čeľabinskú stanicu.
Stretával som kazašské stáda, ktoré hnali z jarmoku.
„Stáda sultána Rachmana-Ajaza tu náhodou nie sú?“ spytoval som sn pre
každý prípad.
Odpovedali, že nie.
Zrazu mi jeden pastier povedal:
„Tam vzadu je jeho stádo.“
„Kto ho ženie?“
„Gabithaj.“
Spýtal som sa Gabithaja, drobného starčeka s rozčapeným nosom a
inteligentnými očami, ktorý šikovne sedel na nádhernom mimochodniku:
„Kde je teraz Rachman-Ajaz?“
„A čo ťa to zaujíma?“
„Sme známi.“
„Na stanici Miškino má jurtu.“
Stanica Miškino je od Ceľabinska niečo vyše sto vierst, práve na pol cesty
do Kurganu. Cudné! Čo robí sultán Rachman-Ajaz na stanici Miškino,
nepatrí sa vypytovať. „Ale ak je tam,“ pomyslel som si, „možno je s ním aj
Rabiga? Cudné, že jurta. Keď jurta, to znamená, že tam bývajú a
nezastavili sa len prechodne?“ Bez záujmu som sa spýtal:
„Aj Rabiga je tam?“
„Tam je,“ odvetil Gabitbaj a pozorne si ma obzrel.
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„Počuj, Gabitbaj,“ povedal som najpresvedčivejšie, ako som vedel.
„Rabiga mi je priateľka. Chcem jej poslať svojho koňa, batožinu a list."
„Prečo nie,“ ochotne odvetil Gabitbaj. „Ideš za dobrovoľníka?“
Neurčito som kývol hlavou.
V liste som písal, že odchádzam do Petrohradu a prosím, aby uchovala
koňa, sedlo, fakírske potreby a knihy - prirodzene, ak to okolností dovolia.
„Pozdravujem milý Kurgan,“ dopísal som na koniec a osmutnel som.
Bozkal som Núbiu na čelo. Keď Gabitbaj podával jej uzdu paholkovi,
povedal:
„Škoda, že nejdeš s nami. Vojna je dlhá, neujde. U nás je pekná
poľovačka.“
„Aká poľovačka?“
„Rachman-Ajaz a jeho priatelia poľujú na vlkov.“
„Akurát teraz je na to príhodná chvíľa!“ povedal som a pobral som sa k
Čeľabinsku.
Biskup požehnával z kazateľnice dobrovoľníkov. Prešiel som popri
vyrabovanom vinárskom sklade, popri nemeckom hodinárstve a vyšiel
som rovno pred chrámovým vchodom, kde som zazrel zlatý kríž v
biskupovej ruke, zahalenej malinovým brokátom. Dobrovoľníci kľačali
pred vchodom. Mäsitý a energický biskup vzlykal od dojatia.
Prešiel som popri tejto dojímavej scéne priamo na stanicu.
Na stanici behal pomedzi zástup majster loann s vrecom v ruke, hladko
vystríhaný. Hneď som ho zbadal a zavolal naňho.
„Teba hľadám, teba,“ zahundral a položil mi na plece mocnú dlaň. Ovanul
ma tuhý zápach alkoholu. „Ideš teda do Petrohradu?“
„Mhm. Lenže s vami vo vagóne vari nemôžem?“
„Ako s vojakmi? Kdeže! Ale je tu Ivan Stepanyč Beloborodov, kamarát.
Prišiel sa do Čeľaby zachrániť.“
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„Odigidrijov kláštor je ženský,“ povedal som žartom.
„Pred mobilizáciou sa chce zachrániť!“ vysvetľoval mi, nepochopiac žart.
„Tu je taký jeden felčiar - vypiješ za náprstok, a hneď ti dajú bielu kartu!
Aj tak má suchoty.“
„Felčiar?“
„Čoby! Ivan Stepanyč. Vari ho nepoznáš?“
Bodaj by som ho nepoznal! Predo mnou stál syn Beloborodova, ten istý
Ivan, ktorému som nadal do vrahov. Tesne pri Ivanovi sa držali traja fičúrí.
Videl som ich kedysi pri Beloborodovovej búde. Áno, áno! Pamätám sal
Boli to vreckoví zlodeji. Všetci štyria hľadia na mňa chladno, bez záujmu.
A pomôcť sú mi ochotní, prirodzene, len zo strachu, že ich udám;
vyšetrovanie Talygovho prípadu sa neskončilo, možno majú zakázané aj
vychádzať z Jekaterinburgu, a napokon, zháňať si „bielu kartu“ od felčiara,
to tiež nie je celkom zákonitá vec.
„Pomôžete, či ako?“ spýtal sa majster loann.
„Pomôžeme,“ odvetil jeden z vreckárov, bezočivý blondín.
„Kde cestuje?“
„Veď som povedal, do Petrohradu,“ okríkol ho podráždený majster Ioann.
„Daj peniaze!“
„Načo peniaze? Dostane rovno lístok.“
Poobzerali sa, odhodlaní preskúmať susedom vrecká, či sa v niektorom z
nich nepovaľuje cestovný lístok do Petrohradu. Obišli celú stanicu,
vyzerali osoby, ktoré podľa ich mienky mohli cestovať do Petrohradu.
Žiaľbohu všetci cestujúci šli len do okolia. Napokon si vyhliadli pána,
ktorý sa opieral o kožený kufor. Pán s očami vypleštenými ako zátky stál v
rade pred pokladnicou a tak kŕčovite zvieral ruku, akoby si chcel kúpiť
lístok na Mesiac.
„Pozri, ako sa to robí,“ povedal mi blondín. „Čistá robota!“
„Matička svätá!“ zašomral zdesene majster Ioann.
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Ja som sa prizeral na „robotu“ bez zvláštneho záujmu. Okrem toho mi
zavadzal revolver, totiž, zavadzal mi vlastne vždy, ale teraz mi zavadzal
mimoriadne. Rabige som sa ho ostýchal poslať, nuž mi trčal vo vrecku
vedia kúska chleba.
Nervózny pán si medzitým kúpil lístok, položil drobné i s lístkom do
podlhovastej sivej náprsnej tašky, ktorú zvoľna spustil do vrecka na
nohaviciach.
Keď pán s vypleštenou tvárou odchádzal od pokladnice, zrejme si osle
nedôveroval, že sa odhodlal na takú ďalekú cestu, a siahol si do vrecka, či
tam skutočne má tašku. Tvár sa mu znetvorila od prekvapenia.
Pán šmátral po vreckách, pričom vysvitlo, že ich mal zo dvanásť. Krpatý
blondín sa zastavil pri ňom:
„Stratili ste niečo?“
A pomáhal pánovi hľadal po dlážke, obidvaja sa odušu usilovali objaviť na
špinavom cemente stratenú náprsnú tašku. A ja som medzitým uvažoval o
Petrohrade. Oddá sa mi ta chodiť? Nebolo by lepšie vrátiť sa domov?
Vojna je vojna. Aj otca môžu povolať ako iných…
Vreckári sa ani neobzreli, vyšli na námestie pred stanicou. Majster Ioann
šiel za nimi a smutne vzdychal:
„Chcel som ti pomôcť a zatiahol som ťa do takejto hanby…"
„Tu máš!“ začul som.
A už som mal lístok v ruke. Stisol som ho v hrsti, aby ho pravý majiteľ
náhodou nespoznal, a rozhodol som sa, že idem do Petrohradu.
„Pravdaže, nie je to pekné, ani trošku je to nie pekné. Ale čo robiť? Mal
som sa zaraziť hneď na začiatku, no teraz, keď ho už potiahli, škoda
banovať. Len jedno ma teší - v náprsnej taške okrem lístku bolo iba sedem
a pol rubľa. Upachtený pán má teda ešte jednu peňaženku, nepôjde predsa
so sedem a pol rubľami do Petrohradu! Oblečený je parádne, papuľa
vypasená, zlatý prsteň, hodinky… Čert po ňom!“ usúdil som. Ale predsa
mi to len nedalo pokoja: „Ach, taká hanba! Podporovať zlodejstvo je vždy
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zlé, ale v takýchto ťažkých časoch už priam ponižujúce. Veď o čo ťažšie je
majstrovi Ioannovi ako mne: on ide na front, a vidíš ho ..
Majster Ioann, ktorý mi zaclonil svojím širokým chrbtom stanicu,
dohováral vreckárom, aby zanechali „remeslo“. Pozrel som si lístok a
vravím:
„Na lístku je napísané, že platí do Vladivostoku.“
„Skutočne aj platí do Vladivostoku,“ povedal vreckár.
„Ale ja chcem ísť do Petrohradu! Vladivostok je na opačnej strane.“
„Vladivostok je na opačnej,“ prisvedčili vreckári a brali sa preč. „Čo sa dá
robiť. Nemáme tu ešte patričnú prax, nevieme ešte dosť dobre hádať podľa
ksichtov.“
„Vrátim ho.“
Dav bol hustý, Pobral som sa k upachtenému, podhodil som mu pod nohy
jeho lístok, zľahka som ho drgol do pleca a spýtal som sa:
„Nie je to náhodou váš lístok, pane?“
Bolo nebezpečenstvo, že upachtený spolu s lístkom zdrapí za ruku aj mňa.
Ale on sa vrhol na lístok a na mňa ani len nepozrel.

CESTUJEM
Keď som vyprevadil vojenský vlak s majstrom Ioannom, ostal som na
nástupišti. „Do Petrohradu, do Petrohradu,“ spievalo to vo mne smutne a
placho. Predstavoval som si veľké prospekty, davy ľudu a štíhľučké,
zamyslené stvorenie, čo sa zhovára so mnou spevavým hlasom.
Popri mne prešiel šedivý sprievodca a pískal na striebornej píšťalke. Vlaky
prichádzali často. Namyslene odfukujúc a prudko vypúšťajúc paru, vjachal
práve vlak, ktorý svietil meďou a čerstvou farbou. V jedálnom vozni
popíjali čaj ľudia v pestrých kaftanoch s okrúhlymi tvárami. Vlak nemal
vozne tretej triedy, iba prvú.
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„Odkiaľ?“ spýtal som sa sprievodcu.
Odpovedal ľahostajne:
„Misia z Ďalekého východu. Mimoriadny vlak.“
„Vidím. To musí byť asi zaujímavé cestovať v takom.“
„Mizni, mizni!“
„Mizni!“ myslel som si podráždene. „Akí páni! Počkaj, nech len prídem
do Petrohradu, veď vám ja ukážem, pľuhavstvá!“
Popri ligotavom vlaku chodili žandári - chlapi ako hora, žlté šnúry sa im
natriasali, a keď som ich videl, hneď mi oťažel revolver vo vrecku. Nech
je ako chce, predsa som tu len stál sám ako prst, s odporom voči ruskej ríši
so všetkými jej generálmi, vrátnikmi, delami, majiteľmi reštaurácií,
biskupmi, Štátnou dumou, s portrétmi cára, ktoré kupci ustavične
prevlačovali po uliciach, aj s hymnami orchestrov a cvengotom vínových
pohárov.
Nechcel som vojnu - vôbec nie preto, že som sa bál narukovať k armáde
alebo toho, že ma rania či zabijú. Taký zbabelec som zas nebol! Vojna mi
je cudzia, pretože je cudzia ľudu. To vidno celkom jasne.
Vidno-nevidno, ale vidno aj to, že okolo mňa uháňajú na bojiská Haliča a
východného Pruská ozbrojené pluky za plukmi, erdžia kozácke kone, na
lafetách sloja delá, prikryté celtami, svietia červené kríže na tichých
sanitných vlakoch, oficieri v mäkkých čižmách pijú kávu, idúcky si kupujú
cigarety, vojaci so rozháňajú čajníkmi a jednostaj ma strkajú, pískajú
sprievodcovia, každú chvíľu sa rozlieha tretie cenganie…
Zamyslený som obišiel „mimoriadny“ nalakovaný vlak.
Pod jedálnym vozňom som zazrel dlhú debnu s dvierkami, ktorá mala
namiesto zámky len obyčajný remienok, a chytro som do nej vliezol.
Debna bola úzka, asi na pol druha metra dlhá. razilo v nej ukrutnou
kyslotou a celé vnútro bolo klzké, akoby ho boli namazali maslom. Chytil
som sa remienka, pritiahol dvierka, a v tej chvíli sa vlak pohol, ani čo by
remienok bol pákou, ktorá môže dať do pohybu rušeň.
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„Do čerta, predsa je len dobre cestovať!“ chcel som si už pomyslieť, ale
vtom som pocítil na boku silný a veľmi nepríjemný tlak. Prekliaty revolver
sa dostal podo mňa! Pretože som z celej sily držal remienok, nemohol som
sa obrátiť, kým sa vlak nezastaví. Keby som sa chcel skrútiť, krátky
remienok by sa mi určite vyšuchol z ruky a debna by ma vyhodila pod
násyp.
Vlak uháňal slušnou rýchlosťou a násypy boli tu spevnené kamením, o
ktoré by sa veru spokojne roztrepala aj hlava s inakším rozumom, ako
mám ja. Príčiny, pre ktoré som nemal dosť rozumu, boli celkom vážne, ale
predsa som sa chcel radovať a vnucoval som si myšlienku, že na vine je
moja trudnomyseľná povaha, ktorá je schopná rmútiť sa vtedy, keď sa
všetci ostatní ľudia, a najmä môj otec, oddávajú neskalenej veselosti. Tak
napríklad z tejto cesty by mal môj otec obrovské potešenie aj vtedy, keby
nemal príležitosť o tom rozprávať. Ja som však vedel - a celkom som to
schvaľoval - že keby sa na moje cestovanie v debne dívalo desaťtisíc ľudí,
nebol by som smutný, ale mal by som z toho potešenie, kým môj otec bol
schopný takéto potešenie dlho nosiť v sebe a rozprávať o ňom potom
desaťtisíc poslucháčom, a to tak, že by mali pocit, akoby oni sami boli
cestovali spolu s ním v tejto tmavej debne, čo razila sleďmi a kamenným
uhlím.
„Predsa som len zvedavý,“ pomyslel som si, „kam vezú túto misiu z
Ďalekého východu? Do Petrohradu, či do Vladivostoku? Mal som sa
spýtať sprievodcu.“
Vozeň sa knísal. Vlak neznesiteľne rachotil, triasol, a čo bolo ešte
odpornejšie, čoraz častejšie sa ma usiloval trepnúť hlavou o bok debny.
Skrčené nohy mi sťahoval kŕč. Remienok mi v ruke zvlhol od strachu a
vzrušenia.
Zákruty sú čoraz strmšie a strmšie.
Veko sa odškiera, už je tam škára asi na prst. Cez škáru veje dnu prach a
drobné kamienky, ktoré mi pripomínajú, čo je to tmavá a špinavá zem, po
ktorej letia podvaly.
Zvíjal som sa od kŕčov. Telo ma bolelo, a čo bolo najhoršie, vo všetkých
kĺboch sa mi rozlievala neurčitá malátnosť. Zavše som si myslel, že by
bolo už lepšie, keby sa dvierka otvorili a vyhodilo by ma von, ale vzápätí
som sa vždy ešte tuhšie zaťal do remeňa nielen prstami, ale aj zubami;
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prsty som pritom predsa len mohol dajako ovládať a trošku povoľovať, no
zuby nie a nie roztiahnuť, takže som si pomyslel - pravda, oveľa neskoršie
- že človek od strachu nie vždy drkoce zubami. Dych sa mi zastavoval,
usínal som, vyčerpaný fantastickým vypätím, akoby ma rozťahovali a
chceli zo mňa urobiť čosi dlhé a rútiace sa do lipkavej nekonečnosti ako
tento vlak.
Zrazu so vozeň zastavil.
Náraz bol taký prudký, že som roztiahol zuby a prsty ešte skôr vypustili
remeň. Dvierka sa otvorili. Podľa netrpezlivého fučania rušňa bolo jasné,
že vlak sa čoskoro pohne. Šťastie bude, ak najbližšia zákruta nie je ďaleko
od stanice a zrútim sa dolu násypom, kým sa vlak ešte nerozbehne. Ale
hneď som si spomenul, že pri stanici býva vždy hrúza stĺpov. Zľakol som
sa. Cítil som sa zúbožený a unavený.
Biela ruka zodvihla vrchnák debny.
Prižmúril som oči od radosti. Silné, vysoké a veselé slnko a pomalý,
pokojný vietor rovín zaraz odviali únavu.
Aj prižmúrenými očami som videl dlhého kuchára s ružovou tvárou a
zamúčenými fúzmi, ktorý sa ma pýtal:
„Ako si sa sem dostal?“
„Vliezol som,“ odpovedám.
„A kde ideš?“
„Do Petrohradu."
„No tak musíš sadnúť na spiatočný vlak: my ideme do Vladivostoku.“
„A toto je aká stanica?“
„Miškino.“
„Aj tak dobre.“
Pozrel som skúmavo na kuchára. V ruke držal misu polievky, ktorou sotva
chcel počastovať mňa. Na kraji misky ležal kus chleba.
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„Čo nejdeš von?“
Kuchára ľakalo moje meravé mlčanie.
Aby som ho nastrašil, privrel som oči - ostatne privieral som ich aj od
šťastia, že vlak zastal.
„Zdrevenel si? Juj, ako sa mu čká!“
Kuchár ma zdrapil za plece, podvážil kolenom a vyhodil na zem. Viete si
predstaviť - keď ma chcel podoprieť kolenom, musel sa postaviť na jednu
nohu, o pretože misku nemal kam položiť a ešte sa aj zľakol mojich
bledých líc a zatvorených očí, polievka sa mu, prirodzene, vyliala na mňa.
Na prsiach mi ostal kúsok chleba a krátka barania kostička, z ktorej bolo
už obkrájané mäso.
Vlak už dávno, dávno odišiel, a ja som ešte stále ležal skrčený, hoci som
sa pokúšal žuť chlieb.
Len čo som však zazrel po nástupišti kráčať svalnatého žandára, už aj som
bol na nohách. Hneď mi prišiel na rozum môj revolver.
Urobil som kotrmelec, nie preto, aby som pobavil žandára, ale v tajnej
nádeji, že sa mi konečne ten prekliaty revolver vyšuchne čim ďalej z
vrecko a budem si môcť pokojnejšie obzrieť drevené nástupište i ľudí, čo
sa po ňom prechádzajú.
Asi na päť krokov odo mňa sa vzďaľovali dve postavy: neznámy
prihrbený dôstojník a dievča v bielej blúzke, s klobúkom v ruke. Okamžite
som spoznal aj klobúk, aj blúzku, aj dievča.
Otriasol som sa z prachu, dobehol som dievča a povedal som
najpokojnejšie, ako som vládal:
„Zdravím vás, Rabiga. Dostali ste môj list? Vlastne kdeže! Núbiu som
odoslal dnes a ja som lete! na tejto medenej opache, po ktorej už nieto ani
stopy. Nádherný vlak, čo poviete?“
„Tiež na poľovačku?“ spýtala sa Rabiga, zdržiavajúc smiech. „Počula
som, že ten váš kôň je genter?“
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VERUŽE GENTER!
Mlčal som, vrcholne urazený Rabiginým smiechom. Istá vec, že o
genterovi jej natáral Zacharin, indivíduum v mojich očiach teraz skoro
zlovestné.
Nepozdával sa mi ani kozácky dôstojník, čo kráčal popri Rabige. Oblečený
bol nie celkom podľa predpisov. Najmä jeho široká Čiapka s neúmerne
veľkým štítkom sa mi videla čudnou. Tvár mal opálenú do hneda, vyzeral
lak, akoby si z hornej polovice bol zotrel líčidlo, až mu zbelela, a líca i
bradu akoby si bol hrubo namachlil.
„Zoznámte sa,“ povedala Rabiga. „On je iba lovec, Vsevolod.“
„Biaškin,“ zamrmlal oficier a akosi neochotne mi podával ruku. „Skutočne
iba lovec.“
„V akom zmysle?“ spýtal som sa chladne, celkom bez záujmu, len aby reč
nestála.
„Mám totiž len jedinú smutnú náruživosť - lov.“
„A prečo by bola smutná?“
„Každá náruživosť je smutná, keď je len jedna. Človek má mať niekoľko
náruživosti.“
Nezdržal som sa ironickej poznámky:
„To je skutočne smutné. Ani čas nie je práve najsúcejší na poľovačku, kraj
rovný, suchý, s brezovými hájikmi a pasienkami, aká zver tu môže byť?“
„Ciernouchý vlk.“
„Čoo?“ spýtal som sa prísne, urazený oficierovou odpoveďou.
„Vlk s čiernymi ušami. Sultán vlkov. Varí ste v stepi nepočuli o tejto
legende?“
„Koľko je tam legiend!“
„O šťastí málo. Ale táto legenda hovorí, že ak každé ráno stúpite
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obidvoma nohami na kožu vlčieho sultána, vždy a vo všetkom vás bude
sprevádzať šťastie. Viete, pán Ivanov,“ povedal oficier zrazu úprimne,
„dávno som o vás počul a dovoľujem si vás ubezpečiť, že som vaším
starým obdivovateľom.“
„To som teda nevedel!“
„Všeličo nevieme,“ preriekol oficier a priložil dlhé, červené prsty k štítku
čiapky. „Napríklad ste nevedeli o vlčom sultánovi, a teda ani o svojom
šťastí. Ale ja sa naháňam za týmto vlkom už niekoľko mesiacov. Zajtra sa
stretneme v poli, Rabiga?“
„Určite!“ odvetila Rabiga až zbytočne zápalisto.
Dôstojník zišiel drevenými schodíkmi z nástupišťa a neobzrúc sa kráčal
popri parnom mlyne k zelenému domčeku, kde ho čakal pucák s dvoma
koňmi.
„Kto je to?“
„Mobilizovaný dôstojník.“
„Ako vidím, obliekol sa dajako napochytre.“
„Povedzme, že mal oblek dávno pripravený - pre juh. Dávno vedel, že má
ísť proti Turecku.“
„Aj Turecku sme vypovedali vojnu?“
„Tak sa mi zdá.“
„Čo robil pred vojnou?“
„Obchodoval s dobytkom ako my. Je napríklad presvedčený, že stáda je
výhodnejšie predávať v Čeľabinsku ako v Kurgane. V Čeľabinsku je
viacej veľkokupcov a v Kurgane jediný Jevstafiev, ostatných zničil.“
„Mne na tom nezáleží.“
„Zato nám áno!“
„Vidím. Zabijem vlka s čiernymi ušami a darujem vám ho.“
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„Prečo?“
„Pre šťastie. Vy ho tak potrebujete!“
„A vy?“
„Ja chvalabohu nemám dobytok.“
„Ďakujem za dobrú snahu, Vsevolod, ale čiernouchý prinesie šťastie len
tomu, kto ho zabije.“
„Prelo ste na poľovačke?“
„Možno oj preto.“
Pozrel som jej do tváre. Akú má čudnú tvár, ani zo sadry, bezvýraznú.
Ľutujem ju! Vždy som bol k nej kamarátsky, aj ona ku mne, a teraz zrazu
ako dvaja cudzí, nenachádzame slov, aby sme sa od srdca pozhovárali. Ja
som sa jej nepýtal, čo mieni robiť, keď skončí gymnázium, ona sa
nezaujímala, ako sa mi žilo na Urale a prečo sa vraciam do Kurganu.
Ostatne, vycítila moju ľútosť, clivo pozrela na mňa a povedala:
„Príďte, Vsevolod, bývame asi tri versty od dediny. Každý vám ukáže
cestu. Pohostime vás kumysom.“
A odišla.
Zájazdný hostinec, kde som čakal na Núbiu, stál pri rázcestí: všetky stáda
šli okolo.
Vyhrieval som sa na brvnách, naváľaných pri bráne, a díval som sa na
hnusnú, neopísateľne špinavú, vydranú hradskú. Kálal som, že Núbia musí
dôjsť o také tri-štyri dni. Opanovala ma podvedomá, a povedal by som,
zúrivá istota, že práve ja budem ten, čo zabije čiernouchého vlčieho
čarodejníka.
Niekoľko ráz, vždy neskoro večer, prebehol okolo na koni dôstojník
Diaškin. Spoznal ma aj v prítmí. S rukou priloženou k veľkému štítku
zadržal koňa a spytoval sa nervózne preberajúc uzdu.
„Odpočívate! Šťastný človek! A ja musím čoskoro na front.“
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„Čo čiernouchý?“
„Honíme ho,“ odpovedal a už napäl uzdu a zodvihol bič.
„Honiť honíte,“ pomyslel som si, „ale smrteľná rana patrí mne.“
Rozhodnutý, že smrteľnú ranu vlkovi musí zasadiť moja ruka, vypýtal som
si od hostinského starý, nepotrebný korbáč, odrezal som si polovicu
opaska, vybral som z revolvera dve guľky - ostali tam ešte dve - rozgniavil
som ich a vplietol na koniec korbáča. Korbáč sa hvízdavo zatínal do brvna
a drobil tmavú kôru. „Takto mu dám po lebke, takto mu dám!“ myslel som
si, zasadzujúc v duchu údery vlkovi.
O dva dni sa zjavil na hradskej Gabitbaj. Nadskočil v sedle od
prekvapenia, keď sa dozvedel, že sa chystám poľovať, a to ešte na
čiernouchého! Ostatne, keď Alah chce. Slanú sa aj inakšie divy. A kníšuc
sa 'v sedle, poradil mi, aby som len mocne držal uzdu. „Od takého
čudesného koňa sa dá všetko očakávať.“
„A prečože je čudesný?“ spýtal som sa.
„Je to rodený vodca,“ odvetil Gabitbaj, „len čo som ho pustil do stáda, o
hodinu Šlo už celé stádo za nim. Bojím sa, syn môj, či ťa nevedie za
sebou. Ostatne, to by bolo ešte najmenšie zlo.“
Dal som Gabitbajovi za pravdu, poďakoval som sa, vysadol na Núbiu a
pobral som sa do jurty Rachmana-Azaja.
Rabiga ma čakala, akoby jej to niekto bol telefonicky oznámil. Priviazal
som Núbiu o kôl. Rabiga mi vyniesla veľkú čašu kumysu a povedala ticho:
„Otec spí: cválali sme celý deň, hľadali sme vlkov…“
„Našli ste ich?“
„Nie,“ povedala so smiechom. „Ak mám povedať pravdu, mám už dosť tej
honby za vlčím šťastím.“
Jurta stála na kopci. Na jednej strane kopca sa rozprestierala dolina s
lúkami, stohmi sena, stromami a riečkou, na druhej step s chlpmi mŕtvolné
driemajúcej paliny a v diaľke na obzore sa modreli našuchorené brezové
háje. Bol večer, zapadalo nemilosrdne pálčivé slnce - aká príjemná bola
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myšlienka na chládok! Noe taká mesačná, nikde sa neponáhľam, nuž
lenivo popíjam kumys a vravím:
„Zbytočne sa umárate: vlk je môj.“
„Tým lepšie.“
A Rabiga sa vyčerpané spustila vedľa mňa do trávy. Hoci tvár mala stále
rovnako nehybnú ako zo sadry, cítil som, že jej duša smúti a túži.
Rozhodol som sa, že sa nebudem spytovať: keď chce, sama povie.
„Vidíte?“ ukázala na jazdca, ktorý zišiel z koňa pod kopcom a pomaly
stúpal hore. „Hneď z Čeľabinska, hneď z Kurganu. Ceny dobytka stúpajú.
Hneď sú v Čeľabinsku vyššie o päť rubľov za kus, hneď v Kurgane Jevstafiev špekuluje s cenami…“
„Veď Mark Andrejič je váš priateľ, Rabiga. Musíte mu aj ustúpiť.“
Odmlčala sa, potom pokračovala:
„Odhovorte môjho otca! Od Jevstafieva sa odvrátil celý Kurgan. A my tam
staviame dom.“
„Ale čo?!“
„A budeme tam bývať. A vám prenajmeme izbu,“ doložila nečakane,
zrejme odhodlaná na všetko.
Usmial som sa.
„Ďakujem. Teda Rachmana-Ajaza treba odhovárať? Ale prečo?“
„Povedala som.“
„A vy si myslíte, že to zapôsobí?“
„Diaškin už toľko vychvaľoval vašu múdrosť.“
„Kurizuje vám, Rabiga, však?“
Rabiga sa ticho zasmiala:
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„Biaškin? Mne? Vravím vám, je lovec a nič viac. Aj v sa mu páčilo preto,
že vidí vo vás budúceho veľkého poľovníka.“
„Dokonca veľkého!“
„Ubezpečujem vás, je prezieravý. Pokladá vás zo veľmi odvážneho. Prelo
som sa aj rozhodia obrátil sa na vás.“
„Nuž viete, Rabiga, mne bude milšie stretávať sa s vami v Kurgane oko v
Čeľabinsku.“ A vyhŕklo zo mňa; „Priznám sa, mám Kurgan rád!“
Takto ma prefíkaná Rabiga nahovorila predstúpiť pred hrozný zrak sultána
Rachmana-Ajaza. Vlastne, ja osobne som sa bo nebál. Nanajvýš spustí
krik, čo ja viem, zaženie sa na mňa korbáčom alebo prinajhoršom nahucká
na mňa psov - lenže ja mám vo vrecku revolver a v ruke korbáč s
olovenými guľkami… Uvidíme! Nie je síce nijaké potešenie nadobudnúc
takého nepriateľa ako Rachman-Ajaz, stačil mi aj Jevstafiev a Zacharin,
nuž ale odvaha je odvaha.
„Sadnite si,“ povedal Rachman-Ajaz. „Vypime si kumysu. Dávno som vás
nevidel a Biaškin rozprával o vás veľa pekného. Sial sa z vás celkom
slávny džigil. A teraz ste dokonca prišli poľovať na Čiernouchého?
Príjemné súperenie, však?“
„Pán Rachman-Ajaz,“ odvetil som, „prirodzene, s vami je vždy príjemné
súperiť. Ale prišiel som k vami v inej veci.“
„Z vašich úst všetko rád počujem.“
„Pán Rachman-Ajaz! Jevstafiev vás zaťahuje do nevýhodného obchodu a
chcem vám to priamo povedať!“
Rachman-Ajaz mlčal. Ako sa len zmenil! Aj teraz má na sebe široký,
parádny lemovaný plášť, zamatovú čiapku s kožušinovou obrubou, veľký
okrúhly metál na hrubej striebornej reťazi, vybíjaný strieborný opasok, ale
bože môj, aké prepitá tvár, aké zapálené viečka, oké hlboké vrásky nad
obočím i od nosa, až po bledé ustal
„No, čo zlého môžete povedať o Markovi Andrejičovi?“ provokovala
Rabiga, prerušiac naše mlčanie.
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„Okradne vás.“
Hovoril som dlho, zápalisto, smelo.
Rachman-Ajaz sa chúlil do širokého plášťa. Rabiga ma občas prerušovala
udivenými výkrikmi:
„To nie je možné! Ozaj by to bolo tak? Nože to zopakujte, otec dobre
nepočul.“
Nepáčili sa mi jej repliky. Zarazila ma najmä jedna, keď Rachman-Ajaz po
mojom dlhom výleve povedal:
„Vy nadávate na Jevstafieva, on nadáva na vás. Vraví, že ste zlodej a
falošný hráč.“
„A možno má aj pravdu!“ ohlásila sa zrazu Rabiga. Moja odvaha a
otvorenosť nevyvolali Rachmanovi-Ajazovi na tvári ani zúrivosť ani
pohŕdanie. Bola to kamenná tvár.
„To je všetko?“ spýtal sa.
„Všetko.“
„Ďakujem vám za úvahy, ktoré ste mi zdelili,“ povedal Rachman-Ajaz.
„Bude sa páčiť ešte kumys?“
Poďakoval som sa a vyšiel som.
Rabiga šla za mnou.
„Výborne ste hovorili, Vsevolod.“
„Ani vy nie najhoršie, Rabiga.“
„Som presvedčenú, že váš rozhovor zaúčinkuje na otca.“
„A ja zas pochybujem. Do ktorého hájika budete hnať zajtra
čiernouchého?“
Rabiga odvelila:
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„Pätnásť vierst od našej jurty uvidíte vľavo na ceste tri borovice a za nimi
hájik.“
Vzletne som sa jej poďakoval, vyšvihol som sa na Núbiu a pobral po ceste.
Prefíkaná beštia! Lenže ani my nie sme mechom udretí. A šiel som presne
opačným smerom.
Prešiel som nie pätnásť, ale tridsať vierst, zabočil som nie naľavo, ale
napravo, a hoci som nenašiel tri borovice, videl som pred sebou hájik z
hrubých briez, medzi ktorými sa dalo veľmi dobre schovať.
Nerozložil som votrú, iba som zložil Núbii náklad, pripravil si revolver,
zavesil korbáč na pravú ruku a Čakal som.
Podľa viacerých príznakov - celkom rovná step, nijaké pastviny, jazerá, a
leda ani kopčeky, plytká riečka, pri ktorej pastieri kde-tu zapaľovali ohne bol som pevne presvedčený, že čiernouchého budú duriť práve sem. Ale
ako? S honcami? Či so sokolmi? Alebo len pomocou rapkáčov?
Bál som sn trochu aj Núbie. Čo urobí, keď zazrie vlka? A ako bude
cválať? Veď som ani raz nevyskúšal Jej cval. Čo ak bude cválať tak, že sa
mi otvorí rana na hlave?
Ráno sa ťahala od riečky riedka, vlnistá hmla, slabo zaváňajúca dymom.
Okolo siedmej sa rozplynula a zažiarilo slnko, ktoré sa sýto rozrástlo po
celom nebi.
Okolo desiatej som sa zrazu zachvel na celom tele a zbledol som, hoci ešte
nebolo nič vidieť ani počuť. Núbia sa nastražila. Zastrihala ušami, šija sa
jej napla a skutočne, ak kone môžu zblednúť, zbledla práve tak ako ja.
Ďaleko štekali psi, rozzúrení, že im uniká nepriateľ.
„Núbia! Koniec úvahám, nadišla hodina činu!“ vykríkol som a vyšvihol
som sa do sedla.
Schovali sme sa na kraji lesíka za starými, košatými brezami. Klinovitý
brechot - inak to neviem definovať - sa blížil. Znamená to, že je niekde
nablízku aj čiernouchý?
Ale nevidno ho, nevidno!
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Obzeral som sa bezmocne.
Vtom sa Núbia vzopäla, vyrútila sa z hájika, a zúrivým, neopísateľným
cvalom sa hnala k riečke, zrejme oproti sultánovi vlkov, ktorý zvetril koňa
i poľovníka a plazil sa po zemi tak, že som ho nezbadal.
Zrazu akási jamka, výmoľ, ktorý som predtým ani nevidel, a už bola Núbia
v ňom! Revolver, zdvihnutý aj s korbáčom, rozďavená, ťažko dýchajúco
papuľa starého vlka, strmý skok Núbie a vlka na kraj výmoľa - a čierne,
zúrivo čierne uši!
„Uf, čo za vzácna potvora!“ pomyslel som si slastne a stisol som kohútik.
Nový skok Núbie, a už ležím no kraji výmoľa, a ona si bezstarostným
knísavým krokom kráča k riečke, aby sa napila. V ľavej ruke cítim
pálčivú, pichľavú bolesť. Revem ako malé decko. Bolesť ma preniká kruto
a nevládzem ju premôcť. Neboli to mdloby ako vtedy, keď ma ovalili tým
závažím. Jasne vidím všetko okolo. Košaté, šumiace brezy, Núbiu,
vracajúcu sa od riečky, psov, stojacich obďaleč a brechajúcich na mňa vlk je leda voľakde pri mne.
S námahou som zodvihol zo zeme hlavu.
Nohy sa mi zapreli do mŕtveho vlka.
„Teda začiatok šťastia?“ myslím si. „Ale bolí to pľuhavé šťastie!“
A počujem Rabigin hlas:
„Alah! Ten jeho kôň je skutočne genter!“
„Toto je teda to šťastie!“
A hovorím nahlas a hrdo:
„Veruže genter.“

