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ODYSSEUS

S nejhornější plošiny schodů přišel majestátní, baculatý Buck
Mulligan, nesa misku s mydlinami, přes kterou leželo křížem
zrcátko a břitva. Mírným ranním větříkem se lehce za ním
vzdouval žlutý, neopásaný župan. Zvedl misku do výše a
zanotoval:

„Introibo ad altare Dei“

Zastavil se, nakoukl dolů s tmavých, točitých schodů a
vzkřikl drsně:

„Pojď nahoru, Kinchi! Pojď nahoru, ty zašitý jezovito!“
Slavnostně se ubíral dále a vystoupil na kulaté dělové lože.

Otočil se a třikrát vážně přežehnal věž, vůkolní krajinu a
procitající hory. Zahlédnuv pak Štěpána Dedala, nachýlil se k
němu a dělal ve vzduchu rychlé křížky, rochaje něco v hrdle a
kroutě hlavou. Rozmrzelý a ospalý Štěpán Dedalus se opřel
pažemi o hořejšek schodiště a chladně se díval na kroutící,
rochající tvář, která mu žehnala, délkou připomínající koňskou a
na světlé nestříhané vlasy, mající stavbu a barvu vláken bledého
dubového dřeva.

Buck Mulligan nahlédl na mžik pod zrcadlo a zase misku
hbitě přikryl.

„Zpět do kasáren,“ řekl přísně.
Dodal pak kazatelským tónem:
„Totoť jest, ó draze milovaní, pravá svátost oltářní: tělo a

duše a krev a kosti. Zpomalte hudbu, prosím. Zavřete oči, pánové.
Okamžik. Trochu potíže s těmi bílými krvinkami. Ticho,
všichni!“

Zamžoural stranou vzhůru a dlouze hluboce zahvízdl
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přivolávači signál, pak ustal chvíli u vytržené pozornosti, při čemž
se jeho rovné, bílé zuby tu a tam leskly zlatými body.
Chrysostomos. Tišinou mu odpovědělo dvé pronikavých
hvízdnutí.

„Díky, starý brachu,“ řekl živě. „Umíš to hezky. Vypni už tu
píšťalku, prosím tě.“

Shupl s lafety a podíval se vážně na svého pozorovatele,
přitahuje kolem nohou volné záhyby svého županu. Obtloustlá
zastíněná tvář a urputná oválná čelist připomínala preláta,
středověkého příznivce uměn. Na jeho rtech se rozpukl příjemný,
klidný úsměv.

„To je opravdu ironie,“ řekl vesele. „Tvé pitomé jméno, tak
starověky řecké.“

S přátelskou žertovností potřásl prstem a odešel k předprsni,
směje se pro sebe. Štěpán Dedalus vystoupil nahoru, následoval
ho unaveně do půl cesty a posadil se na pokraj lafety, stále ho
pozoruje, an zapřel své zrcátko o předprseň, namočil štětku do
misky a mydlil si tváře a krk.

Veselý hlas Bucka Mulligana hovořil dále:
„Mé jméno je také pitomé. Malachi Mulligan. Dva daktyly.

Ale má to helenský břink, že ano? Skotačivé a slunné jako
opravdický jelen. Musíme si zajeti do Athén. Jel bys také, kdyby se
mi podařilo vyrazit z tety dvacet libřiček ?“

Odložil štětku a směje se radostí zvolal:
„Tak co, jel by? On jesuita s lačným žaludkem?“
Ustav, jal se opět pozorně holiti.
„Řekni mi něco, Mulligane,“ řekl Štěpán klidně.
„Co, holoubku?“
„Jak dlouho míní Haines zůstat v této věži?“
Buck Mulligan ukázal nad pravým ramenem oholenou líc.
„Bože můj, není to strašný člověk?“ řekl otevřeně. „Takový

Angličan těžké váhy. Myslí o tobě, že nejsi gentleman. Bože můj,
ti sakramentští Angličané! Div že neprasknou penězi a indigescí.

JAMES JOYCE
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Protože přišel z Oxfordu. Ale víš, Dedale, ty máš pravé oxfordské
způsoby. On je z tebe tumpachovej. Och, jméno, které jsem ti
našel, je nejlepší: Kinch, čepel nože.“

Obezřetně jezdil břitvou po bradě.
„Celou noc fantasíroval o jakémsi černém pardálu,“ pravil

Štěpán. „Kde je jeho pouzdro na ručnice?“
„Nešťastný šílenec,“ řekl Mulligan. „Měl jsi z něho vítr ?“
„Měl,“ řekl Štěpán s důrazem a vzmáhajícím se strachem.

„Tak venku, potmě s člověkem, kterého neznám, který blouzní a
naříká pro sebe, že musí zastřelit černého pardála. Tys zachránil
mnoho lidí od utonutí. Ale já hrdina nejsem. Jestliže zde ještě
zůstane, tak odsud poplavu.“

Buck Mulligan zamračeně pohlédl na mydliny na čepeli
břitvy. Seskočil se své výšiny a jal se chvatně prohledávati kapsy
u kalhot.

„Blbá prasečina,“ zvolal přichraptěle.
Přišel od ochozu k lafetě a vstrčiv ruku do horní kapsy

Štěpánovy, řekl:
„Půjč sem svůj hadr na nos, ať si utřu břitvu.“
Štěpán ho nechal vytáhnouti a na podívanou roztřásti za

cípek špinavý, zmuchlaný kapesník. Buck Mulligan pečlivě
vyčistil břitvu.

„Bardův hadr na nos. Nová umělecká barva pro naše
irské básníky: soplová zeleň. Člověku se skoro zdá, že ji cítí

na jazyku, že ano?“
Vystoupil znovu k předprsni a rozhlédl se po Dublinské

zátoce, při čemž se jeho světlé, bledě dubové vlasy lehce čeřily.
„Milý Bože,“ řekl klidně. „Není-li moře opravdu, jak je Algy

nazývá: sivá, sladká matka? Soplově zelené moře. Moře, jež svírá
šourek. Epi oinopa ponton. Ach, Dedale, ti Řekové. Musím tě
naučit řečtině. Musíš je číst v originále. Thalatta! Thalatta! Je to
naše veliká, sladká matka. Pojď se podívat.“

Štěpán se postavil a odešel k předprsni. Opřev se o ni, díval

ODYSSEUS
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se dolů na vody a na poštovní loď, vyjíždějící z ústí přístavu
kingstownského.

„Naše mocná matka,“ řekl Buck Mulligan.
Náhle obrátil své veliké zpytavé oči od moře do tváře

Štěpánovy.
„Teta si myslí, žes svou matku zabil. Proto nechce, abych se s

tebou stýkal.“
„Někdo ji zabil,“ řekl Štěpán zasmušile.
„Také bys byl mohl kleknout, Kinchi, u všech kozlů, když tě

tvá umírající matka o to prosila,“ řekl Buck Mulligan. „Já nejsem
o nic menší hyperborejec než ty. Ale když si pomyslím, jak tě tvá
matka posledním dechem prosila, abys poklekl a modlil se za ni.
A ty jsi jí to odepřel. Je v tobě něco příšerného…“

Odmlčel se a znovu lehce mydlil svou druhou tvář. Rty se mu
zakřivily snášenlivým úsměvem.

„Ale skvostný komediant,“ zabručel si pro sebe. „Kinch, nej
skvostnější komediant ze všech.“

Holil se rovnoměrně a opatrně, mlčky a vážně.
Jedním loktem opřen o zubovatou žulu, položil Štěpán čelo

do dlaně a pohlížel na roztřepený okraj svého černého,
oblýskaného rukávu u kabátu. Jeho srdce hnětla bolest, jež však
ještě nebyla bolestí lásky. Přišla k němu matka tiše, ve snu, po
své smrti; její vychrtlé tělo ve volném pohřebním hnědém rouše
vydávalo vůni vosku a růžového dřeva, z jejího dechu, který nad
něho nachýlila, němý, vyčítavý, vanul slabý pach promokřelého
popela. Přes ošuntělý okraj rukávu viděl moře, které dobře živený
hlas vedle něho byl zdravil jako velikou sladkou matku. Kruh
zátočiny a rozhraní obzoru objímaly temné, zelené spousty
tekutiny. Vedle její smrtelné postele stála miska z bílého
porculánu, jež obsahovala zelenou vazkou žluč, kterou si vyrvala z
hnijících jater záchvaty hlasitého, hekavého zvracení.

Buck Mulligan znovu utřel svou břitvu.
„Ach, ty psoto nebohá,“ řekl dobrosrdečným hlasem.

JAMES JOYCE
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„Musím ti dát nějakou košili a pár hadrů na nos. Jaké jsou ty
kalhoty, cos koupil z druhé ruky?“

„Ještě mi dost padnou,“ odpověděl Štěpán.
Buck Mulligan načal dolinku pod dolním rtem.
„Ta ironie,“ řekl spokojeně. „Vlastně by se mělo říci z

druhých nohou. Bůh sám ví, po kterém praseti nakaženém jsou.
Mám jedny krásné s vlasovým pruhem, šedé. Budeš v nich
vypadat efef. Nežertuji, Kinchi. Vypadáš sakra hezky, když jsi
správně oblečen.“

„Díky,“ řekl Štěpán. „Jsou-li šedé, nemohu je nosit.“
„On je nemůže nosit!“ řekl Buck Mulligan své tváři v zrcadle.

„Etiketa je etiketa. Zabít svou matku může, ale šedé kalhoty nosit
nemůže.“

Pečlivě zavřel břitvu a hladivými hmaty prstů ohmatával
hladkou kůži.

Štěpán odvrátil zraky od moře na obtloustlou tvář s jejími
kouřově modrýma, pohyblivýma očima.

„Ten chlap, co jsem s ním byl včera večer U lodi,“ řekl Buck
Mulligan, „povídal, že prý máš p. b. Je v ústavě choromyslných v
Dotty ville u Conollyho Normana. Paralytické blbnutí.“

Opsal zrcátkem polokruh ve vzduchu, aby tu zprávu
rozbleskl do světa v slunečním světle, jež nyní zářilo na moři. Jeho
vlnité oholené rty se smály a pokraje jeho bílých, svítivých zubů.
Smích zachvátil celé jeho silné, ražité tělo.

„Podívej se na sebe,“ řekl, „ty hrozný barde.“
Štěpán se naklonil dopředu a díval se do zrcadla jemu

nastaveného, rozpoltěného křivolakou puklinou a vlasy se mu na
hlavě zježily. Jak se jevím jemu a ostatním lidem. Kdo mi takovou
tvář vybral? Tohle psí tělo, které žerou vši. Ještě se mne to ptá.

„Šlohnul jsem je z pokoje služce,“ řekl Mulligan. „Pro ni je
dávno dobré. Teta si vybírá pro Malachiho vždycky nehezké
holky. Neuved ho v pokušení. A sluje Voršila.“

ODYSSEUS
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Znovu se zasmál, odstranil zrcátko od zkoumavých očí
Štěpánových.

„Jaký vztek měl Kaliban,že neviděl svou tvář v zrcadle,“ řekl.
„Škoda, že Wilde není na světě, aby tě viděl.“

Ustupuje a ukazuje prstem, řekl Štěpán s hořkostí:
„Je to symbol irského umění. Prasklé zrcadlo děvečky.“
Buck Mulligan náhle zaklesl paži do paže Štěpánovy a chodil

s ním okolo věže, při čemž jeho břitva a zrcátko rachotily v kapse,
kam je byl zastrčil.

„Není to hezké, že si tě takto dobírám, vid že ne, Kinchi?“ řekl
vlídně. „Ale Bůh je mi svědkem, že máš více ducha než ti všichni
ostatní.“

Znovu odražen. Bojí se lancety mého umění jako já se bojím
lancety jeho. Studeného ocelového péra.

„Prasklé zrcátko děvečky. Pověz to tomu volskému chlapovi
dole a pumpni ho o guineu. Válí se v penězích a myslí o tobě, že
nejsi gentleman. Jeho táta si pomohl k prachům z prodeje žalapy
nebo jakéhosi takového sakra svinstva Zulukafrům. Bože, Kinchi,
kdybychom tak mohli ty a já pracovat dohromady, mohli bychom
pro náš ostrov něco dokázat. Zhelenisovat jej.“

Cranlyova paže. Jeho paže.
„A když si člověk vzpomene, že musíš žebrat na těch

prasatech. Já jsem jediný, kdo ví, co jsi. Proč nemáš ke mně větší
důvěru? Copak ti přeletělo přes nos proti mně? K vůli Hainesovi?
Bude-li zde dělat rámus, přivedu si Seymoura a pak mu
zvalchujeme kůži víc, než ji zvalchovali Cliveovi Kempthorpovi.“

Mladý pokřik prachových hlasů v bytě Clivea Kempthorpa.
Bledé tváře: popadají se za boky smíchy a jeden se drží druhého.
Och, já umru! Pověz jí tu zprávu šetrně, Aubrey! Já prasknu!
Rozstřihané pruhy jeho košile se mrskají ve vzduchu a on hopsá a
belhá kolem stolu, kaťata mu visí na patách a Ades z Magdaleniny
koleje s krejčovskými nůžkami za ním. Tvář vyděšeného telete,

JAMES JOYCE
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pozlacená marmeládou. „Já se nedám stáhnout z kalhot! Přestaňte
s takovými blbostmi!“

Křik z otevřeného okna ruší večer na nádvoří. Po tmavém
trávníku tlačí před sebou žací strojek hluchý zahradník v zástěře,
maskovaný tváří Mathew Arnolda, a bedlivě pozoruje rej drobtů
trávových stébel.

„Pouze nám — novopohanství — omphalos.“
„Nech ho, ať tu zůstane,“ řekl Štěpán. „Nic zlého jinak

nedělá, leda v noci.“
„Tak co tedy máš?“ zeptal se Buck Mulligan netrpělivě.

„Vyplivni to. Já jsem vůči tobě docela otevřený. Nuže, co proti
mně máš?“

Zastavili se a pohlíželi před sebe na tupý mys Bray Head, jenž
ležel na vodě jako tlama spící velryby. Štěpán klidně vyprostil
svou paži.

„Chceš, abych ti to řekl?“ ptal se.
„Ano. Co je to?“ odpověděl Buck Mulligan. „Na nic se

nepamatuji.“
Za své řeči se podíval Štěpánovi do tváře. Přes jeho čelo

přešel lehký vítr, počechral mírně jeho neučesané světlé vlasy a
pohnul stříbrnými body zneklidněnosti v jeho očích.

