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Přemysl Otakar a nevinná Panna

Vlak mi ujel zrovna před nosem.
Pln zlosti obrátil jsem se k svému průvodčímu redaktoru Cífkovi a řekl

jsem mu: „Tak vám děkuji. Váš chvályhodný zvyk přijít zrovna včas, aby se
nemusilo čekat, se osvědčil. Ale proč zkoušíte svoji moudrost na mně? Nyní
račte se odebrat k své manželce a zahrabte se do peřin, já zatím budu čekat
do rána v čekárně.“

„Ale, prosím vás, nenadělejte tolik hluku,“ odpověděl klidně přítel
Cífka. „Tady jsme ve Vídni, odkud jedou vlaky každou chvíli, ne jako tam
někde u vás ve Vystrkově jednou za týden.“

Vytáhl jsem z kapsy jízdní řád. Bohužel nejely vlaky každou chvíli,
nýbrž byl jsem vskutku nucen čekat na příští rychlík více jak čtyři hodiny.

Podal jsem Cífkovi ruku a posílal jsem ho domů. Můj vážený kolega
však prohlásil, že pociťuje jako svou povinnost neopustit mě v těžké chvíli.
A hned navrhl, abychom jeli zpět do města, že ví o pěkném kabaretu, kde k
ránu bývá teprve živo.

„To tak, abych zmeškal podruhé,“ odpověděl jsem rozmrzele.
„člověče,“ počal mi nyní můj přítel kázat přísných hlasem, „jednou za

deset let přijedete do Vídně, a tudíž vám neuškodí, podíváte-li se, jak vlastně
velké město vypadá. Nechcete-li zpět do města, najdeme něco zde nablízku
a těch několik hodin do rána uteče nám jako voda.“

Zanesl jsem skrovná svá zavazadla do šatny a vyšli jsme do tmavé noci.
Kráčeli jsme širokou třídou podél hostinců a kaváren a potkávali jsme

vojáky a ženy a vůbec všelijaké noční obecenstvo. Potom jsme zahnuli do
úzké ulice. Přečetl jsem si cizokrajný název skvěle osvětlené noční kavárny s
těžkými tmavými záclonami v oknech a pravil jsem k svému druhu: „Víte-li
pak, že jsem chodíval před léty do téhle místnosti? Ještě jako malý student.“

„Taky je to již dlouho, co jsem zde nebyl, ale znám to tu rovněž. Bývá
tady veselo. Chcete-li, pojďme se podívat dovnitř, nebude-li se nám to
Iíbit, můžeme zas odejít,“ navrhoval Cífka.

Vrátný se nám u dveří pěkně poklonil a vešli jsme. Veselo tu bylo.
Lidstva dost, všecky stoly obsazeny, děvčata ve velkých kloboucích s péry
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a okolo nich načesaní i rozcuchaní flámové u piva, vína i kořalek. Dým z
cigaret štípal do očí.

Zamřil jsem rovnou k malému stolku u zdi, kde seděl toliko jediný
člověk, pověsil jsem si klobouk a kabát a bez dovolování jsem si přisedl.
Cífka následoval mého příkladu.

Než naše osamělost se mu příliš nelíbila. „Poslouchejte,“ řekl za malou
chvíli, „co vám to napadlo sednout si sem do kouta? Támhle, vidíte, je velký
stůl, a sedí u něho jen dvě děvčata…“

„To tak, “ odpověděl jsem zkrátka,“já je budu tady do rána napájet a
pak odjedu! Taký už nejsem.“

Po těchto mých slovech objevil se na tváři našeho osamělého souseda
široký úsměv. Taky jsem si toho všiml, ale Cífka, jenž se chtěl mermomocí
bavit, oslovil hned našeho soustolovníka: „Račte být taky Čech?“,, Ne …
Totiž já jsem Čech, ale jsem Žid,“ odvětil neznámý.

Nyní jsem si ho teprve pořádně prohlédl. Na Žida jistě nevypadal. Rty
měl ovšem trochu větší a hodně červené. Jinak na jeho vzhledu nebylo nic
nápadného. Byl drobné postavy, obličej měl snědý a pravidelný, malý nos,
hnědé vlasy a světlý knír, nepřistřižený ani ne nakroucený. Do očí bil jeho
ošklivý zvyk, totiž, že si jezdil rukama stále po šatech, po límci, po obličeji
a po vlasech.

„Účastnil jste se asi zdejšího sionistického sjezdu,“ navazoval přítel
Cífka nit rozmluvy.

„Já?“ odvětil náš soustolovník, „co vás napadá! Co je mi do toho?“
„Odpusťte,“ spustil Cífka svým kazatelským hlasem, „hlásí-li se někdo

k židovství, jako vy před chvilkou, je to jen pěkné, všímá-li si ideálů svého
národa, a tím sionistická myšlenka a touha po palestinské vlasti bez odporu
je.“

„Nemyslete si, že nemohu žít bez vídeňských kaváren,“ bránil se
neznámý. „Stěhoval bych se s lehčím srdcem do Palestiny než všichni
sionisti. Ale co tam máme dělat? Je přece jedno žít pod tureckou vládou
nebo pod rakouskou?“ Přisvědčili jsme.

„Palestinu lze chápat taky jako pouhopouhý ideál,“ namítl můj kolega
redaktor, „člověk může zůstat v cizině a přitom se starat o blaho příslušníků
svého národa.“

„Nejdřív bych se musil se svými soukmenovci dorozumět,“ bránil se
náš soused. „Myslíte snad, že mám všechno nechat a začít se učit hebrejsky
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a starošpanělsky a slovansko-nněmecko-židovkému žargonu? A i kdybych
se všem těm věcem naučil! Co bych tím komu pomohl? Pochopujete snad,
proč se ti lidé, když se jim v Rumunsku špatně daří, nestěhují do Bulharska
nebo do Bosny? Víte snad, proč židovští vystěhovalí dělníci vrací se z
pohostinné Francie do nepřátelského Ruska?“

„Není nutno, abyste obracel svůj zřetel k cizím zemím, neznáte-li
tamější poměry.“

„Chcete tedy, abych zde v noční kavárně přítomné své soukmenovce
umravňoval? Nebo mám se starat o hospodářské povznesení Rótšilda?“

„Proč se tedy hlásíte k židovství?“ tázal se udiveně Cícha. „Vychován
jste byl asi česky?“

„Co vám mám odpovědět, když se mne rovnou ptáte?“ řekl náš
soustolovník. „Je to pěšky jako za vozem. Dříve mi ovšem tyhle věci mnoho
vrtaly mozkem. Ale co je mi do vašich přihrádek, kam jste si zvykli
pohodlně lidi zařazovat?“

Tu neznámý obrátil sklenku koňaku vzhůru dnem; pak pokračoval:
„Ovšem, že jsem byl vychován česky. Jsem z docela českého kraje. Moje
rodiče znali zajisté také dobře německy, a nemýlím-li se, vedli své obchodní
knihy po německu.

Jak víte, rodinná výchova není valná ani u lidí, kteří nemají nic jiného
na práci, nadtož u obchodníka, kde i žena je od rána do večera zapřažena.
Je přirozeno, že já se naučil německy až později, když jsem byl na školách.

O cizích řečích měl jsem v útlém mládí divnou představu. Domníval
jsem se, že v každé zemi mluví se dvojím druhem řeči, česky a německy;
takže na příklad ve Francii mluví se česká francouzština a německá
francouzština. Česky hovoří lid a německy obchodníci, když nechtějí, aby
jim služky, děti a kupci rozuměli.

Zbožní moji rodiče příliš nebyli; a v místě vůbec nebylo kostela jejich
vyznání. Slovo žid jsem slyšel pouze od kluků a dokud jsem nechodil do
školy, pokládal jsem je za nadávku a stejně jsem křičel: žide! na ostatní
uličníky, jako oni na mě.

Škola teprve mně poučila o tom, že je na světě židovské náboženství, a
že je to moje víra a mých rodičů. Ale že by židé byli zvláštního původu, o
tom jsem dlouho nevěděl.

Do školy se mnou chodil hoch ze zbožné rodiny, jménem Lévi, a ten
mě, tehdy asi osmiletému, vysvětloval, že Židé jsou zvláštním národem,
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který přišel v tyto kraje z Palestiny. Vysmál jsem se mu, neboť se mi to zdálo
naprosto neuvěřitelným.

„Vždyť my vypadáme i jinak než ostatní lidi!“ – pravil můj spolužák
uraženě.

Lévi vskutku vypadal jako pravý syn mého národa. Měl ohnutý nos,
kudrnaté vlasy a hlavu jako kuličku. A já neměl jsem tehdy smyslu pro tyto
tělesné znaky a se smíchem jsem tvrzení svého druha popřel.

„A jak to tedy přijde – řekl malý Lévi – že kluci hned poznají, co jsme,
ať přijedeme třeba někam, kde jsme docela cizí?“

Pro svou osobu měl jsem pravdu, když jsem tuto věc zamítl jako
nesrovnávající se se skutečností.

Před svými katolickými spolužáky měli jsme ovšem velkou výhodu,
že jsme se nemusili učit celé stránky nazpaměť a nedostávali jsme také
pětky. Pro nás bylo náboženství nejpohodlnějším vyučovacím předmětem.
Snažili se nám vpravit hebrejské čtení, s malým ovšem výsledkem, čtli jsme
také biblickou dějepravu a poslouchali vypravování o dějinách Židů ve
středověku.

Toto vyučování nemohlo v dětské duši zůstavit nižádného dojmu. Ať
to bylo ve století šestém nebo šestnáctém, ať se děj odehrával v Evropě
nebo v Africe, vždy se opakovala tatáž věc: Židům se dobře vedlo, domácí
obyvatelstvo závidělo jim jejich poklady, vtrhli do židovského města, loupili
a vraždili. Ani jediné jméno neuvízlo člověku v hlavě.

Jak docela jinak působily české dějiny! Jejich představiteli nebyli
ustrašení ubožáci, kterým chátra brala peníze a jež vraždila, nýbrž smělí
hrdinové, kteří šli v zápas s celým světem. A i když podlehli přemoci, byla
jejich záhuba ještě rekovnou.

Nic mě tak nedojímalo jako smrt krále Přemysla Otakara na
Moravském Poli. Kdykoli jsem si připomněl smutný konec tohoto udatného
a mocného českého vladaře, byl jsem pohnut až k slzám. Jenom dítě má tak
citlivou duši, aby se do dějinných postav mohlo zamilovat, a aby myšlenku
na ně nosilo ve své hlavě po celý život.

Později mi zde ve Vídni půjčil týž Lévi dojemný příběh odboje a
smrti židovského hrdiny Bar-Kochby. Ale mladé nadšení se nevrátilo. No,
uctívání Přemysla Otakara taky špatně skončilo.

Řiká se, že je poturčenec horší Turka. V tomto dosti pravdivém rčení
je dle mého názoru skryta bezdůvodná výčitka.
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Myslete si, že přijdete k takovému Turkovi a řeknete mu: Mehmede
Saviči, vzpamatuj se, tvůj dědeček byl Slovan. A s rodokmenem v ruce mu
toto své tvrzení nad světlo jasněji dokážete.

Co si má Mehmed Savič počít? Odpřísáhnout islám, jehož příkazy od
mládí plnil, napsat sultánovi, že vystupuje z turecké armády, a propustit pět
ze svých šesti žen?

Bezpochyby vám Mehmed Savič řekne: Kliď se k čertu!
– Neboť člověk žije jen jednou a lidský život, není-li docela bezcenný,

má své základy, zdi a jiné součástky jako samostatná budova. Zkrátka, není
to rukavice, kterou lze, kdykoli se

vám zlíbí, obrátit. Snad se vám bude zdát, že mluvím sám proti sobě.
Ale jak víte, někdy spadne i činžák.

Tedy s Přemyslem Otakarem to skončilo tak: Ztratila se Křesťanská
panna. Bylo zjevno, že ji Židi zadělali do macesů. Mladý nadějný advokát
se chopil lidové pověry, vystoupil jako obhájce ohrožených dívek, udělal si
jméno a založil si politickou budoucnost.

Jsou otužilí muži, i mezi lidmi mého vyznání, kteří si ze štvanic mnoho
nedělají a sami dělají vtipy po hospodách o panenské krvi. Ale já byl
mlád, nezkušený a snad i slaboch. Nebylo mi lhostejno, když za mnou
prozpěvovali kluci:

… holku podřezali,
krev z ní vycucali,
aby nesmrděli.
Rovněž vytloukání oken nepatří mezi obzvláštní příjemnosti

pozemského života, totiž aspoň pro stranu, která je tu ve stavu trpném.
Do obchodu kde bývala matka často samotná, přicházeli opilci a

vyhrožovali, že takhle to dál nepůjde, abychom zabíjeli jejich děti.
Strachem a hanbou neodvážil jsem se na ulici. Kamení, které nám

naházeli do oken, jsem si schoval na památku a chodil jsem se na ně dívat
v trpké hrdosti nepřítele lidu; ale ani tato skromná radost dlouho netrvala:
neměl jsem na to povahu.

Odstonal to Přemysl Otakar, ačkoli za to nijak nemohl. Jeho obrázek
vystřižený z Dolenského dějin, který visel nad mým stolkem, sundal jsem
ze zdi. A vůbec snažil jsem se přervati všechna pouta, která mě pojila s
rodným krajem, kde mě již nic netěšilo.
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Odjel jsem do Vídně a přiměl jsem rodiče, kteří byli beztak staří, aby
prodali svůj domek a přijeli za mnou.

Nedlouho potom, když jsme přesídlili, přijel sem taky můj bývalý
spolužák a druh z mládí Lévi, o kterém jsem vám již vypravoval.

Řekl mi, že se cítí doma jen mezi Židy. Vyhledal si společnost souvěrců
a mě taky několikrát vzal s sebou. Ale já jsem se necítil mezi nimi jako
doma a nebavil jsem se. Byl jsem stále jaksi na rozpacích. Spíš ještě si tak
pohovořím v Prátru s krajany. Ale co je to platno… Nevinná panna leží
mezi námi … „S povzdechem vylil si náš zábavný soused nový kalíšek
koňaku do hrdla. Nebyl to první od té chvíle, co jsme si přisedli; pozorovali
jsme s lítostí účinky alkoholu, které byly již na hovorném muži sdostatek
patrny.

„Nevidíte taky bílé myši?“ otázal se soucitně Cífka.
„Ne, ale jiná Kuřata,“ odvětil neznámý, přehrnul si límec svého kabátu,

podepřel si hlavu rukou a klímal.
Sklepníci zhasli několik žárovek a začali stavět židle na stoly. Proud

denního světla vnikal do místnosti. Zaplatili jsme a ubírali jsme se v ranním
úsvitu zpět k nádraží, míjejíce mlékařské vozy a v šátky zahalené
pospíchající ženštiny.
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Povídka s rodozpytem

Byla jednou jedna mocná říše. Její území se rozkládalo od východu k
západu a od severu na jih. – -Vládl tam moudrý panovník za pomoci dvou
sněmoven. Členy horní sněmovny jmenoval sám a dolní rozpouštěl jeho
ministr, jakmile se odvážila hlasovat jinak, než mu bylo po chuti. Byla to
zkrátka konstituční monarchie.

Jako každý stát, měl i tento svoje dobré zákony, které pečovaly o
udržení veřejného pořádku a řádu a byly důkazem vyspělosti obyvatelstva.

Chloubou celého zákonodárství byly paragrafy o urážce Veličenstva.
Neboť tato šťastná říše měla dva. První se týkal panujícího krále a druhý
členů jeho domu.

Urážka Veličenstva byla pokládána za sprostý zločin. Tomu, kdo se
takto provinil, byly ostříhány vlasy a vousy, oblékli ho do trestaneckých šatů
a aspoň dvanáct měsíců lepil kornouty.

Dobrodiní těchto zákonů využívala často individua bez přístřeší a
charakteru, nemající dosti odvahy ke krádeži a loupeži a domáhala se tímto
způsobem delšího zaopatření ve státních vězeních, jediných to humanitních
ústavech, kam člověk může býti přijat bez přílišného ohýbání hřbetu a peti-
cionování, vůbec bez snižování vlastní své osobnosti.

Zákon týkající se členů panovnického rodu byl poněkud nejasně
stylizován. Týkal se také mrtvých princů a vladařů, ale z textu nebylo
zřejmo, až do kolikátého kolena. Tato okolnost se stala během doby
příčinou vážných vnitropolitických nesnází státu.

Když po velikém státním bankrotu byla lidu milostivě udělena ústava,
byly zákony a jejich nejasnosti a mezery vykládány velmi liberálně. Ale po
dlouhé periodě vnitřního a vnějšího míru počali státní návladní vkládati více
horlivosti do svého řemesla a chytati vítr, který vál zhora.

I stalo se, že známý národohospodářský pracovník profesor Balaberigh
vydal statistiku mzdových poměrů v říši za posledního půlstoletí. V této
knize uvedeny byly také průměrné mzdy na rozsáhlých panstvích zesnulého
již prince Skandermanna, které obnášely, přepočítány na naši měnu, 43 a
půl haléře na den.Tato věc způsobila značné pohoršení, policie odvezla celý
náklad knihy a nakladatel, tiskař a autor šli lepit kornouty na dobu tří až
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osmi měsíců. Státní návladní, který v tomto případě intervenoval, dostal 5
rupií měsíčního přídavku.

Brzy na to následovaly rychle po sobě procesy tří historiků. První z
nich tvrdil, že známý z třicetileté války král Géro V. neplatil svým vojákům
žold a svým věřitelům dluhy – autor dostal šest měsíců káznice a příslušný
státní návladní byl povolán k nejvyššímu apelačnímu soudu do sídelního
města; druhý historik dokazoval, že manželka Pellegrina III., který vládl za
doby prvního křižáckého tažení, čistila si, jako všechny dámy v onom čase,
svůj nosík prsty – autor dostal devět měsíců nucené práce a státní návladní
řád zlatého slona s brilianty; třetí konečně se zabýval osobou normanského
knížete Hudribuda, od něhož panující rod odvozoval svůj původ,a byl toho
názoru, že se tento odvážný rek živil loupeží, jako valná část jeho krajanů
a vrstevníků – autor si odseděl patnáct měsíců na bezpečném místě a státní
návladní byl povýšen do šlechtického stavu.

Od těch dob jakoby uťal. Spisovatelé stávali se hrozně opatrnými,
měřili dvakrát, než jednou řízli, spravedlnost skládala ruce v klín a nudila se.

Tenkráte žil v malém venkovském městě státní zástupce, který měl
velmi nepokojnou ženu. Toužila po mimořádném povýšení a co chvíli
říkala svému manželi: „člověče, ty mě utrápíš! Chceš, abychom zhnili v
tomto šosáckém hnízdě?“

Chudák muž nadarmo si lámal hlavu, neviděl žádného východiska z
trapného postavení. V městě vycházelo pouze pět týdeníků a čtrnáctideníků
vyplňovaných inzeráty, místními klepy a zprávami z obecního
zastupitelství.

V témž venkovském městě žil učitel, který sepsal novou čítanku pro
obecné školy.

Náš státní návladní neskládal sice v tuto událost pražádnou naději,
ale listoval přece v této knížce, určené pro útlou mládež, jednak proto,
poněvadž se nudil, jednak, poněvadž se obával, aby během doby vůbec čísti
nezapomněl.

V čítance byl článek, pojednávající o opicích, a v článku věta: „Opice
jest zvíře nehezké, které svým vzezřením a pohyby, připomínajícími někdy
člověka, vzbuzuje v nás odpor.“

Větu tuto zatrhl si státní návladní modrou tužkou. Byl osvícený muž a
darwinista, a proto uvažoval následovně: „Všichni lidé pocházejí od opice,
tedy i náš nejjasnější panující rod. Urážka opice je tedy urážkou předka
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našeho panujícího rodu a dá se na to užít paragraf o urážce člena
královského domu.“

Nešťastný učitel byl odsouzen na šestnáct měsíců do žaláře a náš milý
státní návladní byl povolán na právnickou fakultu na stolici přirozeného
práva.

Tato věc však neprošla hladce. Klerikální politické i duchovní
organizace protestovaly proti jmenování neznaboha a postavily se na stranu
uvězněného. Proti nim spojili se ujeden šik volnomyšlenkáři a spolek pro
ochranu Kuřat. Pořádaly se demonstrace a vznikly výtržnosti , takže král
, aby uhájil svou autoritu, byl přinucen přistoupiti na změnu režimu a
povolati k vládě koalici přátel Kuřat a volných myslitelů.

První čin nové vlády byl, že byla vydána zvláštní prováděcí nařízení k
oběma stávajícím zákonům, kterými obdržely opice privilegované postavení
v říši, asi takové, jako měli v starém Egyptě krokodýlové.

Povídka s rodozpytem 9





Obchod s mrtvolami

V Praze v malé vinárně na Starém městě seděl doktor Šutera, tlustý občan
široké, dobromyslné tváře. Byl tu denním hostem, celé večery takto trávíval,
pravou rukou opíraje se o mramorovou desku stolu a hlavu světobolně
skloněnou nad pohárem, v němž jiskřil zlaty mok.

Kdo by byl znal pouze klidnou existenci tohoto rozumného a
střídmého ctitele dobrého doušku, nebyl by jakživ na to pomyslil, že
obohatil sbírku svých známostí o důležitou a slavnou osobnost.

Doktor Šutera nebyl ani turista ani se neúčastnil lyžařských závodů,
vzdor své tloušťce se na vodě neudržel a nikdy ve svém životě neopustil
na dlouho Prahu a svou kancelář. Jediný sport, který provozoval, byla
literatura. Vydával již deset let měsíčník, věnovaný krásnému písemnictví a
umělecké kritice.

Stanovisko tohoto časopisu k uznaným veličinám světového i českého
umění bylo naprosto odmítavé. Člověk chtě nechtě se divil, kde ve
vydavateli, v tomto bodrém muži, vzala se taková odvaha, neboť list byl
rozšířen po všech větších pražských kavárnách. Doktor Šutera ze starých
spisovatelů ctil pouze blahoslaveného Anastazia a astrologa Nostrada-ma,
ze žijících pak francouzského romanopisce Trnc-ď Osei-lle a z českých
umělců ony ideální jinochy, kteří mu nosili zadarmo své příspěvky a nespali
tři dny rozechvěním, když jim dopisnicí oznámil, že jejich práce otiskne.
Tito mladí lidé nebývali vždy z nejhorších. Nalézal se mezi nimi i Hoblar,
jehož jméno má dnes již svůj zasloužený dobrý zvuk. Napsal asi třicet
básniček, a pak zemřel v mladých letech na bídu a souchotiny.

Doktor Šutera miloval klid. Proto chýlil dnes smutněji hlavu než kdy
jindy, neboť u vedlejšího stolu zasedla si k vínu hlubná společnost mladých
adeptů výtvarných umění a ti hoši křičeli, tloukli pěstmi a sklenicemi do
stolu a házeli po zemi červené úlomky kostiku, které vybuchovaly v
praskotu a dýmu.

Jediný starší člověk seděl v kruhu této mládeže, Augustin Klokan,
lyrický básnic. Byl to hubený, vytáhlý člověk a svým zrakem jako ze skla
a podivným držením těla dělal dojem indického fakíra. Ve vlastním životě
měla proň cenu jen ta věc: napsal dvě, tři básničky do roka, které staří,
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plešatící hoši s vlhkým zrakem přednášívali po hospodách, když táhlo k
ránu. Celý ostatní svět-čím mu byl? Směs lidí od nichž za příznivých
okolností bylo lze si vypůjčit peníze. Nerozeznával v tomto jej
obklopujícím množství nepřátele od přátel.

Augustin Skokan vjel si zpytavě rukama do obou kapes obnošené své
vesty a shledával krejcary. Výtěžek své výzkumné cesty rozložil na úzké
dlani a prohlížel jej zvědavě kalícím se již zrakem.

Po chvíli vzpřímil hlavu, zvedl se loudavě ze svého místa a přisedl si k
doktoru Šuterovi. Rozchechtal se a pravil: „Jak se máte, pane doktore? „

„Děkuju,“ odpověděl odměřeně tázaný, který tušil úklady, skrývající se
v tomto projevu zdvořilosti.

„Nemohl byste mi půjčit pět korun?“ pokračoval básník v rozhovoru.
Doktor Šutera zavrtěl pouze záporně hlavou.
„Tak čtyři?“
„Víte přece, že zásadně nepůjčuju.“
K veliké nelibosti doktorově se tato rozmluva docela nerozumně

protahovala, ba konečně vmísil se v ni i stůl mladých umělců. Vlasatý
malíř Hochman pokřikoval výsměšně k druhému stolu: „Tlusťoušku, jste to
škrob!“

„Pane Hochmane, jste sice ještě velmi mladý, ale trochu rozumu byste
také mohl mít.“ Těmito slovy obrátil se doktor Šutera na povykujícího
jinocha. „Přijde-li někdo ke mně a řekne mi: Mám hlad! milerád mu něco
zaplatím. Ale podporovat člověka, o kterém vím, že všechno ihned propije,
je to v mých očích hřích proti zdravému rozumu.“

„Ale když takový chuďas natáhne brka, tak se slétnete hned všichni
jako supi a hlásíte se o dědictví. Mrtvému nesmí potom nikdo zkřivit ani
vlásku na hlavě. To by byl oheň na střeše. Mrtví jsou totiž příjemní lidé.
Nejedí ani nepiji, do ničeho nemluví. A trochu toho pochybného potěšení
z nesmrtelnosti jim každý rád dopřeje.“

„Na co to narážíte?“ otázal se hněvivě doktor malíře.
„Na co? Třeba na Hoblara!“
„Odpusťte, pane Hochmane, Hoblara nelze srovnávati s nikým z vaší

ctěné společnosti. Hoblar byl vždycky velice slušný člověk, který věděl,
co se patří. Šel-li s návsi do hostince, poručil si malé pivo a seděl u něho
třeba čtyři hodiny. Když jsme mu řekli: Pane Hoblare, proč si nedáte ještě
jednu? Dá se to zde pít. Tu odpověděl prostě: Nepiju nikdy víc. Objednali
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jsme si večeři a pravíme: Pane Hoblare, proč tu nevečeříte taky? Pak řekl
jednoduše: Jedl jsem již doma. – Vidíte, páni tomu se říká takt.“ Po těch
slovech doktor Šutera zaplatil a odešel.

U dlouhého stolu trval povyk ještě nějakou dobu, pák se hosté počali
rozcházet. Pouze Augustin Klokan zůstal sedět na svém místě a opíral si
těžkou hlavu dlani.

Vrzly dveře. Bohudíky, přece jenom přijde ještě někdo na besedu,
pomyslil si opuštěný host a obrátil svoje znavené zraky ke dveřím.

Do místnosti vstoupil člověk prostřední postavy, žluté přepadlé tváře a
černých hustých vlasů, které mu padaly do čela. Kráčel přímo k Augustinu
Klokanovi a podal mu ruku. „Nazdar, příteli Dneska sám?“ A nový příchozí
pomalu svlékl svůj plášť, pověsil černý svůj širák a přisedl si.

„Nazdar, Hoblarel Dlouho jsme tě již neviděli,“ přivítal hosta Augustin
Klokan, a nebylo mu jaksi divno, že se setkává takto ve vinárně s obyvatelem
olšanského hřbitova.

Hoblar seděl jako vždy pohodlně stranou na své židli. Chvílemi
pokašlával.

„Viděl jsi, jak pěkně vypravili tvoji knížku?“
Souchotinář pokynul hlavou.
„Dělá ti to radost, vid? Víš-li pak, že chtějí nyní vydat i tvoje dopisy?“
„Věř, Austine, jak člověk zemře, tak přestává být vůbec ješitným. Když

tak dnes vidím, že ze mne žije dvacet uměleckých kritiků a univerzitních
docentů je mi trochu krušno. Tenhle druh lidí byl mi již za živa dosti
podivný. Teď budou ještě pročuchávat moje špinavé košile.“

„Míníš tím svoji korespondenci?“ tázal se Augustin Klokan. „Odpuť,
že tě obtěžuji tak zbytečnými otázkami, ale jak se napiju stávám se trochu
nechápavým. Soukromé dopisy! Copak ti na tom záleží? Je v nich snad něco,
co bys nerad, aby přišlo najevo?“

„Ne,“ odpověděl Hoblar. „Není v nich nic závadného. Člověk musí
umět včas zemřít.“

„To zase neříkej, příteli. Ani neviř, jaké naděje byly v tebe kladeny. Co
jsi mohl ještě vytvořit!“

Hoblar se zasmál. Augustine, jsi přece jenom legrační osoba. Dospěl
jsi již let, kdy všichni blouzníkové přicházejí k rozumu. Ale kolem tebe jde
přirozený vývoj věcí, aniž by se tě tknul. Pořád ti straší v hlavě slova tvých
profesorů a knižní moudrost. Umění to je ti něco, co není z tohoto světa:
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Kdyby někdo řekl, že jsi darebák odpovíš mu třeba: Půjčte mi zlatku! Ale
kdyby někdo v tvé přítomnosti tvrdil, že dělání veršíků je dětinství, jsi s
to hodit mu sklenici na hlavu. Ty jsi řídká vyjímka. Ale ve všech jiných
případech je jakés takés zdraví velikým nebezpečím pro světlou památku
člověka. Zdravému přejde konečně trpělivost a řekne si jako třeba Machar
ve Vídni: Tenhle německy žid Taussig je ještě vždycky tisíckrát lepši,
než všichni naši lidi, kteří se stali u nás držiteli moci. Tenhle Taussig mi
alespoň umožnil, že mohu žít. Věc sama sebou je ovšem lehko vysvětlitelná.
Taussigovi bylo jedno, kdo se mu za čtyřicet zlatých v kanceláři dře. Ale
naši dali přednost zupákovi před básníkem, poněvadž je to pohodlnější.
Takovému starému poddústojníku který je zvyklý na subordinaci, může
pan profesor, když se rozzlobí, říct beze všech okolků: osle! Ale člověku,
který píše – to již tak dobře nejde. A když muž, jehož díla budou zachována
budoucnosti takto nutně vyvyšuje cizince nad krajany, nenahlížíš, že to není
štěstím pro národ?“

Hoblar se odmlčel. Potom se podíval na nástěnné hodiny a řekl je již
pozdě. Na shledanou!“ Vstal, ztrhl svůj plášť a klobouk ze stěny a zatřásl
svému druhu rukou, že mu to projelo celým tělem.

Augustin Klokan otevřel oči. Vinárník stál nad ním a mluvil k němu:
„Přece tu nebudete spát? Ostatně již zavíráme.“

Pozdní host shledal po kapsách peníze a mlčky se poroučel. V pusté
ulici při sporém plamenu svítilen šinula se vrávoravě jeho dlouhá silueta
indického fakíra.
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Staří a mladí

Uprostřed náměstí stála stará kašna s malým vodometem, který však jen za
řídkých slavnostních příležitostí vpíjel jakousi činnost. Kolem kašny seděly
mezi svými nůšemi na nízkých stoličkách hokynářky, a nebyl-li právě trh,
vyhřívaly se líně na slunci a hleděly bez velikého zájmu na podloubí, která
se táhla po celé jedné straně náměstíčka. V každém domě byl bud obchod
nebo hospoda. Malé krámky hrnčířů krčily se po boku velkých závodů s
vysokými výkladními skříněmi, které vábily koupěchtivé na odiv stavěnými
sukny, prádlem a různými drobnostmi. Kupecké krámy byly tu tři a na
největším visela modrá tabule se zlatými písmeny: Josef Karbuský.

Starému panu Josefu obchod již nepatřil, nýbrž jeho mladšímu synu
Štěpánovi. Starší bratr byl inženýrem a řídil kdesi v německém Porýní
samostatný technický podnik. V rodném městě ho již sotva znali. Starý
Karbuský trávil svůj zasloužený odpočinek u svého Štěpána a nestaral se již
o nic. (uhodil, opíraje se o svou tlustou višňovku, sem a tam po chodníku a
kostrbaté dlažbě a kouřil z jantarové špičky cigára. Byl ještě pěkný člověk,
hustý bílý knír měl nakrouceny po maďarsku a myslivecký klobouk seděl
mu vesele v týle.

Karbuští byli zámožní, ačkoliv starý začal takřka s ničím, byl však
odvážný a pohyblivý jako rtuť a žena jeho byla sama hospodárnost a
šetrnost. Také ji její choť od žádné práce nezrazoval, naopak později, kdy
mu jeho poměry již dovolovaly, přenechával jí i svou a šel si za svými
zábavami. Měl s několika druhy najatý revír a toulal se celé dny s dvojkou
po lese, v noci sedával v rozmarné společnosti po hospodách a jeho
dobrodružství s ženami získala mu pověst po celém okrese.

Znal kde koho v městě i v kraji a byl vskutku oblíben, mnohým lidem
prokázal i vzácné úsluhy a dobrodiní. Přesto však byl sobec čistého zrna, což
nejlépe cítila jeho rodina. Avšak i ve veřejném životě stejně se jeho povaha
projevovala.

O politiku se počal starat dosti pozdě, ještě později, než o zajíce a
koroptve. Činně zasáhl do ní teprve za náhlého vzestupu radikálních živlů v
Čechách ku konci let osmdesátých. Dělal volby se zvláštní dovedností, která
vůbec byla znakem jeho osoby i v ostatních věcech. Rozbíjel najatými lidmi
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schůze Staročechů a chudým lidem rozdával jménem volebního výboru
uhlí a šatstvo. Sám však nikdy nikam nekandidoval. Práce se mu zdála
jen potud užitečnou pokud ji člověk vykonává sám pro sebe. Vše ostatní
mu bylo jen pouhou zábavou. Snažení svých přátel po četných úřadech v
obci pokládal buď za malichernou ctižádost nebo za smutnou nutnost pro
ty, kteří musí různými postranními prostředky zvětšiti své ubohé příjmy.
Starý Karbuský toho nepotřeboval. Na novináře se díval ještě podivněji,
ne snad s pohrdáním, nebol nic lidského mu nebylo cizím, spíše s jakousi
blahosklonností. Nevěřil, že by některý z nich kdy odolal za pětku napsat
cokoliv a proti komukoliv. A také v životě se setkával stále s lidmi, kteří
zrovna tak rádi brali od něho peníze, jak on je dával.

Prvorozený syn jeho Josef měl téhož praktického ducha jako otec.
Pouze nad styky svého ploditele krčil nos. Byl aristokrat, chodil jako
Angličan bezvadně a prostě, navštěvoval pouze nejlepší místnosti a stýkal
se jen s lidmi ze společnosti. Všeobecných zájmů neměl takřka žádných,
názory své měnil podle paradoxů, kterých se dočetl a do svého rodiště
přijížděl zřídka a pouze na okamžik, a tu se jen stále divil zaostalosti města a
jeho obyvatel.