CHOROBA NA ÚVER
Bežali do Miškina po felčiara alebo aspoň po voz. Miesto toho vlak
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dopratali kazašského miškára: drobného starčeka v ufúľanom plášti a
kožušinovej čiapke. Aj ruky mal starček drobné, ale bola v nich
neobyčajná sila: keď mi začal naprávať ruku, videl som všetky hviezdy.
„Pusť!“ skríkol som z celej sily.
„Keď si si ju vedel zlomiť, teraz trp,“ vravel miškár a nemilosrdne mi
vykrúcal ruku.
Pri všetkej krutej bolesti, pálčivej ako oheň, nestratil som vedomie. Jasne
som videl ustarostenú tvár Rabigy, Biaškina, bledú tvár Rachmana-Ajaza,
kone, sedlá, psov, počul som, ako poľovníci vykrikujú na seba, a pritom sa
mi práve tak zreteľne mihalo pred očami aj čosi čierne, pekné a zároveň
nejasné. Dlho som sa prizeral na toto čierne, pravda, nakoľko mi to
dovoľovala bolesť, a napokon som pochopil: „Ale veď je to kabát, ktorý
mi majster Ioann kázal odniesť žene do Šamdrinska! Aké Čudné,
nedajbože si spomenúť, kde som ho vzal a kam som ho položil. Pri hlave
mi ležia teraz fakírske potreby, sedlo, prikrývka… ale kam som schoval
kabát? A veď som sľúbil pod prísahou…“ Kabát mizol, zabúdal som naň,
ale keď mi ten prekliaty miškár začal zase preberať kosti, prikvačila ma
opäť zúrivá bolesť a opäť sa mi mihal pred očami čierny kabát. „Moment!
Veď majster Ioann, keď nasadal do vlaku, mi vari mimochodom povedal,
že kabát prepil. Áno, áno! Bezpečne sa pamätám, že ho prepil. Kde sa leda
vzal?“
Potom ma poľovníci uložili do voza na seno a hune a povozník, mladý
driečny Kazoch, viezol ma do Kurganu. Šialene ma natriasalo a hádzalo,
ukrutne som hrešil, ale Kazach, ktorý si stále pchal za zuby tabak,
opakoval len miškárove slová:
„Keď si si ju vedel zlomiť, teraz trp.“
A hľadiac na moju ľavicu, zakrútenú do brezovej kôry, dodával:
„Z teba je hotový strom, mládenec. No nič to. Strom žije pokojnejšie ako
človek.“
Kurganské nemocnice sú preplnené chorými záložníkmi. Vyšiel lekár,
rozviazal doštičky, zľahka sa dotkol mojej ruky, načo som zvrieskol, a
vraví:
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„Vylížeš sa. Zlomil si si ju v pravej chvíli.“
„Prečo v prevej chvíli, doparoma?“
„Nepovolajú ťa k vojsku.“
„Nie som odobraný.“
„Odoberú ťa, keď ti príde čas,“ potešil ma doktor na rozlúčku. Voz stál
naprostred ulice.
„Kde teraz?“ spýtal sa povozník.
Požiadal som ho, aby ma zaviezol do Šamaninov.
Ale Šamaninovci nemali už dom. Predali ho a presťahovali sa do kúpeľa k
Pavle, kde som nedávno býval ešte ja. „Taká veľká rodina, a v kúpeli?“
premýšľal som rozhorčene. „Čo ich k tomu prinútilo?“
Prišla Rabiga. Cez mesto sa jej nepatrí jazdiť na koni, nuž si najala fiaker.
„Pôjdeš k nám.“
Protestoval som. Radšej budem ležať tu na ulici alebo pôjdem k
Jevstarievovi ako ležať u Rachmana-Ajaza. Prečo? Nuž preto. Že je to
človek nečistý, ktorý sa obohacuje na ľudskej biede - slovo „špekulant“ sa
vtedy ešte nebolo vžilo.
„Je to môj otec,“ povedala urazene Rabiga.
„Mne je to jedno, či vám je otec alebo brat. A vôbec vás prosím, nechajte
ma no pokoji!“
„Ale musím vás niekam dopraviť. Poľovali sme spolu.“
„Zložte ma na brehu Tobola, pri Kurgane: tam je aspoň pekne.“
„Prestaňte s tými hlúposťami!“
Šli sme k Irme. Neprejavila bohvieaké nadšenie pri pohľade na poľovníka,
ktorý zabil zázračného čiernouchého vlka. Mala hostí a ponáhľala sa. Ale
spomenula si, že jej priateľka Olenka Nalusová nedávno stratila otca,
224

dvaja bratia jej narukovali a práve sa jej spytovala, či nemá známych,
ktorým by mohla prenajať izby.
Nalusovej domček bol v tej istej Harasovej uličke neďaleko synagógy, kde
sme v zime sedeli na lavičkách pri oblokoch, za ktorými kedysi odpočíval
básnik Zukovskij. Dali mi svetlú izbičku s mäkkou posteľou, so
záclonkami a vypaseným bielym kocúrom, ktorý driemal na stoličke a ani
sa len nepohol, keď videl nového obyvateľa. Izba bola lacná: štyri ruble
mesačne aj s kúrením. Domáca, urastená, bujná čiernovláska s prameňom
prešedivenýcb vlasov, nedala mi ani ústa otvoriť:
„Budete bývať na úver. Irma sa za vás zaručila.“
„Irma sa mohla zaručiť, lenže ja sa nezaručím. Ak vám ostanem dlžen…“
Domáca mi skočila do reči:
„Každý chorý býva na úver, a keď vyzdravie, potom to uhradí. Cez vojnu,
ak nie ste na fronte, sú dobré zárobky. Nerobte si starosti.“
Nuž som si ani nerobil, tobôž keď na mäkkej posteli aj bolesť popustila.
Pribehol Aľoška. Hovoril nahlas a čoraz ohnivejšie. Mestská duma nedala
objednávky starému otcovi-lampárovi. Celé leto bola Šamaninovská
rodina bez práce. Aj sa spoliehali na kožiarsky závod, ktorý staval
Jevstafiev, ale staviteľ, istý Petrov, keď sa dozvedel, že sú Šamaninovci,
nechcel sa s nimi oni zhovárať.
„Pavlodarský Petrov?“
„Parom ho vie!“
Navrhol som Aľoškovi, aby predal na bazáre všetok môj majetok, najmä
zato, že…
A zasmial som sa.
„Čo sa smeješ?“
„Smiešne mi je. Kordy mi predal obchodník Šeľuga a v Jekaterinburgu
som sa zoznámil s falošným hráčom, ktorý sa volal Talyga.“

225

„Podobnosť mien, nič viac!“
„Nie celkom.“
„Aký si ty čudný!“
„No dobre. Tomu Šeľugovi som ešte dlžný, celkom som na to zabudol.
Fakírske potreby chcem predať späť jemu.“
„Kupci sa nájdu. Jevstafiev rozpustil svojich učňov, ale remeslo osialo.“
„Bodaj by ho radšej nebolo!“
„Myslíš?“
Aľoška zohral moje veci. Prosil som ho, aby zároveň predal aj Núbiu,
ktorú Rabiga odviedla k nim. Aľoška zvraštil čelo a povedal, že Núbiu
predať nemôže, lebo je to zázračný kôň!
„Hlúposti a povery,“ povedal som. „Ani Núbia nie je zázračná a
čiernouchý vlk tým menej.“
„Ešte uvidíš! Usmeje sa na teba šťastie, Vsevolod.“
Ukázal som na zlomenú ruku.
„No a čo, bolo by lepšie, keby ti na fronte šrapnel prerazil hlavu?“ povedal
Aľoška.
Šťastie sa na mňa skutočne usmialo. Trhovec Seľuga, ktorému sa dobre
vodilo, zaplatil za moje veci o najmä za fakírske potreby slušné peniaze, a
čo je hlavné, nežiadal naspäť dlžobu. „Chorý je? Môžem počkať. Mne
nehorí.“ Prekvapujúca ochota.
Aľoška po dlhom prehováraní a škriepkach pristal na to, že si požičia
štvrtinu z utŕžených peňazí. Ušlo sa mu okolo sedem rubľov.
„Nie ti je za nimi ľúto?“ spýtal sa.
„Za peniazmi?!“
„Nie za peniazmi, ale za fakírskymi potrebami.“
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Zase som mu ukázal na ruku.
„A či sa nezrastie?“
„Zrastie, ale bývalá šikovnosť bude fuč…"
„A možno je to oj lepšie?“
Spomenul som si na jekaterinburské jarmočné búdy, na závažie, na Zlatý
roh a povedal som, že je to ozaj vari lepšie.
„Ale predsa ich zato škoda. Cez leto, keď nieto roboty, bol by som mohol
chodiť po jarmokoch, a teraz čo?“
„Nestratíš sa,“ s istotou povedal Aľoška. „Máš čiernouchébo.“
Práve pri týchto slovách sa zjavil jazdecký dôstojník Biaškin a niesol
ručne vyrobenú vlčiu kožu. Ležal som no posteli. Rozprestrel ju na dlážke
a potľapkávajúc čierne uši, spýtal sa;
„Pekný čarodejník, čo?“
Vlk bol naozaj obrovský a ten, kto vyrábal kožu, pridal ešte jeho papuli
zúrivý výraz. Papuľa sa na mňa hrozne škerila.
„Výborne urobené,“ povedal som.
„Veď som vám vravel, že som lovec.“
„Vari ste ju sám vyrobili?“
„Ktože by ju bol lak chytro?“ povedal Biaškin a bral si čiapku s
velikánskym štítkom. „Zbohom. Ak vyžijem, prídem sa na vás pozrieť,
oké je to fakírske šťastie.“
„Obávam sa, že mi nebudete závidieť.“
Biaškin si znova sadol na drevenú stoličku.
„Ktovie! Ináč sa musím priznať, som závistlivý. To je zlá vlastnosť. Sám
si to uvedomujem. Preto som mal aj celý život zmätený, zle som sa učil,
gymnázium som skončil len pobiede a jazdecké učilište ešte horšie. Viete,
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a závisť, tá vám nemá medzí; nezávidel som napríklad svojim vrstovníkom
a spolužiakom, ale vždy tým, čo boli o päť rokov starší odo mňa. No ozaj
hlúposť! Keď som dovŕšil tridsiatku, natrafil som na vášeň - poľovníctvo,
kde závisť nemá miesta: všetci poľovníci sú rovnako šikovní, múdri a
šťastní.“
Zasmial sa a vstal.
„Dnes odchádzam.“ Zohol sa a nežne pohladil čierne uši.
„Vzácny zver! Spoľahnite sa naň.“
A zase sa zastavil.
„Viete o tom, Vsevolod, aké bájky kolovali o vás v Kurgane?“
„Nepočul som."
„Škoda. Teraz je vojna, ľudia majú iné starosti, bájky zatíchli. Ale len čo
sa im vojna zunuje, vynoria sa opäť. Takže ešte užijete slávy."
„Ako svätec?“
A porozprával som mu, ako sa mi klaňali boby pri kúpeli.
„Niečo podobné. Ale ešte vznešenejšie. A hlavne vedia, že nie ste zas taký
nábožný mladík, Kurgančania si vymysleli tieto historky bez nádychu
zbožností. Proste, bohatier, silák, a pritom sa tá sila spája s mimoriadnou
obratnosťou. Ženie sa mrak. Pri Kurgane, medzí rozdrobeným ľadom,
nesia loďku s tromi deťmi. Samozrejme, revú. Vy sa vrhnete do ľadovej
vody, preplávate tuším tri versty, dohoníte loďku, vyskočíte na ňu,
priveslujete s ňou k brehu a na vlastných pleciach vnesiete deti do mesta.
Stalo sa niečo podobného?“
„Kdeže!“
„To som rád. Fantázia, založená na nejakom fakte, nestojí sa deravý groš.
Fantázia, najmä ľudová, musí byť nespútaná, originálna. Vtedy je
nádherná. Ja som totiž trochu národopisec a ako-tak sa v tom vyznám.
Druhá vec - vyniesli ste z horiaceho domu dve starenky. Horci vraj
smolínovský mlyn. To by som tak veril! V mlyne nebolo za požiaru ani
duše. Tretia legenda je bitka s policajným náčelníkom za to, že
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nespravodlivo zatkol robotníkov balakšinovského závodu pri štrajku.
Náčelníka ste tak stĺkli, že v strachu, aby sa to neopakovalo, prisahal
nikoho viac nezatýkať.“
„Patriarchálne spôsoby.“
„Výmysel je patriarchálny, ale spôsoby - kdeže!“
„No a Jevstafiev, či ten nie je patriarchálny?“
Netrpezlivo som čakal na odpoveď. Návštevníci, ktorí ku mne chodili,
zrejme sa vyhýbali rečiam o Jevstafievovi. Akiste ma nechceli rozčuľovať.
Z toho som usúdil, že Jevstafiev nadobudol obrovský vplyv. Biaškin bol
kupec s dobytkom, ale veľmi priemerný a okrem toho odchádzal na vojnu,
takže Jevstafievovi nemohol ani závidieť jeho úspechy, ani sa z nich tešiť.
Toto ja potrebujem! A striehol som na presné správy.
Biaškin si poklopkával po štítku na čiapke osinetým maličkom, ktorý si raz
dokaličil pri neopatrnom zaobchádzaní so zbraňou, a vravel:
„Pekná patriarchálnosť! Nestal mu, že má v hrsti všetky sibírske jarmočné
búdy, celú, aby som tak povedal, patriarchálnosť, ba nielenže mu to
nestačí, ale pokladá to aj za ponižujúce. Áno, prosím, za ponižujúce! Chce
sa dostať do prvej gildy, stať sa mešťanostom, viesť zasadnutia, zadávať
objednávky. Porátal si, že má na to už dosť síl a po prípade s truhličkou.
ktorý poznáte, prešiel do útoku. Ale sa prepočítal! Sibírski kupci sú
zlosynovia, podvodníci, ale podvodníci namyslení a protiví sa im pripustiť
do svojej spoločnosti podliaka, čo nemá v sebe trochu hrdosti. Nuž si
pobrali svoje podiely z Jevstafievovho kožiarskeho podniku.“
„A kde mali oči predtým?“
„Mysleli si, že pomaličky-potichučky nadobudnú moc nad Jevstafievom.
Jevstafiev sa zľakol, rozpustil svoje ,lýceum', rozišiel so s mnohými
cirkusantmi a hybaj - do boja proti kupcom! Súri so stavbou závodu,
sklady zapratal kožami, doviezol stroje, ale úver nemá. Nuž sa zobral do
Jekaterinburgu.“
„Videl som ho tam.“
„Pri kartách?“
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„Pri kartách.“
„To je jedna stránka. A druhá stránka, prečo sa jeho hra skončila úspešne,
súvisí s vojnou. Žiadal si objednávky na čižmy, kapsy, chomúty, postroje.
Šikovný! Podujal sa vyrábať nielen kože, ale aj všelijaké kožiarske
výrobky.“
Biaškin sa zasmial:
„Nie, to leda ozaj nie je nijaká patriarchálnosť!“
„Kam odchádzate?“
„Môj milý.“ povedal lenivo, „už viete, že na vojnu.“
„Nepovedali ste to hlavne!"
„A to?“
„Či Jevstafiev vyhral alebo nie?“
Biaškin si znova sadol na stoličku a povedal ticho:
„Keď vy ležíte pokojne v posteli, to znamená, že ešte celkom nevyhral.
Ale vôbec, poviem vám ozaj z úprimného srdca, vykašlite sa na toho
Jevstafieva! Komár si môže bzučať zlostne ako chce, ale vlk si len beží a
beží."
Mlčky som ukázal na vlčiu kožu.
„Sláva sa aj to, nepoviem,“ smutne preriekol Biaškin, „ale len raz.
Pamätajte, len raz! Nepreceňujte svoje sily, milý môj. Vy sto ešte celkom
chlapec, a ten hnusník je už vekom zošlý". Tak sa to tuším vraví?“
„Už je neskoro.“
Biaškin vstal.
„Áno, bojím sa, že neskoro.“
„A možno ten čiernouchý pomôže.“
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„Dal by boh!“
Pohladil ma po hlave a pobral sa k dverám, akoby sa mu nechcelo. Tu sa
ešte raz zastavil:
„A ste zaľúbený?“
Porozmýšľal som a vravím:
„Ani nie.“
„Škoda. Znie to banálne, ale láska dáva človeku krídla.“
„Ak mne niečo dáva krídla, je to láska k ľuďom všeobecne. Ale podľa vás
je tá láska hmlistá.“
„Tak je. A Rabiga?“
„Priateľstvo.“
„Irma?“
„Tiež priateľstvo, ale už slabšie.“
„Marfa?“
„Priateľstvo, najsilnejšie.“
Keď Diaškin zavrel za sebou dvere, vzdychol si:
„Škoda. Všetky nádeje treba teda vkladať do vlčej kože? Lenže to je
predsa koža, a nie krídla.“

MOHUTNE VÍŤAZSTVO RUSKÝCH VÔJSK
S rukou to šlo horšie ako s hlavou: uzdravovala sa pomalšie. Nosil som
sadrový obväz. Na uliciach sa ma pýtali, či som ranený. Ostatne, von som
chodieval málo a pozýval som si tiež málokoho; hanbil som sa, že bývam
v peknej izbe bez peňazí a zárobku.
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Raz pribehla Marfa, veľmi natešená. Vyhýbal som sa jej. Bol by som rád
pomohol Šamaninovcom. ale ako? Marfa chodila prať, drhnúť dlážky, čosi
šila. upratovala v lazaretoch, ktoré sa už objavili v meste. Schudla a bola
vari akási zlostnejšia. „Aj tak je to všetko dosť odporné, a ešte aj chlapi
dobiedzajú,“ ponosovala sa mi s núteným úsmevom.
Povedala, že Jevstafievov pomocník Poplavskij, ktorý zarobil na kožkách,
kupuje pozostatky tlačiarne Ľudových novín, čo sa presťahovala do
Omska - akiste mal v tom prsty Jevstafiev. Chcel si založiť vlastný
podnik! Poplavskij dostal už z Petrohradu písma, papier, farby,
nainštaloval stroj na plochú tlač a berie do práce Marfu, Aľošku a Stepana.
„Ožili Samaninovci,“ doložila veselo.
„A Jevstafiev vás tam nebude prenasledovať?“
„Má teraz iné starosti. Vyšvihol sa, pes!“
A Marfa zaťala zuby. Odmlčala sa, potom doložila:
„Aj tebe tam chceme nájsť miesto.“
Zaškúlil som na obväz.
„Korigovať predsa môžeš?“ spýtala sa Marfa. „Pero sa nemusí držať v
oboch rukách!“
Sneh napadol zavčasu, koncom septembra. Mysleli sme si, že sa rýchlo
roztopí, ale kdeže; len sa volil a valil.
Poštár vyhadzoval z tvrdej čiernej kapsy na úzky stolík predo mnou
zväzky telegramov, ešte vlhkých od lepu. Potvrdenky som si nachystal
vždy ráno na celý deň, aby som poštára nezdržiaval.
Rýchlo som porobil bodky a čiarky, kde bolo treba.
Okolo tlačiarne obchendovali chlapci.
Telegrafické správy sme kvôli zlacneniu a zvýšeniu pútavosti vydávali na
farebnom
papieri
na
šarlátovočervenom,
trávovozelenom,
ultramarínovom. Len čo správa príde, vysádžeme, tlačiar zakladá stĺpce,
stroj klope, a zase čakáme na poštára s čerstvými správami.
232

Sadzači driemu zatiaľ na baloch papiera. Dolievam atrament, mením pijak
v ťažidle, ktoré pripomína koleso, a keď sa poštár omešká, vyčkávam ho
už na prahu.
Dvere tlačiarne vedú na ulicu.
A z lesov stále prichádzajú na vozoch chlapi, mesto sa stále ozýva žiaľnym
ženským nárekom.
Po oboch stranách ulice idú bradatí chlapi v kožuchoch, v krátkych
kožúškoch i vojenských plášťoch, vedú si ženy okolo pliec, zavše so
Šmyknú z trotoára na cestu, a je to veľmi čudné vidieť ich napuchnuté,
vyplakané oči! Unavil ma tento prúd žiaľu a lásky, ktorý rozpútalo vojna.
A už ležali predo mnou ďalšie zväzky telegramov. Náhlivo som ich
rozlepoval a triedil: kde je začiatok, kde pokračovanie, kde koniec.
Štáb hlavného velenia oznamoval, že ruské vojská „po tvrdom boji
ukoristili mnoho zbraní čiarka zajatcov a bojom vyhnali nepriateľa z
Ľvova respektíve haliča bodka nepriateľ ustupuje v panike“. Dal som
telegram do sadzby.
Tlačiar, ktorý robil na akord, ma súril. Rýchlo som vymyslel titulok,
ktorého krása by nijako neutrpela tou rýchlosťou, a preto som oznamoval
veľkými palcovými písmenami krátku, ale obrovskú novinu:
„Mohutné víťazstvo ruských vojsk! Tisíce zajatcov!“
„Dobyté tri mesta: Ľvov, Respektíve, Halič!“
Na druhý deň uverejnil Kurganský hlásnik „List vidiečana“. Tento
„Vidiečan“ si na sto riadkoch petitu veľmi šikovne robil posmech z
tlačiarne, ktorá objavila dosiaľ celému svetu neznáme mesto Respektíve.
„Vidiečan“ sa pýta! veľmi ironicky. Aké hlavy obývajú toto mesto
Respektíve, koľko atramentu sa prelialo na dobytie tohto mesta?
Ďalej „Vidiečan“ uvádzal, čo našiel v „slovníku hlupákov“, Tento slovník
prináša správy o založení mesta Respektíve, Založil ho istý vnuk
ľavobočka kocúrkovského mešťanostu a obyvatelia sú prevažnou väčšinou
Kocúrkovania, ktorých dokonca aj v kocúrkovských krajoch uznávajú za
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idiotov.
Prepustili ma.
Keď ma Marfa vyprevádzala, spýtala sa smutne:
„Čo budeš teraz robiť, chudáčik?“
„Písať články,“ odvelil som zlostne.
„Správne. Choď do mestskej knižnice, poprehŕňaj sa v knihách, možno
skutočne oj jestvuje mesto Respektíve.“
Vyšiel som z tlačiarne bez haliera. „Vidiečan“ mi svojím listom naparil
obrovskú pokutu, ktorú mi strhli z výplaty.
Idúcky som zlostne rozmýšľal, že moje mesto Respektíve je možno
reálnejšie než toto mesto, po uliciach ktorého sa prechádzajú už načisto
fantastickí ľudia ako Jevstafiev. Aj Jevstafiev aj mesto patrí len do veľmi
sprostej n hlúpej vojenskej rozprávky! Čo je to za mesto? Hľa, mladý
práporčík s trblietavými náplecníkmi, vŕzgajúc novými, vysokými
čižmami, vedie svoju rolu do kúpeľa. Pod pazuchami trčia vojakom
metličky, zakrútené do uterákov. Na snehu ostávajú po nich suché brezové
listy. Rota spieva čosi junácke, divé, ale oči má clivé a zaslzené.

POKÚŠAM SA NAPÍSAŤ NIEČO IRONICKÉ
V mojej izbe na vlčej koži sedel a fučal Fillipinskij. Svinstvá, čo porobil,
odpúšťal sám sebe veľmi rýchlo a myslel si, že mu ich tak isto rýchlo
odpúšťajú aj iní. Keď teraz hľadel na mňa vypleštenými očami, červený
ako rak, nebolo to pre výčitky svedomia.
„Koberce si si zadovážil,“ povedal, ukazujúc na vlka.
„Neprišiel si náhodou ku mne kvôli kobercu? Radšej by si mohol ísť k
Zacharinovi alebo Kovaľovovi,“
„Kovaľov je preč a Zacharin ma vyhnal. Vraj takých podliakov ako ty
nepotrebujem ani na záplaty.“
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„A ja potrebujem?“
Nevšimol si moje slová a spýtal sa:
„Koho z Pavlodarčanov si stretol?“
„Nikoho.“
„Michejev ťa asi neprijme.“
„Prečo?“
„Odviedol som mu ženu.“
„Máriu?“
„Hej.“
„Hus sprostá!“
„Súhlasím. Je mi s ňou oveľa ťažšie ako samému. Musel som ísť za herca.
„Chcem na scénu! Tam je sláva, pocty!“ kričala. Nuž som šiel. Mám ti
povedať anekdotu?“
„Moju vlastnú?"
„Tvoju.“
„A načo mi je vlastná anekdota?“
„Z cudzích úst znie smiešnejšie.“
Dlho som čakal, kým sa Filippinskij zastaví, kým vyčerpá svoju zásobu
anekdot. Konečne zmĺkol. Sedel predo mnou oslabnutý, celý spotený, ústa
sa mu ledva pohybovali a nevyslovovali teraz už všetky slová vo vete.
Vzdychal, vzdychal, až horko-ťažko vyjachtal, čo ho dohnalo do Kurganu.
„Žena… narieka.
obohacujú.“

Nebezpečenstvá…

veľké

utrpenia…

všetci

sa

Známym spôsobom našpúlil pery a už som vedel, že teraz spusti anekdotu,
no bol som unavený a prerušil som ho:
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„Pretože láska trápi ľudí, trápi aj vás, Filippinskij, a núti vás robiť
impresária.“
Usmial sa a povedal:
„Orchester by som už mal, ale tržbu nemám.“
„Aký orchester?“ spýtal som sa prekvapene.
„Nie hudobný, ale herecký.“
„Súbor?“
„No, no.“
„Zháňaš divadelnú spoločnosť a pritom si zabudol aj slovo súbor?“
„Od ľaku a od hladu. Zachráň ma, Vsevolod!“
„Anekdotami? Môžem. Napísal som ich habadej.“
„Potrebujem hru.“
„Hru? Ale kdeže ti ja viem písať hry?“
„Desať anekdot samozrejme nie je hra, ale sto už hej. Hru treba hrať
súčasnú, rozumieš? Takú ako telegrafické správy na prvej stránke.“
„Napríklad?“
„V novinách a časopisoch som čítal, že v Moskve a Petrohrade hrajú s
veľkým úspechom vlasteneckú hru Mamonta Daľského ,Potopa Nemecka
´. Časopisy uverejnili úryvky, z ktorých bolo vidno, ako nemeckí
dôstojníci bezcitne zabíjajú bezbranných obyvateľov.“
„Hraj teda ,Potupu Nemecka'.“ povedal som. „Bude aj kasa, oj tlač bude n
lom písať. Vyšvihneš sa na prvého vlastenca, zatieniš Jevstafieva.“
Filippinskij vyfúkol zo seba mohutný prúd vzduchu:
„Nebol by to kumšt zahrať. AJ kostýmy môžem zaobstarať: doviezli
rakúskych zajatcov. Oficierov aj vojakov. Zbrane dá vojenský veliteľ,
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získame pre vlasteneckú hru ochotníkov… Lenže kde vziať text,
Vsevolod?“
„Text?“
„Nuž hej, text. Písal som do Petrohradu, do Moskvy Bassochinovi, ktorý
rozosiela všetky hry - vraj nie, autor si vydáva hru sám, za mimoriadnu
cenu. Nuž ale kde ja vezmem peniaze na mimoriadnu cenu? Napíš
vlasteneckú hru, Vsevolod!“
„Nemám v sebe vlastenectvo.“
„A myslíš, že Mamont Daľskij má? Obyčajný zlodej!“
„Chceš teda aj odo mňa, aby som bol zlodejom?“
„Keď ide o záchranu priateľa? My dochneme hladom, zatiaľ čo ty si
lebedíš na tomto čarovnom koberci.“
Povedal som:
„Dohre. Darujem ti ,Potupu Nemecka'.“
Spýtal sa ma vľúdne:
„Vari máš text, Vsevolod?“
Usmial som sa milostivo a dôstojne som povedal:
„Text?“ a poklepal som si po čele: „Tu Je text!“
Spočiatku som žartoval, ale polom mi prišlo na rozum, že ozaj napíšem
hru, ktorá sa bude vysmievať takzvanému „hurá vlastenectvu“, čo sa v
tých časoch veľmi rozbujnelo. Slovom, chcel som napísať pamflet.
Nebude to také ťažké: odporu voči vojne a vojnovej beletristike som mal v
sebe bárskoľko, herci neboli príliš nároční a dokonca aj moja neskúsenosť
dramatika mi do istej miery pomáhala - naivné situácie sa pod mojím
perom samy od seba menili na pamflet.
Filippinskij mi kúpil škatuľu sviečok a začal behať do barakov za zajatými
Rakúšanmi, aby mu požičali kostýmy; rozoslal herečky zo svojho súboru,
aby zhromaždili milovníkov divadelného umenia.
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Prevzal som nadpis hry Mamonta Daľského i číslo, pod ktorým ju
povoľovala cenzúra, a spísal som drámu „Potupa Nemecka“, v ktorej sa
hovorilo o tom, ako starobylý zámok v Poľsku so strašidlami a vetchými
starenkami, na čele ktorých stojí grófka Vladyčeková a kde sa vo dvore
usídlili so svojimi ženami i otcami ruskí sedliaci, povolaní k vojsku - ako
tento zámok neočakávane prepadne nemecká divízia. Rozvinuli sa
všelijaké príhody, zavše žartovné, ktoré som čerpal hlavne z repertoáru
jarmočnej pantomímy.
Keď si herci súboru a milovníci dramatického umenia prečítali hru, úplne
ju schválili, iba jeden ochotník, fúzatý úradník s hruďou ako nákova,
ktorého pred vojnou zachránila len prietrž, povedal:
„Treba do toho vsunúť nemeckého generála: ja mám na to prsia i hlas.“
„Bez generála sa nezaobídeme,“ povedala primadona, „ale ja nechápem
jedno, pán Ivanov, prečo hra opisuje Nemcov, keď na javisku môžu
účinkovať iba Rakúšania? Veď nemecké uniformy nemáme?“
„Čím väčšie nezmysly, tým jasnejší bude význam paródie,“ pomyslel som
si a chytro som premenil Nemcov na Rakúšanov, vsunul som generála a
vymyslel som na koniec hry „apoteózu ruského vojska“. Ale kde je
„Potupa Nemecka“? Nemci predsa zmizli! Položil som leda cez
Vladyčekovej zámocký dvor telegrafný kábel a akcie rakúskych vojakov a
dôstojníkov začal riadiť nemecký generálny štáb. Apoteóza spočívala v
tom, že mladý ruský dôstojník, ktorého mal hrať Aľoška, vbehne na scénu
a zvolá: „Hore ruky! Dolinu obsadili Rusi!“ Generál, ktorého úlohu sme
zverili statnému úradníkovi, odpovedá: „Rozkaz! Vzdávame sa
šľachetným a slávnym ruským zbraniam.“
Vstupenky na „Potupu Nemecko“ sa predali za dva dní.
Ale či už pre moju literárnu neskúsenosť, čí preto, že herci hrali túto
zlátaninu vážne, o či pre naivnosť obecenstva, dosť na tom, že moju hru
hrali skutočne oko drámu, o nie ako pamflet! Hercom tuho tlieskali, v
hľadisku sa ozývali vzlyky. Ešte ani moji priatelia - Marfa, Aľoška,
Danilyč - nechápali veľmi môj talent pamflelistu.
Našiel sa ten jediný človek, ktorý pochopil môj úmysel - aj to po svojom.
Do hereckej šatne pribehol úradník v uniforme daňovej správy. Na
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hranatom čele mu vystúpili kropaje rozhorčeného hnevu. Jachtal a triasol
sa od nezadržateľného vlastenectva.
„To je potupa Ruska, a nie Nemecka!“ zvolal.
Filippinskij, opojený úspechom, strčil mu pod nos niekoľko anekdot a
potom sa lenivo a chladno spýtal:
„Nepáčia sa vám azda herci? Tak si choďte do Umeleckého divadla a
dívajte sa na ,Višňové sady´.“
„Ja som videl ,Višňový sad´. Sám som písal o lom v našich novinách pod
pseudonymom ,Vidiečan´.“
„Vidiečania bývajú kadejakí,“ ešte pokojnejšie povedal Filippinskij.
„,Vidiečana´ treba chápať ironicky!“ vykríkol úradník hlboko pobúrený.
„A okrem toho som prišiel z Petrohradu, kde som videl originál .Potupy
Nemecka'!“
„Choďte si leda späť,“ povedal Filippinskij, „ale nám tu nebudete kaziť
reprízu.“
Na druhý deň sa v Kurganskom hlásnika objavil list „Vidiečana“. Na
dvesto päťdesiatich petitom tlačených riadkoch „Vidiečan“ oznamoval
podivuhodný príspevok „k dejinám mesta Respektíve“.
„V tomto fantastickom meste Respektíve,“ písal, „odohrávali sa zvláštne
divadelné predstavenia. Ak vypukla vlastenecká vojna, drámu veľkého
ľudu, brániaceho svoju vlasť pred vpádom Teutónov, zvrhli hlúpi herci na
hnusnú frašku s preobliekaním a trikmi. Na pozadí pohorenísk milovanej
otčiny nezmohli sa na iné ako na to, vytŕčať svoje polonahé dámičky, ktoré
by sa lepšie hodili na pobavenie voľakde pod vŕbou ako na divadelnú
scénu! A nielen to. Svoju hnusnú frašku maskujú ešte aj šľachetným
menom ruského vlastenca, ktorý uvádza v Petrohrade hru, napísanú so
shakespearovskou silou, hru ,Potupa Nemecka´, ktorá ostane na repertoári
ruského divadla po stáročia. V meste Respektíve sa prihodilo všeličo,“
písal na záver autor článku, „ale takáto hanebná vec sa nestala ešte nikdy a
táto udalosť je o to poľutovaniahodnejšia, že kurganské publikum vďaka
dôvere v petrohradskú autoritu sa tešilo a nadchýnalo hrubým falzifikátom,
ktorý sa podlo vysmieva z ruskej armády, prelievajúcej teraz krv na
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poliach veľkých bojov.“
„Vsevolod,“ vletel ku mne do izby zdesený Filippinskij.
„Musíš ma zachrániť."
„Ja?“
„Ty.“
Zrútený sa hodil na stoličku.
„Päť rokov nútených práci“
„Za výsmech ruskej ríše môžu dať aj desať,“ povedal som pokojne.
Filippinskij vyskočil a tresol päsťou po stene.
„Si podliak! Prečo si nenapísal na plagát svoje meno?“
„Ja by som bol, ale vtedy by ti neboli hru povolili.“
„Dobre by mali! Ä teraz ma volajú k policajnému náčelníkovi.“
Filippinskij na posmelenie vzal so sebou k policajnému náčelníkovi
všetkých svojich hercov. Policajný náčelník ich privítal ukrutne rozzúrený.
„Je vám známe, že do môjho mesta prihnali zajatcov? To znamená, že sa
sem už blíži front! Vy ste sa teda vysmievali ruskej armáde vo frontovom
pásme?“
„Dovoľte mi…“
Filippinskij otvoril ústa. Hercov sa zmocnila vnútorná triaška; čo ak spustí
anekdotu, ktorá sa vôbec nehodí na udalostí odohrávajúce sa v
náčelníkovej kancelárii?
Ale vtom sa policajnému náčelníkovi zrodila v hlave fantastická
myšlienka. Zodvihol vysoko pravú ruku.
„A čo ak?“
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A hlasom vysokým ako kostolná zvonica zaúpel:
„A čo ak ste nemeckí špióni?“
Založil si ruky za chrbát a povedal úsečne:
„Vypratať sa do dvadsaťštyri hodín, kým vás ešte neodovzdám
vojenskému poľnému súdu. Čečulin, zhabať im kasu!“
Čečulin, policajt neuveriteľne rovného držania a detsky okrúhlej tváre,
vynoril sa za hercami.
Ľutoval som potulných hercov, ale Filippinského ani za mak. Skôr som sa
tešil.
„Viem, že nie si dobrý človek,“ povedal ml pri rozlúčke na nástupišti.
„Závidíš ml slávu, priznaj sa!“
Nepovedal som nič.
„Písanku máš pri sebe?“
„Akú?“
„S anekdotami.“
Ukázal som si prstom na čiapku.
„Daruj mi ju.“
„No vieš, to je už bezočivosť!“
„Musíš nás predsa nejako odškodniť za to, čo sme utrpeli.“
Odpľul som si a dal som mu zošil. Predsa sme len do rodiny! A zhováral
som sa ďalej s Máriou a s hercami. Mária je pre mňa akási záhadná.
Schudla, zbledla a spaľuje ju akási zlostná, zanovitá radosť. Raz odchádza,
raz sa vráti k Michejevovi, raz zase vôbec chce žiť osamelo. Zrejme sama
chápe, že má slabé herecké nadanie, kočovať sa jej nechce, nie je zvyknutá
na hlad.
„Prečo si ma nenaučil sadzačstvu?“ spýtala sa.
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„Keby si bola požiadala, bol by som ťa naučil. Aj teraz je ešte čas.“
„Kdeže!“ hodila zúfalo rukou.
Okolo nás dôstojne preplával Filippinskij s kufrom v rukách.
„Do vlaku, herci, do vlaku!" preriekol slávnostne.