Sklíčen vlastním hlasem řekl Štěpán:
„Pamatuješ si na ten první den, když jsem přišel k tobě po

matčině smrti?“
Buck Mulligan se rychle zakabonil a řekl:
„Co? Kde? Na nic se nepamatuji. Pamatuji se pouze na ideje

a vjemy. Proč? Co se, přisámbůh, tenkrát přihodilo?“
„Tys vařil čaj,“ řekl Štěpán, „a já šel na druhou stranu

schodiště donést ještě trochu horké vody. Z přijímacího pokoje
vyšla tvá matka a nějaká návštěva. Matka se tě ptala, kdo je v tvém
pokoji.“

„No a?“ řekl Buck Mulligan. „Co jsem řekl? Zapomněl jsem
to.“

ODYSSEUS
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„Tys řekl,“ odpověděl Štěpán, „Och. je to jen Dedalus, co mu
pošla matka.“

Do tváří Bucka Mulligana vstoupil ruměnec, jenž ho učinil
mladším a příjemnějším.

„To že bych byl řekl?“ ptal se. „Nu, co je na tom zlého?“
Nervosně se sebe setřásl svou stísněnost.
„A ostatně, co je smrt,“ ptal se, „smrt tvé matky nebo tvá

nebo má. Tys viděl umírat jen svou matku. Já je vídám kapat jako
mouchy každý den v Mater Misericordiae nebo v Richmondské
nemocnici a rozřezané na proužky v pitevně. Je to prostě jen
hovadina a nic jiného. Je to všecko jedno. Tys nechtěl pokleknout
a modlit se za svou matku na smrtelném loži, když tě o to prosila.
Proč? Protože máš v sobě tu proklatou jesuitskou krev, jenže
injikovanou na nesprávné místo. V mých očích je to všechno
ironie a hovadina. Její mozkové laloky přestanou fungovat. Dá
zavolat doktora sira Petra Teazla a trhá s prošívané pokrývky
blatouchy. Vyhov jí, dokud nebude po všem. Zhatil jsi její
poslední přání před smrtí a na mne koukáš jako kakabus, protože
nekňourám jako nějaký najatý truchlič od Lalouetta. Nesmysl!
Dejme tomu, že jsem to opravdu řekl. Nechtěl jsem tím uraziti pa-
mátku tvé matky.“

Vemluvil se ve smělost. Chráně zejících ran, které ta slova
zanechala v jeho srdci, Štěpán řekl velmi chladně:

„Nemyslím na urážku, spáchanou na mé matce.“
„Na co tedy?“ ptal se Buck Mulligan.
„Na urážku, spáchanou na mně,“ odpověděl Štěpán. Buck

Mulligan se otočil na podpatku.
„Och, ty nemožný člověče!“ zvolal.
A odešel od něho, rychle se procházeje kolem předprsně.

Štěpán zůstal na svém místě, pohlížeje přes klidné moře k
předhoří. Moře a předhoří se teď zamžilo. V jeho očích bušil tep
a zatemňoval jejich rozhled a na lících pocítil horečku.

Nějaký hlas uvnitř věže zvolal hlučně:

JAMES JOYCE
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„Jsi tam nahoře, Mulligane?“
„Už jdu,“ odpověděl Mulligan.
Obrátil se k Štěpánovi a pravil:
„Pohledna moře. Co to dbá o urážky? Sekni Loyolou, Kinchi,

a pojď dolů. Sasour chce svou ranní slaninu.“
Jeho hlava se znovu zastavila na horním konci schodů, v

jedné úrovni se střechou.
„Nebloumej nad tím celý den,“ řekl. „Já jsem nedůsledný.

Nech toho zasmušilého štourání.“
Jeho hlava zmizela, avšak brukot jeho sestupujícího hlasu

hučel se schodiště:

„Již nestraň se a nedumej
nad lásky hořkým tajem neb Fergus

řídí vozy kovové.“

Ranním klidem se tiše nesly mimo něho od schodiště k moři,
kam pohlížel, lesní stíny. Při břehu a dále na moři vodní zrcadlo
zbělelo, deptané lehce obutýma, rychlýma nohama. Bílá ňadra
zamženého moře. Zdvihy se splétají, vždy dva a dva. Ruka škubá
za struny harfy, jejichž akordy se prostupují a splývají. Uběl vln,
zasnoubený se slovy, třpytící se na zamženém moři.

Slunce se začalo zvolna zakrývati mrakem a zátočina se
zastiňovala temnější zelení. Ležela za ním, mísa hořkých vod.
Fergusova píseň: zpíval jsem ji sám v domě, tlumě dlouhé temné
akordy. Její dveře byly otevřeny: chtěla mne slyšeti, jak hrám.
Něm hrůzou a soucitem jsem šel k jejímu loži. Rozplakala se na
své ubohé posteli. Pro ta slova, Štěpáne: nad lásky hořkým tajem.

Kde teď ?
Její tajemství: staré peřové vějíře, třapci zdobené taneční

programy, napuštěné pižmem, ozdůbka z jantarových perel v její
zamčené zásuvce. Ještě jako dívka měla viset v okně svého domu

ODYSSEUS
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na sluneční straně ptačí klec. Slyšela zpívat starého Royce v
pantomině „Turčín Hrozný“, a plakala s ostatními, když zpíval:

Já jsem ta bytost, jež jediná má neviditelnost.

Fantasmagorické veselí, uložené: pižmem navoněné.

Už nestraň se a nedumej.

Uložené v paměti přírody s jejími hračkami. Vzpomínky
obléhaly jeho rozdumaný mozek. Její sklenice vody z vodovodu v
kuchyni, když přistupovala k nejsvětější

svátosti. Vyloupnuté jablko, plněné cukrovým pískem, jež
se jí jednoho tmavého podzimního večera peklo na plotně. Její
lepotvárné nehty, začerveněné krví vší, rozmačkaných z košil dětí.

Přišla k němu matka tiše ve snu po své smrti; její vychrtlé
tělo ve volném pohřebním rouše vydávalo vůni vosku a růžového
dřeva, její dech, nachýlený nad něho s němými, tajnými slovy,
slabý pach promokřeného popela.

Její skelné oči, vypoulené ze záhrobí, se upíraly na mne, aby
otřásly mou duší a ohnuly ji. Na mne jediného. Strašidelná svíce,
jež svítila na její agónii. Strašidelné světlo na její zmučené tváři.
Její chraptivý, hlasitý dech chrčel hrůzou, zatím co všichni ostatní
se modlili na kolenou. Její oči upřené na mne, aby mne srazily
k zemi. Liliala rutilantium te confessorum turma circumdet:
iubilantium te Virginiím chorus excipiat.

Gúl! Požírač mrtvol!
Ne, matko. Nech mne být a nech mne žít.
„Kinchi, holahej!“
Z vnitřku věže zazpíval hlas Bucka Mulligana. Přiblížil se ještě

více ke konci schodiště a zavolal znovu. Ještě se chvěje výkřikem
své duše, Štěpán slyšel teplé řinoucí sluneční světlo a ve vzduchu
za sebou přátelská slova.
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„Dedale, pojď dolů, budeš hodný chlapec. Snídaně je
hotova. Haines prosí, abychom mu prominuli, že nás včera v noci
budil. Už je všecko dobře.“

„Už jdu,“ řekl Štěpán, obraceje se.
„Pro lásku Kristovu, pojď,“ řekl Buck Mulligan. „Pro lásku ke

mně a pro lásku k nám všem.“
Jeho hlava zmizela a zase se ukázala.
„Řekl jsem mu tvůj symbol irského umění. Pravil, že je to

velmi případné. Pumpni ho o libřičku, ano? Totiž chci říci, o
guineu.“

„Dnes ráno dostanu prachy,“ řekl Štěpán.
„Kantorskou gáži?“ řekl Mulligan. „Kolik? Čtyry libřičky?

Půjč nám jednu.“
„Jestli potřebuješ,“ řekl Štěpán.
„Čtyry zářivé sovereigny,“ volal Buck Mulligan jásavě. „To se

zase jednou napijeme až druidští druidové zkoprní údivem. Čtyry
všemohoucí sovereigny!“

Rozmáchl se vysoko rukama a dupaje dolů po kamenných
schodech, zpíval falešně a s cokneyovským přízvukem :

Hej, to bude veselo a živo
piti budem whisky, víno, pivo o korunovaci

o korunovaci.
Hej, to bude veselo a živo o korunovaci.

Nad mořem se veselilo teplé sluníčko. Niklová holicí miska
se blýskala zapomenuta na předprsni. Proč bych mu ji nosil dolů?
Nebo ji tam nechat celý den, zapomenuté přátelství ?

Šel přes věž k ní, držel ji chvíli v rukou, cítil její chladnost,
čichal slizkost zpěněných mydlin, do nichž byla štětka zastrčena.
Tak jsem tenkrát nesl lodku kadidla v Clongowes. Jsem teď jiný
člověk a přece týž. A k tomu sluha. Služebník sluhův.

V temném klenutém obývacím pokoji věže se hbitě

ODYSSEUS

11
www.eknizky.sk



pohybovala a šukala kolem krbu postava Bucka Mulligana v
županu, který střídavě skrýval a zjevoval svůj žlutý přísvit. Přes
dlážděnou podlahu padaly z vysokých střílen dva proudy
měkkého denního světla a na místě, kde se jejich paprsky stýkaly,
se vznášel a točil oblak z uhelného prachu a z par pečené
mastnoty.

„Udusíme se zde,“ řekl Buck Mulligan. „Hainesi, otevř,
prosím tě, ty dveře.“

Štěpán postavil holicí misku na almárku. Z visuté sítě v níž
někdo seděl, vstala vysoká postava, šla ke vchodu a rozevřela
vnitřní dveře.

„Máš klíč?“ ptal se nějaký hlas.
„Dedalus jej má,“ řekl Buck Mulligan. „Při všech svatých, já

se udusím.“
Zařval, aniž vzhlédl od ohně.
„Kinchi!“
„Je v zámku,“ řekl Štěpán, přistupuje k nim.
Klíč se skřípavě dvakrát otočil v zámku a když se těžké dveře

rozevřely dokořán, vešlo vítané světlo a jasný vzduch. Ve dveřích
stál Haines, dívaje se ven. Štěpán přivalil svůj kufr, na bok
postavený, ke stolu a posadil se, aby čekal. Buck Mulligan hodil
pečenou slaninu na mísu před sebou. Pak odnesl mísu a veliký ča-
jový kotlík ke stolu, postavil je těžce a povzdechl si úlevou.

„Já se rozpustím,“ řekl, „jak poznamenala svíčka, když… Ale
tiše. Už ani slova o té věci. Kinchi, probud se. Chléb, máslo, med.
Menáž je hotova. Požehnejž, o Pane, nám a těmto svým darům.
Kde je cukr? O jé, nemáme mléka.“

Štěpán vylovil z almárky bochník chleba a hrnec medu a
chladič na máslo. Buck Mulligan se posadil v náhlém záchvatu
rozmrzelosti.

„To je bordel na kolečkách!“ pravil. „Říkal jsem jí, aby přišla
po osmé.“

„Můžeš jej pít tak,“ řekl Štěpán. „V almárce je citron.“

JAMES JOYCE
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„Och, jdi k čertu i se svými pařížskými vymoženostmi,“ řekl
Buck Mulligan. „Já chci sandycoveské mléko.“

Haines vešel ze dveří a řekl klidně:
„Ta ženská už jde s mlékem.“
„Nechť požehnání nebes na tebe sestoupí,“ zvolal Buck

Mulligan a vyskočil se židle. „Nalej čaje. Cukr je ve vaku. Tu máš,
já se s těmi vejci nebudu párat.“

Rozfikl pečenou slaninu na míse a plácl kus na každý ze tří
talířů, řka:

In nomine Patris et Filli et Spiritus Sancti.
Haines se posadil, aby nalil čaje.
„Dávám vám každému dva kousky cukru,“ řekl. „Ale, jářku,

Mulligane, ty piješ silný čaj, vid?“
Usekávaje tlusté krajíce z bochníku, pravil Buck Mulligan

sípavým hlasem staré ženy:
„Dyž vařím čaj, tak vařím čaj, jak pravila stará matka

Groganová. A dyž vařím vodu, tak vařím vodu.“
„Při Joviši, je to čaj,“ řekl Haines.
Buck Mulligan sekal a sípal dále:
„Tak to dělám, paní Cahillová,“ povídá. „Prokrynda pána,

paní“ povídá paní Cahillová, „chraň vás Pánbůh, abyste to tak
udělala v jednom hrníčku“

Strčil svým spolustolovníkům jednomu po druhém po
tlustém krajíci chleba, nabodnutém na svém noži.

„To jsou lidé,“ řekl velmi vážně, „pro tvou knihu, Hainesi.
Pět stránek textu a deset stránek vysvětlivek o lidu a rybářských
božstvech Dundrumu. Tištěno sudičkami v roce veliké vichřice.“

Obrátil se k Štěpánovi a ptal se tenkým, udiveným hlasem,
vysoukav obočí:

„Dovedeš se upamatovati, bratře, mluví se o hrníčku na čaj a
o hrníčku na vodu matky Groganové v sbírce Mabinogion nebo
je to v Upanišádách?“

„Pochybuji o tom,“ řekl Štěpán vážně.
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„Jistě ?“ řekl Buck Mulligan týmž tónem. „A jaké máš
důvody, prosím!“

„Domnívám se,“ řekl Štěpán za jídla, „že neexistoval ani ve
sbírce ani mimo sbírku Mabinogion. Má se za to, že matka
Groganová byla příbuznou Marie Anny.“

Tvář Bucka Mulligana se radostně rozesmála.
„Rozkošné,“ řekl strojeným sladkým hlasem, ukazuje
své bílé zuby a potutelně mžouraje očima. „Myslíš, že byla její

příbuznou? Přímo rozkošné.“
Pak zamračiv nenadále všechny své rysy, vrčel zdrsnělým,

skřípavým hlasem, znovu usekávaje zdatně z bochníka chleba.
Stará Anna Marie čerta čeho dbá, zvedne sukně, odkryje ….
Nacpal si ústa pečenou slaninou a žvýkal a hučel.
Ve dveřích se zatmělo od vcházející postavy.
„Zde je mléko, prosím.“
„Pojdte dále, paní,“ řekl Mulligan. „Kinchi, podej džbán.“
Dovnitř vešla stará žena a stanula vedle Štěpána.
„Je dnes krásný den, prosím,“ řekla. „Sláva budiž Bohu.“
„Komu?“ řekl Mulligan, pohlédnuv na ni. „Aha, toť se ví.“
Štěpán sáhl za sebe a vzal z almárky džbán na mléko.
„Naši ostrované,“ poznamenal ledabyle Mulligan k

Hainesovi, „se často ohánějí sběratelem předkožek.“
„Kolik ho chcete, prosím?“ zeptala se stařena.
„Litr,“ řekl Štěpán.
Pozoroval ji, jak odlévala do odměrky a odtud do džbánu

bohaté bílé mléko, ne své. Staré seschlé kozy. Nalila znovu plnou
míru a trochu přidala. Stará a tajemná vešla k nim z ranního světa,
snad jako posel. Chválila, nalévajíc je, dobrou jakost mléka. Jako
čarodějnice na své ropuší stoličce, přidřeplá za ranního úsvitu na
bujné lučině u trpělivé krávy, vrásčitými prsty hbitě tahá stříkající
cecky. Bučely kolem ní, již znaly, rosně hedvábný skot. Hedváb
skotu a stará ubohá žena, jména, jež jí byla dávána v minulých
dobách. Bludná babizna, pokorná postava nesmrtelné bytosti,
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sloužící svému dobyvateli a svému veselému svůdci, jejich
společná kuběna, posel z tajemného jitra. Zda sloužiti či plísniti,
to nedovedl říci: ale považoval za nedůstojné prošiti se jí o milosti.

