BOENA BENEOVÁ
DON PABLO, DON PEDRO
A VÌRA LUKÁOVÁ

Fièelo od Sierry Nevady, ale protoe bylo sobotní odpoledne, celý svìt se zdál hezký a trochu tajemný.
Kdy la Vìra podle tiché koly, myslila si, jak to, e ji má
èlovìk celý rok tak rád (zvlá od prázdnin do Vánoc), ale touto
dobou e by do ní nevkroèil, ani kdyby tam rozdávali èokoládu. Nebo kdyby do první mìanky pøila frizérka a dìlala
dívkám zdarma ondulaci. Nebo kdyby se v kreslírnì postavily stoly vedle sebe a hrál ping-pong. A tu se Vìra zasmála,
zcela tie, ale zøetelnì, protoe pohrdala ping-pongem.
A tenisem zrovna tak. Ty jejich míèe! Jako by èlovìk do jablka
tloukl! Jetì e Vojta po celé prázdniny dostává korunu, kdy
je na høiti sbírá, a na dvoøe pak tak nerámusí a nezlobí.
I kdybych byla muem, nikdy bych nesbírala míèe, pomyslila si a znova se zasmála. Nikdy v mylenkách neøíkala: kdybych byla chlapcem, vdycky jen: kdybych byla muem, aè
vìdìla dobøe, e mui zaèínají teprve ve vyím gymnáziu
a ona e by patøila sotva do sekundy. Sousedù Ondra je muem, protoe bude za rok maturovat. Ale jeho kamarád Bertík Havran je dokonce pánem, aè je také teprve v septimì.
Kdy je to bratr nebo moc dobrý známý, øíká se mu, kdy
je cizí, øíká se pán, usoudila u dávno. A mui i páni chodí
se sleènami. Jene sleèna je nìco mnohem neurèitìjího
a vùbec podivnìjího. Mu a pán, to zaèíná ve vyím gymnáziu a vùbec nikdy nekonèí. Ale sleèna? Ta stará babka
v trafice na námìstí je pøece také sleènou, ale pøijde-li v pátek
ebrák a ona, Vìra, mu donese pìtihaléø, neøekne pokadé
pánbù zapla, sleèinko? Jí, která jetì nemá ani celých dvanáct? A Vìra zase poøádnì vykroèila, ba nelze øíci, e vykroèila. la tak rychle, jako by ji pohánìl ten vítr od Pyrenejí, který by jí jistì teï vzdouval podzimní plá, kdyby z nìho nebyla

od loòska vyrostla a kdyby nebyl tak tìsný, e v nìm vìzela
jako v starodávné nìrovaèce. A netrvalo ani pìt minut a ji
nekráèela, ji skuteènì bìela, jakoby jí volala paní øeditelka
do kabinetu. Zrovna a k rohu cukrovarské zahrady, která tady
s poslední ulicí tvoøila ostrý úhel, dobìhla - a najednou jako
by jí olova do nohou nalil, nemohla z místa. Tady to bylo. Pøed
osmi dny. Zrovna první prázdninovou sobotu. Tady. A Vìra
se pøitlaèila ke zdi celým tìlem, pae bezvládnì svislé, oèi
vyhaslé a v tìch oèích nic ne ohavnou jedovatì zelenou barvu, kolem které se vinuly bílé prouky. Kadý, kdo by v tuto
chvíli byl el mimo, byl by si asi pomyslil: HIe, ába se bojí jít
domù. Provedla nìco, o èem doma ji vìdí, a tatínek èeká
s hromovým hubováním, nebo dokonce s rákoskou. To by si
byl pomyslil kadý, aèli by si byl vùbec poviml, e u zdi stojí.
mrnì s vyjevenýma oèima. Nebylo to vùbec hezké dítì, nevzbuzovalo touhu ohlédnout se. A jeho nehezkost vìzela jetì v neforemném plátíku s odstávajícími kapsami, a tváø mìlo
zastínìnou kloboukem, dávno také ji vyrudlým
a pokrouceným, zpod kterého se draly na vech stranách
prouky tmavých vlasù jako nepoddajná pøadénka.
Nìkolik vteøin Vìra takto stála se srdcem, které cítila témìø na jazyku, jak builo a bálo se. Ale potom, jako by nevyhnutelná ruka odtáhla tu ohavnou zelenou clonu, se zase zasmála, a zase hlasitì. Boe, jak hloupý je nìkdy èlovìk. Vdy
ta v zelené zástìøe jistì ji odjela! To nemohla být ádná zdejí
dívka, zdejí dívky pøece nenosí zástìry, ani kdy vejdou pouze ze zahrady na ulici, kde ji není domù!
Oddechla si osvobozenì, trochu násilnì, nebo i pøes úlevu cítila, e jí nikdy ji mylenky nepoplynou tak volnì, jako jí
plynuly, ne spatøila dívku v zelené zástìøe. Jediné slovíèko,
jediný pohled, jediný úklebek! A pøece ji jetì nikdo nikdy

tak nepotupil jako ta pøivandrovalá holka. Ani Háèinka
ve kole, kdy jí pøede vemi vyètla, e má v punèoe díru, ba
ani sousedùv Vojta, kdy jí pøedloni dal pohlavek, a jej bylo
slyet. Ba ani velebník, kdy jí loni pohrozil druhým stupnìm
z mravù - a proè? Protoe se smála. Mùe èlovìk za to, e si
pøi výkladu o hlavních høíích náhle vzpomene, jak stará Perdita chtìla pøelstít starého Gonzagu a jak se pøitom napálila
sama?
To byly tøi nejhorí chvíle jejího dosavadního ivota, ale vechny byly jen jako vosí bodnutí, i ta facka, která tak hlasitì pleskla
o líèko. Èlovìk má vosího bodnutí zrovna dost, ale pøece jenom na chvíli. Bolí, svrbí - pøebolí, pøesvrbí. Bez zelené zástìry by snad o tom vem dnes u ani nevìdìla. Co vak øekla
ta cizinka, bylo utknutím hadím. Èlovìk ani na cestu nevidí
a musí se zastavit na rohu, vzpomene-li si. A vlastnì vzpomíná poøád. A nikdy si není zcela jist, e se zase nìèeho nepoleká, div neomdlí.
Omdlít! Jaké je to zase krásné slovo! zarazila se Vìra náhle. A jak je vùbec podivné, e vechna slova, která zaèí nají
s o, jsou tak význaèná, e pøi nich èlovìka napadá hned tolik vìcí: Othello, Orinoko, ochránce, obránce, olbøím a pøedevím oblast!
Oblast! Oè je to krásnìjí, ne kdyby se tøeba øeklo: kout
nebo i vzneenì: zátií. Mohla by snad sama pøed sebou
obstát, kdyby si teï øekla: já jdu do svého kouta (to je jako
z první obecné) nebo já jdu do svého zátií (to je jako
do tajného kabinetu)? Ale øíci: já jdu do své oblasti, vlastnì
my jdeme do své oblasti, to je nìco jiného! A bylo to vskutku
slovo mocné dost, aby i ta hadí vzpomínka vyprchala a aby
Vìra zase zøetelnì vidìla na cestu, která teï vedla podle
zadního plotu veliké zahrady a byla ji tu a tam zaváta listím.

A ji se objevila oblast a nebylo nebezpeèí, e ji teï nìkdo
zvìdavý tøeba z babièèiných známých nebo ze koly zastaví
a zaène se ptát, kam to jde, nebo dokonce ohmatávat kapsy
u kabátu a vyzvídat, proè v nìm chodí i v létì.
Ne, teï ji ne!
Ukázala se edivá zeï s okýnky jako vylámanými, otluèená a k starým cihlám, a z druhé strany nachýlený plot zahrady, která snad také patøila k cukrovaru, ale do které jakiv nikdo nechodil, a z tøetí vysoká kupa klád a paøezù, mezi nimi
se tedy Vìra propletla do oblasti, do øíe, kde byl zaruèenì
pokoj a kam nikdy nevstoupila ádná domácí dívka, nato
nìjaká pøivandrovalá v zelené zástìøe.
Usedla na jednu ze zvlhlých klád proti vysoké zdi. Po pravici
mìla zelené houtí staré zahrady, plné dlouhých prutù s drobounkými lístky (øíká se jim rozcuchaná nevìsta a je jich teï
vude plno), ale ona jim øíkala ochranná okrasa, protoe
tak krásnì bránily pohledu sem. A té vysoké karedé zdi øíkala ochrana olbøí a tìm kládám odpoèinek osamìlých.
Jak krásnì se tu sedí! Duj, vìtøe, zahálej, kolo, volej, babièko, hledej si, Háèinko, já jsem v oblasti!
Sedìla chvilku klidná, pohrouená v neznámý svìt. Snad
by se teï nebyla jevila dítìtem tak oklivým jako pøed chvílí,
ponìvad ohavný klobouk leel také ji na paøezu a vechen
zastøený podveèerní jas se soustøedil na jejím èele ne vysokém, ale a oslnivì bílém a ukazoval, jak husté a hebké jsou
vlastnì ty tmavé vlasy, které zpod klobouku èouhají tak drátenicky, a jaký podivnì hluboký a ponorný pohled mají její edé
oèi, kdy se srdce nebojí nebo ústa zbyteènì nesmìjí. Ale
kdy celá bytost cítí, aè jetì dobøe neví, co pøijde dál.
A tu se oblast opravdu zabydlila. Je boí soud, který naøídila inkvizice. Don Pablo pøijde k svému právu! Vetøelec a pod-

vodník don Pedro prohraje, bude souzen, uzavøen do aláøe
a popraven... Ne, nebude popraven. Don Pablo mu odpustí.
Elvíra øekne: Deus lo volt, a ohavný Pedro nebude potrestán
jinak ne tím, e upadne ve veobecné opovrení.
Opovrení také zaèíná s o, uvìdomila si Vìra pod krásnými pøedstavami bezdìènì a dech jí zase vypovìdìl. Kdyby
pøed osmi dny nìkdo byl zaslechl to, co øekla dívka v zelené
zástìøe, byla by dnes ve veobecném opovrení.
Mávla rukou. Jsou vìci, na které èlovìk nesmí myslit, ani
sedí-li na odpoèinku osamìlých.
Deus lo volt, Deus lo volt. Tak to mìl krásný køiácký rytíø
na obraze v páté øadì napsáno ve títu. A tak to je patrnì
se vím, co èlovìk musí proít, a je to sebetìí, ba sebepotupnìjí. Ona, lechetný don Pablo i bídák Pedro.
A pak ji sáhla do obou kapes tìsného kabátu, rychlým pohybem vytáhla z nich dva neveliké, ji hodnì odøené míèe,
a ústa jetì jednou zaeptala krásné heslo køiákovo.
A v této chvíli byla Vìra i velikým inkvizitorem, i sliènou donou, ba byla i starým kastiliánským kníetem, který má
v nejbliím okamiku pøivinout ztraceného syna k hrudi, odevzdat mu drení rodinných statkù a poehnati jeho sòatku
s pøekrásnou, ale chudou Elvírou. Ale jak provésti tento boí
soud?
Zahoøela v ní vánivá vùle k spravedlnosti. Musí si dùvìøovat, vdy v té chvíli bude témìø andìlem, pomocníkem boím, který vykonává spravedlnost nad pozemskými zbloudilci
a vyjasòuje jejich zmatky. Zardìla se cudnou radostí, zboným potìením nad mocí, která jí byla svìøena. Sklonit musila ty záøící oèi jako v náhlém studu z nezaslouené milosti.
A veliký inkvizitor promluvil hlubokým hlasem:

Ebro, Tajo, Guadalquivir!. Mìlo to hluboký smysl
a znamenalo: Ty, nadeve spravedlivý, rozsuï tuto velkou pøi
a zjev celému svìtu, kdo je pravým synem dona Manuela!
A kolem nebylo ji paøezù ani svátého listí ani bílých poupat
rozcuchané nevìsty, ale ohromný dav lidu, prochvìlého posvátnou hrùzou. A tento dav odpovìdìl teï, prose a vzývaje:
Barcelona, Valencia, Madrid, Toledo!
Tu uchopila Vìra pevnou rukou dona Pedra, èerveného zloèince.Teï tedy ...
Ale zase tak náhle zafièelo. Ne v Pyrenejích, v jejím nitru.
Ji potøetí se mìl na tìchto místech konati soud boí a pokadé mu zabránil neoèekávaný studený hlas v srdci. Jako
kdy se nìkdo v iré tmì rozbìhne a letí, letí a náhle, nevìda
proè a jak, ucítí, e by spadl do propasti, kdyby udìlal jetì
jediný krok. A Vìra znatelnì zbledla, tìce, neohrabanì
se zdvihla, schovala oba míèe zase do kapes a vrátila
se na tento svìt se kolou, babièkou, strachem a úzkostí.
Nepùjde to, dokud vichni nebudou opravdu mluvit panìlsky, pochopila, mysl se jí naplnila ivými lidmi a té vysoké
zdi pøed sebou oznámila sklesle:
Nikdo nepomùe, jenom snad pan Láb.
Ji od chvíle, kdy ty seity na pùdì tak neoèekávanì skonèily právì pøed rozhodnutím veliké pøe, vyptávala se v celém
mìstì na èlovìka, který by snad umìl krásnou hrdou øeè, kterou mluví lidé za Pyrenejemi. Jen tak, jakoby nic
a mimochodem zeptala se po zemìpise sleèny Skácelíkové: Umíte snad panìlsky? Ale ta jí poloila ruku na hlavu,
usmála se a øekla zvysoka: Nikoliv, nikdy mi nebylo tøeba
znáti øeè nám tak odlehlou. A tebe, Lukáová, ádám, abys
vìnovala pozornost vlastním nedostatkùm, nikoliv mým.
A potom se ptala jetì jednoho pána z vyího gymnázia, kte-

rý uèil Vojtova bratra. Ale ten se usmál jetì z jakési vyí
výe ne sleèna uèitelka a øekl: I ty, uliènice, radìji se mne
zeptej za nìjaké tøi roky. A na nìco jiného! Zatáhl ji za ucho
a bylo po hovoru.
Ne, tady v mìstì neumí panìlsky nikdo, kromì pána s fajfkou a s loròonem, jeho uèenost je známá iroko daleko.
Ovem, takový starý pán, a jetì k tomu pøichromlý, nemùe
dìlat nic jiného ne leet v knihách a vìènì se uèit. Jetì e
nìkdy leí také v oknì a dívá se svým støíbrným loròonem
do ulice. Kadé dítì zná pøece pana Lába, jeho dýmku a jeho
skla. A kadé vidìlo úsmìv, s jakým se dívá za dìtmi, kdy
Suchou ulièkou táhnou na høitì u høbitova.
Opustila oblast témìø tak nadenì, jako do ní vbìhla, prola zase podle staré zahrady a osudného rohu, který si ji tentokrát ani nezastavil, a teprve potom uvolnila krok a nový
ostych ji pøepadl.
Suchá ulice byla ji posledním výbìkem mìstským a ádný
zámoný, nato bohatý èlovìk v ní nebydlil. Podél nepìstìných stromù bìela øada chalup a pouze na konci stál vìtí
domek, jeho majitelem byl kdysi hodný pan Láb, kupec
na námìstí, který tak rád rozdával dìtem zlomky èokolády,
ale byl bohuel dávno mrtvý. Tenkrát, velmi dávno, pøed dvìma lety asi, se v mìstì øíkalo, e starý pán i odkáe domek
v Suché ulici chudobinci, ale potom se nìjak ukázalo, e jej
odkázal svému synovci, a mezi dospìlými z toho vznikla nespokojenost, o které i Vìra zaslechla lecjakou zmínku. A brzy
potom se do domku nastìhoval nynìjí pan Láb, o nìm lidé
hned povídali, e proel mnoho svìta, ale e je mrzutý
a zchromlý, e si kdesi, v nìjaké Tramtárii, ulovil tìkou ne-

moc a na stará kolena e nemùe dobøe na nohy. A nikdo
se dál o nìho nestaral, jenom dìti, kdy chodily na louèku
poutìt draky nebo kopat. Ty vìdìly o jeho úsmìvu, o jeho
dýmce i o jeho loròonu.
Bude v oknì také dnes? myslila si Vìra, a nerozkøikne
se na mne, a ho oslovím? To se nikdy neví. Jsou velcí lidé,
kteøí se a rozplývají odporným mazlením, kdy na nì promluví èlovìk, jeho jetì nepoèítají mezi sebe, a jsou jiní, kteøí
se usmìjí velmi povzneenì, nebo dokonce rozkøiknou: táhni! Je vdycky nebezpeèím oslovit dospìlého, ale nebezpeèí
nikdy neodstrailo Vìru. Ani teï ne. la jako by nic, obì ruce
v kapsách, levá svírala dona Pedra, pravá hladila dona Pabla, a Vìra se tváøila, jako by opravdu la na høitì podívat se,
jak lítá nový drak, kterého si Vojta vèera dìlal na dvoøe, nebo
jak páni z kvinty a sexty hrají kopanou.
Pana Lába v oknì nebylo. Prola tedy mimo jeho dùm, jako
by jí srdce nekázalo zastavit se, ale na rohu se ohlédla pøece
- a hle! dlouhá dýmka se zøetelným stínem kreslila na zdi,
a tento novì pøibylý stín nemohl znamenati nic jiného, ne e
právì tu chvileèku, kdy ona la mimo, pøistoupil pan Láb
k oknu a trochu se vychýlil. Není to astná náhoda? Není to
osud sám?
Obrátila se pozornì, a skuteènì: starý pán leel v oknì, levou rukou si pøidroval troubel a pravou veliký loròon
se støíbrným dradlem. Bylo to neobyèejnì krásné a Vìra
se k tomu støíbru pomalu loudala, jen tak co noha nohu mine,
ale ne z ostychu, z vypoèítavosti. A kdy ji docházela tak blízko, e ucítila èpavý kouø, tu, jakoby nic, don Pablo se stal
na chvilku opravdovým míèem, a zase jakoby nic, jí on, hodný, posluný, vyklouzl z ruky. Musila se shýbnout a bìet za ním
zrovna a pod samo okno.