Mladší Štěpán byl ve svých chlapeckých letech tichý, nepřístupný
hoch, který povolně skláněl hlavu před temperamentností otcovou a byl jím
proto pokládán za hloupého. Štěpán se nebouřil, četl svoje knížky a hovořil
s nečetnými svými přáteli o věcech, jež ho zajímaly, a dlouho nedal nikomu
ve své rodině najevo, že se vůbec něco v jeho hlavě děje. Karbuský otec
zřídka kdy politizoval doma, byl přesvědčen o své ženě i o svých dětech,
že ničemu nerozumějí, a když již něco utrousil, co vyčetl v novinách nebo
slyšel na schůzích, Neuvil spíše jen pro sebe. „Ten jim dal!“ řekl třeba
nabíraje lžicí polévku.

„Kdo?“ ptala se matka.
„Edvard Grégr,“ odvětil otec. „To je vám docela nevzhledný človíček,

pobíhá po tribuně sem a tam, jednu ruku má v kapse a druhou šermuje ve
vzduchu. Ale mluvit zná! Český národ je vymačkaný citron, zrovna tak to
řekl. To je chlapík!“

„Čím je?“ tázala se matka.
„Doktorem. Snad je advokát,“ odpověděl Karbuský otec. „Kdyby se

raději staral o svou kancelář,“ pravila matka. „Těmhle věcem nerozumíš,“
odbyl ji manžel. Štěpán úst neotevřel, ale v duchu se smál všem. Český
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národ je vymačkaný citron! Kdyby si už raději dali s těmi planými
radikálními frázemi pokoj! Všichni mlátí hubou, naparuji se, omílají staré lži
a nikdo nic kloudného nedělá.

Pivot otcův zdál se Štěpánovi pohoršlivým. Domníval se, že člověk
politicky činný musí svým spoluobčanům jíti dobrým příkladem vpřed a ne
pít s ledajakými lidmi po hospodách, že musí se vzdělávat a nikoliv čerpat
všechen svůj politický rozum z úvodníku svého denního listu. Pozvolna se
Štěpán osměloval a počal projevovati před otcem svoje odchylné názory. Ale
stahy Karbuský byl kupodivu a mimo všechno očekávání velice shovívavý.

„Tvůj Grégr řeční a řeční – ale o nejslavnější otázky naší doby ani
nezavadí. Ani o socialismu nemá ponětí,“ řekl kdysi Štěpán otci.

„Tož, aby se u tebe na to přeptal!“ posmíval se starý Karbuský. „Věc je
přec docela jednoduchá: Chuďasové taky by chtěli trochu lépe žít. A bylo
by záhodno, aby dělnici měli větší platy, pak taky my obchodním něco z
toho budeme mít. A taky by se měl stát postarat, aby člověk, když dře po
celý život, nemusí k stáru jít žebrotou.“

„Ať nepropijou všechno a ukládají si, dokud jsou zdrávi!“ mínila matka.
„Tomu vůbec nerozumíš!“ obrátil se Karbuský k ženě.
„Chuďas má hlad za zlatku a bude snad dávat šesták stranou?“

Syn přicházel také s jinými věcmi: Mluvil o abstinentním hnutí – starý
se smál a dělal vtipy. Mladý dokazoval důležitost náboženství pro jednotlivce
a celek – starý krčil jen rameny. Do kostela nechodil ale tím nijak nechtěl
pochybovati o pravdivosti církevního učení. Dělal pouze, co ho bavilo,
nebo z čeho měl úžitek. Také kdysi slyšel, že se Země točí okolo slunce, a
že člověk je příbuzný s opicí. Nehloubal o tom, bylo mu to srdečně jedno.
Věděl něco o Husovi, o Žižkovi, o Prokopu Holém a ctil tyto dějinné
postavy prostým obdivem lidským k hrdinům rodné země, ale nikdy by
ho nebylo napadlo, aby si přečetl nějaký traktát kostnického mučedníka.
„Nechci byt již učenějším, než jsem,“ říkával Štěpánovi. „Čti si ty, však
můžeš, já ve tvých letech měl jsem se zatraceně co ohánět, než abych byl
měl na to kdy.“

Otec Karbuský jako doma se nebouřil nad novými myšlenkami, tak
i venku se nezúčastnil štvanic proti jejich nositelům. Ne snad z dobráctví,
nýbrž vlivem svého syna, který postupem času vymohl si na něm jakousi
úctu vůči sobě. A byly bouřlivé doby, které rozdvojovaly celou českou
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veřejnost na dva nepřátelské tábory, a násilnosti na rozumující a vyzývavé
menšině nebyly ničím řídkým.

A ponenáhlu se všechno uklidnilo. Poměry se změnily. Staří radikálové
vzali svým protivníkům z úst moderní hesla a stali se nejhoršími oportunisty.
Jiní se odmlčeli nebo ustoupili neslavným způsobem z veřejného života.
O jednom bylo již dlouhou dobu známo, že nejezdí si do Vídně než pro
diety, druhému se vytýkalo, že půjčuje na vysoké úroky, třetí zemřel jako
starý mládenec a národní instituce dožily se trpkého zklamání, když vyšly
u tak bohatého vlastence docela naprázdno. Navrch přišel kdysi ne právě
oblíbený doktor Kramář, koupil Národní Listy a organizoval nejlepší lidi.
Seskupilo se kolem něho dosti snaživců advokátů, kteří jinde už svoji roli
dohráli, profesorů, kteří před časem si myslili na habilitaci a stali se politiky,
když jim sklaplo, a průmyslníků, kteří nechtěli nic jiného než svatý pokoj.

Štěpán si založil rodinu. Nezměnil se příliš. Scházívalo se u něho asi
patnáct stejně smýšlejících přátel, rokovali a četli. Byli to vesměs bezúhonní
lidé, vzdělaní, z velké části abstinenti, vedli vzorný rodinný život a náleželi,
až na několik vyjímek, všichni k úřednickému stavu. Nenávist vůči těmto
novotářům pominula docela, kde kdo si jich vážil, ale vlivu neměli téměř
žádného. Někdy si vypravovali příhody z nedávných dob a jež přece se
zdály nevěrohodnými. Lidé, kteří dříve pokud možno se krčili, upírali
prof. Masarykovi jakýkoliv význam a ukazovali na své zásluhy. Nescházelo
mnoho, a byli by mu upřeli i nadávky a rány, kterých se mu dostalo.

Stahy Karbuský chodil sem a tam po městě s cigárem v ústech. Nedělal
nic, ale rád si ještě vypil sklenici piva ve společnosti veselých lidí, rád se
s nimi zasmál a něco poplatil. Noviny četl rovněž málo, i v krajinských
listech zavládl tak slušný tón, že starý milovník ostrých lokálek ztrácel pro
ně veškerý zájem. Nejen, že o volbách již neagitoval, ale vůbec svůj hlas
nešel již odevzdat.

Štěpán mu to často vytýkal. „A proč bych tam měl jít?“ bránil se
starý. „Přece nebudu si týrat nohy jen kvůli tomu, aby jedno místo na
poslaneckých lavicích nezůstalo prázdné?“ „Dřív jsi se tak nešetřil!“ namítal
mladý.

„Dříve to taká bylo něco docela jiného. Něco jsme chtěli. Ať to bylo
státní právo, za kterým jsme šli, nebo čeština na úřadech, nebo ať už jsme
těm nahoře jen chtěli ukázati, že se nedáme. A ti, co provozovali
drobečkovou politiku, musili aspoň nějaké drobečky přinést domů. Ale teď?
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Řekni mi, co mi na tom záleží, má-li profesor právo na penzi za 31 nebo za
34 let? Kdybych i tomu rozuměl, vím, že to můj kandidát odhlasuje, jak já
chci?“

A starý Karbuský nedal si říci, chodil po hospodách a vykládal u piva
stejně smýšlejícím svoje rozumy k veliké žalosti Štěpánově.
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Tichý život

Několik minut po osmě přicházíval Viznar do kancéláře. Svlékl si pomalu
kabát a nastrojil se do svého pracovního úboru, pak se nějakým vtipem
obrátil na sluhu, na to sňal z hřebíku klíč a vyšel do síně. Když se vrátil, bylo
již aspoň půl deváté. I zasedl ke stolu, protáhl se několikráte a začal pracovat.

V deset hodin poslal si sluhu pro párky a pivo. Jedl pomalu, pak si utřel
mastné ruce a znovu obrátil zřetel ke své povinnosti.

Někdy ovšem, nejčastěji se to přiházelo v pondělí, využitkoval Viznar
příhodného okamžiku k posílení znaveného těla krátkým spánkem. K tomu
účelu měl širokou svou skříň vystlanou starým šatstvem. Schoulil se, jak
toho omezený prostor vyžadoval, přivřel z vnitřka dveře skříně a hodinku si
schrupl.

Upozorněn smluveným zaklepáním sluhy, že doba odpočinku minula,
vylezl ze skříně, přičísl si vlasy a šel navštívit svého přítele Kotka.

Byli zcela různých povah, nijak se k sobě nehodili a neměli také
nijakého rozumného důvodu pro své poněkud důvěrné styky. Ale byli tak
trochu krajani, mluvívali spolu jako kluci a to stačilo, aby si tykali.

Kotek byl velice svědomitý člověk. Nepociťoval sice také nijaké lásky
ke svému zaměstnání, ale při jakékoli nedbalosti měl pocit, že někoho
okrádá. Byl vadný ke stranám a k podřízeným, kolegiální s kolegy, uctivý k
představeným, ale nejevil přitom přílišné snahy, aby se jim zalíbil.

Tím, že Viznar přišel k němu na návštěvu, nedal se Kotek nijak
vyrušiti. Pokynul pouze hlavou a psal dále. Viznar mluvil o poslední schůzi
nebo o tom, co stálo ve Věstníku. Stavovské otázky byly jeho
nejoblíbenějším tématem a věnoval jim týž vřelý zájem jako ještě jen hře v
karty, pivu a děvčatům.

Nechci Vadit, že by byl Viznar ničemu jinému nerozuměl. Naopak,
dovedl se rozhovořiti o všem, byl zvláště bystrý politik, neboť čítal dosti
pravidelně noviny a jeho kritiky byly zdrcující.

Snažil se poctivě, aby probudil Kotka z jeho netečnosti a aby mu vštípil
vědomí všech sociálních křivd, které se úřednictvu dějí. „To není bída, v
které žijeme,“ řečnil, „to je katastrofa! Za posledních dvacet let se všechno
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aspoň dvakrát zdražilo, to je statisticky dokázáno. A zdvojnásobily se naše
příjmy?“

„Ne,“ odpověděl Kotek, „tehdy jsme byli rádi, když jsme měli krejcar
na kolotoč.“

„Nemluvím o nás dvou, nýbrž o celém stavu,“ pokračoval Viznar. „Sám
na sobě cítíš přece taky dnešní drahotu. Musíš se uskrovňovat, každý halíř
dvakrát v ruce obrátit než jej vydáš. Je vůbec možno, aby za těchto poměrů
člověk uživil ženu a děti?“

„Vždyť žádné nemáš,“ pravil vyčitavým hlasem Kotek.
„Ale mohl bych mít,“ rozkřikl se Viznar.
„A já snad ne?“ řeď Kotek a podíval se úkosem na svého přítele. Ten

pokrčil rameny a vzdychl: „Ty jsi dřevo! – – Nepůjdeš do vinárny?“
Kotek potřásl hlavou. „Ne, zkazil bych si oběd.“
Viznar nechal ve dveřích své kanceláře trčet klíč a seběhl jen tak bez

klobouku do vinárny. Seděl tam již profesor, pak jakýsi herec s chotí a pan
poslanec. Mluvilo se trochu o divadle a trochu o politice. Viznar se dvořiI
mladé paní, vypil čtvrtku a osmičku, snědl několik oček a potom se podíval
roztrpčeně na hodinky: „Zatraceně, čas utíká!“ A poroučel se.

O půl druhé skládal již Viznar v kanceláři pomalu své věci. Převlékl se,
zapálil si cigaretu, a neměl-li naspěch a nebyl-li zrovna hladov, stavil se pro
svého kolegu.

Často se to ovšem nestávalo. Kotek přicházíval k obědu do svého
hostince velmi opožděně a sedával zpravidla sám.

Pojedl pomalu, a pak šel domů, zapálil si cigaretu a lehl si na pohovku.
Kupodivu, toto povalečství nepůsobilo na Kotka nijak trapným

dojmem, kdežto při kartách a ve společnosti býval obyčejně zachvacován
vyčítavým pocitem, že mrhá časem a tento pocit stupňoval se v únavu a
stud.

Ovšem podobně se Kotkovi dařilo i při ušlechtilých zábavách, na
koncertech a v divadle. Byla to však veliká vzácnost, šel-li tam, neboť
začátek spadal zrovna na dobu, kdy se Kotek ubíral k večeři. A málo co
mělo proň takovou přitažlivost, aby s večeří si přispíšil, nebo aby ji odložil
na pozdější hodiny.

Hodiny své odpolední prázdně vyplňoval Kotek způsobem, který sice
nebyl zvláště příjemným, ale také nevzbuzoval trapných pocitů. Díval se
do stropu, pozoroval jak oko v stálé změně zachycuje obrazy týchž věcí,
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naslouchal zvuku houslí, na nichž za úzkou stěnou vedlejšího bytu vyluzoval
kdosi úryvky známých písní, a zachycoval citlivým sluchem soubor zvuků,
který ztlumený zavřenými okny vnikal do pokoje, hukot elektriky,
rachocení vozů a lidské hlasy a kroky.

Kromě Viznara nikdo ho domů nepřicházel navštívit. Kotek taky nikdy
nikoho nepozval a Viznar dostavoval se pravidelně až před prvním, kdy mu
docházely peníze.

Oba přátelé seděli proti sobě, jeden na pohovce a druhý v lenošce,
kouřili cigarety a hovořili. Viznar činil spoustu návrhů, kam jít a co
podniknout. Kotek přistupoval někdy na neuskutečnitelné záměry, ale
hrozilo-li vážné nebezpečí, že by měl něco nezvyklého učinit, shledával
obratně všechny možné výmluvy.

„Takový pecivál, jako jsi ty, měl by se jen oženit,“ frkával Viznar.
„Sedím v hospodě víc jak jiní. V poledne, večer, někdy i odpoledne v

kavárně,“ odpovídal Kotek.
„Ale nic tě tam netáhne. Odvyk‘ bys si to a válel bys se doma,“ dorážel

naň Viznar.
„Doma se válím těch několik hodin, že tu mám klid,“ vysvětloval

Kotek. „Ale ty miluješ ruch a shon, pročpak se ty neženíš?“
„Já, pročpak já?“ hájil se Viznar. „Já se docela pěkně na
světě bavím a vlasy mi taky ještě všechny nevypadaly. Taky jsem četl

jednou hezkou věc, velice bystré pozorování. Napsal to nějaký Francouz,
tuším Balzac. Tohleto: Člověk, který má své úřední hodiny, je
nejzpůsobilejší, aby se stal paroháčem.“

„Máš špatné svědomí!“ smál se mu Kotek, „ale mohl bys si najat byt
blízko úřadu, doskočil bys si tam jako před polednem do vinárny.“ .

Jindy mluvili přátelé o světových událostech. Viznar věděl při všem, jak
se co má dělat a kde je chyba, kdežto Kotkoyy myšlenky bloudily někde v
daleku. Byl by si přál nasadit svůj život za něco. Ale měl málo důvěry k sobě.
Řekl si, že život je těžký, a že ne každý v světě byl by co platen.

„Což strhne-li se něco u nás doma?“ rozumoval. Bude to zase něco
podobného, jak v roku 66? O čí zájmy bude se zas jednat? Neviditelný
pomník vztyčí se nad těly mrtvých bojovníků. „A padli, nevědouce zač!“

Viznar, který rád kázal, pustil se zase kdysi v noci v hostinci do svého
přítele a domlouval mu: „Podívej se, jsi už plešatý, oči máš jako sova – hleď
si založit rodinu! Když nic víc, tak je to aspoň veliká událost, kterou prožiješ.
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Znám pěkné děvče, dobrých rodičů, nemluví – myslil jsem původně, že je
němá – něco z domova taky dostane, jistě tolik, že to stačí na šaty a na
klobouky.“

Kotek, když se večer trochu napil, byl spíše přístupný milostným
citům. Svolil tedy. Bylo ujednáno, kde a kdy má být představen rodině.
Ale v smluvenou dobu Kotek, místo aby se odebral k Viznarovi, šel do své
hospody na večeři. Pociťoval strašlivý hlad a mučivou žízeň! Na druhý den
bolela mu zase hlava a třetí den shledal, že nemá v hlavě ani myšlenky. Bylo
mu odporno vetříti se mezi neznámé lidi, kteří si ho budou prohlížeti jako
zvíře vystavené na trhu.

V obchodě, kde si Kotek objednával prádlo, byla malá světlovlasá
prodavačka. S majitelem obchodu se Kotek dobře znal, také s malou
slečnou. Když ho obsluhovala, promluvil časem několik slov. I stalo se, že
Kotek, kterési neděle loudaje se za obvodem města, potkal milou malou
dívku. Šla tímže směrem jako on a předhonila ho.

Kdyby měl Kotek v úmyslu pohovořiti si s ní, nebyl by to jistě provedl.
Ale tak náhodou smekl klobouk a z úst mu vylétlo: „Taky na výlet, slečno?“

Odpověděla mu roztomilým úsměvem a zmírnila krok. Kotek s lidmi,
které dobře neznal, nikdy nevěděl co mluvit. Ale pro mladé dívky, sešel-li se
s nimi za městem, měl předlohu ještě ze studentských let, která mu jakž takž
pomohla přes první nesnáze. Začal o tom, že v tato místa málokdy přijde
a jak je vůbec ku podivu mnoho městských lidí, kteří nikdy nevkročí do
vzdálenějších čtvrtí města. Ovšem, že by se tato málo duchaplná předloha
nebyla hodila pro venkov.

Kotek po boku sličné dívky cítil se poněkud omládlým. Šlapal do louží,
pošvihával si hůlkou ve vzduchu a zavedl svou krasavici na kávu. Smáli se a
dali si dostaveníčko na večer druhého dne.

Ale z rána přišel k němu do kanceláře Viznar. Upozornil ho, že přijdou
cizí kolegové, že bude večer v klubu důvěrný rozhovor a tichá přátelská
zábava na počest hostů. „Chraň tě bůh, aby ti napadlo nepřijít! To by
byla nejvyšší beztaktnost vůči lidem, kteří sem z daleka za námi přijedou !
Doufám, že aspoň z přátelství ke mně nic podobného neprovedeš.“

Kotek neměl ve svém nitru vlastně ani chuť sejít se s malou slečnou,
ani s pány kolegy. útle sám u sebe, neuvědomiv si tohle, uvažoval ve svých
rozpacích takto: „Musím nechat dívku plavat, hrom do toho!“ A šel na
večírek.
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Kolem dlouhého stolu sedělo třicet lidí. Ani své sousedy, ani svůj
protějšek, Kotek neznal, jména hned při představování zapomněl. Mluvil na
plano, nudil se a v deset hodin měl již pouze jedinou myšlenku: jak se odtud
dostat.

Když však si připomněl, že by musel všem těmhle třiceti lidem se
poroučet a ruku podávat, vzdychl si a oddal se do svého smutného osudu.
Přihýbal si udatně ze sklenice – ostatní činili totéž – a říkal si: Proč jsem sem
lezl, proč jsem sem lezl? Tak pil a pil, až se rozveselil. A k ránu zpíval a tančil
čardáš.

Druhého dne probudil se s pustou hlavou, která bolela jak všichni čerti.
Sel do kanceláře trochu dříve, aby nikoho nepotkal, styděl se a nadával na
svou hloupost. Čardáš mu nešel a nešel z hlavy. Po úředních hodinách šel z
kanceláře ještě později než obyčejně, a tak se vyhýbal svým známím několik
dní.

Brzy na to potkal slečnu z obchodu, vracela se z oběda. zastavil se s ní
a omluvil se, že tehdy mu do toho přišla důležitá porada. Smluvili si nové
dostaveníčko.

Trpělivě čekal půl hodiny, až přišla. Šli spolu do varieté. Kotek se
díval na japonské kejklíře a na tanečnice a prázdnil vesele sklenky. Po
představení se posadili ještě do vinárny a konečně zapadli do kavárny. Kotek
byl poněkud dojat, držel ruku své společnice ve své dlani a povídal jako už
dlouho ne, i o svých služebních poměrech i o soukromém životě.

Druhého dne se probudil opět s lebkou, která třeštila. Vzpomněl si na
všecko, co říkal, a bylo mu krušno. Potřásal zoufale hlavou a naříkal: Pane
na nebi, jaké idiotství!

Na to promluvil sám s sebou několik přísných slov: Milý hochu, v
kanceláři jsi dozajista platnou silou. Kdyby byli všichni jako Viznar, nešlo by
to. Viznar se vyzná za to v jiných věcech, ty pak se neplet do ničeho, co není
tvým oborem. Své schopnosti uplatňuješ v kanceláři, za to máš dostatečnou
výživu, své pohodlí a penzi. Ani krok dále!

Přese všecko cítil však večer mravní povinnost dostavit se na smluvené
místo, jak slíbil. Modlil se však v duchu, aby milá slečna nepřišla. Přešlapoval
chvíli, z věže bila ujednaná hodina. Hekal ještě pět minut, a pak spěšným
krokem ubíral se domů.

V hostinci měl Kotek své místo a svou stále stejnou společnost a nerad
vidíval nového člena. Díval se jak spolustolovníci hrajou v karty, jak barevné
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obrázky pleskají o stůl, znal všechna hráčská rčení od počátečního „malá
dává!“ až do zakončení: „hlášená stovka, to dělá dvacet, tichá sedma, deset…
“ Poslouchal znovu stodesetkrát slyšené vtipy, Vizna-rovo vypravování o
tom, jak se kdysi o něj pohádala bytná a její dvě dcery a vypravování pana
rady, který chodíval v mládí na hrušky.

Pozvolným jednotvárným tokem míjely Kotkovi dny, měsíce, roky.
Nezískal srdcí žeň., ani bohatství, ani jiných úspěchů. Nelitoval
promeškaného času, díval se lhostejně na zábavy i sočení svých bližních a
nejevil nijaké chuti zúčastniti se rozrušující společenské hry. Jen někdy, leže
na své pohovce a pozoruje rudý oharek své cigarety, řekl si: Proč to všecko?
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Syn majetných rodičů

Pepíkův otec nebyl sice náramný boháč, ale měl přece jen slušný majetek;
dům bez dluhů a polnosti. Patřil k starousedlým měšťanům, kterým se říká
na českém jihu kamenáči. Měl šetrnou ženu a několik dětí.

Na obecné škole nevynikal Pepík ani zvláštní přičinlivostí ani
nadprůměrnou chápavostí, ale nebyl celkem hloupější než všichni ostatní
kluci. Když vychodil pátou třídu, rozhodli rodiče, že půjde na studie, jednak
aby se měl dobře na světě, jednak aby dělal čest rodině.

V místě bylo gymnázium, navštěvované většinou chudými hochy z
města a z okolí. Pepík se až podivil, co je nouze mezi jeho druhy, když dobré
čtyři pětiny třídy psaly žádost o úplné nebo alespoň poloviční osvobození
od školného – vystavené domovskou obcí.

Celkem nevypadali tito chudáci tak zle. Například Pepíkův soused
ve školní lavici, učitelovic Jarka, byl přistrojen jako by ho byli vytáhli ze
škatulky. Měl hnědý oblek zvlášť na sebe ušitý, malou černou kravatu, ba
dokonce i manžety nosíval. Pepík vedle něho nedělal majetku svých rodičů
velkou čest. Na krku mu visela špinavá vázanka, kterou otec odložil, a
kalhoty a boty byly mu příliš velké, neboť donedávna si v nich vykračoval
starší jeho bratr. Nejhorším však kusem Pepíkovy garderoby byl svrchní
kabát, jakýsi to druh krátkého zimníku. Starostlivá máti, když se dohodovala
o jeho zhotoveni, nařídila přísně mistru krejčímu, aby nešetřil na rukávy a
na šířku látkou, jinak že kluk za rok z toho vyroste. Pepík nosil pak kabát
dlouhá léta a nevyrostl z něho nikdy. Musím připomenout, že tento zimník
či svrchník byl zhotoven z chlupaté látky, a že vynesl svému majiteli trvalou
přezdívku: Pepík v houni.

Nejchudší hoši ve třídě byli přespolní, ale i těm Pepík často záviděl.
Chodili sice někdy až dvě hodiny ráno do školy a večer zase domů, ale v
poledne slezli se v malé hospodě u skleničky piva, okusovali své z domova
přinesené krajíce, když právě nedostali oběd v dobročinném spolku. Obuti
byli do vysokých holinek, nosili myslivecké nebo černé selské kabáty, upjaté
až po krk, a na břiše se jim houpaly ocelově tlusté řetízky jako
bagounkářům.

Co chvíli potřeboval Pepík, když nic jiného, aspoň nový sešit a otec
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i matka hubovali, co že s tím papírem dělá: a když konečně dali peníze,
chtěli, aby synek se pěkně poděkoval. To už hlásil: „Copak já vám o to
stojím? Mnohem raději bych se stal strojvůdcem.“ Pro tuto vzdorovitost
synovu nabývaly domácí rozbroje někdy povážlivého rázu a mladý student
přicházíval do své třídy bez sešitu, ale za to s modřinami.

Chudí kluci museli se pro osvobození od školného přičiňovat, aby
měli dobré vysvědčení. Pepík však o sobě věděl, že je to docela jedno, jaké
bude mít známky jak z učení, tak z pilnosti a mravů, jen když projde.Ve
svém srdci obdivoval svého spolužáka Váhu, hranatého selského synka, jenž
se těšil všeobecné vážnosti, neboř rozdával na všechny strany pohlavky; s
menším obdivem vzhlíželi k němu páni profesoři, neboť když byl vyvolán,
vstal líně, sklopil hlavu a mlčel. Profesor češtiny zrobil naň tyto veršíky:

Povstale Váha v tomto čase,
neřek´ slova, seď si zase.
Ale Váha si z těchto posměšků málo dělal a v přestávce si pohrdavě

ulevoval: „Máme statek, já chci jít domů jezdit s krávami.“ Také svého cíle
dosáhl a ke konci roku propadl strašlivě. Jak jsem pravil, Pepík se tomuto
umíněnému sedláku obdivoval, neboť sám neměl dostatek zmužilosti k
rozhodnému činu.

A do propadnutí neměl kolikrát daleko. Když byla jeho rodičům
doručena praní písemná výstraha od ředitelství ústavu, ve které bylo lze se
dočísti, že Pepík ani v učeni ani v mravech obzvláště nevyhovuje, ztratil
se nezvedený synek rychle z domu. Bylo to v zimě. Sedl si v opuštěných
městských sadech na zasněženou lavičku, otevřel knížku, jakoby se chtěl
učit, ale pro slzy neviděl na řádky. Doma byla zatím po něm veliká sháňka.
Rozhodli se, že mu vezmou domácího učitele. Na odporoučení třídního
profesora přihlásil se starší student z posledních tříd gymnazijních, syn
chudé vdovy, ale límec měl vysoký až nad bradu a na ruce náramek a
chodil jako páv; Pepíkovi rodiče mu dali plnou moc, že může dát svému
žáku pohlavek, kdykoli uzná, že je toho třeba, což ovšem se Pepíkovi
valně nezamlouvalo, poněvadž měl dost na ranách, které mu až dosud byly
uštědřovány.

Domácí učitel přerušoval časem k veliké radosti žákově nudu svých
výkladů chvástáním o svých záměrech. Mínil ve státní službě nebo u vojska
pracovati k větší slávě národa. Dopadlo to trochu jinak, šel na práva a pak
k politickému úřadu. Zůstal mezi svými rodáky, ale netěšil se veliké oblibě,
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neboť rozpouštěl ledajakou schůzi a nakonec musel s hanbou zažádat o svoje
přeložení.

Ušňupaný ředitel nepřicházel pouze do třídy oznamovat nepříjemné
zprávy z profesorských konferencí nebo sledovat vyučování. Také se
přihrnul někdy s potěšitelným vzkazem, že bruslařský spolek snížil pro
studující vstupenky pro celou sezónu více než o polovičku, docela chudým
je ochoten dokonce povolit vstup zadarmo. Kdo chce bruslit, ať se přihlásí.
Pepík se také přihlásil, neboť si vzpomněl že má na půdě staré své brusle. Ale
na druhy den se musel zase odhlásit, neboť brusle mu byly již malé a nové
nedostal. „Raději seď doma a uč se!“ řekla matka; a po chvíli dodala: „Ještě
bys se uhřál a uhnal si nějakou nemoc.“

Když se později jednalo o návštěvu plovárny, tu Pepík se ani nehlásil,
aby se vyhnul ostudě. Slyšel doma tolik nářků nad drahotou a velikými
vydáními a tolik stížností do nesvědomitosti nájemníků, do nespravedlnosti
berního úřadu a do zištnosti sousedů, že měl často dojem, jako by se krov
rodinného domu měl mu v nejbližší chvíli zřítiti na hlavu.

Peněz na útratu Pepík sice nedostával, ale zaopatřoval si je ne zrovna
čestným způsobem. Prohledával otcovy, matčiny a bratrovy šaty a zpravidla
našel nějaký zapomenutý krejcar. Pak si dal s několika stejně smýšlejícími
spolužáky dostaveníčko do malé hospody a tam sedávali hoši u sklenice
přikrčeni v tmavém koutě. Kouřili, pokud to jejich žaludek snesl, a
vypravovali si všelijaké dobrodružné věci o profesorech, kteří dostali bití,
když šli špehovat své žáky, a o ženách a o všech tajemných věcech, které se
týkaly krásného pohlaví.

Taneční hodiny pro studenty byly jednou za dvě léta. Některý rok
ředitel dělal s povolením návštěvy veliké drahoty, jindy zase žáky do nich
hnal. Tento poslední případ se udál, když přišla řada na Pepíkovu třídu.
Pepík oznámil doma vůli páně ředitelovu a rodiče nic vážného nenamítali.
„Ale budu k tomu potřebovat černé šaty,“ řekl trochu bojácně synek. To
změnilo názor rodiny úplně. „Na tyhle věci máš ještě čas,“ řekla matka. „To
ti neuteče,“ dodal otec.

Taneční horečka uchvátila celou třídu. Hoši cvičili ve školních
přestávkách kroky a povídali si o děvčatech. Pepík seděl opuštěn v lavici
a díval se rozmrzele do sešitu s řeckými slovíčky. Večer na ulici bylo taky
trudno s někým chodit, nejenom proto, že hovor se točil stále kolem holek a
tancování, ale také se stávalo zpravidla, že druh pravil s důležitým výrazem
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v tváři: „Odpusť!“ a zmizel kdesi za rohem, kam ho zvábila útlá postava
pospíchající dívky.

Hoši více si sebe hleděli, nosili čisté límečky a v neděli na korzu bylo
Pepíkovi v jeho chlupatém starém zimníku a neforemném klobouku mezi
nimi trapno. Počal se svých druhů stranit a konečně se vůbec bál mezi lidi.
Chodíval večer sám do Opuštěného stromořadí, ruce v kapsách a hlavu
skloněnou. Potkával tam podivnou trojici, která se vynořovala vždy v těchže
místech ze stínů stromů a zdí a ozářena měsícem naplňovala srdce Pepíkovo
tajemnou hrůzou. Starší žena, asi padesátnice, tlustá, s šátkem na hlavě,
kráčela po boku třicetiletého muže ve vysokých holinkách a s beranicí na
hlavě. Muž měl řídký zrzavý plnovous a modré oči, které vypadaly jako
slepé. Podle obou těchto osob pobíhal tiše veliký huňatý pes.

Čtvrthodinná prázdeň před vyučováním bývala dříve Pepíkovi velice
drahou. Skákalo se přes lavice a přes profesorův stolek, opisovaly se úkoly,
tu a tam se dva seprali, vůbec o zábavu bývalo postaráno. To všechno se od
tanečních hodin změnilo a Pepík uznal za dobré přicházeti do školy zrovna
před příchodem profesora. Ani později, když tancovací horečka pominula,
nenastalo již sblížení mezi Pepíkem a jeho spolužáky. Ani akademie, kterou
po maturitě třída pořádala, se nezúčastnil.

Poslední svoje středoškolské prázdniny nestrávil Pepík ani
přemýšlením o tom, jaké zaměstnání si zvolí – to nechal úplně na vůli
rodičům – ani žádnými čarovnými nadějemi do

budoucnosti, ani se neveselil jak se patří. Myslil jen na Prahu. Ne, že by
byl cítil obzvláštní lásku k hlavě českého království, ani přílišnou zvědavost.
Znal Prahu, byl tam s rodiči na výstavě. Byl pouze omámený předtuchou
volnosti.

Se stovkou v kapse a vyzbrojen mnohými vzácnými radami, které
neposlouchal, přijel Pepík do Prahy. Šel do hospody, dal si malou papriku
a pivo, zabořil hlavu do dlaní a vytřeštěnýma očima díval se do prázdna.
Cítil se novým člověkem. Podíval se do divadla, do noční kavárny a v
neděli si vyrazil do přírody. Slunce ještě pěkně svítilo a krajina se skvěla v
nádherných barvách podzimu. Chodil také do přednášek.

Setkal se s učitelovic Jarkou. Pozdravili se vřele a vypravovali si. Jarka
byl osvobozen od placení kolejného kromě toho dostával obědy od
kteréhosi studentského fondu. Taky hodiny mu zaopatřili. Měl na hlavě
lesklý plstěný klobouk, stále byl tímže uhlazeným mladým mužem jako
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doma na ústavu. Ale v proudu řeči počal si stěžovati, že nemá na večeři a
vypůjčil si posléze od Pepíka.

Také jiní chudí známí a kolegové obraceli se na Pepíka s touže žádostí
o půjčku. Když někoho odmítl, řekli mu do obličeje, že je špína. A Pepík
viděl často svoje dlužníky chodit vesele po kavárnách, zatímco sám musel
sušit hubu.

Pepík přišel tomu brzy na kloub, že je mnohem chytřejší prohýřiti své
peníze sám, než je strkati druhým. Zařídil se podle toho, a když mu poslali
z domova na prvního peníze, neukázal se třeba na týden ve svém bytě. Zato
poslední dny v měsíci byl tím pořádnější. Nehnul se z domu a v posteli
očekával příchodu listonošova.

Nadělal taky trochu dluhů, ale věřitelům brzo došla trpělivost a obrátili
se rovnou na jeho rodiče, z čehož nastala velice čilá výměna názorů mezi
otcem a synem. Pepíka to zamrzelo, chtěl se osamostatnit a hledal si místo
písaře v kanceláři a nějaké hodiny. To mu bylo tuze zazlíváno všemi
známými, neboť se jim právem zdálo zavrženíhodným činem, když takto
syn majetných rodičů ubírá chudým lidem chleba.