„Opravdu je, paní,“ řekl Buck Mulligan, nalévaje jim mléko
do šálků.

„Jen ho ochutnají, pane,“ řekla.
Napil se podle jejího rozkazu.
„Kdybychom se alespoň mohli živit takovouhle potravou,“

řekl jí poněkud hlasitě, „neměli bychom zemi plnou zkažených
zubů a zkažených vnitřností. Ale když takto žijeme v bažinách,
cpeme se lacinými potravinami, ulice máme dlážděné prachem,
koňským trusem a chrchly souchotinářů.“

„Voni študujou medicínu, pane?“ zeptala se stařena.
„Študuji, paní,“ odpověděl Buck Mulligan.
Štěpán naslouchal v opovržlivém mlčení. Stará sklání hlavu

před hlasem, který s ní mluví hlasitě, napravovatelem svých kostí,
svým panem dochtorem: mne přezírá. Před hlasem, který
vyslechne její zpověd a olejem namaže do hrobu vše, co z ní zbude,
kromě jejích nečistých ženských beder, stvořená z těla mužova
ne k obrazu Božímu, kořist hadova. A s udiveným, nestálým
pohledem před hlučným hlasem, jenž jí teď káže býti ticho.

„Rozumíte, co vám povídal?“ zeptal se jí Štěpán.
„To mluvějí francouzský, pane?“ řekla stařena Hainesovi.
Haines k ní opět promluvil důvěrně delší řeč.
„Irsky,“ řekl Buck Mulligan. „Mluví se u vás po našem?“
„Povídala jsem si, že je to irský,“ řekla, „podle toho, jak to zní.

Jsou od západu, pane?“
„Já jsem Angličan,“ odpověděl Haines.
„On je Angličan,“ řekl Buck Mulligan, „a myslí, že v Irsku

bychom měli mluvit irský.“
„Toť se ví, že bychom měli,“ řekla stařena, „a stydím se, že tou

řečí sama neumím mluvit. Ti, co ji znají, mně povídali, že to je
náramná řeč.“
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„Náramná, je pro to slabé slovo,“ řekl Buck Mulligan. „Skrz
na skrz čarokrásná. Nalej nám ještě trochu čaje, Kinchi. Nevzala
byste si šálek s námi, paní?“

„Ne, děkuji, pane,“ řekla stařena, navlékajíc kroužek mléčné
bandasky na předloktí a chystajíc se k odchodu.

Haines jí řekl:
„Máte s sebou účet? Měli bychom jí raději zaplatit, Mulligane,

vid, že ano?“
Štěpán znovu naplnil všechny tři šálky.
„Účet, pane?“ řekla váhajíc. „No to by bylo sedmkrát ráno

půl litru po dvou pencích, to je sedm dvojpencí, to je šilink a dvě
pence a poslední tři dny litr po čtyřech pencích, to je litr a půl to
je jeden šilink a jeden a dvě, to jsou dva a dvě, prosím.“

Buck Mulligan povzdechl a naplniv ústa soustem tlustě
pomazaným máslem po obou stranách, natáhl nohy a jal se
hledati v kapsách u kalhot.

„Jen klop a nekysel se,“ řekl mu Haines, usmívaje se.
Štěpán naplnil šálek po třetí, a lžička čaje slabě zabarvila

husté, bohaté mléko. Buck Mulligan vylovil z kapsy zlatku,
zakroužil jí v prstech a zvolal:

„Zázrak !“
Přišoupl ji po stole ke staré ženě, řka:
„Víc ode mne nechtěj, cukroušku. Vše, co mohu, to ti

dávám.“
Štěpán vložil minci do její nedychtivé ruky.
„Zůstaneme vám dvě pence dlužni,“ řekl jí.
„To nepospíchá, pane,“ řekla, berouc peníz. „To nepospíchá.

Dobré jitro, pane.“
Uklonila se a vyšla ven, následována něžným popěvkem

Bucka Mulligana:

Srdíčko, mé srdce, kdybych více měl, k
tvým nohám bych vše složit chtěl.
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Obrátil se k Štěpánovi a řekl:
„Vážně, Dedale, už mám utrum. Pospěš si pro svou gáži a

přines sem nějaké fuky. Dnes musí bardové piti a hodovati. Irsko
očekává, že dnešního dne každý muž bude konati svou
povinnost.“

„To mně připomíná,“ řekl Haines, vstávaje, „že mám dnes
navštívit vaši národní knihovnu.“

„Nejprve si zaplavat,“ řekl Buck Mulligan.
Obrátil se k Štěpánovi a ptal se úlisně:
„Dnes máš své měsíční umývání, vid, Kinchi?“
Pak řekl Hainesovi:
„Ten špinavý bard si zakládá na tom, že se myje jednou za

měsíc.“
„Celé Irsko je omýváno Golfským proudem,“ řekl Štěpán,

nechávaje při tom kanouti med na krajíc chleba.
Z kouta, kde loudavě vázal stuhu kolem volného límce své

tenisové košile, promluvil Haines:
„Zamýšlím sbírati tvé výroky, dovolíš-li mi.“
Mluví ke mně. Umývají se a máchají a drhnou. Osten

svědomí. Leč zde je místečko.
„Ten o tom, že prasklé zrcadlo děvečky je symbolem irského

umění, je po čertech povedený.“
Buck Mulligan kopl Štěpána pod stolem do nohy a řekl

vřelým tónem:
„Počkej, až ho uslyšíš o Hamletu, Hainesi.“
„Víš, myslím to doopravdy,“ řekl Haines, mluvě dále k

Štěpánovi. „Právě jsem o tom myslel, když přišla ta mizerná bába.“
„Vydělal bych na tom něco?“ ptal se Štěpán.
Haines se zasmál a bera svůj měkký klobouk ze zajetí visuté

sítě, řekl:
„To opravdu nevím.“
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Loudal se ven ke dveřím. Buck Mulligan se nahnul přes stůl
k Štěpánovi a řekl drsným důrazem:

„Teď jsi mi to hezky zbryndal. Načpak jsi to říkal?“
„Na co?“ řekl Štěpán. „Otázka je, sehnat peníze. Odkud? Od

něho nebo od mlékařky. Myslím, že je to prašť jak uhod.“
„Já mu o tobě pěju hymny,“ řekl Buck Mulligan, „a ty mi

do toho musíš přijít se svými všivými ksichty a srdceryvnými
jezovitskými kocovinami.“

„Nemám valné naděje,“ řekl Štěpán, „ani od něho ani od ní.“
Buck Mulligan tragicky povzdechl a položil ruku na

Štěpánovo rámě.
„Ode mne, Kinchi,“ řekl.
Tónem pojednou změněným dodal:
„Abych ti řekl čirou pravdu, myslím, že máš pravdu. Co je

nám do všeho jiného, k čemu jsou? Proč je tak nedovedeš udat
jako já? Ať je všecky ďas vezme.“

Vstal, vážně se odpásal a svlékaje se ze županu, řekl
odevzdaně:

„Mulligan je svlečen z roucha svého.“
Vyprázdnil kapsy na stůl.
„Zde máš svůj hadr na sopel,“ řekl.
A připínaje si svůj tuhý límec a odbojnou vázanku, mluvil s

nimi, plísně je, a se svým klátivým řetízkem od hodinek. Jeho ruce
se ponořily do kufru, v němž se přehraboval, volaje při tom po
čistém kapesníku. Osten svědomí. Milý Bože, budeme se prostě
muset obléci věrně podle té úlohy. Potřebuji hnědočervené
rukavice a zelené boty. Odpor. Odporuji sám sobě? Nuže dobře,
budsi, odporuji sám sobě. Jako rtuť živý Malachi. Z jeho hovo-
řících rukou vylétla zmuchlaná černá střela.

„A zde máš svůj klobouk á la Quartier Latin,“ řekl.
Štěpán jej sebral a nasadil na hlavu. Haines na ně volal ze

dveří:
„Tak už jdete, lidičky?“
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„Já jsem už hotov,“ odpověděl Buck Mulligan, jda ke dveřím.
„Polez ven, Kinchi. Myslím jsi sežral všecko, co jsme nechali.“ A
odevzdaně vyšel s vážnými slovy a vážným krokem a řekl téměř se
zármutkem:

„A vyšed ven, potkal Butterlyho.“
Vzav svou jasanovou hůl s místa, kde stála opřena, Štěpán

jich následoval ven, a zatím co sestupovali s žebře, přitáhl pomalé
železné dveře a zamkl je. Ohromný klíč od nich zastrčil do vnitřní
kapsy.

Na úpatí žebříku se zeptal Buck Mulligan:
„Neseš s sebou klíč?“
„Mám jej s sebou,“ řekl Štěpán, předešed je.
A ubíral se dále. Za sebou slyšel Bucka Mulligana, jak svým

těžkým třecím ručníkem sráží nejvyšší výhonky kapradin a trávy.
„Všem hlavy dolů, prosím. Jak se opovažujete, prosím?“
Haines se zeptal:
„Platíte činži z této věže?“
„Dvanáct libřiček,“ řekl Buck Mulligan.
„Státnímu tajemníkovi války,“ dodal Štěpán přes rameno.
Zastavili se, zatím co Haines si prohlížel věž a posléze řekl:
„V zimě je v ní trochu pustě, tuším; říkáte jí Martello?“
„Dal je zbudovat Billy Pitt,“ řekl Buck Mulligan, „když nás po

mořích proháněli Francouzi. Ale naše je omphalos“
„Jaký je tvůj názor na Hamleta?“ zeptal se Haines Štěpána.
„Dej pokoj,“ vzkřikl Buck Mulligan v bolestech. „Teď

nestačím na Tomáše Aquinského a jeho pětapadesát důkazů,
které vytvořil na důkaz své these. Počkej, až budu mít napřed v
útrobách několik čtvrťáků.“

Obrátil se k Štěpánovi a pravil, pečlivě stahuje růžky své
petrklíčově žluté vesty:

„Pod tři holby bys to nedokázal, Kinchi, vid, že ne?“
„Čekalo to tak dlouho,“ řekl Štěpán netečně, „tak to může

počkat ještě.“
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„Dráždíš mou zvědavost,“ řekl Haines vlídně. „Je to nějaký
paradox?“

„Pša!“ řekl Buck Mulligan. „Z Wilda a paradoxů jsme už
dávno vyrostli. Je to docela prosté. Umí dokázat algebraicky, že
Hamletů vnuk je Shakespearovým dědečkem a že on sám je
duchem svého otce.“

„Jakže?“ řekl Haines a jal se ukazovati na Štěpána. „Že on?“
Buck Mulligan si ovinul ručník po způsobu štoly okolo krku

a prohýbaje se nevázaným smíchem, řekl Štěpánovi do ucha:
„Och, stíne Kinche staršího! Japhet hledá svého otce!“
„Zrána býváme vždycky unaveni,“ řekl Štěpán Hainesovi. „A

je to trochu dlouhé povídání.“
Vykročiv znovu kupředu, Buck Mulligan zvedl ruce.
„Jedině posvátný korbel dovede Dedalovi rozvázat jazyk,“

řekl.
„Chci totiž říci,“ vysvětloval Haines Štěpánovi, za nímž šli,

„že tato věž a tyto útesy zde mi jaksi připomínají hrad v Elsinore.
Jenž přes své základy v moře se překlání, je to tak?“

Buck Mulligan se pojednou na vteřinu obrátil k Štěpánovi,
ale nepromluvil. V jasném tom, němém okamžiku viděl Štěpán
svůj obraz v laciném uprášeném smutečním šatě mezi jejich
obleky.

„Je to podivuhodný příběh,“ řekl Haines a znovu je přiměl,
aby se zastavili.

Oči, bledé jako moře, které zčeřil vánek, bledší, pevné,
chytré.

Vládce moří, pohlížel k jihu přes zátočinu, prázdnou až na
kouřový chochol poštovního parníku, mlhavého na jasné linii
obzoru a plachetní koráb, jenž obeplouval pískovou výspu
Muglinskou.

„Četl jsem někde theologické vysvětlení toho,“ řekl
zamyšleně. „Idea Otce a Syna. Syna, jenž se snaží smířiti s
Otcem.“
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Buck Mulligan rázem přivolal do tváře blažený široký úsměv.
Díval se na ně, dobře formovaná ústa maje šťastlivě otevřena,
jeho oči, z nichž najednou odvolal všechen výraz bystrosti,
mžouraly bláznivou veselostí. Jako loutka kýval hlavou se strany
na stranu, okraje jeho panama se třásly a jal se notovati klidným,
šťastně šaškovským hlasem:

Takový div z vás každý má znát: má matka
je židovka, otec je pták. S tesařem Josefem

nesouhlasím. Golgotě připíjím,
apoštolským.

A výstražně zvedl ukazováček.

Kdo popře že z božího vzešel jsem klína,
zdarma pít nebude, až udělám vína,

voděnku dostane, přáti si bude, by něco
trh, z vína než voda jen zbude.