A hele! øekl pan Láb, vytáhl dýmku z úst a zasmál se.
Jaký to má hezký balónek, sleèinko! Modrý jako nebe.
Jistì s ním jde na louku.
Ano, øekla na to Vìra a ani se nezaèervenala. Tam já chodívám èasto. Jsme na to tøi spoluaèky a vymyslily jsme si
novou hru. Sleèna uèitelka povídala, e je velmi zdravá.
A hele! øekl pan Láb poznovu. Kdy já jsem byl tak starý
jako ty, to jsem ji neházel jako malý chlapec, to jsem u hezky hrál kuleèník. Ale tenkrát se kuleèníku øíkalo biliár 
To øíkají nìkteøí páni dodneka,potvrdila Vìra velice zpùsobnì a byla spokojena se zaèátkem rozmluvy. Myslím, e
biliár je slovo francouzské.
Snad neumí francouzsky? uasl pan Láb, a Vìra
se zardìla potìením, jak se její veliká vìc zaøizuje sama.
Ne, øekla rozhodnì, francouzsky neumím. Francouzsky
se mi nelíbí. Francouzi huhòají a mají nepravidelná slovesa.
Ale jinak se mi líbí vechny románské jazyky.
V rozmluvì nastala malá pomlèka, pan Láb poloil dýmku
na nìjaký neviditelný stoleèek a vychýlil se z okna jetì víc.
A Vìra vidìla zøetelnì jeho vlídnou èervenou tváø, s koleèkem
bílých vousù (snad býval dokonce námoøníkem), a ty vousy
se teï zastøíbøily tak krásnì a vlídnì jako rukoje jeho loròonu.
Kdy jsem byl tak veliký, umìl jsem kromì kuleèníku jetì
mnoho jiného, co dnení mladí páni ji nedokáí: umìl jsem
èesky, maïarsky, nìmecky, polsky, anglicky 
A jistì také panìlsky!
Pan Láb hned neodpovìdìl, støíbrný loròon se trochu oddálil od jeho tváøe, ale iroký úsmìv se mu rozlil i po èele.
Proèpak se na to ptá? Proèpak tì to zajímá, malinká?

Vìra trochu trhla ramenem, povystoupila na pièky, postavila se na pùl profilu a mìla pocit, tak e jí to sluí nejlépe.
A pokraèovala jakoby nic, jako by byla dávno pøipravena
na vechny otázky: Jedna má sestøenice, víte, ije na úplné
samotì, její tatínek je tam lesníkem, a ta sestøenice dostala
nedávno ze panìlska psaní. Vypùjèila si vechny slovníky
a poznala, e je to nabídka na krásné místo v jednom zámku,
kde by se snad mohla také dobøe vdát. Chtìla by na to odpovìdìt a je jí velice líto, e nemùe. A tak já jsem jí slíbila, e
budu hledat èlovìka, který by jí mohl nìjak pomoci.
A zase se pohoupla na jedné noze a zase se jí zdálo, e
ani nemùe jinak být, ne e starý pán umí pomoci a pomùe.
Pan Láb se rozkalal, a musil poodstoupit od okna.
Z jeho svìtnice nebylo z ulièky vidìt nic ne pozadí a Vìra
rozeznala, e pøistupuje k nìjaké skøíni, otvírá ji a vytahuje z ní
knihu
Nael jsem svùj starý panìlský slovník, oznámil po chvilce
a ukazoval zdaleka nìjaký tlustý svazek. Teï nezbývá, ne
abys la ke mnì, odøíkala mi ty vìty, na které tvá sestøenice
chce odpovìdìt, a hned bychom to dali spolu nìjak dohromady.
Poprvé za celou rozmluvu rozbuilo se Vìøe srdce a èelo
se jí zkrabatilo námahou z rychlého pøemýlení.
To se pøece nedá øíci jen tak zpamìti, odpovìdìla pak
nejistì. Ale já jsem si dobøe zapamatovala smysl, jak jsme
to s Maøkou daly dohromady, co by se mìlo odpovìdìt, aby
se to hodilo na vechno. Tak to teï napíi a pøinesu sem pod
okno, a vy budete tak laskav a sestavíte mi to panìlsky.
A dech se jí a zarazil i proto, e se jí ve, co mluvila, zdálo
velmi pøesvìdèivé, i proto, e mohla øíci laskav a e to znìIo

nejen zdvoøile, ale i docela dospìle, jako ze slovníku skuteèných sleèen.
A hele, pod okno, rozesmál se vak pan Láb tie jako stará
hrdlièka, vzal si pak zase dýmku a chuchvalec kouøe se mu
vyvalil z èerných úst pøímo k Vìøinu nosu. A potom se zeptal
zmìnìným, jako zdrsnìlým hlasem:
A èípak ty holka vlastnì jsi?
Jmenuji se Lukáová, vydechla, jako by se dusila.
Lukáová Lukáová, jakiv jsem tady neslyel to jméno.
Èímpak je tvùj tatínek? Vìru pøestal dusit kouø, vìdìla, e to
teï vyhraje, a odøíkala vìtu, kterou umìla odmalièka øíkat
s patøièným dùrazem:
Maminka mi umøela, sotva jsem se narodila, a tatínek pøed
osmi lety následkem váleèného úrazu, na zdejím pomníku je
vyryto jeho jméno. Já jsem sirotkem a iji tu u své babièky.
Natìstí má babièka penzi. Také byt máme laciný, tak se nám
ije dosti dobøe.
Cítila, e pøímo vyrùstá, kdy mluví o takových váných vìcech, a pøestala se pohupovat
A ona je u asi hodnì stará, ta tvá babièka? dohadoval
se pan Láb se zájmem.
Ohromnì, potvrdila Vìra z nejhlubího pøesvìdèení.
A hele! øekl pan Láb a rázem byl zase velmi milý, zdvoøilý
a ochotný. Tak, sirotkem jste, sleèinko, sirotkem! No, jetì
e máte hodnou babièku, která vám dovolí hrát si a chodit
podle libosti. To se ví, e také já vdycky vechno udìlám pro
sirotka. Ale pokud jde o to psaní, které mi chcete pøinést sem
pod okno, to si musíte dobøe rozváit. Copak se nìjaká úloha nosí nìkomu pod okno?
Lakovnì pohrozil prstem, oèi pøimhouøil do zelené skulinky a vechnu jejich vlídnost soustøedil v oèích Vìøiných.

Vy hezky s tím papírkem pøijdete sem, zatáhnete tøikrát
za zvonek a domovní dveøe se vám samy otevrou. Ano?
Ano! vydechla Vìra.
Platí! Já vám potom ukái svùj byt, který je jako abruzská
pele, a vechny své památky z cest, které jsou jako z muzea.
A budete-li si pøát a neøeknete-li nikomu o tom ani slova, nauèím vás také panìlsky Ale teï, holoubátko, jdìte, protoe
mi za chvilku pøinese baba veèeøi. Také se mi zdá, e
za rohem brousí nìjaký kluk. Tìch drzounù je vude plno.
Jenom v mé oblasti ne! byla by málem vykøikla, tak ji teï
zaplavila náhlá radost z pøítího boího soudu, který bude koneènì proveden. Koneènì!
Neøekla vak nic, uklonila se jen zpùsobnì, jak ji babièka
dávno nauèila klanìt se starým moudrým lidem, a la.
Rázem vstoupila do druhého pásma svého ivota.
Pan Láb postál jetì chvilièku u okna a jeho støíbrný loròon
svítil za holèièkou, která teï la velmi zpùsobnì, èím dál tím
pomaleji.
Poèkej, ty vykutálená lháøko . . . poèkej, ty malá sleèinko
ty holoubátko, eptal a celý se roztøásl blaeností.
Potom si vzpomnìl na pátera Benedikta.
Dùm, k nìmu se Vìra nyní loudala, stál zrovna na opaèném
konci mìsta v ulici mnohem ivìjí a výstavnìjí, ne byla ulice
Suchá, ale parádností byl by se hodil i do ní. Lidé v nìm vidìli
zbytek starých dob, svìdka nìkterých událostí, pro které bylo
jméno mìsta zapsáno v dìjinách, a váili si jeho portálu s kamenným znakem i jeho sedlové støechy. Neváili si vak pøíli
jeho obyvatelù. Samí chudí nebo zchudlí lidé se tam tísnili v erých
místnostech a o vech se øíkalo, e tam bydlí do vymøení, po jejich
smrti e bude celý dùm pøestavìn a upraven na muzeum.

Vichni nájemníci o tom vìdìli a snad proto vypadali vichni
skromnì a zale. Nìkteøí ji ani nevycházeli, a z oken se nikdy
neozýval zpìv, zato èasto kael.
Lukáovi mìli v zadním traktu dva pokojíèky, jeskynní kuchyòku a kousek pavlaèe. Pokojíky byly pøeplnìny nejen nábytkem, ale i rùznými tretkami, rodinnými podobiznami a pokrývkami, jaké dokáí vyrobiti jen ruce eny, kterou tìí dívat
se, jak roste vìc a jak pøibývá pokojné práce.
I teï sedìla paní Lukáová s pletením, hrubé jehlice pøehbitì cvakaly a klubko edé vlny, mìkké a veliké jako kotì,
lehounce pobíhalo po podlaze. Byla bledá a hubená, mìla
po dlouhé, peèlivì ondulované kuèeøe u kadého ucha a také
tyto a nápadnì èerné hoblovaèky poskakovaly pøi klapání
jehlic. Oèi vak nebyly upøeny na pruh stejnosmìrných kostek, který dnes musí vzrùsti o tøi øady, oèi nebyly upøeny nikam
A jejich pohled, strnulý a jako vyjevený, byl souèasnì nepochopitelnì teskný i vznícenì blaený. Kostek zvolna a jaksi
vlastním ivotem pøibývalo, bylo nevýslovnou rozkoí cítit pod
prsty jejich neznatelný, hebce lechtivý rùst a nemusit se jich
dotýkat ádnou mylenkou. Mylenkou! Znìla to hudba? Táhl
to polosen?
Hildegarda právì øekla:
Drahá Minko, já vím vechno, oèi vroucího pøátelství neklamou! Velice ses vèera na plese líbila tomu novému staviteli,
boe, jak výmluvnì záøil, kdy jste spolu tanèili ètverylku! Do pùl
roku z vás mùe být párek, bude-li chtít, on se pøece mùe
enit  A Minka vechna zahoøela do rùova (i paní Lukáová zahoøela, jene barva se neobjevila na jejích tváøích),
objala Hildegardu, neøekla ano, neøekla ne, ale slzí mìla tolik, e byla mokrá nejen její, ale i Hildegardina tváø.

A za clonou slzí zmizela pøítelkynì, pozorná a nevtíravá jako
vdycky, a pøiel Bedøich  a pokoj byl naráz plesovou síní,
mìstským korzem, zámeckým parkem, hájkem u øeky.
A najednou byl kostelem, erým, plným svíc, od této idle a
ke dveøím se táhl prùsvitný závoj, a právì jako on vlnil se tady
um a ruch, vítìzný a sladký: nej nej nejkrásnìjí nevìsta, jakou kdy vidìl tento chrám a celé nae mìsto , a nejeden
mládenec byl smuten onoho dne, ten v zeleném klobouku jistì nejvíc ten, s kterým nikdy nemluvila, ale který jednou
na koncertu, hledì na ni, zpíval sladkou píseò o narkotické
nadìji ... Jak sladce se tenkrát vichni vyjadøovali, kdy
se mluvilo o lásce, ale Bedøich nemusil ani zpívat a jeho hlas
znìl a zvuèel nìhou a srdeèností a upøímností Ó toho citu
citu citu, kdy ji líbal a objímal ..., kdy se narodil Miroslávek, Bedøich dokonce plakal a ten v zeleném klobouku bydlil tenkrát naproti - ten jistì plakal té, onen krásný mu,
který ji nedostal a jen po ní touil.
Jehlice lítaly, k nepostøehnutí rychle se kmitaly, hudba zesílila, z polosnu stoupal dech èervených rùí a po celém tìle
bìel proud, jako by se ne edivá vlna, ale jarní slunce dotýkalo pleti, jemnì i drádivì, horce i sladce, a ústa, nevìdouce o tom, blábolila slova, která nebyla slovy a podobala
se kapkám vlahého detì, krùpìjím zhmotnìlé vùnì. A kdy
toto blaenství vech smyslù prolnulo celou bytost, oèi
se vytøetily, pletení sjelo do klína a nìco zacinkalo. Jehlice?
Ne, ó el, zvonek v pøedsíni. A rychlostí, která byla prudí ne
pletení a ne sen, pøejela lutá ruka èelo, shrnula chvatnì práci
a kolem bylo ero a venku netrpìlivì drnèel zvonek a paní
Lukáová hned vìdìla: ty poslední tøi øady musím vypárat.
Proè mne nechá tak dlouho èekat, babièko? vyèítal hlas
v pøedsíni.

Jsem pohrouena do práce, ví pøece, e potøebuje nový
svetr. Celý ivot jsem pohrouena do práce a jen do práce.
A myslila jsem teï poøád, e v pondìlí budeme musit vyprat
záclony, v ty mylenky jsem byla vechna zabrána. A do èehopak jsi byla zabrána ty, e jde tak pozdì? A e vypadá
zase celá ulítaná?
Vìra se soucitnì i shovívavì podívala na babièku a bylo jí
líto, e ji nechala tak o samotì, v mylenkách tak truchlivých.
Na prádlo jsem myslila taky, jen se nestarej, vdy já ti pomohu.
A obì byly pøesvìdèeny, e øíkají pravdu, nic ne pravdu.
A potom nastal veèer, kdy babièka pletla pøíkladnì pozornì: osm hladce, osm obrace, a Vìra listovala v starých Zlatých Prahách ji aspoò po tisíckráte, co byla na svìtì, a promluvily-li spolu, tedy jen o záclonách.
Ty panìlské vìty stály potu! Po vech Vìøiných kapsách
ustily papírky a její tuka byla upsána a do døeva, ne jak
tak bylo pohromadì, èeho tøeba.
Boe, nedej se zmýlit dui spravedlivé a dopomoz jí
k pravdì.
Trestej vechny zlé úmysly a zjev pravou ctnost.
Nauè mne rozeznávati dobro a zlo.
Do pouhých tøí vìt zhustila obsah boího soudu, do pouhých
tøí vìt, které se koneckoncù mohly hodit i sestøenici. Ó boe,
jak je to krásné, kdy se èlovìku udìlá v hlavì jasno! To pak
ji ani nevìøí, e mìl nìjakou døinu . . .
A bylo opìt sobotní odpoledne, kdy vytrhla jediný nepokaòkaný list z loòského èeského seitu a krasopisnì pøepsa-

la, co tak pracnì vymýlela celý týden. Sláva! Do poslední
teèky hotovo!
A tentokrát høálo slunce opravdu panìlsky a od Pyreneje jí
nezavanul ani nejslabí vìtérek.
Babièce slíbila nový vzorník od sleèny uèitelky, a don Pablo
i don Pedro leeli v kabelce na ruèní práci, kterou si i s drahým papírkem nesla do Suché ulice. la, jako by ji ta kabelka nadlehèovala, ale sotva minula dládìný chodník a musila
lapat bílý prach, kabelka ji zaèala tíit a letní úpal té.
Po celou dobu, kdy myslila na svùj pøetìký úkol, ani jí nepøipadlo vzpomenout na pana Lába. Ale jak teï ji rozeznávala otluèený domek na konci ulice, mìla hloupý pocit, e oèi
jí neslní slunce, ale støíbrný loròon, a pod jejími støevíci e
se nezvedá prach, ale èpavý dým, který kadým krokem
houstne. A nepochopitelné vzruení se jí zmocnilo. Za ten
zvonek tam e by mìla zatáhnout? Jistì je celý rezavý! A je
nìjaký pocit horí ne dotknout se nìèeho rezavého!? A co
je za tím zvonkem? Památky z cest! Památky z cest, to je
nìco, co vlastnì patøí do muzea, a muzeum, to je nìco jako
smrt. Jetì neumìla dobøe mluvit, jetì nerozumìla vemu,
co øíkají velcí, a ji vìdìla, e kadému èlovìku nastává nìco,
èemu se øíká smrt a co konèí na høbitovì Na hrobech svítí
pak svìtýlka v lucernách, ale svìtlo vìèné svítí v nebi a nemusí
se dolévat. O tomto vìèném svìtle dospìlí lidé neradi mluví,
o tom se vykládá leda v náboenství, ale a tak nebo tak, jí
se to netýká a nikdy týkati nebude.
Jetì si ty vìty musím opravit, pomyslila si pojednou s úlevou odboèujíc, ani nevìdìla proè. A nebylo ji slnìní ani prachu, kroky samy vedly do oblasti, kde bylo dnes jetì krásnìji ne jindy, klády suché a teplé a ochrana olbøí jeden sametový stín, v kterém se sedìlo jako nikde na svìtì. A Vìra

vytáhla vìty tak znamenitì vymylené, pøedøíkávala si je polohlasnì, uvaovala o kadé zvlá, a snaila se pro kadou
najít slovo, které by ji neporuilo, a pøece zaèínalo s o.
Don Pablo a don Pedro, které vyhodila z kabelky, sotva sem
pøila, hovìli si línì u jejích nohou, dva svorní lenoi dnes,
a ona sedìla dlouho v mylenkách stále nejasnìjích. Bylo
to úplnì proti øádu, platnému na tomto místì, sedìt, mraèit
se do vzduchu a nevzbudit v sobì nic, pranic z té vzneené
nálady, která se musí èlovìka zmocnit, má-li cítit, e je nástrojem osudu a pomocníkem boím. Kdo to zavinil? Kdo má
na tom zájem, aby spravedlivá pøe zùstala nerozhodnuta co
nejdéle? A tu se zakabonila docela tak jako babièka, kdy
musila párat pletení, chytla èerveného zloducha a mrtila jím
prudce o zeï. Budi potrestán, padouchu!
Rudý míè letìl jako vystøelená koule, pleskl, jako by chtìl
opravdu vypustit høínou dui, ale pak, pak se stalo, co Vìøin
hnìv nezamýlel: v odrazu se jen kmitl kolem její hlavy, ani
se nedotkl její nastraené dlanì  a modrým vzduchem pádil
dál.
Ohlédla se zuøivì po nìm a zachytila zrovna jetì èervený
záblesk. Potom zmizel i ten za hustým ivým plotem, a po
donu Pedrovi, høíníku a zlomyslníku, nebylo v oblasti ani památky.
Vechen hnìv rázem doburácel. Vìøin dech se zarazil neoèekávanou moností: Není toto ji ono velké rozhodnutí, které stále oèekává? Konal se snad soud boí takto bez její vùle?
Bez vzývání krásnými vìtami?
Sedìla chvilku bezradnì a zklamanì s oèima vbodnutýma
do proutìných vlasù rozcuchané nevìsty, a jak se stalo, tak
se stalo, tyto neproniknutelnì zapletené vlasy se pojednou rozestoupily jako pod ohromným høebenem, ochranná okrasa

povolila a na pokraji oblasti, drahé, dosud nikým neznesvìcené, stál cizí èlovìk.
Byla tak ohromena pohledem na bosé nohy a nahá kolena,
e se hned ani nepodívala do tváøe toho, jen pøiel tak neoèekávanì. Ale ji se ozval pronikavý, písklavý a pøeskakující
hlas:
Tohleto mi zrovna spadlo na hlavu. Podruhé snad ráèíte hodit
kamenem?!
Teprve teï se na sebe dívali, a nebyl to pøátelský pohled,
kterým se mìøili.
Chválabohu, jenom nìjaký hloupý kluk! zjistila Vìra a ulevilo se jí.
No, tak mi to zase hoï sem, vak ti to hlavu nerozbilo!
poruèila mu pøísnì.
Zasmál se právì tak písklavì, jako mluvil.
To by se sleènì líbilo, napøed hodit pøes plot a potom natáhnout ruku, zajeèel posupnì, a Vìra cítila: e sleèna byla
mínìna velice posmìnì.
Zrovna taková sleèna jako ty pán, odsekla dùstojnì. A
od oka bych øekla, e k té sleènì mám já blí ne ty k pánovi.
Uvidíme. Kolikpak je ti? zeptal se a pøimhouøil oèka.
V kvìtnu mi bude dvanáct.
Rozchechtal se, a zaprskal.
V kvìtnu! To tedy znamená, e má jedenáct rokù a dva
mìsíce, jestli sis jeden jetì nepøidala: ty sleèinko v husích
noièkách. Takové áby já znám! Máme doma také jednu takovou. Èlovìk by ji mlátil na potkání, jak je drzá a pitomá.
Má-li takového bratra, nedivím se, prohlásila Vìra, zrudla
rozhorlením a jediným koèièím skokem stála vedle posmìvaèného zlodìje, ruku na donu Pedrovi, kterému v této chvíli
odpustila i zlomyslnost.