PODLIAK JE MOCNÝ, ALE PRAVDA MOCNEJŠIA
Zrejme preto, že som musel urobiť kríž nad fakírstvom, bola mi teraz taká
milá práca v tlačiarni. Ustavične som spomínal na vôňu farby, terpentínu,
na mokré formy, ktoré bolo treba rozoberať, na to, ako búchajú kasy pri
vyťahovaní, a na nové, strieborno lesklé typy v nich. Snívalo sa mi o
tlačiarni, o baloch papiera, o brožovacom oddelení, o knihárovi v zástere,
ako krúti koleso, spúšťajúce ťažký rezák. Ach, s akou rozkošou by som
stál teraz pri regáli a rýchlo kládol do sádzadielka lipkavé, terpentínom
voňajúce písmená! A potom by som dosial mesačnú mzdu, zaplatil by som
za izbu a opateru, aby mi nebolo trápne pozrieť do očí Irme Schmidtovej,
ktorá mi zakaždým, keď sa stretneme, povie:
„Len sa neostýchajte, Vsevolod, môžete byť chorý, dokedy sa vám chce.“
„Ale čo vášho otecka po mne?“
„Nuž, veď sme Pavlodarčania.“
„Akáže ste vy Pavlodorčanka! A potom, čo je to - povolanie, stav, trieda?
Zišlo sa niekoľko tisíc hlupákov, v piesočnatej stepi a myslia si, že nad
nich už niet nikoho na svete.“
„Ste zlostný.“
Bodaj by som nebol zlostný, keď trčím po uši v dlžobách! Mohol by som
odísť do iného mesta, v tlačiarňach je teraz miest koľko chceš, lenže Česť
mi nedovolí. Ujsť a nezaplatiť domácej, printerom? To by bola hanba.
Okrem toho som predsa sľúbil, že odhalím Jevstafieva článkami v
Jekateringurskom živote. A nielenže som sľúbil, ale som aj prisahal.
Marfa mi doniesla z tlačiarne úzke odrezky papiera a ja som horlivo písal.
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Písal som nesúvisle, hemžilo sa to výkričníkmi, otáznikmi, tromi bodkami
- písal som a vždy som to odhodil nabok, že si prečítam všetko o niekoľko
dní. Keď som si prečítal svoj výplod, zdal sa mi vždy bezduchý a
rozvláčny. Bolo to napísané bez talentu a banálne, fakty Jevstafievových
nezákonných činov nikoho nemohli zaujímať ani poučiť.
„Píšeš?“ spytovala sa Marfa, vstupujúc do izby s plným náručím listov, Čo
dýchali mrazom.
„Píšem.“
„Je to poučné?“
„Poučovať iných, to je asi najmenej mojou snahou. Učia silní,
revolucionári, ale ja som slabý, nepatrný a tesáky, ktoré u tebe zdajú
možno diviačími, sú len ako špáradlá.“
„Ale máš rád slobodu!“
„A predsa nemôžem opustiť Kurgan, akoby ma niekto držal za rukáv.“
„Povinnosť. Píš, Vsevolod. Podliak je mocný, ale pravda mocnejšia.
Chceš, porozprávam ti ešte niečo o Jevstafievovi.“
„Rozprávaj,“ povedal som, predstierajúc, že ma to veľmi zaujíma. Díval
som sa na jej úzke, výrazne krojené pery, na dva rady bielučkých zubov,
na sýtočervenú krv, čo presvitala cez jemnú pleť na tvári a na rukách. Aké
ľahké sú pohyby vysokého, štíhleho, ale nie vychudnutého tela! Belasý šál,
stiahnutý na obrvy, dodával jej očiam, ktoré otmaveli od pobúrenia, výraz
posmešnej prenikavosti.
Pred svetovou vojnou, medzitým, čo som sa ja potuloval po Urale,
rozpútala sa v Kurgane malá vojna medzi Jevstafievom a mestom, ktorá sa
ostatne začala ešte vtedy, keď som tu býval. Jevstafiev porazil najprv
drobných nepriateľov ako Šamaninovci a potom prešiel k väčším. Alebo
ich zničil, alebo si ich skrotil: škrobáreň Boľšakova a spol., parný
veľkomlyn Švetová, výrobu melasy Koltiševovej, pivovar PoklevskéhoKozella…
„Počkaj, veď tých predsa voľakedy sám postavil na nohy! Viem,
Jevstafiev sa mi chválil.“
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„O to väčšiu radosť mal z toho, že ich mohol doviesť na žobrácku palicu.
Koltiševovej sa zbláznila dcéra, Poklevskij Kozell sa zastrelil. Svetov bez
haliera vo vrecku ušiel z mesta a ostatných, čo padli pred ním na kolená,
zobral k sebe do zamestnania za mizerné groše, aby mal na koho revať a
koho urážať. Povedzme, že sú všetci vykorisťovatelia, buržoázia, ja ich
vôbec neľutujem, oni sami ničili iných, ale hovorím to prelo, aby si
pochopil, ako strašne ho nenávidia. A nielen v meste, ale v celom okrese!
Prirodzene, on je prvý, komu vozia predávať pšenicu, slaninu, mäso,
kože… ale škrípu pritom zubami! Píšeš?“
„Počúvam.“
„Tak píš! Nerozprávam ti to predsa pre zábavu. A ako vie ohovárať! Veď
niet človeka, ktorého by nebol ohovoril!“
„Voľajako to nechápem. Celé mesto so ho stráni a nenávidí bo, a pritom
verí jeho ohováračkám. Ak chce niekto rozšíriť klebetu, musí sa stretávať s
ľuďmi.“
„Robí to písomne. Udaniami. Poviem ti jeden prípad. Oproti jeho domu je
taká dolinka, pamätáš sa? Po obidvoch stranách dolinky si ľudia, čo
pracujú pri lesoch, postavili domy. Zničil ich. Ostali zruby. A teraz do
týchto zrubov začali z celého mesta znášať mešťania podochnuté mačky a
psov. Ukrutný zápach!“
Pustil som sa do smiechu:
„Prosím ťa, Marfa, čo je to za prípad? Obyčajné pestvo, nič viac.“
„Ty myslíš, že pestvo? A listy a karty, ktoré dostáva? ,Príbeh zmárnených´
alebo ,Pravdivá báj o podlom Markovi´?…“
„Mohla by si ml ich zaobstarať.“
„Zaobstarám,“ povedala chvejúcim sa hlasom.
Pozorne som sa na ňu zadíval.
„Čo ti je, Marta?“
„Myslíš si, že ja len sama znášam tie podochnuté mačky alebo píšem
karty? Nie veru! Nás je mnoho! Je to podliak nad podliakov,
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vykorisťovateľ nad vykorisťovateľov!“
„Verím.“
„Nie, neveríš!“
A spomenul som si na udupané pastvisko pri Kirgizskom poli vedľa
kurganu, z ktorého Jevstafiev vykopal truhličku s pokladom. Pamätám sa,
krátko po tejto udalosti som sa bol tam s Marfou prejsť.
Či len bolo krásne! Na kraji pastviska stádo. Pastier sa poumýval pred
raňajkami a prežehnáva sa, obrátený na východ. Dvaja bosí šarvanci
zaliečavo hľadia naňho: vezme ich so sebou, a Či odoženie? V diaľke no
obzore rovný pás tmavomodrého borovicového lesa. Predtým, ako sme
došli k pasienku, prebrodili sme sa cez Tobol a pred nami sa vynorili ostré
kontúry kurganu. pozostatky mlyna a zelené piliere po okrajoch tone. Nad
vodou sa vznáša ľahký, azúrový nádych hody. Koľko je vôkol lesku,
iskier, mäkkostí, hmotnosti, priestoru!
Vzdychol som.
Marfa zvolala:
„To som vedela! Už vzdychá za letom.“
„Uhádla si. Ťahá ma to.“
„Nikam nepôjdeš. Iba ak k armáde.“
„Ach, hej, hej!“
Marfa začala chodiť po izbe, spínala ruky o apelujúc na môj cit pre
spravodlivosť, rozprávala o boji medzi Jevstafievom a Zväzom sibírskych
mliekárskych družstiev, o ktorom sa Jevstafiev vyslovil takto: „Nebojím sn
družstevného socializmu, ale Rusi by so predsa len mali držať od neho čo
najďalej.“ Jevstafiev, ktorý so zrejme pokladal za stelesnenie mohutnej
ruskej sily, tak prigniavi zväz, že ledva dýchal a rozhodol sa preniesť
vedenie do Omska, kým je ešte čas.
„Bol som ešte tam, keď sn to začalo. Nuž ale či je to také nešťastie, že so
správa presťahovala? Veď kravy a maslo ostanú v okrese?“
245

„Bez majstrov? Majstri alebo odídu so správou, alebo prejdú k
Jevstafievovi, Balakšin, predseda správy zväzu, ponúkol Jevstafievovi
vyrovnanie a peniaze.“
„Predtým, ako šiel do Jekaterinburgu?“
„Práve keď bol v Jekaterinburgu n behal zo dodávkami koží pre armádu!
Veď zväz tiež chcel dodávať koze.
„Armáda dala prednosť monarchistovi?“
„A komu inému?“
Vystrúhala grimasu a hviždia.
„Nerob tu grimasy a nehvízdaj. Dievča, a také veci robí.“
„Ty si milý.“
Zastala si na vlčiu kožu - pre šťastie! - a navrhla mi, aby sme organizovali
miniatúrne predstavenia a zábavné programy po lazaretoch. Súhlasil som,
načrtol som plán, Marfa sa zaň zapálila a navrhla nový kúsok, ktorým sa
pomstíme Jevstafievovi.
„Pohrebný sprievod. Rakva. Na rakve nápis: ,Podliak! V otvorenej rakve
model Jevstafieva - ty ho namaľuješ, veď ti je príbuzný - a čert ho ťahá za
jazyk! Smiešne?“
Namietal som:
„Plytké. Zlá karikatúra. Treba mu vnuknúť hrôzu.“
„Áno, áno! To je ono, hrôzu. Rozmýšľaj, Vsevolod, rozmýšľaj. Vymysli
nejakú veľkú hru. Ak bude treba dvadsať-tridsať pomocníkov, ja nájdem.“
„Pouvažujem.“
Prišla o dva dni večer.
„Vymyslel si?“
„Ešte nie.“
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Počkala dva dni.
„Máš?“
„Nemám, Marfa.“
„Si proste zbabelec.“
„Ja? Ďakujem úctivo! A prečo žijem tu, keď mi každý deň visí závažie nad
hlavou?“ pochválil som sa pred ňou.
„Aké závažie?“
„Ale, to je také príslovie.“
Lenže už bolo neskoro.
„Aké príslovie, odkiaľ?“
„Malé je božie závažie, a všetky hriechy odváži.“
„Hlúposť! To si teraz vymyslel. Poď so mnou, pozrieme kožiarsky závod.“
„Jevstafievov?“
„Áno.“
„Načo?“
„Kvôli fantázii.“
„Aj tak mám príliš bujnú,“ odvetil som, ale mimovoľne ma to zaujalo.
Noc bola mrazivá, no hmlistá, najmä nad zemou. Vyššie žiaril prívetivý
mesiac o všetko iskrilo zádumčivým svetlom. Kožiarsky závod stavali za
mestom, vedľa erárnej pálenice a skladov. Za mrazivou hmlou sa dali tušiť
masívne steny. Zavše niečo tlmene zarinčalo: to pribíjali čosi v parnom
kotle, ktorý nedávno namontovali. Svetlo so ustavične zmeňšovalo, slablo,
ale vtom zasipela para a hmlu preťal plameň kotla, na pozadí ktorého sa
mrvili s lopatami v rukách ľudské postavy. Sipenie zmĺklo a vtedy bolo
počuť, oko po zamrznutej zemi zahrkotali vozy, naložené obrovskými
slohmi kože.
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„Marfa má pravdu,“ pomyslel som si, ohromený týmto obrazom, „toto
nemá patriť podliakovi Jevstafievovi, ale všetkým, všetkým!“
Marfin známy predák nám dovolil chodiť po dielňach, kde pracovali celú
noc.
„Súria,“ povedal, „vojna. A čo starý otec, Marfa?“
„Zase vari sľubujú lampy.“
„Dal by boh, Mark Andrejič sa trochu obmäkčil, chce byť mešťanostom,“
doložil predák a uškrnul sa.
„Činí pokánie?“ spýtal som sa.
„Asi.“
Marfa povedala:
„Teraz je výhodné kajať sa: stotisíc sedliakov uložia do hrobu, pomodlia
sa, postavia im kríže, a už je z toho zase milión zisku!“
„Vari je aj tak,“ prisvedčil predák.
Keď sme šli späť, povedal som Marfe:
„Čo povieš, neponáša sa Michal archanjel, pri ikone ktorého má Mark
Andrejič v kostole svoje miesto cirkevného dozorcu, na protojereja otca
Petra?“
Marfa porozmýšľala:
„Tuším.“
„A keby ho Mark Andrejič zazrel v metelici a na jeho rúcho a zdvihnutý
kríž by padalo svetlo, rozhodne by nezapochyboval.“

ČERT A RANNÁ OMŠA
Boli to pochabé dni! Detinské sa miešalo s vážnym, žiaľ s veselým.
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Marfa netrpezlivo začala uskutočňoval môj nápad. Prišiel Danylič, ten istý,
čo mi pomáhal v kúpeli. Sírila sa vôňa gleja, strojového oleja, zjavili sa
dosky, kúsky kovu, nejaké kahance. Madam Nalusovej sa to nepozdávalo.
Nuž ale čo po nej! Sotva sa dovtípi.
O ulicu ďalej, oproti Jevstafievovmu domu, stáli zruby, kam hádzali
mešťania zdochnuté mačky a psov. Pri zrube bo! výklenok, čosi na spôsob
verandy, ale nekrytej. Tento výklenok bolo veľmi dobre vidieť z oblokov
Jevstafievovej pracovne i z predsiene. Raz v noci, keď bola fujavica a
Jevstafiev odišiel na obecnú radu, osvetlili sme tento výklenok
reflektorom. pripevneným na susedný zrub. Zaplavilo ho žlté mihotavé
svetlo a dalo mu celkom neskutočný výzor.
A v miestnosti dobrovoľného hasičského zboru sme medzitým skúšali
malé scénky, ktoré sme chceli predvádzať v lazaretoch. Vyhrali sme niečo
milé a veselé - „Štedrovečernú noc“, pravda, nie úplnú, ale iba úryvky.
Zoju. Jevstafievovu dcéru, sme pozvali, aby hrala úlohu čeria. Ochotnícky
odmietali túto rolu: hanbili sa vystúpiť v trikote, aj keď na ňom mal byť
kabátik, „ale predsa skoro holé“. Zoja, nielenže sa nehanbila, ale bola
priam pyšná: po prvé prečo by neukázala svoju výbornú postavu - v
posledných mesiacoch veľmi schudla - a po druhé, mala už dosť otcovho
despotizmu. „Radšej brať čerta ako pokrytca,“ vyjadrovala; sa. Ovzdušie v
otcovom dome sa jej zrejme protivilo a, prirodzene, neprezradila, že hrá
čerta, hoci si myslím, že Mark Andrejič, zvyknutý na cirkusantských
čertov, by jej sotva bol zakázal túto úlohu. V poslednom čase sa vôbec;
málo zhovárala s Markom Andrejičom: popudzovalo ju vzrastajúce
priateľstvo medzi Jevstafievom a Panfilom Zacharinom, boli už skoro
nerozluční.
Keď sme pripravili všetko „na ilumináciu“, Marfa a jej priatelia mali
pustiť chýr, že Jevstafievov dom navštevuje čert a že odchádza odtiaľ pred
rannou omšou, ani skôr ani neskôr. Ako udrú prvý raz na zvon, vyjde.
Postarali sme sa aj o to. aby sa chýr dostal najprv do uší otcovi Petrovi,
chrámovému protojerejovi. Bol práve veľký pôst, spovede… Marfine
kamarátky sa na spovedi u otca Petra rad-radom priznávali, že videli
„jevstafiovovského čerta“.
„Ponáhľam sa na rannú omšu, a on šmyk z predizby do záveja.“
Druhá kamarátka povedala, že čert vyskočil na strechu a vzniesol sa
vozvýš s vírom fujavice, keď urobila nad mím kríž.
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Tretia sa priznala, že od strachu nešla ani do kostola, a štvrtá, že sa teraz
vôbec bojí chodiť na pobožnosť, keď sú tam v blízkosti čerti. To bo! už
načisto nezmysel, lebo Jevstafievov dom bol dosť ďaleko od
protojerejovho aj od chrámu. Časy boli, pravdaže, divé. barbarské. Po
ruskej zemi si verejne chodili diabli ako Rasputin a mních Illiodor - nuž
akoby nebol protojerej uveril v jevstafiovovského čerta!
Protojerej Peter takto nerozmýšľal. Uveril v jestafievovského čerta pre
niečo iné. Čert je čert. Jevstafiev je bohatý farník a čerta treba prelo
odháňať, a to lak, aby to pána nevyrušilo, neznepokojilo.
Protojerej Peter sa zdôveril so svojím úmyslom iba diakonovi Soloviovovi,
ktorý mal za ním niesť nádobu so svätenou vodou a kropeničku. Diakon
bol chabého zdravia a mal záľubu v tichých radostiach ako chrámový
spev, pôstne palacinky a hra na harmónium. A teraz má ísť do mrazu a
fujavice vyháňať čerta! Lenže pilierom v cirkvi je disciplína, nuž sa diakon
vybral za protojerejom do tej jamy levovej.
Protojerej v kompletnom chrámovom rúchu, v zamatovej mitre a mývalom
kožuchu, prehodenom cez plecia, zaslal si do výklenku a diakon sa učupil
vedľa, pri zrube do snehu, aby neprišiel s čertom do styku priamo, ale iba
nepriamo.
Čakali.
Ako sa blížilo k rannej omši, metelica stále slabla, a keď už mali udrieť na
zvon, stíchla úplne. Protojerejovi to bolo vhod, nemusí sa priblížiť celkom
k Jevstafievovej predsieni a v prípade nešťastia, keby sa čert, povedzme,
premenil na besnú mačku a skočil naňho, môže sa šuchnúť do zrubu a tam
vyčkať, kým zmizne.
Okolnosti sa vyvíjali priaznivo nielen pre otca Petra, ale aj pre náš plán.
Jevstafiev trpel nespavosťou a jeho dcéra Zoja mávala zas tuhý spánok,
najmä nad ránom.
A práve v tie dni ju jej milý - tiež z kruhu Marfiných priateľov - prosil, aby
sa mu ukázala v kostýme čerta, v trikote a kabátiku, aby ju mohol objať s
náruživosťou kováča Vakulu, ktorého hral v našich miniatúrach pre
lazarety. Darmo sa Zoja so smiechom vyhovárala, že sa to nepatri, že sa
hanbi, že ju napokon môže uvidieť otec - milý bol neúprosný. „Láska je
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vzájomná úcta a poslušnosť,“ dohúdal. Poslúchla ho. Nespoliehajúc sa
veľmi na ranný zvon, natiahla si trikot už večer, ľahla do postele a na
stolík položila budíček, ktorý nariadila na „o päť minút pred rannou“.
Hrozne sme tŕpli, že Zoja zaspí, že ju budík nezobudí a miesto toho, aby sa
prebudila na ranný zvon a vybehla do mrazu len v trikote a pláštenke, ešte
hlbšie zaspí.
Boli sme mladí, a hoci sme už veľa čítali o láske a videli! sme výbuchy
vášní v kinematografe, nepoznali sme ešte silu náruživosti, ktorá ovládala
zamilovaných.
A Zoja aj v svojom tuhom spánku začula cenganie.
Len čo budík zacengal, Zoja strčila nôžky do kožušinových snehoviek a
zabudnúc na pláštenku, iba v ružovom kabátiku - pravda, s kožušinovou
podšívkou - a v čiernom trikote vybehla ako strela na ulicu.
A vtom zadunel ranný zvon.
V tej chvíli protojerej Peter, zhodiac z pliec mývalí kožuch, namočil
strieborné kadidlo do nádoby so svätenou vodou, ktorá sa len tak triasla
diakonovi v rukách, a chrliac najstrašnejšie kliatby, začal kropiť ulicu,
dom i čerta, ktorý nič nechápal a len vypliešťal oči na strašného popa,
osvetleného fantastickým svetlom.
Cez obločné sklá sme videli bledú tvár Marka Andrejiča. Zapálené oči mu
iskrili, bol celý spotený a triasol sa. Čerta nevidel, ale zato celkom jasne
videl Michala archanjela, ktorý mal v jednej ruke kropeničku a v druhej
ohnivý meč, čo sme dosť šikovne namaľovali za protojerejora na stenu,
presne v úrovni jeho zdvihnutej ruky.
Čert sa šuchol späť do predsiene. Zhasli sme svetlo.
Protojerej usúdil, že predsa len nemôže nechať čerta v Jevstafievovom
dome, a zaklopal.
Vybehol Zacharin, bosý, iba v košeli, ako sa práve prebudil. Povedal, že
priahajú do koča, že Mark Andrejič sa zle cíti, posielajú po lekára.
Jevstafiev si poležal mesiac v posteli.
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Náš druhý žart po vyzdravení Marka Andrejiča bol vari zlomyseľnejší a
ostrejší.
Zapriahli sme trojku. Pohoniča som robil ja, preoblečený a maskovaný na
Jevstafieva. Na zadnom sedadle sedela cárovná Alexandra (Marfa), ktorá
objímala Rasputina (Aľošku). Trojka sa neskoro večer pri jasnom svetle
mesiaca zastavila z plného cvalu pod oblokmi Jevstafievovho domu.
Obrátil som sa tvárou do svetla a zatrúbil som. Na chvíľu sme znehybneli.
Priznám sa, čakal som, že Jevstafiev vypáli do nás z revolvera.
Na druhý deň mi madam Nalusová povedala:
„Už ste sa celkom zotavili, pán Ivanov?“
Vycítil som v jej otázke čosi výhražné. „Ale nikto predsa nevie," pomyslel
som si, „že sa mi ruka zahojila a vládzem dokonca poháňať trojku a že
obväz nosím len na odvrátenie pozornosti. Zbytočne sa obávam.“
„Cítim sa lepšie. Ale celkom zdravý ešte nie som.“
„Akože to, nie celkom! Boli sa tu na vás informovať ako na zdravého.
Polícia sa o chorých nezaujíma.“

STAROSTI
Bývajú starosti krušné, úmorné, a bývajú aj starosti ľahké, letmé.
Mňa trápilo čosi medzi tým.
Predovšetkým si musím nájsť pokojný príbytok. Zájazdný hostinec? Áno,
keď máš v poriadku papiere, lenže moje sú pochybné, nebudú ma chcieť
zapísať. „Ach, Ivanov!“ - a hotovo!
Žiadalo sa mi chodiť a rozmýšľať, ale po meste som sa trochu bál a za
mesto v týchto mrazoch a vo svojom chatrnom zvrchničku som sa
neodvážil ani vykuknúť Ukrutne som bol zvedavý, čo vie polícia o našich kúskoch. A či v Kurgane
pátra po mne jekaterinburský vyšetrovateľ pre Talygov prípad. Ale ak
vedia a pátrajú po mne, prečo prijali Máriu do Kočeševovej tlačiarne,
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ktorú podľa všetkého nepriamo ovládol Jevstafiev? Aby ma ľahšie chytili?
Ale veď aj bez Kočeševovej tlačiarne sa stýkam s Máriou skoro každý deň.
V búde, ktorá slúžila predtým za sklad fliaš, usídlili rakúskych zajatcov Čechov, obyčajných vojakov a pod dôstojníkov. Dôstojníci bývali v
poschodovom murovanom dome vedľa Jevstafievovho kožiarskeho
závodu. Stráž, prirodzene, nijaká: veď sú Slovania. Obyvatelia sa slobodne
stýkali so zajatcami. Ale pretože vážni mešťania, zamestnaní vojnou, mali
iné starosti ako zajatcov a senzácie, okulo barakov a hlavne okolo
poschodového domu sa večer motali nadšené kučeravé slečinky, ktoré mali
chýr „dobrých fialiek“. Predbežne neboli ešte nijaké reči a romány tobôž,
slečinky sa proste prechádzali v hlúčkoch pred barakmi a domkom niekedy
spievali pesničky, ktoré sa Slovanom veľmi páčili.

Bol to bezpečný kút, tichý, polomesto - polostep. Často som sem chodieval
na prechádzky. Raz som stretol Tatianu Petrovnu Pleščejevovú, dcéru
mokrousovského popa, ktorí kedysi chcela s nami kočoval po jarmočných
búdach. Tatiana Petrovna kráčala sama tou „príznačnou chôdzou“, ktorej
význam som dobre poznal zo šantánu. Keď som sa jej poklonil, vrhla na
mňa preľaknutý pohľad a neodvetila.
„Dobrý deň, Tatiana Petrovna,“ zopakoval som.
„Dobrý deň,“ odvelila neochotne.
„Čo je s vami?“
„Ťažká robota," odvetila. „Vo dne v obchode, večer tu. Treba jesť, piť. Aj
šatstvo teraz zdraželo. Všetko je drahé.“
A so vzdychom doložila: „A aké to bolo krásne!"
„Kde?“
„Nuž po jarmokoch. Vari ste zabudli?“
„Nieto veľmi na čo spomínať.“
„Ako to?“ chytila sa mojej námietky. „Spievali sme, tancovali, brali. Bolo
to naozaj pekné. Vy ste možno boli ďaleko od lásky, nič ja - och, aká som
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bola zaľúbená! Nechala som snúbenca, ušla som…"
„Kvôli Panfilovi?“
„Kvôli nemu,“ odvetila a sklopila oči. „Aj sem som prišla kvôli..
Stretávate sa?“
„Kdeže ja! Ja som teraz predmet: kto chce, len si ma kúpi, A on má okolo
seba také krásavice…"
„Koho?“ spýtal som sa s úsmevom. „Irmu, Rabigu, Zoju? Irma a Rabiga
sú Zojine kamarátky…"
„Poznáme také kamarátky!“ a zvrtla reč na Iné: „A čo vy? Ste u polície?
Keď sa tu tak sám prechádzate?“
„Naopak, utekám pred políciou.“
A porozprával som jej niečo o Talygovej smrti a závaží. V hlave sa mi
mihol pián. Ona ho, ostatne, hneď vystihla.
„To by sa dalo,“ povedala ticho.
„Čo by sa dalo?“
„Nuž skryť sa. Papiere si dajte vystaviť na Kazacha, tých nemobilizujú.
Polícia sa teda nemá do nich čo starať. A okrem toho sa očami aj tvárou
podobáte na Kazacha.“
„Ale kde ich vziať?“
Chvíľu uvažovala, polom povedala:
„Odklady tlačia tuším v tlačiarňach. Ste sadzač, tak si to natlačíte.“
Obzrela si ma a úprimne doložila: „Do tlačiarne sa teraz radšej nežeňte,
choďte k cirkusu. Tam si vás nevšimnú. Ale keď chcete vystupovať v
cirkuse ako kupletista alebo rozprávač, rozhodne potrebujete kostým:
smoking alebo frak.“
„Ešte čo, frak!“
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„Frak je praktickejší,“ pokračovala táto dobrá duša, ustarostená o mňa.
„Keď odídete z cirkusu, môžete ísť zo lokaja. Kúpite si dajaké najlacnejšie
súkenko a krajčíra vám nájdem kráľovského, je tu jeden medzi zajatcami.
Šil vraj samému Franc Jozefovi. Asi klame, ale krajčír je znamenitý.“
„Draho šije?“
„Nič od vás nebude pýtať, a čo bude chcieť odo mňa, o tom sa už
pojednáme,“ povedala s trpkým úsmevom.
Hoci bolo už okolo desiatej večer, pobral som sa do Kočeševovej tlačiarne.
Majú súrnu objednávku, bude leda otvorené.
Ako som zostupoval po špinavých, klzkých schodoch do pivnice, kde bola
tlačiareň, stále sa zosilňoval rachot veľkého tlačiarskeho stroja. Marfa stála
na pódiu, štíhla a krásna, trošičku sa zohýnala nad rovnými, dlhými
hárkami papiera, ktoré obratne púšťala do stroja. Hlava, omotaná mokrým
uterákom, vyzerala ako v turbane. V rozľahlej, nízkej miestnosti boli
okrem Marfy dvaja robotníci: jeden pri stroj a druhý spal na rohožiach,
čakajúc na smenu.
Keď ma zazrela, hneď pochopila, že niečo nie je v poriadku zastavila stroj,
zobudila druhého robotníka a kázala obom ísť k nej na byt po medovinu,
pripravenú „preňho“ - ukázali na mňa.
„Sú tam tri fľaše,“ doložila. „Viacej ako jednu sa neopovážte vypiť a
božechráň, že by ste doliali vodou.“
Keď robotníci odišli, sadla si na schodík pri stroji a mňa usadila vedľa
seba:
„Naháňajú ťa?“ spýtala sa. „Polícia?“
„Také čosi.“
„Ujdeš?“
„Lenže nie z Kurganu.“
„To sa mi páči! Hovor tichšie. Za vedúceho vymenovali Panfila.“
„Zacharina?!“ vyskočil som.
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„Len sed, seď. Nuž áno, Zacharina, čo ťa to tak rozčuľuje?"
„A ty si šla slúžiť pod jeho komando?“
„Dobre platia, a mám rodinu. Aľoškovi sa narodil syn. Utešený, na otca.
Ty vari nemáš rád deti?“
„Nie je čas na deti.“
„Ako pre koho. Niektoré predsa rodia, hoci je vojna.“
„Netáraj hlúposti!“
„Akáže je to hlúposť - rodiť?“
„Hovorme o inšom.“
„O čom?“
„Nemáš náhodou medzi rezervnými formami nejakú forma na odklad?“
„Na vojenský?“ zamyslela sa. „Mám.“
„Natlač mi zo päť kusov, kým sa robotníci nevrátia. Stihneš to?“
„Poslala som ich preč na dve hodiny. Veď tá medovina nebola pre teba…“
„Rozumiem.“
„Pre Zacharina.“
Zase som vyskočil
„Čo sa meceš? Clivota ho zožiera. Dal sa na pijatiku. Má svedomie. No len
nezalamuj rukami, povedala netrpezlivo. „Pamätáš, predával si fakírske
potreby? Ešte aj nám si dal peniaze, boli sme vtedy v núdzi. Nuž tieto
fakírske potreby kúpil Seľugovým prostredníctvom Zacharin, aby ťa
zachránil. Len včera sa mi Aľoška priznal“
„Kde je forma?“
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NEOČAKÁVANE PRÍDE ĎALŠÍ PAVLODARČAN
Natlačil som na američanke niekoľko odkladov, ktoré vydávala okresná
polícia. Komisárov podpis som odkopíroval cez obločné sklo. Vedomosti,
získané v dielni Olega Jevdokimoviča v Jekaterinburgu, mi pomohli
vyrobiť pečiatku. Okrem toho som rozličnými písmami vysádzal niekoľko
potvrdení o pobyte, ktoré som odkopíroval zo svojich dokumentov. Jeden
odklad som vystavil na meno Kirgiza Ben-Alibejeva z Bukejevského
obvodu, Pavlodarský okres.
Nech si teraz hľadajú Vsevoloda Viačeslavoviča Ivanova!
„Teraz by som potreboval súkno.“
„Načo?“
A rozpovedal som jej, ako som sa stretol s Tatianou Petrovnou,
nespomínajúc pritom Zacharina.
Marfa ma počúvala a nervózne sa prechádzala.
„Sú tu nejakí susedia, alebo čo?“ spýtal som sa. „Akoby som počul
kroky.“
„To hore. Panfil.“
Nepovedal som nič.
„Panfil Stepanyč!“ zavolala od schodov.
Všetko vo mne stŕplo a stuhlo, keď som začul dobre známy hlas:
„Čo je?“
„Nože poďte dolu.“
Zacharin zbehol ľahko, preskakujúc dva schody odrazu. Bol to stále ten
bývalý krásavec, typický malomeštiacky „fešák“, len tvár mal trošku
odutú, akoby sa bol práve prebudil. Podával mi ruku s výkrikom:
„Vsevolod! A vraveli mi, že si odišiel.“
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Založil som ruky za chrbát.
„Vidíte?“ vykríkol ešte hlasnejšie ako predtým, obrátiac sa k Marfe.
„Urobil zo mňa ľudožrúta, a teraz mi nechce podať ruku.“
„Zato mne dali kvôli vám závažím po kotrbe,“ odsekol, som ostro.
Zacharin sklonil hlavu. Fučiac a zrejme sa premáhajúc, zamrmlal:
„Kde a čo? Nič som nepočul, o ničom neviem. Mark Andrejič hovoril, že
akéhosi falošného hráča zabili v Jekaterinburgu závažím. Lenže vy nie ste
falošný hráč, ani vás nezabili. Okrem toho, ako som počul, vraždu
vyšetrujú. Myslíte,“ otočil sa ku mne, „že Mark Andrejič má niečo
spoločné s vraždou? Veď sa mu ospravedlnili? Pravda, nepriamo, ale
noviny to priniesli.“
Marfa, ktorá sa prechádzala hore-dolu, zastala a povedala netrpezlivo:
„Vsevolod sa ostýcha, ale tuším by bol rád, keby ste odišli od Jevstafieva,
Panfil Stepanovič.“
„Ako vidíte, prešiel som do tlačiarne.“
„Tlačiareň patrí jemu! Markovi Andrejičovi.“
„Jemu patri v meste všeličo. Núkal mi kožiarsky, ale som odmietol.“
A Zacharin doložil náhlivo: „Nebyť romantických okolností, hneď by som
od neho odišiel… Hľadám si byt.“ Zrazu vykríkol rozzúrený: „A čo vás
vlastne do mňa?“
Výkrik platil mne. A hoci Zacharin kričal grobiansky, pochopil som, že
veľmi trpí.
Marfa sa spýtala:
„Panfil Stepanyč! Nemáme na sklade staré bubnové ,košele'?"
„Zo desať máme. Načo sú vám?“
„Košeľami“ volali v tlačiarni súkenné povlaky, ktoré sa naťahovali na
železnú kostru tlačiarskeho stroja. „Košele“ sa zodierali pomaly, ale
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predsa sa opotrebovali, najmä naprostriedku. Nikdy ich neopravovali, vždy
sa nahrádzali novými. Uhádol som, načo sú Marfe.
Na Zacharinovu otázku odvelila:
„Načo, to je moja vec. A nepredali by ste ich?“
„Predávať, ešte čo! Handra. Starý otec chce na utieranie lámp? Darujem
mu ich. Tu sú kľúče.“
Marfa vzala kľúče od skladu, lampáš a odišla.
V pivnici bolo ticho. Zacharin si zapálil. Ja som sedel a rátal odrezky
papiera.
„Kde teraz?“ spýtal sa Zacharin.
„Kam ma oči povedú.“
„Čoskoro ťa povolajú?"
„Ešte neprišiel rad na môj ročník.“
Mlčali sme.
„Mark Andrejič sa ku mne pekne správa.“
„Vyslúžil si si to.“
„Ja? A čím?“
„Dobre vieš.“
„Nuž, povzbudzoval som ho, má sklon k zúfalstvu.“
Uškrnul som sa:
„Chudáčik!“
„Veľa riskoval, keď skupoval kože po celej stepi. Zadlžil sa. Chvalabohu,
že mu v Jekaterinburgu dali objednávku.“
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„To chvalabohu bolo kúpené za zlato.“
„Úplatok?“
„Možno.“
„Ale čo mám s tým ja? Vari som ho ja nabádal k úplatkom? Veľmi tomu
neverím. Máva záchvaty šľachetnosti… ,Lyceistky‘ odišli do šantánu, ale
on ich premiestil k Beloborodovovi, počul som, že je to cnostný človek.“
„Každá nádoba je cnostná, kým sa do nej nenaleje jed.“
„Ako to myslíš?“
„,Lyceistky‘ Mark Andrejič premiestil, aby mu nemohli vyčítať, že
obchoduje so živým tovarom. A potom ich iste predviedol vysokým
vojenským hodnostárom, ktorí ho obšťastnili objednávkou, a podhodil im
ich.“
„Preboha, Vsevolod, čo to vravíš!“
„Len čistú pravdu.“
Zrejme bol vzrušený, vstal.
„Si sám, Vsevolod?“
„Kto by mal so mnou byť!“
„Teda vravíš, že sám?“
„Nuž sám, veď vravím!“
„A mne sa zdalo, že ste dvaja.“
Zase sme sa odmlčali.
„Kde je tvoj otec?“ spýtal sa napäto Zacharin a pokukoval na dvere.
Zrejme mu bolo nepríjemné zhovárať sa so mnou a čakal, kedy príde
Marfa.
„Myslím, že v Kijeve. Keby sa vracal, určite by sa zastavil v Kurgane.“
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„Naňho sa nevzťahuje mobilizácia?“
„Nie, kozáckych učiteľov zatiaľ nechávajú.“
Zacharin pokrčil čelo a povedal:
„Nad mojím ročníkom to už visí. Mark Andrejič mi núka kožiarsky, ten je
vraj postavený na roveň vojenským závodom, odtiaľ neberú.“
„A tlačiareň čo?…“
„Vybavujeme to. Dosiaľ neprišla odpoveď. Odtiaľto berú.“
„Tak choď do kožiarskeho.“
„To už radšej na front!“ vydralo sa mu z úst. „Ani nie tak dávno, čo sme sa
rozišli, Vsevolod, a vidíš, ako sme ostarli!“
Hodil rukou a pobral sa hore schodmi.
Na chodbe sa ozvali kroky. Vošla Marfa, v rukách držala „košele“, pevne
zabalené do papiera.
„Zúri?“ žmurkla na schody. „Tak mu treba. Ale ja si myslím, že sa
spamätá.“
„Možno,“ odpovedal som neurčito.
Marfa si stala na schodík.
„Vybľakujú!“ povedala, hľadiac do obloka, ktorého spodný okraj hol na
úrovni ulice. „Bojím sa, že z tých troch fliaš dve vypili, pekní robotníci!
Ožrani.“
„Len či budú robiť?“
„Budú,“ odvelila tvrdo, „ja ich prinútim!"
A zrazu sa povystierala, zívla a povedala: „Ech, Vsevolod! Keby som ťa
mohla ľúbiť …“
„A vari ma nenávidíš?“
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„Ľúbiť, vravím, nie tak ako brata, ale, povedzme, ako ľúbi Zacharin… ale
čo, nebudem klebetiť!“
Bol som vzrušený a nevšimol som si jej slová. Škoda. Mal som sa jej
povypytovať.
Keď som vyšiel, na uliciach bolo celkom ticho a padal hustý, mokrý sneh.
Pri bráne, za kandelábrom, stála chrbtom ku mne akási postava. „Špiceľ?“
pomyslel som si a nečujne som zavrel za sebou dvere.
Postava sa predsa obrátila.
„Ježišmária! Prelo sa teda Panfil pýtal, či som sám?“ Predo mnou s rukami
vo vreckách vojenského plášťa, vojenskú ušianku z nepravej kožušiny
posotenú von z čela. s bezočivým a zlostným úsmevom sa knísal sám
Peťka Kovaľov.