Na rozloučenou zatahal za Štěpánovu jasanovou hůl a
rozběhnuv se k pokraji skaliska, máchal po boku rukama jakoby
ploutvemi nebo perutmi, napodobuje někoho, jenž se chystá
vzlétnouti do vzduchu a prozpěvoval:

Nuž buďte zdrávi. Sepište vše, co víte z úst
mých, řekněte Pepovi, Vénovi, že vstal jsem z

mrtvých. Co rodem v těle jest, mně s větry
pomůže k vzletu, nuž tedy, já navždy dávám

vale světu.

Křepčil před nimi dolů směrem k čtyřicetistopovému srázu,
máchaje stále rukama jakoby perutmi a jeho merkurovský
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klobouk se natřásal v ostrém větru, jenž nesl k nim dozadu jeho
krátké ptačí výkřiky.

Haines, který se ostražitě smál, kráčel vedle Štěpána a řekl:
„Myslím, že bychom se neměli smát. Je to trochu rouhavé. Já

sice nejsem věřící, abyste si nemyslel. Leč jeho veselost to jaksi
činí neškodným, že ano ? Jaké říkal, že to má jméno? Tesař Josef?“

„Balada o laškovném Ježíši,“ odpověděl Štěpán.
„Och,“ řekl Haines, „už jsi ji někdy slyšel?“
„Třikrát denně, po každém jídle,“ řekl Štěpán suše.
„Ty rovněž nejsi věřící, že ne?“ zeptal se Haines. „Chci totiž

říci, věřící v úzkém smyslu toho slova. Víra v stvoření z ničeho,
zázraky a osobního Boha.“

„Jak se alespoň mně zdá, má to slovo pouze jeden smysl,“ řekl
Štěpán.

Haines se zastavil, aby vytáhl stříbrné pouzdro, na němž se
blýskal nějaký zelený kámen. Otevřel je stiskem palce a nabídl,

„Děkuji,“ řekl Štěpán, bera si cigaretu.
Haines si vzal rovněž a pouzdro sklapl. Zastrčil je zpět do

boční kapsy a vytáhl z kapsy u vesty niklový zapalovač, zase jej
otevřel stiskem pera a zapáliv si cigaretu, podržel Štěpánovi hořící
doutnák v mušli svých rukou.

„Ano, ovšemže,“ řekl, když zase šli dále. „Buďto člověk věří
nebo nevěří, že ano. Co se mne osobně týká, nejde mi pod vousy
idea osobního Boha. Za tu se přece nestavíš?“

„Spatřuješ ve mně,“ řekl Štěpán s přísnou nelibostí, „hrozný
příklad volnomyšlenkářství.“

Ubíral se dále čekaje, až k němu bude promluveno a
svou jasanovou hůl vlekl po boku. Její železný hrot ná-

sledoval lehce po pěšině a kvikal mu v patách. Můj famulus, jenž
jde za mnou a volá Štěpááááááááááááne. Klikatá čára na pěšině.
Dnes večer, až sem přijdou potmě, půjdou no ní. On chce ten klíč.
Je můj, já jsem zaplatil činži. Teď jím jeho chléb se solí. Dej mu
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ten klíč také. Všecko. Bude se toho domáhat. Koukalo to z jeho
očí.

„Ostatně,“ začal Haines
Štěpán se obrátil a viděl, že studený pohled, který ho měřil,

není nikterak nelaskavý.
„Ostatně bych myslel, že jsi s to, aby ses osvobodil. Zdá se

mně, že jsi svým pánem.“
„Jsem služebníkem dvou pánů,“ odpověděl Štěpán. „Jednoho

anglického a jednoho italského.“
„Italského?“ řekl Haines.
Šílená královna, stará a žárlivá. Poklekni přede mnou.
„A ještě je tu třetí,“ řekl Štěpán, „který mne potřebuje pro

příležitostné práce.“
„Italského?“ řekl Haines znovu. „Co tím chceš říci?“

„Císařského britského státu,“ odpověděl Štěpán a červeň mu
vstoupila do lící, „a svaté římské katolické a apoštolské církve.“

Než promluvil, setřel Haines s dolního rtu několik vláken
tabáku.

„To chápu velmi dobře,“ řekl klidně. „Ir, tuším, nemůže
smýšleti jinak. Cítíme v Anglii, že jsme se k vám zachovali
poněkud nespravedlivě. Zdá se, že vina spadá na historii.“

Nad pamětí Štěpánovou hlaholily hrdé mohutné tituly
triumf svých bronzových zvonů: et unam sanctam catholicam et

apostolicam ecclesiam: pozvolný rozvoj a proměny obřadů a článků
víry jako vlastních jeho řídkých myšlenek, chemie hvězd. Symbol
apoštolů ve mši za papeže Marcella, hlasy se mísí, prozpěvují samy
hlasité tvrzení: a za jejich zpěvem ostražitý anděl církve bojující
odzbrojoval a potíral její heresiarchy. Horda heretiků, jež prchá s
mitrami na stranu: Photius a plémě posměváčci, z nichž jedním je
Mulligan, a Arius, vedoucí doživotní válku proti soupodstatnosti
Otce se Synem a Valentinus, jenž zavrhuje pozemské tělo
Kristovo a subtilní africký heresiarcha Sabellius, jenž učil, že Otec
je sám vlastním svým Synem. Slova, která Mulligan před chvílí
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pronesl výsměšně k cizinci. Lichý výsměch. Prázdnota určitě čeká
všech, kdož budují z větru: ohrožení, odzbrojení a porážka od
oněch válečnických andělů církve. Michaelovy zástupy, které ji
vždycky hájí v době konfliktu svými kopími a svými štíty.

Bravo! Bravo! Dlouhý potlesk. Zut! Nom de Dieu.

„Ovšemže jsem Brit,“ řekl hlas Hainesův „a také se jím cítím.
Já také nechci, aby má vlast upadla do rukou německých Židů. To
je právě teď , jak se obávám, naše národní otázka.“

Dva muži stáli na pokraji skaliska, pozorujíce: obchodník a
člunař.

„Míří do přístavu bullockského.“
Člunař kývl směrem k severu zátočiny s jakýmsi opovržením.
„Je tam hloubka pět provazců. Tam bude vyplaven, až kolem

jedné přijde příliv. Je tomu dnes devět dnů.“
Ten mužský, co se utopil. Plachetka, jež se otáčí v prázdném

zálivu a čeká, až vyhupne nad vodu nabobtnalý ranec, převalí se
naběhlou tváří k slunci, bílá od soli. Tu jsem.

Dali se vésti klikatou pěšinou dolů k zátočině. Tam na
kameni stál Buck Mulligan, bez kabátu a jeho odepjatá vázanka
mu vlála přes rameno. Nějaký mladý muž, jenž se držel skalnatého
výběžku poblíž něho, pomalu sunul své zelené nohy po žabím
způsobu do hluboké rosolovité vody.

„Je zde s tebou tvůj bratr, Malachi?“
„Je ve Westmeath. U Bannonových.“
„Ještě tam? Dostal jsem lístek od Bannona. Píše, že tam našel

nějakou hezkou mladou žábu. Říká jí fotografka.“
„Momentka, eh! Krátká exposice.“
Buck Mulligan se posadil, aby si rozšněroval boty. V blízkosti

skalního výběžku pojednou vyrazila z vody funící červená tvář
obstaršího muže. Škrábal se vzhůru po kamenech, na jeho kotrbě
a na věnci šedivých vlasů se třpytila voda, voda mu řinula po
hrudi a břichu a z jeho černých nasáklých plavek se cedily
praménky.
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Buck Mulligan mu ustoupil s cesty, aby se vedle něho mohl
vydrápati a pohlédnuv na Hainese a Štěpána, pokřižoval se
zbožně nehtem palce na čele a rtech a hrudní kosti.

„Seymour se už vrátil do města,“ řekl mladý muž, chápaje
se znovu svého skalního výběžku. „Sekl medicínou a půjde k
vojsku.“

„Ale, dej pokoj,“ řekl Buck Mulligan.
„Příští týden z něho bude ucho. Znáš tu zrzavou holku z

Carlisle, Lilu?“
„Ano.“
„Randila s ním včera večer na molu. Její táta prý má peněz

jako smetí.“
„Není to s ní podezřelé?“
„Na to se musíš zeptat Seymoura.“
„Ze Seymoura ale bude roztomilý důstojník!“ řekl Buck

Mulligan.
Pokyvuje sám pro sebe, svlékl kalhoty a postaviv se, řekl,

jakoby se nechumelilo:
„Zrzavé ženské se čubčí jako feny.“
Pojednou se polekaně zarazil a ohmatával si bok pod košilí,

jež vlála ve vzduchu.
„Mé dvanácté žebro je pryč,“ zvolal. „Já jsem Ubermensch.

Bezzubý Kinch a já, nadlidé.“
S námahou se vyprostil z košile a hodil ji za sebe na místo,

kde ležely jeho šaty.
„Polezeš do vody tudy, Malachi?“
„Ano. Udělej mi místo v posteli.“
Mladý muž se šinul zpět vodou a dvěma přesnými dlouhými

tempy dorazil do prostředka zátočiny. Haines se posadil na kámen
a pokuřoval.

„Ty nepůjdeš do vody?“ otázal se Buck Mulligan.
„Až později,“ řekl Haines. „Hned po snídani ne.“
Štěpán se od nich otočil.
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„Já už jdu, Mulligane,“ řekl.
„Dej nám ten klíč, Kinchi,“ řekl Buck Mulligan, „aby mi

košili nebral vítr.“
Štěpán mu klíč podal. Buck Mulligan jej položil přes

hromádku svých šatů.
„A dvě pence,“ řekl, „za jeden půllitr. Hod je tam.“
Štěpán hodil na měkkou hromádku dvě pence. Oblékání,

svlékání. Buck Mulligan vzpřímený, maje ruce složené před
sebou, řekl slavnostně:

„Ti, kdož kradou chudým, půjčují Hospodinu. Tak pravil
Zarathustra.“

Jeho opleskané tělo se ponořilo.
„Tak na shledanou,“ řekl Haines, otočiv se k Štěpánovi, jenž

vykročil na pěšinu a usmál se nevázanému Irovi.
Rohy býka, kopyta koně, úsměv Sasíka.
„U lodi,“ volal Buck Mulligan. „O půl jedné.“ „Dobře,“ řekl

Štěpán.
Ubíral se stoupajícími zatáčkami pěšiny.

Liliata rutilantium.
Turma circumdet.

lubilantium te virginum.
Sivý nimbus kněze ve výklenku, kde se diskrétně oblékal.

Dnešní noc zde nebudu spát. A domů jít také nemohu.
Od moře na něho zavolal hlas, libozvučný a vytrvalý. Zahnuv

za záhyb cesty, zamával rukou. Hlas zavolal znovu. Hladká, hnědá
hlava tuleně daleko na moři, kulatá.

Uchvatitel.
„Ty, Cochrane, které město pro něho poslalo?“
„Tarentum, prosím.“
„Dobře. A co dál?“
„Pak byla bitva, prosím.“
„Dobře. A kde?“
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Prázdná tvář hochova se tázala prázdného okna.
Bájeno dcerami paměti. A přece zase s jisté stránky, jakoby

pamětí nehájeno. Pak netrpělivá věta, úder Blakeových perutí
upřílišněnosti. Slyším rozvrat všeho prostoru, roztříštěné sklo a
hroutící se zdivo a čas, jenž zhasl jediným sinalým posledním
plamenem. Co nám pak zbude?

„Zapomněl jsem, kde, prosím. R. 279 před Kr.“
„U Askula,“ řekl Štěpán, podívav se na jméno a rok do

červeně zjizvené knihy.
„Ano, prosím. A řekl: Ještě jedno takové vítězství a je veta po

nás“
Tento výrok si svět zapamatoval. Tupá pohodlnost ducha.

S návrší nad nížinou, posetou mrtvolami, mluví vojevůdce ke
svým důstojníkům, opřen o své kopí. Kterýkoliv vojevůdce ke
kterýmkoliv důstojníkům. Poslouchají.

„Ty, Armstrongu,“ řekl Štěpán. „Jaké byly konce Pyrrhovy ?“
„Konce Pyrrhovy, prosím?‘
„Já to vím, prosím. Zeptejte se mne, prosím,“ řekl Comyn.
„Počkej. Ty, Armstrongu, víš něco o Pyrrhovi?“
V Armstrongově brašně ležel útulně pytlík fíkových

koláčků. Armstrong občas smotal jeden mezi dlaněmi rukou a
potichu jej polkl. Na tkáních jeho rtů ulpěly drobty. Navoněný
dech hochův. Zámožní lidé, hrdí, že jejich nejstarší syn je
námořníkem. Vico Road, Dalkey.

„O Pyrrhovi, prosím? Pyrrhus, pýr.“
Všichni se rozesmáli. Neveselý, škodolibý tenký smích.

Armstrong se rozhlédl po svých spolužácích, ve tváři hloupou
veselost. Za chvilku se budou smáti hlasitěji, vědomi mé
neschopnosti udržovati disciplinu a školného, které platí jejich
tátové.

„Tak mi teď pověz,“ řekl Štěpán, šťouchnuv hocha knihou do
ramene, „co je pýr.“
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„Pýr, prosím?“ řekl Armstrong. „Něco na polích. Jakási
rostlina, prosím. U sousedů jej mají.“

Někteří se znovu zasmáli: bez veselosti, ale významně. Dva v
zadní lavici si šuškali. Ano: oni to věděli; nikdy se sice neučili, ale
nikdy nebyli nevinni. Všichni. Závistivě pozoroval jejich tváře.
Edita, Ethel, Gerty, Lila. Stejné jako ostatní: jejich dech též vonící
čajem a zavařeninou, jejich náramky se chichotají v zápase.

„Pýr u sousedů,“ řekl Štěpán. „Ano, šalebná úroda.“
Tato slova znepokojila jejich pohledy.
„Jak to, prosím?“ řekl Comyn. „Na poli roste dobrá úroda.“
Něco pro Hainesův zápisník. Nikdo zde, kdo by to slyšel. Jenž

by dnes večer obratně uprostřed pustého pití a hovoru probodl
leštěný krunýř jeho ducha. Co tedy? Šašek na dvoře svého pána,
trpěný a nevážený, získávající chválu milostivého pána. Proč si
vždycky vyvolili tu stránku? Ne jedině pro hladké milůstky. Pro
ně byly dějiny příběhem jako kterýkoliv jiný, příliš často slyšený,
jejich země zastavárnou.