Kluk vak se hbitì shýbl a k zemi. Vìra ztratila rovnováhu,
padla tváøí do hustého proutí a zasípala leknutím.
Bavil se lépe a lépe. Jeho pochechtávání pøelo v øezavý
smích a Vìra s hrùzou vìdìla, e je opravdu smìná v té
houti, z které se snad ani nevymotá.
Ale vymotala se rychle, on jí pomohl.
Beze mne bys v tom vìzela a do rána, naparoval se pak
a dona Pedra svíral pøitom stále pevnìji, jako by ho nikdy ji
nehodlal vydat. Teï by vak bylo na èase, abych zvìdìl, kvùli komu jsem se pokrabal v tom trní. Já chci vdycky vìdìt,
s kým jednám.
Vidìla teï jetì zøetelnìji, jak se natahuje a jaký je mròavý.
Hle, kluci si tedy také hrají na pány, nejen Háèinka s Máèinkou
na sleèny! Vrátilo jí to trochu sebevìdomí, tak uboze ztraceného v trní.
Jmenuji se Elvíra, prohlásila dùraznì.
Vypadal teï docela jako krysa, jak pøimhouøil oèi a napièatil ústa. Ale po èele bylo vidìt, e pøemýlí.
Elvíra? vìtøil nedùvìøivì, krèe drobný nos. Elvíra? Já bych
témìø øek, e Elvíry nenosí klobouky jako straáci v poli, zjistil pak.
Na nedìli mám rádiovku, pouèila ho Vìra, ale ji ménì
sebevìdomì.
A Elvíry jsou pøedevím hrdé a nikdy nelou. Ale ty jsi nìjaká zdejí ába, hloupá a prolhaná. Podíval se na ni pronikavì a Vìøe bylo úzko z jeho odhadujícího pohledu. Nedala
se vak jen tak.
Nelu, zamraèila se. Jmenuji se Elvíra a hloupá vùbec nejsem. Po prázdninách pùjdu ji do mìanky a kromì Háèinky a Máèinky, které poøád døou, mám nejlepí vysvìdèení
ve tøídì.

Jeho posmìné oèi ji rozhorlovaly do ruda.
A abys vìdìl, e nelu, povím ti, jak tomu rozumím já. Vìra
- a to je pøece moje køestní jméno - znamená tolik toté jako
víra. Neuèí se snad chlapci, e øíkáme: vìrozvìst, vìrojatný
a tak dále?
A to El? uklíbl se. Jakpak jsi pøila k tomu, ty prolhaná
víro?
El, to je pøed jménem jako èlen, odbyla ho zvysoka, nebo
tuto vìc mìla promylenou dávno a nikdy jí nepøilo pochybovat, e správnì.
Z jazyka vyuèovacího pìtka, z jazyka francouzského minus
pìtka, øekl by ti ná prófa s fròousem. Ani k reparátu by tì
po takových vástech nepøipustil.
Copak ty, punte, ji chodí do gymnázia nebo do reálky?
zapochybovala posmìnì.
Pøemìøil ji, jako by stála v dolíku pod ním, aè byl o poznání
nií ne ona.
Já? Já bych mohl jít po prázdninách do kvinty, kdy bych o to
stál. Ale já kalu na kvintu, nedám se dál ohlupovat. S lehkým
srdcem jsem ukázal celému gymplu záda.Tam se mohou blýskat jenom takoví mazaní hlupáci, na jakého roste patrnì ty.
Hamlet radil: Jdi do klátera, Ofélie, já radím: Jdi do gymnázia,
Elvíro.
Vìøiny dávné pøedstavy o klucích a muích se pomátly. Jak
daleko ji celý tento hloupý dneek odvádí od vzneeného
smyslu oblasti! Dnes ji zde nelze konati pranic!
Vrate mi, prosím, mùj míè, poádala jen ledovì hrdì.
Prosí? Slyme! Respektu jsem tì tedy nauèil, uklíbl se.
Nai ábu doma ji dávno! Ta si netroufá ani pípnout kdy
nìco zaøídím nebo naøídím já.

To musí ale být nìjaká slabá holèièka, mínila Vìra zase
posupnì, nebo respektu necítila ani zbla. A tu se mu myí
oèka rozhoøela jako uhlíky.
Slabounká?! Ta má síly za tøi kluky. Ale pamatuj si, e já
jsem dosud nepotkal siláka, kterého bych nebyl pøebil. Já vím,
èím se získává respekt a jak! Tebe napøíklad ani pratit nemusím, jenom se tì dotknu a bude pøede mnou leet
v prachu.
Vìøiny oèi se rozhoøely té.
To bych tedy chtìla zkusit, prohlásila okamitì a postavila se tak bojovnì, jako kdy Vojta pøíli zlobil.
Pokoøená, zuøivá, nepøístupná jako nikdy døíve chodila Vìra
po vechny následující dni. Náraz pevných, zamouraných kotníkù cítila na krku dlouho, potom pøebolel. Ale náraz posmìchu neznámého a surového cítila ustaviènì. Je mono, aby
nìkdo na svìtì byl tak zlý jako ten kluk s myíma oèkama?
Vloupá se do oblasti, unese její majetek, pokoøí ji napøed slovy
a potom ztýrá jakýmsi neslýchaným, nevídaným zpùsobem!
Co je ti, Vìro? ptala se babièka nìkolikrát v tìchto ohavných dnech. Vdy ty teï nechodí ani na høitì za Hanièkou
a za Márinkou a doma víc pøekáí, ne pomáhá.
Vìra se podívala na babièku zpod oboèí tím zkoumavì shovívavým pohledem, jakým teï èasto odhalovala hloubku jejích neznalostí.
Márinka odjela do Praha k strýci a Háèinka tu má návtìvu. Nìjakou hloupou sestøenku, která si chce hrát na sleènu
a poøád mluví o tenisu, mínila uzavøenì. Vùbec je teï
v Panovì plno cizích holek a klukù. Èlovìk chodí po naí ulici
jako po cizím mìstì.

Babièka mìla svùj lítostivý èas, a Vìra øekla cokoliv, politovala ji a politovala i sebe.
Jenom ty, chudinko, musí být celé prázdniny doma. Jak
smutno je na svìtì sirotkùm! Kdyby il tatínek, vechny tety
by tì zvaly, mohla bys na prázdniny, kam by on vybral 
Takový tón Vìra nenávidìla, aè se navzpomínala na tatínka co dost. Ale kdy zaèala babièka o nìm povídat a poøád
èekala, brzo-li se sirotek rozpláèe, tu se jenom zamraèila
a hned zaèala o jiném.
Já mám kamarádek po celý kolní rok co dost a o prázdninách jsem nejradìji doma, prohlásila teï vzpurnì a odvrátila se, aby ula babièèinu objetí. Mìla ji ráda, tu svou lutou
babièku, aè vìdìla, jak vlastnì neumí plést, a také jak si kadý veèer mae tváø dvojím krémem a ráno co ráno ty dlouhé
kuèery u uí pomazává vodièkou.A jak se pak prohlíí
v zrcadle a øíká: Po tom trpkém ivotì, jaký jsem mìla,
po vech ztrátách, které jsem musila unést, po vech starostech, které stále mám, nediví se, Vìro, e mi dávno nezbìhly vechny vlasy, nediví se, e mám tak málo vrásek? Já
sama to ani nemohu pochopit 
Ano, mìla jí ráda, tøebae jí musila odpustit nejedno dìtinství a tøebae by se jí byla mnohem lépe líbila, kdyby místo
tìch nabarvených kadeøí, pøipomínajících letidlo na boty, kdy
se vymaèkává z tuby, mìla kolem èela takové lesklé støíbro
jako pan Láb kolem brady.
Pan Láb jí nyní èasto pøicházel na mysl. Snad to vechno
byl trest, jí, nevdìèníci! Kdyby v onen osudný den byla zatáhla
za zvonek u jeho dveøí, nebyla by potkala toho hrozného kluka, a chudák don Pablo neleel by teï v zásuvce sám a sám,
nikým nepovimnut, ani jí. Nebo, podivná vìc: don Pablo,
takto osamìlý, nebyl ji panìlským lechticem, byl jen ubo-

hým, ooupaným, modrým míèem. Hodný? Ano, hodný byl a
pøíli! Ale je to pravá hodnost, není-li vedle vás sok, podvrenec prohnaný, který usiluje o vae právo? A ani boího soudu
není ji tøeba, ten ohavný zlodìj, který se vloupal do oblasti,
jej vykonal bez nejmeního posvìcení, bez kadé zboné nálady. Je don Pedro vùbec jetì mezi ivými? Neumuèil jej
dávno k smrti?
Byly teï mìsíèné noci, veliká modravá záøe veèer co veèer
leela na Vìøinì posteli a jí bylo, jako by se noøila do moøské
láznì, kdy se svlékla a ulehla.
Jak krásnì se myslilo na panìlsko jetì pøed mìsícem
v takových veèerech, kdy pokoj vypadal jako síò starého zámku, do které se dona Elvíra mùe dívat, leíc na vlnách moøských a dumajíc o svém krutém osudu. Ale dona Elvíra bez
dona Pabla, kterého tak vìrnì miluje a jemu tak pevnì vìøí,
dona Elvíra bez dona Pedra, ke kterému ji nutí krutý poruèník,
- je to jetì ona? Veèer usínala s tesknotou v dui a ráno
se probouzela do zprahlých dní, tak pustých, e jí pøes vechno ujiování bývalo teskno i po Háèince a její naduté sestøence.
A tak se loudala, loudala kteréhosi dne pøece jen smìrem
ke høiti. la zamraèenì, snaila se nemyslit na oblast, ale
nemyslila také na nic jiného, praobyèejná, hloupinká holka,
které jako by zamrzly mylenky i pøedstavy. Sotva vak vela
do Suché ulièky, nahrnula se jich do její hlavy celá povodeò:
v povìdomém oknì leela známá hlava s krásnými støíbrnými vousy, to pan Láb, v ruce støíbrný loròon, se rozhlíel
na vecky strany.
Jak se asi na mne hnìvá, myslila si s rozbueným srdcem.
Mám ho odprosit? Mám se obrátit a zmizet? Ale jetì nedomyslila a do jejího ucha zaznìl hlas, milý a teplý, jakým snad

dìdeèkové volají na vnuèku, která nese krásné vysvìdèení
a nespìchá domù:
Vìruko, dítì mé, kdepak jsi tak dlouho?!
A tu se zaèervenala a rumìnec pokryl i èelo, kdy dola tak
blízko, e si ji vidìli s panem Lábem do oèí.
U nepotøebuji ádné panìlské vìty! vyhrkla bez pozdravu a slzy ji pálily v oèích.
Ale to pøece nevadí, holoubku, øekl pan Láb, usmál se a vychýlil se z okna jetì hloubìji. Já jsem pøece vìdìl, e si to
ta tvá sestøenice nìjak rozmyslí. Ale nebylo hezké, e jsi nechala starého, oputìného èlovìka jen proto èekat na svou
návtìvu, e ho u nepotøebuje. Ó Vìruko, Vìruko!
Pøestal se usmívat a lítostivì pokyvoval bílou hlavou.Vìøe
se zatajil dech. Snad si nebyla do této chvíle vìdoma, jak
velice prahla po hlase, který by øekl: Vìruko, holoubku, a byl
teplým závanem po mrazivém klíbení, které zakusila onehdy v oblasti a které podlamovalo kroky jetì hùø ne ta podivná rána pod bradu.
Proto ne, zaeptala, a braò se jak braò, dvì slzy pøece
ukáply. Já jsem nepøila proto, e jsem teï velice neastna.
Proto se pøece návtìvy konají, ne odkládají, ty mùj bloudku, usmál se pan Láb sladce. Mùe ke mnì pøijít kdykoliv,
a mne potøebuje nebo ne. A dnes jsem si myslil, e jistì
pøijde. Proto nemusí dnes ani tahat za zvonek, mám pootevøeno, a ne se nadìje, bude tady. Pojï.
Ano, vydechla Vìra.
A vklouzla do sínì, která pøipomínala starou komoru, tak
byla plná lecjakého haraburdí a pachu z nenoených atù
a upráených papírù. Ale ani se v ní nemohla poøádnì rozhlédnout, protoe od prahu znìl ji zase ten laskavý hlas:

Ba, ba, potøeboval bych nìkoho, kdo by tady udìlal poøádek, nìkoho spolehlivého a inteligentního, té bábì Antonii
nemohu pøece svìøit nic ze svých pokladù.
Ve dveøích do pokoje stál pan Láb, opíral se o silnou hùl,
která mìla rukovì omotanou kousky flanelu a natahoval Vìøe
vstøíc volnou ruku. Chytla se jí a vela do svìtnice.Okno, jetì pøed okamikem dokoøán otevøené, bylo teï zavøeno
a roztrhaná roleta poutìla sem svìtlo divnì rozptýlené, tu
tam paprsek, a oèi bolely, a jinde sklepní tma.
Rozhlédla se namáhavì. Cestovní památky pana Lába byly
asi zavøeny ve veliké skøíni na protìjí stìnì, protoe to, co
rozeznávala kolem sebe, nebylo památností ádnou: elezná
postel se zmuchlanými peøinami, u okna køeslo s koeným
povlakem, pak jetì police s nìkolika knihami a prádelník,
na nìm bylo rozestaveno pár podobizen, a pak u nic, pranic.
Nemohla utajit zlého zklamání. Dávno sice cítila, e vechny památky patøí do muzea a muzeum e je cosi hloupého,
co nájemníky pøipravuje o byty, ale vzhled tohoto brlohu zarazil ji pøece. V celém chmurném domì, kde bydlila s babièkou,
prostøed starých, churavých nájemníkù, neznala ani jediného
pokoje tak zpustlého.
Pan Láb nepustil její ruky a nepøestal se dívati na její tváø.
Ano, ano, holoubku, øekl, zchudne-li lechtic, podobají
se vecky jeho krásné vìci vetei, nebo po vetei pozná jich
jen znalec, stála-li v zámku nebo v selské chajdì, mínil s tváøí
uèitelskou.
Vy jste lechtic? uasla Vìra a podívala se na pana Lába
tak zkoumavì, jako on se dosud díval na ní.
Stál tu pøed ní nevelký pán, v odøeném upanu, na nìm
se na silném støíbrném øetízku pohoupával krásný, støíbrný lor-

òon, který znala mnohem døíve ne jeho majitele, ale jinak,
hleï jak hleï nic lechtického na nìm nevidìla.
A pøece vìdìla dopodrobna, nejen jak vypadal starý don
Manuel a jak Elvíøin pøísný poruèník, ale vìdìla také, e lechtici v Èechách vypadají docela jinak. Pán zdejího zámku býval
prý a do pøevratu kníetem a jeho nynìjí správce baronem,
ale teï nosí bývalý kníe zrovna takový zelený klobouk i kabát
jako vichni myslivci a bývalý baron si dává ít obleky u Vojtova
otce. To tedy nejsou ádní parádníci, ale jinak vypadají pøece
ne pan Láb v tom upanu, který se trhá u obou rukávù a je
pokapaný, ani se nedá rozeznat, zda mastnou polévkou nebo
svíèkou.
Ne kadý, kdo ije v zámku, je lechticem, ne kadý, kdo
chodí svìtem jako prostý obèan, je bez ctností pøímo kníecích. A stane-li se pak, e takový mu ije po léta v kruhu vzneených aristokratù a osvojí si jejich zpùsoby, nepøehání jistì,
nazve-li sám sebe lechticem. Rozumí tomu, holèièko?
Rozumím, pøikývla horlivì.
Pan Láb se hostitelsky usmál, sundal rozbité umyvadlo
z rozbité idle, pokynul Vìøe, aby usedla, a sám se posadil
do køesla.
Ty jsi vùbec dívka neobyèejnì chytrá, to jsem poznal hned,
kdy jsi mi øekla, e potøebuje panìlské vìty. Kdypak se to
stane, aby se nìjaké slièné poupátko zajímalo jetì o nìco
jiného ne o studenty, hezké hadøíèky nebo sladké bonbóny?
A jeho úsmìv byl stále vlídnìjí a chápavìjí.
Vìra se zardìla a dech se jí zrychlil velkým potìením.
Já jsem teprve vychodila obecnou, pøiznala se nerada, velmi nerada.
Ale, ale, podivil se a paprsek mu tanèil po usmìvavých
rtech. A já jsem se domníval, e je ti u skoro ètrnáct! Ostat-

nì co na tom? Stupeò dospìlosti mìøíme my, lidé zkuení,
ne tìlem, nýbr pøedevím duchem. Ty, Vìruko, jsi ji zralá
dost, abys poznala tøeba nejhlubí tajemství ivotní. Povìz mi
tedy upøímnì, co povauje za nejhlubí tajemství ivotní?
Poslední slova zaeptal, vztáhl pevnou masitou ruku, lakovnì zatáhl Vìru za ucho a pak vemi prsty pøejel zvolna její
rameno i její pai, utkvìl na lokti a pevnì jej tiskl a zase tiskl.
Nue, dovím se to? Bud jen upøímna, mé drahé dítì, a já tì
pouèím, vdy já vím, kolik ulechtilé zvìdavosti je v kadé
mladé dui a jak prahne po takovém pouèení.
A zase byl jeho úsmìv dychtivì chápavý a tak teplý jako
paprsek, který sem pronikal rozbitou roletou.
Vìra kubla loktem a na její dìtské tváøi se objevil tý soustøedìný výraz, jaký ji promìòoval jen nìkdy v úplné samotì
oblasti.
Za nejhlubí tajemství ivota povauji, kdyby nìkdo vìdìl,
jak rozeznati zlo a dobro, øekla tìce a výraz soustøedìného
napìtí vzrostl a do bolesti.
A tak se stalo, e i pøes ero, které bylo kolem ní, vidìla oèi
pana Lába zvlátì zøetelnì. Zdálo se jí to? Byly skuteènì náhle celé èervené? A jeho pootevøená ústa divnì fialová?
A sípající, jako by lapala po dechu?
Shýbla se rychle k umyvadlu, smoèila si dlaò a pøejela mu
èelo.
Co je vám? vykøikla, kdy vidìla, e tato pomoc je marná.
Tu teprve se rychle vzpamatoval a odstrèil ji celou silou.
Nejeè! zdìsil se a také jeho hlas byl náhle jako fialový.
Vdy ty øve, jako bych tì na noe bral!
Já jsem myslila, e se vám udìlalo nevolno, zakoktala
a hned se zase shýbla k vodì.
Jdi pryè! Táhni! sípal a ukazoval na dveøe.