V MOKROM SNEHU
„Panfil ťa vyhnal?“ spýtal som sa a pokročil som dopredu.
Prečo som sa ho spýtal? Možno by sa ani nebol na mňa prilepil? Pravdu
povediac, zdalo sa mi, že od neho môžem niečo vyzvedieť, čo by sa mi
povedzme zišlo, keď budem písať o Jevstafievovi. Ale pritom sa mi ani
nechcelo vyzvedať - bol mi protivný a celý som sa triasol od vnútorného
pobúrenia.
Kovaľov už poskakoval predo mnou.
Mokrý sneh hustol, a keď Kovaľov odbehol dopredu asi na päť krokov,
jeho postavu akoby bol niekto vystrihol: ozýval sa iba hlas. Lampy horeli
slabo, vyzerali ako žlté cencúle.
„Vyhnal, vyhnal!“ vykríkol. „Tiež si veľa namýšľa. A ja som si myslel,
Vsevolod, že je stokrát čistejší ako ty a nevyhodí ma. Že je krištáľ.“
„Čo?“
„Krištáľ,“ zatiahol Kovaľov a pribehol tesne ku mne.
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„Odkiaľ poznáš to slovo?“
„Učil som sa Puškina! ,A cez tajomný krištáľ…´"
„Čuš, čuš!“
„Čušať nie je kumšt, to dokáže každý hlupák.“
„Puškina nechaj na pokoji, ty špina.“
Kovaľov sa zachechtal.
„Pozrime ho, ako sa rozdrapuje! A to by si nemal. Uvediem ti príklad.
Mark Jevstafiev, aj ten skrotol, a aký bol neskrotný! Zmieruje sa s
mestom. Práve dnes sú voľby do dumy. Bol som tam.“
„V dume?“
„No a čo?“
„Ale veď si vojak.“
„Mám od generála Vyštymského povolenie nosiť civil. Taká služba…“
„Žandársky generál?“
„Kavalerista. Mazurské močiare, počul si?“
„Aj ty si bol v mazurských močiaroch?“
„On mal štáb pri močiaroch. Tuto bol štáb a tu Mazursko. Hrôza. Ach. ale
odbočil som. O tej dume. V prvom kole Mark Andrejič neprešiel. Ale drží
sa, ani nenadáva. Verí v svoju hviezdu. No ja sa ti priznám, ja neverím.“
„V jeho. Či v svoju?“
„Vo všeobecnú.“
„Ohó!“
„Mám poverenie od Vyštymského. Verbujem. Chodil som po Urale,
navštevoval som robotnícke kolónie, tam je jadrný národ. Všetkými
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korytami, všetkými dažďovými potokmi som prešiel. Všetko som okúsil,
lebo kto má škvrnu na svojom rode, s tým je zle. Namojveru! Ako som si
to uvedomil, vystúpil na mňa studený pot.“
Jeho úprimnosť ma už zaujala. „Čo má za lubom?“ pomyslel som mi.
„Prečo sa ma nebojí?“
„Tuším je už načase podobrotky zmiznúť odtiaľto so zdravou kožou, kým
sa nedostaneš pod gilotínu: vieš, u nás vo viazačskej dielni máme taký nôž,
Čo sa spúšťa a reže papier. Takto by mohli človeku aj hlavu odfiknúť
gilotínou, no nie? Dobré slovo som na to našiel?“
Tento povrchný a zlostný chlap nevedel, že gilotínu dávno predtým
používali práve na to, aby stínali hlavy podobným podliakom! Zmizol v
mokrej tme, smejúc sa nad svojím slovíčkom. Už som si myslel, reku,
zbavil som sa ho, bodaj sa prepadol! Lenže Kovaľov sa vynoril, vypol sa
na špičky a hľadiac mi rovno do očí, povedal:
„A vyšetrovateľ je revolucionár?“
„Aký vyšetrovateľ?“
„Stumelev. Čo vyšetruje Talygov prípad. Kládol mi také otázky, že som
usúdil - ten musí byť zapojený do boja. Ubezpečujem ťa.“
Mlčal som.
Vykročil popri mne.
„Chcel som mu povedať: Môžem vám ponúknuť svoje služby, zverené
úlohy vykonávam presne. Ale stratil som odvalili. Čo ak neprijme moju
podmienku?“
„Akú?“
„Nuž aby ma oslobodil od toho,“ vyriekol namáhavo a placho na mňa
pozrel.
Z celej sily som sa musel premôcť, aby som pretisol cez zuby:
„Od koho?“
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„Nuž od Talygu.“
Ostro som sa spýtal:
„Ty si zabil Talygu?“
„Ja,“ odvetil, rozopol si plášť a zababušil sa doň ako do županu.
Mlčky sme prešli niekoľko krokov. Rozhalil plášť, hlboko vzdychol, opäť
ho pozapínal na všetky háčiky a povedal pokojne:
„Aj teba som chcel. Škoda, že sa to nepodarilo.“
„Ale prečo škoda?“
„Nešiel by som teraz s tebou, neponosoval by som sa. Hoci, vieš,
ponosovať sa, to ti je aj príjemné, keď človeku nič zvláštne nehrozí.“
„Ja teda nie som nebezpečný?“
„Ty?“ pozrel na mňa a uškrnul sa. „Nie. Ty by si udával?“
„Prečo nie?“
„Krištáľ.“
„Neopováž sa zneucťovať Puškina!“
„Ale čo ma otravuješ s tým Puškinom? Počul som to od tajomníka
redakcie, keď som ťa tam hľadal.“
„Čo si chcel?“
„Len tak. Pýtal si sa na Talygu… Kto bo! Talyga? Obyčajný falošný hráč!
Dnes padajú na frontoch státisíce poriadnych ľudí. A nik sa o to
nezaujímal“
„Možno sa aj zaujíma.“
„Kto? Vari ty?“ spýtal sa rýchlo.
Nepovedal som nič.
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„Ostatne, čo ty za to môžeš. To som sa preriekol od strachu. Poznáš
príslovie: strach má veľké oči. To je svätá pravda. Veľké oči aj potme
vidia - povedzme, taký kuvik alebo sova…“
„Čo ti dal Jevstafiev za Talygovo zavraždenie?“ skočil som mu do reči.
Kovaľov rozhodil rukami a pokrútil hlavou:
„Figu makovú. Reve: ,Prac sa mi z očí! Ja som ťa neposielal.‘ A ja mu:
,Mark Andrejič! Naštrknúť ste ale naštrkl.´ Vieš, raz mi bol povedal:
.Jediný človek vie o mojom hriechu, pre ktorý teraz kopem. A nie je to
boh, ale najmizernejší otrok, za ktorého sa hádam aj boh hanbí. Bolo by ho
odstrániť. Raz som aj skúsil, ale nepodarilo sa a zopakovať sa to hanbím.´
Pomyslel som si, reku, raz ty, raz ja - a ruka bude v rukáve. Nádhera!“
Stŕpol som. „Striehne na môjho otca?“ prebehlo mi mysľou. „A možno o
otcovi nič nevie, len o Talygovi?“ Povedal som unudeným hlasom:
„Ďakujem za takú nádheru!“
„Uváž si! S takým milionárom sa zblížiť! Jeho dcéra Zoja si ma ani
nevšimne, som pre ňu nula, nuž aspoň takýmto spôsobom. Spytujem sa,
akoby len tak mimochodom, reku, kto je to a odkiaľ? Vraj - Talyga.
Akurát je vraj v Jekaterinburgu, v Beloborodovovej búde sa schováva!“
Kovaľov si zlostne odpľul. „Nenaštrkol mi? Naštrkol. Potom mi vraví:
,Poďme sa hrať na frčky.' Vedel, že to dobre hrám. Vraví: ,Lenže pamätaj
si, za každú prehranú partiu sto rubľov,' - ,Ale kdeže ja vezmem sto.' ,Dám ti odklad na päť rokov. Platí?' Za pol hodiny som vyhral dvesto
rubľov v striebre, a ďalej už nehral. Hodil mi dve stovky nejako štítivo a
odišiel. Nazlostila ma tá štitivosť a kričím za nim: ,Dvesto je veľa. Za
dvesto ešte aj Vsevoloda ovalím!' Predtým na teba nadával, nenechal na
tebe suchej nitky. Nenamietal. A ja som si svoje splnil. Vzal som so sebou
Filippinského - predsa len tak bolo zábavnejšie - a hybaj do
Jekaterinburgu. Vyrátal som si, že by si sa mal ponevierať práve tam.“
„A Filippinskij vedel?“
„O tom závaží?“
„Hej.“
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„Priamo nevedel, ale tušil. Keď som kúpil závažie, zabudol som kúpiť
povraz, taký, čo nim omotávajú klobúky cukru: tie sú, potvory, mocné a
dlhé. Nechám si z nebo kus. Keď ma chytia, zaškrtím sa. Poslal som ho po
povraz. Ty si dobre poznal toho Talygu?“
„Dosť."
„Aký bol?“
„Myslím, že mal srdce.“
„Klameš! Keby mal srdce, bolo by mi bo ľúto, ale ja som ho zabil a bolo
to ako zábava.“
Rozmýšľal som a celý som sa triasol. Horel som túžbou zistiť, či
Jevstafiev vie, že prípad pri rieke v tajge, pre ktorý bol zabitý Talyga,
pozná bohvieodkiaľ aj môj otec. Zaviesť na to reč, či len mlčať? Nie,
mlčať rozhodne nie, druhý raz Kovaľov nebude mať takýto záchvat
úprimnosti. Ale k otázke sa treba blížiť veľmi opatrne, aby som otca
nezahubil.
Začal som zďaleka.
„Je to síce maličkosť, ale predsa je len čudné, že ti Mark Andrejič
nepovedal. Čo vlastne ten Talyga vie?“
„A načo? Talyga to sám povedal. Predsa som len nie mechom udretý. V tú
noc, keď som ovalil teba závažím, šiel som rovno k nemu. ,Dobrý večer.
Nesiem vám pozdrav od Marka Andrejiča,' Ani okom nemihol, tvrdý chlap
bol, pľuhavstvo! Vraví mi: ,A ja som si myslel, že Mark Andrejič ma
pokladá za mŕtveho.' - ,On je človek nábožný a verí v zmŕtvychvstanie.' A
on na to: ,Z mŕtvych vstať môžeš, ale potom aj tak umrieš.' Slovom,
porozumeli sme sa. Ďalší rozhovor som rozvíjal už na vlastné riziko. Reku.
,môjho principála zaujíma, či ste sa pred niekým nepreriekli, Melentij
Ivanyč, o istej veci?´ - ,Nie, božechráň!´ vraví. ,Pravda, raz som sa topil vo
Volge no prahoch a zachránil ma pútnik. Sadli sme si potom do krčmy,
objednal som mu za fľaštičku a rozhovorili sme sa. Vidím, že je to človek
učený, aj keď pútnik, ešte aj po arabsky vie. Len-len že som sa pred ním
nepreriekol, zdržalo ma len jedno, že iných nepočúval a najradšej hovoril
sám. Takže som sa nestihol prerieknuť, za čo ďakujem Bohorodičke,
patrónke májov, pútnikov a komediantov.´“
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„Ale veď ti nič neodhalil?“
„Ako to vieš? Možno aj odhalil aj zahalil. Tu bývaš?“
Stáli sme oproti domčeku Nalusovcov.
„Choď spať a zajtra zrána príď do bolela Londýn, izba číslo desať. Tam
máme komisiu.“
Vykročil do mokrej metelice, ktorá stále silnela, a zase akoby ho bol
niekto vystrihol.
Chytil som kľučku na vrátkach a vtom som zdúpnel.
Na druhej strane plota ktosi bol, celkom určite. Počul som drobné,
nervózne krôčky, akoby tancovalo decko, aj rýchly dych. akoby niekto
fúkal do tanierika. A nielen to, ruka neznámeho ležala na druhej strane
kľučky a na mňa akoby prechádzalo jej chvenie.
„Odišiel?“ začul som slabý, skoro nečujný šepot
„Odišiel,“ odvetil som tiež šeptom.
„Či takíto podliaci,“ pokračoval šepot na druhej strane, „môžu brániť
vlasť?“
Trhol som vrátka k sebe a predo mnou stál môj otec.

ZIMNÁ NOC JE DLHÁ
Za otcom stál opretý o barlu majster loann a pri ňom tajomník
Jekaterinburského života. Bol som v takých rozpakoch, že som sa zmohol
iba na hlúpe zahundranie:
„A ja dosiaľ nepoznám vaše meno, pán tajomník.“
„Mám mnoho pseudonymov, ale vlastné meno celkom obyčajné Mamajev. Neprišiel som k vám nadlho, tento vojak tiež nie. Slovom,
nebudeme rušiť stretnutie otca so synom: najmä keď s otcom odchádzam
nákladno-osobným vlakom, vlastne ani nie tak osobným, ako nákladným;
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budú nakladať tri hodiny, z čoho hodinu čakáme už na vás. Ešte
stručnejšie: ideme všetci spolu na stanicu?“
Šli sme.
Tajomník šiel vybavovať redakčné veci do Omska; s mojím otcom sa
spriatelil v Jekaterinburgu, keď ma tam hľadal po tlačiarňach a
jarmočných búdach. Tajomník povedal, že redakcia naliehavo potrebuje
články o Jevstafievovi: vyšlo najavo, že objednávka na kože a ostatný
kožený tovar, ku ktorej mu dopomohol nejaký „petrohradský strýčko“, je
nezákonná a úplatkárska. Hrozí obrovský škandál.
Majster Ioann prišiel kvôli úplnej maličkosti, chcel, aby ochotníci zahrali v
lazarete, kde sa lieči, „Štedrovečernú noc“.
Tajomník a majster loann šli dopredu, my s otcom sme kúsok zaostali.
„Poznal si sa s majstrom Ioannom už predtým?“ spýtal som sa.
„Ale nie, len tu pri dverách sme sa zoznámili,“ odvetil otec a stískal mi
ruku. „Pekne je tu u vás, ticho. S takým pôžitkom sme stáli v mäkkom
snehu, kým sme ťa čakali. To ti je iné ako v prvej línii, braček!“
„Aká línia?“
„Nuž pri mazurských močiaroch.“
„Druhý raz tejto noci počúvam o mazurských močiaroch."
„Bodaj by o nich nikto nepočul!“
„A ja som si myslel, že si alebo v Kijeve, alebo učíš vo svojom
Lebiažom.“
„Učiť mám čas. Naozaj som bol v Kijeve, kým nevypovedali vojnu. Tam
na univerzite svätého Vladimíra prednáša istý učený Arab. Nuž som s ním
besedoval. Ako sme začali o arabskej kultúre, noc nám nebola dosť dlhá,
pokračovali sme až do ďalšej a polom, predstav si, ešte jednu noc!
Slovom, v arabskom štýle: s veršami, slzami dojatia, úvahami o svetskej
márnosti. No a z Kijeva som šiel do Moskvy, na Lazarevský, rozlúčiť sa s
priateľmi. Vojna, kataklizmy, ak sa po roku 1904 diali hrozné veci, to nás
čaká teraz? A tam som stretol plukovníka Drochvina, poznáš? Kozácky
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plukovník, vojak od kosti - ,disciplína je môj otec´. Poniektorí z jeho
dôstojníkov ako chlapci chodili ku mne na hodiny džígitovky a on sám tiež
videl, ako narábam so šabľou na cvičisku. Zaujímavé. A celý jeho
štyridsiaty druhý sibírsky kozácky pluk zahynul v močiari.“
„Ako to?“
„Tak. Stáli v dedine. Mizerná, chudobná dedina: kostolík, zo dvadsať
opustených chatrčí, obecná správa a na juh močiare. Parí sa z nich,
šuchoria mokré hlávky šašiny. Za parou nad močiarmi slabučko vidno na
kopci ďalšiu dedinu: v tej sú už Nemci. Neviem, či generál, veliteľ divízie,
mal zlé mapu, alebo či bol obyčajný hlupák - to asi skôr. Slovom, ráno dal
povel: .Vpred, Sibírčania! A naši ti budú radšej o hlade a smäde, len keď
ich nazveš Sibírčanmi: akoby na svete nebolo vznešenejšieho mena! Vrhli
sa Sibírčania štyridsiateho druhého do tej pary, zahalila ich - a viacej sa
nevrátili!“
Otec zložil Čiapku, prežehnal sa a poznamenal:
„Je v tom tragická predzvesť.“
Smutno mi bolo, keď som ho počúval. Nikdy som netrpel na Šovinizmus,
ale vlasť je vlasť a Človeka to bolí, keď ju potupujú darebáci a paraziti. Tu
mi prišlo na rozum, že armádnemu zboru, do ktorého patril Drochvinov
pluk, velil generál Vyštymskij, ktorého spomínal Peťka Kovaľov. Hovädo!
A prečo sa Kovaľov zjavil zároveň s mojím otcom? Prenasleduje ho? Aj
na neho chystá závažie?
Spýtal som sa:
„Otec, kto ti rozprával o Jevstafievovi a o krádeží zlata, ktoré potopil?
Rozpomeň sa. Je to veľmi dôležité pre teba i pre mňa.“
„Nemusím sa ani rozpomínať. Vidím to pred očami ako dnes: mokrý,
chudý, papuľa vykrivená, osinetá a šepká bledými perami: ,Poďme na
pálenku.´ A pri pálenke mi to porozprával.“
„Ale on tvrdil, že ti to nepovedal.“
„Čo ti budem klamať?“
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„A ty si to, otecko, okrem mňa…"
„Načo? O príbuzných budem také rozprávať?“ zvolal otec pohoršene.
„Nech sú prekliati takí príbuzní!“
„A čože?“
„Talygu zabili za to, že vedel o tom zlate.“
Otec sa prežehnal.
„Toto… Nech mu je zem ľahká! Nebožtík bol trochu pochabý, ale mal
dobré srdce. Kto ti povedal. Že ho zabili pre jevstafievovské zlato?“
„Sám vrah.“
Otec zastal. Podupkával jednou nohou a pozerajúc smerom k Nalusovmu
domu, spýtal sa:
„Hádam len nie ten, čo šiel s tebou?“
„Ten.“
„Na hlase som mu vycítil, že je vrah. Čo robiť, Vsevolod? Vie, že nemáš
svedkov, inak by sa nebol priznal. Ujsť? Vieš, chcel som ťa zavolať so
sebou do Lebiažieho. Ale teraz vidím, že to nejde.“
„Aj keby ma to malo život stáť, musím ich chytiť!“
Otec vzdychol:
„Keby len jeho samého, to by ešte nebolo to najhoršie. Ale iste ich je celá
banda. A zaváži veľa. Radšej ostanem aj ja.“
„Prosím ťa! To nie!“
„Prečo?“
„Potom sa nebudem môcť pohnúť ani na krok: budem sa báť o teba."
„Ďakujem ti, synček,“ riekol láskavo o clivo a pozrel na mňa. „Ale ako
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mám odísť?“
Šli sme mlčky až skoro na stanicu. Pred nami sa tiahla bezútešná ulica, za
závejmi sa uprostred pošmúrnych brvien beleli okenice. Cez mŕtvy úsvit sa
namáhavo predierala stanica. Plieskali dvere. Na schodíkoch šialene, divo
kvílila žena v bielom kožúšku, dve zhrbené stareny ju podopierali.
Odchádzal vojenský vlak.
„Počúvaj, Vsevolod,“ ozval sa zrazu otec. „Mám k tebe prosbu. Aj keď sa
ti bude zdať malichernou, ale zapamätaj si ju. Môžeš to pokladať hoci aj za
poverčivosť, za znamenie, ako chceš, ale splň ju, prosím ťa pre všetkých
svätých a pre moju lásku k tebe.“
„Stačí pre tú lásku.“
„Splníš?“ spýtal sa ticho.
„Splním.“
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„Vidíš tam ten tretí dom od kraja?“
„Čo má otvorené vrátka a tuším je tam firemná tabuľa?“
„No, no!“ natešene šepkal môj otec. „Býva tam zverolekársky felčiar
Mereškin, než sme šli k tebe, pili sme uňho čaj. On li dá povolenie, ba sám
pôjde s tebou do Jevstafievových skladov koží. Sadneš na Núbiu… Je
tuším u Rachmana-Ajaza ?“
„Tam je,“ odpovedal som celý ohromený.
„Sadneš na ňu a pochodíš krížom-krážom všetky Jevstafievove sklady
koží.“
„A to zas načo? Na kieho čerta ja potrebujem chodiť po skladoch koží?“
„Ty nie, ale Núbia.“
„Či sa lá vyzná v kožiach?“
„Viacej ako ty. Možno tam ležia jej odraní bratia, uvidí ich, oplače.“
„Ty žartuješ!“
„Pozri na mňa.“
Stál predo mnou upätý, chudý, ústa významne zomknuté a celý ožiarený
akousi tajnou myšlienkou.
„Mereškin?“
„Felčiar Boris Vladimirovič Mereškin, tamto - tretí dom od kraja!“
„Pôjdem.“

ŽENY
Nespal som celú noc, a predsa som mal jasnú hlavu, nočné vzrušenie sa
pominulo a bol som pevne odhodlaný zavŕšiť svoj úmysel. Predovšetkým
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musím zistiť, či Peťka Kovaľov neodišiel tým istým vlakom ako môj otec.
Prešiel som všetky vozne, obzrel som si všetkých cestujúcich. Svoj zločin,
ak si ho zaumienil, nemôže zveriť na iného. Môže ho vykonať iba sám - aj
keď pritom váha a desí sa ho - ako to bolo nesporne aj v Talygovom
prípade.
Pribehol som do hotela Londýn a veľmi mi odľahlo, keď som sa dozvedel,
že Kovaľov sa vrátil neskoro a ešte nevstal, hoci ho už čakajú. A hotelový
sluha kývol na niekoľko žien, ktoré sedeli zahalené do šálov priamo na
dlážke chodby. Prebehlo mi mysľou, reku, berie na front dajaké balíky, a
chcel som už aj odísť, keď sa ma vtom jedna zo žien - čiernovlasá, mladá,
s energickou tvárou - spýtala:
„Posielaš hádam sestru?“
„Kde?“
„Za apatekársku učnicu,“ odvetila a pritom tak zdôraznila slovo
„apatekársku“, že ma to aj pri všetkom rozrušení zaujalo.
„Akú apotekársku učnicu?“ spýtal som sa.
„Aj my sme sa to len teraz dozvedeli,“ odvelila piskľavo energická žena.
„Využívajú biedu!“ pridali sa ďalšie.
„Vojnu!“
„Rozvrat.“
Vytušil som, že tu čosi nie je s kostolným poriadkom a prisadol som si k
ženám. „Nebude z toho dáky príspevok do novín?“ pomyslel som si.
A hneď mi bolo jasné, že keby tento príspevok uverejnili, bol by trpkým
sústom pre Peťku aj pre všetkých, čo ho poslali. Kovaľov pod firmou
apatekárskych učníc verboval prostitútky na front.
„K Marfe, k Marfe! Tá vie, ako a o čom sa treba zhovárať so ženami,“
preblesklo mi hlavou, ale hneď som túto myšlienku zavrhol. Hanbil by
som sa zhovárať o takom s Marfou.
„Že by som sám nenašiel vhodné slová?“ myslel som si horúčkovité.
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A povedal som:
„On je Talyga.“
„Kto?“ spýtala sa tá rázna.
„Nuž ten Kovaľov, čo vás verbuje. Talyga znamená vydriduch: sľubuje
tisícku, a nedostanete ani groš. Iste máte deti?“
„Aj deti, aj rodičov, rodiny,“ odpovedali ženy.
„Nuž vidíte, Talyga je!“ zopakoval som. „Koho ten ľutuje? Všade ho
volajú Talygom.“
Tá rázna, ktorej sa pozdalo priezvisko skutočne ponižujúcim, povedala:
„Nuž veru, je to Talyga!“
„Načo teda čakáte?“ spýtal som sa.
„Psota,“ ozvalo sa medzi ženami. „Niekto to znáša, a niekto nevládze.“
„A napríklad ty?“ spýtal som sa tej ráznej.
Odvetila:
„Ja ho čakám len preto, lebo mu chcem povedať, že je Talyga, a nič viac!“
„Tá povie,“ pomyslel som si so zadosťučinením a ponáhľal som sa k
Tatiane Petrovne. Za každú cenu sa musím ešte dnes presťahovať do
akejkoľvek komôrky, nech je to hocikde. Rozhodol som sa, že veci si od
Nalusovcov nezoberiem. Ako dobre, že som neodniesol k nim balík
svojich „košieľ“ a vláčim ho so sebou!
Z komína sa kúdolil horúci dym, okenice boli otvorené, pes sa cez noc
dosť nabrechal a teraz spí, zahrabaný napoly do záveja. Rozodnilo sa.
Tatiana Petrovna piekla palacinky.
„Komu tak zavčasu?“ spýtal som sa.
„Ale nuž príde len Cech, krajčír, u ktorého som objednala pre teba frak.
Volá sa Franta.“
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„A na priezvisko?“
„Priezvisko si nepamätám. Veľmi krkolomné.“ A ostýchavo sa usmiala.
„Veď ja som predmet, čo mňa po tom, ako sa kunčaft volá.“
„Ťažko ti je.“
„Ale nie. Česi, tí sú slušní. Aj pesničky majú podobné ako naše. Volajú ma
so sebou. Možno aj odídem. Lebo ako vravia, keď ostarneš, kunčafti ťa
začnú biť. A u nich vraj nie sú také obyčaje. Možno klamú. Ale ak
neklamú, chvalabohu.“
„Vy ste dobrá stvora, Tatiana Petrovna.“
„Nevykaj mi, budú sa smiať.“
„Kto?“
„Susedky. Veď my sme tu skoro všetky ,tovar´!“
Za čalúnenými dverami sa ozvali kroky. Niekto zaklopal.
„On,“ povedala Tatiana Petrovna, „on vždy zaklope. Naši sa valia rovno
dnu.“
Vstúpil územčistý rakúsky vojak s pokojnou tvárou, hladkou a prívetivou
ako lampada, so žltými žmurkajúcimi očami. Tváril sa šťastne, akoby bol
dlho blúdil a zrazu konečne natrafil na ľudský príbytok.
„Vyrušujem?“ spýtal sa lámanou ruštinou.
Tatiana Petrovna mu vysvetlila, kto som a čo chce pre mňa urobiť.
„Áno, áno, hovorili ste,“ prísne povedal Čech, „pamätám sa.“ A polom
zdvihol dva prsty a úprimne, s presvedčením so seba vytisol:
„Ušijem vám presne taký frak, aký by mohol nosiť Franc Jozef, keby
nenosil uniformu… Bude mi to veľmi príjemné; žiada sa mi pracovať.“ A
doložil: „Okrem toho - šiť frak pre Sibír! Ohó! Rozprestrieme váš
materiál: Tatiana Petrovna, máte kriedu, bielu nitku, ihly? Ďakujem.
Chcete frak na recepcie alebo divadelný? Divadelné sa šijú voľnejšie,
pretože herci mnoho rozhadzujú rukami.“
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„Divadelný.“
Krajčír si vyzliekol blúzu, zavesil ju, potom pomaly vzal môj balík a
rozkrútil ho. Zápach tlačiarenskej farby prerazil vôňu palaciniek.
„Takto vonia vaše súkno?“ spýtal sa ohromený krajčír.
Prezrel jednu „košeľu“ proti svetlu, ohmatal ju, oňuchal a nemohol sa
zdržať, povedal s najhlbším pohŕdaním:
„Handra.“ A aby ma to tak nemrzelo, doložil: „Nemecká.“
Dlho mlčal, bojoval sám so sebou, až napokon zúrivo povedal:
„A predsa vám ušijem sľúbený frak!“
A už s náruživosťou majstra, zaľúbeného do svojho materiálu, dodal:
„Bude to prvotriedny frak. Vyjdú aj pantalóny a možno aj pelerína. Látky
je dosť, aj keď je…“ zdržal sa a vytisol zo seba: „Aj keď je - no, nie
najhoršia.“
Krajčír hundral, kým mi strihal frak a „panlalóny“, a ja som si rozochvené
myslel: „Bože, a čo povie, keď mu dám na podšívku najlacnejšie Čierne
kaliko, to isté kaliko, z ktorého sa šijú rubáše mŕtvym?“
Tatiana Petrovna ma vyrušila z myšlienok, zavolala ma, aby som si šiel
pozrieť izbu u suseda Aniku Kožurina.
„Kto je to?“ spýtal som sa.
„Nuž na starinárskom trhu predáva čižmy. Skupuje roztrhané, podbije,
zapláce, a už je z toho tovar. Slovom, chudoba. Budú radi, keď sa nájde
podnájomník.“ A doložila bez nádychu irónie: „Len neviem, či sa vám to
bude hodiť. Veď vy umelci ste rozmaznaní.“
„Ale ja, panebože!“
„Panfil Stepanyč sú veľmi rozmaznaný,“ vysvetlila so vzdychom.
Pochválil som priechodnú izbu čižmára Aniku, kde som mal spať na peci a
Čítať-písať za stolom, keď domáci práve nejedia. Dal som im svoje
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papiere, aby ma mohli prihlásiť, a bez najmenšieho strachu, že švindeľ
vyjde najavo, bežal som za Kovaľovom. Hrozne ma lákalo vidieť, či
ženské budú rebelovať a čo urobí Kovaľov.

V KOVAĽOVOVEJ KANCELÁRII
Kancelária bola v drevenej kôlni, cez ktorú sa ťahali hrubé rúry od
železnej piecky. Hlinená dlážka bola husto posypaná pilinami. Doštený
stôl zakryl Kovaľov vojenským súknom a nadeň zavesil obraz Mikuláša II.
Prechádzal sa medzi budúcimi apatekárskymi pomocníčkami, kochajúc sa
v nich, kochajúc sa v sebe a pozrúc občas na cárov obraz; chodil zhrbený,
hladil si bradu a akiste si namýšľal, že sa ponáša na cára.
Pri stole, vedľa širokého čajníka, sedel predseda verbovanej komisie
felčiar Merinosov. Bol to úctyhodný, tučný chlap s tuho napomádovanými
fúzmi, ktorý zbožňoval svoju rodinu, kone a boha. PÍ1 čaj veľkými
dúškami a pozeral pritom na zhromaždené ženy i na fascikel položený
pred ním.
Žien bolo veľa. Sácali sa, nadávali a každú chvíľu si chodili hriať ruky k
piecke, hoci v kôlni bolo aj lak horúco. Vedeli, čo ich čaká na fronte, a
hanbili sa, ale na druhej strane dúfali, že sa tu narozpráva aj viac, ako je
pravda, a že na fronte ich čaká niečo iné, než sa hovorí. Hriali sa a
nevyzliekli si vyšívané „vizitky“. Niektoré sedeli na drevených debnách
pri stene, široké ruky položené na kolenách.
„Pisár, začni!"
Kovaľov začal úradovať.
Felčiar Merinosov hovoril nosom, hoci predtým nefufnal. Zrejme si
myslel, že to úrad tak vyžaduje, a možno napodobňoval generála
Vyšlymského.
„Tajlakovová Uľjana, rozopni kožuch, ale nie veľmi, neprezerám koňa.“
Preklopával dlhým, zafajčeným prstom ženine prsia, prikladal k nim rúrku,
načúval a fufnal:
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„Choroby nemáš? Neponosuješ sa na brucho? Ukáž jazyk. Schopná. Zapíš,
Kovaľov: prvá skupina, tretia desiatka a vyplať jej cestovné. Tajlakovová,
odovzdaj dokumenty a prevezmi vojenské. Kolesovová Alexandra! Urob
to isté ako ostatné, rozopni kožuch, ale nie veľmi.., Domožírovová Vassa!
Koževnikovová Ľubov! Kozeľská Jevdokija! Tarasovová Anna!
Podoksionovová Chionija! Aké meno ti to len pop vybral! No nič zato,
nehanbi sa, poď bližšie. A rýchlejšie, rýchlejšie! Doobeda vás musíme
prezrieť sto, poobede stopäťdesiat. Maľcevová Nadežda! Kriučkinová
Mária! Bližšie.“
Priložil ucho k rúrke, pozrel na mňa a povedal:
„Keď som sem išiel, rozmýšľal som, či si tu nenájdem sibírskeho koníka.
Mám veľmi rád mimo chodníkov. Chcel som ho vedno so ženskými
dopratať do Permu, ale tu som zistil, že všetky slušné kone už vykúpili…“
„Schopná, báťuška?“ spýtala sa žena s okrúhlou tvárou.
Vizitku mala obšitú akousi červenkastou kožušinou, v rukách držala teplé
rukavice. Hlas mala nežný a oči jasné.
Felčiar na ňu ani nepozrel a povedal:
„Schopná. A nemámi svoju nehu na mňa, letka, šanuj ju. Vydáš sa za
oficiera.“ Zarehotal sa a povedal mi: „V ruskej konskej rase sa vždy nájde
východná krv. Ktoréhokoľvek pozriem, hneď vidím divú prímes: tarpan
alebo džigitaj. To od kočovných národov! Ale čo na lom! Tieto kone majú
v nohách silu, celkove sú vytrvalé, a hlavne nenáročné. Pravda, krásou
nevynikajú, hlavu majú veľkú, suchú a neprimeranú, ale krk krátky a
rovný, sú svetlejšej srsti, rýchle.“
Zodvihol dohora rúrku a povedal významne:
„Na nosenie nákladov sú nenahraditeľné!“
Vstal, odkašlal si, položil rúrku do puzdra, zložil okuliare a prísne povedal
ženám:
„Od tejto chvíle prechádzate k eráru a tento…“ ukázal na Kovaľova, „nižší
poddôstojník bude vašim veliteľom.“
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Ženy ho vypočuli mlčky. Tie smelšie, čo slúžili u pánov alebo miesili
hlinu v tehelni, pristúpili bližšie k stolu. Felčiar sa ich prísnejšie spýtal;
„Chápete vy vlastne, kam vás posielajú? Máte slúžiť pre potreby armády.“
„Akoby sme nechápali,“ odpovedala ryšavkastá.
Chladné belasé svetlo večera jej padlo na vlasy. Stála a držala sa prstami o
krajíček stola. Felčiar sa uprene díval na tie prsty a tvár mal unavenú,
nevrlú.
„No veď zato! Náš generál je prísny, chce, aby každý poznal svoje
povinnosti. Ak máte nejaké požiadavky, oznámte hneď teraz.“
„Požiadavky nemáme,“ povedala ryšavkastá.
„Chvalabohu. Vypíš im cestovné preukazy, Kovaľov.“
Felčiar chytil pero, namočil ho do kalamára a začal kresliť po dlhom
papieri komplikované vzory. Obzeral si ich a vravel mi:
„Mám rodinu a som veľmi rodinne založený. Chcel som kúpiť
mimochodníkov, aby som mohol povoziť deti. Aj zadelenie som mal také,
že som sa mohol dlhšie zdržiavať pri rodine. A teraz takéto svinstvo!“
Felčiar neklamal. Cnelo sa mu za rodinou a hnusilo sa mu to, čím ho
poveril generál Vyštymskij a čo podľa môjho podozrenia vyhútal
Kovaľov.
„Protiví sa mi tento život. Rozkázali nám naverbovať tritisíc ženských a za
každú je prémia pätnásť kopejok. Kovaľov dokonca s potešením prijíma
tie medenáky, ale ja nemôžem! Čítal som múdre knihy, chcel som ísť na
univerzitu, a teraz takto klesnúť, takto klesnúť, bože môj! A kto ma
zviedol? Vojna!“
Ženy mlčali, číhavo pozerali hneď na felčiara, hneď na mňa. Felčiar začal
zase o koňoch, aby sa odpútal od trudných myšlienok:
„Kto tvrdí, že stepný kôň nemá charakter? Nemusí byť nič extra, ale pri
určitej drezúre môže nadobudnúť veľkú vytrvalosť - a napokon je z neho
výborný kôň. Hovorím o mimochodníkoch. Moje deti veľmi zbožňujú
mímochodnikov. Jeden chlapec má dvanásť rokov, druhý deväť a dcéra
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šesť. Pomenoval som ju Klárou. Pekné meno, bude hudobníčkou. Spravím
z nej huslistku.“
„A dajaký felčiar ju zverbuje ako mňa,“ povedala odrazu tá rázna. „Vidím,
aj ty si Talyga.“
„Čo?“ nechápavo sa spýtal felčiar.
Rázna zopakovala:
„Talyga si, Talyga!“
Peťka Kovaľov sa zrazu zachmúril a zachvel:
„Ako si povedala?“
„Talyga!“ vykríkla žena.
A mnohé sa pripojili:
„Talyga, Talyga!“
Kovaľov si zakryl rukou očí a mlčal.
„Všetko ide ako po masle,“ pomyslel som si, keď som odchádzal z
Kovaľovovej kancelárie. Počul som za sebou, ako s hrmotom prevrátili
stôl, okolo mňa prebehol felčiar, rozháňajúc sa fasciklom, a v kancelárii
zarinčali sklá. Rozľahli sa výkriky:
„Talyga! Hej… Bi ho, bi!“
Ženské zrejme bili Kovaľova. „Všetko ide ako po masle,“ pomyslel som si
ešte raz s potešením.

BÝVAM U ANIKU
Anika Kožurin ma neprijal veľmi vľúdne, ale ani grobiansky. Napojil ma
tuhým lisovaným čajom, dal mi posúch a uložil ma spať na pec. Pec bola
taká rozkúrená, že mi položili na tehly dosky, aby som sa neupiekol. Na
peci bola dusná lipkavá spara a po dlážke sa kúdolil mrazivý vzduch, lebo
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dvere z kuchyne vedú priamo na ulicu, Aby návštevníci neboli predo mnou
v rozpakoch, Anika ušil z roztrhaných ženských šiat kartúnovú záclonu.
Keď odtiahnem túto záclonu, vidno chyžu s krikľavými kvietkavými
tapetami, so zamrznutými, akoby cínovými oknami, so zamatovým
obrusom a dvoma fikusmi.
Anika Kožurin, vysoký fúzatý chlap, ktorý si nedávno odpykal nútenú
robotu za vraždu ženy zo žiarlivosti, spával na úzkej lavici proti peci, ale
spal vždy veľmi málo. Rád sedával pri stole s čižmárskym kopytom a
dratvou v ruke a rozmýšľal. Rozmýšľal stále o tom istom: mal peknú,
múdru ženu, ale podľahol hlúpej žiarlivosti - a je po žene, po peknom
živote a všetci, aj tí najpodlejší ničomníci ho teraz pohrdlivo nazývajú
„áreštantom“ a štítia sa ho. Čižmy opravuje vynikajúco, ale kupci o ne
veľmi nestoja… Často som počul, ako vzdychá:
„Nie je to život, nie!“
Spočiatku som Aniku pokladal za vážneho, slušného človeka, ktorý
oľutoval svoj čln, ale polom som zistil, že to má v hlave úplne pomútené a
popletené. Dozvedel som sa, že okrem zavraždenia svojej ženy mal ešte aj
ďalší proces, na ktorom ho obvinili z lúpeže a zase z vraždy.
„Akože je to možné, Anika Rodionyč?“ spýtal som sa. „Len čo ste zabili
ženu, dali ste sa hneď na lúpež? A pomáhala vám tuším vaša matka. Ako
ste ju nahovorili?“
Odpovedal mi rozvážnym basom:
„Na súde sme ako ja, tak oj moja matka dávali vyhýbavé a protichodné
výpovede, pretože prehliadka nepriniesla podstatné výsledky. Broky, ktoré
našli, sa síce kalibrom zhodovali s tými, čo vybrali z rany zavraždenému, a
upchávka sa zhodovala s tou, čo bola prilepená na jeho líci, lenže po
dedinách sú broky všetky jedného kalibru a na upchávku používa každý
kúdeľ. Na mojej blúze našli podozrivé škvrny, o ktorých pri vyšetrovaní
zistili, že je to krv savca. Zatkli ma a dopravili do Tichvinského žalára, kde
som trinásteho, štrnásteho a pätnásteho októbra dostal záchvaty choroby,
podobnej epilepsii. Vrhal som sa na väzňa, ktorý spal vedľa mňa, vliekol
som ho ku dverám a kričal som: Zabijem!“
Ľakalo ma, že niekto môže hovoriť o spáchanej vražde slovami obžaloby.
Až neskôr som sa dovtípil: Anika rozpráva takto zo zdvorilosti, „aby sa mi
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to ľahšie uležalo v hlave“. Pokladal sa za človeka mimoriadne umelecky
nadaného, pretože skúsil mnoho povolaní a „všeličo sa naučil“.
„Bol som aj garbiarom. Vypchával som aj zvieratá pre múzeá. Ale iba
teraz sa môžem vyšvihnúť vyššie, pretože bývalých väzňov na vojnu
neberú, nuž si nasporím peniaze a otvorím obuvníctvo.“
Zo všetkých svojich povolaní najradšej spomínal garbiarstvo a najmä
„šťavy“, ktoré sú pri lom potrebné.
„Šťavy, to vám je taká tekutina, milý môj pán Ivanov, ktorú dostanete
zmiešaním garbiarskej hmoty s teplou vodou. Býval som vedľa dielne, v
ktorej som mal dvadsaťpäť kadí s takýmito šťavami, jedna tuhšia ako
druhá, stupňovalo sa to ako priečky na rebríku.“
„Choďte teda k Jevstafievovi.“
„Vlastný podnik je výhodnejší. Okrem toho. Markovi Andrejičovi som
dodával vypchaté zvieratá a kašlem naňho: naťahoval sa pre každú
kopejku.“
Anika je lakomý a skúpy. Keď nanovo zakladá dvere, oblok či bránu a
presne ich zapasuje, keď prišraubuje obrtlík alebo haspru, po skončení
práce vždy vystaví účet sám sebe a potom dlho hľadí na papierik, kýva
namrzene dlhou hlavou a šomre:
„Lacno som mu to urobil, nech ho čert vezme!“
Zavčas rána si sadol k malému kuchynskému obloku a čakal na slnce, aby
zbytočne nepálil lampu. Dlho sa prizeral, ako mi krajčír Franta skúšal frak
a nohavice. Keď krajčír odišiel, Anika len krútil hlavou:
„Nerozumiem. Ako ho mohol cisár pustiť za vojaka? Veď ten má zlaté
ruky! Nech sa dostane k nám na nútenú robotu, jakživ by sme ho odliať
nepustili.“
U tohto Aníku som trčal zo desať dní. Keď som sa dozvedel, že Peťka
Kovaľov a jeho „komisia“ odišli do Jekaterinburgu bez „apatekárskych
učníc“, pobral som sa do Kočeševovej tlačiarne. Pri ďalšej mobilizácii
zobrali odliať mnoho robotníkov a prijali ma za metéra. Rukou som
pohyboval už skoro voľne; len občas, keď som musel zodvihnúť niečo
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ťažšie, cítil som v nej bolesť, ale dalo sa to vydržať a nijako mi to nekazilo
pôžitok z práce.
V tlačiarni mi Marfa povedala, že Zacharin odišiel k vojsku
Kovaľov nieže odišiel, ale ušiel, v Jekaterinburgu ho chytili a
pred súd ani nie tak pre dezertérstvo ako pre to, že ho obviňujú
falošného hráča Talygu. Zároveň s Peťkom zatkli aj bývalého
Ivana Beloborodova, toho Času sanitára v akomsi lazarete.