Kdyby Pyrrhus nebyl padl rukou staré ženštiny v Argu nebo
Julius Caesar nebyl ubodán dýkami. Nelze si jich odmysliti. Čas je
poznamenal a spoutáni jsou ubytováni v místnosti nekonečných
možností, které vyhostili. Ale byly ony možnosti možné, kdyžtě
nikdy nebyly? Anebo bylo možné jediné to, co se skutečně stalo?
Buduj jen, budovateli na větru.

„Povězte nám nějakou povídku, prosím.“
„Ano, pěkně prosíme. Strašidelnou povídku.“
„Kde máme dnes začít v tomhle?“ zeptal se Štěpán, otvíraje

jinou knihu.
„Už neštkej“ řekl Comyn.
„Tedy pokračuj, Talbote.“
„A co s povídkou, prosím?“
„Až pak,“ řekl Štěpán. „Čti dále, Talbote.“
Osmahlý hoch otevřel knihu a zručně ji opřel za víko své
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školní brašny. Odříkával trhaně verše, přes tu chvíli nahlížeje do
textu:

Už nelkej, žalný ovčáku, už nelkej, věz, že žije Lycidas, tvůj
věrný druh, ač pod vod práh do hlubin mořských kles…

Musí to tedy býti pohyb, aktualita možného jakožto
možného. Tato Aristotelova věta vystoupila z deklamovaných
veršů a plynula ven do pracovitého ticha v knihovně Sainte
Geneviěve, kde večer co večer studoval, chráněn před hříšnostmi
Paříže. Vedle něho dřel z příručky o strategii útlý Siaman. Kolem
nich nasycené a sytící se mozky: pod žárovkami přivrtaní k židlím,
s jemně se zachvívajícími tykadly: a v temnotách mého ducha
lenost podsvětí, zdráhavá, štítící se jasu, převalující své šupinaté
dračí záhyby. Myšlenka je myšlenka myšlenky. Klidný jas. Duše
jest po jisté stránce vše, co jest: duše je forma forem. Klid náhlý,
ohromný, řeřavý: forma forem.

Talbot opakoval:

Skrz Pána drahou moc, jenž kráčel po vlnách, Skrz Pána
drahou moc . . .

„Jen obrat list,“ řekl Štěpán klidně. „Já nic nevidím.“ „Prosím,
pane profesore?“ otázal se Talbot klidně, nachyluje se vpřed.

Jeho ruka obrátila stránku. Nachýlil se zpět, právě si
vzpomněv na další. Pána, jenž kráčel po vlnách. Zde také, na
těchto lačných srdcích leží jeho stín a na srdcích a rtech
posměváčků a na mých. Leží na dychtivých srdcích těch, kdož mu
podali peníz daňový. Císaři, co je císařovo, Bohu, co božího jest.
Dlouhý pohled z černých očí, hádanková věta, kterou tkají a tkají
do nekonečna na stavech církevních. Ba.

Hádej, hádej, hádači, o nemastném koláči.
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Talbot zašoupl svou zavřenou knihu do brašny.
„Zopakovali jsme všecko?“ otázal se Štěpán.
„Ano, prosím. Hockey v deset, prosím.“
„Odpoledne prázdno, prosím. Je čtvrtek.“
„Kdo dovede rozluštiti nějakou hádanku?“ ptal se Štěpán.
Hoši zabalili knížky, tužky klapaly, stránky šelestily.

Shluknuvše se, zapjali řemeny brašen a přezky, vesele štěbetali
jeden přes druhého.

„Hádanku, prosím? Dejte ji mně, prosím.“
„Och, dejte ji mně, prosím.“
„Nějakou těžkou, prosím.“
„Tak hádanka je tato,“ řekl Štěpán.

Když kohout zapěl hlas zvonů zazněl v obloze modré o
jedenácté.

Je čas, by duše tvá
v nebesa brala se.

„Co je to?“
„Co, prosím?“
„Ještě jednou, prosíme. Neslyšeli jsme.“
Když ty řádky opakoval, jejich oči se rozšířily. Po krátkém

tichu řekl Cochrane:
„Co je to, prosím? Vzdáváme se.“
Se svěděním v hrdle odpověděl Štěpán:
„Liška, která pohřbívá svou babičku pod cesmínovým

keřem.“
Vstal a zasmál se hlučně nervosním smíchem, jemuž jejich

výkřiky zněly ulekanou ozvěnou.
Nějaká hůl udeřila na dveře a na chodbě vykřikl hlas:

„Hockey!“
Hoši se roztrhli, vylézali bokem z lavic, přeskakovali je.
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Rychle se rozprchli a ze skladiště zazníval třeskot hockeyových
holí a hluk jejich bot a jazyků.

Sargent, jenž jediný zůstal, zvolna přistoupil, ukazuje
otevřený sešit. Jeho rozcuchané vlasy a vychrtlý krk vydávaly
svědectví nepohotovosti a skrze jeho zamžené brejle vzhlížely
prosebně slabé oči. Na jeho tváři, zvadlé a bezkrevné, byla slabá
inkoustová skvrna datlového tvaru, čerstvá a vlhká jako slimáčí
lůžko.

Podával mu svůj sešit. Na titulní řádce bylo napsáno slovo
Příklady. Pod ním se táhly sloupce číslic a na jejich konci stál
klikatý podpis se slepými závity a kaňka. Cyril Sargent: jeho
jméno a pečeť.

„Pan řiditel Deasy mi říkal, abych je všecky ještě jednou
opsal,“ řekl „a ukázal vám je.“

Štěpán se dotkl okrajů sešitu. Zbytečnost.
„Rozumíš už, jak se počítají?“
„Číslo jedenáct až patnáct,“ odpověděl Sargent. „Pan řiditel

Deasy říkal, že si je mám opsat z tabule, prosím.“
„Sám je neumíš vypočítat?“ otázal se Štěpán.
„Ne, prosím.“
Ošklivý a bezvýznamný: hubený krk a rozcuchané vlasy a

inkoustová skvrna, slimáčí lůžko. A přece ho nějaká bytost kdysi
milovala, nosila ho v náruči a v srdci. Kdyby nebylo bývalo jí, byl
by ho divoký shon světa pošlapal pod nohama, rozmáčknutého,
bezkostného slimáka. Milovala jeho vodnatou slabou krev,
načerpanou z její. Jest to tedy skutečné? Jediná pravdivá věc v
životě? Jeho matky ležící tělo osedlal ohnivý Columbanus ve svaté
horlivosti. Už jí není: chvějící se kostra ratolesti, spálená v ohni,
vůně růžového dřeva a promokřeného popela. Zachránila ho, že
nebyl ušlapán pod nohama a odešla, sotvaže chvilku byla. Ubohá
duše, jež odešla do nebes: a na vřesovině pod mrkajícími
hvězdami liška s rudým pachem lupu v kožišině, s nelítostnýma
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jasnýma očima hrabe v zemi, naslouchá, prohrabává se do země,
naslouchá a hrabe a hrabe.

Posadiv se vedle něho, Štěpán řešil úlohu. Umí dokázat
algebraicky, že Shakespearův duch je Hamletovým dědečkem.
Sargent hleděl úkosem šikmými brejlemi. Ve skladišti rachotily
hockeyové hole; a s hřiště dutě zazněl úder na kouli a výkřiky.

Symboly se pohybovaly po stránce ve vážném mumraji, v
přestrojení svých písmen a měly násobě roztodivné čapky ze
čtverců a krychlí. Vezměte se za ruce, vy na druhé straně, ukloňte
se spolutanečníkovi takto: skřítkové fantasie Maurů. Už také
odešli ze světa, Averroes a Moses Maimonides, černí mužové v
tváři a pohybech, obrážející ve svých výsměšných zrcadlech
temnou duši světa, tma svítící ve světle, které světlo nemohlo
obsáhnouti.

„Tak už tomu rozumíš? Dovedeš vypracovat druhý úkol
sám?“

„Ano, prosím.“
Dlouhými silnými tahy Sargent si opsal úlohu. Neustále

čekal na pomocné slovo a jeho ruka věrně pohybovala vratkými
značkami, za jeho mdlou kůží probleskoval slabý nádech studu.
Amor matris: druhý pád podmětný a předmětný. Svou slabou
krví a syrovátkově kyselým mlékem ho živila a skrývala před zraky
jiných jeho plenky.

Jako on jsem já byl, taková šikmá ramena, taková
nevzhlednost. Mé mládí sedí shrbeno vedle mne. Příliš daleko ode
mne, než abych na ně ještě jednou neb lehce položil ruku. Moje je
daleko a jeho tajemné jako naše oči.

Tajemství, tichá a kamenná, sedí v tmavých palácích srdcí
nás obou; tajemství, znavená svou tyranií; tyranové, kteří se
ochotně chtějí dáti svrhnouti s trůnu.

Příklad byl vypočítán.
„Je to docela prosté,“ řekl Štěpán, vstávaje.
„Ano, prosím. Děkuji,“ odpověděl Sargent.

JAMES JOYCE

32
www.eknizky.sk



Osušil stránku tenkým ssacím papírem a odnesl sešit zpět do
své lavice.

„Teď si raději dojděte pro hůl a běžte za druhými,“ řekl
Štěpán, ubíraje se ke dveřím za klackovitou postavou chlapcovou.

„Ano, prosím.“
Na chodbě bylo slyšet jeho jméno, volané z hřiště.
„Sargente!“
„Utíkej,“ řekl Štěpán. „Pan řiditel Deasy tě volá.“
Zastavil se pod markýzou a pozoroval opozdilce, jak pospíchá

k neúplnému hráčstvu, kde se spolu vadily ostré hlasy. Byly
rozlosovány na mužstva a překračuje trsy trávy ubíral se k nim
řiditel Deasy, na nohou kamaše. Když dorazil ke školní budově,
rozvaděné hlasy na něho volaly znovu. Obrátil se k nim svými
hněvivými bílými vousy.

„Co zase je?“ křičel ustavičně, aniž poslouchal.
„Cochrane a Halliday jsou ve stejném mužstvu, prosím,“

volal Štěpán.
„Budte tak laskav a počkejte na mne chvilku v mém

kabinetu,“ řekl Deasy, „musím zde udělat pořádek.“
A kráčeje důležitě zpět ke hřišti, volal svým stařeckým

hlasem přísně:
„Co se děje? Co zase máte?“
Jejich pronikavé hlasy pokřikovaly okolo něho na všech

stranách; četné jejich postavy se shlukly kolem něho, v břitkém
slunci bělostněla medovina jeho chorobně zbarvené hlavy.

V pracovně se vznášel vyčichlý zakouřený vzduch, smíšený
se zápachem umouněné odřené kůže jejích křesel. Jako v první
den, kdy zde se mnou smlouval. Jako bylo na začátku, tak i nyní.
Na skřínce talíř stuartovských mincí, mrzký poklad bařiny: a
povždy bude. A útulně ve svém rudočerveném vybledlém
pouzdře na lžice dvanáct věrověstů, kteří hlásili víru všem poha-
nům: svět bez konce.
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Chvatný krok přes schody markýzy a na chodbě. Rozfukuje
svůj řídký vous, stanul řiditel Deasy u stolu.

„Nejdříve naši malou finanční záležitost.“
Vytáhl z kabátu náprsní tobolku, převázanou koženým

řemínkem. Rozevřela se, až to pláclo a řiditel z ní vyndal dvě
bankovky, jednu slepenou ze dvou polovin a položil je opatrně na
stůl.

„Dvě,“ řekl a zavázal a zastrčil zase náprsní tobolku do kapsy.
A teď jeho nedobytná na zlato. Štěpánova rozpačitá ruka

přejížděla ulity, nahromaděné ve studeném kamenném hmoždíři:
surmovky a zavinutci, hadí hlava a krabi hrotočelní a tahle,
stočená jako emirův turban, a zde hřebenatka jakubská. Poklad
starého poutníka, mrtvý poklad duté skořápky.

Na měkkou massu stolního prostěradla dopadl sovereign,
lesklý a nový.

„Tři,“ řekl řiditel Deasy, obraceje svou malou pokladnici v
rukou. „Je to velmi praktická věc. Hledte. Tohle je na sovereigny.
Tohle je na šilinky, šestipence a půlkoruny. A zde koruny,
Hledte.“

Vyletěly z ní dvě koruny a dva šilinky.
„Tři dvanáct,“ řekl. „Přepočítejte si to, myslím, že to bude

dobře.“
„Děkuji, pane řiditeli,“ řekl Štěpán, sbíraje peníze s plachým

chvatem a zastrčil je všechny do kapsy u kalhot.
„Není zač děkovat,“ řekl Deasy. „Zasloužil jste si je.“
Štěpánova ruka, zase volná, se vrátila k prázdným lasturám.

Také symboly krásy a moci. Žmolec v kapse. Symboly, potřísněné
lakotou a strastmi.

„Tak je nemáte nosit,“ řekl řiditel Deasy. „Někde to
vytáhnete a ztratíte. Jen si hezky kupte takovou pokladničku.
Uvidíte, že je velmi praktická.“

Odpověz něco.
„Má by často byla prázdná,“ řekl Štěpán.
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Týž pokoj a táž hodina, táž moudrost: a já týž. Teď už třikrát.
Tři kličky kolem mne zde. Necht. Mohu je přetrhnouti v tu chvíli,
budu-li chtít.

„Poněvadž nešetříte,“ řekl mu řiditel Deasy, hroze prstem.
„Ještě nevíte, co jsou peníze. Až budete žít tak dlouho jako já,
poznáte, že peníze jsou moc. Já to vím. Já to vím. Jen kdyby to
mládí vědělo. Leč co povídá Shakespeare : Do tobolky své jen
peníze dej.“

„Jago,“ zašeptl Štěpán.
Pozvedl zraky od marných ulit k pohledu starcovu.
„Ten věděl, co jsou peníze,“ řekl řiditel Deasy. „Ten uměl

vydělávat. Básník, ale také Angličan. Víte-li, co je chloubou
Angličanů? Víte-li, které je nejhrdější slovo, jež kdy uslyšíte z úst
Angličanových?“

Vládce moří. Jeho mořsky studené oči pohlížely na prázdný
záliv: vina padá na dějiny; na mne a na má slova, prostá nenávisti.