Co vám mohu ještě říci? Pepík seběhl ze studií, nestalo se z něho nic
pořádného, ani se neměl dobře, ani nesloužil své rodině ke cti. Doma neradi
o něm mluvili, a když se přece tak stalo, vypočítávali s povzdechem, kde
který hoch z města a z kraje s výborným prospěchem dostudoval a dobře se
zaopatřil přes to, že se mu z domova nedostalo nijaké podpory.
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Starosta náboženské obce

Byl to stále ještě statný dědek, kolena se sice již pod tíhou těla prohýbala a
záda se hrbila, ale na prostřední výšku muže zbývalo toho ještě dost. Hlava
nezískávala svému nositeli důvěry spolubližních, nebyla krásná, ale měla
onu zajímavou přísnost, jakou někdy vídáváme na starých podobiznách.
Tvář, čelo i uši, vše to mělo jednostejnou bleděžlutou barvu, vlasy i vousy
byly bílé, krátce přistřižené a jako hedvábné. Ostatně starý Šimon Mendl
svůj účes málokdy provětral. V obchodě pokrýval mu účes tvrdý černý
klobouk, jakýsi prostředník mezi vysokým plstěným a kulatou bouřkou,
který v kruhu rodinném byl zaměněn za sametovou čepičku.

Mendl se stal starostou židovské náboženské obce, poněvadž máme-li
doznati čistou pravdu, nikdo v místě nebyl, kdo by se pro čestný tento úřad
jen trochu hodil. Obec upadala, všichni lepši souvěrci se stěhovali do Vídně
a do Prahy, a tak se stal Šimon sloupem své víry, ačkoliv mu k tomu scházel
hlavní předpoklad: peníze.

Obzvláště nábožným vlastně taky nebyl. Svůj obchod zavíral jen o
velikých svátcích a v sobotu šel do kostela pouze tehdy, když nebylo doma
co dělat. Taky jedl ze zdravotních ohledů šunku. Ale starostu náboženská
obec mít musela, a jak jsem pravil, nebylo výběru. Šimon Mendl byl aspoň
znám co člověk spravedlivý a vzdělaný, znal hebrejsky a nikdy nikoho
neošidil, ačkoliv měl kdysi na starosti četnou rodinu. Každou dcerou, kterou
provdal, zmenšoval se snad jeho zboží, zatímco jeho konkurent Silberstein
si pomáhal vždy k novému věnu novým úpadkem.

Dcery byly všechny dobře zaopatřeny a syn Ludvík, chlouba rodiny,
byl úředníkem v ministerstvu a měl za ženu bohatou dědičku. Doma zbýval
pouze Jindřich, starý mládenec člověk k ničemu, karbaník, který se dával
podomkem z hotelu v noci budit, když pánům cestujícím scházel třetí do
karet.

Šimonu Mendlovi bylo pomalu sedmdesát let, a stále ještě obchodoval.
Bylo mu to milejší, než jísti u dětí chléb z milosti. Sedával u svého psacího
stolku v nevytopeném krámě, vedl obchodní knihy, počítal peníze a odesílal
je a čas od času okřikoval po německu starou svou ženu a syna Jindřicha,
když mu jejich hovory s kupci trhaly již neruč: „Hlupáci, nežvaňte tolik!“
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Nekouřil, nepil, ale žena přece dost s ním zkusila. Málokterý oběd za
těch čtyřicet let, co byli spolu, minul klidně. Obyčejně Mendl odstrčil talíř a
řekl své manželce: „Ty jsi kuchařka pro dva, pro kočku a pro psa.“ Po těchto
slovech snažila se jeho choť zmocniti se odstrčeného talíře, a když se jí to
podařilo, odnesla si ho do kuchyně a jeho obsah klidně beze všech výčitek
svědomí snědla. Obyčejně si to však muž rozmyslil, přitáhl talíř zase k sobě,
aby zachránil co se zachránit dalo.

Mendl vyrostl a žil ještě první léta co ženatý člověk v ghettu. Pamatoval
si každý kout oné úzké špinavé ulice, mimo niž nesměli Židé ani bydlet
ani majetku nabývat. Přeplněné baráky rozděleny byly na čtvrtky a každá
z nich měla jiného majitele. Bratři si dávali různá jména, poněvadž počet
sňatků v rodině byl úředně omezen, a mnozí manželé žili spolu tajně pouze
se svolením rabína.

Šimonův otec chodil cely týden s rancem po vesnicích. V pátek večer
přišel domyt žena mu postavila na stůl česnečku a velikou sladkou housku,
mákem posypanou, takřečený barches.

„Kdybych o šábesu
neměl kus barchesu,
tak ten těžký ranec
neunesu,“
pobroukával si starý tatík, když byl v dobré náladě. Taky pro děti byl

barches zvláštní pochoutkou, k něčemu lepšímu se beztak nikdy nedostali,
rovnoprávnost v rodině nebyla tehdy ještě provedena do důsledků. „Co jste
měli dnes k obědu?“ ptala se kdysi sousedka malého Šimona. „Slepičku!“,
odpověděl klučík hrdě. „A jedna vám stačila všem?“ divila se sousedka.
„Tatínek ji sněď sám,“ dodal synáček na vysvětlenou.

Už před rokem 1848 koupil si kimon Mendl spolu se svým bratrem
dům mimo obvod židovské ulice, jako majitel musil ovšem býti uveden
nastrčený katolík. Roku osmačtyřicátého uvázal se však kimon teprve veřej
ně v držení svého vlastnictví, začeš mu pobouřený lid vřískal všechna okna.

Čím bylo však několik skleněných tabulí proti svobodě! V městě se
ustavila národní garda, ovšem s německým velením. Taky kimon přistoupil
za člena. Velitelem byl bohatý statkář Pecháček, který nikdy neopomněl,
když odjížděl na vraném koni svoje vojsko, zastavit se u kimona a říci mu:
„Mendle, jak to stojíš?“

Německé kasino bylo prvním a dlouho jediným svobodomyslným
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spolkem v městě. Šimon se tam v kruhu majetných měšťanů cítil brzy
jako doma. Četly se noviny ze všech končin říše. Mendl sám si předplatil
nejliberálnější deník ze všech liberálních, až z Berlína. Odebíral jej i tehdy,
když německé kasino se všemi společenskými styky a i s německým
zastupitelstvím v městě vzalo za své. Němci stávali se zpravidla
konzervativními Dechy.

Mendl žit pak mezi slovanským obyvatelstvem jako cizinec.
Představoval si, že v hlavních městech velikých národů jsou vzdělaní lidé
jemu rovnocenní. Ale pohrdal svým okolím, nenáviděl muže, kteří se
opíjeli, a ženy, jež přicházely do krámu kupovat šaty pro sošku, kterou
nosily každého roku v slavném průvodu na Svatou Horu. Stará Mendlová
radila vždy moudře panímámám, co by jí nejlépe slušelo.

Pouze nejstarší dceru měl Simon provdánu v místě. Její muž, široko
daleko známá veselá kopa, Balcer se jmenoval, jezdil po výročních trzích
a poutích a volné své dni prosedával v hospodě. Modlit se neuměl a pod
vlivem jeho lehkomyslnosti přestala i Mendlova dcera chodit do kostela.

Mendl byl zvyklý slavit předvečery svátků v kruhu četné rodiny, a
když nakonec nezbyl doma než syn Jindřich, na něhož však v ničem nebylo
spolehnutí, byl starý otec odkázán na Bakerovy. Pana zetě musil ovšem
na sváteční večeři navnadit lahví dobrého vína a děti nějakým mlsem. A
tu se leckdy stávalo, že vnoučata k náboženským úkonům děda nejevila
dostatečného porozumění. Mendl si posadil na hlavu sametovou svou
čepičku a stoje zpíval z pozlacené modlitební knihy huhňaným hlasem staré
zpěvy, kterým nikdo nerozuměl. A tu malá Balcerova dcerka zatahala svého
většího bratra za rukáv a řekla mu šeptem, že to bylo slyšet po celé světnici:
„Lojzo, podívej se, dědeček se zbláznil!“

Balcera měl kdekdo rád, i jeho tchán, ačkoli zetíček mnoho učenosti v
hlavě neměl, celý den kouřil dýmku a rád se napil. Byl to také poněkud vliv
Balcerův na pěny souvěrce, že školili Mendla starostou náboženské obce.
Ovšem, že se Šimon k tomuto úřadu dostal až hodně starý, měl již vnoučata
na ženění, ale radost mu tato pozdní pocta působila přece.

Kromě rakoviny – na tu taky zemřel – jediné vážné potíže a starosti
způsoboval mu stále syn Jindřich, který to neměl v hlavě asi docela v
pořádku. Kromě karbanu měl také jiné nectnosti. Dobýval se v noci na
služku, ta ztropila strašný pokřik po celém domě a ostudu po městě.

Ostatní děti se měly všechny dobře a pojížděly rok co rok ke starému
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otci na návštěvu. Když přijela chlouba rodiny, Ludvík z ministerstva, se
svým synem Ervínem – taky už chodil kluk do gymnázia! – pouštěl se stahy
Mendl do politiky, neboť měl ve svém nejpodařenějším synovi oporu.

Balcer vzal ve svém rozohnění do rukou číslo berlínských novin, které
se tu válely, a vykládal: „Jako je tenhle váš list svobodomyslný mezi Němci,
tak jsou Mladočeši svobodomyslní mezi námi v Čechách. Proto si taky
úředně říkají národní strana svobodomyslná.“

„Pěkná svobodomyslnost, když drží s rusky carem!“ odporoval tchán.
„Staročeši, to jsou aspoň vzdělaní a slušní lidé, ale jdi mi k čertu s tvými ševci
a domkaři! Však si tvoje děti berou z tvých řečí příklad. Povídal mi onehdy
rabín, že tvůj Lojza chce tu Bednářovic holku a dá se prý kvůli ní vyprat.
No, ať jen to udělá, Lidi nic neztratí a křesťani nic nezískají na takovém
hlupáku.“

„Mně to také není vhod,“ omlouval se Balcer, „děvče nic nemá, a my
bychom potřebovali peníze do obchodu. Ale co mohu dělat, pantatínku?
Dorostlého člověka nemohu bít, To víte, jak to bývá u těch mladých lidí.
Myslí si, že je v nebi, a zatím je —-.“

Ludvík, velkoměstský člověk, který neměl ani hlas ani nadšení, aby
mohl se zdarem se zúčastniti tohoto sporu dvou venkovanů, nasadil si raději
na hlavu klobouk a vyšel si na procházku městem. Taky Balcer vykouřil
konečně svou dýmku, u kamen z ní vysypal popel a poroučel se.

V pokoji zbyl stroj Mendl s Ludvíkovým synkem. Ervín přitáhl si
nízkou stoličku k pohovce svého děda a vypravoval mu o velikém městě,
o matčině domácnosti, o společnosti, která se u nich doma schází o
úřednících, důstojnících a urozených pánech a dámách. „Ach,“ vzdychl si
hoch „kdyby se tatíček byl dal pokřtít, mohl dnes už být šlechticem.“

Šimon Mendl hleděl zadumaně na neskleněnou skříň, ve které byly v
černé kožené vazbě s hojným zlacením narovnány knihy Starého zákona.
Po tisíciletí a tisíciletí shromažďovaly tyto popsané a potištěné stránky
kolem sebe věrný svůj lid, semitské pastýře, syrské rohlíky a bojovné
Indogermány stmelily v jeden národ, který v dobách nejkrutějšího
pronásledování rostl a přijímal v svůj střed jak Římany, tak černochy,
Tatary i Slovany. Nevinně prolitá krev, ponižování, život bez práva a beze
cti, nic z toho neochromilo moc Svaté knihy. Ale budova na ni položená se
zatínala hroutit pod prvním mírným dechem svobodného života.
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Sluha

John seděl na lavičce na nábřeží a zdravil kolemjdoucí.
Slunce pražilo. Naproti na Střeleckém ostrově koupali se muži a ženy.

Odvážnější plavci pouštěli se k jezu, po kterém se hemžilo sta postav v
pestrých koupacích oblecích. Maňásky, lodice pro více osob i závodní
čluny brázdily nehybnou hladinu Vltavy posypanou spadalým listím.

Na první pohled poznal jsi v Johnovi služebníka velkých pánů, přesto,
že tvář jeho jistě aspoň čtrnáct dní nebyla holena. Strniště vousů dodávalo
ráz bezútěšnosti jeho hnědému obličeji, z něhož svítilo dvé malých sivých
očí.

Oblek také již nestál za nic a kromě toho – každý pes, jiná ves. Na
hlavě Johnově seděl kulatý tvrdý klobouk, kdysi černý, který však nyní v
žhavých slunečních paprscích svítil do ruda. Život byl vtěsnán do malého
hnědého kabátku s poněkud krátkými rukávy, na černé vestě se skvělo
několik plechových knoflíků a světlé pruhované kalhoty měly skoro tutéž
nažloutlou barvu jako Johnův límec, košile a malá kravata, onen odstín
šedi, který obdržel svůj název podle votivního nepraného spodního prádla
španělské královny Isabelly.

V Johnově osobnosti bylo dosti pokory, ale scházela míra hladkosti
a úlisnosti nutná pro sluhu, taky v něm nebylo stopy po hřmotné
dobrosrdečnosti, která dovede si získat srdce panstva. Ve vlasech i ve strništi
na tváři objevovaly se první bílé nitky. Kde spal? Kde jedl? Potloukal se
podle břehu Vltavy. V Chuchli vystavoval nahé svoje tělo paprskům letního
slunce, a to mu spálilo prsa a břicho. Nyní seděl na nábřeží, a jak to byl viděl
u veřejných posluhů, zdravil kolemjdoucí.

Proud obecenstva se netrhl. Paničky, slečinky se slunečníky nad
uhřátými hlavami, povaleči, zastavující se za každými pěti kroky a dívající
se na život ve vodě, vpřed a zpět chodili lidé za vyražením a na pochůzky,
takže nebylo možno ani utkvěti delším pohledem na jednotlivých zjevech.

John smekal v krátkých přestávkách svůj kulatý klobouk. Leckoho
z chodců to zarazilo, některé ženy zahleděly se na Johna překvapeně a
úzkostlivě; ale nezastavily se a mizely za několik vteřin v davu bez počtu a
beze jména.
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Na pokraji chodníku objevil se hezký mladík. Na černých hladkých
vlasech seděl mu nízký slaměný klobouk, temně modrý oblek byl podle
posledního střihu a z kapsy u kabátu vyčuhoval modrý kapesník.

Zdálo se, že jinoch o něčem přemýšlí. Johnův pozdrav vytrhl ho z
okamžité bezradnosti. Po zpytavém pohledu dotkl se ukazováček pravé
ruky nedbale nízkého slaměného klobouku; potom následovalo vybízející
kývnutí, načež John rychle se zvedl ze své lavičky, očekávaje příštích
rozkazů.

„Vidíte támhle tu dámu?…“ mluvil mladý pán rychle, „červený
slunečník, tam, a bílé šaty, a ta kabelka, pospěšte si za ní a dejte jí tenhle
dopis, honem, budu tady na vás čekat.“ Zároveň s psaním vtiskl Johnovi do
ruky šesták.

Za několik minut se poslíček lásky vrátil k svému východisku. „Vzala
dopis?“ tázal se švihák. John přikývl vychytrale. „Řekla něco?“ John zavrtěl
záporně hlavou; načež mladý pán počal si ještě jednou prohledávati své
kapsy, ale vida marnost svého úsilí, řekl: „Nemám více drobných. Ale
přijďte večer za mnou do hospody k Hlavatým. Víte přece, kde jsou
Riegrovy sady? Tak ta ulička… Znáte to? Přicházím tam k osmé hodině.
Na zdar!“

Po těchto slovech Otokar Plamínek, tak totiž mladý muž se jmenoval,
odkvapil; šel se projít po Ferdinandově třídě. Uviděl Mimi, dívku ne právě
přísných mravů, a zastavil se s ní na slovíčko. „Kam jdeš?“ ptala se. Otokar
pokrčil rameny. „Nešel bys k Huse na koncert?“ tázala se dále. „Až jindy,“
odpověděl ji a rozloučil se s ní dotknuv se spěšně klobouku.

V městě mezi domy bylo až nepříjemné horko. Utíraje si zpocené
čelo šátkem, dal se Otokar na pochod Václavským náměstím vzhůru k
Vinohradům.

V Riegrových sadech přivítali ho milé zvuky hudby, příjemný stín
stromů a četní známí, kteří stejně utloukali čas a smlouvali se na večerní
posezení u Hlavatých. Otokar s Skýva se dlouho nezdržoval, nýbrž kráčel k
známému místu, kde na železné židličce seděla mladá dívka.

Otokar si přisedl. Dívka se usmála. Bylo jí asi sedmnáct let, byla trochu
hubená, měla snědou pleť a na hlavě široký klobouk s kvítím. Otec její
byl nádražním zřízencem nebo tak něčím. Otokar mluvil do ní již několik
dní; zkoušel to všelijak. Byl něžný, vtipný, zlostný, hrubý, ale stále se
stejným výsledkem. Bavila se ráda, ale dnes mu konečně na jeho smělosti
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odpověděla otevřeně: „Kdybych někoho milovala, udělala bych pro něj
všecko.“ Brzy na to se Otokar zvedl a nechal ji sedět. Přece ji nebude zase
zbytečně doprovázet na Žižkov?

Šeřilo se pomalu. U Hlavatých rozžali světla ve výčepu i v místnosti
pro pány a společnost se zvolna scházela. Dva právníci se přeli o jakousi
sportovní veličinu, starý medik hrál na kytaru, červenolící sazeč sháněl tři do
karet a Otokar pojídal s nevšední chutí karbenátek s knedlíkem a se zelím.
Sklepnice se procházela z místnosti do kuchyně a z kuchyně do výčepu a
přijímala lhostejně dvornosti mladých hostí.

Jako duch objevil se pojednou John za Otokarovou židlí a šeptal,
přendávaje rozpačitě klobouk z jedné ruky do druhé: „Tak tady jsem,
milostpane.“

„Á, to je dobře,“ pravil mladý muž a zvolal na sklepnici: „Dejte tomu
pánovi zde večeři a pivo.“ Pak dodal tišeji: „Platit budu až zítra.“

John se dosyta najedl a zbožně obracel sklenice lehkého piva vzhůru
dnem. Přitom co chvíli se zvedl ze svého osamělého místa v koutku, sebral
svému pánu nebo některému z jeho spolustolovníků prázdnou sklenici a
odešel s ní do výčepu. Tato zvláštní obsluha se hochům velice zamlouvala.
Když pak, poněkud pozdě, objevila se v místnosti Mimi, představil jí Otokar
neznámého jí člověka: „To je John, můj tělesný gardista, kterého jsem dnes
přijal do svých služeb.“ Mimi se jen rozplývala radostí nad tímto zajímavým
nápadem.

Otokar a jeho spolustolovníci ještě téhož dne přišli na myšlenku, že
budou dělat kabaret. Hlavní úloha v tomto podniku připadla Johnovi, měl
býti roznašečem a lepičem návěští, pokladníkem, vyvolávačem, ba i
přednésti sólový výstup. John se debaty nezúčastnil, seděl klidně ve svém
koutku, kýval hlavou, lokal zbožně pivo a na tváři jeho zračila se jediná
myšlenka: Je mi tu dobře býti.

Táhlo už k ránu, když se hosté od Hlavatých zvedli. John doprovázel
svého pána až k domovním dveřím, přijal s povděkem jeho vybídnutí
na zítřejší opětné shledání v hostinci, zdvořile se odporoučel a zmizel v
temnotách.

Otokar stoupal zvolna po schodech a škrtal sirky. Pak se namáhal
dlouho a bezvýsledně otevříti dveře svého bytu, konečně však zpozoroval,
že je závora zevnitř zastrčena, a že elektrický zvonek nefunguje. Poznal v
tom dílo nespokojeného svého otce a živitele, zaklel a vyšel zpět na ulici.
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Zamířil do noční kavárny, kde měl známého vrchního číšníka, a seděl tam
až do bitého rána.

Potom šel domů. Přes pokřik služky lehl si do zastlané již postele,
přetáhl si peřinu přes hlavu a usnul, zatímco kolem něho rozezlené ruce
mlátily nábytkem, klepaly malé koberce a pokrývky a stíraly prach.

K polednímu se probudil. Když vstal, nalezl na svém stolku dopis
otcova advokáta. Poměr mezi starým Plamínkem a jeho nadějným synem
utvářil se totiž tak, že oba spolu sice bydleli, ale nemluvili jeden s druhým
a svoji vůli a svá přání projevoval otec mladému prostřednictvím advokáta.
Hlavní důvod k tomuto opatření zavdalo poznání, k němuž po trpkých
zkušenostech starý dospěl, že se svým nadějným potomkem nic nesvede.
Druhá příčina spočívala v tom, že lékaři zakázali panu Plamínkovi veškeré
rozčilování.

Otokar se umyl a oblékl, a pak teprve rozřízl opatrně obálku. Advokát
mu jménem otcovým sděloval, že je nejvyšší čas, aby on, dědic Plamínkova
jména, a, polepší-li se, jmění, přišel konečně k rozumu, přestal obcovati v
špatné společnosti, staral se o otcovu živnost a tím způsobem zachránil pro
sebe rodinný majetek.

Zdárný syn zalepil opět dovedně rozříznutou obálku, napsal na ni
„Adresát odcestoval na Kamčatku“ a položil dopis na pracovní stůl svého
otce. Pak si vzpomněl na chystaný kabaret a hned začal zkoušet svoje číslo.
Vyhodil rukou ke stropu klobouk a snažil se ho zachytiti hlavou; a naopak
zase usiloval pohybem hlavy vymrštiti učelivou její pokrývku a zachytiti ji
svou pravicí. Když se mu to poněkud zdařilo, šel do kuchyně a vypůjčil si
několik talířů a házel je po sobě do výšky. Za nedlouho to několikráte za
sebou hlomozně třesklo a na podlaze se válela směs bílých střepů. Přiletěla
kuchařka a posluhovačka a spustily divý pokřik. Otokar se uchýlil do svého
pokojíku, naobědval se tam a opustil otcovsky dům.

Na ulici přemýšlel, měl-li by se nejdříve staviti u tety Anežky a vyraziti
z ní nějakou korunu nebo u lichváře, od kterého snažil se dostati větší
zápůjčku na bezpečné dědictví. Protože šel zrovna kolem zastavárny a
spatřil, že se tam již úřaduje, vkročil dovnitř a zůstavil v rukou skoupého
odhadce svůj revolver.

Kabaret nevyplnil všechny v něj vkládané naděje, zvláště finanční
úspěch nebyl takový, jak se očekávalo. Ve prospěch spolkového sluhy
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vybralo se všeho všudy přes 3 koruny, škoda vzniklá rozbitím slušného
počtu sklenic při nastálé rvačce převyšovala znatelně zisk.

John docházel dále večer k Hlavatým a choval se, že jeho pán či pánové
byli s ním dokonale spokojeni. Pomáhal sklepnici, byl k upotřebení pro
každou zábavu a za to vše se ve svém koutku jen navečeřel a napil. Dojídával
někdy lepší zbytky, které ovšem u jeho panstva byly dosti velikou vzácností,
vděčně přijímal mimořádné příspěvky na živobytí v podobě uzenek s
cibulí a syrečků a pil, pokud mu nalévali. Také ostatní mladí páni kromě
Otokara Plamenka platili zaň občas jeho útratu nebo ji zůstávali zaň dlužni.
A k půlnoci po větším požitku piva vypadal John docela vesele a zdálo se,
jakoby tíha života a zádumčivost docela z něho byly sňaty.

V neděli a někdy také ve všední den doprovázel svoje panstvo na výlety
do pražského okolí. Napřed kráčel Otokar s Mimi a ostatní dvojice, za nimi
ve veselém reji mladí muži, jejichž srdce byla právě volná, a vzadu John nesl
žakety dam a medikovu kytaru.

Mladí pánové dováděli, zlobili lidi po cestě i v hospodách a docházelo
často k slovním aspoň potyčkám s obecenstvem, při nichž rovněž Johnovi
připadala důležitá úloha. „Já se s vámi nebudu ostouzet,“ tak a podobně
prohlašoval Otokar či některý z jeho přátel, když to šlo do živého, „s vámi
si to vyřídí můj sluha. Johne, řekni tomuhle člověku moje mínění!“ John se
obrátil na označenou osobnost a spustil stavidlo své výmluvnosti. Nebyly
to urážky, které ze sebe chrlil povýšeným a jakoby divadelním hlasem,
nýbrž nesmysly a věci, které neměly žádné souvislosti s tím, co se stalo,
zkrátka řečnil, jakoby spadl z nebe. Stejně na povel: „Vypořádej se s těmihle
lidmi!“ vyhrnul si John líně rukávy, naplivl si do dlaní a rozhlížel se prostě a
dobrácky napravo a nalevo. Na úsměšky protivníků nedbal, postál si chvíli
ve své bojovné úpravě, pak zase rukávy shrnul dolů a doprovázen pošklebky
obecenstva vracel se s pyšně zdviženou hlavou ke svému panstvu.

Listí začínalo žloutnout a padat ze stromů.
Otokar uspořádal u Hlavatých večírek na rozloučenou. Rukoval na

vojnu, a že neměl žádných vhodných vysvědčení, loučil se s občanským
kabátem na tři léta. Pilo se a hodovalo a lehkomyslný oslavenec nepřipouštěl
si příliš k srdci smutné následky svého odporu ke knize a náchylnosti k
bezuzdnému životu.

John hospodu u Hlavatých neopustil, ač se v mnohém po odchodu
Otokarově společnost mladých pánů změnila. Nezdárný syn otce Plamínka
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dodával svým bezvadným zevnějškem a svou snahou po zevnějším lesku
celému prostředí, v němž se pohyboval, něco ze svého kavalírského chování.
Když ho tu již nebylo, zdálo se ostatním pánům velice obtížným zůstávati
dlužnými za Johna nebo dokonce platiti jeho útraty hotovými pro pouhé
potěšení míti svého sluhu.

Pořádek v peněžních záležitostech dělávala sklepnice dosti často. Vzala
si dlužníka stranou a pošeptala mu cosi do ucha, ale každý si mohl domyslit,
oč se jedná. Ale Johnovi, když ztrácel mezi mladými pány veškerou oporu,
řekla docela veřejně před celou hospodou, že kdo chce jíst a pít, musí
také platit, a pak bručela ještě cosi o kradení a tulácích. John uchopil svůj
klobouk a s hloupým úsměvem na rtech po špičkách se vytratil z místnosti.

Vltava valila svoje kalné viny opuštěným řečištěm, po jejích březích
zvedaly spící kmeny svoje holé větve do výše; vítr skučel, sněhové vločky
poletovaly chladným vzduchem. Přikrčen k domovní zdi stál John v malém
hnědém svém kabátku s krátkými rukávy na nábřeží a zdravil kolemjdoucí.

Proud obecenstva se netrhl. Paničky, slečinky s nosíky zarudlými
mrazem, výrostci zastavující se každých pět kroků a dívající se do žlutých
vln, vpřed a zpět chodili lidé a míjeli a mizeli v davu bez počtu a beze jména.
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Hynek Rež

U Plešků byla slavnostní večeře.
Nesmíte si přitom představit salón v záři světel, stříbro na stole a

služebnictvo. Pleškovi měli ve starém jednopatrovém domku na dvoře v
přízemí byt, skládající se ze dvou světniček a kuchyně.

Ale jizba, kde se jedlo, vypadala, i když ne nádherně, přece jen útulně.
Stůl byl pokryt bílým, ovšem na mnoha místech spravovaným ubrusem.
Židle byla každá jiná a byly zastoupeny různé stupně užitečnosti a přepychu
od zhruba ohoblované stoličky až ke vzácnému kusu s pleteným sedadlem.

Na pohovce, potažené černým voskovaným plátnem, která na svém
povrchu jevila mnohé nesrovnalosti, zaviněné dlouhou a těžkou službou,
jakou ani ocelová péra neunesou, seděl Hynek Rež. Jemu po levici na
stoličce jeho sestra, vdova Plešková, a kol dokola pět dětí, nejstarší
čtrnáctiletá Anežka vedle strýčka na pohovce.

Strýček Rež zdál se být ve výtečné náladě. Ujišťoval, že tak dobrou
vepřovou nejedl již třicet let, velebil zelí a byl nadřen i zemáky. Při tom se
ptal čtverácky své neteře, umí-li již vařit brambory.

I obyčejné venkovské pivo panu Režovi chutnalo. Měl před sebou
půllitr zpola vyprázdněný; také před paní Pleškovou stála sklenice, ta ale
kolovala od úst k ústům, i nejmenší Cvička smočila si v ní rty, bázlivě
pohlížejíc na matku.

Když bylo po večeři, odnesla čtrnáctiletá Anežka s mladší ještě
Lidunkou nádobí a ubrus a utřely pěkně stůl a petrolejovou lampu umístily
zas do prostředka. Pak paní Plešková děti vyhnala do kuchyně a volala za
nimi: „Až umyjete nádobí, svlékni, Anežko, Cvičku a Toníka, ať jdou spát.
Potom dejte světlo Jiřikovi, má-li se ještě co učit. Šupity, šupity, ať už jste
mi ticho, máme se strýčkem tady co mluvit.“

Zavřela za sebou dveře a sedla si vedle bratra na pohovku. Paní
Pleškové scházelo ještě několik let do čtyřiceti. Přes to, že hodně prodělala
v životě, nastarala se a napracovala, nevypadala hůř než ženy v jejím věku,
na které se usmálo štěstí.

Její bratr Hynek byl o deset let, a snad i o více roků, starší. Měl šedivé
vlasy i knír; a dřevěnou nohu.
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Vyptával se a sestra vypravovala o svých výdělcích.
Dvakrát týdně byl trh a stejně v neděli přicházeli venkovani do města

nakupovat. Plešková vykládala na náměstí v malé boudě věci potřebné i
tretky, košile, zástěry, stuhy, malá zrcadla a mnohé jiné drobné předměty.

Sama si neuměla zná boudu postavit ani rozložit a odvézt domů. A
za pomoc musila nádeníkovi vždycky zaplatit aspoň dva šestáky. A obchod
trval vždy tak krátko, a v neděli v půl desáté už poroučeli strážníci, že je
nutno boudy co nejrychleji strhnout, o desáté hodině dopoledne musilo
náměstí vypadat jako vymeteno.

Ale kromě tří dnů celý týden se nic nevydělalo. Paní Plešková chtěla
to zkusit ještě s podomním obchodem, a nyní, když Hynek byl tak hodný
a přijel, bude moci se tu a tam podívat někam i na výroční trhy. Vozík a
koně sice již prodali, ale pan Abeles říkal, že bude-li mít na svém voze místo,
vždycky jí vezme s sebou bedničku.

„Jiří sice utrácel a nehleděl si obchodu, jak by měl,“ povzdechla si
vdova, „ale přece přinesl vždycky něco peněz domů, a dokud žil, neměli
jsme aspoň nikdy starosti o nejnutnější.“ Po těchto slovech dala se Plešková
do pláče.

Hynek Rek zapálil si svou krátkou dýmku a díval se do obláčků kouře.
Nechal sestru vymluvit a se vyplakat, a potom jí řekl: „Nebude tak zle.
Mnoho nemám, ale pomoc to bude vždycky. A vezme-li nám Abeles
bedničku na vůz, budu já s ním jezdit. Protože mám dřevěnou nohu, nejsem
ještě mrzák k ničemu.“

„Nebude ti vadit, když bude Jiřík spát tady v pokoji na pohovce?“
otázala se Plešková.

„Nijak!“ ohražoval se tázaný. „Budu rád, když tu bude někdo spát se
mnou. A teď již se nezdržuj, poohlédni se po dětech a jdi si taky lehnout.
Ostatní si můžeme povědět zítra. A Jiříka sem pošli. Ať si lehne nebo ať
pracuje tady a nepřekáží vám. Mně nijak nevadí.“

Plešková odestlala bratrovi i synkovi, přála oběma dobré noci a odešla.
Rež vyndával si svoje věci z cestovního vaku a vešel do skříně. Nízko

skloněn nad svůj sešit dopisoval Jiřík úlohu.
Jih na podzim dostal Hynek od sestry dopis, ve kterém si stěžovala, že

nemůže Jiříkovi ani koupit knížky, a že by ho nerada vzala z gymnázia,
když se dobře učí. Tenkrát jí poslal desítku.
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Za několik měsíců psala zase, ale už méně stydlavě. Jak se probíral
svými věcmi ve vaku, našel Hynek Rež tento dopis. Měl následující znění:

„Milovaný bratře!
Odpusť, že Tě zase obtěžuji, ale nemohu si pomoci, nemám nikoho

jiného na světě. Nevede se nám dobře, tržím velice málo, a z dětí bude
jediné Anežce teď čtrnáct let, ale když si pomyslím, že ji budu snad musit
poslat do továrny, aby si hned něco vydělala, může mi to srdce utrhnout.
Vždyť pamatuji lepší časy. Taky Jiříka bych nerada vzala ze školy.
Nezazlívej mi, že se obracím na tebe. Kdybys chtěl, přece by nám bylo
trochu pomoženo. Dostáváš od pojišťovny za svůj úraz a v místě, pokud
vím, nejsi nyní v žádném. Jsi sám mezi cizími lidmi; my bychom Tě, kdybys
se k nám přistěhoval, lépe opatrovali, a něco by při tom i pro nás odpadlo,
a pak bych byla volnější, kdybych neměla doma děti samotné. Míval jsi
mě kdysi rád, rozpomeň se na dávnou dobu a ostrá se nad mými malými
sirotečky.

Tvoje sestra Anežka.“

Hynek Rež několik dní přemýšlel, může-li vyhověti vyzvání své
sestry. Nevydělával a z toho, co dostal od pojišťovny, mohl žíti jen docela
skromně. Najal si malý pokojíček s jedním oknem, v němž se stěží mohl
otočit, ale i to málo, co potřeboval, musil cizím lidem dobře zaplatit, takže
sotva i při svých nepatrných potřebách se svými příjmy vycházel.

Vypadal staře se svými šedivými vlasy a vousy a svou vráskami rozrytou
pletí a cítil se také starým. Neměl mnoho chuti dát se sestřinou bídou
strhnouti do nového životního boje. Posléze však docílil jakési dohody mezi
hlasem krve a svou pohodlností. Řekl si: Pojedeš tam, a nebudou-li se k
tobě řádně chovat, nebo uvidíš-li, že bys se zakrvácel, aniž bys jim pomohl,
můžeš kdykoli se ti zlíbí, zase odjeti. Mnoho zavazadel si s sebou nevezmeš
a městem vede pro všechny případy dráha.

Tak tedy přijel. Uvítání dopadlo pěkně a první večer učinil na Hynka
dobrý dojem. Děti zdály se hodnými a také upřímná a prostá povaha
sestřina, jak se podobalo, kupodivu molo se změnila životem a jeho
zkouškami.