a Peťka
postavili
z vraždy
akrobata

„Mal by si napísať do Jekaterinburského života,“ pokračovala Marfa,
„zistiť, ako dopadol súd. Tu sa všeličo povráva.“

IDE DO TUHÉHO
Len čo som sa trochu udomácnil v tlačiarni, spomenul som si na otcovo
prianie.
Núbia bola ešte stále v ohradách sultána Rachmana-Ajaza. „Rabiga,
samozrejme, nebude odo mňa pýtať peniaze za to, že koňa chovali,“
rozmýšľal som, „ale predsa bude lepšie vziať ho hneď.“
A ponáhľal som sa k felčiarovi Mereškinovi.
Tušil som. že sa blížia veľké udalostí, a napísal som to otcovi. Ironickým
tónom som mu oznámil, že napriek tridsaťstupňovému mrazu cítim už
príchod jari, a preto chodím bez kožucha, iba vo Traku.
„Pripravujem sa na výstup v ochotníckej estráde,“ šomral som si, keď som
hádzal list do poštovej schránky, „inak by bolo hlúpe chodiť vo fraku. Tu
už ide do tuhého, aby som tak povedal,“ šomral som si ďalej, „Sibírčania
to radi, len treba upovedomiť kormidelníka, aby vedel, prečo sa loď
nakláňa.“
A loď sa veru riadne nakláňala. Na uliciach zase stuhlo, čo sa cez deň bolo
roztopilo, kĺzalo sa, nebo sa hojdalo, podobné obrovskému klavíru,
odzrkadľovali sa v ňom nespočetné oči divákov… Kde som videl klavír?
Ach, už viem! Na mestskom dome, na skúške estrády, kde mám recitovať
„Vyjdi na Volgu“.
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Felčiar Mereškin býva chudobne, oblečený je skoro v handrách, vycivený,
šedivý a zrejme strašne hladný.
„To som rád, čakal som políciu,“ povedal, keď začul spoza zamknutých
dverí moje meno.
„Políciu?“
„Teraz sú vydráždení: cítia, že sa im blíži koniec, melú z posledného,
chápete? Ale veď vy iste viete lepšie ako ja, že v meste kadekoho
zatýkajú? Vraj, propaganda,“ povedal ťahavo, s úsmevom.
„Čoho?“ spýtal som sa veľmi prekvapený, že felčiar vraví tak otvorene.
„Revolúcie. Slovom, skutkom, príkladom.“
Odmotal uterák, ktorým mal obviazanú ruku, a ukázal zacelenú ranu:
„Jeden príklad za všetky. Niesol som letáky proti vojne, a tu ma spoza
rohu sekerou!…“
„Ide do tuhého?“
„Presne tak.“
„A kto vás to?“
„Fujavica bola. Naschvál si vyberajú taký nečas. Kto? Nerozoznal som.“
Felčiar sa rozosmial. „A na tej trojke - Rasputin, čarovná a Jevstafiev, to
ste boli vy? Klíči zrno, klíči. Teším sa. Marfa? Oheň, nie dievča.“
Prehodil si nohu cez nohu, vybral z vrecka fajku, začal ju šparchať
tenučkým nožíkom a spýtal sa:
„A teraz Núbia?“
„Ako to myslite?“
„Samozrejme, veľmi vážne,“ žmurkol. „Chcete ísť po skladoch? Na Núbii.
Koňmo.“
„Otec si to žiadal.“
285

„Viete, že je to nebezpečné?“
„Nič neviem. Otec o lom nehovoril. A v akom zmysle je to nebezpečné?
Sekerou spoza rohu?“
„Aj to.“
„A prečo?“
„V stepi sú nepokoje.“
„Počul som. Ale čo majú spoločné nepokoje Kazachov a sklady kožiek?“
„Uvidíte. Ja vám proste musím povedať, že je to nebezpečné a chcem od
vás počuť, že sa nebojíte.“
„Nebojím sa.“
Zo dva razy sa prešiel hore-dolu, rozbafkal fajku a vydychujúc štipľavý
dym, sklonil ku mne úzku, neoholenú tvár so živými a veselými očami:
„Teda pôjde do tuhého? Vravíte, skoro?“
„Podľa všetkého,“ odpovedal som, hoci som ničomu nerozumel.
„Núbia je teda, aby som tak povedal, na koste u Rachmana-Ajaza?“
„A už dávno. Veď sa vôbec hanbím ísť pre ňu.“
„Prečo? Nehanbite sa. Vyplatíte im. Ak nie hneď, tak trochu neskoršie. A
je v stáde?“
„Ktože by ju držal zvlášť?“
„Výborne, výborne. Rachman-Ajaz má niekoľko stád, sú medzi nimi aj
zlé. V ktorom je Núbia?“
„V tom najlepšom.“
„Výborne, lepšie už ani nemôže byť! Prosím vás, príďte zajtra na koni a
prejdeme si to. Ale dúfam, zatiaľ ani muk?“ A opäť tak lišiacky žmurkol:
„Viete, netrpezlivo som vás čakal.“
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„Dávno, Boris Vladimirovič?“
„Od včerajška, ako Marfa doniesla lístok.“
„Vy poznáte aj Marfu?“ spýtal som sa prekvapený: neviem prečo, mal som
dojem, že Boris Vladimirovič žije úplne samotársky.
„Ona je mojou pomocníčkou.“
To ma už načisto zmiatlo a spýtal som sa:
„Vo veterinárstve?“
„Veterinárstvo je celkom iná vec, a ona zas celkom iná,“ odvetil s
úsmevom. „Nože si prečítajte lístok.“
Marfa ma prosila, aby som hneď, keď dostanem ceduľku, zašiel k nej do
tlačiarne: „Paofil Stepanyč sa chce s tebou stretnúť.“
„Bývate u Aniku?“
„Hej,“ odvetil som. „Mám falošné papiere.“
„Len si spokojne bývajte na falošné. Na bývanie to stačí a v tlačiarni
nepýtajú. Anika je pomätený, ale nie udavač.“
Marfu som zastihol pri stroji. Tlačila vyhlášku o mobilizácii niekoľkých
ročníkov. Tvár mala smutnú a sústredenú.
Skoro vzápätí po mojom príchode Marfa prepustila robotníkov od kolesa.
„Tok sme teda zase traja,“ povedala zívnuc a usadila sa na svoj schodík.
„Ako traja?“
„Nuž Panfil Stepanyč ťa čaká navrchu.“
„Mám ísť za ním hore?“
„Zíde dolu. Mal by lietať v ,Lete satana´, a on sa hlási do armády.“
„A ,Let‘ je hotový?“
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„Dávno. Jevstafiev teraz zbohatol, spravil z toho drahé a krásne číslo.
Videl si?“
„Michejev sa na mňa hnevá. Mária, jeho žena a moja sesternica, ušla od
neho k Filippinskému.“
„Kto je Filippinskij?“
„Rozpráva moje anekdoty.“
„Ach, ten s tou čuprinou? Počula som ho. Ani štipky talentu.“
„O takých je tiež záujem. A možno väčší oko o talentovaných.“
„Proste nedostatok osvety.“ Odmlčala sa a doložila: „Kedy si videl
Rabigu?“
„Asi pred tromi-štyrmi dňami.“
„A aká je?“
„Veselá.“
„Hej?“ zatiahla Marfa prekvapene a akosi clivo.
„Tak sa mi zdalo.“
„Hej?“ zatiahla znova a požiadala ma, aby som jej podrobnejšie
porozprával o stretnutí.
A ja som rozprával. Keď som došiel k tomu miestu, ako som požiadal
Rabigu, aby ponechala u nich Núbiu ešte niekoľko dní, Marfa pokrútila
hlavou, akoby sa jej ťažko dýchalo, a spýtala sa s námahou:
„Skutočne si rozhodnutý prejsť na Núbii po skladoch?“
„Áno.“
„A vydržíš to?“
„Čo?“
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„Vari si neuhádol?“ pozrela na mňa uprene a doložila: „Vydržíš. Iného asi
ani nenájdeme.“
Po schodoch zišiel Zacharin. Mal už na sebe junkerskú uniformu.
„Vsevolod, Marfa ma prosila, aby som navštívil Jevstafieva a vyžiadal
,Leť pre teba. Protiví sa mi ten chlap, ale kvôli našej minulosti som šiel.
Choď za Michejevom: ,Let satana‘ je tvoj.“
„Už je neskoro.“ Ohol som ruky. Pravou som si dočiahol na plece, ľavej
chýbalo desať centimetrov. „Som kalika.“
Zacharin povedal smutne:
„Dobrého gentera som ti odporúčal, Vsevolod!“
„Center bol dobrý, len jazdec zlý.“
Marfa vyšla na schody.
„Kde idete?“ spýtal sa jej Zacharin.
„Po korektúru, hneď sa vrátim.“
Panfil sa naklonil ku mne.
„Toľko taktu som ešte nevidel, kamarát. A dcéra lampára, skoro nikde sa
neučila! A ja? Pravda, ani ja nie som bez taktu, ale treba sa podľa toho aj
správať, a nie ho Iba v sebe nosiť.“ Chvíľu mlčal, potom dodal: „Ty si
zaľúbený do Rabigy, Vsevolod?“
Hlavou mi prebleskla ohromujúca myšlienka, že zaľúbený je on, Panfil,
ale hneď som ju odmietol a vravím:
„Páči sa mi.“
„Páči?“ zopakoval, akoby popudený mojou vyhýbavosťou. „Vážim si ťa,
Vsevolod, skláňam sa pred tebou, ak tak chceš. A nikomu nedovolím, aby
ti prekážal. Rozumieš? Nikomu! Ťažko je ľúbiť?“
Mlčal som. Rozhovor sa mi zdal neprístojným.
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„Ťažko,“ odpovedal si na otázku sám. „Ťažko, najmä tomu, kto má rád
slobodu. Čo myslíš, som zbabelec?“
„Nevyzeráš.“
„A predsa som ťa opustil v ťažkých chvíľach, vtedy, pamätáš? Odišiel som
k Jevstafievovi.“
„Urazil si sa.“
„Tak je!“
„A teraz si sa urazil na Jevstafieva?“
„Nie, na seba. Jevstafiev je v plnej sile, kamarát. Toho teraz ťažko uraziť.
Spisuješ o ňom nejaké články?“
„Spisujem. Mohol by si mi dať materiál.“
Prichádzal som do varu.
„Myslíš, že je nepriateľ krajiny, Vsevolod?“
„A ty?“
„Ja si to myslím,“ odvetil ticho.
„Tak mi teda daj materiál.“
„To by bolo nečestné. Radšej odísť.“
„Pred Jevstafievom?“
„Aj pred Jevstafievom aj pred sebou. Zamotal som sa, Vsevolod!“
„Do čoho?“
„Mal by som ti to porozprávať, ale je to ťažké. A hlavne, nie som si istý, či
by nám to pomohlo.“
Vrátila sa Marfa. Panfil mi mocne stisol ruku a odišiel.
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„Hovoril o Rabige?“ spýtala sa Marfa.
„V narážkach.“
„Nechápem nič,“ povedala namrzene, „akoby aj boli zamilovaní, aj nie.
Ostatne, čo nás po tom! No nie?“
Nevravel som nič. V hĺbke duše mi Rabigina a Panfilova láska nebola po
vôli. Panfil sa mi zdal teraz ľahkomyseľný.
Povedal som:
„Počuj, Marfa! Bolo by vari načase prejsť po tých Jevstafievových
skladoch.“
„Choď. Faktorovi poviem, že sa zle cítiš.“
„Tak, tak.“
Vybral som sa k Rachmanovi-Ajazoví.
Sultán obýval priestranný dom pri kostole. Okenice boli, samozrejme,
zatvorené. Dom spal, Na zvonici zazvonili na rannú pobožnosť.
Maštale pri dome boli obrovské, ohrady tiež. Núbia stála v ohrade. Zobudil
som koniara, ktorý mi nadal do „luciferov s chvostom“, ale predsa mi len
vydal sedlo a vyviedol Núbiu, ktorá sa ohromne potešila, keď ma zazrela;
položila si na moje plece kostnatú hlavu, akoby ma objímala.
„Dobre, že ste prišli zavčasu,“ pochválil ma Mereškin, ktorý priahal
svojho koná do sánok, „To je naozaj veľmi chvályhodné.“
Bol veľký odmäk. Zle podkovaná Núbia sa potkýnala, felčiarove sánky sa
knísali, škrípali a narážali o chodník. Končil sa veľký pôst, ale slnce
vystúpilo nepôstne, jasné.
„Všetky sklady budeš prezerať?“ spýtal sa strážca, ktorý pristúpil k nám,
štrngajúc kľúčmi.
„Taký máme rozkaz!“ povedal Mereškin.
„Tu dlho potrvá,“ neochotne odvrkol strážca a potom ukázal na Núbiu. „A
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táto zdochlina je tiež z komisie?“
„Najdôležitejší člení“ zasmial sa felčiar.
Sklady boli dosť ďaleko od dielni, predsa sme však dobre videli prípravy
na otvorenie závodu, podľa sibírskych predstáv obrovského. Natierali
rámy, dvere, osadzovali vetracie okienka, vláčili do kancelárie behúne,
stoličky; potom sa objavil domáci oltár, kahančeky, ikony, mnoho fliaš
„dreveného oleja“.
Núbia ma niesla zo skladu do skladu. Felčiar a strážca šli za mnou. Táto
ceremónia mi pripadala hrozne hlúpa a nezmyselná, najmä keď felčiar
ktovie prečo žiadal, aby som vodil Núbiu hneď k jednej hromade koží,
hneď k druhej.
Kože smrdeli, praskali. Núbia šla pokojne, a povedal by som, až s akousi
zvedavosťou. Bol to vôbec vedychtivý kôň. Ale čo sa môžeš dozvedieť tu,
medzi týmito odporne raziacimi balvanmi?
Prehliadka trvala najmenej hodinu, potom felčiar strčil strážcovi do hrsti
polrubľovku, zamával mi rukou, skočil do svojich sánok a odfrčal.
Vrátil som Núbiu do ohrady Rachmana-Ajaza, spokojný, že som splnil
otcovo poverenie.

ICHNEUMON
Ubehol týždeň alebo aj viac. Bolo to dáko hneď po Veľkej noci. Toho
roku bola Veľká noc zavčasu, na uliciach bol ešte sneh, ale rýchlo sa už
topil.
Po západe slnka začalo priťahovať. Bolo ešte celkom vidno. Koče šli po
tienistej strane; chodci po druhej, aby zachytili ešte zvyšky svetla. Sneh
bol na lej strane prenikavo biely so slabučkým belasým nádychom ako
kockový cukor. A vtom som zbadal Jevstafieva.
Jeho sane sa prudko skrútli. Zaškrípali na snehu, hladko presekli krížom
cez ulicu zľadovalený piesok a zaslali presne oproti mne. Remenné pletené
opraty sa tuho napínali nad mokrými bočníkmi. Z mimochodnika stúpala
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štipľavá para. Jevstafiev sa nepoklonil, len si zapol tchoriu bundu a podal
sa na sedlisku, pokrytom kobercom.
„Sadni si. Jesto miesto.“
„Nie pre mňa.“
„No len si sadni!“ zakričal.
„Čo revete? Nie som vám sluha.“
„Ale rodina.“
„Už nie.“
„Ech, akí ste len pichľaví, ako ježi,“ uškrnul sa. „Vraj šiel tadiaľto tvoj
otec? Mám s ním vybaviť istú náboženskú vec. Ale nie že by bol prišiel!
Voľajakí ste zlostní! To pre tú vojnu? Ako keby Rusko bojovalo prvý raz.
Proste sa radi vŕšite.“
„A vy sa tešíte vojne?“
„Prestaň, keď hovorím! Mám prosbu: aj ohľadne tvojho otca aj ohľadne
Panfila. Sadaj.“
Nasadol som. Hnal sánky ku kostolu. Vyzváňali na večiereň, trúsili sa
veriaci.
„Postil si sa?“
„Opovrhujem tým všetkým.“
„A žalárom takto neopovrhuješ?“
„Aj tam sú ľudia. Lepší než okolo vás.“
„Narásť si narástol, ale nič nezmúdrel.“
Chcel som mu odpovedať veľmi ostro, ale zbadal som, že sa mu nikto
neklania a mnohí sa odvracajú, nuž som mlčal.
Jevstafiev hundral:
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„My dvaja sme tu ako dáke cudzie modly: neveria v ich silu, a predsa sa
ich boja. Namýšľajú si neviem čo. A na čo sú takí pyšní? Dekabristov
nechali vo svojom meste hniť. Čo jeden, to zlodej. Keď spočítaš ich
kapitály, dokopy to nie je ani polovica môjho.“
„Hrdosť sa nemeria len kapitálom.“
„A čím teda?“
„Hrdosťou. Kto ju nemá, ten to nemôže pochopiť.“ Naprával som si
trasľavými rukami šál na hrdle a zrazu zo mňa vyhŕklo: „Pamätáte sa,
Mark Andrejič, na jedno stretnutie na pavlodarskom nábreží?“
„Na aké stretnutie?“ zamumlal zachmúrene.
„Neďaleko kinematografu Zore. Pred niekoľkými rokmi.
Olúpili vás tam.“
„Naozaj sa čosi také prihodilo.“ A doložil: „Veľmi dobre sa pamätám na
ten prípad. Polom ma zlostilo, že som prvý raz v živote stratil všetku silu a
odvahu. Vysvetľujem si to tým, že v kine hrali veľmi strašnú drámu a bola
tam nemenej strašná horúčava. Mal som potom sto chutí zaškrtiť tých
zbojníkov.“
„Tak teda zaškrťte.“
„Čo?“
„Jeden stojí pred vami.“
Ohromený pozrel na mňa, triasol sa na celom tele:
„On je, on! Ten istý hlas aj pohyby. Hneď ako som ťa prvý raz videl,
lámal som si hlavu, odkiaľ sú mi reku známe tie pohyby? Pŕŕŕ!“
Zastavil koňa. Boli sme asi na dvesto-tristo krokov od chrámu. Mark
Andrejič zložil čiapku, vytiahol z nej vreckovku, utrel si čelo a prežehnal
sa, znova si čiapku nasadil a vzdychol.
„Šikovne si si vybral čas! Práve činím dokonalé pokánie. Po tieto dni
prišiel ku mne chlapčisko, mohol mať zo desať rokov, vycivený, chorý. ,Čí
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si?‘ spytujem sa. ,Poklevského-Kozellov vnuk,“ odpovedá. To sú ti, čo ma
nazlostili svojím posmešnictvom a priviedol som ich na žobrácku palicu.
Spytujem sa: ,Kto ťa sem poslal a načo?“ A on má v rukách koláčik.
.Nikto,“ odpovedá, ,ale stará mama vás vždy ľutuje, že mále hladnú dušu.
Nuž som vám doniesol koláčik.“ Hovorí pokojne, ba priam chladne, ale
mne vo vnútri ani čo by cvendžalo, ostro, prenikavo! Napajedil som sa,
chytil som koláč a hodil psovi - tomu istému, čo zožral ichneumona -“
„Koho?“
„Ichneumona. Doniesol som si z jednej cesty v klietke ichneumona, chcel
som ho dať vypchať. Také africké zviera, podobné mačke, živí sa
krokodílími vajcami. Lenže po dvore behala sučka. Do domu nikdy nešla.
A zrazu, čo čert nechcel, vrazila do klietky - žena tam akurát vymieňala
vodu - a drips-draps na kusy! Vidíš ho, krokodílie vajcia!“ Odmlčal sa,
preberal v rukách opraty. „Že by som ti celkom odpustil, to nemôžem.
Ľutujem len, že som mal vtedy málo v pudelári - nenalakomil si sa na
ďalšiu krádež, inak by si bol prišiel tomu na chuť a teraz by si nesedel tu
vedľa mňa na koberci, ale na väzenskej prični.“
Jevstafiev na mňa uprene škúlil. Spomenul som si, čo rozprával otec o
potopenom zlate, a sklopil som oči. Pritiahol opraty.
Zjavil sa sluha, odviedol koňa nabok a priviazal bo.
„Protojerej je tu?“
„Otec Peter čakajú, Mark Andrejič.“
Jevstafiev sa otočil ku mne.
„Keď si bol v Jekaterinburgu, ten Talian ešte neodišiel?“
„Aký Talian?“
„Vari ti ho otec neukázal? Ten, čo vyrezáva drevené oltáre. Mogelli sa
volá. Ach, to je umelec, utešiteľ! Chcem, aby v našom chráme bol oltár
dva razy taký ako u Panny Márie Trojručnej. A pritom pozlátený,
vyrezávaný.“
Jevstafieva mlčky sprevádzali traja bledí, podlízaví kupci. Omša sa ešte
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nezačala.
Protojerej Peter kráčal za nimi s akýmsi papierom, na ktorom bolo niečo
napísané. Jevstafiev osobne vymeral šírku i výšku oltára, miesto pre ikony
i pre vchod k oltáru, starostlivo to zapísal a spolu s protojerejovým
papierom schoval do vrecka. Potom ukázal na mňa:
„Jeho treba poslať po Taliana. Má učeného otca, pozná reči, bol v
Konstantinopole…“
A vysvetľoval mi:
„Dovtedy, kým naše vojsko dobyje Konstantinopol, chce sibírske kupectvo
postaviť v Kurgane presnú napodobeninu svätej Sofie: stĺpy, mramorová
dlážka, mozaika - všetko!“

Keď sme nasadli do saní e kôň sa pohol, Jevstafiev ticho povedal:
„Na túto myšlienku ma priviedla Zoja, dcéra. Múdra dievka, len príliš letí
na chlapov. Žriedlom našich náruživostí je závisí. Ona napríklad závidí, že
v románoch sa podaktoré milujú s mnohými. Teraz pečie s Kovaľovom.
Nuž čo na to povieš? Mám ti ja trápenie!“
„Zrejme je teda pravda, že jablko nepadne ďaleko od stromu.“
„Bodaj by bol každý strom ako ja. Povedzme, Michejev. Jeho žena - tebe
je tuším sesternica? - dáva zlý, nemravný príklad. Ušla s kupletistom!
Najradšej by som teraz toho Michejeva odohnal, ale ja ho pripúšťam k
sebe, ba aj čaj s ním každý deň píjam. Vieš prečo? Vieš prečo? Lebo sa
bojím, že ujde ako Panfil! Ozaj, kde je Panfil?“
„Pri vojsku.“
„Nik nemá citu! Veď som mu sľuboval odklad. A prečo? Ku mne teraz
skoro nikto nechodí: boja sa.“
„Čoho by sa báli?“
„Ktosi snuje niečo proti mne, tak si aspoň myslia. A to také, že Jevstafiev
sa vraj zatrasie a zdochne: sučka zožerie ichneumona, haha! Čerta
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rohatého! Ja im ešte ukážem pantomímu, uvidia. A ty si tiež akýsi
bezcitný. Všetci sú bezcitní okrem mňa.“

„LET SATANA“
Kôň zastal pred bránou Jevstafievovho domu. Vybehol mládenec oko
hora, v cirkusovej livreji žĺtkovej farby. Mládenec oznámil, že v manéži je
všetko pripravené a pán Michejev čaká.
„Na čo?“
„Na let, prosím,“ zabrblal žĺtok, „ ,Let satana´ skúšajú, nech ma boh
chráni.“
A mládenec bežal ďalej otvárať bránu manéže. Jevstafiev idúcky utrúsil,
že Michejev urobil už niekoľko pokusov s „Letom satana“, ale všetky
neúspešne. Teraz prísne prekontrolovali výpočty, presne vymerali váhy.
Preblesklo mi hlavou: „Nechce Mark Andrejič, aby som letel ja?“
Okolo manéže sa tiskali diváci: niekoľko učiteľov z rozpusteného „lýcea“,
päť-šesť chovancov, ktorí si našli miesta a ponevierali so v Kurgane; Irma
s otcom; Rabiga, Rachman-Ajaz v dôstojníckom plášti; zástupca náčelníka
gubernskej žandárskej správy, rotmajster gróf Podgoričani-Pelrovič, jeho
dcéra Larisa, mrzká, čierna dáma s uhrančivými očami, ktorá vraj píše
básne; zástupca prokurátora so záhadným menom Marula-SukaloKrasnopofskij a napokon Michejev, ktorému pomáhal Danilyč.
Michejev pobiehal, zadychčaný od vzrušenia, a Danilyč ma chytil za plece
a povedal medovým hláskom:
„To bude radosť!“
Hliníkový prístroj so sedadlom, obtiahnutým kožou - miesto pre „satana“ sa ligotal a chvel: motor už pracoval. Michejev si poutieral hrdlo
uterákom, zhúžval ho do gundže a dva razy udrel na gong.
„Druhé zvonenie, panstvo!“
Ešte raz prebehol popri koľajniciach a po aréne - po tom prázdnom
priestranstve, na ktoré som hľadel so stisnutým srdcom a nad ktorým som
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sa v duchu vznášal - potom s námahou dovliekol na fúriku akési vrece,
nabité pieskom. Vysvitlo, že toto vrece má predbežne nahrádzať satana.
Michejev sa chvíľu nerozhodne okúňal okolo aparátu, potom si dodal
odvahy, a akoby sa bol spamätal, udrel bičíkom o gong.
„Spustiť,“ zopakoval Jevstafiev.
„Tretie zvonenie. Spustiť!“
Aparatúra zarachotila a rozbehla sa po koľajniciach, vzniesla sa do
vzduchu, ale prekoprcla sa a spadla na arénu práve dolu sedadlom, kde mal
byť priviazaný „satan“. Motor zdochol. Manéž sa zaplnila zápachom
zhoreniny a dymom. Michejev zúfalo zalamoval rukami na kraji bariéry a
nariekal ako baba.
Zamračení sme opustili manéž.
Žĺtok medzitým už vypriahol koňa.
„Čo je to za poriadok?“ zreval naňho Jevstafiev. „Kto ti to rozkázal?
Priahať, banda mizerná!“
Pribehla Rabiga a vážne hľadiac Jevstafievovi do očí, povedala:
„Dovolíte, pôjdem s vami.“
„Aj lak sme dvaja.“
„Zmestíme sa i traja.“
„Teda viete kde?“
„Tuším. Do Samaninov?“
Jevstafiev neodpovedal na otázku, poznamenal:
„Sadnite si do prostriedku, my sme predsa len od cirkusu, akrobati.“
Mark Andrejič sa alebo šetril, alebo bol zamyslený, no púšťal koňa iba
krokom.
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„Pekný sviatok…“ mrmlal. „Čo som sa natrápil so závodom: vojna,
majstrov berú na front, stroje ostávajú trčať na železnici… zajtra to
konečne spúšťam! Nuž Michejev začal dobiedzať: ,Dovoľ mi, keď je už
taký sviatok: všetko je pripravené, kuká z toho desaťtisícová kasa…'
Privolil som! Ešte dobre, že sa do kabíny neposadil on, ale len vrece… Už
len to by mi chýbalo. Rabiga, ovládate cudzie reči?“ spýtal sa zrazu.
„Čo som sa naučila na gymnáziu.“
„Teda nie veľmi? Chcete ísť do Londýna?“
„Otecko ma nepustí.“
„Ach, otecko! Vidíte,“ ukázal hlavou na mňa, „tohto pustí. dokonca rád.
Jeho otec je toho názoru, že na cestách sa človek najviac naučí. Chcem
poslať ruské kože do Londýna: nech Angličan bije Nemca, opretý o ruskú
juchtovú podošvu, cha-cha.“
Jevstafiev poomáľal perami a hľadiac na opraty, pomaly preriekol:
„Aj žena mi napísala. No, no, tá istá Varvaja Iljinišna, čo ušla s
Chotsonom. Vraj, smutno mi je v Londýne. Chcem domov. Prosím! Nie
som taký zlý. Posielam jej peniaze na cestu. Vsevolod, a tvoj otec vie po
anglicky?“
„Vie.“
„Pôjdeš teda s ním.“
Aký som bol prekvapený, keď som videl, že skutočne poháňa k domu
Šamaninovcov!
Šamaninovský domček mal jediný vchod, cez kuchyňu. Šamaninovci sa
práve naobedovali - okrem Marfy, ktorá odišla ráno do tlačiarne. Ženy
umývali v kuchyni riad a starký Stepan Vasiľjič so synom Trofimom
Stepanovičom a vnukmi Aľoškom a Stepanom obzerali novú švédsku
petrolejovú tlakovú lampu - jednu z tých, ktorými mestská duma mienila
na budúci rok osvetľovať Kurgan.
Náš nečakaný príchod všetkých úplne ohúril. Ženy s riadom v rukách tisli
sa k sporáku a chlapi zas k švédskej lampe, div, že ju nerozpučili.
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Mark Andrejič si vyzliekol tchoriu bundu a pokojne sa poobzeral - na
vešiaku už nebolo miesta. Položil kožuch na stolček, zastal si vedľa neho a
povedal:
„Nebudem vás vyrušovať. Čo vám chcem povedať, je celkom krátke.
Stepan Vasiľjič!“ obrátil sa k starému lampárovi. „Vykonal som ti
predĺženie kontraktu o päť rokov. Osvetľuj s božou pomocou Kurgan a pri
tebe sa aj ostatní budú mať dobre. Zhrešil som pred ľuďmi i pred bohom,“
hlas mu znel slávnostne. „Pred bohom sa modlím, kľačím na kolenách a
záleží na jeho milosti, či prijme alebo neprijme moje modlitby, ale pred
ľuďmi… pred ľuďmi musím sám vyznať svoje hriechy. Stepan Vasiľjič!
Neviem, či ti je známe, že ja, podliak, som vo svojej malichernej
márnivosti obrátil svoj najväčší hnev proti vašej rodine. Marfa… Škoda, že
tu nie je… Zdalo sa mi, že Marfa je v meste tá hlavná, čo si zmyslela
vysmievať sa mi a strúhať si zo mňa žarty..
Stál so sklonenou hlavou a akoby nahlas rozmýšľal:
„Do toho dňa ma mešťania brali vari vážne. Ba niektorí, ako som si
dokonca namýšľal, obdivovali moje bohatstvo a moju veľkorysosť.
Cirkevní otcovia od dávnych čias zakazovali cirkus, jarmočné búdy,
dostihy, divadlá - a mnoho storočí sa nedulo s tým pohnúť. Ja som prišiel a
vravím; ,Nesprávne robíte. Artistu, akrobata treba urobiť pobožným
človekom a skrze neho zničiť cirkus, závody a to všetko.´ Chcel som
vytvoriť nábožnú jarmočnú búdu a založil som školu, ktorú ste nazvali
,lýceom. Cha-cha! Bodaj by ste sa neboli čudovali! A bodaj by som sa ja
nebo! zlostil na tých. Čo sa opovážili na mne smiať! Nielen na Marfu, na
celé mesto som sa zlostil. Zložil som tvoje lampy, Stepan Vasiľjič, vyhnal
som ťa z tvojho domu, vzal som ti ho…“ Jevstafiev sa obrátil k ikonám a
prežehnal sa: „Prisahám tu pred bohom, všetko vrátim, všetko!“
„Veľmi o to stojíme!“ ozval sa rozhorčene zvučný, trošku prichrípnutý
hlas.
Počúvali sme Marka Andrejiča a nevšimli sme si, kedy vošla Marfa.
Bola bez šálu, v rozopnutom kabáte, bledá tvár a rozšírené oči svietili
rozhodnosťou.
Marfa sa opierala plecom o veraje, krk napínala dopredu a vše si oblizla
jazykom vyschnuté pery.
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„Prišiel potešovať!“ vykríkla, ukazujúc prstom na Marka Andrejiča. „Nože
si sadnite k nemu a plačte s ním, pravoslávni. Pánbožko ho navštívil, Ježiš
Kristus. Hm… To je špás!“ pokračovala so smiechom. „Nie, Mark
Andrejič, zavčasu, zavčasu chceš kázať. Myslíš si, keď si sa už vyštveral
na zlatú zvonicu, že si pánbožkova pravá ruka a budeš poúčať iných?
Privčas. Len sa pozri, zvonica sa kýva a letí aj s tebou do paroma!“
„Nerúhaj sa, dievka!“ zašepkal Jevstafiev trhane.
Marfa spočinula rozpáleným pohľadom najprv na otcovi, potom na matke
a povedala rozochvenými perami;
„Mizni odtiaľto, ty vrah, ale naskutku! Tak je, rodičia?“
Rodičia mlčali, ale bolo vidno, že Marfine slová sú im po vôli.

NÚBIA
Odprevadil som Jevstafieva k sánkam. Naspäť som s ním nešiel; chcel som
osiať s Rabigou a povypytovať sa jej. Ostatne, ani ma nevolal. Keď sa
usadil v saniach, pozrel na mňa s čudným úsmevom a povedal:
„Nepáči sa mi to, nepáči.“
Rabiga sa nechcela so mnou zhovárať.
„Spýtajte sa Marfy,“ prerušila ma.
„Nuž viete, Marfa nemá celkom rozum.“
„Ba má, až príliš veľa. Aj Jevstafiev bol dobrý, vraj pekný pohľad na nich:
nadutosť a strach. Napokon však neostala nijaká nadutosť, iba jeho
strach.“
„Rabiga!“
„Čo Rabiga? Mala mu pridať. Takého podliaka treba uviazať medzi dva
kone, aby ho rozdrapili.“
Zúrila. Nič som nechápal.
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Nepochopil som nič um v tlačiarni, keď som dostal prípis od zástupcu
prokurátora, toho istého, ktorého som videl na „Lete satana“. V prípise ma
vyzýval, aby som sa okamžite dostavil.
Predo dvermi zástupcu prokurátora som stretol felčiara Mereškina.
„Hovorte len pravdu,“ povedal, podávajúc mi ruku. „Je to hotová vec a s
Jevstafievom je amen.“
Zástupca prokurátora chodil po izbe s blčiacou tvárou, ruky založené za
chrbtom. Na pohovke pololežala dáma, žena prokurátorovho zástupcu, a
tiež s tým záhadným menom: Maruta-Sukalo-Krasnoporská. Mňa však
teraz nezaujímali nijaké dámy ani mená. Zástupca prokurátora na mňa
zlostne pozrel a spýtal sa:
„Nehneváte sa?“
„Nie,“ odvelil som prekvapene.
„Nemám právo predvolať vás, nie som vyšetrovateľ. Ale to, čo sa sialo,
ma natoľko ohromilo, že som sa rozhodol priateľsky sa s vami
pozhovárať.“
Bol som taký vzrušený, že som nevnímal komickú absurdnosť jeho slov.
Povedal som;
„Prosím.“
„Mále koňa, zvaného Núbia?“
„Mám,“ odvetil som veľmi prekvapený.
„A kde je?“
„V ohradách sultána Rachmana-Ajaza.“
„Kto vám poradil, aby ste ho tam umiestnili?“
„Ako to? Sám sultán! Prostredníctvom svojej dcéry."
„Rabigy.“
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„Áno.“
„On vám teda navrhol, aby ste si koňa dali k nemu? A kto vám poradil
požiadať ho o to?“
„Nikto. Padol som na poľovačke, na ktorej sa zúčastnil aj sultán. Zlomil
som si ruku. Nemal som koňa kde podieť, nuž mi to Rabiga ponúkla.“
„Núbia bola v ohradách dlho?“
„Ešte je tam,“ opravil som ho.
„Bola,“ opravil ma zase zástupca prokurátora.
„A kde je teda teraz?“
„Tam, kde všetky kone, ktoré boli spolu s ňou v ohradách.“
„Ukradli ich?“
„Odpadli.“
„Odpadli?!“
„Áno, odpadli. Na sibírsky mor, sneť alebo bohvie na čo!“
Pocítil som strašnú slabosť a hlava sa mi zakrútila, klesol som na stoličku.
Zástupca prokurátora, zvyknutý na takéto scény, podal mi obratnou rukou
dávno pripravený pohár vody a pani Maruta-Sukalo-Krasnopoľská
vytiahla éter a privoňala si. Potom pristúpil zástupca prokurátora ku mne,
pohladil ma po ruke a spýtal sa:
„Kedy ste jazdili naposledy na Núbii?“
„Asi tak pred desiatimi dňami… Nepamätám sa.“
„Prečo ste šli koňmo do závodu a po skladoch koži?“
„Otec ma o to požiadal.“
„Váš otec je zverolekár?“
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„Nie. Dedinský učiteľ.“
„V ktorej dedine?“
„V kozáckej osade Lebiažie.“
„Kozák?“
„Kozák.“
„Teda sa dobre vyzná v koňoch? A možno aj v konských chorobách?
Zrejme vedel, že v stepi sa už niekoľko týždňov vyskytovali prípady
moru? Vedel o lom?“
„On vôbec mnoho vie.“
„Ďakujem. Slovom, váš otec vás žiadal?…“
„Aby som prešiel po skladoch koží.“
„Nezdalo sa vám toto želanie divné?“
„Zdalo.“
„No a?“
„Bolo to želanie môjho otca.“
„Má pravdu, Max,“ zastenala z pohovky žena.
Zástupca prokurátora vytiahol obočie e pohladil ženu očami.
„Prešli ste teda doslova všetkými skladmi koži?“
„Áno.“
„Kto vás sprevádzal?“
„Felčiar Mereškin.“
„Predo?“
„Požiadal ho môj otec. Sú priatelia.“
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„Čo ich spája?“
„Felčiar si váži vysoko vzdelaných ľudí, a môj otec študoval na
Lazarevskom ústave.“
„Váš otec?“ spýtal sa začudovane zástupca prokurátora.
Vstal. Zodvihla sa aj jeho žena. A od toho zneli slová zástupcu prokurátora
vari ešte slávnostnejšie:
„Neviem, pán Ivanov, či váš otec konal správne alebo nesprávne, keď
nakazil Núbiu a jej prostredníctvom kone sultána Rachmana-Ajaza, a
neviem, Či ho za to potresce súd, no jedno je isté - všetky kože, patriace
pánu Jevstafievovi, bude treba spáliť. Strata činí státisíce rubľov. Ľutujem
milého Marka Andrejiča, ktorého sme videli s vami nedávno v plnom
zdraví a spokojnosti. Predstavte si, státisíce rubľov, ak nie milión!…
Porúčam sa.“
Pred bránou ma čakal Mereškin a spustil, zadychčaný od vzrušenia:
„Okamžite treba napísať a poslať článok do Jekaterinburského života, kým
nezačnú robiť machinácie. Predstav si: otrávené, morom nakazené kože
idú do výroby, budujú pre ne špeciálny závod! Píš, píš!“
Odvliekol ma k sebe.
Na druhý deň som zaslal do Jekaterinburgu svoj prvý príspevok.
Keď som šiel na poštu, stretol som Aľošku. Povedal:
„Počuj, Vsevolod. Nie si ty zaľúbený do Rabigy?“
„Dajte mi pokoj s tou vašou Rabigou.“
„Lebo my s Marfou raz nechápeme, čo je s Rabigou. Takí sme si
pomysleli, či sa netrápi kvôli tebe. Veď teraz si básnik,“^
„Obyčajný dopisovateľ.“
„Aj to je eso.“
„Také eso, na to sa dá len prehrať.“
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„Teda ani ty ani ona? A čo Je s ňou?“
„Mor. Sultánovi vraj dochne dobytok.“
„Čo sa ona stará o dobytok!“
„No nemyslím.“
Uprene pozrel na mňa.
„Ty máš čosi za lubom, Vsevolod.“
„S Rabigou? Ani mi nenapadne.“
O niekoľko dni sme dostali Jekaterinburský život s mojím príspevkom.
Prečítali sme ho s Mereškinom nahlas. Príspevok bol napísaný živo, ale
nevysvetľoval celkom presne fakty: keď som ho písal, správne vysvetlenia
som ešte nepoznal.
Rachmanovi-Ajazovi neodpadli všetky kone, ale len niekoľko, a ani tie sa
nenakazili od koží. Kone - a medzi nimi aj Núbia - dostali slintačku, a
slintačková nákaza sa nemôže prenášať cez kože, ktoré ležali dlho na
mraze. Tak nám to aspoň vysvetľoval gubernský zverolekár Lempert,
ktorého pozval zástupca prokurátora.
„Ako to, Mereškin sa v tom vari vôbec nevyzná?“ myslel som si.
„Zástupca prokurátora sa príliš rozhadzoval, ale to je pochopiteľné, čo sa
dá od neho žiadať? No Mereškin, skúsený zverolekár?… A ďalej, akú
úlohu mal v tom všetkom môj dobrý otec?“
Keď sa Jevstafiev dozvedel, že kone Rachmana-Ajaza skapali na slintačku
a jeho sklady koží nemajú s tým nič spoločné, uspokojil sa. Ale ešte
predtým - keď si precital môj príspevok v Jekaterinburskom živote - poslal
do novín telegram, ktorý mi redakcia okamžite postúpila. Jevstafiev sa
vyhrážal dokonca súdom.
Už som pokladal zástupcu prokurátora za hlupáka a Mereškina i môjho
otca som obviňoval, že sa dajú príliš strhnúť. Mrzelo ma aj to, že moje
prvé uverejnené slová boli bezmála lžou.
Avšak ďalšie udalosti ukázali, že som sa zmýlil.
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Nad mestom prebehlo strašné slovo „mor“.
Rachman-Ajaz nedržal v meste len kone, ale aj zo štyristo kusov rožného
statku. Bolo to výhodné: lazarety a dôstojnícke jednotky, ubytované v
meste, kupovali mlieko za vysokú cenu.
Jednu ohradu mal Rachman-Ajaz neďaleko Jevstafievovho kožiarskeho
závodu. Sklady koži a závod neboli ešte ohradené. Ohrada stála len pri
bráne pred kanceláriou, a na ostatnom veľkom priestranstve trčali kolíky.
Keď dobytok hnali napájať k Tobolu, kravy a teľce sa mohli prechádzať
po širokom závodnom dvore, približovať sa ku kôlňam a šopám, pod
ktorými ukladali kože, práve privezené zo slepí a prijaté na uskladnenie.
Najprv padlo na mor niekoľko kráv, patriacich mešťanom, čo bývali v
blízkosti závodu. Tieto kravy sa chodili napájať vedno s RachmanovýmAjazovým dobytkom.
Keď som sa dozvedel, že dobytok Rachmana-Ajaza napadol mor, hneď
som sa vybral na predmestie. Skrútené zvieratá s nohami vtiahnutými pod
brucho sa kŕčovite triasli v tmavých kútoch ohrád. Zverolekár Lempert a
laboranti z bakteriologického laboratória, ktorí objavili vredy zvieratám na
pyskoch a ďasnách, nervózne pobiehali, nevediac, na čo sa odhodlať.
A medzitým ohrady obkľúčila polícia.
Ledva ma vypustili.
Redakcia žiadala ďalší príspevok.
Zlostil som sa na svoju chvíľkovú malodušnosť a pevne som sa odhodlal,
že odteraz ma v zápase s Jevstafievom nepomýlia nijaké reči.
„Pozorovali ste v stepi prípady moru?“ spýtal som sa Mereškina, spisujúc
ďalší článok.
„Pozorovali.“
„A vy ste mlčali?“
„Vôbec nie. Písal som hlásenia Lempertovi.“
„A on?“
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„On ich strčil do zásuvky.“
„Svinstvo!“
„Prečo svinstvo? Zverolekárskych staníc je v stepi málo, bakteriologické
laboratóriá sú len v mestách, aj to nie v každom, protimorové sérum je
nekvalitné, a čo je najhoršie, skoro všetkých felčiarov vzali na vojnu. Tak
sa začali sem hrnúť morové kože. Chudoba!“ vzdychol na záver.
„Čia chudoba?“
„Kazachovia sú chudobní. Keď odpadne dobytok, je to veľká škoda, ale
zakopať alebo spáliť kožu ešte väčšia, nuž ju predávajú. A teraz je z toho
epizootia.“
„Napíšem to jednoduchšie, mor.“
„Mor,“ prisvedčil skoro so slzami v očiach.