„Že nad jeho říší,“ řekl Štěpán, „slunce nikdy nezapadá.“
„Kdepak!“ zvolal řiditel Deasy. „To není anglické. To řekl

francouzský Kelt.“
Zatukal pokladnicí o palec nehtu.
„Já vám tedy povím,“ řekl slavnostně, „co je jeho nej-

honosnější pýchou. Nic nechci zadarmo“
„Nic nechci zadarmo. V životě jsem si nikdy nevypůjčil ani

šilinku. Cítíte, co to je? Nikomu nic nejsem dlužen. Cítíte ?“
Mulliganovi devět liber, tři páry ponožek, jedny křampetle,

vázanky. Curranovi deset guineí. McCannovi jednu guineu. Fred
Ryanovi dva šilinky. Templovi dva obědy. Russelovi jednu
guineu, Cousinsovi deset šilinků, Bobu Reynoldsovi půl guineu,
Kohlerovi tři guinee, paní Mc Kernanové stravu za pět týdnů.
Žmolec, který mám, je zbytečný.

„Prozatím ještě ne,“ odpověděl Štěpán.
„Věděl jsem, že to nemůžete cítit,“ řekl radostně. „Ale jednou
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to jistě pocítíte. Jsme velkomyslný národ, ale musíme také býti
spravedliví.“

„Bojím se těch velikých slov,“ řekl Štěpán, „která jsou
příčinou našeho neštěstí.“

Řiditel Deasy se okamžik zahleděl přes krbovou římsu na
ztepilou postavu muže v tartanové skotské suknici. Albert
Eduard, princ z Walesu.

„Myslíte si o mne, že jsem starý šosák a starý tory,“ řekl jeho
zamyšlený hlas. „Viděl jsem od dob 0’Connellových tři generace.
Pamatuji se na velký hlad. Víte-li, že orangeské lóže agitovaly pro
odvolání irské unie dvacet let dříve než O’Connell a než preláti
vaší stránky ho prohlásili za demagoga? Vy, Feniáni, zapomínáte
na některé věci.“

Slavná, zbožná a nesmrtelná vzpomínka. Diamantová lóže
v Armagh, nádherně ověšená mrtvolami papeženců. Ochraptělí,
maskovaní a ozbrojení, pozemková liga. Černý sever a pravá
orthodoxní bible. Irští rebelové padají.

Štěpán nastínil krátký posunek.
„Mám rovněž v krvi rebelantskou krev,“ řekl řiditel Deasy.

„Po přeslici. Ale pocházím od sira Johna Blackwooda, který
hlasoval pro unii. Jsme všichni Irové, všichni synové králů.“

„Bohužel,“ řekl Štěpán.
„Per vlas rectas“ řekl Deasy pevně, „bylo jeho heslem.

Hlasoval pro ni a obul si vysoké boty, sedl na koně a jel do
Dublina z Ards of Down, aby odevzdal svůj hlas.“

Lal ra ral la la

Přes hory, doly k Dublinu.
Nevrlý zeman na koni, ve vyleštěných botách. Hezký den,

jemnostpane… Den… Den… Dvě vysoké boty, jež se kodrcají v
poklusu do Dublina. Lal ra ral la la, lal ra ralla raddy.

„Zrovna mi něco napadá,“ řekl řiditel Deasy. „Mohl byste

JAMES JOYCE

36
www.eknizky.sk



mi, pane Dedale, prokázat nějakou laskavost u svých literárních
přátel. Mám zde list pro tisk. Posadte se na okamžik. Musím
oklepat ještě konec.“

Odebral se k psacímu stolu u okna, na dvakrát přitáhl židli a
přeříkal několik slov s listu na válci psacího stroje.

„Posadte se. Promiňte,“ řekl přes rameno, „příkazy zdravého
rozumu. Na okamžik.“

Pohlédl zpod svého huňatého obočí na rukopis vedle stroje a
mruče, jal se pomalu píchati do toporných klapek rejstříku, přes
tu chvíli odfukuje, když vyšroubovával válec, aby vymazal nějaký
překlep.

Štěpán se nehlučně posadil před královskou tvář. Po stěnách
stály v holdu zarámované obrazy zašlých koní, krotké hlavy
vztyčeny do vzduchu. Repulse lorda Hastingse, Shotover vévody
Westminsterského, Ceylon vévody Beaufortského, prix de Paris,
1866. Seděli na nich skřítčí jezdcové, kteří číhali na znamení. Viděl
jejich rychlosti, sázení na královské barvy a řval s řevem zašlých
davů.

„Tečka,“ poručil řiditel Deasy svým klapkám. „Ale rychlá
likvidace této důležité otázky.. .“

Kam mne s sebou vzal Cranly, abych rychle zbohatl, štval
se za svými vítězi mezi blátem zastříkanými vozy, prostřed řevu
bookmakerů na jejich stanovištích a pachu kantýny, přes
pestrobarevnou rozbředlinu. Jedna proti jedné Fair Rebel, deset
proti jedné ostatní závodníci. Karbaníci a šejdíři, mimo ně jsme
letěli za kopyty, závodícími čapkami a kazajkami a mimo ženu
masové tváře, řezníkovu paničku, žíznivě cucající dílec
pomoranče.

Z chlapeckého hřiště zazněl pronikavý křik a frčivé
hvízdnutí.

Zase: branka. Já jsem mezi nimi, v tlačenici mezi jejich
zápasícími těly, klání života. Míníš onoho křivonohého matčina
mazlíčka, který se zdá pořád rozkňouraný? Klání. Čas útokem
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odrážený, útok za útokem. Klání, břečka a ryk bitev, zmrzlé bliny
pobitých, řev oštěpových hrotů, navnaděných krví zbrocenými
vnitřnostmi lidskými.

„No tak tedy,“ řekl řiditel Deasy, vstávaje.
Přistoupil ke stolu a sešpendlil všecky listy. Štěpán se

postavil.
„Podávám zde celou tu otázku v kostce,“ řekl řiditel Deasy.

„Pojednává o slintavce a kulhavce. Prohlédněte si to. Není možné,
aby se názory o té věci rozcházely.“ Dovolím se zaměstnati kousek
vašeho vzácného místa.

Ona nauka laissez faire, která tak často v našich dějinách.
Náš dobytkářský obchod. Tak se všemi našimi průmyslovými
obory. Liverpoolská klika, která podvodně překazila projekt
galwayského přístavu. Evropský požár. Zásobování obilím po
úzkých vodách průlivu. Hroší nevyrušitelnost ministerstva
zemědělství. Budiž odpuštěna klasická narážka. Kassandra.
Ženou, která nebyla lepší, než měla býti. Abych se vrátil k věci, o
niž jde.

„Neberu si šátek před ústa, že ne?“ ptal se řiditel Deasy
Štěpána, jenž četl dále.

Slintavka a kulhavka. Známý pod jménem Kochova
preparátu. Serum a virus. Procento soleného koňského masa.
Dobytčí mor. Císařští koni v Murzstegu, Dolní Rakousy.
Zvěrolékaři. Pan Henry Blackwood Price. Zdvořilá výzva
nestranně zkusiti. Příkazy zdravého rozumu. Veledůležitá otázka.
Nelekat se situace v celém jejím dosahu. S díky za pohostinnost,
poskytnutou ve vašich sloupcích.

„Chci, aby se to vytisklo a čtlo,“ řekl řiditel Deasy. „Uvidíte,
že při příštím vypuknutí té nemoci na irský dobytek uvalí zákaz.
Lze ji vyléčiti, a skutečně se léčí. Můj bratranec, Blackwood Price,
mi píše, že se pravidelně a s úspěchem léčí tamějšími zvěrolékaři.
Zvou mne, abych tam přišel. Snažím se domoci nějakého vlivu
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v ministerstvě. Teď to zkusím s veřejným tiskem. Je mi zápasili s
nesnázemi, s… pletichami, se… zákulisnými vlivy, s…“

Vztyčil ukazováček a stařecky jím mával ve vzduchu, než jeho
hlas opět promluvil.

„Vzpomeňte si na má slova, pane Dedale,“ řekl. „Anglie je
v rukou Židů. Na všech svých nejvyšších místech: její finance,
její tisk. A Židé jsou známkou národního úpadku. Kdekoliv se
shromažďují, vyssají životní sílu národa. Vidím, jak se to blíží řadu
let. Tak jistě, jako že my zde stojíme, jsou židovští obchodníci již
při svém díle zkázy. Stará Anglie umírá.“

Udělal několik rychlých kroků od něho a jeho oči se vrátily
ke skutečnému životu, když procházely širokým slunečním
proudem. Otočil se od něho a zase se vrátil.

„Umírá,“ řekl, „není-li již mrtva.“

Po ulicích děvek křiky utkají na hrob rubáš naší staré Anglii.

Jeho oči se dokořán otevřely ve visi, přísně pohlížely přes
sluneční paprsek, v němž se zastavil.

„Obchodník,“ řekl Štěpán, „je člověk, jenž kupuje lacino a
prodává draho, ať to jest žid nebo nežid, že ano?“

„Hřešili proti světlu,“ řekl Deasy vážně. „A v jejich očích
lze přímo viděti tmu. A právě proto bloudí na této zemi až do
dnešního dne.“

Na schodech pařížské bursy cenných papírů muži se zlatou
kůží, kteří zaznamenávají kursy na svých odrahokamováných
prstech. Štěbetavé stádo hus. Rojili se hlučně, neforemně kolem
chrámu, jejich hlavy zuřivě kuly pikle pod neohrabanými
cylindry. Nic jejich: ne šat, ne řeč, ne posunky. Jejich líné, plné
oči nedosvědčovaly ta slova, posunky dychtivé a neurážlivé, avšak
znaly zášť nakupenou kolem nich a věděly, že jejich dychtění bude
nadarmo. Marná trpělivost, hromadící a schraňující. Čas jistě zase
všechno rozptýlí. Poklady, nahromaděné u cesty; uloupežené a

ODYSSEUS

39
www.eknizky.sk



přecházející z rukou do rukou. Jejich oči znaly léta bloudění a
jejich trpělivost znala potupu jejich plemene.

„Kdo nemá?“ řekl Štěpán.
„Co chcete říci?“ otázal se řiditel Deasy.
Popošel krok a stál u stolu. Jeho dolní čelist se nejistě

otevřela na stranu. Je toto stará moudrost? Čeká, že ode mne zví.
„Dějiny,“ řekl Štěpán, „jsou strašidelný sen, z něhož se

snažím vyburcovati.“
Na hřišti hoši zvedli křik. Frkavé zahvízdnutí. Branka. Což

kdyby ona noční můra člověku dala kopanec zezadu?
„Cesty Stvořitelovy nejsou naše cesty,“ řekl řiditel Deasy.

„Celé dějiny směřují k jednomu velikému cíli, k projevení se
Boha.“

Štěpán máchl palcem směrem k oknu a řekl:
„To je Bůh.“
Hurá! Ááá! Hrr híí!
„Jakže?“ otázal se řiditel Deasy.
„Výkřik na ulici,“ odpověděl Štěpán, krče rameny.
Řiditel Deasy pohlédl dolů a chvilku držel chřípí nosu

smáčknuto mezi prsty. Pak je zase pustil a vzhlédl.
„Já jsem šťastnější než vy,“ řekl. „Dopustili jsme se mnohých

omylů a mnohých hříchů. Hřích byl vnesen do světa ženou. Pro
ženu, jež nebyla lepší než měla býti, Helenu, nevěrnou manželku
Menelaovu, deset let Rekové válčili s Trojí. Věrolomná žena první
přivedla cizince na naše břehy zde, manželka MacMurroughova
a její milec O’Rourke, kníže z Breffini. Také Parnella přivedla k
pádu žena. Mnoho omylů, mnoho nezdarů, ale ne ten jeden hřích.
Jsem bojovník, nyní na konci svých dnů. Ale budu bojovati za
právo až do konce.“

Ulster bude bojovat svoje právo hájit.

Štěpán pozvedl papíry, jež držel v ruce.
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„Nuže, pane řiditeli,“ začal.
„Tuším,“ řekl řiditel Deasy, „že zde u této práce tuze dlouho

nezůstanete. Nenarodil jste se pro kantořinu, zdá se mi. Možná
však, že se mýlím.“

„Místo učitelem jsem zde spíše žákem,“ řekl Štěpán.
„A čemu se zde ještě chcete naučit?“
Řiditel Deasy zavrtěl hlavou.
„Kdož to ví?“ řekl. „Chce-li se člověk učit, musí býti pokorný.

Leč hlavním učitelem je život.“
Štěpán znovu zaharašil papíry.
„Co se týká těchle,“ začal.
„Ano,“ řekl řiditel Deasy. „Máte zde dva průklepy. Kdybyste

je mohl dát uveřejnit ihned.“
Telegraph. Irish Homestead.
„Pokusím se,“ řekl Štěpán, „a oznámím vám zítra výsledek.

Znám se tak trochu s dvěma redaktory.“
„To bude dobré,“ řekl řiditel Deasy živě. „Včera večer jsem

dopsal poslanci Fieldovi. Dnes je schůze spolku obchodníků s
dobytkem v hotelu U městského erbu. Požádal jsem ho, aby můj
referát na schůzi předložil. Hledte, aby se vám podařilo dostati jej
do vašich dvou listů. Do kterých?“

The Evening Telegraph…
„To bude dobré,“ řekl řiditel Deasy. „Nemáme času nazbyt.

Teď musím odpovědět na to psaní od svého bratrance.“
„Poroučím se, pane řiditeli,“ řekl Štěpán, zastrkuje lístky do

kapsy. „Děkuji.“
„Není zač,“ řekl řiditel Deasy, prohledávaje papíry na svém

psacím stole. „Ač jsem starý, rád s vámi zkřížím dřevce.“
„Poroučím se, pane řiditeli,“ řekl Štěpán ještě jednou a

uklonil se jeho sehnutým zádům.
Vyšel otevřenou markýzou a kráčel po pískované pěšině pod

stromy, slyšel z hřiště hluk hlasů a třesk hockeyových holí. Na
sloupech po stranách markýzy, jíž procházel, ležmí lvové: bezzubý
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postrach. Přece však mu pomohu v jeho zápase. Mulligan mne
bude pasovati novým titulem: býčky pod ochranu beroucí bard.

„Pane Dedale.“
Utíká za mnou. Doufám, že ne zase s nějakým listem.
„Ještě na minutu.“
„Ano, prosím,“ řekl Štěpán, otočiv se u branky.
Řiditel Deasy se zastavil, těžce dýchaje a polykaje svůj dech.
„Jen jsem vám chtěl říci,“ řekl. „Jak se říká, má Irsko tu cest,

že jest jedinou zemí, která nikdy nepronásledovala Židů. Víte to?
Ne? A víte, proč?“

Zaškaredil se přísně na jasný vzduch.
„Proč, prosím?“ řekl Štěpán, začínaje se usmívati.
„Poněvadž jich nikdy nepustilo do země,“ řekl řiditel Deasy

slavnostně.
Z jeho hrdla vyskočilo klubko kašlavého smíchu, vlekouc za

sebou chrčivý řetěz hlenu. Otočil se rychle zpět, kašlaje, směje se,
pozdvižené ruce mávaly ve vzduchu.