Vyla zmatena a neastna.
Po jejím odchodu opøel se pan Láb hloubìji do køesla, pøimhouøil oèi a tie, skuhravì zavyl.
Ani jsem se nedostal k páteru Benediktu, myslil si, lapaje
stále jetì tìce po dechu Je to ába, jaké jsem jetì nevidìl... Já ti dám filozofii, ty lidské mrnì! Já ti povím, co to je,
napøed obelhat a obalamutit èlovìka jako ïábel a potom hledìt jako andìlíèek My si to jetì vyrovnáme, ty vykutálená... ty prohnaná . . ty sladká.
Jako bludná due chodila teï Vìra a zase ji babièka nemohla dostat z domu. Dopoledne ucházela, jak uchází nepøíjemný èas: vlekle, a pøece rychle. Vìra la nakoupit, pomohla uklidit, pomohla uvaøit, a se babièka potichu divila, ale
odpoledne jí tady pøekáela ve vem. ádná sladká hudba,
ádný omamný polosen nepøicházel, a se jehlice kmitaly
seberychleji, nebo takovým sladkým pøeludùm se nedaøí pod
dohledem dvou dìtinských a pøísných oèí.
Jdi koneènì zase jednou vyhledat kamarádky! porouèela
den co den.
Ale vnuèka si pokadé nala sto výmluv a ádný dùvod. Babièèiny oèi bývaly pak jako nebozezy a Vìra cítila, jak se do ní
zavrtávají pátravì, ale zbyteènì. A cítila také, e jejich pohled
není ani trochu pøátelský. Dalo se pøece vdycky pøeèíst, co
v nìm stojí, nebo staøí lidé jsou tak prùhlední! Dnes napøíklad z nich svítala otázka: po kom jen ta zarytá holka vlastnì
je? Dobøe se uèí, leccos dovede, ale øeè s ní není a pøítulná
není ani trochu A paní Lukáová si opravdu zrovna myslila:
malinký Miroslávek, ach, jaký to byl chlapec! Poøád jen maminko, mamineèko hned jak udìlal maturitu, jsem se zaèala

tìit, e se za nìkolik let oení, nìjakou znamenitou partii
udìlá a bude mít holèièku. To jsem jetì vìøila, e byl-li tatínek nìný, bude dcera sama líbeznost... Ale teï nemám nikoho, nikoho...
Vìra ètla znamenitì a øekla teï jako z podsvìtí:
Nefòukej, babièko, a vysyp koneènì jednou, co proti mnì
má. Vdy já dávno pozoruji, e jsi na mne jako kakabous
Nefòukej! Vysyp! Jako kakabous! Dlouhé, èerné lokýnky
se zaèaly témìø rozvíjet, jak babièka pokyvovala hlavou lítostnì
a vyèítavì.
Byla jsem vdycky jemná, Vìro, a zùstala jsem dámou,
i kdy se mé pomìry zmìnily. Mám bohudíky dobry rozum,
který nezatemnily ani nejvìtí ztráty. I tvùj tatínek byl velmi jemný
mu. Jeho tón byl uctivý, jeho zpùsoby byly salónní. Kdyby
chudák il, pramalou radost by mìl z takové hrubé dcery.
A jaká byla maminka? zeptala se Vìra jakoby nic, aè vìdìla, e touto otázkou nezlepí babièèinu náladu.
A skuteènì. luté ruce hned zase sáhly po pletení a babièka se tváøila, e horlivì poèítá øady. Po chvilce vak øekla vyhlazenì a studenì:
Ví pøece, e tvou maminku jsem témìø neznala. Jeden
týden mí tatínek oznámil, e se bude enit, a na druhý mìl
svatbu. Nedá se upøíti, e tvá maminka byla skuteènì velmi
slièná. Ale ty, holèièko, jsi zdìdila její krásu tak málo, jako jsi
zdìdila jemnost svého tatínka. Proè tedy chce jetì slyet,
co proti tobì mám?
Bylo zøejmé, e babièka velmi ráda odvrátila øeè od maminky. A Vìra cítila: ani dvanáct let nestaèilo, aby se smíøila,
e maminka byla prodavaèkou a e si ji tatínek vzal! Ba ani
maminèina smrt nestaèila. Bezpoètukrát si ji sestavovala
v hlavì historii svých rodièù, ale copak se kloudného dozvì-

dìla od babièky? A sama pøece maminku neznala vùbec
a tatínka vidìla jen nìkdy, a to jetì jakousi mlhou, z které
zøetelnì vystupovala pouze uniforma. Jenom tuto matnou
vzpomínku si uchovala na den, kdy babièka vìnèila dveøe
a uèila malinké dítì uvítání, které musilo pak odøíkat tomu cizímu vojenskému pánu na klínì. A pak jetì pamatovala, jak
tatínek leel na vysoko nastlaných poltáøích, jak zoufale babièka kteréhosi dne plakala a jak potom jako bez rozumu
bìhala po bytì a volala: Mirouku, Mirouku, já tvé dítì neopustím, jako tys opustil mne! A jak potom na pohøbu mluvil
nìjaký pán, rozhazoval rukama a øíkal: Také obì váleèná,
také hrdina, a jak ona dávala velice pozor, a pøece nemohla
pochopit, ani co je obì, ani co je hrdina. A vìdìla o tom vem
dnes víc ne tenkrát?
Vìdìla vùbec nìco? Prostì, ivot je zmatenìjí den ze dne
a ona se u vùbec nevyzná v nièem.
Ne, nic jsem nezdìdila, ani krásu po mamince, ani jemnost po tatínkovi, ani rozum po tobì, zabruèela teï vztekle,
a tak se babièce podaøilo dostat ji koneènì z domu.
Chodila mìstem, jako by mìla v nohou olovo. Kde jsou ty
èasy, kdy ji pohánìl vítr od Pyrenejí, e bìela, a jí dech docházel!
Tenkrát pùjdu, kam mne nohy ponesou, nejlíp by bylo, kdyby mne nesly tisíc mil odtud. Proè se na mne, zrovna na mne,
vichni jen rozkøikují? Kdy je to takový nièema, který krade
míèe, nedivím se. A stará babièka u také nemùe nièemu
rozumìt a odbývá èlovìka, døív ne se jí zaène ptát. Ale proè
se onehdy i pan Láb, ten hodný, uèený èlovìk, najednou osápìl, jako bych byla praivá a on se mne títil? To je skoro,
skoro tak jako zelená zástìra.

V nedobrou chvíli si vzpomnìla na tu pøivandrovalou, a ta jí
dodala! Jak krásnì by se jí teï plakalo v oblasti nebo tøeba
i hlasitì øvalo lítostí a vztekem. Ale kam jít, kdy oblast ji není
její a kadou chvíli se mùe rozestoupit ivý plot a zase zjevit
ten zlosyn s myíma oèima, který dává takové rány pod bradu, e pod èlovìkem poklesnou nohy.
Namíøí si na druhý konec mìsta, kde se park sváí k øece,
zaleze do nìjakého houtí, zapláèe si tam z plna srdce a a
do tmy se nikomu neukáe.
Bez lítosti prola mimo krámky s jahodami a tøenìmi, ani
vùnì, kdysi milovaná, ji nevyburcovala. Na rohu námìstí zas
marnì lákal krám s èokoládou, marnì také ten veliký, vykachlíkovaný, kde prodávali uzenky a odkud vdycky vycházela teplá vùnì. Vycházela i teï, ale Vìra dávno vìdìla, e ani chu,
ani vùnì neutií rozlítostnìné srdce. A tak jen la a la, domky zmizely, mìstský park byl na obzoru, nejkratí cestou jej
napøíè prola a ji chtìla odboèit do postranní aleje, která
konèila tím vytoueným houtím...
V tu chvíli ucítila prudkou ránu, cosi jako puma buchlo ji
do zad. Ucouvla, vykøikla leknutím a ohnivá koule se jí mikem svezla po lehkých atech.
Abys vìdìla, jak chutná zèistajasna plná trefa! ozval se za
ní písklavý smích. Ne, nebyla to puma, byl to don Pedro, který
se teï válel u køoviska. Rozbìhla se, shýbla se blesknì, ale
ten smích za ní byl jetì rychlejí, zahvízdl jí pøímo u ucha
a opálená ruka sáhla si zase po ztraceném jako
po nejvlastnìjím majetku.
Ovem e poznala trapièe z oblasti. Dnes nebyl bos ani v trenýrkách a zdál se jetì o kousíèek mení ne onehdy.Jenom
pichlavé èerné oèi mìl zrovna tak výsmìné a zrovna tak
bezbonì se na Vìru klíbil.

Je pøece rozdíl, polekáme-li nìkoho bezdìènì nebo úmyslnì, mínila hrdì, aè se jetì trochu tøásla leknutím, a pøemìøila si ho mrazivì. Ty jsi zlomyslník a zlodìj! Dej mi koneènì mùj míè!
Jak ta EIvíra - hubu otvírá, zachechtal se vesele. Docela
nepanìlsky, docela jako hloupé áby v naí støední Evropì!
Toho odøeného mazlíka ti vrátím, a budu chtít já, ne ty. Ostatnì, kdy jsi po nìm tak touila, proèpak jsi nepøila dávno, já
jsem kadý den èekal za plotem. Za chvíli potáhnu dál, a pøece
jsem se chtìl zeptat, zda ti brada u otrnula, krásná dono.
Kdybys mìla poøádný ohryzek jako muský, byl bych si to
namíøil jetì líp a moná, e bys jetì ani dnes nebyla nadulá.
Vìra byla tak rozhoøèena, e se jí ani nechtìlo odpovìdít.
A on se postavil pøed ni a oèka mu jen hrála.
Ty jsi vùbec tak legraèní, e se nìco takového nepotká podruhé. Tak se mi skoro zdá, e ta moje hloupá sestra mìla
jedenkrát v ivotì pravdu.
Tìce usedla na první lavièku. Ani pomylení nebylo teï
na køoviska, v kterých se chtìla vyplakat do sytosti, a pøece
ji oèi pálily slzami, které se z nich draly. Vìdìla rázem, na kom
u vidìla takové pichlavé a zlé oèi, jako mìl on. Sedl si bez
okolkù vedle ní a nepøestával se tie chichotat.
Tvoje sestra byla letos tady? zeptala se, kdy ji toho napìtí nemohla vydret.
Byla, pøikývl, ale utekla za tøi dny. Nudila se nehoráznì
u naeho bruèivého strýce, který má zahradu zrovna vedle
toho pinavého koutu, kam panìlské dony chodívají snít.
Strýc toti nepromluví za celý den a teta vaøí jenom salát. Ona
se tedy zavèas porouèela, a tak nai sem poslali mne namísto ní. Ale já u toho zeleného s bruèením mám také po krk.

Kdyby nebylo v cukrovaru strojù, byl bych se scvrkl hned, ale
u zaèali s èitìním. U nich vydrím jetì týden Bude mi to
dobré na rok v prùmyslovce.
Ale Vìra ani neslyela, co vykládá.
Ona vdycky chodila v zelené zástìøe, v takové veliké, co
se vzadu zapíná na knoflíky a je lemovaná bílými tkanièkami,
eptala jako pro sebe.
Copak se starám o její fintìní! vybuchl. Ona bìhá v lecèems, a kdy je to hodnì nápadné, øíká tomu apartní. Husa,
e? Kdyby nebylo toho daru, e si pro kadého najde správné jméno, ani bych to vedle ní nevydrel.
Hledìl upøenì na Vìru a ona zbledla napìtím.
A pøece jsem jí nevìøil, e by na svìtì nìjaký èlovìk mohl
sedìt na kládì, dret v kadé ruce balón a pøitom odøíkávat
panìlské øeky a panìlská mìsta. Tak jsem tì okamitì
poznal.  Ale povìz, jak se doopravdy jmenuje, kdy nehraje komedii?
Vdy jsem ti øekla, e Vìra. Vìra Lukáová.
Rozloil se na lavièce velice pohodlnì, objal kolena a pøimhouøil oèi.
Já umím dìlat hádanky, a jaké! A hned ti povím, jakou jsem
udìlal na tebe, chce? Zrovna v tomto okamiku to na mne
sjelo jako blesk.
Jak ráda by si byla zacpala ui, vìdìla vak, e by to nepomohlo, a on opravdu hned zaèal, jako chlapeèek, který odøíkává verík z první èítanky:
To vám øíkám na mou vìru 
a poznáte celou Vìru:
byl jeden svatý a ten mìl volka 
to nebyl volek, to byla holka.

A smál se, a mìl líce èervené jako rak a oèi jako èerné
èárky.
Vidí, jak to umím! Ve tøídì u kadý dostal svùj epigram
a vichni se jich bojí, skoro tak jako mých elegantních tulcù.
Jene ty jsi tak hloupá, e ani neví, co je epigram.
Vím docela dobøe, ohradila se, to je, kdy se nìkdo tváøí,
e si nic zlého nemyslí, a pøitom píchne ídlem nebo udeøí
pod bradu.
Hm, zamraèil se, jestli ti tohle nìkdo nenakukal, tak ani
nejsi tak docela hloupá. A ten epigram budu musit trochu zmìnit.
Vìra pocítila zavanutí vdìènosti.
A jak se jmenuje ty? zeptala se ji svobodnìji.
To se musí uhodnout, prohlásil. Myslí, e nedìlám hádanky také na sebe? A jestli to uhodne, tak nejen zmìním
epigram, ale vydám ti i ten tvùj poklad. Tak pozor! Je to struèné a musí se dávat pozor na kadé slovíèko. A hned se jal
odøíkávat, tentokrát vak zvlá dùraznì:
Vítám stejnì svìtlé rovnodenní,
jako vítám kadý úsvit denní.
To u nikdy nezmìním,
jménem ani pøíjmením.
- A dost, to je ve. Celé mé jméno. A teï hádej!
Byl velmi sebejistý a poskoèil vítìznì.
Jetì dokud mluvil, udìlala se pøed Vìøinýma oèima tma
a spánky ji a rozbolely. Znala toto krajní napìtí v hlavì, bála
se ho a mìla je nadeve ráda. Ó ano, znala je, cítila je vdy,
a lutila hádanky na obálkách Zlaté Prahy, a vymýlela dalí osudy dona Pabla a dona Pedra, a vzpomínala
do minulosti. Vdycky napøed byla docela tma pøed jejíma
oèima, jen nìjaké jiskry poletovaly, rychle a stále rychleji, ze-

lené a oranové a modré, a úzko bylo v prsou, a dech docházel a srdce se zastavovalo. A potom bylo rázem vechno
pryè, jiskry pohasly, èerná opona zmizela a do prsou se vrátil
dech s pocitem nesmírné úlevy. A Vìra teï povstala, jen tak
ledabyle mávla rukou a øekla s patøièným pohrdáním, zvolna
a jako neteènì:
Mùj milý, taková hádanka je na mne pøíli lehká. Ty se jmenuje Jaroslav Kohout.
Vyskoèil také, vechna zlomyslnost mu vymizela z oèí a pøekvapen a do vyjevení zatøásl Vìøinými rameny. Opravdu to
bolelo, jak do nich zaal opálené prsty.
Vìro, zatracená holka, vdy jsem to jakiv nevidìl! Moná, e jsi blázen, ale jinak jsi nejchytøejí enská, která tady
chodí! A jsem z toho zajíc, jak jsi chytrá!
Vìra se èervenala jako don Pedro, dokud nebyl odøený.
I kus tíhy bylo zázrakem pryè. Ó, kdy na ni ta v zelené zástìøe tenkrát na rohu zasyèela: ty blázne! a tolik ïábelského
posmìchu mìla v oèích, to se jí opravdu zdálo, e nikdy nebude moci zapomenout na uráku tak krvavou! A teï to ohyzdné slovo vyslovil on, ten muèitel, ten trapiè, ten zlomyslník, ten
zlodìj - a ono to znìlo témìø pøátelsky. Jak podivný je pøece
jen svìt!
A pamatuj si, e já nikdy nedìlám komplimenty a enským
u nejmíò. Proto se teï posaï pìknì vedle mne a hned mi
povìz, jak to pøilo, e chodí na klády a sama si tam hraje
komedii se panìlskými jmény.
A Vìra, která pøed chvílí sotva ze sebe mohla vypravit slovíèko, teï ani nezaváhala.
Kdy je èlovìk velice neastný, pøijde na mnoho vìcí, jala
se povídat a vìty jí samy pøicházely na jazyk. A já jsem zrovna byla velice neastna, kdy jsem na pùdì nala ty seity.