ĽADY SA HÝBU
Zavítala prívetivá jar - akoby nad okresom ani nevisela vojna, mor, akoby
nehrozil hlad.
Sneh na poli dostal dymový, šedivý nádych, cesta pod nohami bola mäkká,
neistá a kalné potoky sa usilovne náhlili k rieke. A nad všetkým týmto
mriežkované nebo, s obláčkami, ktoré pripomínali kurence.
Tobol sa rozvodnil. Po celej šírke sa valila pochmúrna, mihotavá ľadová
kaša. Kedy-tedy preplávala aj dlhá, hrubá kryha. Tupo a zlostne sa zaprela
do pilierov mostu; chvíľu sa tu triasla, akoby rozmýšľala, a potom,
roztrieštiac sa na kúsky, rozplynula sa v kaši.
V tlačiarni ma postavili k „akordu“, ku knižnej sadzbe: sádzal som
výročnú správu mestskej dumy. Táto sadzba mi umožňovala pracovať
kedykoľvek akokoľvek dlho: mohol som sádzať osem hodín denne alebo
aj celých štyriadvadsať.
Ale stál som pri regáli sotva päť hodín.
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Netrápila ma lak pochopiteľná autorská nervozita ani hnev proti
Jevstafievovi - znepokojovali ma nálady v meste.
Vy, generácia, ktorá skoro nepozná slovo „epidémia“, hádam okrem
epidémie chrípkovej, asi ťažko pochopíte celú hrôzu slova „mor“, ktoré
viselo nad mestom. Ja, človek zo začiatku dvadsiateho storočia, ktorý
mnoho ráz zažil všelijaké epidémie, spomeniem si v týchto prípadoch vždy
na stredoveké pomníky, postavené v európskych mestách na pamiatku
skončenia moru. „Ani Kurgan neminie takýto pomník,“ rozmýšľal som
smutne, kráčajúc po uliciach. „Len či príde tento čas a kedy to bude?“
Ľudia chodili s neprítomným výrazom, niečo si mrmlali pre seba
chvejúcimi sa perami. V prvé dni, keď vyšiel môj príspevok, obzerali si
ma uprene, skoro ako hrdinu. Potom, keď každý dvor ohrozovalo
nebezpečenstvo a trápenie, že padnú kravy, ktoré dávali rodinám obživu,
keď sa rozchýrilo, že protimorové sérum je nekvalitné a nemá takmer
účinok, prestali sa Kurgančania o mňa zaujímať. Hneď v jednej, hneď v
druhej ohrade dochli kravy. Nad ohradou sa vznášalo strašné kvílenie žien
a k domu sa blížil sanitný voz, ako naschvál natretý na čierno.
Zo všetkých strán hromžili na Jevstafieva.
„Čo myslel, že nezbadajú, že sú kože nakazené?“ dobiedzal som často do
felčiara Mereškina.
„Chamtivosť. Kričal do stepi svojim agentom: ,Dodávajte, dodávajte!' nuž aj dodávali, čo im prišlo pod ruku. A aký zverolekársky dozor je v
stepi? To sa len hovorí.“
Často som zašiel na mestskú dumu, zbieral som materiál pre príspevok.
Zasadali tu veľa, skoro každý deň. A na programe bola vlastne vždy tá istá
otázka: spáliť sklady Jevstafievových koží, či nespáliť? Prirodzene, dávno
ich bolo treba spáliť! Lenže ľahko sa to povie, ale ťažšie vykoná. Mestská
zdravotná komisia, doplnená znalcami, vyniesla niekoľko ráz rozhodnutie:
„spáliť“. Dožadovalo sa toho aj mestské obyvateľstvo - ešte nie celkom
otvorene, ale už sa o tom šepkalo.
Mestská duma sa škriepila.
Vstal napríklad nejaký rečník z radov kupcov alebo priemyselníkov,
spojených s Jevstafievom - možno podielnik kožiarskeho podniku, na
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ktorý, ako neskôr vysvitlo, sa predávali „významným ľuďom“ účastiny za
znížené ceny - a spustil dlhú, niekedy veľmi múdru reč o obrane Ruska, o
ruskom vojsku, ktoré lak potrebuje kože, o našich spoločenských
záväzkoch voči spojencom, o neochvejnom boji proti Teutónom. Rečník
sa červenal od spokojnosti a ku koncu prejavu neotrasiteľné dokázal, že
všetky sklady raz nemožno zničiť, ale že treba preskúmať každú kožu
zvlášť a „bakteriologický“.
Aké krásne gestá! Aké vznešené slová! Aká nezištná láska k Rusku,
Francúzsku, Anglicku!
Ale tu vyskočil nejaký expert, povedzme, niekdajší vyhnanec, a chmúrne
sa pýtal:
„Je vám známe. Že naše kurganské bakteriologické laboratórium je na
najnižšej úrovni? A že laboranti sú len traja? A koží státisíce?“
Otcovia mesta, ako vôbec všetci otcovia, boli tvrdohlaví:
„Laborantov ešte nájdeme.“
„Kde?“
„Rozšírime laboratórium.“
„Ale ako?“
Lenže všetky námietky mali iné pozadie: spáliť je najľahšie. Obleješ
petrolejom, škrtneš zápalkou, okolo skladov sa vykope priekopa - a
hotovo. Lenže kožiarom dáva vojsko odklad, a oni ta práve zaprotežovali
syna, synovca či vnuka - a teraz majú vari narukovať, keď závod zatvoria?
„Takto hŕ-hŕ na to nemožno ísť, páni,“ ozval sa pevný a solídny hlas
dajakého radného pána. „Treba to premyslieť, uvážiť. Dáme tento bod na
komisiu?“
„Na komisiu,“ rozhodla duma. „Ale komisiu rozšíriť."
Popudzovali ma tie trápne prieťahy. Písal som ostré články. Vojenská
cenzúra ich hystericky škrtala, takže čitatelia vôbec nemohli pochopiť, čo
sa v Kurgane deje.
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Na ulici neďaleko dumy som sa stretol s Rabigou.
„Rota si na hodine?“ spýtal som sa.
„Áno, chodím na angličtinu,“ povedala nedbalo, „chcem ísť na
ošetrovateľský kurz. A okrem toho do Londýna. Pamätáte sa, Jevstafiev mi
to navrhoval. Všimli ste si, že v meste je teraz nudnejšie?“
„Strašnejšie, chceš povedať.“
„Strašnejšie je u nás doma.“ A drsne doložila: „Skoro všetok dobytok nám
uhynul.“
„Kurganský?“
„Keby len! Stepný!“
Pery sa jej ledva pohybovali. Bože môj! Tie nespočetné stáda, ktoré som
kedysi ako chlapec videl tiahnuť pod úpätím vrchu, stáda, čo išli pred
našimi očami celú noc - tieto stáda všetky do posledného kusa padli?
Bohatý sultán Rachman-Ajaz je teda na mizine?
Dlho sme šli mlčky.
„U nás budú kurzy pre milosrdné sestry?“
„V Jekaterinburgu,“ odvetila ledabolo Rabiga. „Z Omska idú tri Kazašky,
tiež sultánske dcéry. Samu by ma otec nepustil. A okrem toho, keď
skončime kurz, zavezú nás do Petrohradu a predstavia čarovnej.“
„Po cárskom požehnaní vstanú vaše stáda z mŕtvych?“ spýtal som so
posmešne.
„Musím ísť do Jekaterinburgu, či chcem či nechcem,“ odvetila Rabiga a
tak sa mi videlo, že jej v hlase znie mrzutosť i sklamané nádeje.
Uprene som sa na ňu zadíval. Schudla, zožltla, nápadne zhasol lesk v jej
očiach.
„Panstvo! Idete sa dívať na ľady?“
To pri koloniále zavolala na nás Irma. Irma na rozdiel od Rabigy vyzerala
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lepšie ako predtým, zružovela, bola ešte sebavedomejšia. Počul som, že sa
o ňu uchádza bohatý petrohradský intendant. Čo býva v hoteli. Jej otec stál
dobre. Hostí bárskoľko a on zdvojnásobil alebo strojnásobil ceny v hoteli,
no čo je hlavné, bol taký múdry, že neposlúchol Marka Andrejiča, ktorý ho
nahováral, aby vložil peniaze do jevstafievovských kožiarskych podnikov.
Miesto toho požičal peniaze na vysoké úroky balakšinskému
mechanickému závodu, ktorý bol po hrdlo zavalený objednávkami „pre
potreby armády“. Teraz si Schmidt môže mädliť ruky od spokojnosti.
„Ozaj, ideme sa pozrieť na ľady?“ spýtala sa Irma, ktorá si s akýmsi
zvláštnym úsmevom obzerala Rabigu.
Rabiga chabo odvelila:
„Rieka je tu špinavá.“
„Rieka je špinavá, to je pravda, ale utopiť by sa v nej zato dalo,“ povedala
Irma a stále sa len rovnako dívala na Rabigu.
Rabiga slabo a zároveň hystericky vykríkla. Irma ju chytila pod pazuchu a
chytro ju viedla so sebou. Zarazený som zastal. Irma sa obrátila ku mne:
„Veď vy ste teraz spisovateľ, Vsevolod. Musíte vidieť, ako sa lámu ľady.“
„Ale prečo práve ľady?“
„Odhalí sa pri tom mnoho všelijakej špiny, pán spisovateľ, je to poučné.“
Dievčatá kráčali asi desať krokov predo mnou a o niečom sa vášnivo
škriepili. Nenačúval som. „Akiste o dochu, o stratách Rachmana-Ajaza,“
myslel som si. Ani mi nenapadlo, že práve teraz sa do istej miery
rozhodovalo o ďalšej zmene môjho osudu.
Vyšli sme k mostu. Obidva konce, zaplavené rozvodnenou riekou, boli
odrezané od brehu. Keď sa ľady na chvíľu zahatali, medzi brehmi na
napnutom lane premávala kompa.
Na brehu sa zhŕkli mešťania, ktorí čakali na kompu, prepchatú ľuďmi.
Noviny skoro vôbec neuverejňovali správy o priebehu dobytčieho moru.
Mešťania preto dychtivo lapali chýry z vidieka. Boli zmätení: aj by radi
vedeli, či doch neprestal, aj sa báli, že vidiečania morovú nákazu prenesú.
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Rabiga sa srdečne a koketne usmievala a zrazu ma zavolala:
„Veď poďte bližšie, Vsevolod!“
Zľahka sa dotkla rukáva môjho kabáta, skoro ho pohladila. Líca sa jej
zapýrili.
„Teraz oveľa väčšmi dbá na seba,“ povedala Irme, ktorá stála vystretá, s
nohou vystrčenou dopredu, akoby sa chystala prekročiť Tobol. „Hotový
elegán. To všetko váš šťastný vlk, Vsevolod. Ozaj, čo je s nim?“
„Povaľuje sa na starom byte, u Nalusovcov.“
„Rozhodne si bo vezmite!“

KOMPA
Prievozník si priložil dlane k ústam a kričal z druhého brehu;
„Pomôžte kompe! Čo zízate? Ľady-y!“
Húf mešťanov, ktorý obdivoval ľady, akoby ani nepočul. Iba zo
dvanásťročný chlapec, čo strážil pri hrubej kotve, zakopanej až po
koliesko do zeme, pohýbal pripevneným lanom a pritiahnuc ku kotve starý
sud, postavil ho hore dnom, vyškriabal sa naň a kričal:
„Ale ako vám pomôcť?“
„Lano mi podaj, lano-o!“ lamentoval prievozník. „Vidíš, aká ľadová
kaša?“
„Vidí-ím!"
„Prederie, odvlečie mal Moje lano to nevydrží!“
Medzi mešťanmi nastal rozruch.
„Vydrží!“ ozval sa zo zástupu ostrý, kovový hlas.
A druhý, chabý, akýsi plesnivý, sa ohlásil:
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„Veru nevydrží, pretrhne sa!“
„Čo… Čo… že sa pretrhne?…“ zahúkal zrazu ani sova dlhý, vlasatý
starec, biely ako od kriedového prachu.
„Veru, veru zlyhá,“ vyskočil dopredu akýsi chlap s mliečne bielou tvárou,
zrejme maliar, a podľa toho, ako nenútene hovoril, starcov známy, „tak to
už bude, lano zlyhá a kompu odnesú ľady bohviekam: až na báťušku Ob.“
„Ba kieho… Že vraj na Ob…“ zastenal starec.
Do reči sa zamiešal vojak s obviazanou hlavou, ktorý vyhlásil, že kompe
nehrozí nebezpečenstvo. Pláva poza most, a nie na most. Keby na most,
ľady by ju praštili o piliere, ale takto, čože? Povedzme, že ju aj odnesie.
Veď voľakde len pristane… A vojak zrazu zakričal prievozníkovi:
„Žrďami sa odrážajte! Polom nepotrebujete naše lano!“
„Keď mám len jednu,“ odvelil prievozník.
„Tak dolu oje z vozov!“ radil vojak.
„Kdeže oje,“ kričal späť prievozník, „kdeže ich vezmem?“
„A prečo si neťaháte lano sami?“
„Nedá sa, tesno je tu.“
„Ľaľa,“ rozhorčoval sa vojak, „akého tam mál chlapiska! Toho pripri.“
„Hanený je!“ kričal prievozník.
Nato ten starec, čo mal hlas ako sova, povedal:
„Urastený by bol, ale musí byt chumaj.“
Kompu medzitým zjavne odnášalo od mosta. Ľadová kaša nebola už
matne sivá, ale sivožltá: to asi zmyla voda hlinu zo širokých jarmočných
ciest. Aj šuchot ľadu bol inakší: drsný a zúrivý. Častejšie nieslo veľké
kryhy, akoby zamazané zemou. Prievozníkove obavy boli oprávnené: ľad
napínal lano čoraz tuhšie a tuhšie.
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Starec, čo búkal ako sova, zrazu zmenil názor:
„Praskne-e-e!“
Hanený vojak radostne prisvedčil:
„Určite. Praskne ako sklo od horúčavy!“ a zakričal na prievozníka: „Gate
do hrsti a groše za sáru! Čo neťaháš?“
„A vy?“ doľahlo z kompy. „Dajte vaše lano!“
Nato vojak odvetil:
„Keby nie moja ruka, ja by tak potiahol, až by sa nebo zatriaslo! Ale tu,“
doložil pohrdlivo, „tu ti je samý pecúch: tí len na peci vylihovať, aj keď je
nekúrená!“
Rabiga povedala:
„Otrava. A robia krik. Poďme.“
„Nie, počkaj,“ povedala Irma a položila Rabige ruku na plece. „Teraz sa to
začne.“
„Ale čo?“ spýtala sa Rabiga. „Odnesie kompu? Spustia člny, dohonia ju.“
„Nie, čosi bude.“ hlavato tvrdila svoje Irma.
„Ale čo bude, čo?“ rozmýšľal som, pokukujúc na kamarátky. „Vojna sa
každému tak sprotivila, že ľudia ovesili ruky. Prirodzene, keby sa im
povedalo, keby ich niekto nadchol… ale kto im povie? Ja neviem, ako
ľud! nadchnúť, nenachádzam ani myšlienky ani slová. Hoci by som
mal…“
Zodvihol som hlavu. Zahlaholil zvon na prvú večiereň. Podaktorí v
zástupe zložili čiapky, obrátili sa k mestu a prežehnali sa. V diaľke, medzi
širokými ulicami a chudobnými domami, pod ľahkou, vzdušnou klenbou
neba pohybovali sa malinké koče - žlté, belasé, červené, kráčali malinkí
ľudia. „Že by medzi všetkými týmito ľuďmi,“ rozmýšľal som, „nebolo
nikoho, kto by potiahol lano? Aj keby to kompe nepomohlo, už len z čírej
ľudskosti? Nieto veľkej loďky, no dobre, nedá sa previezť na kompu druhé
lano - ale zato jedno lano, čo tu je, predsa môžu ťahať, môžu ľuďom
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pomôcť! Prečo sloja ako z dreva?“
A zrazu mi preblesklo hlavou: „A čo ty?“
Pozrel som rozpačito na dav. Nik sa ma nepýtal: „A čo ty?“ ale zdalo sa
mi, Že už-už sa ma niekto spýta. Rotrasené nohy ma niesli k sudu,
vyskočil som naň a rozhodil som rukami.
„Páni, občania!“
Dav stál bokom ku mne a spokojne sa prizeral na kompu. Drevené tváre
svietili skoro vznešeným pokojom.
Najchladnejší je vari Prianíkov, majiteľ stolárskej dielničky. Široký nos na
úzkej tvári, tučné nohy s vysokými priehlavkami, oblečenú má iba
ošúchanú zamatovú vestu na zrebnej košeli, vyšívanej krížikmi. Vždy mu
je horúce a teraz s potešením dýcha vlhký vzduch od rieky. Ospanlivo a
nevšímavo hľadí, ako sa kompa hojdá medzi ľadom.
Ako je možné, že mu je kompa ľahostajná, že sú mu ľahostajní chorí i
ranení na nej, ľudia ubiedení a utrápení! Ani čo by on súm nepoznal
trápenie! On že by ho nepoznal? Troch synov má na vojne; nevesta
porodila mŕtve dieťa a leží v nemocnici; žena má tuberkulózu miechy. Že
by len nepochopil? Nie, musí ma pochopiť. Určite pochopí!
„Páni! Občania!“ kričal som zo suda.
Páni a občania akoby ani nepočuli.
Ich mlčanlivé profily sa mi zdali pochmúrnymi a povýšenými.
Aj Irma a Rabiga sa odvrátili.
Inokedy by som hodil rukou a odišiel. Lenže teraz som sa už všeličo
naučil. Moje putovanie po Semiriečí roku 1913 (opísal som ho o rok
neskoršie v románe „Ideme do Indie“), stretnutia s boľševikom
Skurlatovom, múdrym advokátom Mejsterom, robotníkmi z olovených
baní a „Semiriečky“, ako aj udalosti posledných mesiacov boli pre mňa
presvedčivou školou. Jazyk sa mi rozviazal.
Moja reč nebola ani natoľko jasná, ako zápalistá.
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Prirodzene, prejav nemal stavbu. Rečnícke ozdoby tiež nie. Ale hoci som
nič nevedel o rečníckom umení, použil som ten najpresvedčivejší spôsob.
Kládol som otázky. A prinútil som povedzme takého Prianikova, aby si na
ne sám odpovedal. Takto mi moji poslucháči mimovoľne pomáhali
rozmýšľať.
„Prečo sme takí krutí?“ pýtal som sa. „Prečo je v nás zo dňa na deň menej
a menej súcitu, ľútosti, lásky k ľuďom? Prečo sme stratili snahu aspoň
trošičku skrášliť náš nešťastný život, prečo ho tak málo milujeme? Prečo
neveríme, že ho možno zmeniť? Prečo sme stratili nadšenie z krásy sveta?
Prečo sme prestali veriť v život, dobro a krásu?“
A pýtal som sa ďalej:
„Prečo sa dívame, ako sa nám pred očami topí kompa? Áno, áno! Potopí
sa, len čo sa pretrhne lano. Prúd je strmý. Odnesie ju na koly opusteného
mlyna. Pozrite, tamto poniže vyčnievajú z vody.“
Moji poslucháči sa obrátili ta, kde som ukazoval rukou. Koly, prirodzene,
nebolo vidieť z vody a vôbec neviem, či tam boli. Ale hlavná vec, že sa
poslucháči obrátili. Sledovali moju reč!
Uvažoval som ďalej:
„Áno, dávate si správnu odpoveď, prečo sme chladní a krutí. Vojna nás
vycicala. Vojna nás zatvrdila. Vojna nás vrhla pod delá, a teraz ten mor!
Tu ťažko nestratiť cit, nezatvrdiť sa. Ale kto zavinil vojnu? Kto ju vedie?“
Poslucháči sa trošku aj zľakli, blížili sa k môjmu sudu, ktorého dosky mi
pukali pod nohami.
„Kto vedie vojnu?“ vykríkol som. „Kto?“
Dav nenápadne poškuľoval na mesto.
„Len sa dívajte ďalej! Vidíte kto?“
A nečakajúc na odpoveď, zreval som na stolára Prianikova:
„Otvor oči! Vidíš?“
„Nie-e …“ odvetil rozpačito.
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Pár sekúnd som prestupoval na sude, potom som vychrlil:
„Cárska vláda! Tá istá vláda, ktorá nie je schopná viesť vojnu proti
organizovanému a bohato vyzbrojenému nepriateľovi, proti Nemecku. Tá
istá vláda, ktorá zahubila odvážne a udatné ruské i sibírske jednotky! Tá
istá vláda, ktorá teraz pre vlastnú záchranu je ochotná zavliecť ruský ľud
do nemeckej poroby!“
Ponáhľal som sa.
Zadychčané som vykríkol;
„Na vládu sa treba hnevať, a nie na tých úbožiakov, čo sa topia na
kompe!“ A doložil som: „K lanu, občania!“
„Pozrime sa, aký rečník! Kikiríka,“ posmieval sa mi Prianikov, ale na
moje veľké prekvapenie pribehol ku mne a chytil sa lana. Obrátil sa a
vykríkol: „Nuž pomáhajte, pravoslávni!“
Prianikov veľmi dohre urobil, že vyzval ľudí. Mňa by možno ani neboli
počúvli. Ale teraz, po Prianikovových slovách, sa pravoslávni chytili lana
a ťahali.
„Hej-rup! Heej-rup!.., Heej…“
Kompa sa zakolísala a pomaly otáčala k nám. Tuho nasmolená predná časť
sa nadvihla nad ľadovú kašu.
„Len sa tak láme, len sa tak láme!“ zavolal natešený prievozník. „Do toho,
chlapi!"
Keď sme kompu pritiahli k brehu a keď z nej zhodili schodíky, mojim
poslucháčom sa zrejme rozležalo v hlave, že reč nebola bohvieaká
štátotvorná, a pretože nikto nemal chuť ísť za svedka, rozišli sa.
Prievozník pokladal svoju záchranu za tú najvšednejšiu udalosť a povedal
len:
„Ach, ale ti je toho roku ľadisko, chlapče! Hrôza!“
Prianikov sa namáhal čosi pochopiť. Na odchode mi povedal s lenivým
úsmevom:
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„Celý život som si omotával nohy motúzikmi - od krpca až po koleno. A
teraz lak uvažujem: nemám si reku zadovážiť čižmy?“
A akýsi otrhaný starček dodal, šúchajúc si rukávom veľkú spotenú plešinu:
„Tak jest! Nuž mali by sme vari zaviesť len nový život? Pravdu máš,
chlapče.“

OHEŇ V NOCI
Čakal som, že ma za môj prejav zatknú. Špicli v zástupe neboli, policajt
bol kdesi preč - celú políciu nahnali k Jevstafievovmu závodu - lenže vedel
som, čo je to malomeštiacka klebetnosť. Avšak pre pálenie koží na mňa
zabudli.
Mestská duma sa naveľa rozhodla spáliť Jevstafievov kože, a to hneď
dnes. Mesto bolo ohúrené.
Vysvetľoval som si túto odvahu dumy jednoducho: vojenská správa
pokladalo za potrebné sústrediť v Kurgane veľké záložné jednotky. Okrem
toho sem dopravovali utečencov a nejaké evakuované závody aj s
robotníkmi. Bude tu veľký stisk; a pretože o hygienickom stave mesta
kolovali zlé chýry, ústredné úrady kategoricky žiadali „odstrániť hrozbu
epidémii“.
Keď sa Jevstafiev dozvedel o rozhodnutí dumy, poslal niekoľko
protestných telegramov do Petrohradu. Marka Andrejiča v tom čase mesto
už tak nenávidelo, že telegrafisti, ktorí mu potvrdili príjem telegramov,
odoslali ich až potom, keď kože boli už spálené. Jevstafiev sa odkiaľsi
dozvedel o „rebélii“ a „odlifroval“ telegram gubernskej žandárskej správe.
Telegrafisti zadržali aj túto depešu; Napísal som príspevok do
Jekaterinburského života o pálení koží a nepriamo som spomenul aj
odvážny čin telegrafistov. Vojenská cenzúra to všetko vyškrtala.
Jevstafiev pri pálení koží nebol.
Noc bola bez vetra, fialovotmavá a obrovský oheň osvetlil celé mesto.
Hrozilo, že sa oheň rozšíri, no mesto predsa len nesusedilo celkom so
závodom a hlineným chatrčiam a zemľankám, učupeným v blízkosti,
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plameň sotva mohol ublížiť. Ostatne, aj zajatci sa vytasili so slušnou
robotou: priekopa, do ktorej nahádzali kože, bola dostatočne hlboká.
Na kože naliali mnoho sudov petroleja. Potom, neviem prečo, odbavil otec
Peter pobožnosť. Asi sto krokov od priekopy sa zoradili hasičské vozy, za
nimi zajatci s vedrami vody v rukách, mobilizované mestské vozy so
sudmi vody, vojaci so zbraňami a celkom vzadu mešťania.
Mešťanosta prešiel popri priekope a hádzal do nej chumáče horiacej
kúdole. Plameň okamžite zachvátil kože. Omamný stĺp ružového
vrstevnatého plameňa podoprel nebo.
Kučeravý, tučný Danilyč pobiehal a snoril okolo priekopy najviac zo
všetkých. Keď ma zazrel v zástupe, pribehol a podávajúc mi ruku ponad
reťaz vojakov, kričal:
„Poď sem: odtiaľto všetko vidno, aj Marfa je tu. S kocúrom.“
Danilyč disponoval petrolejom i kúdeľou a bol tu teda akousi veliteľskou
osobou. Prelo ma prepustili cez rad vojakov a prešiel som s ním k
petrolejovým sudom, ktoré doviezol starý otec-lampár.
Pri sudoch stáli Šamaninovci. Starému otcovi-lampárovi žiarila tvár
radosťou. Štuchol ma do boka a veselo zažmurkol na Marfu:
„Šikovne ho vysánkovala, čo? Vedela, koho!“
„Koho?“ spýtal som sa, hoci som rozumel, koho má na mysli, no chcel
som starkému urobiť radosť.
„Marka Andrejiča!“
Marfe svietili oči. Na rukách držala velikánskeho kocúra, zakrúteného v
roztrhanom obruse. Bolo to to isté mačiatko, ktoré som pred dvoma rokmi
dlho nosieval pod kabátom. Ale vyhúklo! Marfa sa túlila lícom ku
kocúrovi, hľadela mi do očí a mlčala. Nedalo mi to:
„Si spokojná, Marfa?“
Odvetila:
„Spokojná som so všetkým majetkom, čo som nadobudla. Veď aj ty si môj
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majetok. Bol si s Rabigou?“
„Nie.“
„Tu je. Nože podrž kocúra, nájdem ju.“
„Načo?“
„Ako to, načo? Rozlúčiť sa. Zajtra odchádza do Jekaterinburgu.“
Rýchlo sa vrátila, Rabigu nenašla. Povrávalo sa, že keď Rachman-Ajaz
videl Jevstafievov úplný krach, tak sa rozčúlil, až mu prišlo zle. Rabiga ho
odviedla.
„Kupci!“ povedala pohrdlivo Marfa. „Naoko sa medzi sebou bijú, no len
čo je s jedným zle, druhý hneď s ním spolucíti. Vidíš ho, ešte aj ochorie!
Rabigu ľutujem, tá je z iného cesta!“
„Ozaj z iného?“
„Uvidíš.“
Spočiatku sa diváci prizerali mlčky, ale potom pomaličky začal dav
ožívať, ozvali sa žarty, vtipy, a keď vatra vzplanula v plnej sile a oviala
nás horúčava, zajatci a vojaci cúvli, dav sa celkom rozveselil a o
chvíľočku, zrejme usúdiac, že nebezpečenstvo pominulo, pustil sa do
spevu. Ľudia spievali Jermaka, Slávne more - svätý Bajkal, a zrazu akoby
bola vypukla búrka. Na ohnivých krídlach vzlietol vozvýš Steňka Razin.
Spievali všetci - zástup, vojaci, hasiči.
Policajný komisár Ikonnikov to trpel, kým nezačali spievať zajatci. V tie
dni sa povrávalo, že z rakúskych zajatcov - Cechov a Slovákov - budú sa
čoskoro formovať československé pluky, ktoré pôjdu oslobodzovať Cechy.
Ale oficiálne to ešte nikde nebolo oznámené, preto Ikonnikov pokladal za
prekročenie svojej kompetencie, aby dovolil zajatcom spievať spolu s
Rusmi. Rozbehol sa popred rady zajatcov, rozhadzujúc rukami a vytŕčajúc
ožiarenú lososovočervenú bradu.
„Ešte nie ste Česi!“ vravel. „Ešte ste zajatci! Ticho!“
Prianikov za mnou zahundral:
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„Ten komisár má ksicht, pasia pozrieť.“
„Prečo?“ spýtal som sa.
„Imitácia. Vyzerá ako z mahagónu, ale v skutočnosti obyčajná jelša. Tak je
to s celým ich životom.“
Rozišli sme sa neskoro po polnoci, keď zápach zoškvarených kozí bol už
neznesiteľný.
Požiarnici prevracali kože hákmi, a keď ich vytiahli, háky boli nepríjemne
mastné, hladké. Nebo bolo ešte stále meravé. Z priekopy vyletel zavše stĺp
nezvyklé jasných iskier a padol dolu.
Šli sme hlučne, veselo. Marfa dokonca tancovala v chôdzi, opatrne držiac
kocúra ako decko.
„Načo ti bol ten kocúr?“
„Nuž prilepil sa mi na päty,“ odvetila so smiechom. „Dívam sa, beží za
mnou. Tak som ho vzala, reku, možno sa mu cnie po pánovi.“
Keď sme sa lúčili s Danilyčom, povedal:
„No teraz nám bude svet gombička.“
A stolár Prianikov doložil:
„Len aby niekto tú gombičku neodtrhol!“
„Neodtrhne,“ poznamenala Marfa a zabočila k svojmu domu. „Ďakujem ti
za všetko, Vsevolod.“
Ja by som mal ďakovať jej, a nie ona mne!

OBRAZ PLAMEŇA V JEVSTAVIEVOVÝCH OKNÁCH
Pri kostole priskočil k felčiarovi Mereškinovi urastený mládenčisko v
dlhom kabáte a prestupujúc z nohy na nohu, pošepol mu čosi do ucha.
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„To nie je možné!“ začudovane vykríkol Mereškin. „Oni hľadajú doktora,
a ja som čo? Ja som zverolekár.“
„Doktori sú hádam všetci pri ohni,“ rozhodil rukami urastený mládenec.
Až teraz som ho spoznal: bol to jeden z Jevstafievových tovarišov.
V tento deň sa domáci i personál báli o Jevstafievovo zdravie. Správal sa
však pokojne, ba až bezstarostne. Prezeral staré zápisky, vypisoval, kto mu
je koľko dlžen, a pospevoval si nábožné piesne, pravda, zavše mu to
zabehlo do jarmočných nápevov. Podvečer otvoril skrine s vypchatými
vtákmi, prebehol po nich kefou i metličkou, potom si pýtal tuhého čaju a
sadol si niečo písať.
Asi dva dni predtým sa vrátila z Jekaterinburgu Zoja, mĺkva a smutná.
Jevstafiev sa zamkol s ňou v pracovni a dlho sa o niečom zhovárali. Nikto
len rozhovor nepočul, ale všetci v dome tvrdili, že sa zhovárali o procese
Beloborodova Kovaľova a o návrate Varvary Iľjinišny, ktorú očakávali
každý deň. Vravelo sa, že Zoja vraj pýtala od otca peniaze na proces, ale
Mark Andrejič odmietol. On vraj okrem dcérinho nemravného správania
nemá s týmto procesom nič spoločné, a ak tých naničhodníkov odsúdia,
bude len rád. Myslím, že až tak ďaleko rozhovor sotva zašiel.
Keď sa Zoja dozvedela, že o chvíľu začnú páliť kože, prišla k otcovi. Mark
Andrejič ju privítal oveľa pokojnejšie ako pred dvoma dňami. Zoji
preblesklo hlavou, že otec je akýmsi až príliš pokojný a rozšafný. Pozrel
na ňu ľahostajne a spýtal sa, prečo sa nejde pozerať k závodu. „Veď ľudia
sa ta iste valia ako povodeň,“ doložil a znova sa pohrúžil do svojho
písania. Zoja si nadvihla sukňu a sadla si na stoličku celkom pri dverách.
Mark Andrejič písal ďalej, len vše pozrel do obloka.
Cez tento oblok sa díval Mark Andrejič na „zjavenie archanjela“. Za
zrubom, stále rovnako zanedbaným, bolo z okna dobre vidieť aj kožiarsky
závod so skladmi.
Popod okno s hrkotom a dupotom precválali mocné hasičské kone. Mark
Andrejič nezodvihol hlavu a vyhnal dcéru tichými slovami:
„Rušiš ma, Zoja.“
Dcéra nechcela otca popudzovať a odišla. Zdalo sa jej, že otec zavrel za
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ňou dvere na háčik. Neodvážila sa však otvoriť dvere hneď, vrátila sa asi o
dve hodiny. Dvere sa jej pod rukou naskutku poddali a Zoja sa uspokojila.
Pero škrípalo po papieri, Mark Andrejič prísne pokašlával.
Okolo polnoci Zoja zadriemala. Snívalo so jej hneď o Kovaľovovi, hneď o
mužovi, ktorý skončil školu práporčíkov a nedávno ho poslali na front.
Muža nevidela dávno a nežialila za ním. Potom sa jej prisnilo s tým
furtákom Zacharinom, ktorý ju žartmi lákal z teplej izby na mráz.
A noc je jasná ako oko, mesiac ihrá na zasneženej iskrivej cestičke medzi
závejmi, za závejmi vidieť natretý belasý plot a popri ňom kráča bosá
Sašeňka, chovanica „lýcea“, kráča po prstoch, v baletných topánočkách a
vysoko dvíha chudé nohy, opálené po kolená. Zoja sa práve chcela spýtať:
„Kde ideš, Sašeňka?“ keď začula ostrý, strašný výkrik, zarinčalo sklo a
čosi ťažké sa zrútilo.
Zoja vletela do otcovej izby.
Lampa čmudila, cez rozbitý oblok do nej fúkal vzduch. Po stole vedľa
veľkého kalamára tancoval papier. Na dlážke sa zvíja! so zakrvavenou
tvárou Mark Andrejič, kričal čosi nezrozumiteľné.
Zoja sa naklonila k otcovi, ale nestretla sa s obvyklým vzdorovitým, trošku
zlostným, ligotavým pohľadom. Oči nevyjadrovali nič. Boli zaliate krvou.
Tu Zoja poslala mládencov po doktora a jeden z nich naďabil na nás.
Vbehli sme dnu vo chvíli, keď mestský lekár obväzoval Jevstafievovu
hlavu. Mark Andrejič bol už pri vedomí, zúrivo kričal od bolesti a mykal
lekára za plece. Pomohli sme dopraviť Jevstafieva do koča. Gáza na tvári
mu očervenela, a keď si sadol, celú tvár mal samú krvavú škvrnu.
„Robíte si posmech?“ vykríkol zrazu Jevstafiev a vyskočil.
Mlčky a tíško sme odišli.
Niekoľko dní držali Jevstafieva v nemocnici, a pretože mu hrozila strata
zraku, odviezli ho do Jekaterinburgu, aby ho dali do rúk odborníkov.
Jevstafiev neskoršie spomínal, ako si vtedy sadol písať závet, cítiac, že sa
blíži jeho krach a záhuba. Okolo polnoci ho zrazu obliala horúčava a
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pristúpil k oknu, že otvorí vetráčik. Vtom zazrel nad svojím závodom žiaru
a pocítil v srdci neznesiteľnú bolesť. So strašným vypätím síl sa chcel
odvrátiť, ale sa pošmykol, hlava sa mu zakrútila a spadol.
Úlomok skla, trojuhlastý, úzky ako kindžal, zapichol sa mu do hlavy pri
sluche a zlomil sa. Na stole našli jeho závet: odpúšťal všetky dlžoby
komediantom, celý svoj majetok odkazoval napoly dcéram a Varvare
Iľjinišne, vracajúcej sa milovanej žene. Závet už nestihol podpísať. Ktovie,
čo to s ním vlastne bolo! On sám nepovedal viacej ani slova a vypytovať
sa ho nikto neodvážil. Závet zapečatili a položili do jeho písacieho stola.
Varvara Iľjinišna sa vrátila aj s Chotsonom. Cestovalo na Sibír okľukami,
tuším cez Japonsko, a nie som si istý, či by bola prišla, nech sa dozvie, že
Mark Andrejič je na mizine, že oslepol a ako naschvál sa ubytoval v
kúpeli, kde nedávno bývali Šamaninovci. Ostatne, ani v Londýne nemala
lepší život ako teraz v Kurgane. Pred vojnou bol Chotson zamestnancom
zastupiteľstva Zväzu sibírskych mliekarských družstiev, ale teraz, keď bol
s dodávkami masla do Anglicka koniec, koho a načo by zastupoval?
Prepustili ho. Predali posledné veci a vrátili sa. Chotson odišiel do Omska,
kde nastúpil opäť na Zväze sibírskych mliekarských družstiev, a Varvara
Iľjinišna ostala pri Markovi Andrejičovi.
Ťažko povedať, či slepého povzbudil jej príchod alebo sa v ňom sama od
seba prebudila sila, no nech je ako chce, Mark Andrejič sa znova pustil do
podnikania a podnikal veľmi húževnato, zavše šiel z toho až strach.
Lenže o tom potom. A teraz niekoľko slov o mojich priateľoch i
nepriateľoch.