„Nikdy jich do země nepustilo,“ zvolal znovu skrze svůj
smích, dupaje po nohou v kamaších po písku stezky. „Proto ne.“

Na jeho moudrá ramena vrhalo slunce skrze kostkované listí
blýskotky a tancující penízky.

Nevyhnutelná modalita viditelného: alespoň tolik, ne-li
více, myslím-li prostřednictvím očí. Signatura všech věcí, k
jejichž četbě zde jsem: mořského mlíčí a mořských chaluh,
blížícího se přílivu, oné hnědožluté boty. Soplová zeleň, stříbrná
modř, hnědožlutost: barevné známky. Hranice průzračnosti. Ale
dodává: u těles. Tedy si je uvědomoval napřed jako tělesa, pak
jako barevná. Jak? No přece, kdyby o ně zaberanil lebedou. Koukej
na cestu. Lysý byl a milionář, maestro di color di che sanno. Hra-
nice průzračnosti u. Proč u? Průzračnost, neprůzračnost. Můžete-
li čím prostrčiti svých pět prstů, jsou to vrata, ne-li dveře. Zavřete
oči a přesvědčte se.

Štěpán zavřel oči, aby slyšel, jak jeho boty s rupotem drtí
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potěr a škeble. Ty si to přesně ňáko vykračuješ. Vykračuji, po
každé sáh. Velmi krátká prostora časová velmi krátkými
prostorami časovými. Pět, šest: to jest nacheinander. Ba právě: a
to jest nevyhnutelná modalita slyšitelného. Otevř oči. Ho! Kriste!
Kdybych spadl přes skalisko, které přes své základy se naklání,
padl nevyhnutelně nebeneinandrem. Hezky mi ubývá cesty ve
tmě. Můj jasanový meč mi visí po boku. Klepám jím: ony jím
klepají. Mé dvě nohy v jeho botách jsou na konci jeho nohou,
nebeneinander. Solidní zvuky: jež Los Demiurgos působí svým
kladivem. Kráčím do věčnosti po sandymountské pláži? Chrup,
rup, chrup, rup. Peníze divokého moře. Pan principál Deasy je zná
všechny.

Pojeď se mnou v Sandymount Madelino, klisno má.

Rytm se začíná, jak vidíte. Slyším. Katalektický jambický
tetrametr na pochodu. Nikoliv, v klusu: delino, klisno má.

Otevř teď oči. Otevru je. Na chvilinku. Což kdyby všechno
zatím zmizelo? Což jestli je otevru, a budu navždy v černé
neprůzračnosti? Basta. Podívám se, uvidím-li.

Pohled teď: Je tu po všechny časy bez tebe a bude povždy,
svět bez konce.

Sestupovaly opatrně po schodech s Leahy’s Terrace,
Frauenzimmer; a šámavě dále dolů po svažujícím se břehu, jejich
našikmené nohy se bořily do naplaveného písku. Jako já, jako
Algy, když jsme sestupovali k své mocné matce. Číslo první těžce
houpalo svou babickou brašnou, paraple druhé rylo do písku.
Ze svobodného okrsku, vyjely si na den ven. Paní Florence
MacCabeová, pozůstalá po nebožtíku Patkovi MacCabeo vi,
hluboce želeném, z Bride Street. Jedna z jejího cechu mne vytáhla
vřeštícího do života. Stvoření z ničeho. Co má v té brašně?
Potracený plod s kusem pupečního provazce, umlčený v
začerveněné vatě. Šnůry všeho se vzadu spojují v jednu, z
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mnohých pramenů spletený provazec všeho těla. Proto právě
mystičtí mnichové. Chcete býti jako bohové? Dívejte se do svého
pupku. Haló, zde Kinch. Spojte mne s Edenvillem. Aleph, alfa:
nula, nula jedna.

Manželka a pomocnice Adama Kadmona: Heva, nahá Eva.
Neměla pupku. Břicho bez úhony, mohutně vyklenuté, štít z
napjatého pergamenu, ne, bílá kupa zrní, orientální a nesmrtelná,
stojící od věčnosti k věčnosti. Lůno hříchu.

Vlůněn ve tmách hříchu jsem já byl také, stvořen, ne zplozen.
Jimi dvěma, mužem, jenž měl můj hlas a mé oči a přízrakovou
ženou, jež měla vůni popela v dechu.

Přimkli se k sobě a rozpojili se a vykonali vůli kuplířovu.
Od dob před věky. On mne chtěl a může mne nechtíti se světa
teď a snad vůbec nikdy. U něho přebývá lex eterna. Je to tedy
ona božská podstata, v níž otec a syn jsou soupodstatní? Kde je
ubohý drahý Arius, aby zkusil své závěry? Po celý život vedl válku
proti kontransmagnificažidoprásktancialitě. Na neštastné planetě
narozený herisiarcha. Na řeckém klosetě vydechl naposledy:
euthanasia. V operlené mitře a s berlou, nastolen na svém trůně,
vdovec ovdovělého sídla, v natuženém omoforiu, s chuchvalci na
zadku.

Kolem něho zaskotačily vánky, vánky řezavé a lačné. Tak už
jdou, ty vlny. Bělohříví mořští koni, vzpírající se na uzdě jarého
větru, ořové Mananaanovi.

Nesmím zapomenout na jeho list pro noviny. A pak? U lodi,
o půl jedné. Musím hledět, mimochodem, abych ty peníze hned
tak nerozfofroval jako nějaký mladý blázen. Ano, musím.

Jeho krok se zmírnil. Zde. Zajdu k tetě Sáře nebo ne? Hlas
mého sou podstatného otce. Neviděli jste teď někdy svého bratra,
umělce Štěpána? Ano? Naposledy není ve Strasburg Terrace u
tety Sally? Copak by nemohl směřovati o kousek výše, he? A a
a a pověz nám, Štěpáne, jak se vede strýčkovi Šimonovi? Oh, ty
umučená hodinko, mezi jakou verbež jsem se to oženil. Ti mladí
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holomci tam na chůře. Ten vopilej škrabák a jeho bratr, co fouká
na roh. Hrozně spořádaní gondoliéři. A šilhavý Walter, co pořád
je samo pane k tátovi, nic méně než pane. Ano, pane. Ne, pane. 1
zaplakal Ježíš, a nebylo divu, při Spasiteli.

Zatáhnu za dýchavičný zvonek u jejich zabedněného domku
a čekám. Myslí, že to jde soudní sluha, vyhlédnou z nějakého
úkrytu.

„Je to Štěpán, pane.“
„Pusť ho dál. Pusť Štěpána dál.“
Odšoupnutí závory a Walter mne vítá.
„Myslili jsme, že jsi někdo jiný.“
Na své široké posteli má strejda Richie, zapřen polštáři a

přikryt pokrývkami, má nataženo přes pahrbek kolen statné
předloktí. Čistý na prsou. Byl si právě umyl svou horní polovinu.

„Dobré jitro, synověe.“
Odkládá překlápěcí stolek, na němž sepisuje palmární účty

pro oči pana Goffa a pana Shaplanda Tandyho, zanáší vyklizovací
žaloby, a domovní prohlídky a příkazy podle Duces tecum. Nad
jeho hlavou rám z bažinného dubu: Wildovo Requiescat. Mylný
zvuk jeho hlubokého písknutí přivádí Waltra zpět.

„Prosím, pane?“
„Sladovou Richiemu a Štěpánovi, řekni mamince. Kde je?“
„Koupe Crissie, pane.“
Tatínkův malinký souložník. Milostný raneček.
„Děkuji, strýčku Richie.“
„Říkej mi Richie. Jděte k čertu se svou lithiovou vodou. Je to

mdloba. Whysky!“
„Strýčku Richie, já opravdu “
„Posad se, anebo při pěti vlasech dostaneš ránu.“
Walter marně šilhá po nějaké židli.
„Nemá si zde nač sednout, pane!“
„Nemá ji kam postavit, ty truhlíku. Dones sem naše

chippendaleské křeslo. Bylo-li by libo něčeho zakousnout? Jen
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se mi u nás netvař jako upejpavá panenka. Hezký tučný řízek
upečený se slanečkem? Jistě ne? Nemáme v domě nic jiného
kromě pilulek proti bolestem v kříži.“

„Allerta!“
Hučí úryvky z Ferrandovy aria di sortita. Nejskvělejší číslo,

Štěpáne, z celé opery. Poslouchej.
Jeho melodické pískání zní znovu s jemnými odstíny,

nabíraný vzduch fučí, jeho veliké pěsti bubnují po
opolštářovaných kolenou.

Tento vítr je líbeznější.
Upadající rodiny, moje, jeho a všechny. Vykládal jsi

Clongowskému panstvu, že máš jednoho strýce soudcem a
jednoho strýce generálem ve vojště. Trhni se od nich, Štěpáne.
Krása není tam. Ani ve stagnantním zálivu Marshovy knihovny,
kde čítáváš blednoucí věštby Joachima Abbase. Pro koho? Pro
stohlavou chátru katedrálního nádvoří. Jeden nenáviditel svého
plemene utekl od nich do lesa šílenství, jeho hříva se pěnila při
měsíci, jeho oční koule hvězdy. Hujhnhnm, koňských chřípí.
Ovální koňské tváře, Temple, Buck Mulligan, Foxy Campbell,
úzké čelisti. Abbas otec, zuřící děkan, jaké provinění založilo
požár v jejich mozcích? Paff! Descende, calve, ut ne nimium
decalveris. Věnec šedivých vlasů na jeho ohrožené hlavě, hle ho
mne, jak sestupuje na stupeň oltářní (descende), třímaje
monstranci, zrak baziliščí. Sestup, plešatče! Chor vrací hrozbu a
ozvěnu, asistuje u křídel oltáře, huhňaná latina kněžské holoty,
pohybujících se hřmotně ve svých albách, tonsurovaní a
pomazaní a vykleštění, tuční tučností pšeničných chlebů.

A v témž okamžiku snad za rohem kněz jej zvedá. Cilink!
Cilink! A o dvě ulice dále jiný jej zamyká do ciboria. Cilinki
cilink. A v soukromé kapli jiný vkládá večeři páně jen do
vlastních svých úst. Cilink cilink. Dolů, nahoru, dopředu,
dozadu. Dan Occam na to myslel, doktor nepřemožitelný. Mlhavé
anglické jitro skřítek hypostase šimral jeho mozek. Sundav hostii
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a pokleknuv, slyšel se proplétali se svým druhým zvoněním první
zvonění v příčné lodi (on zvedá svou) a povstav, slyšel (nyní
zvedám já) oba jejich zvonky (teď on pokleká) drnčeti v
dvojzvuku.

Bratranče Štěpáne, z tebe nikdy nebude svatý. Ostrov
Svatých. Býval jsi hrozně svatý, vid! Modlíval ses k bla-

hoslavené Panně, aby ti nezčervenal nos. Modlíval ses k dáblu na
Serpentine Avenue, aby ta vnadná vdova před tebou ještě výše
vykasala sukně od blátivé ulice. O si, certo. Prodej za to svou duši,
prodej, za obarvené hadry, připíchnuté okolo ženštiny. Více mi
pověz, ještě více. Již samo to, že na střeše howthské tramwaje jsi
volal do deště: nahé ženy! Co tomu říkáš, he?

Co tomu říkám? K čemu jinému byly vynalezeny?
Po dvou stránkách jsi každého večera čítal ze sedmi knih,

he? Byl jsem mlád. Klaněl ses sobě v zrcadle, přistupoval jsi k
němu, abys sobě vážně tleskal, výrazná tvář. Živijó ten zatracený
idiot! Vijó! Nikdo to neviděl: nikomu to neříkej. Ty knihy, co
jsi chtěl napsati, s písmeny za tituly. Čtl jste jeho F? Och ano,
ale líbí se mi více jeho A. Ano, ale W je skvostné. Och ano,
W. Vzpomeň si na své epiphanie na zelených oválných listech,
hluboce hluboké, jejichž kopie měly býti poslány, kdybys umřel,
všem velikým knihovnám světa, ba i do Alexandrie? Někdo je tam
měl čísti po několika tisících letech, mahamanvantara. Jako Pico
della Mirandola. Ba bezmála jako velryba. Když člověk čte tyto
zvláštní stránky člověka, který dávno zemřel, člověk cítí, že jest v
jednotě s člověkem, který jednou…

Zrnitý písek zmizel zpod jeho nohou. Jeho boty opět šlapaly
po vlhkém, chřupavém ráhnoví, mořských střenkách, skřípajících
obláscích, které do nespočetných oblásků bijí, dřevě
proděravělém jako síto sašní lodní, ztracená Armáda. Nezdravé
pískové nánosy čekaly, aby vsály kroky jeho chodidel, vydechují
do vzduchu stokový dech. Obešel je, kráčeje obezřetně. Před ním
se vztyčila láhev od porteru, vězící po pás ve spečeném pískovém
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těstě. Přední hlídka: ostrov strašné žízně. Rozlámané obruče na
pobřeží; u země bludiště tmavých záhadných sítí; a ještě dále
křídou podrápané zadní dveře domků a výše na břehu sušicí
šňůra s dvěma ukřižovanými košilemi. Ringsend: wigwamy
osmahlých lodivodů a námořníků. Lidské skořápky.

Zastavil se. Minul jsem cestu k tetě Sáře. Nepůjdu tam ? Zdá
se, že ne. Nikoho venku. Obrátil se směrem k severovýchodu a dal
se přes pevnější písek k Pigeonhousu.

Qui vous a mis dans cette fichue position?
Cest le pigeon, Joseph.
Patrice, přišedší domů na dovolenou, lábal se mnou teplé

mléko v baru Mac Mahon. Syn divoké husy, Kevin Egan z Paříže.
Mým otcem je pták, lábal sladké lait chaud růžovým mladým
jazykem, baculatá tvář jak měsíček při úplňku. Lábej, lapin.
Doufá, že vyhraje v gros lots. O povaze žen četl v Micheletovi. Ale
musí mi poslat La Vie dejésus od p. Leona Taxila. Půjčil jej svému
příteli.