Hned na první obálce stálo, e jich bude sedmatøicet, ale já
jsem shledala jenom deset, a to jetì poslední nebyl celý. A je
to takový krásný román! Jmenuje se Odmìna sirotkova èili
Boí soud a jedná o jednom velmi bohatém panìlském hrabìti, donu Manueli, kterému jedna hrozná enská ze msty
ukradla syna a podvrhla své zlé a oklivé dítì. Nikdo o tom
nevìdìl, jenom její hodný mu, ale ten mlèel a hroznì se jí
bál, protoe by ho byla zavradila. A tak teprve na smrtelné
posteli vyjevil krásnému jinochu, který rostl vedle nìho, e on
vlastnì je donem Pablem, tedy vlastním synem starého pána,
a ne ten mladý, ukrutný don Pedro, který tak týrá vechny
poddané, ba kuje pikle proti panìlskému králi. e se jen musí
hlásit o své právo u samého krále, a pak e bude dìdit vechny i Manuelovy statky a oení se s donou Elvírou, nejkrásnìjí dívkou panìlska, kterou pøece dávno miluje. Jen to øekl
a hned skonal. A tu se zaèal don Pablo domáhat svého práva, ale nikdo mu nevìøil, ani starý hrabì, ani panìlský král,
jenom lechetná dona Elvíra, ale ta byla chudá, a tak nikdo
nedbal o její øeèi...
Poslouchal, nesmál se, patrnì ho to také zajímalo, aè
se bránil.
Dál! pobídl, kdy Vìra nepokraèovala dost rychle.
Dál? Dál u toho moc není. Král chtìl být vzneenì spravedlivý, tak pøedloil celou záleitost veliké inkvizici a ta naøídila soud boí. A právì kdy ten boí soud nastal, seity konèily. Ale já, já jsem cítila, e to tak zùstat nemùe, e se to
musí rozhodnout, aby vichni vìdìli, na èem jsou. A to ostatní
mi u pøilo samo.
Ten modrý míè, který jsem mìla vdycky ráda, byl don Pablo a ten èervený, který je tvrdý a patnì se chytá, byl don Pedro. A já jsem chtìla udìlat velký boí soud, rozhodnout jejich

pøi a zjistit pravdu. Ale nikdy jsem se k tomu nedostala, protoe neumím panìlsky. Proto asi mi vdycky vypovìdìla ta
pravá zboná nálada a ubohá dona Elvíra byla stále smutnìjí.
Jetì tìstí, mínil, e se za toho Pedra neprovdala u dávno, vdy pøece také musila vìøit, e je pravým synem a dìdicem on.
Zavrtìla hlavou velice vánì.
Dona Elvíra mìla vnitøní hlas, ten je vdycky varoval od toho
patného èlovìka, který to s ní ostatnì nikdy nemyslil vánì
a jenom jí kladl høíné nástrahy.
Zasmál se poprvé za celého dlouhého výkladu.
A ví ty vùbec, co to je: høíné nástrahy?
Zardìla se. V tu chvíli jí bylo více ne dvanáct za deset mìsícù.
Ne, nevím, øekla docela tie. Ale vím, e jsem velice neastna. A docela bez souvislosti a s oèima, v kterých teï ji
stály nezadrené veliké slzy, dodala rychle:
Babièka mne toti nemá ráda. Nikdy to sice neøekne a myslí,
e to nevím, ale já to cítím dávno A já si myslím, e mùj tatínek
také kladl mamince høíné nástrahy a potom si ji vzal, aè babièka velice nechtìla. A kdy dìlám ten boí soud, tak nemyslím jenom na panìlsko, ale i na sebe. Já bych tak chtìla poznat, co je zlo a co je dobro.
Ztichla a on neøekl ani slova.
Pomalu se vrátili do mìsta u v úplném soumraku a v náhlém pøátelství.
Náhlé pøátelství je tìstím, které bolí vdycky. Vìru bolelo
nadto i nebývalým zmatkem. To tedy ten zlomyslník, ten po-

ouchlý rváè a zlodìj byl najednou tak milý, e mu bez ptání
vyloila, co ani nepøiznávala sobì a pøed èím tolikrát pøivírala
oèi? Ó, nejen osudy dona Pabla a dona Pedra, ale i ty podivné, nepojmenované vìci s babièkou a s mrtvými rodièi. Zanic na svìtì by o nich nemluvila ani s Háèinkou, ani
s Máèinkou, a ty pøece o sobì øíkaly, e ji dávno pochopily
celý ivot A e s ním o tom mluvila po hrozném napìtí, kdy
se ukázalo, e ví vechno o zelené zástìøe! A kdy jí ramena
jetì trnula, jak do nich zaal prsty! Ach, to opojení, kdy nìkomu ve vteøinì, kterou mùe sledovat, vyprchne z oèí pohrdání a vstoupí do nich obdiv a kadý ten zarytý prst se zdá
øíkat samostatnì: Vìro, boe, ty nejsi ani trochu hloupá! A to
proto, e rozlutila jeho hádanku! Co by asi øekl vem tìm
rébusùm a arádám z obálek Zlaté Prahy? Ty vechny rozøeila bez nejmeního uznání a najednou tolik chvály za jediné
jméno!
A nìkolikrát se pøistihla, jak opakuje polohlasnì: Vítám stejnì svìtlé rovnodenní, nebo jak pøemýlí, jsou-li v prùmyslové
kole ji takoví páni jako ve vyím gymnáziu. Snad by
se mohla zeptat jeho? Kadý veèer si to umínila, kadé ráno
vstávala s mylenkou na oblast, kde moná za plotem zase
èeká on, ale kadé odpoledne nepochopitelnì zaváhala
a ostych na ni padl jako nemoc. A zase se pletla babièce
do práce i do snìní, vymýlela záminky a nehnula se z domu.
Ale pak pøiel den, kdy z týdne, který tu chtìl jetì zùstat, uplynuly ji ètyøi nenahraditelné, a ona si øekla, natahujíc ráno punèochy: Dnes odpoledne - tak urèitì, a jí pøed oèima vytanul
prasklý ciferník radnièní vìe s jednou rafièkou na dvanáctce
a druhou na ètverce a v uích zadunìly ètyøi protáhlé údery.
A hned po obìdì si nenápadnì nachystala rádiovku a ehlila
svìtlé aty. Ale pojednou stála u ehlicího prkna babièka, oèi

mìla zardìlé, jinak vak ne po odpoledním zdøímnutí,
a hlasem, jaký míval ve kole katecheta, kdy pátou obecnou vyzýval k zbonosti, prohlásila:
Vìro, ty jsi tedy pøece nezapomnìla, e dnes po obìdì
jdeme na høbitov! Ó, jak by mne teï mrzelo, kdybych ti musila pøipomenout, e je zítra tatínkùv úmrtní den a e mu spolu
doneseme na hrob vìnec a lucernu. A ty, hle, pøece nejsi docela bez srdce!
Rázem bylo Vìøe tak trapno, e neøekla ano, neøekla ne,
ale e vechny mylenky na oblast zamrzly v její hlavì. A pak
tedy la na pùdu pro velikou krabici s vìncem a stuhami i pro
kovovou lucernu s barevnými skly, umyla ji, nachystala olej
a rázem ètvrté hodiny vyla s uplakanou babièkou.
patnì se jí lo. Na námìstí se jí s ruky sesunuly stuhy
a vlekly na chvilku po chodníku, v ulicích se línì loudala, ale
v Suché ulièce pøidala náhle do kroku tak, e babièka zùstala o kus za ní.
A pøece dítì z cizího rodu, z cizího rodu! pomyslila si stará
paní. Mùj ubohý, neastný Miroslávek! Taková mesaliance
se mstí do tøetího ètvrtého pokolení. Vdy jeho dítì, jediná
památka, kterou nechal na tomto svìtì, nakukuje cizím lidem
do oken jako pión a pak zase letí, jakoby nela na tatínkùv
høbitov, ale za kamarádkami na høitì.
A kdyby nebyla kráèela touto pøesmutnou cestou té, ani
bolest by k ní nemìla pøístupu, jenom hnìv a lítost nikdy nedobouøená pro syna, který se zapletl s prodavaèkou a oznámil
jí nevyhnutelný sòatek zrovna pìt dní pøed tím, ne se konal.
Ó ivote, strastiplný ivote, kolik bolu nese kadému a kolik
zvlátì srdci mateøskému! A teprve v tomto zabarvení lítostivém a hnìvivém byla paní Lukáová dojata doopravdy, a kdy
koneènì pomníèek byl omyt, vìnec rozloen a lucerna roza-

ta, usedla na lavièku a dlouho plakala do velikého kapesníku. Pak se teprve rozhlédla. Jak tklivý a krásný je pøece letní
høbitov! Vechny hroby svítí i rùemi i begóniemi, karafiáty
i mìsíèky a pomníky se lesknou, jak po nich klouzají zlaté
paprsky, jako by slunce posílalo horké pozdravy tìm, kteøí pod
nimi spí ve vìèných tmách, ve vìèném chladu.
Vìra se nenamáhala vynutit slzy, které nepøicházely. Bylo
jistì pravda, e by její ivot byl jinaèí, kdyby tatínek s maminkou ili dodneka, moná e teplejí, moná e zajímavìjí ale moná e také ne. Vdy ti dva by ji teï hlídali jistì mnohem pøísnìji, ne mùe stará babièka, a do vech jejích mylenek i citù by strkali nos a slídili, jako to dìlají rodièe Háèinèini a rodièe Máèinèini. A pak by èlovìk musil lhát jetì èastìji, ne le takto. Není vlastnì oè stát ...
Já ti chci nìco øíci, Vìro, odhodlala se babièka témìø slavnostnì, kdy ji chvíli sedìly na bílé lavièce pod bílou bøízkou
a rudé svìtlo jim kmitalo pøed oèima.
Vìra zpùsobnì naklonila hlavu, èekala minutu, èekala dvì,
ale kdy babièka poøád nezaèínala a lucerna stále tak stejnì
blikala, mylenky se jí roztoulaly nadobro. A tak se stalo, e
pøeslechla první vìty.  ...mùe si snad pøedstavit, jak jsem
trpìla jeho smrtí, ale nemùe si pøedstavit, jak pevnì se cítím
dosud s ním svázaná. A zde u jeho pøedrahého hrobu ti pravím, e jsem se vdycky snaila milovat i tvou maminku. A pro
tebe, to ví dobøe, nemìla jsem nikdy nic jiného ne lásku
a péèi. Nebo tak jedinì mohu projevit, e srdce mé ani
na okamik nepøestává mysliti na syna.
Vìra klátila neposednýma nohama, vìdìla, e jedinì monou odpovìdí bylo by uronit teï slzu a políbit babièku. Místo
toho se vak podivnì zamraèila a nepohlédla do starých slzících oèí.

Jak to bylo s tatínkem, to vím dávno a dobøe, ale jak to bylo
vlastnì s mámou? zeptala se víc té rudé lucerny ne babièky.
Co? Co jak bylo? a tenký hlas paní Lukáové se vyplail,
pøeskoèil a trochu zdrsnìl. Snad to dìvèe ji nevìtøí! Vdy je
mu jedenáct let! Jaká by to byla zkáza, jaký høích a vùbec
Svatá musí býti dítìti památka matèina, nech se svìt mìní
seberychleji, nech upadá sebetrapnìji, jsou vìkovité hodnoty, na nì se nesahá, zùstávají pøece a na moudrých starých lidech je, vtípit je mládei, chránit je a posilovat. A tu
se vzpamatovala a mluvila hlasem zase ji vyváeným:
Musí ctíti nejen památku drahého otce, ale i památku své
krásné, neastné maminky, Vìro. Tak mladá zemøela. Tak
mladá, tak slièná a tak milující svého chotì i tebe, robátko
sotva narozené. Jak dojemný je skon takové eny ...
Vìra se pojednou zaèervenala tak prudce jako ta lucerna
na hrobì a paní Lukáová se znova polekala. Nejen toho rumìnce, více jetì oèí, kterým s opravdovým zármutkem øíkávala nedìtské a které se na ni zase jednou upøely soudcovsky a inkvizitorsky. Byly zádumèivé, a pøece jako divoké,
s elektrickými svìtýlky místo zornièek.
Je to tedy pravda, e kdy nìkterá ena má mít dítì
a nechce, aby o tom svìt vìdìl, a nìjak si pomáhá nebo velice stahuje, je to pravda, e musí pak zemøít, kdy se to dítì
opravdu narodí? zeptala s velikým odhodláním.
Stará paní se otøásla, jakoby do té dekorativní bøízky, pod
kterou sedìly, z modrého nebe uhodilo. Zde tedy se obnailo tajemství, které pøed Vìrou støeila jedenáct let! Tak zkaené je tedy dítì, které vyrostlo pod jejími køídly a o nìm stále doufala, e jetì nezapochybovalo o èapích úkolech
a nepøipadlo na monost nemanelských dìtí! Bylo to ohav-

né poznání a nejohavnìjí v této chvíli bylo, jak ucítila, e tyto
planoucí, vymáhající oèi nemùe nechat bez odpovìdi. Bílým
kapesníkem si otøela teï ne slzy, ale èelo, zrosené náhlým
potem.
Tví rodièe nu ano, ty ses narodila, jak se tomu v knihách
øíká, ponìkud pøedèasnì. Stává se to nìkdy a mívá bohuel
èasto smutné následky... Ano, opravdu, smutné následky,
Vìro... Ale pátrat po takových vìcech nesmíme. Je to veliké
tajemství ivotní, které ti rozøeí èas. Ano, jedinì èas 
Pojednou uprostøed nejtrapnìjího zmatku si vzpomnìla
na nìco zcela neoèekávaného. Na Hildegardin jemný,
v èerveném plyi vázaný památník si vzpomnìla a na vere,
které stály na jeho první stránce, napsány zdobným písmem
pana soudního rady, Hildegardina otce.
A tu, hledíc varovnì a laskavì do tìch elektrických jisker
ve Vìøiných oèích, zadeklamovala pohnutì:
Ó uij mladosti! Jen jednou trvá s námi,
naè urychliti èas, v nìm uzraje duch ná?
Dni ivota tvého spjaty jsou kvìtinami,
ké rychleji ne èas jich listù netrhá!
Tìch rokù proudný bìh! Dost èasu jetì zbývá,
kdy v ití útrapy tì osud zasvìtí
a v bol a v beznadìj, je pýcha marnì skrývá,
v pøátelství, s klamem vzápìtí.
Vak nedbej osudu!Co mùe tobì nésti?
Na jasném èele tvém ké vìèná radost dlí!
Tvé oko obrazem buï neviny a tìstí,
je jeví dui tvou a nebe zrcadlí.

Dojal ji vlastní hlas, dojaly ji ty krásné vere, nejvíce ji dojala
vzpomínka na Hildegardin památník a na to, jak èasto v nìm
listovaly spolu.
Vìra vak se nezdála pohnuta, povstala z lavièky a dívala
se teï na ni jako zdálky.
Nech tìch verù a jetì jednu vìc mi øekni, babièko. Je to,
to, kdy se nìjaké dítì narodí pøedèasnì, je to høích? Je to
takové zlo, e je tøeba odsoudit? A je k tomu tøeba, aby té
enì, které se to stane, kladl nìkdo høíné nástrahy?
A pak naklánìjíc se k babièce docela nízko: To já bych tedy
chtìla vìdìt. A také bych chtìla vìdìt, jak se takové nástrahy kladou.
Paní Lukáová vzdychla, ovem hluboce, ale pøece s úlevou. Tøebae se takové zvìdavé dítì ptá nepøístojnì a ensky nedùstojnì (ano, ano, to je pravý výraz pro takové høínì
vtíravé otázky), zkaené pøece jen není. Vdy z tìch srících
oèí hledí vlastnì èiroèirá nevinnost! Èáp nebo neèáp  høíná
mylenka a ádostivost jimi jistì jetì neprola.
A mezi novým vzdechem se uklonila a promluvila moudøe:
Na ty vere, které jsem ti øíkala u hrobu rodièù, v pøedveèer
dne, kdy nás tvùj drahý tatínek, mùj milovaný syn, navdy opustil, nikdy nezapomeò, mé dítì! V kadé chvíli ivotní, pøi kadé høíné zvìdavosti, která tì snad jetì pøepadne, si øíkej:
Dny ivota mého spjaty jsou kvìtinami, ké rychleji ne èas
jich listù netrhám - a vechna nepatøièná veteènost od tebe
odstoupí a ty uije krásných nevinných mladých radostí, které pøísluejí tvému vìku, sladkému jaru ivotnímu.
Jetì chvíli by byla pokraèovala, spokojena sama se sebou i s Vìøinýma oèima, které pøestaly hrozivì blýskat, kdyby se za lavièkou nebyly ozvaly podivnì nestejné kroky

a kdyby zrovna pøed ni nebyl padl neznámý, trochu nemotorný stín na umetenou cestièku.
Ohlédla se nemilostivì. Nìjaký pán, kterého nikdy nevidìla, stál zrovna za ní ve staromódním dlouhém kabátì a v zeleném klobouku, který mu sotva kryl bílé vlasy, a s vìneèkem
snìhobílých vousù kolem brady. Èekal tam snad chvileèku,
opíraje se o silnou hùl. Paní Lukáová se sice dávno pøestala zajímati o pánské módy, ale nìjakou milou vzpomínku v ní
vdycky budily zelené klobouky. Cosi jako první valèíkové takty
v pamìti, cosi pøíbuzného Hildegardinu památníku Nebyla s to
pohledìt na mue, který nosil zelený klobouk, jinak ne
s náznakem úsmìvu. A kdy ten, který pøiel, po starém mravu teï hluboce smekl a jetì se pøitom poklonil, nemohla
se neotázat, není-li snad unaven, a upozornit, lavièka e je
iroká dost i pro tøi.
Jmenuji se Emerich Láb, milostivá, pøedstavil se a usedl
bez okolkù.
Ale jetì døíve ne patøiènì poloil bolavou nohu, pohrozil
Vìøe prstem právì tak lakovnì, jako hrozíval z okna.
Nastaly tiché vteøiny, paní Lukáová pøece jen zalitovala, e
na místo posvìcené dneními slzami i rozmluvou tak neobyèejnou pozvala cizího mue.
Ale pan Láb ji zakalal, více obøadnì ne chorobnì,
a spustil pøezdvoøile:.
Jsem velmi poctìn, milostpaní, e se seznamuji také
s vámi. S tímto rozkoným dítìtem, o nìm pøedpokládám,
e je vaí vnuèkou, se ji trochu znám.
Vìra sotva zdvihla oèi. Rozkoné dítì jí ostøe zaskøípìlo
v uích a vùbec se jí nelíbilo, e pan Láb pøiel sem. Jetì

kdy pøed chvílí li Suchou ulièkou, myslila si: ké mne dnes
nevidí, èlovìk vypadá opravdu jako dítì, jde-li s babièkou!
Zazdálo se jí vak, e ta roztrhaná roleta, kterou po celou dobu
nemohla z mylenek vypudit docela, se pohnula právì
v okamiku, kdy ly mimo. A teï je tedy tu, a usmívá
se na babièku témìø tak vlídnì, jako se pøi první návtìvì usmíval na ni. A ona, staøeina, jako by u ani nemìla vzpomínky
na to, o èem se tady mluvilo pøed chvilièkou, a tváøí se, jako
by se ji nikdy nechtìla vrátit k rozmluvì o høíných nástrahách. Nebo pøiel ten pán snad dokonce alovat? Copak mu
tedy udìlala? Pøece mu chtìla pomoci, ne ublíit! Zamraèenì a vytrvale hledìla na rudou lucernu a tváøila se, e ukazováèku vùbec nevidí.
Paní Lukáová vak, rovnì po starém mravu, podivila
se pøespøíli.
Jak mùete, pane Lábe, znáti Vìruku? (Vìruka, to zní
opravdu jetì odpornìji ne rozkoné dítì!) Doufám, e nevzbudila vai pozornost nìjakým nezpùsobem, o který není
u ní nikdy nouze. Øíkávám jí vdycky: nezpùsoby dìtí dají
se snésti, ponìvad okouzlují svou naivitou, nezpùsoby mladých dívek mono pøehlédnouti pro jejich pùvab, ale nezpùsoby dìvèat, které vlastnì jetì dívkami nejsou, ba nejsou
jetì ani, jak se øíkávalo v naem mládí, opravdovými bakfii, ty prostì bez odporu snésti nelze.
Nevidìl jsem vai vnuèku nikdy nezpùsobnou, ohradil
se pan Láb, jako osobnì dotèen, vdycky jenom vìdychtivou. Nae známost zaèala tím, e se mne ptala na nìjaká cizí
slova, kdy jsem se díval z okna.
Vìra se zamraèila jetì posupnìji, nemohla vak zabránit,
aby se velice zaèervenala. Natìstí vìnovala babièka mnohem více pozornosti tváøi pana Lába ne její.