Jiřin skláněl stále svou hlavu nad sešitem. Strýc ho slovem nevyrušil,
kouřil svou dýmku a vzpomínal si na doby, kdy sám chodil do latinské školy
k otcům piaristům.
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Byli to dobří tatíci. Hynek se pilně učil a zvláště páter Kocábka ho
měl rád. Z oblíbeného žáka udělal svého famula, který mu svlékal a oblékal
kabát, podával klobouk a naléval vodu do umývadla: bývalo to velkým
vyznamenáním a znamením přízně.

Páter Kocábka chodil do vesnické hospody, skoro na hodinu cesty z
města, a i tam brával Hynka s sebou a dovoloval mu, aby si také poručil
sklenici piva a krajíc chleba se syrečkem.

Ctihodný pán se příliš neostýchal. Ve třídě přede všemi žáky řekl
svému pobočníkovi: „Hynku, řekni svému tátovi, aby mi poslal pytel
brambor. Moje prasata nemají co žrát.“

Stahy otec Rež milerád poslal, mohl si to dovolit: byl zámožným
soukeníkem.

Rád by byl býval nechal svého synka vystudovat. Ale hochovi, když
dospěl věku šestnácti let, kdo ví, co vlezlo do hlavy. Najednou se mu
zprotivilo seděti nad knihami, chtěl jít do světa na zkušenou a poznat život.

Starý Rež svolil. Ale když později se syn zase ku svým latinsky
„učebnicím vrátiti chtěl, řekl otec: ne! Nic se mu nepříčilo více než nestálost.

Nadaly se tehdy zakládat mnohé nové textilní továrny. Starý i mladý
Rež se tohoto průmyslového ruchu rovněž zúčastnili. útle skončilo to
špatně.

Starý se na svém podniku nejen peněžně zakrvácel, ale skoro uzlobil.
Zemřel a po jeho smrti pustil se mladý do světa, obchodoval, byl cestujícím,
agentem a komisionářem, ale cosi mu scházelo, aby se domohl blahobytu.

Snad neměl patřičnou vyřídilku a možná, že by byl udělal lépe, kdyby
se nebyl odvrátil od učených knih. Špatně se mu ovšem nevedlo, ba byly
doby, kdy žil skvěle. Jezdil v kováře, dobře jedl a dobře pil. Ale nic neušetřil.
Až tu na jeho šediny přivalilo se ono neštěstí. Čekal na malé stanici na vlak.
Rozespalý dostal se pod kola vozu, ani sám nevěděl jak. Ještě div, že přišel
jen o jednu nohu.

Vůbec jejich rod se nezdál mít štěstí. Také sestra si to dobře nevybrala
na světě.

Její muž, Jiří Ploška, zřídil si obchod pro lepší lidi. Ale v městě bylo
málo osob, kterým by bývalo bylo jedno dát za košili o půl zlatky víc. A
venkovani vůbec k Pleškovi ani nepáchli, byl jim proti mysli jeho uhlazeny
zevnějšek i způsoby. Byli příliš zvyklí na své Židy, kteří i v zimě stáli
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v otevřených dveřích svých krámků s kapičkami u nosu a vítali kupce
hlubokými poklonami.

Ploška si chodil příliš mnoho stěžovat do hospody. Dokud však starý
Rež žil, všechno ještě jakž takž šlo. Ale brzy po tchánově smrti Pleška se
položil, jak se mezi obchodníky říká úpadku. A nic z toho neměl. Od té
doby také nedbal na sebe. Koupil si vozík a koně a jezdil po trzích se
zbožím, které mu dal na úvěr Abeles nebo jiný větší trhovec a překupník. A
tak vyrážel Pleška klín klínem, zapíjel trud života hořkou i sladkou, až mu
nelítostná smrt vyrazila skleničku z ruky.

Malý Jiřík dopsal svou úlohu, protřel si malou rukou unavené oči,
svlékl se rychle, přál strýčkovi dobrou noc a lehl si na pohovku; za chvíli
bylo již slyšeti jeho pravidelné oddechování.

Také Hynek vyklepal svoji dýmku a uložil se k spánku.
Na druhý den šel se sestrou k panu Abelesovi.
Obchodník stiskl Hynkovi ruku a zvolal: „Těší mě, těší mě! Tak to jste

vy, co ho vlak přejel! Netli jsme to v novinách. Fi, musí to být ukrutný
pocit! – Měl jste soud s pojišťovnou, viďte?“

„Ne, pane Abelesi, nesoudil jsem se. Člověk nic nevysoudí, leda
prosoudí. Je lépe být spokojen s málem, “ odpověděl Hynek.

„To je má řeč,“ řekl na to pan Abeles. A hned dodal: „Poslechněte, paní
Plešková, kdypak zaplatíte dluh?“

„Zítra vám to přinesu,“ odvětil Hynek Rež za sestru. „Budeme teď víc
od vás kupovat, když nám budete brát s sebou bedničku na trhy, jak jste to
sestře slíbil. Jezdil bych s vozem a pomáhal bych vašim nakládat a skládat.“

„Rád posloužím, když mohu,“ usmíval se obchodník. „Bedničku si
můžete přinést. Ale ne, abyste mi pak přišli s bednou jako hrom. Rozumíme:
bedničku.“

Zpočátku zdálo se Hynkovi jezdění po trzích a poutích být ponížením:
stranil se kramářů. Ale později, když je poněkud poznal, bylo mu v jejich
společnosti docela dobře.

Dřívější prostředí Hynkovo byli obchodní agenti, osobnosti to rovněž
známé svou veselou myslí. Ale jejich veselost jeví již všecky známky
pokryteckého světa. Je to snaha, aby se člověk zdál nějakým. Vypravují se
vtipy a šprýmy a dobrodružství s ženami, a každý chuďas chce se vyrovnati
zevnějškem, chováním a vystupováním lidem, kteří mají mnoho peněz.

Této snahy po zdání není ovšem mezi kočovnými chudými kramáři.
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Jsou to prostí lidé, kteří se snaží pouze o to, aby zaopatřili chléb sobě a svým
rodinám; a přetvařují se taky pouze tehdy, jedná-li se jim o kus chleba.

Mít díru v kabátě není pro ně hanba; a do hospody přicházejí s
nemluvňaty na rukou. Muži v mnoha případech vykonávají pouze těžké
práce, kdežto hlavou podniku je žena. Muž naloží bedny na vůz, jede, složí
je zase, zrobí boudu, vyndá zboží z beden. A potom často z rána ihned
si koupí kořalky, napije se, schoulí se do prázdné bedny a spí do večera,
zatímco žena prodává.

Brzy si Hynek Rež zvykl na svoje nové prostředí i na způsob života,
jenž byl toho důsledkem. Ani dřevěná noha mu zanedlouho příliš nevadila
při namáhavých tělesných výkonech.

Když se vrátil z cest, dospával sám doma odpoledne. Večer pak, když
rodina pojedla, vykázal strýc sestru a děti do kuchyně, aby nerušily Jiříka v
učení.

Hynek Rež sám zůstal v pokoji. Ale choval se tiše. Někdy se díval jen
synovci přes rameno do knížek. Matematice nerozuměl a z řečtiny ztěží si
pamatoval písmenka z dob, kdy se těm věcem také učil.

Zato při latině se až podivil, že rozumí ještě některým letmo
zachyceným slovům, ba i celým větám. A sebevědomí strýcovo vzrostlo
tímto poznáním do té míry, že občas, když uslyšel nebo uviděl něco v
Jiříkově sešitu, co se mu nezdálo správným, zvedl na znamení svých
pochybností ukazováček pravé ruky do výšky a pravil: „Pozor, hochu, ať se
nezmýlíš.“ Ale kluk dělal, jako by rozuměl všemu pouze sám a jako by byl
spolkl veškerou učenost světa.

K půlnoci měl přijet vůz. Hynek Rek bděl proto ve svém pokoji a
kouřil. Vedle ve světničce klímala ustrojená na posteli Plešková, aby byla
hned pohotově a mohla v uvedenou hodinu noční donést bratrovi bedničku
k Abelesům.

Jiřík spal na své pohovce oči maje odvráceny od světla. Strýc z dlouhé
chvíle prohlížel na stole složené knížky a sešity hochovy.

Vzal do ruky latinský spis, Césarovo líčení války gallské. Listoval,
pokusil se čísti. Sám se podivil své paměti. Některým slovům jen nerozuměl,
ale smysl byl mu všude jasný.

Začal tedy ze začátku. A toto besedování a duševní spojení s velikým
Římanem, zde na těchto skromných místech, při svitu petrolejové lampičky
a v neustálém shonu za skývou chleba, zaujalo zešedivělého čtenáře tak,
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že když před dvanáctou zadrnčel budíček, strčil Hynek Rež mimovolně
knížku do kapsy a pak teprve šel vzbudit sestru.

Druhého dne zrána darmo hledal Jiřík svého Césara a s pláčem šel do
školy. Zatím strýc seděl zabalen do plachty vysoko na bednách na Abelesově
voze, který zvolna sjížděl po silnici, a v prvním svitu jitřním četl nahlas
probouzejícím se stromům dva tisíce let stará slova slavného vojevůdce.
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Občanská Povinnost

Asistent od pošty Roztočil seděl v zasklené verandě malé předměstské
hospůdky blízko otevřeného okna a vdechoval dlouze vlhky vzduch
poněkud chladného letního večera. Před sebou na stole měl zpola dopité
pivo a talíř od skromné večeře, jejž jediný sklepník podniku nijak nespěchal
odklidit.

Dvě svítilny vrhaly matné světlo do zahrady. Pod stromy ve vzdálenosti
několika kroků od vchodu verandy objevila se mužská postava a hleděla
zpytavě otevřenými dveřmi. Konečně se neznámý rozhodl a vstoupil.
Zamířil rovnou k Roztočilovu stolu a pozdravil přátelsky: „Má poklona,
pane asistente!“

Roztočil se skoro ulekl, zvedl se rychle, odstrčil židli a zvolal: „Ach, pan
kontrolor! Jak se račte vynacházet?“

„Je snad dovoleno si přisednout?“ otázal se příchozí kontrolor Víšek,
Roztočilův soudruh z úřadu.

„Ale prosím!“
Posadili se. Pan Víšek se podíval kolem a prohodil: „Tak to je tedy vaše

hospoda?“
„Ještě dost lacino a dobře se tu jí,“ řekl Roztočil a dodal: „A jak vy jste

sem vlastně přišel?“
„Bydlím nedaleko. Když má úředník rodinu, tak si nemůže vyhledat

byt ve městě. A rozhlížím se teď trochu po svém okolí. Zvenčí se mi ten
hostinec hned zamlouval.“

Nastala pomlčka. Po chvilce přerušil Roztočil ticho a pravil : „Cítíte se
již u nás doma?“

„Jsem rád, že jsem zde,“ odpověděl kontrolor Víšek. „Tady je přece
trochu ruchu a člověk se v něm ztratí, chce-li. Ale život na docela malém
venkovském městě není, ujišťuji vás, žádnou pochoutkou. Například
hospody. Míníte-li se stýkat se slušnými a vzdělanými lidmi a nechcete-li
si zadat, nemáte žádný výběr. Musíte chodit stále do jedné a téže hospody,
kterou navštěvují farář, učitel, doktor a páni radní. Zde je to mnohem lepší.
Zajdeš si, kam se ti zlíbí, dnes sem, zítra onam.“

Pan kontrolor večeřel sice doma, ale měl ještě chuť na něco malého.
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A viděl, že je to dobré; a když při placení se objevilo, že pivo je o dva
haléře lacinější než ve městě, byl nový host pevně odhodlán častěji útulnou
místnost poctíti svou návštěvou.

Nebylo pozdě, když se Roztočil zvedl a jeho soustolovník s ním. Měli
společný kus cesty a kráčeli pomalu dovrchu.

Při chůzi vynikla teprve Roztočilova postava v celé své až děsivě
vyčouhlosti a hubenosti. Žlutá hlava seděla na nahrbených zádech a při
stoupání chrčelo to v hrudníku mladého muže jako v pokaženém mlýnku.

„Nejste nachlazen?“ ptal se soucitně přitloustlý Víšek.
„Ne, to mám tak vždycky,“ odpověděl stručně jeho druh, poklepávaje

si na prsa.
Roztočil býval zapsán na právech. Byl by vystudoval při slaných

rohlících, půllitru piva a několika zdarma poskytnutých obědech jako
mnoho jiných chudých českých studentů, kdyby nebyl dostal v nevčas
chrlení krve. Musil domů a celý rok procházel se loudavým krokem po
polích a lesích.

Z malých oken chalupy často vyhlédala bída a nedostatek. Rodina
neskrývala před svým nemocným příslušníkem svoje zklamání. Doufali, že
jim bude jednou na podporu, a zatím je vyjídal. Proto se snažil Roztočil
dostat se do státní služby. Pošta není sice žádným léčebným ústavem pro
souchotináře. Ale krutá nevyhnutelnost, jakož i vyhlídka na slušnou aspoň
výživu přinutily mladého muže, že se rozhodl pro svoji životní dráhu.

Žil velmi pravidelně a šetřil se pokud možná. Procházel se ve svých
volných chvílích, chránil se před nastuzením, před prachem a zakouřeným
místnostmi. Obědval u své bytné a v létě několikrát v týdnu sedával zvečera
na verandě své hospůdky a hleděl do stmívající se zahrady.

Mluvil málo. Proto mu byla společnost kontrolora Víška, který sám
sebe rád poslouchal, docela vítanou. A Víška vábil zase do tiché zahrady
trpělivý a přizvukující posluchač.

Pan kontrolor přečetl si vždy trojí noviny, obyčejně den nebo dva
stará, které byly vyloženy v hostinské místnosti. Byl horlivý politik a říkal:
„Bdíti nad tím, co se v naší zemi a v našem mocnářství děje, je naší svatou
občanskou povinností.“

Sotva se v novém prostředí ohřál, přišel již pan Víšek mnohým
důležitým věcem na kloub. Poznal, že starosta koupil pod cenou obecní
pozemek, a stejně se přesvědčil, že zemský poslanec okresu také jen pracuje
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pro svou kapsu. O říšském poslanci, který hlasoval proti povinnému
nahlížení berního do obchodních knih, nevyjadřoval se vůbec jinak než:
blbec.

Roztočil, když tak poslouchal svého společníka a jeho prudké výpady,
prohodil svým sípavým hlasem: „Měl jste asi hodně nepříjemností ve svém
předešlém působišti pro svou politickou činnost.“

„Ani zdání!“ ohradil se kvapně pan kontrolor. Pak se trochu zarazil a
pravil: „Totiž víte, já se tam příliš nestaral o veřejné záležitosti. Měli jsme
tam učitele, a ten mě vlastně přivedl k poznání, že bdít nad tím, o se děje
v obci, v zemi a mocnářství, je svatou povinností každého z nás. Pobízel
mě do ledačeho, ale tam nešlo nic dělat. Jediná slušná hospoda byla v místě,
jak jsem vám již ostatně Opravoval, a já byl odkázán na společnost faráře
i starosty. Ale zde, kde jsou poměry naprosto odlišné, bylo by nejtěžším
hříchem proti vlasti a národu nezasáhnout, byť i slabou svou rukou, v kolo
dějin.“

Asistent Roztočil byl pro politické zpracování dosti špatnou surovinou.
Ale pan kontrolor obrnil svou duši trpělivostí a čekal klidně na svou dobu.

Čím je pro sedláka čas žní, tím jsou pro politika volby. Vážení i
méně vážení mužové ucházejí se o důvěru občanstva, lidé se vzájemně
přemlouvají a přesvědčují a pořádají se veliké schůze, do nichž se dostaví
často i třicet lidí.

Jsou jednotlivci, kteří v tuto bouřlivou dobu staví veškerý svůj čas do
služeb obecního blaha. Ráno si přečtou noviny a pak se jdou projít po městě.
Potkáš-li je a chceš-li od nich něco, odbudou tě netrpělivými slovy: „Ale
odpusťte, příteli, mám tolik práce, že nevím, kde mi hlava stojí!“ Načež
pokračují ve své procházce. Večer jdou někam na schůzi a pokřikují:
„Slyšte, slyšte!“ nebo: „Vyhoďte ho!“ A kladou se ke spánku celí polámaní v
pevném přesvědčení, že přestáli den veliké dřiny.

V den, kdy putuje občanstvo k volebnímu osudí, hemží se agitační
místnosti stran placenými i samozvanými korteši. Přiběhne člověk s
oharkem doutníku v ústech a s kloboukem v týle naraženým, posadí se
hřmotně, utře si z čela pot a zvolá: „Dejte mi rychle pivo! Co tam máte
k jídlu? Papričku. Tak tedy papričku!“ Vydechne zhluboka a prohlašuje:
„Všecko jde dobře, záleží pouze na tom, jak se bude držet ta a ta obec a ta a
ta ulice.“ Pak vymete rychlostí blesku talíř, vylouskne sklenici a už běží zase
do jiné agitační místnosti, bohudím často také k protivné straně.
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Pan Víšek se stále ještě scházel s Roztočilem, ale nebylo to již někdejší
příjemné besedování, kdy pan kontrolor vykládal a vykládal a asistent,
šetřící si úzkostlivě svoje plíce, tiše poslouchal. Nyní celým darem své
výmluvnosti přemlouval zanícený politik svého společníka, aby s ním šel
na schůzi, že je to jeho občanská povinnost; a Roztočil ke své žalosti musil
odpovídat, a když přišel domů, cítil ke svému zděšení, jak ho bolí na prsou.

„Vždyť vám nic neschází,“ říkal pan Víšek. „Sám sobě to pouze
namlouváte. Jste zdravější než já. A já jsem otec rodiny a konám svou
povinnost, a vy se stále jen vymlouváte.“

„Ujišťuji vás, že mne kouř dusí,“ odpovídal Roztočil. „Nemohu jít do
žádné přeplněné hospody, kde se kouří.“

„Jedná se o nápravu naší politiky a celého našeho zemského i říšského
hospodářství, a vy všechno pouštíte ze zřetele pro trochu tabáku!“ zvolal
Víšek.

„Já těm věcem vůbec nerozumím,“ odpověděl nevrle Roztočil.
„Musíte jim rozumět,“ tvrdil pan kontrolor.
„Nemusím,“ odvětil asistent.
„Pak je to hanba!“
Toto tvrzení Roztočila rozzlobilo. „Prosím vás,“ řekl,
„vím, co mohu znát a co ne. Pociťuji třeba jako bezpráví, že všechna

čelná místa ve státě jsou v rukou výsadní společnosti. Diplomati, ministři,
všecko samý šlechtic, místodržitel šlechtic, zemský hejman šlechtic, a kde
není šlechtic, je aspoň Němec. Lidé ztratili smysl pro občanskou
rovnoprávnost, proto těžko se mohou domoci národní rovnoprávnosti. Celé
kraje Čech a Moravy jsou v rukou několika velkostatkářských hrabat a
knížat, a lid musí se stěhovat do Vídně, do Německa a do Ameriky, protože
ho doma jeho kousek půdy neuživí. Těmhle věcem rozumím – a snad bych
si ještě na něco kromě toho vzpomněl – ale jinak nerozumím ničemu. Na
to máme své poslance. A jestliže jiní prodávají svoje hlasy za guláš nebo
za osobní styky a vzteky, jak si ustelou, tak si lehnou. Jsem souchotinář a
nemohu mít takový zájem o veřejné věci jako zdravý člověk. Snad, kdyby
byl lepší pořádek na světě, tak by takové lidi, jako jsem já, postříleli pro
blaho veškerenstva. Ale dnes žiju a chtěl bych ještě žít. Kdybych mohl čít
rok někde na jihu, vykřesal bych se možná ze všeho. Ale to jsou marné
naděje. Snad až budu mít službu a přijde peněžní dopis s mnoha tisíci,
stopím ho a uteču někam do Kapska. Jinak nevyváznu.“
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Na cestě domů vrtala asistentova slova panu Víškovi stále mozkem. Což
práskne-li dnes nebo zítra se zpronevěřenými penězi skutečně do bot, jaká
to bude ostuda i pro něho, jenž s ním několikráte v týdnu sedával za jedním
stolem! A člověk se vlastně stává spoluviníkem zločinu, když ho neprozradí.
Ale jak to udat? Bylo to řečeno jen mezi čtyřma očima a Roztočil to může
popřít a při svých pochybných mravních zásadách třeba ještě žalovat pro
utrhání na cti.

Pan Víšek se rozhodl pro střední cestu. Zastavil se na slovíčko s
poštmistrem a řekl mu: „Nezdá se vám, že je asistent Roztočil churav?“

„Proč myslíte?“ odpověděl pan představený. Vypadal vždycky tak.“
„Souchotináři bývají nebezpeční lidé,“ řekl pan Víšek významným a

vážným hlasem.“
Poštmistr pokrčil rameny a pan kontrolor u vědomí vykonané

povinnosti se poroučel. „Varoval jsem vás,“ děl sám sobě. „Budoucí ostuda
padniž na vaši hlavu.“

Pan kontrolor byl sice pevně rozhodnut veřejně vystoupit a
rozšlápnout ještěrovi hlavu, ale je přirozené, že se vyhnul schůzím,
pořádaným stranami, jež mají ve svém názvu slůvko: sociální. Toto cizí
jméno pojilo se totiž v mysli pana Víška s představou dělníka, který si nic z
toho nedělá, rozbít slušně ošacenému člověku půllitrem hlavu.

Pan kontrolor dostavil se tedy do schůze dosavadního poslance,
kterému z mnoha stran právem bylo vytýkáno, že jednak nic nedělá a
jednak dělá všecko špatně.

Hostinská místnost, kde shromáždění se konalo, nebyla přeplněná, spíše
naopak. Kdo ví, že v jiných zemích platí se dokonce vstupné do schůzí,
tomu se to bude zdát snad divným. Ale ať uváží, že v cizině provozuje
se před lidem krasořečnictví a řečník nevybředne nikdy z všeobecných
věcí, kdežto u nás, lidí praktických, mluvívá se ponejvíce o hospodářských
otázkách, přičemž úzkostliví lidé mívají stejný pocit jako při sázení do
loterie: Někdo vyhraje, ale já to nebudu.

Kandidát rozvinul svůj program a sotva si sedl a s odporem, jak bylo
na něm poznat, se napil proň přichystané vody, povstal pan Víšek s četnými
popsanými lístky v své ruce a počal před shromážděním odhalovati bohatství
svých myšlenek. Nutno doznati, že jeho vystoupení bylo jediným světlým
bodem celého večera.

„Učme se od Poláků provozovat politiku,“ pravil, rozhodně přehlížeje
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zeměpisné a jiné podružné okolnosti. Pak přešel k věcem místním a jako
slavný římský řečník Cicero obrátil se v své řeči rovnou na svého odpůrce.
„Chodím už přes tři čtvrtě roku do jedné a téže skromné hospůdky, ale
ani vám nenapadlo, pane poslanče, podívati se mezi nás, kteří jsme rovněž
vašimi voliči.“

Pan poslanec na dřevěném podiv za předsednickým stolkem točil svým
červeným nosem samolibě zprava na levo, jako by chtěl říci: Tohle by se mi
nemělo vytýkat, dělám co mohu!

Náhle byl pan kontrolor přerušen ve svém řečnickém vzletu výkřikem:
„Vždyť jste hloupý jako tele!“

„Pane předsedo, tohle si nemohu nechat líbit, já jsem státní úředník!“
zvolal rozhorleně pan Víšek. „Kdo to byl?“

Místo odpovědi ozval se tentýž výkřik z druhého konce místnosti.
Předseda tloukl zvonkem o stůl a volal: „Pánové, mírněte se poněkud

ve svých výrazech!“ Ale pan Víšek, nepokládaje toto zadostiučinění
za dostatečné, sebral své poznámky, jakož i klobouk a hůl a opustil s
rozhořčením své nevděčné spoluobčany.

Byl pěkný večer a nebylo pozdě, a pan kontrolor, puzený sdílností,
našel šťastně asistenta Roztočila na verandě hospůdky před zpola dopitou
sklenicí piva. Přisedl si a našel zase vděčného a přizvukujícího posluchače,
jako na počátku známosti.

„Vám je hej,“ pravil pan kontrolor v doslovu své stížnosti na
nevychovanost svých bližních, „nestaráte se o ostatní lidi, a až jednou
padne vám do rukou nějaký pořádný peněžní dopis, odjedete někam do
rovníkového pásma a strávíte svůj život v blahobytu a spokojenosti na své
farmě.“

Roztočil neřekl ani tak, ani onak, nýbrž mlčel podle svého zvyku.
K upokojení čtenářstva dlužno uvésti, že souchotinářskému asistentovi

vskutku příznivý osud při noční službě odevzdal do rukou vytoužený
peněžní dopis. Ale poněvadž zpravidla ti, kteří dovedou chytře s cizím
majetkem zmizet, nechvástají se předem svými špatnými úmysly, ale naopak
bijí se do prsou a poukazují na svůj čistý štít, tedy nikoho nepřekvapí,
že Roztočil nepoužil své vhodné příležitosti. Chodil dále do úřadu a na
procházky, šetřil se, chránil se před kouřem, prachem a nastuzením, a
nezemřel-li, žije takto dodnes.
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Cesta do hor

O životě starých Slovanů nemáme ani přesných a spolehlivých záznamů, a
jazykozpyt musí nám nahražovati scházející dějinné prameny. Pozorujeme-
li naši mluvu, shledáme i beze vši vědecké průpravy, že sloveso píti je
stejného kmene jako pivo, kdežto podstatné jméno voda se svrchu
uvedeným slovesem v žádném jazykovém vztahu není. Z čehož následuje,
že již staří Slované pivo za určené k pití považovali, vodě jiné obory
zužitkováni poukazujíce.

Vděčné potomstvo vážilo si drahocenného odkazu předků a název
plzeňského či prostě českého piva hlásá slávu národa po celém světě a činí
zároveň cizí země a říše pro věrné syny vlasti obyvatelny. Čechovi menšího
sebezapření je třeba k pobytu mezi odvěkými německými nepřáteli než
v kruhu bratří Slovanů, kteří však o dobrý doušek špatně mají postaráno.
Z jižních zemí habsburského mocnářství utíkají čeští úředníci po nedlouhé
době s výkřikem nejhlubšího zklamání: Není tam piva! Starý Peregrin
Vobloha měl pravovárečný dům- sice ne v Plzni, ale tím spíše mohl si
každého roku svou várku odpít. V nejbližším okolí města byly ještě čtyři
pivovary, a Peregrin často v neděli ubíral se do některého z nich s celou
svou rodinnou na výlet. Vedl za ruku malého Emánka, a když přišli za
město, dával otec synovi vzácná poučení v zeměpise a místopise kraje. „
Tamhle,“ vykládal, ukazuje svou holí, „leží Praha. To je hlava českého
království a jsou tam veliké restaurace a pivovary, Choděrovy, u Fleků, u
Kuřího Oka. Tam v tu stranu je Plzeň, tam dostaneš u Salcmanů za osm
krejcarů nejlepší plzeňské, plnou sklenici bez pěny. A tadyhle tím směrem je
Vídeň, sídlo rakouských panovníků; taky je tam dobrá hospoda, Liberecký
Pajzl, blízko nábřeží. A vidíš v dálce ty hory? To je chudý kraj. Špatná půda,
bídný dobytek, a pivo tam vůbec není k pití. Pijou tam většinou kmínku a
alaš.“

Emánek vstoupil záhy do šlépějí svého váženého otce. Začal chodit buď
sám nebo se stejně starými městskými synky do útulné hospody Na náměstí,
kde posluhovala- ovšem často se střídající- sklepnice. Hoši navštěvovali
oblíbenou svou místnost. Hlavně v odpoledních hodinách, kdy jiných hostů
bylo po málu, ale ne snad proto, že by byli měli strach před přísnými
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rodiči! Stalo se, že Peregrin Vobloha také náhodou v týž čas zapadl do
této hospody. Sedl si pouze k jinému stolu a když se napil, obrátil se přes
celou místnost k svému synu a pravil rozvážným hlasem: „Emane, nějaké
pivo si můžeš koupit, abys zesílil, ale nekuř! Zkazíš si jen plíce!“ Přes to
naučil se Eman i polykat kouř i pouštět nosem i dělat kolečka, ale ustálil
se konečně na viržinkách. V ochutnávání piva vyrovnal se brzy nejlepším
mužům obce a při prvním doušku rozeznal malorohozecké od klášterského.
Jinak Prožíval svoje jinošská léta jako všichni ostatní Mladí lidé, shasínal
svítilny, sepral se se strážníkem a ponocnému utekl s halapartnou.

Pozvolna přidržoval otec Peregrin svého synka k vážnému životnímu
povolání a sotva, dvacetiletého poslat jej poprvé za různými nákupy do
Prahy. „Vyhledej hostinec u Mariánského Obrazu,“ pravil posléze, „budeš-li
mít hlad a žízeň a jdi se tam občerstvit!“

Studenou telecí, kterou mu otcova hospodyně dala s sebou na cestu,
snědl Eman než vlak dojel na první stanici. Jakmile pak v Praze sestoupil
s vlaku, pocítil znovu hlad a žízeň, i počal se sháněti po hostinci u
Mariállského Obrazu. Ptal se lidí, jeden ho posílal nalevo, druhý napravo, a
bylo již odpoledne, když hledanou místnost nalezl. Pojedl, popil si, pak se
podíval na hodinky, a vida, že hodina odjezdu se blíží, šel zase na nádraží
a přijel domů, pro hledání Mariánského Obrazu nic ze vznešených naň
úkolů nevyřídiv. Pozdější obchodní cesty Emanovy byly již šťastnější a
získal si jimi naprostou spokojenost otcovu. Z jedné takové cesty přivezl
si Emanuel Vobloha taky nevěstu, zrovna z těch hor o kterých mu jeho
otec jako malému chlapci vykládal, že se tam nic pořádného nerodí, a pivo
tam není k pití. Emanova vyvolená byla jednou z osmi dcer evangelického
faráře. Novomanželé byli po evangelicku sezdáni, a Eman musil podepsat
revers o příslušnosti ženského svého potomstva, k evangelické církvi. V
rodném městě, které bylo dočista katolické – až na několik židů – sňatek s
pastorovou dcerou nijak Emanovi neubral obliby, ba i jemnostpán děkan
hrál dále s mladým i starým Voblollou karly, jako by se nic nebylo stalo.

Po veselce jel Eman s mladou svou paní do Prahy a do Vídně, za
čtrnáct dní se vrátili, ale ani pak ještě se nikde neukazovali. Tu potkal
mladého Voblohu soused Kadlátko, truhlář a obchodník s rakvemi, a řekl
mu: „Emane, mně se zdá, že jsi pod pantoflem.“

Na důkaz své mužné nezávislosti šel Eman s milým přítelem a nevrátil
se až k ránu, a to byl trochu chybný na chůzi. Mladá paní se dala do
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pláče, když svého zbloudilého chotě spatřila, chodila po domě se sepjatýma
rukama jako vyjevená, a zatím co Eman vyspával, psala dopis plný nářků
svým rodičům.

K odeslání této stížnosti ovšem nedošlo, neboť než psaní několikráte
proudem slz zkažené bylo opravdu dohotoveno, byl již spánkem osvěžený
manžel na nohou a dovedl se ženě tak pěkně zalichotit, že se zase smířila.
Však se Eman v tom vyznal! Byl vůbec hezký člověk, pomenší, s veselýma
očima novorozeněte, a chtěl-li, dovedl vytahovat obočí na vrch hlavy. Když
se rozněžnil, hladil svou manželku po rukou a po zádech jako kocour,
nazýval ji nejsladšími jmény a chválil její krásu, její černé vlasy, a její stepilý
vzrůst. „Nevím, nevím?‘ říkával, „tam u vás v horách, koně jsou malí, krávy
taky – a ty jsi taková dlouhá!“

Otci Peregrinu nastaly šťastné doby druhého mládenectví. Uchýlil se
do soukromí, zůstával však v témže domě jako syn a snacha, u které se také
stravoval. Ovšem ponejvíce jedl v hospodách. Již o desáté hodině dopoledne
zašel si na jedno plzeňské, z kterého byly i dvě nebo tři. K tomu snědl
malou papričku, někdy taky ještě dušené ledvinky nebo malou roštěnku na
cibuli a, pak šel domů k obědu. „Ale, tatínku, vždyť nic nejíte!“ naříkala
snacha. „To víš, milá holka, starý člověk!“ omlouval se vážně otec Peregrin.
Ale ani ta nejhezčí věc nemůže trvat věčně. Jednou po návratu z hospody
natáhl se starý Vobloha zrovna mezi dveřmi mi svého pokoje jak byl široký a
dlouhý. Klepla ho mrtvička a byl v pánu. Tchánova smrt postrašila důkladně
mladou paní i dopsala konečně svému důstojnému otci, aby přijel a manželi
vpravil rozumnější názory. Pan farář se nedal dvakrát pobízet, byl tu jako
na koni, vzal si Emana stranou a začal mu kázat o alkoholu a zdrženlivosti.
Emanovi se přednáška líbila, kýval hlavou a říkal: „Svatá pravda, svatá
pravda !“ Ale když důstojný pán podal se obírati náhlým skonem starého
Peregrina Voblohy a nešťastnou zděděnou náklonností jeho syna, nechtěl
tomu pan zeť nijak rozumět i dušoval se: „Kolik myslíte, že jich piju? Vždyť
já nic nepiju! A tatínek. chudák starý, měl přece už leta . . .“

Eman si nedovedl odepřít, aby se nepochlubil tchánem farářem svým
známým v hospodě.

Strejce příliš nepřekvapovalo, že měl kněz děti – vždyť přítomný
obchodník sukny měl za ženu dceru katolického pana děkana. Vousy již
spíš leckomu se zdály neobvyklými. „To mají všichni kněží od jejich víry,“
vysvětloval ochotně Eman.
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Důstojný pan tchán si k velikému překvapení hostinského neporučil
ani pivo ani víno ani kořalku, nýbrž sodovku – jako družička. „On nic
lepšího nepije,“ vysvětloval zase Eman. „Taky nekouří, ani nešňupe.“

Strejcům to bylo divné i kroutili hlavami, vysypávajíce popel ze svých
dýmek na podlahu.

Na druhý den pravil Vobloha ku svému tchánu:“ Dnes bychom mohli
jít zase do jiné hospody, kde vás ještě neznají.“ „Milý zeti,“ odvětil farář,
„já nejsem žádné zvěte, abyste mne ukazoval po hospodách.“ A přes veškeré
úpěnlivé prosby dcery i zetě odjel.