„ODOVZDAŤ ZBRAŇ“
Robili sa skúšky na školu práporčíkov. Žiadali vedomosti zo štyroch tried
meštianky. Aľoškovi Samaninovi dopadli skúšky dobre, hoci sa chystal s
veľkým vypätím a šiel na ne so strachom. Unavený a šťastný sa zastavil u
mňa, kochajúc sa vo svojej novej junkerskej uniforme. Teraz pôjde všetko
dobre. Žena je zabezpečená, dieťa tiež, o rodičoch už ani nehovoriac. Prvý
dôstojník v šamaninovskej rodine za dlhé roky jej jestvovania!
„Mohol by si aj ty zložiť, Vsevolod,“ povedal, naprávajúc si nedbalo
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remeň s prackou, „do junkerskej.“
„Mne táto vojna nie je po vôli,“ odvetil som.
„A komu je po vôli? Nuž ale čo, máme zahodiť zbrane?“
„Možno by bolo pre krajinu užitočnejšie prehrať vojnu, tak ako v tisíc
deväťsto štvrtom. Cár je kal a alkoholik, generáli tupci… a čo nás čaká aj
v prípade víťazstva? Úplné zotročenie, dajaké nové nevoľnícke právo.“
„Dobre, ale čo mám robiť ja?“ spýtal sa.
Ty si si už vybral, Aľoška. Ale tok si myslím, že keby Marfa bývala v
Kurgane, nebol by si si vybral junkerské učilište.“
„Ešte bola tu, keď som sa začal chystať na skúšky! Ona ma do ničoho
nenúti. A jej plánom možno aj vyhovuje, aby som bol dôstojníkom.“
„Chceš si prečítať jej list?“
Aľoška čítal list od Marfy a ja som sa kochal v jeho výraznom profile, v
línii perí, podobných Marfiným, v jeho šikovnej a pekne stavanej postave.
Chýbalo mi Marfino priateľstvo.
Odcestovala do Jekaterinbugu asi tri týždne po tom, čo sa ta vybrala
Rabiga. Aľoška tvrdil, že ju zavolala Rabiga. Ale prečo mi to teda Marfa
nepovedala? Pracovala v tlačiarni Jekaterinburského života, každý mesiac
posielala rodičom polovicu zárobku. Mne písala zriedka, dostal som od nej
iba dva listy.
V prvom liste podrobne písala o procese proti Beloborodovovi a
Kovaľovovi, ktorých obvinili z vraždy falošného hráča Talygu. Zdá sa, že
Kovaľov vraždiť nevraždil, stál len na stráži. Súd bol vojenský Beloborodov dostal pätnásť rokov nútených prác, Kovaľov za spoluúčasť
tri roky. Jevstafiev sa na procese nespomínal, „napriek nášmu
očakávaniu“, doložila Marfa.
Druhý list bol krátky - zväčša o Rabige. Jeho obsah môžem v podstate
povedať niekoľkými slovami - Rabiga chorľavie, je smutná a sotva sa jej
podarí skončiť ošetrovateľský kurz. Okrem toho krach Rachmana-Ajaza,
ktorý vstúpil ako tlmočník do mestskej dumy, „vytvoril pre Rabigu zlú
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situáciu medzi vysoko postavenými účastníčkami kurzu a sotva ju vezmú
predstaviť cárovnej“.
„Za to, že neuvidí cárovnú, ochorela?“ spýtal sa Aľoša nechápavo a
zamyslene pchal list do vrecka, aby ho ukázal rodičom.
„Nerozumieš?“
Uprene pozrel na mňa.
„Dokonca veľmi.“
Zamyslel som sa. Aľoška, ktorý sa nevedel dlho sústrediť na jednu vec,
rozhovoril sa zase o škole práporčíkov. Vstúpil felčiar Mereškin, hlava
medzi plecami, gamby oduté. Pre slabé zdravie bol zaradený do
domobrany v druhej kategórii a na všetkých revíznych komisiách dostal
odklad. Celkom spokojne si šiel oj pred dnešnú komisiu, ale vojenskí
lekári jednohlasne vyhlásili, že je „schopný“.
„Aké majú vlastne zverolekárski felčiari výložky?" spýtal sa Aľoška.
„Čuš, ty sopliak!“ zahriakol ho felčiar. „Radšej povedz, aké nálady sú
medzi vami, junkermi, a či by sme vám nemohli prepašovať nejaké letáky?
Ste za vojnu, či proti?“
„Samozrejme, za vojnu!“
„Nuž teda počkáme, kým budete proti.“
Zhovárali sa o význame vojny, ale ja som sa voľky-nevoľky vracal stále v
mysli k Marfe a Rabige.
Rabiga neodišla na druhý deň po spálení koži, ale o týždeň. Pamätám sa,
prišla aj s Marfou ku mne, do Mereškinovho bytu, rozlúčiť sa. Písal som
práve článok a zazrel som ich cez okno. Marta kráčala ľahko, ale Rabiga
pomaly, namáhavo, skoro sa vliekla. Ako sa zmenila, chuderka! Žiaľ na ňu
hľadieť. Že by bola naozaj taká mamonárka a ctibažnica? Dajsamisvete,
sultán Rachman-Ajaz vyšiel na mizinu, zato ešte nezahynie hladom! Veď
má gymnázium a kedykoľvek môže ísť za učiteľku alebo úradníčku.
Štyridsať rubľov mesačne má zaistených.
Vošla Rabiga, rozkrútila na lavici zázračnú vlčiu kožu, ukladala na ňu
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pekne na hŕbku moje knihy. Čo som si zabudol u Nalusov, a pritom
vykladala, že tejto noci cestujú cez Kurgan z Omska dcéry sultánov, s
ktorými sa bude učiť v ošetrovateľskom kurze.
A hneď zaviedla reč na svojho otca. Je načisto na mizine. Keď podochol
dobytok, predložili veritelia okamžite na úhradu všetky zmenky. A sultán
ide za tlmočníka do mestskej dumy. Rabiga z dlhej chvíle pristala, že bude
hrať s Irmou v ochotníckych predstaveniach na mestskom dome. Tu ju
Irma zoznámila s rakúskym kapitánom, bývalým dirigentom viedenskej
operety, Cechom Karlom Režkom. Ten bol celý ohúrený, že sa zhovára s
dcérou sultána.
„Nám je to nič, u nás máme sultánov v každom obvode, ale cudzincovi sa
zdá, že je to čo ja viem aký vznešený titul, vyšší než kniežací!“ zakončila
ironicky.
Rabiga si prehodila cez plecia šál, prisadla si k stolu a pokračovala o
svojom:
„Darmo je, Kazachovia nie sú takí obchodníci. Kdeže sa môžu rovnať
Rusom? Jevstafiev oslepol, majetok šiel na bubon, ale už zase čosi
špekuluje som presvedčená, že sa zas vyšvihne.“
A premáhajúc únavu, ktorá znela v jej slovách, spýtala sa:
„Čo počuť o Panfilovi Zacharinovi?“
„Mne nepíše,“ odvetil som.
Mereškin skúmavo pozrel na ňu. Odvrátila sa a zahľadela do dvora, kde
Mereškinova staručká matka ukazovala akýmsi utečencom polozváľanú
kuticu. Rabiga pokrútila hlavou a povedala:
„Vraví sa, že Panfil Stepanyč dostal už dva svätojurajské kríže a navrhli ho
na podpráporčíka. Zachránil tuším zástavu pluku, Darmo je, tu sa mu zdal
život šedivým, a tam je pestrý. Je rodený vojak.“
Mereškin, ktorý podráždene opálal pod stolom nohami, zadudral čosi
popod nos.
„Vy so mnou vari nesúhlasíte?“ spýtala sa ho Rabiga a vstala.
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„Čo sa týka jeho rytierstva? Nie, nie celkom. Zato o Jevstafievovi ste to
správne povedali - je to velikánsky, a keď lak chcete, nedostihnuteľný
majster v ohováraní, obviňovaní a klebetách! Vravíte, že sa vyšvihne?
Nech sa vyšvihne! My sme nezložili zbraň - prirodzene, v prenesenom
zmysle slova. A môžete byť istá - praštíme ho touto zbraňou po kotrbe tak,
že sa prekoprcne rovno pod ľad!“
„A to dosť skoro!“ pridala sa Marfa. Rabiga uprela na ňu naivne žalostné
oči, ale nič nepovedala, ani sa nespýtala.

Vedľa brány domčeka, kde bývame s Mereškinom, vylepili vyhlášku o
novom súpise osôb vojensky povinných a rozkaz vojenského veliteľa, že
obyvatelia musia do troch dni odovzdať zbrane sečné i strelné.
„Odovzdať zbraň?“ pomyslel som si chabo, bez údivu. „Ako by to niečo
zmenilo na veci. Ja mám doma bubienkový revolver s jedným nábojom.
No povedzme, že vám bo odovzdám. Čo si s tým pomôžete? Myslite, že
potom vám už nič nebude hroziť? Veď na fronte majú sedliaci a robotnici
milión ráz viacej zbraní ako ja.“
Prostriedkom ulice viedli žandári troch zatknutých robotníkov z
balaksinskébo závodu. Poznal som ich. Boli to krotkí mládenci, celá ich
vina spočívala v tom, že keď pálili Jevstafievove kože, robili si nahlas
posmech z marodérov a hrabošov, čo sa obohacujú na vojne. Nie je
vylúčené, že Jevstafiev si spomenul teraz na tieto posmešky a udal to na
patričné miesto.
Jeden robotník, mladší, s malou, nepokrytou ryšavou hlavou, trhal sa
žandárom z rúk a vykrikoval: „Pijavice!“ Druhý, starší, v čiapke so
zamatovou obrubou, s krkom dlhým ako hus, zrazu vyhodil ruky a zrútil sa
na zem. Žandári pustili malého červenovlasého o s vreskom sa vrhli k
staršiemu. Fiakrista, ktorý Šiel okolo, pošibal kone povrazovými opratami.
„Čo to robíte, nemôžete so zatknutými zaobchádzať po ľudsky?!“ zakričal
som.
Jeden zo žandárov sa mi pohrozil ozrutnou päsťou a povedal:
„Počkaj, nech len dostaneme do rúk teba, ukážeme ti, ako treba
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zaobchádzať.“
Siahol si za košeľu širokou dlaňou, poškrabal sa a nechápavo hundral:
„Šikujeme ich vo dne v noci, a stále ich neubúda."
Vrátil som sa na dvor. Utečenci, starček a starenka s dcérou, vysokou a
zmorenou, prenajali si chyžku a odchádzali veľmi spokojní, zhovárali sa o
tom, že čoskoro treba nakladať kapustu. Zdvorilo mi odvelili na pozdrav.
Vošiel som do svojej izby, zastal som naprostriedku, nedôverčivo
pozerajúc hneď na vlčiu kožu, hneď na svoje knihy.
Aká pustota v srdci! Aká slabosť v celom tele!
„Odovzdať zbraň? Komu? Načo?“
Rozviazal som batôžtek, v ktorom som mal svoj skromný majetok.
Malíček na pravej ruke sa mi pomaly blížil k orechovej rúčke revolvera.
Srdce mi búšilo. Uprene som sa díval na zbraň, ktorá sa zachvela, nadvihla
sa a znova mi padla na kolená. Vzápätí za malíčkom so plazil k rukoviatke
revolvera prstenník. Nehybne zastal ako človek, ktorý už vyšiel na ulicu,
ale ešte nie je rozhodnutý, či sa mu oplatí ísť na návštevu, kde ho čakajú
obvyklé klebety, obvyklá vodka a obvyklé zlé jedlo. Človek sa chce práve
poškrabať lakťom na boku, obzrieť si ulicu. Vtom sa zjavila v susednej
bráne starenka a vysiakala sa. Človek jej zaželal dobrý deň a starenka sa
mu poďakovala. Starenka už dávno zabočila za roh, už dávno prešla aj
ďalšiu ulicu, ale človek ešte stále stojí a hľadí do neba na matné oblaky,
rozmetané bez záujmu a záľuby, len tak proste z nebeskej povinnosti.
Človek zíva, roztiahne nozdry, aby sa tiež vysiakal a zaželal si dobrý deň.
Ale čo zo hlúpe, nesúvislé myšlienky sa mi pchajú do hlavy! Ako to
môžem dovoliť a pripustiť, tobôž v súvislosti s mojou zbraňou, ktorú som
nosil so sebou toľko dní?
Môj revolver! Mocný, so širokou papuľou, silnými čeľusťami a oceľovými
zubami! Dlho si bol so mnou a dlho aj ostaneš!
Nie, nie preto som ťa čistil a opatroval, aby som ťa odovzdal dajakému
pisárovi!
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A väčšmi než kedykoľvek veriac v krásu, v život a v dobro, pustil som
revolver do batôžka a povedal som si: „Aj keď sa roztrhnete, nedám vám
ho!“

RABIGA
Nasledujúce dni som často myslel na Rabigu.
Zo starých priateľov ostal málokto, nových som ešte nemal. Napríklad v
tlačiarni pracovali so mnou utečenci z poľských a bieloruských gubernií.
Iste by mi mohli povedať všeličo zaujímavé o živote, lenže majú iné
starosti: nieto bytov, potraviny sú drahé, kurivo tiež. Kurganskí
starousadlíci, roztrpčení ranami, chorobami a mobilizáciou, tuho pili:
medovinu, denaturák a neskoršie, ku koncu roku 1916, aj lavórovicu. S
tými sa veru ja, abstinent, ťažko dorozumiem,
„Rabiga, Rabiga,“ myslel som si, „čo tam len robíš?“
Nebol som zamilovaný do Rabigy, ale každý jej príchod, jej milý, trošičku
povýšený spôsob reči, jej trošku pohŕdavé rozprávanie o stepných
obyčajach, to všetko ma vždy vzrušovalo. Okrem toho v poslednom Čase
sa mi zdalo, že zamlčuje čosi dôležité, a Čakal som. Pomýšľal som už aj
na to, či by som nemal ísť do Jekaterinburgu? Mám tam aj ďalšiu
priateľku, Marfu. Ako sa má? Prečo tak zriedka odpovedá na moje listy?
Rabiga však písala ešte zriedkavejšie. Len raz ma požiadala, aby som
našiel rakúskeho kapitána, Čecha Karola Rezku. Kapitán jej sľúbil, že jej
pošle rusko-český slovník. „Kedy ho pošle? Spýtajte sa ho,“ písala.
Kapitán Režka býval v tom istom poschodovom dome, pri ktorom som
kedysi stretol Tatianu Petrovnu. Kapitán bol štíhly, pekný, mal belasé,
veľmi veľké, vypúlené oči. Privítal ma vľúdne, povedal, že pošle slovník
na adresu, ktorú som mu udal, a začal sa ma podrobne vypytovať na
kazašských sultánov. Povedal som mu to isté. Čo aj Rabiga - sultáni v
našej stepi nie sú reku zriedkavosťou, nemáme ich v obzvláštnej úcte.
Akosi sa mu to nepozdáva. Potom ma pozval na návštevu, aby som po
vojne prišiel k nemu, má neveľký majetok pri Prahe, pestuje chmeľ - a s
tým sme sa rozišli.
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Kapitán mi na rozlúčku vrelo stisol ruku a spýtal sa:
„Mademoiselle Rabiga je teda osoba so šľachtickým titulom?“
„Ťažko povedať, pán kapitán. Pokiaľ viem, Kazachovia nemajú šľachtu.“
Kapitán skoro naľakané pokrčil plecami.
„Čo to pletiete? Sultán - a bez šľachtického titulu!“
„Ázia.“
„Ach áno, Ázia,“ prekvapene povedal kapitán, akoby prvý raz pochopil
toto slovo.
Keď som sa vrátil domov, matka felčiara Mereškina ma už čakala v
predizbe. Rýchlo pozrela na mňa a vraví:
„Bol tu poštár: mále odrazu štyri listy. Či náhodou nie od Boreňku, či sa
mu na fronte niečo nestalo?“
Felčiar Mereškin - „v prvých riadkoch svojho listu“ - tvrdil, že je „zdravý,
sýty, zaoblečený, že zverolekárska práca je tu zorganizovaná prvotriedne“,
že v lazarete sa stretol s feldvéblom Panfilom Zacharinom, ktorý je
priotrávený plynom, že tento feldvébel má len jedného Juraja, „aj toho
dostal za ledačiny“, a že možno dostane biely list. Felčiarove posledné
slová nesúhlasili s jeho tvrdením, že Panfil Zacharin je „priotrávený
plynom“, keďže on sám dobre vedel, komu dávajú biely prepúšťací list od
vojska. Možno vojenská cenzúra zakazuje písať o ťažkých zraneniach?
„Nuž teda, čoskoro sa stretneš so starým kamarátom,“ povedala starenka a
ďalej ma skúmala pohľadom. „Aj tak si stále sám a sám.“ A zrazu sa ma
spýtala celkom šeptom: „Nemáš niečo politické?“
„Vari ani nie.“
A na svoje veľké prekvapenie som sa dopočul:
„Boreňkove veci som všetky schovala na senník. Tam si utečenci
poskladali svoje haraburdy, dala som to pod ne. Také špinavé krámy majú,
že pod tými sa nebude prehŕňať ani ten najzarytejší žandár.“
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„Počkať! Revolver!“ spomenul som si. „Hneď ho namastím, aby
nezhrdzavel, a donesiem vám.“
„Dones, dones,“ prísne povedala starenka: zrejme prvý raz schovávala
zbraň.
Rozpustil som v hrnčeku bravčovú masť, položil som ju na stôl a oko mi
padlo na ďalšie obálky, na ktoré som celkom zabudol pri čítaní felčiarovho
listu.
Hrubá, napchatá obálka bola od časopisu Jekaterinburský život. Ešte skôr
oko som ju otvoril, usúdil som, že je tam číslo s mojím príspevkom, hoci
za posledný mesiac som im nič neposlal. Boli to skutočne články, lenže
celkom iného obsahu, ako som si myslel.
V prvom článku, ktorý vyšiel v petrohradskom časopise Nová doba a bol
podpísaný
„Kurganským
starousadlíkom“,
opisovali
akéhosi
potmehúdskeho mladíka, ktorý si namýšľa, že je revolucionár a ohovára
všetkých mestských hlaváčov. Prirodzene, spomínalo sa aj mesto
„Respektíve“, aj kupletista zo šantánu, aj organizátor požiaru v sklade
koží, takých prepotrebných našej armáde. Článok mal nadpis „Krištáľový
obmedzenec“. V druhom článku - v humoristickom petrohradskom plátku
- ktorý bol napísaný zhustene, ostro a nesporne talentovane, javil som sa
už v inej podobe: moskovský švihák, zaťatý čiernosotenec, dobre že nie
organizátor pogromov!
Podlomili sa mi nohy. Zadychčaný som klesol na stolček a hneď som
otvoril aj ďalšie dva listy. Obidva boli od môjho otca, poslané jeden zo
druhým. V prvom liste, mylne adresovanom mne, odpovedal otec
neznámemu študentovi Lazarevského ústavu. Študent písal, že keby môj
otec mal teraz päťsto alebo prinajmenšom tristo rubľov, mohol by skončiť
ústav vo veľmi skrátenej „vojenskej“ lehote. Druhá takáto príležitosť sa
vraj už nenaskytne. Z otcovho listu som pochopil, Čo by sa mu žiadalo
povedať - je bez haliera, holý… Lenže otec o tom nehovoril, vyhováral sa,
že sa necíti dobre.
V druhom liste, ktorý bol napísaný mne, otec vysvetľoval svoj omyl, prosil
ma, aby som list odoslal študentovi do Lazarevského ústavu a dodával, že
pre vojnové pomery má spútané nohy, že putovanie sa skončilo a „aj ja aj
ty máme jedinú cestu: do kasárne“.
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Rozviazal som batôžtek, podal som bližšie hrnček s masťou, našiel som
tenkú triesočku a chystal som sa namazať revolver. „No prečo by som
nenasporil?“ rozmýšľal som. „Tristo rubľov… Keby som odkladal
mesačne po päť rubľov… Nie, to je málo! Po desať! Ani to nevychodí!
Teraz zarábam okolo tridsaťpäť rubľov mesačne, nepredplácam si ani
noviny ani knihy - čítam ich v knižnici, obedy si varím sám, a aj tak ledvaledva vyjdem.“
Bolo okolo deviatej večer a bol koniec leta. Jasne sa pamätám, že popred
oblok v lúčoch zapadajúceho slnca prefrngla lastovička. Otvoril som oblok
do dvora. Starena stála naprostred dvora, rozháňala so metlou. Prostovlasý
šedivý utečenec, s dlhými, ovisnutými fúzmi, otvoril vrátka a potom začal
otvárať bránu. Ukázal sa voz, naložený lesklými sivastozelenými hlávkami
kapusty.
Nezaplesol som oblok, vrátil som sa k stolu, chytil som revolver a prudko
som ho otočil k hrnčeku s masťou. Chytro ho namastiť, zakrútiť do novín a
prejsť sa! V hlave mi dotieravo búšilo: „Ale čo s tými článkami?“ A
odpovedal som sám sebe: „Na takúto hlúposť netreba ani reagovať.“
Ale načo to píšu a hlavne uverejňujú?
„Doparoma!“ vykríkol som mrzuto a nahlas, prudko hodiac rukou.
V tej nervozite som zrejme rýchlym pohybom zavadil kohútikom o
gombík na blúze. Či už lak alebo onak, ale vzápätí ma ohlušil akýsi drsný,
mocný zvuk, ostro zavoňalo odporným pušným prachom a do nohy skoro
celkom pri kolene sa mi zarezala prudká bolesť. Pri srdci som pocítil
slabosť.
Potom zavládlo ticho a zdalo sa mi, že utečenec na dvore prehadzuje
hlávky kapusty.
A o ďalšiu chvíľu som videl nad sebou starenkinu sklonenú hlavu.
„Nehýb sa!“ vravela mi nahlas, skoro ma hrešila. „Vieme liečiť kone,
vieme aj ľudí. Nehýb sa!“
Zase čosi zachrapčalo. „Aha!“ preblesklo mi hlavou. „To trhá gázu. Nie
som leda zabitý?“
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Zrejme som sa na to spýtal nahlas.
Starenka so smiechom potvrdila:
„Nie si zabitý, čo by si bol! Len si si nohu prestrelil. Juj, ale sa valí tá
krv!“
„Nemali by ste zavolať doktora?“ spýtal som sa.
„Kdeže doktora?“ vykríkla starenka skoro zdesená. „Veď hneď oznámi, že
si sa nám postrieľal a dajú ťa do väzenskej nemocnice. Hádam si aj sami
dáme rady, keď si sa nezabil.“
A aj si dala rady.
Netrvalo to viac ako dva dni, a precitol som úplne zdravý a v najlepšej
nálade.
Posteľ som mal pritiahnutú k obloku a videl som, ako tri utečenkyne
krájajú veľkými ostrými nožmi šťavnaté, tvrdé hlávky a dve mladé
dievčatá kladú pod šopou kapustu do sudov. S akým nežným dojatím som
sa na ne díval!
Prešiel druhý deň, tretí, štvrtý. Ženy stále krájali kapustu. Zavše doniesol
starec pod Šopu vrecko hrubej sivej soli, položil ho a zhŕňal okraje, až sa
ukázala soľ, potom šiel k brúsu a brúsil nôž. Pred obedom si ženy umyli v
šaflíkoch ruky a kráčali do chatrče po kapustných listoch, ktoré im
chrupkali pod bosými nohami.
„Matriona Anisimovna!“ povedal som raz starene. „Rozmýšľam,
rozmýšľam, ale nijako mi nejde do hlavy, ako sa to všetko stalo.“
„Nedával si pozor, nuž tak sa to stalo,“ povedala starenka a postavila mi na
stôl samovar, „poďakuj sa svätému Nikolovi, že si si nevpálil vyššie.“
„Vy ste teda počuli…“
„Počula som a hybaj sem. Výstrel a potom ako si spadol.“
„Aj iní to počuli?“
„Kto?“
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„Nuž hentie, čo krájajú kapustu.“
„To sú utečenci, nešťastníci. Ti sa do toho nestarajú.
Možno aj počuli, ale skôr ani nie. Boli tá noha?“
„Trošku.“
„Nuž poležíš si ešte dáky týždnik a vstaneš.“
„Do tlačiarne by bolo treba odkázať.“
„Odkázala som.“
„Po kom?“
„Keď som ťa obviazala, hneď som sa ponáhľala do Samaninov po radu.
Akurát prišiel aj Aľoška, súhlasil so mnou. To vraj nič nie je, rana je
povrchová, ľahký priestrel. Učíme sa o takýchto ranách v škole
práporčíkov. On šiel aj do tlačiarne, povedal, že Ivanov je chorý na
žalúdok. Lež spokojne. Len Aľoška nijako nechcel uveriť, že to bola
náhoda. ,Nie, v tom bude dáky háčik.‘ vraví.“
„Pochabé ruky, to je celý háčik,“ vzdychol som si šťastný,
„Kde je ten revolver?“
„Schovala som ho, schovala, už len mlč!“ Nazlostila sa na mňa starká.
„Keby si nebol kamarát môjmu Boreňkovi, dávno by som bola takéhoto
podnájomníka vysánkovala!“
„Už sa len nehnevajte na mňa, Matriona Anisimovna,“ smial som sa a
rozhadzoval som rukami, „veď aj mňa to dosť mrzí.“
Ale najväčšie prekvapenie ma stihlo o dva dni.
Počasie sa zmenilo. Prišla jeseň, veľmi rezká, ako vždy na Sibíri. Udreli
mrazíky, spustil sa drobný a pichľavý sneh, potom sa práve tak
znenazdajky roztopil, lenže povetrie bolo už vlhké a akési zdivočené,
celkom jesenné. Ľudia si nasadili baranice.
Otvoril som Madame Bovary, bola to vtedy moja najmilšia kniha.
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Prudko sa roztvorili dvere.
Na prahu, v popolkovom kožúšku a čiapočke, v bielych snehovkách, s
mufom a kufrom, stála Rabiga. Pery sa jej chveli, dych sa jej zastavoval v
hrudi, keď sa placho i pevne spýtala:
„Žijete?“
„A budem dlho žiť,“ odvetil som s úsmevom.
Rabiga zodvihla muf a kufor.
„To pre mňa, pre mňa!“ vykríkla šialene.
„Pre ňu?“ pomyslel som si prekvapene. „Odkiaľ môže vedieť, že nemám v
poriadku revolver? Ani ho nevidela.“ Spýtal som sa neprítomné, ohúrený
jej príchodom:
„Kto vám to povedal o mne, Rabiga?“
„Aľoška.“
„A čo vám vlastne povedal?“
Rabiga bezvýrazne pozrela na mňa a búchajúc sa mufom do pŕs,
pokračovala tým istým šialeným hlasom:
„Kvôli mne ste sa postrieľali!“
Nemusel som si dlho lámať hlavu. Aľoška Samanin pri svojej bujnej
fantázii bol schopný pokladať najobyčajnejší kus chleba za jemné pečivo.
Keď uvažoval o príčine mojej „samovraždy“, prirodzene, náhodu hneď
vylúčil a naskutku usúdil, že som sa postrelil z nešťastnej lásky k Rabige.
A hneď jej to oj napísal a volal ju, aby sa prišla rozlúčiť s umierajúcim.
„Nechala som tak ten hlúpy ošetrovateľský kurz a letela som rovno k
tebe,“ povedala Rabiga a opäť sa búchala mufom do pŕs. „Aj Marfa sa
vrátila so mnou.“
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CO MAM ROBIŤ?
Nikomu človek necigáni lak úspešne ako sám sebe.
Keď som sa trošku spamätal, začal som sa dívať na Rabigu celkom inými
očami. Aj predtým mi bola milá, ale teraz som hľadel na ňu s hlbokým
nadšením, ktoré sa stále stupňovalo. Zdalo sa mi. že jej upadnutá, žlté tvár
pochudla od lásky ku mne. Cítil som k nej súcit a k sebe úctu. „Pre takúto
ženu je lichotivé zastreliť sa…“ myslel som si.
Sadla si blízko mojej postele a spýtala sa pološeptom, odhodlaná hodiť sa
mi na prsia:
„Teda ma ľúbiš?“
„Ľúbim." odvelil som s prekvapujúcou ľahkosťou a pôžitkom. „Prepáč, že
nemôžem vstať.“
„Nie, nie, len lež! Srdce ťa bolí?“
Bolo trošku divné, že si pletie moju prestrelenú nohu so srdcom, nuž ale čo
všetko si láska nepopletie?
„Veľmi ma ľúbiš?“ spýtala sa s perami skoro pri mojich perách.
„Veľmi,“ a skutočne som ju ľúbil. „Ľúbim ťa dávno, veľa rokov, odvtedy,
ako som ťa prvý raz stretol v slepil“
Pobozkala ma niekoľko ráz osviežujúcimi, našpúlenými perami. Pocítil
som lipkavú chuť slz, čo sa mi liali od šťastia. Keď zbadala moje slzy,
zavzlykala.
„Nehnevaj sa, že nemôžem vstať: som pripútaný na posteľ,“ opakoval
som.
„Ale veď to kvôli mne. To je také krásne!" zvolala.
Láska nesporne hreje. Celý som horel.
„Prečo srdíš v kožúšku? Je ti zima?“
„Nie, nie,“ povedala náhlivo a stiahla si čiapočku a snehovky.
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Už si chcela zložiť aj kožuch, ale rozmyslela si to.
„Je mi horúce; lenže takto, v kožuchu, mi je ľahšie hovoriť.“
„Ale prečo?“
„Hneď uvidíš.“
Zrejme od rozpakov utrela kus stola svojím kožúškom a položila naň muľ.
„Musíš teraz pozbierať všetku svoju zmužilosť, Vsevolod.“
„Tvoj otec nesúhlasí so sobášom?“
„Čože otec…"
„Tak leda nemusím prestúpiť na mohamedána.“
„Načo by si prestupoval?“ a po chvíľke povedala: „Som pokrstená.“
„Pokrstili ťa na kurze?“ spýtal som sa začudovane.
„Áno. A dali mi kresťanské meno Mária. Krstným otcom mi bol náš
učiteľ, plukovník Nikolaj Stupin. Som teda Mária Nikolajevna.
Novokrstená služobníčka božia Mária…
„To je ohromné!“
„Neviem, či je to ohromné,“ povedala Rabiga, zrejme strácajúc odvahu.
„Opakujem, Vsevolod: musíš sa vzchopiť, pozbierať všetku odvahu.“
„Už som.“
Rabiga si hlboko vzdychla a rozopla si kožuštek.
„Nič si nezbadal, Vsevolod?“
„Nie.“
„Nechcela by som ťa klamať pred svadbou.
„O čom?“ spýtal som sa celkom bezstarostne,
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„O tom, že som v druhom stave.“ vyrazila Rabiga a uprene sa na mňa
dívala. „A preto som nemohla dlhšie ostať v kurze. Dávno sa mi zdalo, že
ty si moja spása, všetka moja nádej; že ty pochopíš, odpustíš mi môj omyl
a poblúdenie, moje vzplanutie. Často som sa radila s Marfou! Aj jej sa
zdalo, že ma máš rád, ale nechcela, aby som ti zviazala ruky… cudzím
dieťaťom. Ale keď si sa chce] kvôli mne zastreliť, Marfa povedala, choď.
A ešte aj doložila: ,Ty si ľahtikárska hus, nie si schopná vychovať dieťa, ja
ho vychovám.' Marfa je skvelá, však?“
Správa bola taká neočakávaná, že som mal pocit, akoby sa podo mnou
prepadávala posteľ.
Nechcel som však Rabigu uraziť mlčaním. Do určitej miery mi dokonca
dobre robilo, že sa mi zdôverila. Áno, ja ju pochopím a ostanem jej
priateľom, a ak budem chcieť, tak aj mužom. Napokon, čo mám robiť, keď
je presvedčená, že som sa chcel zastreliť kvôli nej?
Nešlo mi cez ústa slovo „tehotná“ a tobôž nie „padlá“, nuž som si vybral
niečo medzi tým:
„Zviedol ťa niekto na kurze?“
„Vzplanula som k nemu u Jevstafieva.“
„Jevstafiev?“ nepočul som dobre od rozčúlenia.
„Ale prosím fa, Vsevolod!“
„Kto teda?“
„Zacharin.“
„Panfil?“ spytoval som sa ďalej, neveriac vlastným ušiam.
„Panfil Stepanyč,“ odvetila nahlas. „Ľúbila som ho, Vsevolod. Povedzme,
že sa správal ku mne ľahkomyseľne, ale svojím spôsobom ma tiež mal rád.
Nič som mu nezazlievala, nič. Vari som sa mu príliš zaliečala. A preto si
tak veľa dovolil. Keď som pocítila, že som v tom… bolo to u Jevstafievov,
v Zojinej izbe; Zoja je skúsená, hneď sa dovtípila, a ja som bola z toho
ukrutne rozrušená. Slobodné dievča, sultánova dcéra prišla do druhého
stavu - a kde? Medzi Rusmi! Neslýchaná hanba!… Bolo mi ľúto otca,
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rodiny, príbuzných. Hneď som napísala niekoľko lístkov Panfilovi
Stepanyčovi; jeden z nich, nechápem ako, dostal sa do rúk zlému človeku,
Markovi Andrejičovi - ukázal ho Panfilovi a povedal, že dieťa je od neho.
Panfil… vari uveril, ktohovie!… obvinil ma - chápem, že hol rozrušený,
ale predsa… z hnusnej veci. Povadili sme sa. Potom sme sa pomerili. Ale
slová Marka Andrejiča hlodali… Panfil Stepanyč prišiel druhý raz so
svojím hnusným podozrením. Znova sme sa povadili. A už definitívne.“
„A preto odišiel za vojaka?“
„Čiastočne. Nie, nie preto! Nad to je on povznesený. Nepočul si nič o
povstaní Kazachov?“
Pravdaže som počul. Chýry o povstaní Kazachov kolovali po meste už
dávno. Poniektorí sa rozhorčovali: my vraj bojujeme proti Nemcom, a
Kazachovia nám vrážajú nôž do chrbta. Ale väčšina pokladala povstanie
za spravodlivé: vláda zaobchádzala s Kazachmi tyransky, brali im pôdu,
nedovolili im zakladať ani školy ani noviny, a teraz ešte žiadajú, aby
Kazachovia bojovali za túto tyraniu!
Potom sa nejasne povrávalo, že rodina Rachmana-Ajaza a vari aj sama
Rabiga všemožne pomáhali povstalcom: zbraňami, liekmi, obväzmi. A
Rabiga vraj preto šla aj do kurzu milosrdných sestier, aby zahladila stopy.
„Počul som,“ povedal som, „ale nechcel som sa ťa vypytovať, pokladal
som to za neslušnosť. Teraz je to iné. Aj ja sám vďačne pomôžem.“
„Teraz je ťažko pomôcť,“ smutne povedala Rabiga. „Povstanie je skoro
potlačené. Ale vtedy, keď bolo povstanie v plnom prúde, Jevstafiev tajne
zhromažďoval dobrovoľníkov, ktorí vedia po kazašský, aby ich poslal do
stepi v úlohe tlmočníkov pri cárskej armáde. Aj Zacharinovi navrhol, aby
išiel. Panfil Stepanyč odišiel radšej bojovať proti Nemcom.“
„Nič podobné som od neho nepočul.“
„Vsevolod! Či je už tak či onak, ale Panfil mi odpadol od srdca. A ľúbila
som ho vlastne? Možno to bolo len také vzplanutie? Tak je, obyčajné
vzplanutie, ktoré som v tom čase pokladala za lásku.“
„Skončime so Zacharinom; aby sme sa k nemu nikdy viacej nevracali,“
povedal som a ukázal som jej list od Mereškina.
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Mlčky ho prečítala.
„Otrava plynom? Nešťastník. Ale tvoj priateľ mal pravdu: je to vojak, a
nie rytier.“
Sklonila sa, vrúcne a nežne ma pobozkala, potom sa pohodlnejšie usalašila
na stoličke a zamyslene sa ma spýtala:
„A povedz, Vsevolod, bolelo to, keď si robil fakíra a prebodával si si
prsia?“
„Hlúpa otázka."
„Ani trošku. Keď si tak hrdinsky vydržal fakírske bodanie, čo je proti
tomu vydržať bodanie samoľúbosti?“
„Ach, ty myslíš na toto! Hádam to nebude také ťažké. Len mi musíš
pomôcť…"
„Rozumiem, rozumiem!“ prerušila ma. „Povedať, že sme si už dávno
blízki a dieťa je od teba?“
Zadržal som jej prílišnú dôvtipnosť.
Svadbu sme mali skromnú. Do kostola prišli Rabigine dve-tri kamarátky z
gymnázia, Irma, Samaninovci, Danilyč, niekoľko robotníkov z tlačiarne.
Aľoška v novučkej uniforme práporčíka dôstojne držal svadobnú korunu.
Sobášil nás otec Peter, ten istý, ktorého sme raz prinútili hrať pred
Jevstafievovým domom úlohu Michala archanjela. Rabige prišla na rozum
táto udalosť a dívala sa na protojereja rozosmiatymi očami. Vysvetlil si to
po svojom, a keď skončil obrad, povedal:
„Som rád, že ste šťastná, Mária Nikolajevna, lebo sa vydávate za Rusa.
Rusi sú skutočne hrdinský národ, ktoré mu je súdené rozšíriť pravoslávnu
vieru po celom svete.“
Rabiga pôvabne sklonila hlavu, aby potlačila smiech, a odvetila:
„Skutočne, otec Peter.“
Pri svadobnej tabuli Irma slávnostne vyhlásila, hladiac na mňa:
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„Ženba inšpiruje muža.“
„Ak je intendantom,“ doložil som.
Irma stisla pery. Do kostola prišla skromne oblečená, ale na obed sa
vyfintila. Čudovala sa, že neprišiel Rachman-Ajaz a vôbec nikto z
bohatých Kazachov. Rabiga jej vysvetlila:
„Oni dávno neschvaľujú náš zväzok. Majú predsudky.“
„A vy ich zrejme nemáte?“ spýtala sa nespokojne Irma.
„Skoro vôbec.“
Irma sa u nás viacej neukázala. Avšak keď sa Rabige narodila dcéra
Nataša, Irma poslala dieťaťu dar: dve prikrývadlá, šesť plachtičiek a
kožušinový vak. Chcel som to odmietnuť, ale Rabiga bola proti:
„Nevieš, čo je dobrá výchova, a okrem toho prišla zima.“
Možno som skutočne nevedel, čo je dohrá výchova, nuž ale prečo mi
Rabiga hneď, len čo som sa vrátil z roboty, dala dieťa na ruky a odišla?
Zmierila sa s otcom, hoci mňa nechcel ani vidieť; zase začala hrať
ochotnícke divadlo a z predstavení ju odprevádzal kapitán Karel Rezka.
„Hádam by bolo lepšie, keby si vstúpila do zamestnania,“ vravel som.
„Ženba inšpiruje muža,“ opakovala Irmine slová. „To jest, pokiaľ ide o
zárobok, vulgárne povedané.“
„To je pravda. Ale tebe sa zrejme zdá, že mňa ženba slabo inšpiruje?“
„Ozajstný spisovateľ je slávny hneď.“
V tom čase som napísal niekoľko poviedok do Jekaterinburského života a
tieto poviedky mi skutočne nepriniesli ani slávu ani peniaze. Uverejňovali
ich bezplatne, ako aj moje články. Ostatne, o sláve som ani nerojčil,
pokladal som sa, a to celkom opodstatnene, za slabo vzdelaného - aj
umelecky aj politicky.
„Akýže som ja spisovateľ, Rabiga," povedal som placho.
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Rabiga odvetila tvrdo:
„Prišla som za tebou so svojím nešťastím ako za spisovateľom. A ty si ma
pochopil ako spisovateľ. Bula som veľmi, veľmi rada a šťastná. Prečo teda
teraz nemôžeš byť spisovateľom?“
„Nedarí sa mi to.“
„Tak sa snaž.“
Začala sa zberať na skúšku. Keď stála už vo dverách, ukázal som na
plačúce dieťa a povedal som joj:
„Rabiga! Radšej keby si sa snažila uspokojiť keď už nie otca, tak aspoň
dieťa.“
Pokrčila plecami, stisla pery ako Irma a vyšla.
Kolísal som hojdu a rozmýšľal som o tom, ako by som sa mohol usilovať
v tom „spisovateľskom fachu“.
Hoci som sa strašne namáhal, všetko moje úsilie bolo márne. Nemal som
času na písanie, nemal som dosť slov, myšlienok, fantázie. Niekedy som
bol už taký zúfalý, že som si postavil stolček na zázračnú vlčiu kožu a nad
ňu som zavesil dieťa v hojde. Kúzla účinkovali čudne; dieťa zaspalo a ja
som tiež driemal nad svojím rukopisom. Prišla Rabiga, svieža a ružová od
mrazu, a spľasla rukami:
„Alah! Po čom ti chodí rozum? Dieťa je zase mokré.“
Zhodila kožuštek a zabudnúc na mokré dieťa, usadila sa a dlho vykladala o
svojom otcovi, ktorý už nie je tlmočníkom, ale bude skupovať ovčiu vlnu,
o Jevstafievovi, ktorý, aj keď je slepý, ale „zase honobí kapitál“: zdá sa, že
si vybehal povolenie, aby v opustených dielňach bývalého kožiarskeho
závodu umiestili súkennú fabriku, evakuovanú z Lodže. Rachinan-Ajaz a
Jevstafiev zrejme získali účastniny tejto továrne.
Raz prečítala plagáty, vylepené po meste. Spisovateľ Toon, ktorý tadiaľto
prechádza, bude mať prednášku: „V čom je šťastie a zmysel života?“
„Mal by si mu zaniesť svoje poviedky!“
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Aj som zaniesol.
Spisovateľ býval v lom istom hoteli Londýn, kde kedysi Peťka Kovaľov,
ba vari aj v tej istej izbe. Zaklopal som, a keď sa ozvalo „voľno“, našiel
som spisovateľa sedieť na posteli v spodkoch a košeli. Pred ním na
stoličke stála tácňa, čajník s vriacou vodou, cukor a dve žemle. Spisovateľ,
plešivý a spotený, fúkal do tanierika a nahlas sŕkal.
„Vy tu máte biele žemle,“ povedal a uprel na mňa vlhké oči, „u nás v
Petrohrade je dávno po takýchto dobrotách. Čo by ste radi?“
Zašomral som niečo o ťažkom postavení píšucich ľudí na Sibíri a podal
som mu svoje poviedky. Položil ich vedľa čajníka a vraví:
„Zabili Rasputina, počuli ste? Nuž rozgurážil sa ruský človek! Čo mám
robiť? Polícia nedovolí, no predsa musím na prednáške povedať, že šťastie
a zmysel života je teraz v revolúcii. Ale ako to len povedať, ako?“
Zamyslel sa nad touto otázkou, naklonil sa k čajníku, a keď zbadal môj
rukopis, ani doň nepozrel a roztržito mi ho vrátil.
Neurazil som sa. Čo jeho môžu teraz zaujímať cudzie rukopisy, keď zabili
Rasputina?
Bola ľadová metelica. Vytiahol som remeň, prepásal som si deravý kabát a
vyhrnul golier. Prišlo mi na rozum, že spisovateľ si môže spomenúť na
moje poviedky po prednáške. Pôjdem mu gratulovať a on povie: „Dovoľte,
ale veď vy ste tie svoje poviedky odniesli? Vráťte mi ich, prečítam si.“
Táto nádej ma tak potešila, že som sa z celej sily pustil do behu.
Pred našou bráničkou sa bozkával párik, ktorý nevidel, nepočul. Dobre
som do nich nevrazil. Zložím zasnežené okuliare, pretriem si ich,
pozriem…
Párik stál ako skamenený.
Bola to Rabiga a kapitán Karel Rožka.
Rabiga mi priamo pozrela do očí a povedala:
„Čaká ťa tam Mária.“
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Bolesť mi zovrela srdce a spýtal som sa:
„Sesternica? Tá, čo bola vydatá za Filippinského?“
„Rozišli sa.“
„Ach, ozaj!“ zašomral som. „Ale veď na krste si aj ty dostala meno
Mária?“
„To bol omyl.“
Rabiga mlčky stisla kapitánovi ruku. Ten zasalutoval, zvrtol sa na opätku a
zmizol v metelici. Rabiga vošla cez vrátka a ja som si zhrnul golier,
odpásal remeň a ostal som pri bráne. Bolo mi odporne. Spomenul som si
opäť na Filippinského, na jeho banálne anekdoty… slúži teraz tuším pri
vojenskej hudbe? Čo on má s hudbou?
„A ty čo?“ spýtal som sa sám seba a trpko som vzdychol. „Akú hudbu
budeš teraz počúvať?“