To ona asi potøebovala pro své vìèné hádanky a køíovky,
mínila teï shovívavì, a tøebae tento násilnì laskavý tón zabolel Vìøiny ui opìt, oddechla si pøece jen.
Pro nìjakou záhadu to potøebovala jistì, pøisvìdèil pan
Láb s úsmìvem jetì shovívavìjím. Nevím, co soudíte
o dnením svìtì vy, milostivá paní, já jsem vak pøiel k názoru, e je vùbec pln záhad, aè dnení mladí lidé jsou vlastnì
mnohem primitivnìjí, ne byla generace nae. Vzdal jsem
se tedy s lehkým srdcem ctiádosti vyznati se v tomto zmatku a mnohem radìji obcuji se starými filozofy ne s mladými
mudrlanty, kteøí èlovìka tak èasto zklamou, kdy si toho zaslouí nejménì, a kteøí si nestojí vùbec o ádné pouèení. Mne
bolí kadá hrubost a kadé nedorozumìní.
Vìra ucítila jeho káravý pohled a zase se polekala. On vak
pokraèoval velmi vlídnì:
Je tøeba výchovy, trpìlivé výchovy. Èím prudèeji kvasí víno,
tím vzácnìjí bývá, kdy se ustálí. Kdy jsem mluvil s Vìrukou, pøipomnìla mi v nejednom zpùsobu i nezpùsobu mladièkou komtesu Andrássyovou, která nìkdy se svým otcem
zavítala do zámku kníete Szaparyho.
Paní Lukáová pøemýlela rychle a se zdarem. Pøipomnìla si rázem, co se vypravovalo o panu Lábovi, kdy pøibyl
do mìsta jako dìdic domku v Suché ulièce. Býval prý tìlesným myslivcem nìjakého uherského velmoe a mnoho s ním
cestoval, ale po pøevratu prý to skonèilo bídnì s kníetem i s
jeho druinou.
Znáte zajisté veliký svìt, pane Lábe, odpovìdìla a radost
z komtesy Andrássyové se jí rozhostila po tváøi ve zpùsobu
úsmìvu ji trvalého.
Znám, znám, pøisvìdèil horlivì, pøed netìstím, které stihlo
mne, vlastnì mou ubohou levou nohu, znal jsem lechtický

ivot snad ve vech státech evropských. Kdysi pøi honbì
na èernou zbloudila vak jedna vzneená kulka - a konec bylo
s mým cestováním. Vynesla mi pouze malou rentu a velikou
berlu. Proklínal jsem ji, ale jen tak dlouho, ne jsem pochopil,
e radosti vskutku trvalé a hodnotné pøicházejí èlovìku jenom
ze zdroje duchovního. Smíøil jsem se tedy s tichým ivotem
v nejtií vesnici svého kníete, ba nael jsem v nìm uspokojení. Kdybych vám nìkdy vypravoval o tìch veèerech tam
Zamlèel se, a kdyby jeho i v hovoru tak zpùsobném trochu
urputná tváø byla schopna mìkkého výrazu, mohlo by, se øíci,
e se zasnil. Pøiklopil víèka, zkøíil ruce na kolenì své zdravé
nohy a zaeptal pohnutì:
Páter Benedikt ...
A paní Lukáová cítila, e dospìl k jménu, které nemohl vysloviti jinak ne hlasem velmi zjihlým. Ale na Vìru jeho pohnutí nepùsobilo. Mìla urèitý pocit, e pan Láb patøí do svého
okna s dýmkou i s loròonem, v nìm jedinì je na svém místì, protoe jen tam se uplatòuje krása jeho vousu a povýená
mírnost jeho úsmìvu. Tedy vypadal jako kterýkoli starý dìda,
poèínaje bývalým majitelem panství a konèe starým Makovièkou, který zametává námìstí. Vichni stejnì mají na tváøi
plno pytlíkù a v nich plno èervených nitek, jakoby se ty pytlíky
tøepily, a nitky nìkdy i zfialoví. A poøád si teï musila pøedstavovat, jak znièehonic zfialovìly onehdy tváøe jeho a jaký neodùvodnìný køik pak z toho byl. Zdalipak poví babièce o jejich
tehdejí rozmluvì?
Ale paní Lukáová, která milovala dojaté hlasy, podotkla
se zájmem:
Mluvíte jistì o nìjakém dobrém pøíteli.
Pozdvihl oèi, upøel je na oblohu, kde slunce stálo ji dosti
nízko, a zamikal.

To jest, milostivá, tak, jako by obyèejný smrtelník prohlásil,
e jest pøítelem svìtlého bostva, které teï tak nádhernì zlatí
køíe naich drahých nebotíkù.
A zase se promylenì zamlèel.
A paní Lukáová se rázem cítila dívkou i bez vánivého pletení. Nìco v øeèi pana Lába jí pøipomnìlo Bedøicha, kdy mluvil o lásce, a zase toho, který ji tak uctivì miloval, a zpíval o narkotické nadìji. Toho, jeho zelený klobouk se tak podobal klobouku pana Lába. Musila se ze snìní probrati témìø násilím.
A èím si získal onen páter Bonifác, pardon, Benedikt, pøátelství tak uctivého? zeptala se.
Moudrostí, milostivá, moudrostí. Ó, jak ten rozumìl ivotu,
ó, jak ten nikdy neodsuzoval, aè mu nic nebylo neznámo z lidských høíchù a z lidských slabùstek! Byl zpovìdníkem naeho kníete, a to pøece víte, e morálka takových velikých
pánù 
Jeho oèi se svezly k babièce a Vìra okamitì porozumìla
pohledu, který s ní zkøíil. Málokdy pøijde èlovìku vyhazov tak
vhod, jako jí pøiel tento! A si vástají o tom kníeti a o tom
velebníku, co chtìjí, jenom kdy to nebude o panìlských vìtách! Vyskoèila z lavièky a dvìma kroky byla kus od tìch dvou
starých nudných fialovin..
Svìí jako laòka, uvìdomil si pan Láb, sleduje chvilinku
její kroky  skoky mezi hroby. Opravdu, jako by i mladý ivoèich pobíhal mezi kvetoucími záhony veliké zahrady. Potlaèil
zamlasknutí a vykládal paní Lukáové dále:
Struènì øeèeno, byl páter Benedikt nejvìtím znalcem lidského srdce, jakého jsem kdy poznal. A zároveò nejvìtím
tìitelem. Boe uchovej, aby byl kdy prozradil zpovìdní tajemství, právì naopak, milostivá, hotový svìtec z Nepomuku
to byl, ale on nás ostatní, kdo jsme ili v zámku kolem kníe-

te, dovedl pøesvìdèit, e se ádnému smrtelníku nesmìjí zazlívat nìjaké ty prohøeky nebo i høíchy. Uèil nás, e èím moudøejí je èlovìk, tím snadnìji podléhá pokuení, ale tím laskavìji e jej zase pøijme Bùh na milost - a tím mírnìji jej tedy
musí soudit také lidé. Nu, a jak bych to teï øekl, krátce, a pøece
jasnì: starý kníe pán byl velice moudrý. A on se tedy kadý
mìsíc zpovídal páteru Benediktovi, pokadé, kdy to zaèalo
vrzat mezi ním a jeho starou vzneenou manelkou. A zaèalo
to vrzat pokadé, kdy nìjaká ta mladá holka se stala pøíli
drzou a pøíli vydìraènou ...
Jiná zemì, jiné mravy, podotkla paní Lukáová sue, nebo rozmluva o bezbonosti kníete pana ji zaèala pohorovat, a to nemálo. O takových oehavých, nemravných vìcech
si tu a tam ráda pohovoøila s nìjakou zkuenou starou dámou, ale mluvit o nich s cizím muem povaovala za velmi
nepøístojné. Zpozoroval okamitì zmìnu na její tváøi a ihned
se opravil.
Tento úvod byl nutný, milostivá paní, aby vám vysvìtlil, jak
oblíbenou osobností u starého kníete byl páter Benedikt a jak
váenou na celém panství. Ovem, jak u to bývá, kdy pozdìji pøiel do netìstí sám, jen nìkolik oddaných moudrých
pøátel mu zùstalo, ale ti k nìmu pøilnuli tím více. Také jemu
se toti pøihodilo, e jeho velikých ctnosti bylo zneuito nìjakým drzým provokativním vyletem a e pak z toho byla takzvaná aféra. Lidé na dìdinì pomlouvali jen co a církevní úøady se do toho také vmísily - a tak páteru Benediktu zùstala
nakonec jen rezignace a suchá kùrka. Ale domníváte se snad,
e proto zanevøel na svìt? Ó nikoliv, milostivá paní. On
se uchýlil do úplné samoty a ihned se jal psáti veliké filozofické dílo o potøebì obroditi tento svìt duchem pravé lásky
a nemalicherné shovívavosti. Jeho mudroslovná kniha

se jmenovala O zlu a dobru mezi námi èili O lidském mìøítku
a boské míøe. Nìkdy mi z ní pøeèetl pár øádek nebo i celý
odstavec, a to pak byly ony nezapomenutelné veèery, o nich
jsem se pøed chvilkou zmínil.
Vskutku velmi zajímavá a stále svrchovanì èasová je taková úvaha, podotkla paní Lukáová zádumèivì. Jenom
pøíli tìké a pøíli rozèilující je pøemýlení o zlu a dobru. Co
je høíchem? Co pouze nátlakem situace? Co je zaèátkem a co
dùsledkem?
A stejnì chmurnì jako pøed chvilkou Vìra hledìla teï ona
na rubínovou lucernu na synovì hrobì a vzpomínky jí oívaly
s nebývalou intenzitou. Ó, jak ji kdysi bolela ta Miroukova
høíná známost s prodavaèkou! Ó, jak zoufale elívala, e
se tento vzorný syn tak nerozvánì zapletl a e si nakonec
musil vzíti enu, která mu nebyla rovna vychováním ani spoleèenským postavením! Ale vzápìtí pøila smrt (jetì dnes vìøila v hlubinách srdce, e byla trestem za svedení jejího syna)
a bylo zbyteèno myslit na matku, bylo jen tøeba starat
se o dítì, které tu nechala, a tìit Miroukovo zoufalství.
A sotva se trochu vzpamatoval, pøila válka a Mirouek zemøel také A teï tu ji po léta oba leí klidnì a nevìdí nic
o zlu a høíchu. ije jenom jejich dítì a o to musí peèovat ona.
A peèuje. Snad se jí dnes podaøilo promluvit s ním dosti taktnì i o tìch nejvìtích záhadách ivotních. Nebo snad pøece
nepodaøilo?
Daleko, daleko odpuzovala takovou pochybnost, ale úplnì
ji nepotlaèila pøece, stále jí jako èerný stín zastírala hbité a duchaplné výklady pana Lába, který se teï ji naplno rozmluvil
o filozofii pátera Benedikta, dávaje bedlivì pozor, aby svou
tichou posluchaèku zase nepohoril nìjakou vìtou pøíli musky zøetelnou.

... jeho ivot byl vùbec tragický, konèil teï dlouhý výklad,
nebo osud, zlý osud jej pøipravil nejen o úctu lidí a krásné
postavení, nýbr i o plody poslední, o plody ivotní moudrosti.
Pøila válka a ty jetì hroznìjí vìci po ní, o nich zdejí lidé
nemají ani zdání! Do naí tak tiché, tak idylické vesnièky vtrhli
vojáci - toti ne ji vojáci, rota ïáblù v roztrhaných cárech a plenili a pálili. Nechci o tom mluvit, nemohu. Staèí, øeknu-li,
e tenkrát byl znièen nejen mùj majetek, ale i ve, co patøilo
páteru Benediktovi. Jeho vzácný rukopis lehl popelem
do posledního listu. Nic z nìho nezbylo, pranic, jen to, co zachovala má pamì. Ach, na jak dlouho zachovala?
Oèi paní Lukáové zvlhly, ne z tìch truchlivých pøíhod, které
vypravoval pan Láb hlasem pohnutìjím a pohnutìjím, ale
z vlastního trápení, které dnes bodalo tak ostnatì nejen bolestí, ale i tìmi pochybami, je stále nechtìly umlknout.
ivot je trápením, jeho smyslu nelze poznati, vzdychla
upøímnì. Jene dokud èlovìk je mlád, bolest jen imrá, ale
potom se jí rok od roku pøiostøují drápy.
Vím, e sedíme u hrobu vaeho syna, vím, e nae drahá
Vìruka je sirotkem! potvrdil pan Láb soucitnì! Vìøte, milostivá, e historii svého neastného pøítele a trochu i svou
svìøil jsem vám jen proto, abyste vidìla, e bolest je veobecným údìlem lidským, jemu nelze uniknouti. Vy lkáte? Vy
pláèete? Nue, pøedstavte si, jak bylo mnì a jak teprve páteru Benediktu! Nebo z èeho íti nemìl, lidé jím pohrdali a z
díla, kterým chtìl umlèeti své pomluvaèe, zbyla jen hrstka troudu. A já? Z elegantního èlovìka, který se tìil tìdré pøízni
svého pána i jeho pøátel, stal se napøed invalida a potom úplný
osamìlec Nebo já, drahá milostpaní, jsem se pøi zpùsobu svého ivota nesmìl oeniti, dìtí jsem nikdy nemìl a dnes
jsem, jak se øíká, jako kùl v plotì. Jaké smìné úsloví ostat-

nì! Kùl v plotì má pøece plno druhù, i kdy s nimi není svázán, ale já zde stojím jako kùl. který jediný zbyl z plotu streného povodní.
Po této vìtì se pan Láb postavil, aby názornì ukázal, jak
pøesmutnì vypadá takový kùl. A jak se tu ve veèerním slunci
uboze tyèil pøed paní Lukáovou, opøen o hùl, a pøece vratký,
její dobré srdce se ozvalo.
Povstala také, jako by ho chtìla podepøíti z druhé strany.
Neelte tolik své samoty! tìila ho pohnutì. Máte jistì
i zde své známé, mùete jistì i zde besedovati s hodnými lidmi, kteøí vás pochopí. Je pravda, e ve svìtì vymøela noblesa naí generace, ale nás, kteøí ji zachováváme, ije pøece
jetì dost. A opravdu si nemusíme øíkat, e jsme na svìtì
zbyteèni. Po smrti synovì jsem se domnívala, e pro mne u
vechno skonèilo, ale pak jsem pochopila, jak velký úkol mi
zbyl. A tøebae je tento úkol rok od roku obtínìjí, konám jej
ráda, aè nìkdy pochybuji, konám-li jej dobøe.
Ale já nemám vnuèky! vykøikl pøesmutnì. Komu já mám
svìøovat své nastøádané moudrosti, koho mám já uvésti do ivota?! Vechno je mrtvo, co jsem si vydobyl sám, i co jsem
získal stykem s páterem Benediktem.
Paní Lukáová sledovala jeho do dálky upøený pohled.
Opravdu, tento oputìný èlovìk se beze zloby díval na Vìrku,
jak pohazuje hlavou a klátí rukama a prochází se po høbitovì
jako po høiti.
Ano, pochybuji o sobì, opakovala dojata, nebo toto dítì
by potøebovalo pevnìjího vedení, ne jaké mu mohu poskytnouti já. Snad byste, pane Lábe, nemìl tuto nai první rozmluvu povaovati za poslední. Snad byste nìkdy mohl zajít
k nám (mírnì se usmála pøi tomto pozvání, mírnì a smírnì,
nebo tento úsmìv znamená: nás dva pøece ani nynìjí zlý

svìt ji pomlouvati nebude) a promluviti trochu do due tomuto dítìti, které je snad po své matce trochu vzpurné a pøíli
zvìdavé.
Pan Láb potøásl hlavou, zelený klobouk se dlouho nezastavil jako roztøesen lítostí.
Mu nerad mluví o své slabosti, i je-li stár, odpovìdìl pak
drsnì. Mohu se já snad vydat na cestu celým mìstem? Mohu
já snad vystoupit po schodech do vaeho bytu? Dìkuji za pozvání, tìilo mne, ale rozdrásalo mé rány.
V tu chvíli se zazdála paní Lukáová sama sobì beztaktní,
a nedostatek taktu byl v jejích oèích pøímo generaèní pohanou.
Mùj boe, stojíte-li o spoleènost lidského mládìte, mùe
pøece Vìra kdykoliv zajíti k vám, zvolala, jakoby si dávala
rozhøeení.
Podíval se na ni s trpkou výèitkou.
Ji jednou jsem se pokusil mluvit vánì s jejím nepouèeným mládím, ale nepochodil jsem. Ne, tato malièká jistì nebude chtít konat samaritské návtìvy u starce a poslouchat
jeho rezignované moudrosti.
Musila se usmát.
Nemám veliké autority u své vnuèky, ale takovou návtìvu
snad pøece prosadím, mínila a horlivì jala se kývati na Vìru.
A jak teï byla od nìho odvrácena, èervenou tváøí pánì Lábovou kmitl se výraz, který se nevyskytuje v konverzaci pána
s dámou, ale který je velmi zøetelný. Ty stará vypelichaná
huso! mìl napsáno ve vech vráskách, ve vech pytlíècích
na líècích i ve vech fialových nitkách.
Kdy se vak paní Lukáová zase obrátila k nìmu, uklonil
se právì tak staromódnì zdvoøile jako na zaèátku rozmluvy
a øekl dùstojnì:

Dìkuji vám. Pokusím se tedy po vaem pøání býti pomocníkem pøi výchovì této mladé bytosti.
A pak se pomalu odbelhal.
Ty neslané nemastné zeleniny, kterými ho teta ivila s pouèením, e jsou jedinou správnou stravou pro mìstské dìti,
se Jarkovi ji dávno omrzely, ale na neodvratný brzký odjezd
se pøestal tìit. Zalíbilo se mu v Panovì, aè sotva vycházel.
V továrnì ji leccos kutili u kotlù a on rád pøihlíel. Krèil vak
trochu nosem, procházeje prázdnými dunícími varnami, nebo vìdìl, e cukrovar je malý a nemoderní a e bude zavøen
za rok, za dva.
Kadé øemeslo se doèká svého Bati, øíkával strýc skladník a sám se také klíbil nad opravami, kterým øíkal podráky. Malí cukrovarníci a evci suí teï huby stejnì, jene evci
mìli vdycky málo semence, ale cukrovarníci, to bývalo panstvo! Kdy jsem sem pøiel, il pan Rüdinger málo jinak tady
ve fabrice ne kníe pán v zámku ...
Potom vdycky následovala úvaha o spoleèenských rozdílech pøed válkou a po ní, ale strýc se musil spokojit tetinými
odpovìïmi, Jarka mlèel zarytì. Mìl o tom vem mylenky
své, ale zásadnì nedebatoval se starými lidmi. Ani
o abstinenci a pomìru moderního mue k enám nebyl by
se strýcem mluvil, nato o socialismu. Z celého toho fabrického hospodáøství mìl nejradìji zahradu, a to jen ten kout,
kde byla tráva a stromy a nic jiného.
Èlovìk vezme s sebou dvì tøi kníky, natáhne se do stínu,
chvíli uvauje o vlastních vìcech. chvíli se snaí èíst, a je mu
dobøe, ani vlastnì neví proè. Za takové pohody pak Jarka
vdycky natáhl bosé nohy, upøel oèi na jejich veliké palce, uvol-

nil svaly celého tìla a opakoval napøed eptem, pak polohlasem a nakonec ji tak, e mu tenký soprán i pøeskakoval
do hloubek: Já rostu. Cítím, jak rostu. Kadý den pøibudu pùl
milimetru. A jeho mylenky se pak hned svezly k sestøe Bìtce, která ho v ivotì ji tolikrát dohøála a tolikrát blamovala!
Doma se kadý týden vyzývavé mìøila na dveøích, aby vichni mìli ustaviènì na oèích, e je o tøi centimetry vyí ne on
a e tedy nemusí respektovat jeho prvorozenství. Loni zaèala
chodit s jedním sociálpatriotem z kvinty, který si pak od nìho
vypùjèil Domácí dílnu a dosud nevrátil. A zde vystupovala, jak
tady slyel, v jakési zelené zástìøe, která ji nesniovala pouze jeho, ale praský vkus vùbec ... A pomlouvala holky, které
ji pøevyují o trochu víc ne o tøi centimetry, mìøeno mírou, kterou jedinì uznává ...
A Jarka se obrátil na bok, pøestal se dívat na palce a zahledìl se právì tak soustøedìnì na pøehustý ivý plot pøed
sebou.
Èervený balón ji pøiletìt nemùe, ten mám v kapse, myslíval si s uspokojením, ale mohla by sem hodit ten modrý.
Vdy jsme spolu nic nedomluvili. Ani jsem jí nevyloil, jaké
vynálezy mám v hlavì Zatracená louda!
Mohl ji ovem zase vyèíhat, kdy vycházela z domu jako
onehdy, nechtìl vak. Jednou se mùe takové setkání povaovat za náhodu, podruhé by vypadalo pøíli namlouvaènì.
Netrpìl takové nepøístojnosti v Praze kvintánovi a Bìtce, nebude si je tedy zaøizovat zde. Ale  zásada nezásada  pokadé, kdy do zahrady pøiel a kdy z ní vycházel, nahlédl
mezerou, která zùstala v plotì po jeho první bojovné výpravì.
Ale pokadé el zase po svých a sám.
Co je mi vlastnì po takovém pulci? øíkal si pak, pøimhouøil
línì oèi a snail se co nejsoustavnìji promyslit vechno, co

bude dìlat po prázdninách. Nejlegraènìjí je, e noví spoluáci budou mít zase nova jména. Ti se podiví pohotovosti,
s jakou z nich bude skládat hádanky. Ale kdyby se pøece nìkterý neobdivoval dost, nebo dokonce nechtìl vymìòovat
názory a zaèal vanit nìco o nedostateèné vyspìlosti a výce,
hned bude vyzván a dostane krásnou tichou ránu nad ohryzek nebo na bránici. Pak bude obdiv zaruèen!
A po kterési takové úvaze se Vìry pøece jen doèkal, jene
setkání dopadlo jinak, ne si pøedstavoval. Ani nevzhlédla,
kdy k ní radostnì pøistoupil, a nevypadala, jako by se zajímala
o jeho budoucí úspìchy. Spustil zhurta:
Vypadá, jako bys zpitomìla za tu dobu, co jsme se nevidìli! Patrnì se poøád hádá s babièkou. e tì to nemrzí! Já
s kmetským vìkem zásadnì nejednám. Oni si drmolí své
a nainec je musí nechat, chce-li mít èas na vlastní vývoj.
Já se vùbec nehádám s babièkou, odpovìdìla tie. Ona
je teï na mne jako mílius a já na ni jako pøed zpovìdí. Babièka je vùbec hodná enská. Byly jsme spolu onehdy na høbitovì
a tu jsem poznala, e sice nièemu hlubímu nerozumí, ale e
je hodná. Ty vere, které mne nauèila, jsou jako z èítanky, ale
hezky zní. Mluvila neochotnì a jako pro sebe Jarka byl poøádnì zklamán.
Hledìl upøenì na její pøehusté, rozèepýøené vlasy, ale nemohl dnes zachytit pohled, který byl onehdy tak výmluvný
a uznalý. Myslila zøejmì na jiné vìci ne na jeho pøítomnost.
Vytáhl tedy z kapsy èervený míè a hodil jí jej do klína. Ale i don
Pedro byl dnes nìjaký neteèný a mìkký, ani poøádnì neposkoèil. Vztáhla po nìm lhostejnì ruku a bez podìkování jej
ztopila do kabelky.
Kdepak je ten druhý panìlský lechtic, Elvíro? zaèal tedy
s jinou a zase jednou pøimhouøil oèi do zlomyslné skulinky. Já

jsem jen proto dennì brousil po zahradì, e chci vidìt a slyet
boí soud. Ale ty dnes hledí, jako by veliký inkvizitor byl bubák a já tím vetøelcem. Vracím ti tedy pravého zloèince a chci
být pøi tom, jak bude souzen a odsouzen.
Ó, toho se tak hned nedoèká, øekla s jakýmsi mimosvìtským pohledem. Kdo ví, kdy ti dva zas budou pohromadì
Don Pablo se mi taky ztratil. Myslím, e jsem ho zapomnìla Na nìjaké návtìvì 
Tak si hned bì pro nìj! navrhl a ostøe se zasmál své pohotovosti. A tu se jetì více promìnila její tváø a nabyla tajemného, nesrozumitelného výrazu.
Nechtìla jsem jít, ale budu musit. Babièka mne tam posílá
kadý den. A docela bez souvislosti dodala: To je toho, e
shoøel nìjaký pouèný rukopis, takových vìcí jsou pøece plné
dìjiny. Mávla rukou, vstala, nepodívala se na Jarku a obrátila
se, jako by chtìla odejít.
Poèkej! zadrel ji pánovitì. Nepøiel jsem za tebou, abys
mi tady dìlala cimprlínu. Chtìl jsem s tebou promluvit o tom
vem, co jsme nakousli a nedomluvili.
Podívala se na nìho jako zvíøe vyplaené z pelechu.
Ach tak! Já jsem na to taky myslila. Babièka není proti gymnáziu. Jenom s uèitelkou se chce jetì poradit... Ale moná,
e vstoupím do klátera. Jetì nevím.
Zapomnìl dávno na radu, kterou jí dal pøi prvním setkání
na tìchto místech, klíbì se, podle vlastního zdání, opravdu
ïábelsky. Teï byl trochu polichocen, trochu pobaven.
Ty má dvojí rejstøík, povídal zeiroka. Nìkdy mluví jako
docela chytrá holka, ovem jen zøídka. Obyèejnì mluví jako
blázen, který neví, co mu slina na jazyk pøinese. A dnes jetì
extra. Tak pitomì nevaní ani Bìtka. Ta chce letìt jenom

do stratosféry, ty tedy a do nebe... Já mám se enskými trpìlivost, ale trpný nejsem a dám ti pod bradu.
Chvíli jetì vymýlel vtipy, které povaoval za velmi úèinné,
ale Vìra jako by ji zase ani neposlouchala.
Tak se tedy otravuj dál, ale beze mne! louèil se s ní a mìl
rázem chu dát jí na sbohem dokonce jednu kombinovanou.
Já se spakuji jetì tento týden. A Bìtce vyøídím, e Ebro
a Guadalquivir u neteèou za plotem panovského cukrovaru.
Byl to opìt ohavný výsmìch, ale Vìra jej zøejmì nevnímala,
aè se mu teï dívala do oèí zpod sklopeného èela.
Dona Elvíra mìla vnitøní hlas, proto vdycky vìdìla, co má
dìlat, øekla stísnìnì. Vdycky, kdy ten vnitøní hlas chtìla
slyet, nesmìla poslouchat, co mluví lidé. Ona bydlila
u samého moøe, a kdy vlny nejvíce tøískaly o skály hlas v ní
mluvil nejzøetelnìji. Ale dnes nevane ani vítr. Byla jsem dopoledne u v houce za parkem, ale ani tam se nehnula jediná
vìtvièka ...
Stál ji u mezery v plotì a podupával støídavì nohama. To
byla vdycky pøedzvìst hnìvu, který ji neovládal a pøi kterém
mu vypovídal vtip. Jak jen je mono, e tu pøed ním jako paøez
stojí tá holka, s kterou si onehdy povídal líp ne s kamarádem.
Tá, která ho o-ce-ni-la!
Vykládej o vnitøních hlasech kládám, ne mnì! zabruèel hrozivì. Chtìl se jetì co nejpotupnìji zeptat, nekruèívalo-li Elvíøe nìkdy v bøie, ale nedostal se k tomu. Po Vìøiných tváøích,
které zùstávaly nepohnuty, stékaly teï pomalu dvì veliké slzy.
A protoe se na nìj stále jetì dívala upøeným pohledem zpod
oboèí, mìl na mik dojem, e ty slzy nevytryskly z oèí, ale e
splývají jako kapky prùhledné krve z podivných ran, kterých
nevidìl vzniknout.

Byla to dojista pøedstava smìná, ale nemohl si pomoci:
na vteøinu mu sevøela hrdlo.
Co se ti k èertu stalo?! vykøikl neurvale.
Utøela si tváøe rychle a vemi prsty, docela jako batole.
Nic se mi nestalo.
Tak co breèí!
Po její oschlé tváøi se rychle kmitala lítost i plachost. Nakonec na ní utkvìl vzdor.
Jetì jsi to nezail, abys breèel a nevìdìl proè?
Nejsem pøece pratìný. To jen enské. A teï koneènì spus
rozumnì, mám-li s tebou jetì vùbec mluvit.
Poèkal chvilku, a kdy nedostal odpovìdi, odeel rázným
krokem za plot.
Stál ji skoro pod svou jabloní, kdy zaslechl Vìøin hlas znova.
Tak mám tam jít nebo ne?
A ten hlas byl nezvyklý. Tichý, a pøece ostøe pronikavý.
Kam, u èerta?!
Pro ten balón, co jsem si zapomnìla.
Neobtìuj rozumné lidi, u jsem pøece øekl. Bav se s vnitøním hlasem dál, a ne se mnou. Mne by mohli posílat tøeba
na svìtový zápas rohovnický a neel bych, kdybych nechtìl.
Ale já nevím, jestli nechci, já moná chci, zaznìlo k nìmu
chraptivì.
Byl jeden svatý - a ten mìl volka - to nebyl volek to byla
holka, zajeèel posupnì. A jal se hlasitì hvízdat, aby nemohla u odpovìdìt. Za celý ivot se mu nestalo, aby v pùlhodince
vyslechl tolik pitomostí, kolik jich vyslechl tady. Opravdu, ani
Bìtka jich nebyla schopna!
Potom mìl pocit, e jetì nìco vástá tam za plotem.

Ale pro byla jeho trpìlivost opravdu u konce. A si tøeba
myslí, e s ní domluvil jednou provdy!
Jarka rád hrál hnìv  kdy Kohout, tedy kohout! Trochu hry
patøilo vùbec do jeho obrazu mue dentlmena, který si utvoøil podle tisíce a jedné detektivky. Od obrazu, který si podle
stejného vzoru utvoøili jiní spoluáci, liil se vak jeho tím, e
jej Jarka pøi ví lásce a následnické horlivosti trochu ironizoval. To snad proto, e pøíli dobøe vìdìl, jak málo se podobá
rytíøskému svìtáku, i nepøijde-li v úvahu známá tíhlost a výka
anglických jinochù. Ale a se zlobil, a se posmíval, nikdy by
nebyl utìdøil rány bez pøedchozí výzvy, nikdy by nebyl poruil
daného slova, a o enách smýlel také jinak ne rùzní ti èahouni ze tøídy, kteøí za nimi pokøikovali veèer v sadech. Ovem,
i zásady jsou pomìrné: sestru napøíklad nelze povaovati
za enu, dokud nemá alespoò dvacet let. A u ostatních zaèíná dentlmenství, to jest shovívavì ochranný vztah, také teprve s jejich dospìlostí. Vrazit ábì jako Vìra napøed poøádný
tulec a potom perný epigram nemusí být klackovitostí, ale
zahájením kamarádství. Tím se neznepokojoval. Chovala
se pøece nemonì a mluvila pitomì, kdy se vidìli poprvé.
Ale to bylo jetì alamounství proti vèerejku! Co to vlastnì
vástala, e ho tak natvala ?
Pøítího dne mu tyto mylenky doznívaly v jakémsi ne urèitém a pøíjemném zmatku jetì po probuzení, ale kdy pøila
ranní pota, zmatek zùstal, zato pøíjemnost byla ta tam. Psaní
psal táta a nebylo zrovna medové: Kdy se ti nelíbí v Panovì,
pøijeï okamitì domù, stálo hned na zaèátku velmi zøetelnì,
a Jarka vìdìl, e se táta zle urazil za tetu, která byla jeho
nejmilejí sestrou. A hned za tím stálo stejnì zøetelnì, e sice

nikdo z domácích nemá zvlátní touhy po Jarkovì pøítomnosti, e je vùbec trápením mít takového syna, jako je on, - a rùzné
podobné vìci, které se ètou jen jedním okem, - ale pozítøí veèer
e bude máma s Bìtkou èekat na Wilsonovì nádraí, a bìda,
budou-li èekat marnì.
Odpoledne, poslední odpoledne, které tady mìl, leel
ovem zase v zahradì a ten hloupý vèerejek mìl teï pøed
oèima docela jinak, ne kdy jej il. Uvauj jak uvauj, vdy
znova pøiel na to, e je ta dívka neobyèejná... koda, e není
aspoò o tøi roky starí... alespoò tak stará jako on...
Tato pøedstava zavinila, e ze své budoucí výky musil obìtovati pùl milimetru. Ne, na své uvolnìné svaly si dnes ani
nevzpomnìl, poøád myslil na ten její erý pohled, který je nìkdy tak roztritý, e se pouze jím èlovìk urazit musí, a jindy
tak pronikavý á soudný, e jej jistì nemìly nikdy bezradné
dívky, které ochraòoval Joe nebo Davy.
Rozhodnì se mu dnes leelo patnì a dvakrát se ji proel
a k plotu, aè vìdìl, e nepøijde na klády. Sám ji pøece posílal na jakousi pitomou návtìvu a nezeptal se ani kam! Nezbývá ne chodit po ulicích a mít stále na støehu ten nevlídný
barák, kde bydlí s babièkou. Návtìvy se konají tak k páté
hodinì ale proè u èerta nikde nestojí, kdy se konèí.
Prochodil opravdu celý Panov, hbitì a promylenì, jak jenom on dokázal. Potkal té lecjakou dívku: dospìlou, nedospìlou, v rádiovce, v klobouku, s raketou, bez rakety, a na
kadou se podíval, ale na kadou jen proto, aby ho udeøilo
pøímo do oèí, jak jsou jiné ne Vìra.Èím se jen tak lií od nich
vech ta malièká, která vychodila teprve obecnou a je takovou nesleènou, e je vlastnì potupou poøád na ni myslit?
Po hodinì marné chùze byl ovem dokonale mrzutý a otrávený a nálada mu pøeskoèila. Místo Vìry se mu do mylenek

klíbila Bìtka, nebo cítil, e by se opravdu klíbila, kdyby ho
teï vidìla, jak chodí po panovském námìstí, blýská oèima
do kadé ulièky, ale neví, kam se vrtnout. A nepochybnì by
mu pøeètla i mylenky a vykøikovala by na nìho panìlská
mìsta a panìlské øeky
Koneènì zvonilo klekání. Byl praským dítìtem, a kdy tady
to veèerní klinkání zaslechl poprvé, bylo mu a smìné. Ale
pak mu zvykl a mìl rád, kdy do prvních ostrých stínù
na námìstí padaly z kostelní vìe zvuky, jako by nìkdo z veliké
výky rozhazoval rolnièky a ony poskakovaly a cinkaly
po nerovném dládìní.
Zítra je ji neuslyím, myslil si. To je divné, e v naí ulici
jakivo neslyet ádný zvon ... Také zahrada bude v tahu.
A tìm zeleninám jsem vlastnì u pøivykl ... A strýc má nìkdy
taková trefná rèení, skoro jako rodilý Praák ...
Myslil si mnoho vìcí, ale vìdìl dobøe, e a myslí co myslí,
vechno je jen jeho hra. Vìdìl, e nemyslí, vìdìl, e èeká.
Bylo dávno dozvonìno, kdy se v nìm tuhlo a ovládlo vìdomí, e èeká marnì. To ji u továrních vrat rozíhali lucernu, signál pro vechny lidi, e je èas veèeøe, a on se vlekl pod støechu.
A tu najednou v prvním ohbí cukrovarské zahrady stála.
Nìjak docela malá, naprosto bezvýrazná a bezvýznamná
mu pøipadla, jak se tam opírala o zeï, jako by nemohla dál.
A na toto mrnì jsem èekal tak dlouho! øekl si a cosi nevlídného mu vstoupilo do oèí, i trochu studu do tváøe.
Zítra odjedu! vyhrkl, kdy stál vedle ní.
A - tak, øekla a najednou bylo nìco mezi nimi a nebylo pro
to slov.
A - tak, opakoval po ní.
Copak tu jetì hledá?

Já nevím, odpovìdìla, jako kytla a nezvykle zavrtìla celým trupem. Teprve teï v záøi lucerny uvidìl, e její tváø je jiná,
ne jakou znal a na jakou myslil dnes celý den.
Zduøelá? Oteklá? Ret jako by nedosahoval rtu, zuby jako
vycenìné a pohled, na který se tak tìil, docela prázdný.
Buï probreèela celý den, nebo ,  mihlo se v jeho ohromném zklamání.
Co na mne tak civí? utrhla se prudce a hned nato se rozesmála: chraptivì, tìce, jako by jí hlinìné støepy padaly z nedovøených úst.
 nebo je opilá, domyslil s oklivostí.
Vyznal se v takovém smíchu.
Tys byla nìkde na køtinách, e? zasyèel pohrdavì.
Ani jsem se nièeho nedotkla, odpovìdìla, ale sotva doøekla slovo nedotkla, celá se zase roztøásla tím ohavným
smíchem.
Jetì dobøe, e jsme tu sami, pomyslel si a chøípì se mu
rozíøily, jako by jiji cítil koøalku, a ve, co jetì øekl, bylo
zamíøeno do odporu.
Jdi okamitì domù! poruèil. A vyspi se. Také øíkají kluci,
e se má jíst slaneèek a nakládané zelí.
To se ví, e jdu domù, kam bych la, vycenila zuby jetì
víc.
Èekalas tady, a tì tam dovedu, viï? uklíbl se títivì.
Neøekla nic, a na nìj pøiel zase ten kohoutí hnìv, ale docela, docela nehraný.
Zítra odjedu! prohlásil jetì jednou a pøipadal si jako vítìz. Chtìl jsem se s tebou rozlouèit, ale vidím-li nìkoho
v takovém stavu, zokliví se mi a ani ruku mu nepodám.