Boží slad chutnal Emanovi stále stejně dobře, ale o kouscích, které
rozjařený manžel po hospodách a i jinde prováděl, se paní Voblohová
málokdy dověděla, a když, tak jen náhodou. Jednou poslala služku s
důležitým vzkazem za pánem do hostince. „Co tam pán dělá?“ zeptala se
vrátivšího se děvčete. „Zpívá,“ zněla odpověď. “ A pro boha co?“ děsila se
přísná manželka. „Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?“ odvětila služka a
dodala: „On už je trochu nachmelený.“ Toho dne běhala Emanova paní zase
celá vyjevená a uplakaná po domě a naříkala: „Takovou hanbu mi dělá! A
před cizími lidmi l“

Paní Voblohová málo vycházela, ale sousedky jí donesly zprávu o věci,
která budila v městě značné pohoršení. Truhlář a obchodník s rakvemi pan
Kadlátko zřídil si pohřební ústav, první podnik toho druhu v celém kraji.
Kadlátkovi čistí přátelé, mezi nimi i Eman Vobloha, jezdili s podnikatelem
pohřbů po okolních obcích a pomáhali pozůstalým truchlícím zapíjet
smutek. Když pak byli pod obraz boží, vlezli si na pohřební vůz, přikryli
se černou plachtou a černě přistrojení koně jeli s nimi do města cestou
necestou, jak sami chtěli, a příšerný průvod ten naplňoval hrůzou pozdní i
ranní chodce.

Řádná žena, jakou paní Voblohová byla, nikdy si nemohla navyknouti
na výstřednosti svého chotě. Pití jí bylo i po dlouhých letech manželství
stále stejně protivným, jako jí byli proti mysli mužovi přátelé a celá ta
pivní společnost i město samo. A poněvadž nelpěla nijak na mamonu,
přemlouvala často svého muže, aby pamatoval na své zdraví a odstěhoval
se s ní do hor. Líčila s vřelou touhou a láskou zelené vrchy, svěží lesíky a
bublající potůčky mezi skalami. Když byl Vobloha v měkké náladě, zdálo se
často, že již svoluje.

„Vystavíme si sklep a můžeme mít vždy doma soudek dobrého piva,“
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říkal. Ale když věc se stávala vážnou, nechati o stěhování ani slyšet. –
„Hlouposti !“ zlobil se, „tady jme, tady zůstaneme, mně se zde vede docela
dobře!“

Hezká farářova dcera pomalu zešedivěla a jejímu muži vypadaly vlasy a
tvář zalila barvená záplava. Nevedlo se jim zle, až jednou Eman zpozoroval,
že se mu večer špatně zouvají boty.

Puchly mu nohy. S počátku chodil o holi, později musil si navléci také
bačkory na nohy a tak se loudal po městě. Když ho známí zastavovali a ptali
se: „Co se vám to stalo, pane Vobloho? Co je s tebou Emane?“ odpovídal
osloveny s jakousi radostnou pýchou, že dovedl udržet v slávě rodinnou
tradici: „Ale vrazilo se mi pivo do noh!“ Lékaři mu zakázali pít i kouřit, ale
Vobloha na to mnoho nedbal, chodil dále se svým přítelem a sousedemem
Kadlátkem po hospodách, každý týden do jiné jak měli ve zvyku, a všude
se jako obyčejně na konec zle pohádali. Až kdysi přinesli Emana lidi domů
ve mndlobách, jak s sebou uhodil za bílého dne na dlažbu ulice.

Dlouho se zmítal mezi tímto žíznivým údolím a onou věčnou várkou,
až se přece jakž takž ze všeho vylízal. Bylo jaro, když zase po několika
měsících vstal poprvé z lože a u otevřeného okna vystavoval svou žlutou
hlavu a své těžko se otvírající oči teplým slunečním paprskům.

Po nepravidelné dlažbě náměstí hrčel těžký povoz a náhle zrovna pod
oknem Emanovým zastavil. Vobloha se podíval dolů a viděl pohřební vůz,
na něm kříž s vlajícím závojem a do vozu zapřažené černě přistrojené koně
s chocholy na hlavách. Na kozlíku seděl soused Kadlátko a křičel nahoru do
okna: „Tak co, Emane, svezeme se?“

Uzdravujícímu se Voblohovi udělalo se zas docela na měkko, převrátil
se nazpět do pohovky a byl hezkou chvíli bez sebe. Jeho věrná choť s
pomocí služky odnesla ho do postele, třela ho octem a plakala rozhořčením
nad nešetrností surových lidí. Když přišel Eman zase k sobě, pravila mu
jeho žena: „Jak vidíš, tady zůstat nemůžeme. Pojedeme k nám, tam budeš
v bezpečí před vším rozčilováním.“

„Jak chceš, maminko,“ odpověděl skromně Eman. A nedlouho po tom
odvážel starobylý vůz, tažený dvěma koni do peřin zabaleného měšťana
Emanuela Voblohu v průvodu starostlivé jeho choti tam do těch hor, kde
krávy malé

Jako kozy, žně až někdy na podzim, a kde pivo vůbec není k pití.
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Sebevrah Nečásek

Přijel jsem do Prahy a přihlásil jsem se svědomitě se svým pasem na
vojenském referátě. Ale neuvěřili mně. Hledali mě po světě a tak se stalo,
že jsem povolání ke cvičeni ve zbraních, které znělo na 17. srpna, obdržel
až třicátého. Dopsal jsem hned slavnému úřadu, aby ode mne nežádal
nemožnosti. Mrzelo mě, že mně již nebude nikdy dopřáno obléci se v
krásný stejnokroj, jaký c. k. zeměbrana propůjčuje záložnímu mužstvu.
Moje duše byla naplněna hlubokým smutkem, že mi nemělo již býti
souzeno ještě aspoň jednou a naposled vzrušovati dívčí srdce mužným
vzezřením válečníka v hodnosti svobodníka.

Ne, tak lehko se člověk do domobrany nedostane. Moje neoprávněné
obavy, byly rozptýleny udělením nového neobvyklého termínu. Rukoval
jsem s rekruty. Můj příchod v tuto dobu budil všeobecné podivení. Jsi krejčí
nebo švec? Ani to ani ono? Co pak chceš tu tedy dělat? Co se mé osoby
týká, nenaháněla mi příliš mnoho strachu myšlenka, že budu nucen čtyři
neděle prozívat. Ale dopadlo to lépe. Třídil jsem se starými mazáky patróny
a rovnal ve skladišti kalhoty. Při tom jsem obýval v kasárnách pěknou
místnost s dvaceti kavalci, měl jsem svá dvě prostěradla a dvě koňské
přikrývky, kdežto v sezoně reservistů jsem bydlíval s osmdesáti nešťastnými
druhy v baráku na dvoře. Nezastihl jsem u setniny mnoho známých tváří.
Dokonce i hejtman byl tu jiný. Jmenoval se Knauer. Malý, tlustý člověk s
modrýma očima a mluvil s lidmi docela evropsky.

Ležel jsem po obědě na kavalci. Vedle mne si hověl desátník, růžový,
ramenatý hoch. Vypadal jako sedlák, ale byl to dělník z továrny.

„Desátníku,“ povídám, „nějakého hejtmana Knauera, ale ne od našeho
regimentu, znám z manévrů. Taky byl tak malý, ale pokud se pamatuju,
nosil mohutné kníry. Byl několikráte v novinách.

To bude jiný?“
„Bůh chraň,“ odpověděl mi můj soused, „to je náš dědek. Střihá si teď

vousy po anglicku. Je to hodný člověk, ale má smůlu. Co tu jsem, už se mu
dva zabili.“

„Zastřelili ?“
„Ne, jeden se zastřelil, ale to jsem tu ještě nebyl. Na síni, v kumbále,
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kde se myjeme, je vidět dodnes ve stropě díru od kulky. Ale Grundla, co se
oběsil, jsem už znal. A Nečásek líhal zde s námi.

Vidíte, tam na té posteli v rohu… „
„Taky se oběsil?“
„Ne, utopil se .“
„Co to bylo za člověka?“
„Nečásek? Byl tkadlec. Však znáte přece onen druh nemotorných

rekrutů, kteří svedou leda náhodou pořádný obrat nebo správný hmat, kteří
jednou zapomenou si navléci obojek a po druhé třeba bajonet. No, dnes
to nechodí na vojně jako kdysi, hlavy nikomu neutrhnou, uhodit nikdo
nesmí a nadávat vlastně taky ne. Ale nemůže nikdo od nás žádat, abychom
zacházeli s lidmi jako guvernantky !

„Nečásku, jak to držíte flintu? Prosakra, na mou duši, nezdržím se a
hodím vám to na hlavu, ať přijdu třeba na pevnosti – Při výcviku rekrutů se
takhle už někdy mluvívá: – Co, jak to tam stojíte? No tak, otevřeš tlamu! –
A když kluk odpoví, tak se naň zase zařve: Držte hubu! Nebo vás dám v tu
vteřinu odvést a zavřít!

„Jsou hoši, kteří se v duchu smějí. Po takovém průvanu z huby nebolí
člověku zuby. Ale jiný se zase třese jako osyka. A když si u setniny na
někoho zvyknou, to již je vždycky smůla. Pak neudělá nic dobře. Přijde
lajtnant a slyší zase to známé jméno. – Zase tenhle Nečasek! Porad a nic
než Nečasek ! – A hejtman jede okolo a řekne: Tak se vemte přece trochu
dohromady!

Pevnou vůli musí mít člověk. Jste muž a ne baba! A šikovatel si kroutí
opovržlivě kníry a povídá: Šli bychom domů, kdyby všechno klapalo. Ale
takhle? Ne! Vím, jsou tu jednotlivci, kteří se přičiňují. Takových je tu
vlastně nejvíce. Ale taky jsou zde lenoši, kteří všechno zkazí. Mně je to
jedno, jak dlouho jsem s vámi venku. Vypořádejte si to se svými škůdci
sami! – A hoši přijdou domů a nadávají: Myslíš si, hlupáku, že k vůli tobě
budeme se takhle den co den dřít? Dostaneš jednu z té strany a jednu z oné,
ani nebudeš vědět, odkud přilítnou!

„Přižene se četař, aby viděl, jaký je pořádek ve světnici. – Koho jsou to
krámy? No toť se ví, Nečásek! Člověče, radím vám, nezlobte mě.

Jsem dobrák, ale když mě někdo rozdělá, tak se neznám ! –
„Nečásek jde k raportu o přes čas. – Co chcete dělat? ptá se hejtman.
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– Tak mluvte hlasitě, abych vás slyšel! Co? Máte tu návštěvu? Koho?
Příbuzné? Příbuznou? Ne! Můžete si s vašimi příbuznými promluvit

po rozkaze. To si můžete říct všecko. A v devět hodin si jděte lehnout,
abyste se pořádně vyspal. Beztak jste slabý jako moucha. –

„Nečásek nemohl taky nikoho zaujati svým zevnějškem. Měl dlouhé,
veliké ruce jako opice a obličej jako z hlíny. Nemluva, ani za halíř vtipu.

A což ta jeho příbuzná, která přijela za ním! Hezká nebyla ani
trochu, ale takto už v sedmém měsíci, na rozsypání.

„Který pak rozumný člověk si dělá něco z ženských?
Podívejte se tamhle na toho černého!
Teď si zapaluje dýmku. Doma má dítě, taky v městě má dítě a když byl

s obrlajtnantem v Rakousích, taky tam zanechal po sobě živou památku.
A kluk je samá legrace. Holky mu píšou, on to tady předčítá a ještě

tahá z chuděrek krejcary.
„Ale Nečásek chodil po kasárnách jako duch. Tátu měl. Ale ten taky

neměl nazbyt. Z domova neposlal nikdo Nečáskovi ani hrnek sádla.
A kluk by byl ještě nejraději něco ušetřil ze svých šestnácti haléřů, aby

to mohl poslati své Andulce. Ani tabáku si nepopřál.
„Každý večer si ho kluci dobírali. – Nečásku, co dělá tvá Nána? Prý

jsou to trojčata? Škoda že už odstranili u vojska bubny. Z tebe by byl
tambor! – Kdyby byl se kluk tomu aspoň smál, byl by měl vyhráno. Ale byl
to takový prosím-tě-strč-do-mne.

„Zavřít rekruta, to se nedělá. Zvláště náš hejtman ne. Nečásek dostal
několikráte vynadáno, že neměl vyčistěnou růžici na čepici, nebo že
začernil si slamník, když dřel řemeny. Hrozili mu ale to každý zná, že je to
jen tak na oko.

„Však víte, jak vypadají naše záchody. Nejsem nijak zhýčkaný, ale
člověku se přece jen někdy zdvihá žaludek. Proto se vždycky rekrutům
zvláště připomíná, aby dbali čistoty a nestoupali na prkno.

„Čert ví, co Nečáskovi napadlo, zdali se štítil nebo zdali byl tak hloupý,
že si na to nevzpomněl, nebo že to neslyšel. Závora uvnitř není, aby se tam
mohl někdo zavřít. Desátník, který měl službu, pootevře dvéře, nahlédne
dovnitř a vidí milého Nečáska. Řekl mu několik ostrých slov a poslal ho k
raportu.

„Nečásek přijde k raportu a hlásí. Slyšet ho valně nebylo. – Proň jste
tu? ptá se hejtman.
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Nečásek nic. V obličeji je hnědý a mhouří bojácně oči. Kolena se mu
třesou. – Tak vy tak! povídá hejtman. – K ničemu nejste, nic neumíte a
ještě se protivíte rozkazům svých představených? Nečisté lidi mám hrozně
nerad. Potrestám vás tak, aby měli ostatní výstražný příklad.

„Prosím vás, co mu mohl hejtman udělat? Čtrnáct dní kasárníka.
A Nečásek beztak téměř z kasáren nevylezl, co mu tedy na tom

záleželo? Ostatně odpoledne v rozkaze nebyla ještě zmínka o trestu. Snad si
to chtěl hejtman rozmyslit, nebo mu to mínil vůbec odpustit. Náš hejtman
je dobrák, jakých je málo.

„Nečásek odešel po rozkaze do města. Přijde večer, Nečásek tu není.
Je devět hodin, troubí se retrét, Nečásek nikde. U staršího vojáka může
člověk přimhouřit oko, kluci, když tu nějaký čas pobudou, znají tahy a
nevtáhnou vás do bryndy. Ale u nováčka, to je jiná.

„Měl jsem službu a po deváté hodině hlásím důstojníkovi dole u stráže,
že Nečásek není ještě doma. O jedenácté hodině vrátili se dva četaři z města
a již mi hlásili, že u jezu se utopil voják. Byl to Nečásek. Skočil do vody jako
služka.

„Sebevrahové se taky pohřbívají s vojenskými poctami, ale není to tak
slavné, jako když muž zemře v nemocnici nebo přijde k úrazu. Nečáskovi
přišel na pohřeb jeho táta. Nebrečel, chtěl jen, aby mu dali jeho civilní šaty.“

„A co onen druhý, co se oběsil, proč ten to udělal?“ otázal jsem se.
„To vlastně nikdo neví,“ odpověděl mi desátník. „Byl to člověk, který

dostával hodné peněz. Veselý, dopřál rád sobě i jiným. Jednou v neděli
přijde v šest hodin večer domů. Chodí a chodí, pak se hlásí u kaprála, že
jde zase do města. – Ať jste včas tu, nemáte dnes přes čas!“ povídá mu ještě
kaprál. Ale v devět hodin se po něm sháníme a kde nic tu nic. Druhého dne
našli ho v blízké vesnici v docela cizí zahradě, kam vlezl přes zeď, na hrušce
oběšeného.

„To víte, jsou lidi, jednoho dne si řeknou, že už to nevydrží, a je s nimi
konec, Ale kdo chce, přelouská všecko. Nevydrželi jsme to my? A hleďte,
už to nebude tak dlouho trvat jako to trvalo. A pak s bohem, kasárny!…
Ach, jen co tu budou aspoň vánoce!“
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Otec

Doktor Vincenc Kostka byl již dobrý padesátník, ale kdybychom ho byli
chtěli zařaditi do některé kategorie našich lidí, byli bychom bývali nuceni
jej počítati k oněm mužům, věkem o mnoho mladším a přináležejícím
ponejvíce k stavu úřednickému, kteří milují dobrou knihu, vedou vzorný
život a vykonávají po našem venkově s nevšední pílí drobnou práci národní
a osvětovou.

Pan Kostka byl lékařem, ale miloval více lidi než vědu. Scházel mu
onen zájem o nahou a nešetrnou pravdu, který je charakteristickým pro
člověka oddaného zpytování přírody. O svém řemesle měl dokonce dosti
špatné mínění. Také se tím netajil, že spoléhá spíše na boha než na lidskou
pomoc, ale vzdor tomu byl oblíben jako lékař, poněvadž z jeho dobrých
slov plynula nemocným útěcha a posílení.

Sám o sobě říkal, že je Tolstojovcem. Než nebylo v něm oné příkrosti
jako u proroka jasnopoljanského, horlícího proti všem zřízením státním
a společenským, proti moderním snahám, životu, vědě a umění. Doktor
Kostka měl pochopení pro všechny moderní myšlenky a působil ve svém
prostředí aniž by se s ním cítil v rozporu.

Nebyl výdělkář, ale nepoznal také nikdy hospodářské tísně. Až do
ženiny smrti plynul jeho život docela klidně. Nebožka byla maloměšťanka
ze starých dobrých časů, kdy se ještě příliš nedbalo drahé parády, vzorná
hospodyně přísných mravů, občas trochu zlostná. Ale její oddanost
vynahražovala manželu stonásobně nečetné trpké chvíle.

Od její smrti se pokojná hladina doktorova života poněkud rozrušila.
Byly tu dvě děti, synové, oba již dospěli, s nepatrným rozdílem věku. (Dvě
dítky zemřely manželům v útlém mládí.)

Oba velcí synové studovali, starší práva, mladší medicínu. Pohříchu
starší seběhl se studií, oženil se a stal se malým úředníkem v kterési
pojišťovně.

Jeho žena byla dcera jeho bývalé bytné, hodná dívka, která však si brzy
v životě udělala smutnou zkušenost o špatnosti lidské. Měla nemanželské
dítě. Byla o dvě léta starší než Jiří, její muž.

Bylo to za horkého letního dne, když Jiří neočekávaně přijel domů.
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Z jeho trochu dětské, nyní pobledlé tváře, bylo lze vyčísti mocné vnitřní
rozechvění. Třásl se na celém těle, když zvěstoval otci, že se chce ženit.

„Nemám nic proti tomu,“ řekl starý lékař svému synu, „ale musíš čekat
až se domůžeš nějakého postavení, abys mohl uživit rodinu.“

„Na čekaní již není kdy,“ odpověděl Jiří chvěje se.
,,Tonička tolik zkusila ve svém životě. Musila by si zoufat nad světem

a nad lidmi, kdybych i já se k ní podle zachoval. Co se týká živobytí,
něco si najdu. Z dobrého skutku nemůže pojiti zlo.“ Jakési zlo z toho
však přece vzešlo. Mladá rodina, která brzy, vzrostla o nového člena, byla
nucena všemožně se uskrovňovat. Pojišťovna málo platila, a otec musil syna
podporovat. A mladší Petr, ačkoli již dokončil svá studia, také ještě stále
potřeboval. Byl asistentem ve všeobecné nemocnici v Praze a chtěl pro
odborná studia na nějaký čas do ciziny.

Doktor Kostka nebyl sice boháč, ale dával rád. A byl by býval beze
vší rozmrzelosti ochoten ke všem obětem pro svého druhorozeného syna,
kdyby nebylo bývalo došlo k jeho sluchu, že Petr vede špatný život.

Jiří přijel zrovna na návštěvu k otci s Henou a se svým malým děckem.
Cítil se jaksi povinován k osvědčování této pozornosti za výpomoc, kterou
mu doktor poskytoval. Starší matčina holčička zůstala doma u babičky.

Doktor Kostka hleděl pokradmo na dětskou a ustaranou tvář svého
syna a na svou snachu, v jejímž obličeji se počaly již objevovati četné
vrásky, a srdce se mu bezděky svíralo. Ale snažil se a by jeho hosté nic z toho
v jeho chování nezpozorovali. Když pak nadešla chvíle, kdy měl nastoupiti
obvyklou okružní cestu po svých nemocných, pronesl několik přívětivých
slov na omluvu a uzavřel za sebou dvéře své pracovny, aby tu ještě dříve
pročetl svou korenspondenci. Jeden z dopisů týkal se Petra. Psala ho jakási
slečna. Bůh ví, kde se dověděla doktorovy adresy. Byly to výkřiky zoufalství
nad ztrátou cti a zničeným životem. Neznámá se dovolávala známé dobroty
a poctivosti otce svého svůdce a prosila o zakročení.

Doktor Kostka si podepřel unavenou hlavu o ruce. „Tohle jsou plody
mé životní práce !“ řekl si trpce: „Chtěl jsem působiti dobro, chtěl jsem
ostatním býti příkladem, a nyní je moje vlastní krev svědectvím proti mně.
Jiří trpce pyká za pochybení své mladé krve. Ale jednal aspoň jako čestný
člověk. Ale jak omluviti jednání Petrovou?“

Starý lékař vykonal co nejrychleji svou obchůzku. Na zpáteční cestě
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se stavil u svého kolegy a požádal jej, aby jej den nebo dva zastupoval. „Je
nutno zachránit, co ještě lze,“ pravil sám k sobě.

Přišed domů nezdržoval proti svému zvyku Jiřího. Když pak syn se
svou rodinou odjel, složil nešťastný otec nejpotřebnější věci do cestovního
vaku a spěchal rovněž na dráhu.

Cesta mu pomalu ubíhala. Do Prahy přišel až pozdě z večera a zaměřil
rovnou do Petrova bytu. Zazvonil. Mladý pan doktor nebyl ještě doma.

„Kdy přijde?“ Bytná pokrčila rameny. Čekal tedy otec v synově pokoji.
Na stole ležely odborné knihy a několik výtisků lékařského časopisu se

stali z Petrova pera.
„Je to pilný hoch!“ uvažoval starý doktor. „ Snaživec! Má jistě plno

velikášských plánů v hlavě a nepomyslí si, že všecky ty sny bezpochyby
prasknou jako mýdlová bublina. A i kdyby se to podařilo! Jak trudě se

mu bude žíti při všech úspěších s malým srdcem!“
Někdo zaklepal. Bytná vstoupila nesměle do pokoje. „ Pan doktor bude

snad již unaven. Bylo by lépe, kdyby si šel lehnout. Mladý pán přicházívá
někdy pozdě. Stává se to občas. Kdyby pán chtěl, povlékla by mu postel
v sousedním kabinetu. Je teď prázdný. Je ovšem taky pronajatý, ale onen
pán je obchodní cestující a nevrátí se až za týden.“

Doktor Kostka svolil. Ulehl, ale nemohl usnouti. Táhlo již k půlnoci,
když uslyšel zarachotit klíč ve dveřích předsíně. Poznal Petrův krok, ale
neopustil svého lože. „ Je na to dost času až ráno,“ řekl si trpce. Počínalo již
svítati, když se snesl spánek na jeho znavené oči. Pozdě ráno se vzbudil a
v polootevřených dveřích uviděl postavu synovu. Petr stál na špičkách

a šeptal: „Tatínku, ještě spíš?“
„Ne, jsem už chvíli vzhůru,“ pravil dr. Kostka.

Petr přiběhl k posteli a políbil otce. „ To je pěkné od tebe, tatínku, že
jsi mě taky jednou přišel navštívit. Jak se máš? Jsi zdráv? Výtečně vypadáš! A
co je nového doma?“

„Přijel jsem si s tebou slovíčko promluvit. Dostal jsem psaní, strašlivou
věc. A týká se to tebe.“ A doktor Kostka sáhl do náprsní kapsy kabátu, který
ležel u lože na židli, a podal synovi dopis.

Petr přečetl psaní, trochu zbledl a potom studeně pravil: „ Ví sám ďábel,
kde ta ženská vyšťourala svoje informace! Snad nějaký můj dobrý přítel…“

„To je vše, co vzhledem k této věci máš na srdci?“
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Petr dal dopis otci zpět a chodil zamračeně po pokoji. „ Co vlastně ode
mne chceš, otče?“

„Ty se ptáš mne?“ odtušil doktor Kostka.
Syn se zastavil na své procházce jizbou a zlostně mu plynula slova se

rtů:
„Ach tak…ty bys asi chtěl, abych to provedl jako…Jiří…Dělalo by ti to

radost, kdybys viděl svou krev lízati prach země…Prosím tě pouze o jedno:
Dostaneš-li ještě někdy podobný dopis, tak ho docela klidně zahoď!“ A Petr
vykročil z pokoje a přirazil za sebou dveře. Z předsíně se ozval ještě jeho
zlobný hlas:“ Paní, dejte mi vodu!“ Pak nové bouchnutí dveřmi.

Doktor Kostka se oblékal a počal skládati své věci. Jednak vůbec
nemiloval křiku a potom byl přesvědčen, že mlčením se více dokáže něž
hádkou, je-li pravda na naší straně. Petr vstoupil znovu do pokoje. Vida
svého otce, jak rovná své věci, pravil ulekaně: „Snad nechceš již odejeti,
tatínku? Podívej se, tatínku, nesmíš se zlobit na mě. Někdy tak vybuchnu,
je to dědictví po mamince. Ale na mou duši, nejsem tak špatný člověk, jak
si myslíš. Musíš přece vědět, že už mám taky rozum. Dívám se na ledacos
jinak než ty, ale vědomě nikomu neubližuju a nikomu nic neberu…až na
tu čest a to je, věř mi, často velice pochybný statek…“ A na Petrově tváři se
objevil zlý úsměv.

„Jsi ovšem dorostlý člověk,“ odpověděl doktor Kostka, „ale musíš uznat,
že jako otec mám právo tě napomenout, když vidím, jak běžíš do své zkázy.

Petr zavedl zvolna rozhovor jiným směrem, mluvil o radioterapii, o
Ehrlichovi, o zajímavých operacích a jiných aktualitách. Potom šel s otcem
na oběd do své hospody. A odpoledne jej doprovázel na dráhu.

Na peroně mu pravil znova lísavým, dětinským hlasem: „ Již se na mě
nezlobíš, tatínku?

Řekni…“
„Vůbec se na tebe nezlobím. Ale nemáš nikomu ubližovat: Co sám

nechceš, nečiň jinému…“
Na Petrových rtech se po těchto slovech objevil frivolní úsměv,

z kterého otec seznal, že užil citátu na nepatřičném místě. Vsedl do vlaku a
hovořil se svým synem oknem až do odjezdu, o rodném městě, o všem a o
ničem. Když pak vlak se hnul, starý doktor Kostka viděl ještě dlouho před
svým duševním zrakem štíhlou a elegantní postavu svého syna mávajícího
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na pozdrav kloboukem. A v jeho srdci se rozhostila tichá radost a otcovská
hrdost, které se zhrozil.
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Můj společník z cest

Člověk může žít všude. Jsou sice veliká města, která poskytují svým
obyvatelům mnohou zajímavou podívanou, a kde není nutno svůj volný
čas zabíjet způsobem docela planým. Ale hlavní zdroj zábavy nosíme v sobě
samých. Kdo z nás by nebyl zažil tento praobyčejný případ: Po letech
řízením osudu vstoupíme na půdu, k níž se poutá mnoho našich krásných
vzpomínek, pozorujeme, že z věcí vnějších jen málo se změnilo, ale přece
postrádáme veškerý půvab minulosti.

Jak čas utíká! Stěží mohu uvěřit, že je tomu více než deset let, když mne
náhoda zavála do malého jihočeského městečka. Ve srovnání s ním by bylo
Brno velkoměsto. Nebylo tam nic, pranic.

– Malé, pokroucené náměstí, trochu hospod, jedna kavárna. Ale měl
jsem tehdy, ještě veškerou zvědavost svého mládí a nemohu říci, že bych
se byl příliš nudil. Kdož ví, snad se již dobře nepamatuji. Někdy přijela
kočující divadelní společnost, Jindy se pořádala slavnost toho či onoho
druhu, v kterési hospodě scházeli se ostří hoši a zpívali až do bílého rána. A
jak tu bylo léto, vyšel jsem si, kdykoli jsem mohl, do okolí, jež mělo svou
tichou krásu, svá jezírka a své vysoké topoly na břehu. Toulal jsem se někdy
celé dny, jedl jsem po chudých vesnicích jakkoli a cokoli, talíř polévky,
bramborový knedlík, nebo uzenku, která v zapadlé krčmě dlouho hleděla
vstříc svému nejistému osudu. O maloměstskou společnost jsem se mnoho
nestaral. Večer jsem se procházel kolem rybníka s domkářovou dcerou. Měla
jako uhel černé vlasy, bílou pleť a malé chmýří na hořením rtu. Hleděla
na mne s patrnou nedůvěrou. Brzy jsem ji přál dobré noci a šel jsem do
hostince, kdež jsem si třeba sám sedl a bubnoval si na stolovou desku nějaký
pochod.

Tak mě kterési noci překvapil Rudolf Kobza. Vešel hřmotně, třískl
dveřmi, pověsil klobouk a svrchník na hřebík a s otázkou: „Dovolíte?“ na
niž nečekal odpovědi, ke mně si přisedl.

Znal jsem ho od vidění, jak to již v úzkém našem prostředí ani jinak
nešlo. Zevnějškem svým byl Kobza vysoce zajímavý. Mnoho mu
nescházelo do dvou metrů a kolem těla měl aspoň taky tolik. Očka tohoto
třiadvacetiletého obra sotva prokukovala tukem naduřelých tváří. Byl
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synem bohatého podnikatele a nedělal celkem nic. Propadl v různých
třídách různých ústavů vzdělávacích i odborných a neměl ani jednoročního
práva, ale jeho tělnatost byla mu jistou zárukou, že mu nijak nehrozí
nebezpečí vojančiny. Pověst měl v městečku prašpatnou, působil výtržnosti,
slynul svou neomaleností a při tom byl zbabělec, který často dostal již v
hospodě od svých rozjařených společníků bití a vyhazov.

Pochybuji, že bych dnes, takto o někom důkladně jsa zpraven, si
nerozmyslil pustiti se s ním do hovoru. Ale tehdy nebál jsem se nijak
nepříjemností, plynoucích ze styku s tak pochybnou osobností a měl jsem
radost z každé zkušenosti, -ať byla dobrá či špatná. Zůstal jsem tedy sedět a
spřátelil jsem se jakž takž se svým novým společníkem.

Přicházel mě navštěvovat. Choval se zcela skromně. Měl jakés‘ takés‘
znalosti krásného písemnictví a složil také nějaké verše, které mi přednesl.
Byla to slazená voda, ale poskytovalo mně to docela pěkné vyražení, když
jsem se zahleděl na tento pytel sádla a neřestí, zachvívající se citovým
vzrušením.

Svěřil mi, že dívka jim opěvovaná je Žofinka, dcera jeho bytné. Vídával
jsem někdy tuto slečnu na ulici. Měla tmavé vlasy a bleděmodré oči, které
hleděly ustrašeně do světa. Oblečena bývala lecjak – za málo peněz málo
muziky. Její matka byla vdova po soukromém podúředníku. Rudolf Kobza
byl hlavním pramenem jejich výživy. Kromě něho zůstával u Žofinčiny
matky ještě hladový městský písařík. Kobza se nikdy na ulici s Žofinkou
neobjevil A pochybuji, že jeho zamilovanost kromě oněch několika veršů a
řádného placení z pokoje ještě nějakým způsobem se projevovala. Nevadilo
mu to dokonce, aby nenavazoval všelijakých jiných styků méně lyrických a
tím – větší pohoršení působících. Tak si kdysi našel dobrodružnou cestující
dámu – v sezóně zpívala ve zpěvní síni v Praze – a uspořádal k její poctě
pitku. Platil víno a sám pil nemírně, že o půlnoci neviděl vlastní ruku před
očima a jeho dámě byl nucen nabídnouti doprovod jiný člen společnosti.

Cestování bylo tehdy mou náruživostí. Přišlo léto a rozhodl jsem se
podívat se do Bavor a do Solnohradska. Kobza, který pozoroval mé
přípravy, nabídl se mi jako společník. Po krátké úvaze jsem na jeho návrh
přistoupil.

Kdybych byl jel sám, byl bych snad lépe si prohlédl umělecké sbírky v
Mnichově, ale jistě bych nebyl tak důkladně poznal všecky druhy tamějšího
piva. Můj společník svědomitě mě provedl po všech pivovarech. Ochutnali
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jsme spolu Hofbräu, Pschorrbräu, Märzenbrau, Löwenbräu, Thomasbräu,
sedali jsme na sudech, chodili jsme si s litrovými mázy do výčepů pro nové
osvěžení, jedli jsme řetkve a telecí nohy, poslouchali jsme rozjařené řeči
otylých měšťanů, královských gardistů a buršáků s rozbitými obličeji a dívali
se na všechnu tu hlučící společnost, která v pestré směsici seděla kolem nás
u božího doušku. Byla tehdy právě doba rozkvětu uměleckých kabaretů, ale
marně jsme ve svém zájmu pro umění se po něčem takovém v Mnichově
sháněli. Našli jsme jediný kabaret, a ten byl docela nemoderní. Jediná
ženská bytost v něm vystupovala. Byla to vysoká dívka plných a vábných
tvarů a zpívaly. kuplety. Rudolf Kobza poslouchal, tu a tam učinil nějakou
poznámku a když pozoroval, že se obecenstvo dívá spíše na něho než
na jeviště, spustil podivný smích, který se podobal chrrochtání nosorožce.
Potom zazvonil si nožem na sklepníka, ukázal prstem na jeviště a pravil:
„Řekněte té dámě, aby po představení přišla s námi povečeřet!“ Bohužel
při příštím čísle milá dívka sňala s hlavy paruku a počala mluvit hlubokým
hlasem; k svému zděšení jsme seznali, že je to muž. Museli jsme rychle
zaplatit a vzdálili jsme se za posměchu veškerého obecenstva.

To byla první nepříjemnost, kterou mi můj společník způsobil, ale
bohužel, ne poslední. Slabou pouze náhradou za to bylo, že jsem jeho
přičiněním seznal v Bavorsku ještě jiné druhy piv, světlé kvasnicové, v
němž plave řez citrónu jako v čaji, sladké domácí, které se přislazuje
kostkami cukru, jež k tomu účelu leží na stole spolu s dřevěnou lžící na
míchání, a i světlé berlínské, které vypadá jako mladé víno a přináší se
na stůl ve velikých pohárech majících vzhled obrácených poklopů na sýr.
Rudolf Kobza miloval veselé večerní zábavy a na ty jsme na svých cestách
vůbec neměli štěstí. Proto mi pravil, když jsme přijeli do Řezna:“Musím se
zavčas postarat o to, abychom nebyli nuceni zase v devět hodin jít na kutě.“
„Dobře,“ odpověděl jsem na to, „nejlépe bude, zeptám-li se srážníka“ „Nech
jen, já si to vyřídím!“ prohlásil můj druh, „znám lépe německy než ty.“
Za chvíli jsme potkali dívčí pensionát pod vedením tlusté matróny. Kobza
přistoupil k této dámě a pravil příjemným hlasem: „Odpusťte, milostivá,
neračte vědět kde tu bývá nějaké vyražení, víte, dobré vínečko a děvčata . .
.“ Dáma zaječela a byla bliza mndloby, a její dívenky rozprchly se kvikajíce
na všechny strany jako hejno vrabců. Kobza se zuřivě smál, pak se zastavil
uprostřed náměstí a počal kýchat. Nikdo nemá představy, jak uměl kýchat!
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To bylo jako rány z hmoždíře. Lidé vystrkovali hlavy z oken a Kobza se
chechtal ještě zuřivěji.