Rabiga zmizla. Natašu - ako povedala Marfa - „na čas“ nechala u
Samaninov. Hovorili, že odcestovala do Jekaterinburgu či ešte voľakde
ďalej, do Samary. Trápil ma Natašin osud a utekal som za RachmanomAjazom. Sultán práve prezeral dobytok, čo mu dohnali na predaj zo stepi.
Ľahostajne mi povedal, že Rabiga sa čoskoro vráti, a otočil sa mi chrbtom.
Cítil som sa zle, drvila ma zimnica, trápil neuhasiteľný smäd, nuž som sa
rozhodol, že si poležím a nepôjdem dáky deň do tlačiarne.
Keď som sa vrátil domov, nenávistné som pozrel na svoju posteľ, kam
som tak často ukladal dieťa. Zatínal som päste, chodil z kúta do kúta o
cedil som pomedzi zuby:
„Nuž, mať je hlupaňa, prosím. Ale prečo má trpieť dieťa, prečo?“
V izbe voňalo detskou bielizňou.
Bolo mi strašne. A nechápal som, koho mám teraz radšej, Natašu či
Rabigu.
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Sadol som si za stôl a zaboril som hlavu do dlaní. Papier mi plával pred
očami. Stôl sa knísal. Kdesi v hlave sa mi mihli nejasné liene, ktoré som
nevnímal očami, ale celou svojou bytosťou. Žiadalo sa mi zvaliť hocikde a
len ležať, ležať…
„Čo je s tebou, spis?“ začul som Marfin hlas.
V izbe pri mojom stole sa zhŕkli ľudia so vzrušenými tvárami, v
baraniciach, kabátoch. Spoznal som Danilyča, Aľošku v rozopnutom
vojenskom plášti, s otvoreným revolverovým puzdrom, tlačiarenských a
balakšinských robotníkov, dvoch známych knihovníkov z tehlového domu,
kde bola poľnohospodárska spoločnosť a často sa tam schádzavali
vyhnanci.
„Veďže sa preber!“ kričala Marfa.
Vstal som a spýtal som sa:
„Čo sa vlastne stalo?“
Marfa sa zasmiala.
„V Petrohrade sú štrajky.“
Pokrútil som hlavou n nahlas som rozmýšľal:
„Akéže štrajky, keď ich vláda zakázala? Je vojna.“
Marfa sa opäť zasmiala.
„Naši dostali telegram! Štrajky aj proti vláde aj proti vojne.“
Aľoška v rozopnutom vojenskom plášti sa rozkročil a pripojil:
„Armáda sa tuším pridala! Aspoň moja rota je pripravená. Je načase
oslobodzovať!“
„Koho?“ spýtal som sa ešte stále so zahmlenou hlavou.
Marfa ma potriasla za plecia a nahlas povedala:
„Koho? Ľud!“ A ťahavo, s pôžitkom zopakovala: „Ľud!“ Potom doložila:
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„Veďže pochop: naši zburcovali ľud do povstania.“
„Kto je to - naši?“
„Boľševici.“
A držiac na mojom pleci horúcu a mocnú ruku, rýchlo a rázne sa
rozhovorila. Treba sa zhromaždiť, ísť k tehlovému domu, k telegrafu. Že
žandári nepustia telegramy do tlačiarne? Vezmeme si ich násilím.
Telegrafista je na našej strane. A vôbec, je načase podporovať Petrohrad,
robotníkov, revolučné jednotky.
„Áno, ja so svojou rotou obkľúčim telegraf!“ vyhlásil Aľoška.
Aby sme si skrátili cestu, zabočili sme zo širokej ulice do tesnej bočnej
uličky, zaviatej závejmi. Slnko sa brodilo medzi oblakmi, bol mráz, ale
roztopené a stuhnuté záveje svietili jasne ako na jar.
Ulička bola dlhá, bežali sme, vzrušene sa zhovárajúc, a nezbadali sme, že
za chrbtom nám plieskajú dvere, otvárajú sa domy, vybiehajú ľudia, čosi si
šuškajú a polom sa ponáhľajú za nami.
Pamätám sa, predtým, ako sme zabočili k tehlovému domu, vyskočil som
no vysoký, stuhnutý závoj. Pred domom sa tlačili tisíce ľudí, horeli vatry a
už z diaľky bolo vidieť, že zástupu sa zmocnilo veľké a radostné nadšenie.
Ktosi vyskakoval a mával rukami. Ktosi sa smial, utierajúc si oboma
rukami tvár, a ktosi zanôtil.
„Marseillaisa!“ vykríkla Marfa a obrátila mi hlavu k tehlovému domu,
akoby som sám nevidel.
Videl som všetko veľmi dobre a hlavu som mal jasnú a čistú.

POSLEDNÁ KAPITOLA POSLEDNEJ ČASTI
Ubehlo veľa, veľa dní.
V lete roku 1958 som na TU-104 priletel z Moskvy do Irkutská. Tu som
mal presadnúť na druhé lietadlo do Čity, odkiaľ som sa chcel vybrať na
cestu po horách a baniach: mal som v úmysle napísať knihu o ruských
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drahokamoch, na ktoré je Zabajkalsko také bohaté. Presadanie trvá
dovedna pol druha až dve hodiny, nuž poslal som z Moskvy telegram
známym irkutským geológom, takým istým milovníkom drahokamov ako
ja. „Ak si nájdu chvíľku času, prídu, pozhovárame sa,“ myslel som si, „A
možno mi ukážu aj nové kamene.“
Stalo sa, ako som predpokladal.
Geológovia prišli na letisko, doniesli nové nálezy, jeden ešte neurčený:
krásna zeleň no snehobielom pozadí, zdá sa, že kysličník niklu. Sedeli sme
v reštaurácii, popíjali čaj pri vrieskajúcom rádiu a prezerali sme kamene.
Zrazu sa ma jeden z geológov, môj starý priateľ, žartovne spýtal:
„Akože to, Vsevolod? My sme si mysleli, že píšete knihu o kameňoch, a
vysvitlo, že píšete o cirkuse?“
„O cirkuse už leda vonkoncom nie,“ odpovedal som.
„Nuž a odkiaľ máte známych v cirkuse?“
A podal mi lístok. Natália Šamaninova, Marfina adoptovaná dcéra, ma
prosila, aby som prišiel do cirkusu. Zdrži sa v Irkutsku ešte dva-tri
mesiace.
Ach, koľko spomienok rozbúril vo mne tento lístok!
Natašu vychovala Marfa v šamaninovskom dome. Rabiga sa už viac do
Kurganu nevrátila. Hovorilo sa, že sa vydala za kapitána Režku, ktorý
odmietol účasť na známej československej bielogvardejskej vzbure a
odišiel s ňou do Japonska, aby odtiaľ odcestoval do vlasti. Marfa dostala
od Rabigy len jediný list, ktorý sa končil vetou: „Verím ti a zanechávam ti
svoje dieťa: som nešťastná a môj život je zničený.“
S Marfou som sa stretával zriedka. V júni roku 1917 som sa presťahoval
do Omska, venoval som sa odborárskej a novinárskej práci, za
Československej vzbury som bol v Červenej garde a videl som tam Máriu
- ustupovala s červenogvardejcami z Kurganu. Ale pretože sme bojovali u
rozličných jednotiek, stretnutie bolo krátke, spýtal som sa iba: „Nataša je
pri tebe?“ „Samozrejme!“ odvelila mi a usmievala sa svojimi stále rovnako
peknými a energickými perami. „Aj Aľoška a Stepan -- všetci naši, čo
udržia zbraň v ruke.“ Nejaký čas ustupovala s červenými jednotkami popri
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Irtyši a ja som z vôle osudu ostal trčať v Omsku. Neskôr som počul, že
bojovala na Urale, kde hrdinskou smrťou padol veliteľ sovietskeho pluku
Alexej Samanin. Hovorilo sa, že na jeho miesto nastúpil jeho brat Stepan.
Spomínal som aj na svojich ďalších priateľov - i nepriateľov. Marka
Jevstafieva obžalovali, že spolupracoval so žandárskou správou e vyzvedal
pre ňu, a revolučný súd ho odsúdil na desať rokov samoväzby. Jevstafiev
onedlho umrel v žalári. Peťka Kovaľov si odsedel trest a šiel za mnícha,
skončil Vraj svoju životnú púť ako kazateľ či ako vyberač na „opravu
chrámu“; isté je, že raz roku 1925 dostal som oznámenie od akéhosi
cirkevného spolku, v ktorom ma pozývali na zádušnú omšu pri príležitosti
štyridsiatich dni odo dňa skonu „ctihodného otca Petra“. Panfila Zacharina
som videl letmo v Omsku roku 1918, bol vtedy vojenským inštruktorom v
Červenej armáde. Prekvapila ma jeho smutná tvár. „Čo si nespokojný so
svojím postavením?" opýtal som sa. Odpovedal: „S postavením som
spokojný, so srdcom nie.“ - „To všetko tá otrava?“ spýtal som sa naivne.
„Otrava, lenže nie plynom,“ odvelil vyhýbavo a tým sa naše stretnutie aj
skončilo. Zdalo sa mi, že by bol schopný prejsť k bielym alebo aj zeleným,
keby mal príležitosť, no mýlil som sa. Panfila ranili v bojoch pri
Kulomzine, nechali ho v tyle bielych, ale k bielym neprešiel a začal sa
zapodievať rozličnými remeslami, na čo mal veľké nadanie - dostal sa na
Ďaleký východ, prešiel do Japonska, bol v Amerike, raz som dostal od
neho list zo Šalamúnových ostrovov, kde slúžil na akejsi bárke, ďalší list
bol z Grécka, potom z Londýna a nakoniec som dostával od neho listy zo
Sibíri. Ako sa míňali roky, listy chodili Čoraz zriedkavejšie, a potom
prestali chodiť úplne.
Z Filippinského sa stal žonglér, vystupoval v cirkuse i na estrádach, ale
vari bez veľkého úspechu. Jeho anekdoty zastarali a nikto sa na nich
nesmial. Majster loann odišiel na robotnícku fakultu a odtiaľ vraj na
nejakú vysokú školu. Ani jeho ani Filippinského som nikdy viac nestretol,
práve tak ako ani svoju sesternicu Máriu a dôvtipného mechanika
Michejeva. Povrávalo sa, že Michejev sa stal vedúcim hodinárskej dielne a
Mária vraj lietala v „Lete satana“, kým aparatúra úplne nehavarovala,
ostatne, ona z toho vyviazla iba s úľakom.
Koľko rozpomienok! Nuž ale darmo je, aj rokov koľko prešlo.
Preto, keď som si precital lístok od Nataše, na žarty svojich priateľov som
natešene vykríkol:
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„Uhádli ste! Áno, kniha o cirkuse, lepšie povedané, o komediantskych
búdach, A je dávno napísaná! A toto je epilóg. A zrejme veľmi
zaujímavý.“
Amplión zvrieskol, že lietadlo na Čitu štartuje, rozlúčil som sa s geológmi
a poprosil som ich, aby povedali Natálii Šamaninovej, že na spiatočnej
ceste sa rozhodne zastavím v Irkutsku.
„S akým číslom vystupuje?“ spýtal som sa.
„S medveďmi,“ odvetili mi priatelia.
V Čite ma okrem vždy príjemných besied so zabajkalskými spisovateľmi a
geológmi čakali celkom prekvapujúce stretnutia. Miestne mládežnícke
noviny, neviem prečo, pokladali za potrebné oznámiť môj príchod, a tak
som večer v hoteli dostal list Niekto ma zlým, veľmi nezreteľným písmom
prosil, aby som ho „bezodkladne prijal v mimoriadne dôležitej životnej
záležitosti“. „Asi nejaký mladý vynálezca,“ pomyslel som si. Podpis bol
nečitateľný. Pretože som sa chystal na cestu a nevedel som presne, kedy
budem v hoteli, rozhodol som sa zájsť sám na adresu, ktorá bola udaná v
liste.
Bola to jedna z ulíc pretínajúcich hlavnú tepnu mesta, Kalininovu ulicu.
Vošiel som do dielne na opravu bicyklov. Ovial ma zápach spálenej gumy,
strojového oleja, pri nohách sa mi zaligotali akési niklované súčiastky.
Predstavil som sa a spýtal, kto sa tu o mňa zaujíma.
„Ja,“ ozvalo sa z kúta a kráčal ku mne plešivý, prihrbený človek s očami
strácajúcimi sa v tuku, v zaolejovanej koženej kazajke, v krátkych,
poplátaných nohaviciach a súkenných papučiach naboso, a utieral si ruky
špinavou handrou. Dýchol na mňa alkoholom a spýtal sa: „Vari ma
nepoznávaš, Vsevolod?“
V hlase mu zazneli akési srdečné tóny.
„Bože môj,“ pomyslel som si zdesene, obzerajúc si unavenú, prepitú tvár
človeka, čo sa knísal predo mnou. „Vari by to bol on? Štíhly krásavec so
sladkým hlasom a nežnými očami, Panfil Zacharin? Kdeže sa to všetko
podelo? Kde je tá rýchlosť pohybov, tá zmužilá bledosť tváre?… Čo sa
stalo?“
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A Zacharin, akoby odpovedal na moje myšlienky, zachrípnuto prehovoril:
„Míňajú sa rôčky, kamarát, môžeš čarovať koľko chceš, stvárať fakírstva
aké chceš, život nezastavíš. Mimochodom, kde je tvoja čarovná koža?“
„Aká?“
„Nepamätáš sa, celý Kurgan o tom rozprával? Vlčia, s čiernymi ušami."
„Voľakde sa stratila.“
Zacharin chvíľu mlčal, potom povedal:
„Nejdeme si trošku niekam sadnúť? Ja môžem. Tu v dielni som len
poradcom pre komplikované prípady.“
„Vari si odborník na bicykle?“
„Vieš, kamarát, ja som odborník na všetko. Keď prevandruješ pol sveta,
tak sa podučíš. Aj ty si voľajako upadol, kamarát, bledý si. Piješ?“
„Nie.“
„Nevrav! Ešte stále si fakír? Nuž veď aj ja málo. Ale mimochodom, mali
by sme si hrknúť, keď sme sa už tak stretli.“
Nevravel som nič.
Vyšli sme na priestranné námestie, kde stáli solídne mestské budovy, kde
by však bolo ešte dosť miesta aj pre Veľké divadlo, tri Malé divadlá, pre
Zimný palác s desaťtisíc izbami i desiatky ďalších stavieb. Od hôr vial
voňavý vietor a jemne zelené borovice meravo obkľučovali mesto.
„Na lavičku?“ spýtal sa Zacharin, ťažko dychčiac. „Celý som nesvoj,
Nebudeš sa hanbiť so mnou sedieť?“
„Panfil!“
„Kdeže je už ten starý Panfil, kamarát,“ povedal Zacharin, osadil sa a objal
kolesá trasľavými rukami. „Máš deti?“
„Štvoro.“
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„A ženu?“
„Prirodzene.“
„Hádam aj vnúčatá?“
„Zatiaľ dve.“
„Dve! A ešte sa mu máli.“ zvolal Zacharin neprirodzene veselo, „A ja som
ti opustený, braček, ako vyhodený ráf. Stiahol by dáky súdok, lenže nikto
ho nepotrebuje. Pamätáš sa na proces s Jevstafievom?"
„Bodaj by nie! Bol to poriadny gauner!“
„Škoda rečí! Gauner - to je pochopiteľné, bola to jeho triedna podstata,
povedal by som. Ale že sa zo mňa stal gauner, kamarát, to je veru už ozaj
zle.“
„Akýže si ty gauner. Panfil,“ namietol som tak dobromyseľne, ako som len
mohol.
Odpľul si.
„Náramný gauner, kamarát. Vtedy som mal červenú tvár, teraz prepitú, ale
aj tak som gauner. Pamätáš sa, na procese som si zastal k tebe a zadíval
som sa na Rabigu?“
„Pamätám.“
„A vtedy ma to tak chytilo. Prudko ma pichlo v srdci a uvedomil som si,
že ju ľúbim. ale tak, celou dušou! Nech ma teraz hoci aj zničí, uštve ako
koňa, myslím si, ale neustúpim. Dostal si moje listy?“
„Niektoré.“
„Nemal som kedy písať, kamarát. Len čo sa mi podarilo odísť od armády,
dozvedel som sa, že Rabiga ušla do Japonska…"
„Ušla s mužom. Nie je bielogvardejka.“
„Ale aj tak ušla. Aj ona bola podlá, aj ja som bol podlý. A zato nás stihol
trest. Umrela v mojom náručí.“
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„To nie je možné!“
„Prečo by nebolo? Každý umrie. V Le Havre umrela, v chatrčke vedľa
prístavu. Žltá, zatrpknutá, zlostná… Držal som ju, no, doslova v náručí,
kamarát, sám som bol celkom stuhnutý a rozmýšľam: ,Svätý Nikola! Ja
som sa to hnal za ňou po celej zemegulí, čo som ju hľadal, ja som to
opustil rodnú zem? Bol som na Šalamúnových ostrovoch, v Egypte, v
Grécku, Anglicku, nijakej roboty som sa neštítil, len aby som zarobil na
lístok, aby som ju dohonil a mohol jej povedať: Zmiluj sa, odpusť!“ Vieš,
kamarát, veď aj ona ukrutne veľa pretrpela, hrozne biedila a tak mnou
opovrhovala, že vždy vytušila deň i hodinu, kedy k nej mám prísť - a
skryla sa. Nuž, a ako to dopadlo? Aj ona uštvala mňa, aj ja som uštval ju.
A obidvaja sme sa ocitli na smetisku ako zodrané handry!“
Nervózne si odpľul odutými perami, vzdychol a obrátil ku mne popolavú,
zachmúrenú tvár.
„Už by bolo aj načase uspokojiť sa, nie?“
„Veru áno, Panfil.“
„Keď nemôžem! Naháňa mal“
„Ale veď dávno umrela!“
„Rabiga? Pravdaže. Lenže ostala po nej dcéra. A dcéra ma nechce vidieť.
Moja dcéra, pochop, jediné. Veď keď som sa ja naháňal za matkou,
nevedel som, že dcéru nechala v Rusku: možno to urobila aj naschvál,
cítila, že sa ženiem za ňou. O dcére ti mi povedala až v poslednom slove,
predtým, ako vypustila dušu. Bola to diabolská žena, ale svojím spôsobom
charakter.“
Sklonil hlavu a smutne sa spýtal: „Cestoval si sem cez Irkutsk?“
„Hej.“
„A bol si v cirkuse?“
„Nie.“
„Klameš!“
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„Prečo by som tí klamal?“
„Hádam aj sem si prišiel len preto, aby si ma potrápil.“
„Už len nevymýšľaj! Veď si mi sám poslal lístok. Inak by som ani
nevedel, že si tu, v Cite, Panfil.“
„To môžeš vykladať svojej starej materí."
„Môžem odísť.“
„Seď,“ povedal Zacharin trasľavým hlasom.
Chytil ma za ruku a neprirodzene vzrušený zamrmlal:
„Uštvali ma, Vsevolod! Povedzme, že som sa uštval sám, prosím! Ale či
ma ozaj nikto nepoľutuje, nikto? Len si uváž: jediná dcéra, a nikdy som ju
nevidel! Prosím ťa, zájdi k nej, pozhováraj sa s ňou, povedz jej, ako sme
spolu fakírčili… veď voľakedy som bol aj dobrý, musí to pochopiť! Nech
sa teda teraz pozhovára so mnou, skôr ako vezme na ruky moje
vychladnuté telo, tak ako som vzal ja Rabigu. No sľúb mi to, kamarát!“
Odmlčal sa o dodal už pokojnejšie: „Keď nemáš iný talent, iba talent
zarábať si na skromný kúsok chleba, je osamelosť čertovsky odporná
záležitosť.“
Z Čity som odcestoval vlakom. Trať na Irkutsk je utešená a najkrajšia je na
sklonku leta, keď vrchy, porastené vysokými červenými smrekmi, a doliny
s rozprávkovo rozochvenými osikami a tichými Čremchami začínajú
žltnúť. Nie sú ešte celkom žlté, ich žltosť preniká kdesi na okraji, na
ovisnutých krídlach, ale už žiaria zlatom.
Povedal som to Zacharinovi, ktorý ma bol odprevadiť. Rozhodil rukami,
vzdychol a povedal:
„Áno, v mladosti sme sa vedeli nadchýnať krásou a dobrom.“
A potom zmĺkol.
Keď sme prišli do irkutská, odniesol som lístok do hotela, kde bývala
Natália Šamaninová. Povedali mi, že Šamaninovci odišli na niekoľko dní
do kolchozu. Dáka brigáda alebo niečo také. Pomyslel som si:
„Šamaninovci? Je ich teda niekoľko? Hádam Máriine deti alebo Aľoškove,
355

Stepanove?“ Hoci na tom skutočne nič nebolo, predsa ma to znepokojilo a
vybral som sa do cirkusu.
A dobre som urobil.
Zástupca riaditeľa v širokánskom šantungovom obleku pristúpil ku mne,
usadil ma na stoličku, sadol si vedia a poklepkávajúc si mäsitými dlaňami
po kolenách, spýtal sa:
„Dávno poznáte Šamaninovcov?“
„Poznám vlastne hlavu rodu,“ vybuchol som naverímboha, „Marfu…“
„Skvelá žena! Jej vďačíme za to. že sú naše plagáty lepšie ako
moskovské.“ A ukázal mi niekoľko plagátov. „Chcete jej adresu?“
Tak som sa dostal k Marfe.
Bývala v byte na irkutské pomery priestrannom. Ale byt bol tak zaprataný
posteľami, knihami, riadom, súdkami, psami, mačkami, akýmisi
podlhovastými klietkami, tak tu kričali a škriepili sa deti, že sa mi zdal
ohromne malý. Aj Marfa sama - šedivá, ružová, celá akási jasná - sa
nápadne rozrástla do šírky, iba oči mala stále také živé a ústa nestratili
svoje milé a veľmi krásne obrysy.
Zložila z jedálenského stola belasý pauzovací papier, len tak mimochodom
poznamenala, že „projektujeme papierový kombinát“, odohnala chlpatého
psíčka, ktorý nemo stál pred ňou, a vecne sa spýtala:
„Ako si cestoval? Ako ťa privítali? Aké kamene si získal? Všetko viem,
všetko…“
„Aj o Zacharinovi vieš?“ spýtal som sa.
Vo dverách sa ukázala zlatistá dievčenská hlávka s meňavými očami ako
letiaci dym.
„Ach, ani desať minút nás nenechajú na pokoji!“ zakričala Marfa.
Hlávka zmizla. Marfa porozmýšľala, usmiala sa a po chvíľke povedala:
„Vieš, horia netrpezlivosťou, aby ti mohli ukázať majstra Ioanna a
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Filippinského.“
„Tu?“ spýtal som sa ohromený.
„V mojom ústave,“ povedala zase akoby nič. „Vlastne, iba majster Ioann.
Pamätáš sa? Stále ho voláme medzi sebou majster Ioann. Prednáša teraz
matematiku. A Filippinskij je len tak pri ňom, priživuje sa. Bude ti
rozprávať celú epopeju o svojich omrznutých nohách, nacigáni, že bojoval
na Bajkale proti bielym - never mu. Proste sa opil, zaspal v jarku a omrzli
mu nohy. Ale majster loann, pre verejnosť teraz Ivan Michajlov,
absolvoval vysokú školu, je kandidátom matematických vied a našiel teda
napokon svoj ,inštrument´. Pamätáš?“
„Bodaj by nie!“
„A vôbec, musím sa s tebou o všeličom pozhovárať.“
Odchýlila dvere, za ktorými bol šušot a smiech, a prísne zahriakla:
„Tichóó!…“
Potom žmurkla na mňa a potiahla ma za rukáv:
„Nataška ti ich má šesť, namojveru!“
„Za koho je vydatá?“
„Akrobatické skoky. Ale u nás mu je ťažko, potrebujeme zvláštnu sálu na
rozcvičenie…“ Otvorila dvere: „Obed je o desať minút!“
„Rozkaz, súdruh generálporučík, generálporučík,“ skandovanie zaplnilo
celý byt.
Máriine oči sa na mňa šťastne smiali:
„Nie je to krásne? A všetky sú také nohaté, neveril by si!“ Poobzerala si
ma: „Ale ty si sa vôbec nezmenil, Vsevolod.“
„Prosím ťa!“
„Ozaj, začal si niečo o Zacharinovi. Tuším je v Čite? Dosť dotieravé
indivíduum, nie?“
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Začal som hovoriť. Po troch vetách ma prerušila, vystrela sa a vydala
povel;
„Natália, sem!“
Vošla Nataša. „Hľa, kto sa ani trochu nezmenil!“ preblesklo mi hlavou,
keď som si prezrel jej štíhlu postavičku: „Vari má naozaj šesť detí?“
Nataša si sadla do kúta a uprene sa na mňa zadívala.
„Rozprávaj, Vsevolod,“ povedala Marfa.
Rozprával som.
Nataša ma vypočula a uprela svoje mäkké, nevýslovne nežné oči na
Marfu. Srdce sa mi prudko rozbúšilo, obliala ma horúčosť, skoro sa mi
zatajil dych a zdalo sa mi, že vidím všetky myšlienky týchto dvoch
dobrých, statočných a silných žien.
„Príde k nám?“ spýtala sa ticho Nataša.
„No áno.“
„A bude chodiť, kedy sa mu zachce?“
„Tak je,“ odvetila Marfa.
Nataša na chvíľu zmĺkla.
„Ale mama zakázala.“
„Rabiga umrela.“
„Jej slovo je sväté,“ ticho povedala Nataša a začervenala sa.
Obrátila sa celým telom k Marfe, pozrela jej do očí a pevne vyhlásila:
„Vy ste ma vychovali, naučili, ako žiť, viedli ste ma. Vy ste mi druhá
matka. Vy musíte rozhodnúť.“
A Nataša vyšla.
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Marfa sa prešla po izbe s rukami za chrbtom, potom si sadla k stolu, Čosi
napísala a podala mi to:
„Pozná moje písmo. Tu je moja adresa. Nech príde. A aký je tvoj názor?“
spýtala sa dojatým hlasom.
„Taký istý.“
Marfa sa naklonila ku mne a bozkala ma na hlavu.
„Veď hádam máme srdce!“
Výborne som sa naobedoval v šamaninovskej početnej rodine! Sedeli sme
spolu s Filippinským a majstrom Ioannom, ktorý mal na sebe čierny kabát
a vyzeral veľmi dôstojne. Majster loann bol šťastný, spomínal na naše
potulky po jarmočných búdach, smial sa, tvár mu horela. Filippinskij bol
spokojný, rozprával anekdoty a nasilu len chcel porozprávať svoju
„epopeju“, čo sa mu však nijako nepodarilo.
Deti už vedeli, že im čoskoro príde „starý otec“ a bolo vidieť, že sa naňho
už tešia, že sú naň skoro hrdé. Najmä chlapci mali veľkú radosť, keď som'
im povedal, že starý otec Panfil je veľký odborník na bicykle. Po obede si
starší šli oddýchnuť do hotelových izieb a ja som sa vybral na prechádzku
po meste s tým, že pozriem do cirkusu.
Navštívil som hrob cestovateľa Selechova, prešiel som sa po spustnutom
nábreží k bývalému gubernátorskému palácu, kde je teraz mestské
knižnica, a vyšiel som k lodenici, odkiaľ veľmi pekne vidno elektráreň a
rozostavanú televíznu vežu. Po bledozelenej trblietavej Angare plávali
člny, šinula sa čistá biela loď a na druhej strane bolo vidieť dlhánsky vlak,
nad ktorým vystupovali kúdoly dymu.
„Prepáčte, tuším súdruh Ivanov?“ začul som za sebou zachrípnutý hlas.
Obrátil som sa.
Predo mnou s napätým a previnilým úsmevom stál Panfil Zacharin.
Díval sa na mňa a vravel:
„Nehnevaj sa, že ťa ruším, keď sa kocháš krásou a dobrom.“
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„Odkiaľ ideš, Panfil?“
„Z Čity,“ odvetil chabo, zrejme myslel pritom na niečo iné.
„Viem, že z Čity, ale kedy si prišiel?“ položil som mu tiež nie
najmúdrejšiu otázku.
„Nuž hneď za tebou. Cítil som, ak mi ujde vlak, neprežijem to. A tak som
naskočil. Ukrutne ťažko mi je, kamarát. Vieš, ani čo by hodiny, prekliate,
odbíjali vo mne posledné minúty.“
Držal ruky vo vreckách, snažil sa tváriť sebavedome, ba až dôstojne.
Roztrhanú aktovku si hodil k nohám. Jeho unavená tvár, po bezsennej noci
celkom tmavá, zdala sa mi strašnou. Pohľad sa mu zviezol na Angaru - a
nevidel nič, ani člny, ani televíznu vežu, ani vlak, čo sa ešte stále vliekol
po náprotivnom brehu, ani loď, čo obchádzala plochý ostrov. A zrazu sa
Panfil rozplakal. Zachvel som sa. Pri kiosku s minerálnymi vodami sa
pochabili šarvanci, posmievali sa jeden druhému.
„Veď hádam máme srdce,“ spomenul som si na Marfine slová, vybral som
z vrecka list a podal som ho Panfilovi.
Dychtivo sa naň zadíval a rozbehol sa zhrbený, zľahka napádajúc na ľavú
nohu. Na jeho chôdzi, na tom, ako krivkal a rozháňal sa rukami, bolo
vidno, že sa to ponáhľa veľmi starý, ale zato veľmi šťastný človek.
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