Cítil, e by chtìl být sám a nejradìji vlastnì u v Praze.Takovou ostudu by mu neudìlala ani Bìtka! V tom smìru
ji vìru hlídat nemusí.
A jak rychle odcházel, naslouchal s rozkoí a drásavou,
jaké budou teï její vrávoravé kroky. Neslyel vak nic, a ne
vstoupil na tovární dvùr, ohlédl se pøece. Stála dosud
u zdi, nehybnì, nìjak strnule blbì jako vycpaný panák. Ji
chtìl odejít, nenávratnì a navdy tentokrát, kdy se odhoupla
od cihel a chvatnì, jako rozjetý stroj, spìchala doleva.
Nejde domù, pochopil a rázem vìdìl, kam utíká.
Ale ji neuvaoval. První kroky mu napovìdìl Davy a Joe,
ostatní ji dìlal po svém.
Sedìla opravdu v tom koutì s kládami, který teï pøipomínal erý a vlhký chlívek bez støechy.
Haló, vykøikl, jakoby volal do husté tmy, aè ji vidìl zøetelnì.
Vymrtila se prudce a vztekle.
U jsi tu zas? Co po mnì jetì chce!? A její hlas byl opìt
chraptivý, docela neznámý.
Uchopil ji za ruku, jakoby ji chtìl vzpamatovat.
A teï je ostudy zrovna dost! zalomcoval jí. Pojï domù
a hned! Vynesu tì tøeba i po schodech, ale pak ji nechci celý
ivot o tobì slyet ani slovíèka.
Zápasili chvíli ve vlhkém pøítmí. Kdy Jarka neudílel své slavné rány, nebyl o mnoho silnìjí ne Vìra a zadýchal
se poøádnì, ne leela na lopatkách a on jí kleèel na nohou.
Pus mne, Jaroslave, zakvílela pojednou docela tie a jej
toto obøadné a témìø neslyné oslovení odzbrojilo víc ne
vechno její zmítání.
A jdi pryè, eptala chvatnìji a chvatnìji. Já tì nechci, já
do smrti nikoho nechci. Mne u nikdy neuvidí, neboj se... Ale

o mne se také neboj. Já pøece nemám osmnáct rokù. Mne
nemohou obìsit.
Pustil ji, povstal v miku.
Tobì se nìco stalo?! pochopil koneènì.
Nestalo. Jenom já sama ... já jsem pøed chvílí jednoho èlovìka zabila.
Jarka vidìl, e je bílá jako køída, a ona to vidìla na nìm.
Ty jsi volek, od první chvíle vím, e jsi! Ale ne, blázen jsi!
Blázen! Bìtka mìla stokrát pravdu! Jeèel, ale také jeho tenký hlas byl teï jako opilý. Sáhl jí na èelo, netøetí-li, ale dlaò
se lekla a odskoèila, tak bylo vlhké a studené.
Jak to, zabila? zabreptal. Co se stalo, vechno povìz ...
Snad bude mono jetì utéci. Snad bys mohla zítra odjet
se mnou a pøes noc se tady za ty klády schovat ...
A hlava se mu roztøetila plány a srdce úèastí.
Neuteèu. Já jsem si u vechno rozváila a já jsem vùbec
nebláznila. Já jsem chtìla vìdìt. A já u vím.
Jako ve snu ovinul ruce kolem ní, jako bezmocnou loutku
posadil ji znova na klády, ale ruku ji neodtáhl a drel ji pevnì
kolem jejího ramene, které sebou chvílemi kublo v suchém
kytání nebo køápavém smíchu.
Øekni vecko, eptal a srdce mu stále úzkostnìji builo
zdìením a soucitem.
Tak jsem tam la Babièka chtìla, ale já jsem taky chtìla, abys vìdìl, protoe já nejsem tak blbá, jak vy myslíte, vìdìla jsem, e se mnou bude mluvit o tom, co je zlé a co dobré. A on povídal, e jsem vìdychtivá a chytrá, e jsem si u nìho
ten modrý balón zapomnìla beztak naschvál. Chtìl mi ho
zastrèit za halenku, a kdy jsem nechtìla, øekl, e mám takový temperament, jako mìla jedna komtesa, která ji dvanáctiletá pobláznila jednoho kníete. A e si na to ukneme ví-

nem, které si pøinesl jetì ze zámku a které pil ten kníe
s komtesou. A a dopijeme, e mi bude èíst, co sepsal jeden
moc chytrý páter, abych nemìla zbyteèné mylenky.
Ale kdo? vydechl koneènì a pod dlaní se mu stále zmítalo její drobné rameno.,
On ... ten v Suché ulici co je teï mrtvý. Já jsem se ho
napøed nebála. Já se nikdy nebojím, kdy chci nìco vìdìt.
Ale potom byl èervený jak to víno, které nalil do sklenic,
a ohryzek mu zaèal bìhat sem a tam, a povídal, e není ádného boího soudu, a bùh, je-li vùbec nìjaký, e stejnì vecko odpustí, jak napsal ten páter. Mluvil a mluvil a ten ohryzek
poøád skákal ... a já jsem se zaèala bát.
A dál?
Potom u mluvil, e jsem nevìdìla co, a jednou rukou zaèal po mnì mátrat a já jsem vykøikla a on mi druhou pøitlaèil
na ústa, jako by mi chtìl vypáèit zuby, a kdy jsem myslila, e
mne udusí, vzpomnìla jsem si na tebe ... a u mìl ránu pìstí
zrovna nad tím ohryzkem ... Ani nevykøikl, jenom tøískl hlavou
o stùl a jako kláda leel na zemi, zrovna jako kláda v mastném
upanu . . . a tak u leet zùstane.
A kdy dopovìdìla, zaskuèela nìkolikrát a nebylo k rozeznání, zda je to smích nebo vzlyk.
Kde leí?
Vdy povídám. V Suché ulici, v tom svém domì na rohu,
u toho fotelu, z kterého leze koudel jako støeva.
Vstal, opráil se, jak se dalo. Byl poøád jetì velmi bledý.
Hlavou tøískl o stùl, povídá. Tady nepomùe myslit, musím
se jít na to podívat ... A ty se ani nehni, dokud se nevrátím!
poruèil pøísnì a odcházel ouravými, tìkými kroky.
Zhroutila se, sedìla bez jeho opory jako naèechraná hromádka letních atù, èas plynul bez jejího vìdomí a ze svìta

nevidìla nic, jen svou pevnou drobnou pìst, která se chvílemi køeèovitì zatínala.
Haló, vykøikl Jarka podruhé, a èas, který tady pøed Vìrou
stál jako bezokenná zeï se jeho ostrým hlasem rozøízl jako
lehká opona.
Dech se jí zastavil pøed tím, co teï odhalí, ale celá bytost ji
vìdìla: tento hlas nevoní krví - a hlavou jí zase proudila souvislost svìta s vlastním já.
Povstala z klády, aè nohy mìla dosud mrtvé, a dopadla
na Jarkovo rameno celou bílou tváøí.
Podepøel ji a zároveò odstrèil o krok, nebo mìl pocit, e
nebude moci nikdy ji promluvit. Zrovna takový, jaký mìl kdysi na tìdrý den, kdy se mu rybí kùstka zaryla do mandle
a drádila tam nesnesitelnì a znemonila kadé slovo.
Tys ho vidìl . . . Pravda, e jsi ho vidìl Vlastníma oèima
vidìl? doráela na jeho mlèení, jako dláto doráí na kámen.
Musila jetì slyet jeho nekrvavý hlas, aby se nezhroutila znovu.
Vidìl. Oknem. A sám teï usedl na kládu, zatímco ona stála
nad ním.
V té Suché ulièce je prázdno, jako bylo v mé lebce, kdy
jsem tam doletìl dostal koneènì z hrdla ji souvisleji. Tak
jsem stál minutu pod jeho oknem a potom jsem se natáhl
a vytáhl a na jeho øímsu Aspoò vidím, e jsem tady
v Panovì skuteènì vyrostl.
Hned si ovem uvìdomil, jak docela nevhodná, ba nedentlmenská je teï taková poznámka, ale vyklouzla mu z krku
jako olej, který tu ohavnou kùstku vyplavil nadobro. Dojem byl
tak silný, e musil vyplivnout.

Ten zatracený chlap má rolety samou díru! dodal, jako by
si byl odplivl jen proto.
Má, pøisvìdèila a zase se otøásla, nebo si vzpomnìla, jak
kteréhosi odpoledne takovou velikou kvírou padlo svìtlo
na fialové, rosolovité rty. Snad tenkrát, zrovna tenkrát pochopila, e se nìco dìje mezi ní a tìmi hnusnými ústy ... Nebo
nepochopila?
Svratil oboèí a díval se na ni jako z chùd, aè vìdìl, e je
tma a e nemùe vidìt jeho povýenost.
Ty tedy dokonce snad ani neví, proè tì ten padouch lákal
k sobì? Ach, ty jsi nedovolený blázen, Vìro! Øekni mi èistou
pravdu, jestli snad dokonce nevìøí, e tì tvé drahé matince
pøinesl kdysi èáp?
Neodpovìdìla, la vedle nìho jako èerný stín ve fialové tmì.
A tu zalitoval své posmìné otázky a schoulil se do mylenek, které nebyly pevnými mylenkami, ale byly; jejich prostupnými stíny. A tak se v nich honili lidé bez podoby a jména
z tisíce a jedné detektivky, a èerný huòatý strach s vycenìnými
zuby, a velijaká lidská chamradina s boulemi na èele a s
výrazem praivých psù nad èervenými kaluemi.
Kdyby se taková vìc, jako dnes Vìøe, stala naí Bìtce,
musil bych zapomenout na vecko, èím mì kdy dopálila,
a pomstít její pohanu, kmitlo se mu mezi tìmi pøedstavami
zároveò s obrazem dýky nebo knuty. A kdyby byla Vìra mojí
vyvolenou dívkou, musil bych to udìlat také.
A do vech tìchto nejasných, krví podbarvených úvah zaznìl pojednou její promìnìný hlas. To ji chvilku byli z oblasti
ven a stáli teï v zaloutlém svìtle cukrovarské lucerny.
Já ti vechno povím, Jaroslave, rozmluvila se chvatnì a její
hlas byl tak dospìlý, jak nìkdy býval jenom její pohled. Hned
ti to povím, protoe ji zítra odjídí a protoe to moná zítra já

sama nebudu ji vìdìt tak dobøe, jak to vím dnes. Mì nedonesl èáp, to u vím aspoò rok. Já jsem se narodila svým rodièùm hned po svatbì. To mi vykládala Háèinka, kdy jsme
chodily do ètvrté tøídy, protoe slyela, jak se její tetièka ptala
její maminky, ví-li, e spolu kamarádíme, a jak její maminka
odpovìdìla, e ve mnì vidí vnuèku mé hodné babièky, ne
dceru mé lehkomyslné matky. A abych nebyla jako ona, o to
e se moje opatrná babièka jistì postará. A jetì mnoho
o tom tenkrát povídala.
Takové vìci se stávají èasto, zabruèel Jarka, ale kdy èlovìk o nich slyí poprvé, lezou mu poøádnì za nehty.
Nezdála se vak slyet, mluvila dál, jako by se opravdu bála
ztratit navdy souvislost:
Od té doby poøád na to myslím, a dìlám co dìlám, a ètu
co ètu. A nejenom na to, co babièka nemùe mamince odpustit, ale vùbec na to, co je tedy høích a co je zlo a co je dobro. Poøád. A v hlavì se mi pletlo, jsem-li patná já, nebo pøísná babièka, nebo byli-li patni oni, a co je høíná nástraha,
a co je pokuení, a zjeví-li se èlovìku pøece nìkdy pravda.
I boí soud se mìl konat proto, a kdyby byl zvítìzil don Pablo
nad donem Pedrem, já bych byla poznala, e není svìt tak
zmatený, jak se zdá. Vyloit ti takové vìci nemohu, ale 
Moc vykládat nemusí, nejsem pøece blbý, ohradil
se témìø smutnì. Vekerá povýenost z nìho spadla Vìra
nepochopitelnì vyrostla a on si pøipadal malièký.
Tak ti jetì nìco øeknu, konèila s velkým odhodláním.
Pan Láb za to dnení nemùe, on je u takový fialový, e
snad ani neví, co dìlá. Snad za to mùe trochu babièka, ale
nejvíc mohu já. Protoe já jsem pøece jen tuila, e se stane
nìco hrozného, pùjdu-li k nìmu jetì jednou. A pøece jsem
la... poznávat zlo. Ale kdy mi za halenku strkal ten míè a kdy

jsem vidìla, jak mu pøitom skáèe ohryzek, moje pìst sama
mu nad nìj vjela - a u tu byla ta hrùza...
A z øeèi a hrobovì alobné se pojednou zasmála, krátce
a hluboce jako divoký holub.
Ale kdy jsem ho pøece nezabila, tak mu vecko odpustím.
A ty své dva dony bych u zase mohla mít pohromadì, jenome já je nechci, já je utopím. Ten modrý s tím èerveným si
pøece poøád pletli úlohy, tak a si tu svoji pøi vyøídí na dnì rybníka!
A tu se rozesmál také a stejné smrtelné leknutí se ji dokonale vybíjelo jeho smíchem jako jejím. Jene kdy se na sebe
zase podívali, Vìra mìla jetì tváø rozjasnìnou, ale
na Jarkovì èele vyvstávala vánost a hrozivá.
Kdy bylo jedenáct rokù a dva mìsíce mnì, byl jsem za takovými vìcmi také jako jezevèík za krysami. Jene v Praze
má èlovìk pouèení na kadém rohu, ani bych nechtìl vìdìt,
co Bìtka u vechno slyela i od jiných muských ne
od kvintána. Hloupé je, e zítra touto dobou ji zase bude brousit nìkde po Chotkových sadech a já abych ji hlídal znovu.
Ale kdo bude hlídat tebe, Vìro?
Snad chtìla øíci: vzpomínka na pana Lába a na tebe, ale
nevytvoøilo se jí to jasnì v mylenkách a jen ret jí nìkolikrát
lítostivì zacukal.
Napøesrok sem jistì zase pøijede, mínila. Ale on prudce
zavrtìl hlavou.
Ani zdání! Za rok bude tato bouda zaruèenì ji zavøena,
bude vaøit marmeládu. Nemyslím, Vìro, e my dva se uvidíme
tak hned, zajikl se.
Ale tak nebo tak, já na tebe nikdy nezapomenu, pronesla
tie, a pan Láb se jí nadobro vytratil z mysli a don Pablo i don
Pedro zapadli do nepamìti.

A tu vyslovil to, co bez jeho vìdomí v nìm uzrávalo hned
od chvíle, kdy se v parku musil poklonit její bystrosti, a co bylo
zaseto snad ji tenkrát, kdy poprvé vrazil do oblasti jako mstivý nepøítel.
Myslím, øekl jak jen dovedl nejhloubìji a nejdospìleji, myslím, e bychom si mìli dát slovo, e se vezmeme. Nebude to
tak dlouho trvat, jak se ti zdá. Prùmyslovku si odbudu za ètyøi
roky, vojnu za dva. To mnì bude jedenadvacet let
a nepochybuji, e budu ji dobøe znám v odborných kruzích.
Tobì bude sedmnáct, to se výbornì k sobì hodí, a maturitu
mùe dìlat a po svatbì.
Hlava se jí zatoèila. Jetì pøece nebyla ani sleènou a on
jetì nebyl ani pánem - a ji se mìli zasnoubit?
A musím hned øíct ano nebo ne? pípla tie jako hrdlièka.
Teï bych ji snad mìl políbit, kmitlo se Jarkovi hlavou a hrdlo se mu stáhlo, jako by si sám byl udìlil svou proslulou ránu
nad ohryzek.
Já dnes jetì neodpovím a líbat se nebudeme vùbec nikdy, pronesla do jeho zmatku s jasnovidem, nad kterým uasl
jetì víc, ne kdy uhodla jeho jméno.
Nikdy bych se ani neopováil políbit takovou dívku, jako jsi
ty, takovou geniální dívku! vykoktal nadenì, èervený jako
pivoòka.
Mìla jen velmi zmatenou pøedstavu o tom, co slovo geniální znamená, ale vìdìla, e nìco neobyèejného. A cítila, e je
opojné, kdy je vyslovuje Jaroslav Kohout.
Tedy mi ji nikdy nebude nadávat bláznù za tu panìltinu a nikdy se mi nebude posmívat za to, co jsme tady spolu
proili?
Pøísahám, e nebudu, ujistil horoucnì a oèi ho podezøele
pálily. Ale øekni koneènì, jestli... moná snad nìkdy 

Tu s dùstojností, kterou by asi v takové chvíli mìla nejhrdìjí dona Elvíra, poloila mu na ramena koneèky prstù, zadívala se mu do oèí, podezøele se lesknoucích, a pronesla slavnostnì:
Deus lo volt! je v tu chvíli on.
Nebyl s to pohnuti brvou, ale mìl pocit, e zemì ubíhá pod
jeho chodidly, e jiji padá do ohromného prostoru kosmického - a e vùbec nikdo nikdy nebyl a nikdo nikdy nebude
astnìjí, ne je v tu chvíli on.
A snad by v nìmém vytrení byli stáli jetì dlouho, kdyby
se z èerné ji tmy nebyla vynoøila ruka a souèastnì neozval
hlas bodavý zlobou a nalomený lítostí:
Jezusmarija, s kým to tady stojí? Dvì hodiny na tebe èekám, hodinu tì hledám a ty, uliènice, by ses snad toulala
do pùlnoci, nebýt mé opatrnosti!
A ruka, vrásèitá, ale pevná, odrazila Jarku, a klopýtl, chytla
Vìru za rameno a táhla ji, jakoby byla neivým pøedmìtem,
který tøeba zachránit z hoøícího místa.
Neastnice! Vdy jsi pøece mìla jít k panu Lábovi! Vdy
jsem tì poslala k ulechtilému starému pánu, aby ti vyèistil
hlavu od nepøístojných mylenek! A ty? Ty se místo pouèení
od moudrého starce potlouká s nìjakým cizím klukem! Ó
Vìro, neastná dcero neastné matky, co z tebe bude?
Vdy se mi teï ani ji nechce podívat do oèí!
Ale Vìra se do nich podívala velice klidnì a jen malinko soucitnì a øekla zbyteènì hlasitì:
Ty tvoje vere, babièko, pøece jen nejsou docela pravdivé.
Já vìøím v pøátelství bez klamu vzápìtí. To jenom staøí 
Dál to Jarka nezaslechl, ale namíøil se zase v celé výce
a znovu zazáøil:

Ona je opravdu geniální! Nic mi nemusí ji slibovat, vecko
je v tom, co øekla teï. Ale já jsem pøece také geniální - a svìt
bude ná. Co záleí na nìjakých esti letech? Potom se zase
uvidíme, babièka na nás u nevpadne a dìdek bude dávno
v pekle!