V Pasově strávili jsme večer v malé hospůdce, kde cestovali nerušeně
švábi od kamen ke dveřím. Hostinská, starší žena, hrála s nějakým sousedem
karty. Mimo to seděli v místnosti ještě dva lidé, milenci. Kobza mluvil
mnoho nepatřičných věcí v naší mateřštině. K našemu úžasu se dívka k nám
obrátila a řekla nám pěkně po česku svoje mínění. Ze Solnohradu odejel
Kobza sám do Reichenhallu navštívit své příbuzné, kteří tam dleli na letním
bytě. Vrátil se v noci a to tak zmožený požitkem alkoholu, že nebyl ani s
to, aby se svlékl. Zlobil jsem se, že mne vzbudil, ale již jsem zase pomalu
usínal, když mě vyrušil ze spaní hrozný jeho chrapot. „Kobzo, mlč!“ Kobza
nic. Probudím ho. Zabručí cosi a chrápe ještě strašlivěji. Byl jsem hrozně
unaven, ale na spánek nebylo za těchto okolností ani pomyšlení. Hledal jsem
kousek bavlny do uší — marně. Sežmolil jsem tedy kus novin a zacpal jsem
si tím jakž takž svoje sluchové ústrojí.

Nic to nepomáhalo. Chrápání mého společníka doléhalo stále k mému
sluchu hlomozem obecního vozu, jedoucího po brněnské dlažbě. Byla
horká noc. Ve svém zoufalství naházel jsem všechny peřiny Kobzovi na
hlavu, nejprve z jeho postele, pak také z mé. Tím konečně jsem se
dopracoval jakéhosi příznivého výsledku. Chrapot zněl ztlumeně, a já
usnul.

Ráno jsem se vzbudil. V pokoji bylo docela ticho. Seskočil jsem rychle s
lože a sházel jsem všechny peřiny na Kobzově hlavě nahromaděné na zemi.
Barva obličeje mého nešťastného druha byla fialově modrá. U úst měl pěnu.
Ihned jsem se snažil přivésti ho opět k životu. Kroutil jsem mu rukama jako
klikou u flašinetu a po půlhodinném úsilí otevřel Rudolf Kobza oči – k mé
škodě.

V Solnohradě ocitnul se ještě jednou v nebezpečí života. Vylezl při
koupání na trámové hražení plovárny, které se pod jeho tíží zřítilo i s ním
do řeky. Plavčík, který ovšem neznal, o koho jde, vytáhl jej s nasazením
vlastního života z dravého proudu.

Do Lince jeli po parníčku. Seděl jsem na palubě a obdivoval jsem krásu
krajiny, když tu vstoupil- nevím již, na které stanici na loď mnich v hnědé
kutně, opásané tlustým provazem, jehož konce visely téměř až k zemi. Na
druhé straně paluby procházel se Rudolf Kobza a pojídal obloženou housku.
Na jednou na mne zavolal plnými ústy- už asi zapomněl na naučení, které
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jsme dostali v Pasově, jakož i na to, že Slovan všude bratry má: „Frantóóó!
Slyšíš? Víš, jaký je rozdíl mezi kapucínem a jitrnicí?“ Zděšen pohlédl jsem na
mnicha. Jeho růžový nos jaksi se prodlužoval. Ale Kobza křičel dále: „Cóó?
Nevíš? Jitrnice je svázaná na obou koncích a kapucín uprostřed!“

Mnich zakrýval hlavou a řekl: „Máte to pěkné způsoby!“ Šel jsem se mu
omluvit. Byl to český kazatel z Lince. Kobza si umínil, že si prohlédne Linec
důkladně. Trvalo nám to až do bílého rána. Pak jsme šli do kavárny, kdež
můj společník ihned tvrdě usnul. Byl jsem také znaven a teprve za hodnou
chvíli jsem zpozoroval, že můj druh ponořil svůj palec do horké čokolády,
kterou si poručil. Vytáhl jsem mu jej opatrně z této vřící lázně. Maso se mu
již loupalo od kosti. Zavázal jsem mu zraněnou končetinu svým kapesníkem
a zavedl jej na ochrannou stanici. Udělali mu obvaz, ale pořádně vzkřísit ho
nemohli. Děkoval jsem bohu, že naše cesta spěje již ke svému konci. Když
jsme se zase vrátili do svých stálých sídel, změnilo se jaksi chování Kobzovo
vůči mé osobě. Jeho skromnost byla ta tam. Když přišel na návštěvu, lehl si
i s botami na mou postel a plil na záclony, tak že jsem byl nucen jej vykázat
za svého bytu. Nešlo to tak lehce, rozbil jsem při tom lampu a zrcadlo
a zpřerážel několik noh od stolu a židlí. Přerušil jsem s Kobzou všechny
styky a tyk jsem ho ztratil z očí. Život mne zavedl v jiné kraje a mezi jiné
lidi a teprve před rokem v Praze dověděl jsem se něco o svém bývalém
společníku z cesty po Bavorsku a alpských zemích. Dle těchto zpráv je dnes
Rudolf Kobza velkým pánem, otec z něho udělal ředitele továrny, a jezdí ve
vlastním automobilu. Žofinka se vdala, ale ne za někoho, nýbrž za nějakého
městského úředníka. Myslím, že to jest onen hladový písař, který u nich
tehdy bydlel.
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Sport a zdraví

Jsem dnes v hrozně měkké náladě. Hned ráno, když jsem vstal z postele,
podíval jsem se na nástěnný kalendář a přečetl jsem si na dnešek připadající
heslo: „Nezoufej a pracuj !“ Zároveň jsem se přesvědčil, který den a
kolikátého je; a tu jsem seznal, že slavíme opět smutné výročí dojemného
skonu věhlasného pěstitele sportu a nezapomenutelného přítele našeho,
Otakara Kuželky.

Svým objevem byl jsem tak rozrušen, že jsem si šel opět lehnout a oddal
jsem se zbožným vzpomínkám na drahého člověka, který, ač byl lety mladší
než já, přece byl jaksi mým vychovatelem a jenž mě získal pro sport aspoň
v duševním smyslu, když bohužel jeho ušlechtilé snaze ve světě hmotných
skutečností postavily se v cestu nepředvídané překážky.

Výchova k sportu byla ovšem za mých chlapeckých a jinošských
let úplně zanedbávána. Turistika našeho prostředí spočívala jedině v tom,
že naši otcové a matky vyšli si v neděli odpoledne se svým potomstvem
do výletního místa asi tři čtvrtě hodiny vzdáleného, kdež jsme my děti
sbíraly jahody po lese, nebo jsme si hrály na zástavy a na slepou bábu,
co zatím matky pojídaly bábovku a otcové posilovali se na zpáteční cestu
šestikrejcarovým pivem, které nadýmalo jako mladý jetel.

Na střední škole nebyl u nás vůbec tělocvik, ani ne jako nepovinný
předmět. Jak to bylo možné, nemohu s určitostí říci. Ale pokud vím, bylo
příčinnou tohoto zahanbujícího stavu nařízení místodržitele, tehdejšího
hraběte a nynějšího knížete Thuna, které zakazovalo cvičení žactva v
Sokolovnách. Tím v ústavech, kde nebylo zvláštních tělocvičen, tělesná
výchova mládeže docela odpadla.

Křivdil bych si, kdybych neuvedl na tomto místě svou poctivou snahu
někdejší, nesoucí se k nápravě nedostatků školní výchovy. Měl jsem
nejlepší úmysly soukromě tužit paže a chtěl jsem si již koupit činky. Vzal
jsem na potaz lékařský věhlas starého ranhojiče, který navštěvoval naši
rodinu. Znamenitý muž ten zúčastnil se jako mladý člověk roku 1866
války proti Prusku, tam mu nastřelili lebku, a od těch dob žil skromně v
našem městě z penze asi třiceti zlatých, kterou mu stát až do pozdního
věku vypláceti musil. „Nač potřebuješ svaly?“ namítl mi zkušený stařec.
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„Chceš být kovářem, nebo se chceš prát v dupárnách?“ A tak moje dobrá
předsevzetí padla do vody. Dnes toho lituji. Nebýt námitky starého
ranhojiče, byl bych se mohl dnes oddat politické činnosti.

Mezi tělocvikem a sportem jest ovšem strašný rozdíl. Kdežto tělocvik je
jaksi sám sobě účelem, tíhne sport k vyšším metlám, totiž k dělání rekordů.
Tělocvik jest, abych tak řekl, pouze předsíní sportu a to docela temnou
a nevzhlednou. S Otakarem Kuželkou seznámil jsem se při sportovní
příležitosti a hned na poprvé spatřil jsem pozdějšího svého druha a vůdce
v celé jeho velikosti. Bylo to o plaveckých závodech. Kuželka obeplul třikrát
rybník za dvě hodiny 18 minut a 33 ½ vteřiny, načež zmodral a zůstal na
nábřeží bez ducha ležet. Bydlil jsem tehdy s medikem, který měl již na třicet
semestrů, a tak jsem ledaco pochytil z lékařské vědy a pomáhal jsem zavádět
u polomrtvého Kuželky umělé dýchání. Byl bych mu málem vyvrkl ruku;
ale vzkřísili jsme ho konečně.

Z vděčnosti uvolnil se Otakar Kuželka, že mě bude učit jezdit na
kole. Byl bych to alespoň v tomto praktickém odvětví sportu velmi daleko
přivedl, kdyby se u nás stavěly jinak silnice, totiž kdyby uprostřed nebyla
největší výška, nýbrž největší hloubka. Rozumí se samo sebou, že když je
zprostředka spád nalevo i napravo, běží nerozumný stroj, jakým je kolo,

vždy do pravého nebo do levého příkopu.
Nechci vás unavovati vypočítáváním ohnutých drátů, přeražených

řidítek, přelámaných zvonků, rozbitých kolen a rukou a roztržených kalhot,
neboť je všeobecně známo, že každý začátek je těžký. Později jsme již jezdili
na krásné výlety podle břehů řeku, která byla bohužel regulována. Kdysi
zatlačily nás dva nákladní vozy, které se vyhýbaly automobilu, až na samý
pokraj hráze, což málo pro další vývoj mých sportovních zálib neblahé
následky. Zůstal jsem ležet s rozbitou hlavou na hrázi a kolo sjelo do řeky.
Tělesně jsem svůj úraz snadno překonal, ale moje sportovní ctižádost byla
takřka zabita.

Nastal však ještě jednou v mém životě okamžik, kdy jsem se
přesvědčil, že sport je věc velice užitečná a blahodárná. Byl jsem v první
třídě odveden k vojsku přes to, že jsem poukázal na svůj špatný zrak, na
svou tělesnou slabost a nervovou rozrušenost. Kdežto přítel Otokar Kuželka,
když ukázal vojenským pánům svoje krásné, vypracované tělo sportovce,
získal si ihned náklonnost pana plukovního lékaře, a ten u něho shledal
srdeční vadu a křečové žíly. Jako pro vždy neschopný k vojenské službě

80 Povídky a satiry



opustil Otokar místnost odvodní komise. Tento úspěch mého znamenitého
druha přiměl mne, že jsem si koupil bíle a modře pruhované triko, hodlaje
přistoupiti k fotbalovému sdružení F. S. K . Měcholupy, jehož také Otokar
Kuželka byl dlouholetým členem. Nešťastná náhoda zabránila však mému
příteli, aby mne uvedl, jak mi to svatosvatě přislíbil. Při velikém zápolení
F. S. K. Měcholup s mužstvem F. S. A. Birmingham překopl kterýsi
z Angličanů Otakaru Kuželkovi holenní kost; odvezli ho do nemocnice,
kdež si pobyl celé čtyři neděle. Triko mi zbylo a chodím se v něm ke
Komínu koupat.

Jak jsem pravil, do měsíce měl Otokar zlomeninu zahojenou. Dva
měsíce potom ještě trochu kulhal, ale později měl již jen trhání v noze. A
to bohudík při zimním sportu, jakým je sáňkování, nevadí. Mile rád jsem
poslechl vyzvání svého přítele a šel jsem se podívat, jak bujarejší a lepší část
lidstva užívá zimy.

Podle lesa táhla se v ujetém sněhu jízdní dráha. Byla to radostná
podívaná, jak saňky obsazené jednou, dvěma i třemi osobami s vršku dolů
fičely a při každém hrbolku do výšky vyskakovaly.

Zvrátilo se jich také hodně, cestovatelé váleli se ve sněhu a ostatní jeli
přes ně a leželi taky. Otokaru Kuželkovi vletěl při tom někdo botou do
obličeje.

Ale to nebylo tak zlé. Hůře bylo těm, kteří si spletli směr cesty, vletěli
do lesa a vrazili do nějaké břízy. Ty si odvezla ochranná stanice.
Nezúčastněnému diváku připadalo ovšem toto divadlo velice zajímavým.
V prvém nadšení smluvil jsem se s Otokarem Kuželkou, že půjdeme spolu
do hor. Poněvadž však byla tehdy finanční krize a peníze drahé, stejně jako
je tomu dnes, byl jsem při pořizování své horské výzbroje odkázán pouze na
svépomoc, čímž ovšem celá záležitost se zdržela.

Vůli měl jsem zajisté nejlepší. Koupil jsem si pokladničku v podobě
prasátka s dírou ve hřbetě a uložil jsem v prvních dnech měsíce do něho
značný obnos. Mimo to došel jsem si pro střádací knížku poštovní spořitelny
a nalepoval jsem pilně desítihaléřové známky. Ale v posledních dnech
měsíce zostřila se následkem neúrody v jižní Americe finanční krize tou
měrou, že jsem byl nucen svou mnohokopytnickou pokladnu vyprázdnit
a zvláštním přípisem na ředitelství rakouské poštovní spořitelny vypověděti
svůj vklad, když byl již dosáhl výše dvou korun padesáti haléřů.

Vypravil se tedy Otokar Kuželka do hor sám. Jaký sport tam
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provozoval, na to dnes již určitě si nevzpomenu. Vím pouze, že si při tom
v kterési boudě spletl postele a seznámil se se svou příští chotí, která byla
velmi silná na lyžích.

Brzy po svém sestupu z hor se Otokar Kuželka oženil a za nedlouho,
s rychlostí, kterou bylo možno také nazvat rekordem, povila mu jeho paní
synka.

Samozřejmě oba dva rodiče jako nadšení sportovci snažili se vychovat
svého potomka dle svého obrazu na muže s jarou myslí v jarém těle. Ve stáří
dvou let drželi ho v zimě pod pumpou, aby se náležitě otužil. Následkem
toho ochrnula dítěti levá část těla. Kromě toho oněmlo. Bohudík si
nebožátko vzal všemohoucí k sobě.

Jak napadlo sněhu, šli manželé spolu lyžařit. Kuželka byl poněkud
těžkopádným oproti své lehkonohé choti, a tak se jednou stalo, že ji ztratil.
Hledal ji dva dni, ale marně. Teprve třetího dne z rána uviděl ji ležet
v sněhové závěji. Odnesli ji na nosítkách a po dlouhém úsilí nabyla opět
vědomí. Ale nos a prsty pravé ruky jí tak umrzly, že nebylo jiného
východiska než je uříznout. Což se také stalo.

Od těch dob, co jeho choť ztratila svůj rozkošný nosík, ztratil také
Otokar veškerý zájem na společných manželských sportovních podnicích,
a z toho zase vznikaly domácí nesváry. Jen těmto rodinným neshodám měl
jsem co děkovat, že Otokar Kuželka mě po dlouhé době opět poctil svou
návštěvou. Na zádech měl kabelu z nepromokavého plátna, na nohou okuté
boty, na hlavě zelený klobouk s kamzičím ocasem a v ruce hůl na dva metry
dlouhou. Takto vyzbrojen vybídl mě, abych podnikl s ním společný výstup
na ledovec.

Odmítl jsem jeho nabídku a vymlouval jsem se nejapně, že nemohu,
že musím psát dva dopisy. Můj přítel se na mě útrpně podíval a pravil: „Je
tohle život? Nestydíš se takhle hnít? Je hodno muže prodřepět veškerý volný
čas za kamny?“ „Prosím tě,“ odpověděl jsem, „teď, co jsou ta studená léta,
je člověk rád, že se aspoň v zimě za kamny trochu ohřeje.“ Otokar Kuželka
neuznal mě déle za hodna svých nadšených slov a pokynů a odešel ode mne
se zřejmým úmyslem vykonati výstup na ledovec sám. Ale něco jiného bylo
psáno ve hvězdách.

Na nádraží čekala Kuželkova tchýně. Nepromluvila ani slova, ale šla
za svým zetěm k pokladně a koupila si týž lístek jako on. Vstoupila za ním
do téhož vozu a na téže stanici zároveň s Otokarem vystoupila z vlaku.
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Otokaru Kuželkovi běžel mráz po zádech. Nezastavil se ani v hospodě na
posilněnou, nýbrž hned začal lézt na nejpříkřejším místě do vrchu. Ale když
se ohlédl, zatmělo se mu před očima. Třicet kroků za sebou uviděl svou
tchýni. Není dodnes vysvětleno, jak se ona tragedie nahoře na ledovci
odehrála. Třetího dne Kuželkova tchýně sestoupila do údolí a oznamovala,
že její zeť zřítil se z výšky dvou tisíc metrů do propasti.

Poslali za ním tři záchranné výpravy. První byla smetena lavinou,
druhá se ztratila v horách a dva její členové skončili sebevraždou, třetí
přinesla konečně do údolí Kuželkovu pravou nohu, která při pádu zůstala
viset na skalním útesu. Člověk zoufá nad světem, když pozoruje, jak právě
nejzdravější a nejnadanější lidé hynou, zatím co bezcenný brak klidně
pokračuje ve svém živoření. Jaké naděje odešly nám s tebou do hrobu.
Otokare Kuželko, jaký skvostný kus lidstva bys byl zosobňoval, kdybys byl
zůstal na živu! Ale tak se to děje se vším krásným zde na zemi.

Je to podobné, jako s onou kobylou, kterou sedlák odnaučoval žrát.
Když už se tak přiblížila k své dokonalosti, že nedostávala denně než jedno
stéblo slámy, najednou chcípla.

Bozi závidí svým tvorům velikost.

Sport a zdraví 83





Konkurenti

Laciná visací lampa na petrolej osvětlovala stůl a její porcelánové stínítko
zahalovalo ostatní předměty skromné jizby v stěží proniknutelný stín. Bylo
po večeři. Na zpola odhrnutém ubruse ležely klíče od krámu. Sami Pinkus,
dobrý čtyřicátník, prohlížel si zadní stránky v kalendáři, kde byly
zaznamenány výroční trhy; jeho žena Ida počítala tržbu.

„Je to jeho hloupé,“ pravil mrzutě Sami, „ve čtvrtek jsou taky
Hostivice.“

„Pojedeš tam?“ ptala se ho manželka.
„Mnichov nemohu pustit,“ odpověděl muž, „tam mám bezpečný

obchod, říkal mi malý Hora, že tam přijede, všichni naši kramáři tam
budou na bedničku od uhlí a bavily se ze služkou, která myla nádobí.
Nejstarší potomek manželů Pinkusových, středoškolský student, rozložil si
na poklizeném stole svoje knížky a sešity a drbaje se v kučeravé hlavě a
kousaje do držátka psal úlohu. Po chvilce ticha pravila paní Ida: „Snad Zélik
taky nepojede do Hostivic.“ „To je jedno,“ odtušil manžel, „tak tam pošle
Fišera.“ Tím byl míněn starší příruční konkurenčního závodu.

„Jela bych tam,“ řekla nevrle paní Pinkusová, „ale kdo tady zůstane v
krámě?“

„Tvůj otec! Jednou za uherský měsíc, to ho nezabije. Tvůj bratr stačí
ten den sám na ty kůže. Zélika nemůžeme samotného nechat. Sebere nám
naše kramáře, odradí nám kupce . . .“

Sami a Zélik byli poněkud příbuzní. Oba dva se jmenovali Pinkusové
a jejich vzájemná nenávist měla i rodový původ; kterýsi zámožný děd nebo
praděd oblíbil si kdysi Zélika více než všechny ostatní členy rodiny. Kromě
toho měli také oba znesváření Pinkusové stejné obchody a pouze přes
několik domů od sebe vzdálené.

Zélika Pinkus byl pomalu šedesátník, děti měl všechny zaopatřené,
pohodlnější život a lepší síly ve svém podniku. Jeho žena byla velice známa
mezi venkovským lidem, jmenovala se Kačenka, a podle ní říkal lid i
celému obchodu „u Kačenky“ a dokonce přešel název Kačenka i na Zélika
Pinkuse.

Také do krámu Sami Pinkusa zabloudily někdy panímámy, které se
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ptaly: “ Jsme tady dobře u Kačeny?“ Sami přitakal a ukazuje na svou
manželku, křičel: „Vidíte ji, tamhle ji máte, Káču.“ Jindy, když měl málo
nebo nic co dělat, postavil se Sami téměř před obchod Zélikův a přemlouval
venkovany prohlížející si konkurentův výklad: „Něco na šaty byste chtěli?
Nebo košile? Pojďte se mnou, mám veliký výběr. Ke Kačence chcete? Já
jsem taky Kačenka.“ Tuto nekalou soutěž nesl starý Zélik velice nemile, a
často, když se střetl na ulici s policejním radou Potápkou, takto řezbářským
mistrem, stěžoval si mu rozhořčeně do chování svého jmenovce: „Pane
rado, co mám dělat s tím člověkem? Mám ho žalovat? Mám ho dál zavřít?
Prosím vás, co si mám počít s tím uličníkem, jak se mám zbavit toho
blázna?“

Když se oba Pinkusové sešli někde v cizím místě na jarmarku, neminul
den nikdy bez potyček. Sami třeba zpozoroval při zřizování své boudy, že
se mu nedostává několika prken. Mezi kočovnými lidmi bývá to často jako
mezi vojáky v kasárnách, kteří si potřebné věci vypůjčují, ovšem nevidí-li
to nikdo.

Sami tedy probíhá mezi boudami a střílí očima po latích, a tu vidí
Zélika na střeše boudy, jak přibíjí plachtu. Zélik je zabrán do své práce, v
ruce má kladívko, v ústech plno hřebíků, mocný nos mu visí přes bradu a
bílé vlasy derou se zpod placaté čepice. Vypadá jako vejr na skále. V boudě
nikdo není. Sami přikročí k pultu, naloží si na rameno dvě prkna a vrací se
s nimi ze svého stánku. Ale Zélik to přece jen zpozoruje. Přestane zatloukat
hřebíky a volá: “ Chyťte ho! Zloděj, zloděj!“ Sami položí latě na zem, levou
ruku si podepře v bok, pravou zahrozí a se rtů mu při tom splývá nepřetržitý
proud urážlivých slov, která padají jako žhavá láva na hlavu konkurentovu.

„Lichváři, defraudante, olupovateli sirotků, podváděči umírajících! „
Starý Zélik sedí na střeše boudy jako přimrazen. Pokusí se pouze

chabým způsobem odraziti útoky protivníkovy: „Sami, jako že je jediný
Bůh nade mnou, abych tak živ byl až do sta let, když nebudeš držet hubu,
hodím ti tohle kladívko na hlavu.“ Ale vřískavý hlas mladšího jmenovce
přehlušuje stařecké šeptáni Zélikovo. Kolem boudy se shromáždí zástup
kluků, mají z pěkné hádky upřímnou radost, až konečně si Sami vzpomene,
že nepřijel na trh, aby prokázal svoji řečnickou způsobilost; naloží si zase
prkna na rameno a jde ke své boudě.

Byla žalem druhého a přišel-li první Pinkus o peníze, měl druhý
Pinkus pocit, jako by je sám byl našel. Zélik byl ve své nenávisti a i
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jinak v životě klidnější než Sami: byl také starší a měl méně starostí. Když
ubohé trhovce překvapily bouře a liják a vyhnali jim kupce z náměstí a
ohrožovaly nedokonalé jejich stránky z latí a prken, tu Zélik pověsil se
celou tíhou kostnatého těla na vrchní trám boudy, aby mu i se zbožím se
nerozutekla po obci. Při tom klidně se obrátil na svého příručího a řekl
mu: “ Fišere, skočte pro dva hrnky kávy a pro dvě housky s mákem!“ Jako
ona starozákonná postava, která držela tak dlouho ruce své vzhůru, dokud
Izraeliti nevyhráli bitvu, tak stejně opatrný Zélik Pinkus nepustil se latě,
dokud se nevrátil Fišer s kávou a nevystřídal ho. Marně se zastavily před
boudou dvě venkovanky a prohlížely si šátky, starý muž visel na svém trámu
a neslezl ze svého stanoviště, aby koupěchtivé obsloužil. Za to Sami postřehl
jestřábím svým zrakem, co se v konkurentově závodě děje, i vyklonil se
přes svůj jednoduchý stůl z prken a beden a křičel: „Panímámy, panímámy,
pojďte sem, já jsem taky Kačenka, pravé kosmonoské šátky pro hodné
dcery a hodné matky!“ Zároveň ani se neobrátiv pokusil se vytrhnouti na
ukázku šátek z narovnaného sloupku a strhl ostatní kusy s sebou. Zboží
spadlo na zem do bláta a hned tu byla škoda na dvacet zlatých zaviněná
přílišnou obchodní horlivostí. K tomu všemu začala se bouda viklat a za
chvíli musil učedník uspořádat hon na neposedné košile, které ve veselém
reji tančily okolo boudy. Umazané zboží zničené blátem, sluncem a deštěm
činí pouze malý zlomek ztrát, které připravují trhovce o těžce nabytý podíl
na zisku. Nepoctivý zřízenec najde na výročním trhu vhodnou příležitost,
aby se odškodnil za špatnou mzdu; jarmareční zloději jsou zvláštní odvětví
zločinců, jezdí po světe za obchodníky a sdruženi v malé dvoučlenné až
pětičlenné společnosti, pracují velmi dovedně a poměrné snadno. Mezi
kramáři je bohužel dosti jednotlivců, kteří považují za nejlepší výdělek,
když nemusí zaplatit. Zapřou, pohádají se, vyhrožují, poperou se. Přijde
muž nakoupit, Sami vidí, že má koníka, vozík, půjčí mu tedy. Když nastane
čas placení, vyjde najevo, že obchod jde na ženino jméno, a že vůbec všecko
patří ženě. Suď se, běhej po advokátech, bude tě to stát ještě jednou tolik.

Jindy přijde kramář a řekne: „Pane Pinkus, odpusťte, nevím, není-li
pan Zélik Pinkus váš příbuzný, ale je to zloděj a lichvář, bůh mě netrestej,
chudého člověka chce zničit.“ A vypravuje široce a dlouze, že je Zélikovi
dlužen a jak necitelný tento člověk chce naň vést exekuci, všecko mu
zabavit a připravit rodinu o chleba; konečně poprosí nešťastný dlužník pana
Samiho Piknusa, aby raději zabavil jeho vozík, koníka i zboží on a nechal
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ho s tím dál jezdit po světě. Mile rád Sami vyhoví. Zélik utře hubu a za
nějaký čas vykoná zase on tutéž službu dlužníku Sami Pinkuse. Když přijel
Sami domů a vypravoval své manželce o té či oné příhodě, jež mu způsobila
nějakou peněžní ztrátu, rvala si šetrná choť vlasy z hlavy. Hořekovala, tak
že obě malé dcery i větší hoch myslili, že obchod otcovský ocitl se na
pokraji zkázy a že je všechny starý dům pohřbí pod svými sutinami. Ostatně
byla paní Pinkusová stejně rozčilena, když kočka vypila mléko nebo když
služka rozbila sklenici. Naříkala stále, že není peněz. Maso vařila jen obden
a většinou krmila rodinu a služku brambory a chlebem: ale i chléb každému
byl odměřován. Sami se uskrovňoval, jak mohl. Než by byl obětoval dvě
zlatky za dráhu, klátil se celou noc na voze sedě či leže na bednách a přikryt
plachtou. Stalo se, že kočí na kozlíku usnul, a vůz s celým nákladem vjel
do rybníka. Jednou také Sami ve spánku spadl, a kolo mu přejelo ruku. Ale
nic nebylo hroznější jako když v prudké zimě na opuštěném místě vysílené
koně vypověděli poslušnost a hodinu i více nedali se pohnouti k dalšímu
pochodu. Hluboké lesy chovaly svá nebezpečí. O život ovšem tak hned
nešlo. Loupežníci nepřepadali obchodníky tváří v tvář, nenasazovali svého
života za svou kořist a nevraždili, leč když nešťastná náhoda vedla jejich
ruku. Za to číhali v temnu lesa na vozy, tiše odvázali některou bednu a
nechali ji spadnout do měkkého mechu. A oloupený obchodník jel dále,
polo spal a polo klímal zabalen do své plachty a neslyšel nic než skřípot vozu,
a kočí na kozlíku časem si přihnul lahve, kterou měl schovánu v slámě vedle
sebe, ale jinak oči měl zavřeny, a zdálo se mu, že leží doma v teplé stáji.
Nešlo-li dostati se na vůz zadem a jel-li vůz po kamenité silnici, zastoupily
mu temné postavy s očima hladových vlků cestu, zadržely koně za uzdu
a draly se na kozlík. Ale postavil-li se kočí na odpor, chuďasové utekli.
Nahoře na voze krčil se Sami do své plachty, ale bázeň o majetek dodávala
mu síly, tak že mohl zavolati pronikavým hlasem: „Pepíku, podej mi sem
tu nabitou pistoli !“ Pepík ovšem žádný na voze nebyl a pistole také ne.
Nebývalo zvykem kramářů a jarmarečních židů nositi zbraně.

Kramáři se kroutili smíchy, když si vypravovali historie, kam Samiho
zavedla často jeho šetrnost. Tak jednou si lehl na voze vzadu na seno do
šejtroku; nohy se mu kymácely ve vzduchu a tak spal. Když se vzbudil,
zpozoroval, že mu někdo svlékl a ukradl jednu botu. Kromě toho prohlížeje
si v neblahé předtuše kapsy seznal, že vytrousil do sena několik zlatek ve
stříbře a mědi. Pod sebou nic nenašel, i slezl z vozu a běžel s jednou nohou
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obutou a druhou bosou na hodinu cesty nazpátek pátraje po ztracených
penězích. Ovšem marně. Ráno, ještě za tmy, když Sami odběhl od své
boudy ku kořalečníkovi trochu se zahřát, dobírali si ho hlučící a alkoholem
rozjaření kramáři. Vybízeli ho, aby zaplatil skleničku, mluvili neslušně a
zvali ho k návštěvě veřejných domů. Sami říkal buďto: „Dejte mi pokojí“
nebo častěji ještě dělal, jako by neslyšel a pomaličku srkal svou sklenku
kmínky.

Když padly dva trhy na jeden den, působilo to vždycky nepříjemnosti,
ať již byla obě místa obeslána či jedno vynecháno. Hostivice a Michlov
patřívaly k nejhorším případům, připadaly na nejkrutější zimu, na obou měl
Zélik Pinkus mnoho známosti a přízně a tudíž byl nucen i Sami Pinkus
jezditi na oba trhy.

Sám si vybral větší Michlov, a paní jela s učedníkem do Hostivic,
kde bylo méně co dělat; doma v obchodě, jak již bylo řečeno, zastupoval
nepřítomné manžele panin otec, který měl v úzké uličce města malý krámek
na výkroj koží.

Paní Pinkusové nebylo docela volno. Stěžovala si večer u stolu na
bolesti hlavy a v zádech.

Sami byl již na cestě do Michlova. Otec paní Pinkusové, jenž přišel
ku své dceři na návštěvu, pravil jí vzhledem k její nemoci: „Aby tak
tvoje děti žily jako že nepojedeš nikam!“ – Ale přece jela: jenže nebyla v
Hostivicích mnoho platna. Z počátku se namáhala prodávat, ale později
přenechala všecko učedníkovi, sama říkala jen ceny a brala peníze. Oči se
jí kalily a seděla schoulena ve svém černém vlňáku třesouc se zimou jako
nemocné kuře. Náhodou- ovšem i tato náhoda měla svoje vážné příčiny-
nebylo pranic co dělat. Zélikův příručí nadarmo křičel: “ Krásné šaty pro
slečnu Katy, krásné delény pro slečny Heleny!“ Nikdo ani nezavadil. Vedle
zpíval zase vychrtlý chlap se vzezřením beduina svoje věčné “ za šest a
po šesti,“ naproti němu chraplavým hlasem svolával koupěchtivé jiný, ale
ani jeho usilovné volání „já jsem z Loučky Fux, prodávám plátno a štrux,“
nemohlo vyčarovati obecenstvo z travou porostlé půdy náměstíčka, kde se
prohánělo leda několik kluků vřeštících uličnicky a své pestré píšťalky. Když
přijeli domů, vylezla paní Pinkusová již stěží do schodů. Hned ulehla a bylo
zle a zle. A kdysi za časného rána přijel ambulační vůz, aby ji odvezl do
Prahy do sanatoria. Ranní hokynářky se seběhly od svých nůší a litovaly
sirotečky, kteří se na ulici s matkou rozloučili a se slzami v očích se dívali
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pak za vzdalujícím se černým vozem, jenž mnoho se nelišil od pohřebního.
Paní Pinkusová se vrátila později po železnici, ale mrtvá. Byla pohřbena na
hřbitově rodného města.

Děti z ní sice mnoho za živa neměly, nevypravovala jim pohádek,
neučila je písničkám, nemazlila se s nimi, ani se příliš nestarala o jejich
vzhled, ale přece jenom dodávala domovu jakýsi ráz spořádané domácnosti,
Po její smrti však vzal i její obor působnosti Sami do rukou, čemuž je :.
nutilo rozuměti tak, že koupil vždy čas od času pytel rýže, pytel čočky a
pytel brambor za cenu co možná nejvýhodnější. Rýže a čočka byly střídavě
k obědu a brambory se jedly večer. Neboť nemoc ženila mnoho stála.
Švagrová Sami Pinkuse přišla také téměř každý den dohlédnout na osiřelou
domácnost. Ale dělala to jen, aby lidé neřekli. A tak vlastní paní v domě byly
rychle se střídající služky, a nikoli pořádné holky, nýbrž hodně ledajaké,
kterým ani málo vábná domácnost ovdovělého trhovce nebyla proti mysli.

Pinkusovy děti byly svědky celého milostného života těchto žen.
Služky postrádajíce veškerého dohledu braly si milence na noc a chodily po
domě těhotné. Někdy přijela matka některé z nich a dětem se ježily vlasy na
hlavě z výčitek, hořekování a nadávek, které se ozývaly z kuchyně.

V krámě strhl zase veškerou moc na sebe příručí, který se u Samiho
vyučil a znal stejně dobře křičet na kupce jako nakládat bedny a přibíjet
plachty na boudu. Ten u vědomí své nepostrádatelnosti dával často cítit
dětem svého zaměstnavatele svou nadvládu a to nejen příkrým slovem,
nýbrž i ranami. První z Pinkusova potomstva přišel z domu syn. Zhluboka
si oddechl a když dosáhl obstojného místa v bance, vzal si k sobě svou
sotva škole odrostlou mladší sestru, aby mu hospodařila. Starší sestra zůstala
doma a dělala hospodyni otci. Ledacos se tím zlepšilo, přes to, že musila také
pilně pomáhat v obchodě, stejně jako to dělávala nebožka matka. Na dvojité
trhy Sami již nejezdil. Ale přišla doba, kdy musil vůbec zůstati doma a
přenechati všechen jarmareční obchod poloslepému Zélikovi. Stalo se totiž,
že Sami cosi zdvihal a dostal průtrž: ani operací nešlo to dokonale spravit,
a bývalý světoběžník sotva chodil a nesměl se ani pro nic shýbnout. Byl
všecek zoufalý a v staré jeho hlavě rostlo roztrpčení vůči svobodné mladé
dceři, kterou měl doma a jež ho nechtěla zastupovat na trzích a poutích.
Nejdřív ji jen naznačoval svoje přání, později ji však dělal kruté předchůzky.
Ve své bezradnosti obrátilo se děvče na bratra. Bratr hned neodpověděl,
a již se zdálo, že děvče povolí a bude jezdit za starým Zélikem Pinkusem,
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aby sok otcův na sebe nestrhl veškerý obchod. ale v poslední chvíli, když
již koně byli zapřaženi, bratr přijel. Bedny musily zase z vozu a mladý začal
dělat v domě pořádek. Nastal konec cestováni. Taky Zélik Pinkus přestal
jezdit a brzy na to vzdal se obchodu. Oslepl docela a nemohl nikam ani
na krok bez průvodu staré své Kačenky. Mladý Pinkus shledal, že jeho
otec je vlastně bohatší než se myslilo. Dluhů neměl mnoho a sklad značný.
I nepůsobilo to mnoho obtíží sehnat starší sestře ženicha, který měl taky
trochu peněz a mohl jimi trhovcův obchod přivést k bývalému významu
bez ježdění na trhy a na poutě. Sami zůstal u zetě a jeho mladé choti. Dali
mu malou světničku a tam seděl, neboť na chůzi byl čím dále tím chybnější,
stěží se dobelhal na lavičku v městských sadech. Někdy, když z dlouhé
chvíle listoval v kalendáři a v zadu v záznamu četl známá mu jména měst a
městysů, Michlov nebo Hostivice č jiné, kde právě toho dne se odbývaly
výroční trhy, tu píchlo starce vždy u srdce při myšlence, že musí sedět doma.
Ale pak si vzpomněl, že Zélik Pinkus tam taky není, i oddechl si zhluboka.
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Štika

Jemnocitný člověk vstupuje v ovzduší hrobu a smrti vždycky s pocitem
úzkostné úctu, a z tohoto duševního rozpoložení vyplývá velikomyslná
nevšímavost k malicherným podrobnostem, jaké obepínají již každý zjev
tohoto světa. Chci-li se přece poněkud šíře rozepsati o smutných
událostech, které způsobily tak mocný rozruch v našem obchodním a
peněžnickém prostředí, činím tak, poněvadž bez této, řekněme třeba –
nešetrnosti z naší strany, celý případ se nejeví dosti srozumitelným.
Generální inspektor pojišťovny pan Karel Drak, jenž v strašlivém dramatu i
činně i trpně jako hlavní hrdina měl účastenství, byl mladý, uhlazený muž,
společenských mravů, chodil do bálů, hrál tenis a miloval zábavu a hovor s
elegantními ženami. Nejčastěji se zjevoval v létě zrakům svých spoluobčanů
v bílých šatech, s tenisovou raketou pod ramenem a obyčejně v průvodu
jedné nebo dvou paniček. Šuškalo se o něm, že udržuje nedovolené poměry
s ženami svých přátel a známých. Kolikráte mu veřejné mínění křivdilo,
nevím, jisto je však, že se, co se týče jeho podezřelých sklonů, nemýlilo
úplně. Špatná náklonnost, před niž lidstvo již v desateru je varováno,
probudila se v mladém muži již na počátku jeho úřednické dráhy, když
se ucházel o místo uprázdněné úmrtím staršího kolegy. Počítal pevně s
protekcí svého blahosklonného přítele, pana ředitele Mezerky, a zdálo se, že
ctižádostivá touha mladého muže dojde svého ukojení, když tu najednou,
nikdo nevěděl proč a jak, všechno se zvrtlo.

Sběhlo se to tak: Pan Karel Drak přišel v obvyklou dobu na návštěvu
k svému vlivnému příteli. Ten však nebyl doma, pouze milostpaní byla
přítomna a koupala se právě. Ve zvláštním projevu přízně přijala paní
Mezerková hosta v slyšení přes příčící se tomu ohledy společenské a
rozmlouvala s ním pootevřenými dveřmi koupelny.

Paní Mezerková byla dáma v nejlepších letech, kypících tvarů, a Karel
Drak byl mlád. I myslím, že uvedení těchto dvou věcí postačí, aby každý
poznal velikost pokušení, jemuž osoba před pootevřenými otevřenými
dveřmi koupelny dlící a zachycující svým sluchem jemné zvukové vlny
vzniklé utíráním se z vody se vynořivší krasavice byla vystavena. Karel
Drak pokušení odolal. Vzpomněl si na svého příznivce, na přislíbené místo,
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uvážil, že snad poněkud nezvyklé chování milostpanino je pouhým
výronem její nic zlého nezamýšlející dobrodružství, a spasil se jako
egyptský Josef útěkem. Následky tohoto šlechetného hnutí mysli nebyly
v patřičném poměru s odměnou, jakou si ctnost mladého muže po právu
vysloužiti měla. Při příští jeho návštěvě milostpaní se ani neukázala a pan
ředitel byl mrazivě chladný, tak že se Karel Drak raději ihned poroučel.
Stejně odmítavým bylo chování páně Mezerkovo i na ulici a v kavárně.
Slíbené místo dostal jiný, a v duši Karla Draka byla otřesena víra v lidovou
moudrost, která tvrdí, že s poctivostí nejdál dojdeš.

Názor mladého Karla na lidskou lehkomyslnost, vybudovaný dle knih,
novin a podle doslechu, byl poněkud pochmurný. Souboje, vraždy ze
žárlivosti jakož i sebevraždy, zničené životy, vitriol a lysol, to vše vyvstávalo
před jeho duševním zrakem v plné životnosti a varovalo nezkušeného, v
jehož obrazotvornosti klamaný manžel se objevoval v podobě starořecké
démonické bytosti s divoce vlajícími vlasy a pronásledující s chumáčem
krouticích se jedovatých plazů v ruce prchajícího zločince.

Kdyby při vstupu do života představy Karla Draka byly nalezly
náležitého potvrzení a opory ve skutečnosti, byl by jistě pokračoval jeho
vývoj jinou cestou, než jaká vede ke zkáze duše a mnohdy i těla. Ale
pohříchu první zkušenosti mladého muže byly toho druhu, že spíše ke
konání špatnosti povzbuzovaly než před nimi varovaly. Z prvních
známostí Karlových, jichž si vysoce cenil, byl správce knížecího panství, a
zároveň ovšem paní správcova. Chtě nechtě točil se Karel dvorně kolem
zdravím a spokojeností zářící mladé ženy, a i ona se často zahleděla na
hezkého a způsobného mladého muže, jakým pan Drak bez odporu byl.

Karel byl však povahy pochybovačné a proto výmluvné řeči očí dobře
nerozuměl. Zdálo se mu, že utkvělý pohled stejně může znamenati hlubší
zájem jako jemné upozornění na kterýsi toaletní nedostatek, a úsměv mohl
býti i výsměchem. Proto nedbaje bezprostřední blízkosti pana správce.

Kdysi večer ve veselé společnosti a v zahradní místnosti hleděl se mladý
muž dorozuměti se svou zbožňovanou koleny.

Netřeba podotýkati, že nálada byla již vůbec následkem požitého piva
povznešenější. Skrytá hra stávala se odvážnější a ohnivější, až tím vzbuzena
byla pozornost páně správcova, a on v návalu nemístné zvědavosti zdvihl
ubrus a podíval se pod stůl. Karel skryl tvář svou v sklenici. Konečně se jeho
hlava po dlouhém pobytu vynořila z hlubin nádoby a oči opatrně klouzaly
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po obličejích soustolovníků. Vše bylo v pořádku. Správce byl zabrán do
živé rozmluvy se svým sousedem. Nikdo nic nepozoroval. mladému muži
spadl kámen ze srdce, ale dobré naučení pro budoucnost si z tohoto případu
nevzal. Ještě jednou ho mírně napomenula prozřetelnost, a to tehdy, když
příteli jeho, výbornému muži, ba dokonce majiteli realit, padl neopatrností
ženy jeho Antonie do rukou lístek následujícího znění:

„Milá Tončo! Přijď zítra jistě mezi čtvrtou a pátou!
Očekává Tě toužebně Tvůj K. D.“
Manžel paní Antonie odebral se rovnou k svému svobodnému příteli
pro vysvětlení, jež se jednomu z nich zdálo nezbytným a ukázal mu

psaníčko. Karel přišel do největších rozpaků, prohlížel si dopis z prava i z
leva, usmíval se hloupě a nakonec ze sebe vypravil: “ Tohle je ode mne…
Jak jsi k tomu přišel?“ Zapírat nebylo možno. “ Opovážil jste se, pane, poslati
tento vzkaz mé ženě?! To je nestydatost!“ rozkřikl se klamaný manžel.

„Prosím tě, nerozčiluj se!“ chlácholil Karel svého přítele. „Nevím, jakou
mám nyní hlavu. Tyhle řádky byly určeny krámské z papírnického
obchodu od naproti…

A napsal jsem na obálku adresu tvé paní! To je vskutku divné… Ta
dívka se jmenuje Julča a já ji tady nazývám Tonča,co tomu říkáš? Přítel,
který bez přímých důkazů se neodvážil předstoupiti před svou choť jako
žalobce, po málo uspokojivém vysvětlení Karlově řekl hodně mrzutě, ale
celkem chladně: „Milý brachu, upozorňuji tě, že přijdu-li na to kdy, jak
nečestným způsobem chceš zneužíti přátelství, jež tě pojí se mnou a s mou
rodinou, přeruším s tebou veškerý styky.“

Není divu, že tato mírnost našeho mravnostního podnebí učinila
Karlovu povahu nadmíru změkčilou. Začal věřit, že svým špatným životem
vykonává dobré posláni na světě, nebavě se toliko sám, nýbrž zpříjemňuje
život i zdvojeným svým bližním. Při všech zábavách byl nepostrádatelný,
a to nejenom ženám, nýbrž i mužům, zvláště šlo-li o zcela důvěrné veselí
vyhražené jen pánům, pivu a příliš průhledným vtipům.

Karel Drak pokládal se za štiku v rybníku, prohánšjící líné kapry, čímž
mají býti označeni ženatí lidé, které snadný život a ohledy napravo i nalevo
učinil“ společensky ospalými. A Karel byl celkem štikou mírumilovnou,
která nikoho nepozřela, naopak obci prospívala, zahánějíc nudu a
trudnomyslnost od prahů spřízněných bytostí a nežádajíc za to nic víc
než svůj skrovný podíl z té či oné hostiny. S Wilmerovými se seznámil
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generální inspektor Drak v lázních, kde na dovolené trávil neparnější letní
dny. Od vidění je již znal, zdravil se s nimi doma, a s panem Břetislavem
Wilmerem, dirigentem filiálky úvěrního ústavu, měl již několikrát
obchodní řízení. Cizí prostředí je dokonale sblížilo. Wilmerovi byli
příjemní lidé, muž nosil černý nakroucený knír, byl světa znalý člověk,
vzezření obchodnicky – mezinárodního. Paní byla hezká bruneta, štíhlá a
vzrostlá, a dle názoru Karlova tvořila příjemnější část manželské dvojice.
Pak tu byly dvě děti.

S paní Wilmerovou se Karel procházel po městě, seděl s ní v
lázeňských sadech při koncertě a chodili spolu občas na výlety do okolí.
Panu Wilmerovi dělal Karel společníka na večer v malé plzeňské hospůdce,
a dětem kupoval cukroví.

Po návratu k domácím luhům pokračováno v krásném tomto poměru,
a ideální vztahy tyto byly by mohly trvati dodnes – kdyby se paní
Wilmerová nebyla stala žárlivou. K vůli které dámě to bylo, je celkem
lhostejno; jisto jest, že kteréhosi dne přistoupila paní Wilmerová k svému
příteli a pravila mu uštěpačně: „Nějak příliš se otáčíte kolem té malé tlusté
selky, můj drahý!“

Karel chtěl mírně věc tuto urovnati, i řekl, upíraje svůj láskyplný
pohled na hněvající se paničku: „Upokojte se, nač bych to dělal? Víte,
že je mi to jedno.“ Tímto nepromyšleným a neopatrným výrokem přilil
ovšem jen oleje do ohně. Napjetí stoupalo a dosáhlo svého vrcholu brzy
na to při večerním posezení v kavárně v kruhu četné společnosti. Paní
Wilmerová chovala se přede všemi lidmi a v přítomnosti svého muže
k panu generálnímu inspektoru Drakovi tak hrubě, že vznikla z toho
veřejná ostuda. To, co byla dříve veřejným tajemstvím, stalo se veřejným
skandálem.

Paní Wilmerova se neuklidnila ani doma, nýbrž propukla v křečovitý
pláč a vrhla se svému choti k nohám a vyznala se mu ze všeho, svolávajíc
nejkrutější tresty nebes na svého svůdce a ničitele domácího štěstí. Tato
prudkost citů přesvědčila však pana dirigenta Břetislava Wilmera, že osten
lásky příliš hluboko vnikl do srdce jeho choti, i nechtěl jako muž ohleduplný
a jemnocitný blahu svých milých státi v cestě. Kteréhosi dne zmizel nikoli
aniž by nebyl učinil značnou mezeru v pokladní hotovosti svěřené mu
filiálky úvěrního ústavu. Nepřišlo se na to hned, a když konečně byl vydán
na uprchlíka zatykač, zjistilo se, že ujel do Ameriky.
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Líčit souhrn utrpení a veškeré nepříjemnosti, jež úřady a detektivové
státní i soukromí snažili se způsobiti nešťastné oběti své, přeskakuje rámec
našich technických možností. Osmkrát byl bývalý dirigent filiálky úvěrního
ústavu zatčen, třikrát stál před porotou, šest amerických soudců, 13
žalářníků, pět porotců musil podplatit, aby opět nabyl svobody. Na svém
útěku prošel sedmnácti státy severoamerické Unie a utratil veškeré své
jmění. konečně pronásledován strážníky chtěl po způsobu amerických
tuláků skočiti na rozjetý vlak pacifické dráhy. Tento akrobatický kousek se
nezdařil, těžké vozy přejely přes ubožákovo tělo a roznesly jeho údy po trati
do vzdálenosti pětasedmdesáti kilometrů, z kteréhožto důvodu jednotný
pohřeb nemohl býti uspořádán. Každý železniční hlídač zametl pouze před
svým prahem.

Když Karel Drak poznal bouřlivou přirozenost milostpaní Wilmerové,
vzdal se svých příjemných vztahů k její osobě – krášle snažil se jemných
vztahů. V tomto svém počínání byl ještě utvrzen, když se proneslo, jak
ruka páně dirigentova nemilosrdně řádila v pokladně mu svěřeného ústavu.
Divit se panu generálnímu inspektoru Karlu Drakovi pro jeho opatrnost
nikdo nebude, uváží-li, jak je pro peněžníka a obchodníka nepříjemným
býti jmenován – ať již v jakémkoli spojení – zároveň s osobou

defraudantovou. Maří to mnohé vyhlídky do budoucnosti – také i onaké.
Také paní Wilmerová uchýlila se ze svým smutkem a se svou bolestí do
zátiší. Teprve když jí došla z Ameriky zpráva, že manžel její náhle zemřel,
napsala panu Karlu Drakovi, generálnímu inspektoru pojišťovny dopis,
jehož těžiště se nalézalo v této větě: „… Když to se všecko stalo k vůli
Vám, budete zajisté věděti, co je Vaše povinnost …“ Karel snad vskutku
nevěděl, co je jeho povinnost a proto zastrčil dopis do své náprsní kapsy
a zapomněl naň odpovědět. Když takto bezvýsledně minulo několik dní,
rozhodla se paní Wilmerová, že nejlépe bude, promluví-li si osobně s milým
svým přítelem. Elegantní a vábná i v černém svém smutku, provedla, co si
usmyslila, přišla ke Karlovi do bytu na docela důvěrný rozhovor a znovu
ústně mu připomenula jeho svatou povinnost.

„Milostpaní,“ pravil Karel Drak co možná šetrně, usedaje naproti své
návštěvnici do houpací židle, „kdybych se chtěl ženit, nezačínal bych si nic
s vdanými paničkami. Uznejte, že by to bylo nesmyslné jednání. Jaký by
byl v tom vtip, chtít při nynější drahotě dostat věnem cizí děti a zkušenosti.
Kterých prakticky nelze upotřebiti?“
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Když návštěvnice v smutku delší rozhorlenou řeči odmítla hmotařské
názory bývalého svého přítele a postavila se na stanovisko idealistické,
odpověděl pan Drak: „Jak bych vám kdy mohl důvěřovat, když jste za zády
svého nebožtíka měla nedovolený poměr?“

Posléze v prudké výměně slov prohlásil pan generální inspektor, že
zákony dobrých mravù jsou v lidské společnosti tímtéž, co při kartách
pravidla hry, a že odloží-li nìkdo desítku nebo eso do talonu, po právu se
mu stane, vyhodí-li ho z hospody. Co se dále stalo, je obestřeno rouškou
tajemství, jak se říká v květnaté novinářské mluvě soudní síně. Jisto je pouze,
že když domovník vnikl do bytu, z něhož ozvalo se několik střelných
ran, nalezl paní Wilmerovou v mdlobách na pohovce, a pana Karla Draka
roztaženého na koberci s prostřelenýma prsama, hlavou a krkem. Revolver
se válel na zemi. Paní Wilmerová se sama na nic nepamatuje a její obhájce
tvrdí, že jednala v nutné sebeobraně. Ať je tomu tak nebo onak, ví se
předem, že bude porota milostivou vůči ženě, jejíž zločinem je nanejvýše,
že mstila zničené své štěstí, pošlapanou čest svých dětí a smrt milovaného
manžela. Je vyloučeno, že by rodinná takto tragedie, jež způsobila tolik
rozruchu, vyžádala si ještě jednu oběť, když hlavní viník slabou rukou ženy
došel konečně své odplaty.
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Miltiades, vítěz marathonský

Všem našim čtenářům, kteří nemají snad po ruce naučného slovníku a
jimž nebylo popřáno po dlouhá léta tlačiti školní lavici, jakož i těm, co
si ze svých gymnasijních studií pamatují ještě méně než já, na vědomost
dávám, i že Miltiades byl athénský vojevůdce a porazil Peršany v slavné
bitvě na poli marathonském r. 490 před Kristem a odvrátil tím jistou
záhubu hrozící jeho vlasti. Jak se jmenovala jeho žena, nevím, marně jsem
v pramenech – v naučném slovníku – po ní pátral. Nazývám ji Klió, čímž
jí zajisté méně ukřivdím, než kdybych jí dal jiné mně známé ženské jméno
řecké Xantippa. Leckomu se bude zdát, že náš hrdina slovem vítěz v mém
moderním zpracování není dobře karakterizován. Nevěděl jsem však, jak
bych jinak jeho osobu určil, aby se s jinými téhož jména, o nichž jsem
se ve svrchu zmíněném pramenu dočetl, nepletla. ( Jevištěm je komnata v
domě Miltiadově v Athénách. Oknem v pozadí lze vidět vinice a dále moře.
Miltiades stojí u okna, jeho žena sedí u stolu a chová na kolenou malou
dcerku.)

Miltiades: Jak nádherný to večer! Pohleď, drahá Klió, jak zapadající
slunce nachem a zlatem zbarvuje hladinu mořskou. Dovedeš si představit,
že bychom kdy mohli opustit všechnu tuto krásu a vydati svou vlast na
pospas nepříteli? Neznám většího blaha, než tráviti takovýto vlažný a sladký
večer v rodinném kruhu. Vždycky to ovšem nejde. Je nutno také hleděti do
budoucnosti a nezapomínati na nebezpečí, jež v sobě skrývá.

Klió: Miltiade!
Milt: Přeješ si, drahá choti?
Klió: Chceš zase odejít, viď? Předevčírem jsi také přišel až ráno!
Milt: Ale co to mluvíš, miláčku? Už jsem ti řekl, že jsem přišel před

půlnocí. Lehl jsem si v předsíni na pohovku, abych tě nevzbudil. Pamatuješ
se přece, jak jsi si stěžovala předešlý týden, že procitneš, jakmile vstoupím v
noci do ložnice, a nemůžeš již do rána usnout.

Klió: To je pravda, ale předevčírem jsem taky nemohla usnout. Čekala
jsem na tebe až do půlnoci a potom jsem se až do rána třásla strachem, že se
ti něco stalo. Milt: Jak ti mám vyhovět?
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Klió: To je vskutku těžká věc, když jsou ti tvoji čistí přátelé milejší než
já a rodina.

Milt: Bože svatý, jsou tohle řeči! Kousek uznání bys měla mít! Je
ti zajisté známo, že perský král Darius stále ohrožuje naši obec, naši
samostatnost, životy naše a našich milých. Náležím mezi nejpřednější
občany athénské, mezi osvědčené bojovníky tohoto státu, můj hlas a můj
rozum rozhodují při poradách. Jak pak mohu se vzdalovati vší veřejné
činnosti?

Klió: Proto jsem si tě nevzala, abys byl stále mimo dům.
Milt: Nepochopuji, že ti dělá radost neustále věci tak přehánět. Všechen

svůj volný čas ti věnuji.
Klió: Ba všechen, který ti zbude po tvých ostatních povinnostech. Co

dělat, dávno již cítím, že mě zanedbáváš. Snad se někdo najde, kdo by mi
obětoval nějakou hodinu denně.

Milt: Takhle nemluv! – Podívej se, proč pak mě pořád zlobíš? Ke všem
ďáblům, stojí ti těch několik schůzí za to?

Klió: Kdyby to byly jen schůze! A dlouho-li tomu, co jsi odejel na
čtrnáct dní do Olympie a tam jsi se zúčastnil závodů v běhu a v metání
oštěpem? Ženatý člověk!

Milt: Snad mi nechceš ještě vyčítat, že dbám, aby moje tělo neztratilo
svou pružnost, že pečuji o své zdraví?

Klió: To je pěkná péče! Uhřeješ se, nastydneš – jak dlouho jsi pak
chraptěl, co? A zapřísahala jsem tě, abys si vzal aspoň teplé spodní prádlo!
Ale kde! Co řeknu, to jako by ani nestálo za úvahu. Moje slova máš tak málo
ve vážnosti jako mou osobu vůbec. Pravda, co pak si počnu? Tvůj přítel
Menander se bude starat o tvou rodinu, ne?

Milt: O Menandrovi máš nejméně příčin mluvit. Víš dobře, že jsem se
sním rozešel, poněvadž jeho služka tebe nezdravila.

Klió: Naposled budeš chtít tvrdit, že jsem tě rozeštvala se všemi tvými
známými? Myslíš, že když lidé jsou neuctiví vůči mně, tebe se to nijak
netýká? Ne, Miltiade, každý soudný člověk, který se doví, v jakém
opovržení jsem u všech spoluobčanů, řekne jen: Jaký je to muž, tenhle
Miltiades, když se poslední služka takto chová vůči jeho ženě!

Milt: Nač bychom se hádali! S bohem!
Klió ( dá se do pláče. )
Milt ( uhodí na stůl ): Tak dobrá, zůstanu doma, aby se stalo po tvém. (

100 Povídky a satiry



Sedne si do lenošky a čte noviny. Za chvíli je odloží, vezme dýmku, nacpe
si a kouří. ) Klió ( kašle ): Podívej se, jak už vypadají záclony.

Milt: Co ti ještě všecko není na mně vhod?
Aby se dělo po tvé vůli, zanedbávám veřejné záležitosti, do hospody

nejdu, doma zůstanu a ani zakouřit si nesmím?
Klió: Já vím, pořád ti křivdím. Jdi si postěžovat ke svým dobrým

přátelům, jakou to máš zlou ženu, která chce, abys byl u ní! Co pak mám
něco proti tomu, když si pošleš pro půlitr piva? Ale kdybys věděl, co to je,
když se ráno uklízí, a všude je samý popel, zak bys se na mne vždycky tak
neutrhoval.

Milt: Nesmíš se diviti, drahoušku, když jsem nyní někdy trochu
podrážděný. Perský král Darius…

Klió: Co máš stále s tím Dariem? Co se o něj staráš? Stará on se o tebe?
Milt.: Ale, miláčku, ty nevíš, v jakém právě jsme nebezpečí, že nás

přepadne se svým vojskem!
Klió: Však nás nesni. A vůbec, kdybys raději měl oči pro svou ženu,

která musí čtyři roky chodit v jednom klobouku. Ale to je ti jedno.
Milt.: Koupil jsem ti přece na jaře klobouk.
Klió: No, a mám už jiný? Čtyry roky mě v něm necháš chodit. A na to

taky nemyslíš, abychom jeli letos někam navenek. Děti by to potřebovaly
nutně a já taky. Jsem tak nervózní, že probdím celé noci.

Milt.: Ale, máti, vždyť spíš jako zabitá!
Klió: Já? Ty spíš! A proč pak bys taky dobře nespal? Žena se trápí, stará

se, schází vůčihledě, pánovi je při tom dobře.
Milt: Kdybys věděla, ženo, jak často nyní převaluji se na svém loži ze

strany na stranu trápen starostmi o obec a o osud vás všech. Král Darius…
Klió: Ty mě utrápíš s tvým Dariem! Mně se zdá, že chceš jen zamluvit

naší letošní cestu. Pochybuji ovšem, že se ti nechce odtud a že nechceš
opustit svou čistou společnost.

Milt: Klió, jak pak mohu nyní, kdy král Darius…
Klió: Tak si tu zůstaň! Ale jak přijde tvoje rodina k tomu, aby zde civěla

s tebou? Ovšem, na nás musíš ušetřit, co vydáš na jiné straně. Ty se bavíš, a
zdali já mám taky nějaké příjemnosti na světě, na tom ti nesejde.

Milt.: Zabraňuji ti snad, abys se bavila s ženami tvého věku?
Klió: Ale kdy mám někam jít? Jen chůvě nemohu děti svěřit.
Milt.: Což o to, počkám ti doma, když budeš chtít.
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Klió: Ach, já jsem vždycky říkala, že máš zlaté srdce! Sofroniska, žena
Lamachova, tolikrát mě už zvala k sobě, a vždycky jsem byla nucena
odmítnout. Dnes právě byla opět u mne celé dopoledne, považ, tři celé
hodiny – proto bylo maso v poledne tvrdé a buchty připálené – a mluvila
do mne, abych jistě večer přišla. Tak ji to udělám jednou k vůli. Ale
nezapomeň, Miltiade, dát dětem v čas večeři. Pro maličkou ti udělá služka
krupicovou kaši a nakrmíš našeho drahouška. Vidíš, já už jsem docela
přistrojena, ještě jen klobouk vezmu. Pá, drahoušku!

Milt: To přestává všecko! K vůli tobě zůstanu doma, teď ty jednoduše
odejdeš, a já mám krmit a převinovat děti!

Klió: Nejsou tvoje jako moje?
Milt: To předpokládám. Ale všecko má své meze. ( Udeří pěstí do stolu.

)
Klió: (se zarazí): Věděla jsem, že mi i nejmenší radost zkazíš. ( Sedne

si ke stolu, složí hlavu do rukou a vzlyká. je slyšeti povyk kdesi za scénou.
Dvéře se rozlétnou a do nich vrazí posel.)

——————————————————————————————–
Posel: Miltiade! Král Peršanů přistál v Attice
(Přirazí za sebou dveře a zmizí. Miltiades a Klió se vzchopí.)
Klió: Miltiade, co hodláš?
Milt. (vyndá ze skříně přilbu, nasadí si ji na hlavu a opásá se mečem): S

bohem Klió!
Klió: Doma zůstaneš! Teď právě, když naší maličké vyrážejí zoubky,

chceš nás opustit? Je to svědomí? (Zastaví mu cestu.)
Milt.: Nedělej hlouposti! Musím! Prosím tě pro boha, vždyť je to do

nebe volající nesmysl, co provádíš! Kdybych i nechtěl jít, přijdou pro mne
četníci, budu postaven před válečný soud a okamžitě jako sběh zastřelen.

v čas večeři. Pro maličkou ti udělá služka krupicovou
Klió: Ach bože! Ale zařiď si to všechno nějak chytře aspoň, jsi

vojevůdce, můžeš pozorovat bitvu
z povzdálí. Netlač se do prvních řad!
Milt: S bohem! (Obejmou se.)
Klió: A vrať se! Raději bez štítu než aby tě přinesli na štítu!
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Výhody nešťastné lásky

Hejtman Julian Vobora vešel do svého mládeneckého bytu se svou
třínedělní dovolenou v kapse. V prostranném a pohodlně, ale beze všech
ohledů na vkus zařízeném pokoji utíral vojenský sluha, Rusín, prach.
Hejtman pověsil šavli a procházel se pomalu po úzkém koberci. Náhle se
zastavil a otázal se:

„Tak kam pojedeme tentokrát, Vasile?“
„Do Itálie, pane hejtmane.“
„Ale mlč! Dost mě tam naokrádali loni.“ A hejtman pokračoval ve své

procházce, sem a tam, vpřed a zpět. Rozhovor s Vasilem byl proň pouze
jakýmsi druhem samomluvy. Rusín byl u něho již na druhý rok a věděl
o jeho výletu na jih. Ne, tam již nepojede. A velikých měst má již také
po krk Se všemi jejich muzeji, výstavami a znamenitostmi. Člověk stárne,
zpohodlní a ztrácí zájem o všecko.

Zažádal ovšem, jak je to nutno, o dovolenou pro určité místo, totiž
ke své sestře. Ale pouze proto, poněvadž bydlela na vsi, kde odpadaly pro
něho všechny přihlašovací formality. Neměl v úmyslu tam jeti. Na výpravu
do hor a lesů, nebo k moři nebylo také pomýšlení. Bylo po manévrech
a podzim se hlásil studenými a nevlídnými dny. Hejtman Vobora, ovšem
jako všichni lidé jeho stavu byl toho náhledu, že by bylo neodpustitelným
hříchem státu byť jen jediný den z osmi neděl, na které měl právo, darovati.
Vzal do rukou armádní kalendář, chtěje se přesvědčiti, pokud jsou ještě
bývalí jeho přátelé z garnison, kde kdysi dlel, na svých nikdejších místech.
Listoval bezmyšlenkovitě a zastavil se u písmenka Š, a usmál se své
roztržitosti, když si ji uvědomil.

„Mrtví nejsou vedeni v záznamech aktivních gážistů!“ pravil sám k
sobě.

Usedl na pohovku a zamhouřil oči. A jeho fantasie ztělesnila mu
energickou tvář starého druha, Šablovského Jindřicha, nadporučíka. A
zároveň se vynořila v jeho vzpomínkách známá dívčí hlava s hnědými zraky
a kaštanovými vlasy.

Proč jen ta holka na Šablovském tak visela? Proč se ho držela jako
klíště? Nepopustila, zatáhla ho dolů, hluboko dolů . . .
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Je to divné, uvažoval hejtman. Měl jsem přece také všelijaké poměry,
ale ani rozluky, které jsem zažil, neměly katastrofálního vzhledu. Zde vězí
kaz v charakteru. Šbalovský své děvče za žárlivosti bil, z počátku. Z toho
asi usoudila, že to s ní velice vážně myslí. Taky se v ní snad zahnízdila
myšlenka, že takové brutální projevy patří k opravdovému milování. Potom
se karta obrátila. Ona to byla, která počala dělat svému milenci scény. Jaké
to bylo bohopusté, existenci ničící skandály!

A nakonec přišlo tragické rozuzlení v rudé, kouřící se krvi… Miloval
jsem taky kdysi jako blázen, uvažoval Vobora dále, ale jak nudně to
skončilo! A všecko, co následovalo potom, bylo ještě prostší…Lásky jsem
obyčejně měnil se svými stanicemi…A žádnou z žen, které jsem poznal,
to nepřekvapovalo. Každá věděla předem, že po ní přijde jiná na řadu, jak
osud určí, snad to bude blondýnka, snad bruneta, možná že tlustá, možná že
štíhlá, veliká či malá, co tomu nudnému chlapovi přijde pod ruku. Ovšem
že jsem žádnou ze svých zbožňovaných nenapravoval tělesnými tresty . . .
Dovedl jsem se tak opanovat, nebo mi na všem tak málo záleželo ?

Z tohohle seznamu nezmoudřím! Vzdychl Julián Vobora a odhodil
knížečku. Všude, kde jsem dlíval, jsou již jiní lidé. A moji bývalí známí jsou
roztroušeni po celém mocnářství, ten je v Bosně, onen v Haliči, jeden na
italských hranicích, jiní v Uhrách.

Což kdybych se podíval trochu dál do minulosti? Tázal se hejtman
sám sebe…Byl by tu Křtinský, o kterém vím…Sedí stále na témže místě,
jak dlouho tomu je?- ba ano, přede dvěma lety četl jsem posledně jeho
jméno v novinách. Nedověděl jsem se sice mnoho pěkného, ale pro kolik
inteligentních pracovníků měli jejich vrstevníci patřičné uznání? V těsném
coupé druhé třídy seděl Vobora a jeho myšlenky letěly před uhánějícím
vlakem. Jakým je asi dnes člověkem Křtinský? Poznáme se? Vy naše mladá
léta! Jaký jsme to byli radostný trojlístek, Křtinský, Ostaršil a já! A všichni
tři bláznivě zamilovaní. Jen že druzí dva měli štěstí a já ne. Křtinský,
mladý malíř, který sice svými pracemi dobyl jakéhosi úspěchu, ale pouze
morálního, první vedl k oltáři svou zbožňovanou, jež nevynikala pouze
nadbytkem vnad, nýbrž i po zemských statků. A potom učinil Ostrašil
odvážný svůj krok, nestaraje se, že byl chudý jako kostelní myš — a jako
jeho snoubenka. Já jsem napsal toliko na svůj ideál sbírku lyrických básní –
dále jsem se nedostal ani v své lásce ani v poesii.

U cíle své cesty dal zanésti hejtman Vobora svá zavazadla do hotelu,
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kdež si najal pokoj. Upravil poněkud svůj zevnějšek, vyhledal si v adresáři
obydlí svého přítele z mladých let a vydal se na cestu zmáhán zvědavostí.

Křtinský bydlel až za městem v úhledné malé vile. Vobora zazvonil. “
Je pán doma?“ „Ne, pouze milostpaní,“ odpověděla služka. Vobora dal svou
navštívenku. Služebná za chvíli se vrátila. „Račte dál!“ Julián Vobora vešel
do příjimacího pokoje, kde přepychové zařízení připomínalo návštěvníku
bohatství majitelů, a četné obrazy a drobnůstky jejich zájem o výtvarné
umění.

Za nedlouho otevřely se postranní dveře a jimi vešla paní domu.
„Buďte nám vítán !“ pravila a podávala hostu obě ruce. „Způsobil jste mně
i mému muži velikou radost svým neočekávaným příchodem. Zůstanete
nyní zajisté delší dobu u nás?“

„Děkuji vám mnohokráte, milostivá paní, za vaše srdečné uvítání,“
odpověděl hejtman, „nechci nijak obtěžovati . My staří mládenci máme
tolik špatných zvyků, že bych se nikdy neodhodlal rušiti souzvuk vašeho
rodinného soužití stálou svou přítomností. – Změnila jste se nepatrně za
všechna ta léta, milostivá, a to ještě pouze ke svému prospěchu .“

„Pochlebníku!“ zahrozila paní Latinská. „Ale věřte, že i já vás bych
byla ihned poznala, i v této uniformě, i na ulici, ač jsem měla málo kdy to
potěšení s vámi mluvit.“

Rozhovor přisel do proudu. Choť umělcova vykládala svému hostu o
výstavách, o divadle a koncertech. Hejtman díval se pouze a poslouchal. Byl
galantní člověk,a věci, které by ho byly nudily pronášeny jsouce mužem,
byly pro jeho uši rajskou hudbou, když plynuly se rtů krásné ženy, a
takovou se Voborovi paní Křtinská dosud zdála, ač neměla již daleko do
čtyřicítky. A když mu pravila: „Ovšem, že u nás zůstanete na oběd!“ sklonilo
toliko pokorně hlavu. Před polednem, přišel Křtinský. Nové vítání, nové
výbuchy radosti. Po obědě pravil Vobora k svému starému příteli: „Nyní
mě doveď do svého atelieru!“ „Nebude tě to zajímati,“ bránil se Křtinský.
„Nemysli si, že ve mně již odumřel veškerý smysl pro vyšší snahy!“ durdil se
Vobora a stál na svém. Malíř svolil.

Krásný prostranný atelier činil jakýsi tísnivý dojem. Na všech téměř
věcech bylo viděti nechuť a křečovité úsilí. Také se zdálo, že nebylo tu již
dávno pracováno.

„Hledám, rozumíš, stále ještě hledám,“ vysvětloval Křtinský. „Abych
dělal zakázkovou práci, něco, co svede kdokoli, toho nemám bohudíky
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zapotřebí. – Tak jsi si to zde prohlédl a nyní bychom mohli jíti do kavárny,
nemyslíš?“

Šli. V kavárně poručili si láhev vína, jak toho vyžadovalo radostné
shledání.

„Tož jsi zůstal svobodný, přece jen nemůžeš zapomenouti na Lidku !“
prohodil Křtinský.

„Zapomenouti?“ odtušil Vobora. “ Je těžko zapomenouti na někoho,
s kým jsme se tahali měsíce, ba léta. to by člověku leda musil změknouti
mozek. Ovšem že ztrácíme podobným vážným poměrem mnoho na
elastičnosti. Potom vysoká kauce, jež se u nás vyžaduje. Tím se vysvětlíš
všecko.“ „Ani nevíš,“ pokračoval Křtinský, “ jaké vzrušení to způsobilo,
když jsi se zřekl všech svých snah a styků a dal se aktivovati! Utvořila se
kolem tebe taková legenda…“ Vobora pokrčil rameny. “ Každému se nedaří
všechno jako robě.“ Na stole stála již třetí láhev. Křtinský se rozohnil: “ Co
se mi vlastně daří? Co se mi podařilo? Kdybych nebyl vyženil peníze, byl
bych také živ. Teď ovšem mám tu výhodu, že nemusím nic dělat. A taky
nedělám. Představ si: Přijde žena do atelieru: Mně se zdá, že je tahle levá
noha kratší než pravá, viď Karloušku?–Tohle přece není lidské oko! povídá.
nebo řekne: Měl bys pracovat jako profesor X, má strašně krásné věci v
salonu. Stát zakoupil tři. Nebo: Paní radová, ta ti maluje krásné obrazy! To
je umělkyně! – Vůči kritikovi se postaví umělec na nepřátelské stanovisko a
je zachráněn. Vůči ženě to nejde. A pochybnost užírá člověka a otravuje. Až
pak mávnu rukou a řeknu si: Čerta, jíst co mám! A žiju jako vydražovaná
holka.“ „Vídáš někdy Ostaršila?“ otázal se hejtman Vobora, aby dal řeči jiný
směr.

„Několikráte jsem ho viděl v posledních letech,“ odpověděl Křtinský.
“ Radím ti, abys ho zbytečně nevyhledával. To není život, to je peklo u
něho. Žárlivost, nenávist, závist, všecko bys tu našel, čím bída a četná rodina
kazí lidskou povahu.“ Hejtman Vobora šel spát do hotelu. Když se ráno
vzbudil, počal rozjímati na loži o svém osudu. Kdyby byla jeho láska došla
opětování? Poměry nebyly podle toho, aby bylo bývalo lze jít ušlapanou
cestičkou, která nám dává největší záruku možného štěstí. Kdož ví, jak by to
bylo dopadlo! Takhle si zachoval ve svém srdci legendu o své lásce, čistou a
neporušenou, podobnou té, která vznikla o něm v kruzích, kde byl ve svém
mládí znám. Vobora vstal. Pojedu snad přece jen k sestře? tázal se sama sebe.
A vzpomínal si, jak rád býval doma viděn před lety, jak se procházíval po
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návsi a tloukl šavlí o zemi a platil za všechny pozornosti, které mu byly
prokazovány, pouze dobrým slovem .

Podíval se do zrcadla. Viděl svůj narudlý nos a lysou svou hlavu.
Poměry se změnily. A hejtman Vobora se rychle ustrojil a rozběhl se do
města, aby nakoupil dárků pro sestru, pro švagra a pro děti!
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Marta

Znal jsem Martu jen od vidění – pochybuji, že jsem s ní kdy promluvil
dvacet slov. A vlastně jsem ji ani více než pětkrát nezahlédl, snad ani ne
tolikrát. Taky když si na ni vzpomenu, splývají mi jaksi tahy její tváře; však
jsou tomu již leta ! A přece myslím, že by neušla mé pozornosti, kdybych ji
dnes potkal. Její postava nebyla jako kde které ženy, a její oči – pamatují si
vůbec dobře oči.

Oči mohou z nevzhledného nebo i nehezkého obličeje udělati krásný,
a naopak. Každý z vás jistě si povšimnul oněch bledých duhovek, které se
zdají přecházeti neohraničeny, v matné bělmo. Úzkost se nás zmocňuje při
jejich pohledu. Vyvolávají v nás myšlenky, na strašlivé ponižující chvíle,
které jsme zažili, nebo jejichž příchodu se obáváme.

Jsou oči, které se setkávají s vašimi za okolností ne právě příznivých, ve
spodinách velkoměsta, na pokraji silnic. Na tváři, kterou osvětlují, zanechala
minulost nesmazatelné stopy, s těla visí zablácené cáry. Ale nenapadne vám
ani, že máte před sebou ztracenou bytost, ohlédnete se, ale ne ze soucitu.
Takovou přesvědčivou moc mají planoucí oči. Jsou oči nervózního lesku,
které v nás vzbuzují dojem ohně, jenž klidně plápolá v krbu. Jsou oči, které
vyhlížejí ve dne jako vtělení života, jeho radostí i zármutků, a večer jako
pohádka nebo sklenice absintu. Je to vskutku podivuhodné, že oči v duši
naší vzbuzují představy tepelné stupnice. aby mi nebylo špatně rozuměno,
podotýkám, že věc ta nemá nic společného s tím, co nazýváme vášní a
chladem. Martiny oči svítily jako uhlíky. byly malé, a duhovky vypadaly
jako dvě černé energicky nahozené skvrny na modrém porcelánu.

Setkal jsem se s Martou v kuchyni své drážďanské bytné. Šel jsem si
snad pro sklenici vody. Marta seděla na nízké stoličce, a hoření část její
vzrostlé postavy byla vzpřímena – skoro vojensky. Její tělo bylo mohutné,
vlas černý a bez lesku, a její chrup vypadal také jako porcelán postříkaný
černými a zlatými skvrnami. Hlas její zněl poněkud chraptivě, ale nebylo
mu to na újmu, nýbrž dostávalo se mu tím jakéhosi teplého nádechu.
Neodpověděla téměř na moje zdvořilosti, jen se tiše a krátce smála. A její
černé podivné oči bloudily po stropě. Jak jsem pravil, nevím, zdali jsem
ji pětkrát zahlédl, ačkoli jsme bydleli u téže bytné. Od bytné jsem se také
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všecko dověděl, co dnes chci vypravovat. Marta byla sklepnicí. Naše bytná
bývala také sklepnicí, ale byla již stará, vlastně předčasně zestárlá. Živila
se pronajímáním pokojů a měla u sebe svého nemanželského chlapce, na
kterého platil jeho otec, továrník odněkud za severních Čech.

Kteréhosi rána probudil se poručík Elshausen ve velice dobré náladě.
Strojil se pomalu a u stolu zatím stála Marta, sklepnice od Zlatého Jelena, a
vařila kakao. Snídali spolu, a poručík se cítil ve svém pokoji jaksi doma. Byl
to blažený pocit, před tím nikdy v takové určitosti nepoznaný. Elshausen
vypravoval různé malichernosti ze svého života. Marta tu a tam prohodila
slovo, ale většinou se jen smála krátkým a tichým smíchem. Po snídani
si nasadila na hlavu klobouk a chtěla odejít.-„Počkej, jdu již taky!“ řekl
poručík. Ani nevěděl, jak mu tato slova vyplynula z úst. sedli na elektriku a
jeli. Poručík měl tichou nezkalenou radost z Martiny přítomnosti. Nebylo
nutné se stydět za Martu. Ovšem nebylo by bývalo přece jen příjemno
potkat někoho známého. Nehlásit se k Martě bylo nemožno a představit ji
bylo spojeno rovněž s obtížemi. Od elektriky doprovázel ji ještě několika
ulicemi, až stanula před svým domovem. “ Zde bydlím,“ pravila. „Chceš-
li, můžeš mě někdy navštívit. Jsem na bytě u kolegyně.“ Stiskl jí vřele
ruku a podržel ji chvíli ve své. Přitom díval se Martě do očí svým poněkud
dětským pohledem. Zasmála se tiše a potom zmizela v průjezdu. Elshausen
vsedl znovu do elektriky a jel do služby. Nudil se trochu v kasárnách,
nudil se na cvičišti, ale nebylo mu přitom přece veselo. Odbyl nedbale své
povinnosti a pak bloudil ulicemi. Díval se často na své kapesní hodinky a
velmi časně se odebral k Zlatému Jelenu na večeři. Zlatý Jelen byl hostinec
po způsobu našich velikých pražských pivovarů: Veliký sál, mnoho stolů,
obecenstvo všeho druhu, živnostníci s rodinami a přátelé dobrého doušku.
Ačkoli poručík Elshausen po své službě se přestrojil do občanských šatů,
bylo mu přece trochu nevolno. Marta s ním promluvila dvě, tři slova a
odběhla. Elshausen povečeřel, pak prohlížel si ilustrované listy, přečetl číslo
novin a rozhlížel se. Viděl, jak jiní s Martou vtipkují. Zmocnila se ho
únava a zaplatil. „Už jdeš?“ ptala se Marta. „Prosím tě, co tu mám dělat?“
odpověděl poručík. “ Člověk by zde zešedivěl dlouhou chvílí. Chceš-li,
vrátím se k půlnoci a počkám na tě venku.“ Marta souhlasila. Elshausen
šel do kavárny, pak do druhé a do třetí. Nikde neměl stání. Konečně
přešlapoval ještě hodinu před Zlatým Jelenem, než Marta vyšla. Elshausen
byl roztrpčený a zlý. A s malými změnami po nějakou dobu následovaly
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večery tomuto podobné. K výčitkám poručíkovým krčila Marta pouze
rameny. A Elshausen byl nucen uznat že, při svém zaměstnání nesmí jeho
milá skrbliti úsměvem a několika lhostejnými slovy. Doprovázení
sklepnice, pak návštěvy u její bytné byly čímsi, co mohlo důstojníku zlomit
vaz. V Sasku jsou přísné policejní předpisy. Po desáté hodině večerní není
nikomu dovoleno přijímati návštěvy druhého pohlaví, zodpovědna je za to
bytná, která v tom případě se dopouští kuplířství. Kdyby ta věc přišla před
soud – poručík neodvážil se ani domyslit.

Elshausen měl něco svých peněz. Chodil nějaký čas zamýšlen a počítal.
Pak navrhl Martě, aby praštila svým zaměstnáním. Nestavila se tomu příliš
na odpor. Vyhledal jí malý byt na předměstí.

Marta chodila na procházku do města, navštěvovala magacíny a své
bývalé přítelkyně. Elshausen přicházel k ní na večeři neb i na svačinu.

Podnikali spolu výlety podél Labe, jezdili na lodičkách a bavily se
mnohdy jako děti. Jen někdy věšela Marta hlavu, a hlas její zněl poněkud
nenávistně: “ Co je to všecko platno, když si mě nechceš vzít!“ Elshausen
se rozčiloval: “ Blázínku, co pak jsem ti stokrát již nevysvětlil, že jako
důstojník nemohu tohle udělat? Něco jiného by bylo, kdybych byl v civilu,
pak bych si tě vzal, to víš. Měj rozum a netrap mě!“ Než se poručík
rozhodl přiměti Martu, aby se vzdala svého místa, dopočítal se na papíře,
že svými prostředky vystačí na vydání, která mu nastávala. Ale v praxi
dopadla věc poněkud jinak. Příliš se uskrovnit nebylo možno, a ani postup,
jehož během doby byl účastněn, nevytrhl Elshausena z peněžních nesnází.
Dělal dluhy, vyrážel klín klínem, čím dále tím byl úvěr dražší a pohledávky
byly umisťovány v rukou stále méně a méně příjemných. Konečně byl
Elshausen dlužen i kantýnskému. K pluku přicházely marně vymáhané účty
a stížnosti dodavatelů. Kteréhosi dne byl Elshausen povolán do plukovní
kanceláře. Odešel odtamtud roztroušen, s planoucími tvářemi, a do kasáren
se již nevrátil. Nazítří složil svou důstojnickou hodnost. Dlouho to trvalo,
než si našel nějaké místo. Zatím prodala Marta svůj nábytek a po osmiletém
přerušení nastoupila opět starou službu jako sklepnice ve vinárně. Vlivem
některých svých známých a jistě i proto, že byl kdysi důstojníkem, jemuž
konec konců nebylo lze nic nečestného a vytknouti, obdržel Elshausen od
konservativní strany tajemnictví zemského politického spolku.

Plat nebyl veliký, a dluhy tížily Elshausena stále. Byl několikráte nucen
svá běžná vydání platit z peněz strany, které procházely jeho rukou. Dosah
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tohoto činu byl mu docela zřejmým, od nešťastného svého odchodu z vojny
nebyl již tak lehkomyslným jako dříve. Ale neviděl jiného východiska. A
posléze doufal pouze v jedno, že se ožení a zaplatí všecko z ženina věna.
Dívku již vyhlédnutou měl. Byla to dcera z úřednické rodiny, ne nejmladší
a ne příliš krásná. Rodiče její proti sňatku nic nenamítali. O jeho poměru s
Martou věděli, také budoucí nevěstě bylo vše známo.

Proto byl nucen Elshausen své bývalé milence se vyhýbat.
Nelze tvrdit, že neměl již Martu rád. Ale tíha života otupila značně

jeho city. Ponížení, které zažil při opuštění svého pluku, nedostatek a
doprošování u různých známých, jež potom následovalo, starosti, které mu
působily dluhy a peníze scházející v pokladně zemského spolku – to vše na
Elshausena působilo krutou depresi. Chtěl pouze jedno: Vyváznout z toho
všeho, oddychnout si a pak žíti, žíti jakkoli.

Marta ho časem navštívila. Přišla k němu, když obdržel místo
tajemníka. „Teď bys si mě mohl vtít,“ řekla mu. „Prosím tě,“ odpověděl,
„nevím, kde mi hlava stojí, a ty mi přicházíš s takovými věcmi!“ „Přece
jsi mi to vždy sliboval, že budu tvou ženou, jakmile se dostaneš z vojny.“
„Dej mi pokoj s těmihle řečmi!“ křičel Elshausen podrážděně. „Měj trochu
pochopení, v jakých poměrech vězím. vezmi tedy sekeru a zabij mě!“ Marta
pohodila hlavou. „Slíbil jsi mi, že si mě vezmeš.“ Pak pozorovala, že se jí její
dlouholetý milenec vyhýbá.“ Proč mi jdeš z cesty?“ ptala se ho. Vymlouval
se tak i onak. Když se posléze přestěhoval, aniž by ji byl udal novou
svou adresu, došla si pro ni na policii, sledovala ho tajně, vyptávala se u
domovníka a konečně se dověděla, že Elshausen se hodlá zasnoubiti. Zatím
se přišlo na jeho zpronevěru v úřadě. Pánové nechtěli ovšem z politických
ohledů, aby věc ta se dostala na veřejnost, a když jim nešťastný tajemník
vypověděl celou svou trapnou situací, když je ujistil, že měl v úmyslu
všechno zapravit, jakmile se ožení, dali mu krátkou dovolenou a projevil
svůj souhlas s tím, aby zaujal opět místo, jakmile scházející částka bude
nahražena. V té době překvapila ho opět Marta svou návštěvou. „Proč se
přede mnou schováváš? Nemáš čisté svědomí?“ tázala se ho. „Ty jsi mým
věčným trápením“, vzdychl si Elshausen. „Vím, proč se mne chceš zbavit,“
pokračovala Marta, „máš jinou.“

Elshausen pokrčil rameny. „Ale já ti to překazím,“ řekla Marta, „sliboval
jsi, že si vezmeš mě.“ „Dělej co chceš, chceš-li mě zničit,“ odpověděl
tajemník na dovolené. „Pravda, chci se oženit s jinou; a musím to udělat.
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Jinak na mě čeká…“ „Co,“ zeptala se dychtivě. „Scházejí mi peníze v
pokladně.“

„Kolik?“
„6000 marek.“
„Nemůžeš si to nikde vypůjčit?“
„Ne.“ „Ale tu druhou si přece jen nesmíš vzít. Sliboval´s to mě.“ „Huso!“

odlehčil si Elshausen, lehl si na pohovku a obrátil se k své návštěvě zády.
Marta odešla. Ještě téhož večera poslala nepodepsaný dopis na státní
návladnictví. Když se toto zakročení minulo účinkem, vypravila se sama k
soudci. Tam vypověděla vše, co věděla o zpronevěře v zemském spolku
konservativní strany.

„V jakém poměru jste k tomu pánovi?“ tázal se jí úředník.
„Sliboval mi, že si mě vezme.“ Elshausen byl odsouzen na patnáct

měsíců do žaláře.
Marta se toulala se svou bytnou po městě.
Náhle se zarazila, stiskla své přítelkyni ruku a ukazujíc prstem, pravila:

„To je on !“ Muž takto označený obrátil hlavu k oběma ženám. V jeho
žluté tváři kmitlo se cosi jako náhlé zděšení. Potom se zamračil, odvrátil svůj
obličej a kráčel dále nedbalým a klopýtavým krokem. „Toho to posezení
strhlo!“ řekla bytná. „Proč sliboval, že si mě vezme?“ pravila Marta, a její
černé oči těkaly neklidně s předmětu na předmět.
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Kolokagathia

Maxánek nebyl jistě krasavec. Hlavu měl poněkud šišatou a na ní husté jako
smola černé vlasy; a ta hlava byla zasazena nějak hluboko mezi ramena tak
že se její nositel zdál přihrblým. Tato malá vada měla také za následek, že
jedináček pana Aškenesa chodil po špičkách, jako nemocné kuře.

Již podle znění jeho rodového jména jste uhodli, že Maxiánek náležel
k synům vyvoleného národa. Bylo to na něm taky dokonale znát, a když
se někdy odvážil z městských ulic dolů k řece do dělnického předměstí,
vytýkali mu otrhaní kluci, které neznal a nikdy před tím ani nespatřil, jeho
kmenovou či náboženskou příslušnost a házeli po něm koňsko koblížky.

Toto vzezření synovo bylo panu Aškenesovi jedinou zárukou, že jeho
syn je krev z jeho krve. Neboť musíme doznati, že byl pan Aškenes
žárlivým. Kdysi překvapil svou manželku ve vlastním bytě s důstojníkem.
Nedělali celkem nic zlého, seděli pouze vedle sebe na pohovce a drželi se za
ruce. Ale podezíravý manžel nedal si svou utkvělou myšlenku vymluviti.

Paní Aškenesová byla tělnatá dáma v nejlepších letech s cihlově
červeným obličejem a velká přítelkyně umění. Chodila do divadla a na
koncerty, kdy jen k tomu měla příležitost, a o králi českých houslistů
nepromluvila jinak než s povzdechem: „Ach, tenhle Kubelík!“ Taky svého
muže brávala sebou, a i ten postupem doby naučil se říkati: „ Ach, tenhle
Kubelík!“ Ale když po uměleckém požitku přišel pozdě večer domů a
vzpoměl si, že panu Haluzovi, neprotokolovanému obchodníku
v Počapech, se na jeho objednávku vůbec neodpovědělo, a že učedník
sám zavíral skladiště a při této příležitosti jistě alspoň kus podšívky, když
nic jiného, strčil si pod kabát, tu se probouzel v Aškensovi zase obyčejný
pozemšťan. A svlékaje černý kabát a bílou naškrobenou košili místo díků za
poskytnutý požitek proklínal ve svém srdci všecky umělce a umělkyně. Jistě
když ubíral se na lože, v náhlé nenávisti proti virtuosům bručel si do vousů:
„Abys si zlomil obě nohy, až si půjdeš kupovat kalafúnu!“

Jedináček manželů Aškenesových chodil do gymnasia. Příroda sice
ani co se týče darů duševních nebyla vůči němu příjiš štědrou, ale za to
mu dala do vinku spokojenost, kteroužto pěknou vlstnost bylo lze vyčíst
ze stálého úsměvu v tváři Maxánkově. „Proč se tak chytrácky usmíváte,
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Aškenesi,“ Tázal se často, potřásaje hlavou, šedivý profesor češtinář. Ale brzy
sám pohledem na svého žáka přicházíval do dobré nálady a počal před tváří
třídy provětrávati zásobu svých vtipů. „Víte-li, Aškenesi jaký je rozdíl mezi
Herkulanem a vaší domácí úlohou? Tož abyste věděl: Oboje se musí teprve
vykopat z tisícileté špíny.“

Třídním profesorem Maxe Aškenesa byl Ph. Dr. Josef Kuřádko,
přírodopisec, což bylo Maxovým štěstím, můžeme-li při relativnosti všech
věcí lidských nazvati tak onen případ, když někdo zavčas nepropadne a
neztratí rok, jak říkávají úzkostlivé osoby. Pan doktor byl srdce velice
měkkého a nebyl by za živý svět sám někomu napsal na vysvědčení
nedostatečnou. Teprve když některý pan kolega dal první, připojil se doktor
Kuřátko s druhou.

Ale na světě není nic dokonalého. I lidumilný přírodozpytec měl stinné
stránky své povahy a tím byl v prvé řadě zlozvyk předržovati žáky ve škole
jednak po skončení hodiny, jednak v neděli. Člověk jinak bohulibý, který
s radostnou ochotou dával, co bylo císařovo, císaři, a co božího, bohu, stával
se ve svých chvílích nespokojencem a reptal proti moudrosti boží a proti
ministerstvu a to vše proto, že v učební osnově bylo málo hodin vyhrazeno
jeho předmětu; přírodopis, tato nejdůležitější a nejmodernější nauka, byla
přímo macešsky odstrkována!

Toto naříkání zabralo mnoho času, jak jsem již podotkl, nahražoval si
to doktor Kuřátko předržováním a tím, že žáky zkoušel v neděli po kostele.

Zkoušení bylo jedináčkovi pana Aškenesa nejprotivnějším zařízením
ve škole. Všechny šťastné i nešťastné náhody, jimiž tato morová rána aspoň
na čas byla odvrácena, úmrtí, požáry, svátky třídního, vedřiny, byly slavné
dny pro skromného žáčka.

Nedělní zkoušení nenáviděl Max Aškenes také proto, že se tím cítil
zkracován ve svém právu, náležitě svěditi den páně. Ale necitě se dosti
silným k otevřenému boji, podrobil se danému rozkazu.

Přišel první do třídy, neboť křesťanští žáci byli ještě v kostele. Venku
mrzlo, v kamnech pak plápolal veselý oheň, a tyto dvě věci připomněly
příliš dochvilnému příchozímu, že pan doktor Josef Kuřádko je nastuzený a
trpí katarem průdušek.

I otevřel Max Aškenes všechna okna dokořán a do kamen nalil trochu
vody z konve. Pro jistější výsledek svého podnikání klekl si ještě
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k otevřeným železným dvířkám a v této poloze provedl úkon, pro nějž jsou
reservována zpravidla jiná místa označovaná poněkud temnými nápisy.

Ale v tom se již ozvaly na schodech burácející kroky z kostela se
vracející mládeže. Maxánek zavřel okna a spolu s nově přibylými druhy se
těšil z pronikavé zimy, která nedovolovala hochům ani svléknout kabáty.

Menší radost měl ovšem doktor Kuřádko, který spustil úpěnlivý nářek,
že nejen ministerstvo, ale již i nedbalý školník pronásleduje přírodopis. Při
tom pan profesor kašlal a jeho řídkými chlupy porostlé vole třáslo se jako
huspenina. Konečně umlkl, bouchl rozhorleně dveřmi a odešel a hoši v tiché
své radosti za ním.

Když večer v útulném kruhu rodinném otec Aškens vzdychal nad
nesvědomitými dlužníky a nedobytnými pohledávkami, dodával obyčejně
k tomu: „Ty, Maxi, budeš se míti lépe na světě než my. Nestaneš se
obchodníkem, nýbrž námořním důstojníkem.“

Tato odpověď starého Aškenesa vždycky hrozně rozčílila, chytal se za
hlavu a domlouval svému neposlušnému potomku. Stávalo se dokonce, že
otec se sepjatýma rukama prosil syna, aby upustil od své umíněnosti a stal se
advokátem. Ale Maxánek byl tvrdohlavý, běhal po pokoji nepravidelnými
svými krůčky a šišatá hlavička se mu při tom házela se strany na stranu. „
Ne, ne!“ křičel, „nechci, být ničím jiným, než námořním důstojníkem.“

„Umělec z tebe bude,“ vmísila se do sporu paní Aškenesová. Ale
Maxánek nejevil nijaké záliby pro život umělců, neboť tyhle věci trochu
znal. V zimě měli v domě pronajatý pokoj dva členové kočující divadelní
společnosti a ti sbírali po dvoře víka od papírových krabic a strkali si je do
rozbitých bot, aby nechodili docela naboso.

Maxovi bylo již třináct let a ještě nosil krátké kalhoty- jediný z celé
třídy. Paní Aškenesová nemínila totiž svého syna šatit podle vzoru selských
hochů, kteří nosí odmalička dlouhé kalhoty. Na svých návštěvách u svých
německých příbuzných poznala, že chlapci z lepších rodin nosí krátké
kalhoty ještě v patnáctém roku věku svého, ba i později.

Pan třídní profesor Kuřátko přes veškerou svou shovívavost nemiloval
u svých žáků neobvyklých krojů a zvláštností a upozorňoval Maxánka
nejprve dobromyslným vtipem, aby se začal strojit jako ostatní spolužáci. „
Aškenesi,“ pravil, „ zalívejte si každého dne z rána svoje kalhoty, aby vám
narostly!“ Když ale nepřímé tyto pokyny nepomáhaly, promluvil doktor
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Josef Kuřátko vážné slovo: „Poslouchejte, Aškenesi, prodáváte doma sami
sukna, řekněte svému otci, ať vám dá udělat pořádně dlouhé kalhoty.“

Minulo několik dní, ale krátké kalhoty stále ještě ze třídy nezmizely.
Konečně přešla pana třídního trpělivost, i zeptal se: „ Vyřídil jste, Aškenesi,
doma, co jsem vám tu říkal?“ „ Prosím, pane profesore,“ zněla odpověď.
„A co oni na to?“ vyzvídal dále pan doktor Kuřátko. Tvář Maxánkova se
vyjasnila širokým úsměvem a ústa zahlaholila upřímnými slovy: „Abyste se
prý staral o svůj přírodopis a ne o moje kalhoty.“

Svou prostodušnost odpykal Max Aškenes šestihodinným školním
vězením a špatnou známkou z mravů a ku konci roku připojil po dlouhém
váhání doktor Josef Kuřátko svou nedostatečnou k špatné zmíňce kteréhosi
kolegy a Maxánek lupl, až to zemí otřáslo.

Touto nešťastnou shodou okolností dostal se žák Aškenes pod
pravomoc nového třídního profesora pana Vosmahlíka, klasického filologa,
známého svou přísností a svou snahou přiblížit se co nejvíce ideálům
dávného Řecka a méně chvalně proslulého svým obyčejem, zaopatřovati
kuchyni své ctihodné manželky přírodními dary, jejichž původ bylo nutno
hledati v nůších panímám, které prozřetelnost obmyslila větší měrou
vezdejšími statky, než potomstvem, nadaným pro klasickou filologii.

Profesor Vosmahlík patřil k mladším členům profesorského sboru;
nebyl starší čtyřiceti let. Když nový jeho svěřenec spatřil přísnou tvář a
důstojné držení těla svého mistra a připomněl si pověst, která kolem toho
klasického filologa rozšířila ovzduší bázně a postrachu, bylo mu jasno, že
klidná doba vlády doktora Josefa Kuřátka pro vždy minula.

Tak a nejinak tomu také vskutku bylo. Hned v prvních hodinách
odkryl profesor Vosmahlík slabiny filologických vědomostí Maxánkových
a zvolal naň jako slavný řecký řečník Demosthenes: „ Ó, Aškenesi, proč
nepřikládáte mysl k náležitostem?“ Načež mu napsal do notesu pětku.

V téže době se stalo, že paní profesorová Vosmahlíková vstoupila do
obchodu pana Aškenesa a koupila cosi, zdali to byly kostice do života nebo
pánské šle či něco jiného, dějiny devatenáctého století pohříchu potomstvu
nedochovaly. Při placení přišla milostpaní na to, že zapomněla doma
tobolku. Omlouvala se, ale pan Aškenes zdvihl jen ruce, usmíval se sladce
a stále opakoval: „Ale prosím, prosím…“ „Tak si to zapište!“ pravila paní
profesorová Vosmahlíková. „ Ale, milostpaní,“ bránil se pan Aškenes,
„neračte nás urážet! Taková maličkost!“ A s nesčetnými poklonami a vrtě
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zadní částí těla na všechny čtyři strany světa, doprovázel Maxánkův otec
manželku pana třídního až ke dveřím.

Od této chvíle počíná pod vedením profesora Vosmahlíka výchova
Maxánkova ke kalokagathii. V předcházejících řádcích bylo poněkud šíře
pojednáno o kalhotách, a strachuji se, že snad někteří čtenáři vyvodily si
důsledky z této docela nahodilé věci a počali si odvozovat naše slovo kalhoty
od řeckého slova kalogathie. To by byl vážný omyl. Podstatné jméno
kalhoty je asi původu francouzského, soudím tak aspoň podle francouzských
slov calecon a culotte. Kdežto kalokagathie jest původu starořeckého a je
složena ze slov kalos, což znamená krásný, a agathos, a to přeloženo do
češtiny je asi tolik co dobrý.

Kalokagathie je souhrn mužských ctností, kde podle řeckého názoru
výtečné vlastnosti ducha se pojí s krásným zevnějškem. Kdo chce o této věci
zvěděti více, nechť si vezme ku pomoci Naučný slovník, což jsem udělal i
já. Ale zklamal jsem se.

Profesor Vosmahlík působil na ducha Maxánkova jednak přísností,
otloukaje mu řeckou mluvnici o hlavu, jako to činili staří Sporťané, jednak
podněcováním jeho ctižádosti, dovoluje mu každého dne před zapsáním
data do třídní knihy přinésti na profesorský stůl inkoust a péro. Smysl pro
uhlazený zevnějšek budil důmyslný vychovatel ve svém žáku, bera jej sebou
domů a dávaje mu tam přepisovati příliš usmolené úkoly.

Nelze tvrdit, že by chvíle strávené v příbytku páně profesorově nad
pokaňkaným sešitem byly Maxánka příliš těšily. Světlých okamžiků zažil
tu málo, a to jen, když se mu podařilo zabodnouti kočce jehlici do ocasu
nebo nasypati dvouletému Vosmahličkovi prášek pro svrbění za košilku.
Kluk řval, pan profesor vstoupil do pokoje a když se přesvědčil, že se
jeho potomku asi nic vážnějšího nepřihodilo, dal Maxánkovi pohlavek, pak
otevřel dveře do kuchyně a zvolal: „ Vejdiž, dívko služebná, děcko pláče!“

Takovýmto způsobem pod přísným dohledem pana profesora
Vosmahlíka prospíval Max Aškenes na těle a na duchu a proplétal se z třídy
do třídy. Zatím paní profesorová Vosmahlíková kupovala u starého
Aškenese, a to vždycky bez tobolky neboť to se stalo již jejím zvykem. A
byla by nakupovala stejně až do dnes, kdyby po dlouholeté snaze a námaze
nebyl udělal syn pana Aškenesa konečně svou zkoušku zralosti a tím nebyl
dokončil své středoškolské studování.

Den po zkoušce zazvonil kdosi u bytu Vosmahlíkových. Pan profesor
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šel sám otevřít, ale než mohl pronésti slovo, podal mu Max Aškenes složený
papír a pravil: „ Tady vám otec posílá účet. Máte hned zaplatit, čekali jsme
dost dlouho.“ A po těchto slovech s obmyslným úsměvem na rtech opustil
syn otce Aškenesa svého vychovatele.
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