Cest tordant, vous savez. Mot je suis socialiste. Je ne crois pas en !

existence de Dieu. Faut pas le dire a mon pere.

Il croit?

Mon pere, oui.

Schluss. Lábá.

Můj klobouk a lá Quartier latin. Milý Bože, musíme se obléci
věrně podle své role. Byl jsi studující, že ano? Čeho, ve jménu
toho druhého dábla? Pécéen. P. C. N., vždyť víš: physiques,
chimiques, naturelles. Aha. Jedl jsi krejcarové porce mou en
civět., egyptské hrnce masa, vedle krkajících drožkářů. Prostě
řekni nejpřirozenějším tónem: když jsem bydlel v Paříži, boul’
Mich’, nosíval jsem. Ano, nosíval jsi proštípnuté lístky, abys
dokázal alibi, kdyby tě někde zatkli pro vraždu. Soudní dvůr.
Večer dne sedmnáctého února 1904 byl obžalovaný viděn dvěma
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svědky. Někdo jiný to udělal: jiný já. Klobouk, vázanka, svrchník,
nos. Lui, cest moi. Zdá se, že ses bavil.

Hrdě kráčí. Jako kdo se snažíš kráčeti ? Zapomeň: vyděděnec.
S peněžní poukázkou od matky na osm šilinků, vrátný
poštovního úřadu přirazil ti před nosem bouchající dveře. Hlad až
zuby bolely. Encore deux minutes. Podívejte se na hodiny. Musíte
se klidit. Fermé. Námezdný pse! Rozstřílet ho na krvavé kousky
bouchající bouchačkou, člověk na kusy, sám mosazný knoflík,
postříkané zdi. Kusy všechny khrrrkak! klap! zase zpět na staré
místo. Ne zraněn? Och, všechno v pořádku. Podejme si ruce.
Rozumíte, co jsem myslel? Och, to je v pořádku. Co jsme si to
jsme si. Och, všecko je úplně v pořádku.

Myslils, že uděláš díru do světa, co? Misionářem Evropě po
ohnivém Columbanovi. Fiachra a Scotus, kteří na svých nízkých
stoličkách v nebesích nalévají pivo ze svých korbelů, hlučně
latinsky se smějíce: Euge! Euge. Dělal jsi, že mluvíš lámanou
angličtinou, když jsi vlekl své zavazadlo, nosič tři pence, po
slizkém přístavišti v Newhaven. Comement? Bohatou kořist jsi
to přivezl s sebou: Le Tutu, pět roztrhaných čísel Pantalon Blanc
et Culotte Rouge a modrý francouzský telegram, na ukázku jako
kuriositu:

„Matka umírá přijed domů otec.“
Teta myslí, žes zabil svou matku. A proto nechce.

Tak pijme na zdraví tetě Mulliganově a povím vám příčinu
proč.

Ta dbala, by v pořádku bylo vše v rodině Hanniganově.

Jeho nohy náhle pochodovaly hrdým rytmem po pískových
výmolech, podél balvanů jižní hráze. Pyšně se na ně díval,
narovnané kamenné mamutí lebky. Zlaté slunce na moři, na
písku, na kvádrech. Slunce je tam, štíhlé stromy, citronově žluté
domy.
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Paříž se siře probouzí, křiklavé sluneční světlo v jejích
citrónově žlutých ulicích. Vlhký morek chlebových šišek,
rosničkově zelený absinth, její jitřní kadidlo, prolínají vzduch.
Belluomo vstává z lože manželky milence své manželky,
hospodyně, hlavu ovázanou šátkem, je na nohou, v jejích rukou
miska kyseliny octové. U Rodota obnovují Yvonne a Madeleine
svou pocuchanou krásu, zlatými zuby drtí chaussony pečiva,
jejich ústa jsou požlucena od pus de flan breton. Mimo se ubírají
tváře pařížských mužů, jejich spokojených uspokojovatelů,
nakadeření conquistadores.

Poledne klímá. Kevin Egan kroutí cigarety z paraguyského
čaje v prstech, umazaných tiskařskou černí, posrkává svou
zelenou čarodějku jako Patrice svou bílou. Kolem nás žrouti
vidličkou podávají nakládanou fazoli do jícnů. Un demi sétier. Z
vyleštěného kotle tryská kávová pára. Na jeho rozkaz mi sklepnice
dává. Il est irlandais. Hollandais? Non fromage. Deux irlandais,
nous, Irlande, vous savez? Ah oui! Myslela, že chceš sýr hol-
landais. Tvá dosnidávka, znáš to slovo? Dosnidávka. Znal jsem
kdysi v Barceloně jednoho mužského, podivného pavouka, který
tomu říkal dosnidávka. Inu: slainte. Kolem kamenných desek
stolů změť proviněných dechů a mručících hrdel. Jeho dech se
vznáší nad našimi talíři, potřísněnými omáčkou, zelená
čarodějnice vráží svůj tesák mezi jeho rty. O Irsku, o
Dalcassiánech, o nadějích, o spiknutích, teď o Arthuru
Griffithovi. Pod společné jho mne s ním zapřáhnouti, naše zločiny
naší společnou věcí. Ty’s svého otce syn. Znám ten hlas. Jeho
mančestrová košile s krvavými květy chvěje svými španělskými
třapci nad jeho tajemstvími. M. Drumont, slavný žurnalista, víš,
jak nazval královnu Viktorii? Starou ježibabou se žlutými zuby.
Vieille ogresse s dents jaunes. Maud Gonne, krásná žena,
LaPatrie,M.Millevoye, FélixFaure, víš-li, jak umřel? Zhýralí muži.
Ta froeken, bonne a tout faire, která tře mužskou nahotu v
lázních v Upsale. Mot faire, řekla. Tous les messieurs. Ne tenhle
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Monsieur, řekl jsem já. Strašně nemravný zvyk. Lázeň věc
naprosto soukromá. Nenechal bych ani bratra, ani vlastního
bratra, hrozná nestydatost Zelené oči, vidím vás. Tesák, cítím.
Necudové.

Modrý doutnák hoří smrtelně mezi rukama a hoří jasně;
volná tabáková vlákna se chytají: plamen a čpavý kouř osvětlují
náš kout. Vysedlé lícní kosti pod jeho pohledem školáckého
klobouku. Jak se hlavní ústředí dostalo pryč. Přestrojen za mladou
nevěstu, člověče, závoj, pomorančové květy, vyjeli si po silnici
k Malahide. Jak povídám. O ztracených vůdcích, prozrazených,
divokých útěcích. Přestrojení, hledali v nich spásu, je pryč, ne zde.

Zhrzený milenec. Byl jsem tenkrát výrostek, kluk jak řemen,
to byste koukali, ukáži vám někdy svou podobenku. Nic nelžu.
Milenec z lásky k ní se připlížil s plukovníkem Richardem
Burkem, pohlavárem svého klanu, pod hradby Clerkenwellu, a
přikrčiv se viděl plamen pomsty, jenž je vymrštil vysoko do mlhy.
Roztříštěné sklo a hroutící se zdivo. Ve veselé Pari se skrývá, Egan
z Paříže, nenavštěvovaný nikým kromě mnou. Odbývá si svou
denní turu, špinavou tiskařskou kasu, své tři putyky, brloh na
Montmartru, v němž přespává svou krátkou noc, rue de la
GoutteďOr, damaskovaný pomušincovanými tvářemi zašlých.
Bez lásky, bez země, bez ženy. Daří se jí jedna radost bez jejího
muže, psance, madame, v rue Git-le-Coeur, s kanárkem a dvěma
správnými podnájemníky. Líce jako broskve, pruhovanou sukni,
dovádiváj ako mladé kůzle. Zhrzený a nezoufající. Řekneš Patoví,
že jsi mne viděl, že ano? Chtěl jsem kdysi chudáku Patoví opatřit
práci. Mon fils, voják Francie. Naučil jsem ho zpívat. Hoši z
Kilkenny jsou statní fešní kluci. Znáš tu starou písničku? Té jsem
Patrice naučil. Staré Kilkenny: svatý

Canice, Strongbowský hrad na Noře. Je to takto. O, 0. Bere
mne, Napper Tandy, za ruku.

O, o hoši z Kilkenny…
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Slabá, chátrající ruka na mé. Oni zapomněli na Kevina
Egana, ne on na ně. Pamatuje na tebe, o Sione.

Přiblížil se zatím ještě více k pokraji moře a mokrý písek mu
pleskal do bot. Pozdravil ho jiný vzduch, zasáhl do strun divokých
nervů, vítr divokého vzduchu semen nebo jasu. Hle, nejdu snad
ke kishské majákové lodi, či ano? Pojednou se zastavil, neboť jeho
nohy se začaly propadávati do pískového třasaviště. Dej se zpět.

Obrátiv se, pozorně přelétl pobřeží k jihu, jeho nohy znovu
se pomalu bořily do nových jamek. Studená klenutá síň ve věži
čeká. Jejími střílnami se sluneční proudy neustále šinou, neustále
a pomalu, jako mé nohy zapadají, polézajíce k večernímu šeru
po slunečním ciferníku podlahy. Modré šero, soumrak, hluboká
modrá noc. V temnotách klenby čekají, jejich odstrčené židle,
můj obeliskový kufr, okolo stolu s opuštěnými talíři. Kdo je má
uklidit? On má klíč. Nebudu tam spát, až přijde dnešní noc.
Zavřené dveře němé věže hrobově chovají jejich slepá těla, sahiba
panthera a jeho křepeláka. Zavolej: žádné odpovědi. Vytáhl nohy
ze ssavé půdy a dal se zpět podél hráze z kvádrů. Vezmi všechno,
ponech si všechno. Má duše kráčí se mnou, forma forem. Tak
za měsíčných půlnočních hlídek kráčím pěšinou nad skalami, ve
stříbřité černi, slyše svádějící vody elsinorské.

Příliv jde za mnou. Odsud jej mohu pozorovati, jak teče
mimo mne. Vrátit se pak poolbegskou silnicí na pláž tam.
Vyšplhal se přes ostřici a úhořovité chaluhy a posadil se na
stoličku ze skály, zapřev svou jasanovou hůl do štěrbiny.

Na chaluhách ležela s vyplazeným jazykem zduřená mršina
psí. Před ním boční stěna člunu, zabořená do písku. Un coche
ensablé nazval Louis Veuillot prosu Gautierovu. Tyto těžké
písčiny jsou řeč, kterou sem příliv a vítr nanesly. A tam, kamenné
hromady mrtvých stavitelů, pelech lasiččích krys. Skryj tam zlato.
Zkus to. Máš ho trochu. Písčiny a kamení. Obtěžkané minulostí.
Hračky sira Louta. Hled, ať nějakou neslízneš na ucho. Já jsem
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ten hrome sakra obr, co valí hrome sakra všecky ty balvany, přes
lidské kosti přelézám vody. Čmuch, čmuch, čmuch. Čichám,
čichám irskou člověčinu.

Na obzoru zviditelněl jakýsi bod, živý pes, jenž běžel přes
pískové pole. Hrome, chce se na mne vrhnout? Respektuj jeho
svobodu. Nechceš být pánem jiných ani jejich otrokem. Mám
svou hůl. Sed, ani se nehni. Dále za ním se ubíraly od zčeřeného
příboje směrem ke břehu postavy, dvě. Ony dvě báby. Bezpečně
to zašantročily mezi rákosí. Kukuč! Vidím vás. Ne, pes se. Utíká k
nim zpět. Kdo?

Zde přistávaly ke břehu galeje Lochlannů, když slídily po
kořisti, krvavě červěné zobce jejich přídí pluly nízko po
roztaveném olovu příboje. Dánští Vikingové, na jejichž prsou se
blýskaly řetězy tomahawků, když Malachi nosil náhrdelník ze
zlata. Hejno hladkokožích velryb, uvízlých na pobřeží za horkého
poledne, chrlící vodu, mrskající sebou na mělčinách. Tu se z
hladovějící klece města vyřítí horda trpaslíků v kabátcích, můj ná-
rod, s rasovskými noži, běží, ztékají, sekají do zeleného tučného
velrybího masa, Hlad, mor a řeže. Jejich krev je ve mne, jejich
chtíče se vlní ve mne. Pohyboval jsem se mezi nimi na zmrzlé
Liffey, já, podvrženec, mezi praskavými smolnými ohni. Nemluvil
jsem s nikým; nikdo se mnou.

Psí štěkot běžel k němu, zastavil se, běžel zpět. Pes mého
nepřítele. Prostě jsem jen stál bled, tich, obestoupen. Terribilia
meditans. Petrklíčově žlutý kabátec, padoušské dítě štěstí, se
usmíval mému strachu. Po tom ty toužíš, po štěkotu jejich
pochvaly? Pretendenti: žijí svým životem. Bratr Bruceův, Thomas
Fitzgerald, hedvábný rytíř, Perkin Warbeck, falešná ratolest
Yorkova, v hedvábných spodcích bělorůžové slonoviny a Lambert
Simmel, div jednoho dne, s ohonem děvek a krejčíků,
korunovaný otrapa. Vesměs synové královští. Hotový ráj
pretendentů. On zachránil tolik lidí od utonutí a ty se třeseš při
hafotu psiska ? Ale dvořané, kteří si tropili smíchy z Guida v Or

ODYSSEUS

53
www.eknizky.sk



san Michele byli ve vlastním domě. Domě patřícím… Dej nám
pokoj se svými středověkými abstruositami. Učinil bys, co učinil
on? Na blízku bude člun, záchranná boje. Naturlich, schválně
tam pro tebe. Učinil bysto či neučinil? Člověk, který se utopil u
Maiden’s Rock před devíti dny. Teď tam na něho čekají. Pravdu,
jen ji vyplivni. Chtěl bych to udělat. Zkusil bych to. Nejsem
vytrvalý plavec. Voda studená měkká. Když jsem do ní strčil tvář
ve vodní kotlině v Clongowes. Nevidím! Kdo je za mnou? Rychle
ven, rychle! Což nevidíš, jak se příliv rychle zavírá na všech
stranách, rychle zalévá písčité nížiny, barvy kokosových skořápek
? Kdybych měl pevnou půdu pod nohama. Chci, aby jeho život
byl dále jeho, můj aby byl můj. Tonoucí člověk. Jeho lidské oči
křičí na mne z hrůzy jeho smrti. Já… Tam dole s ním… Nemohl
jsem ji zachrániti. Vody: hořká smrt: ztracena.

Nějaká žena a muž. Vidím její sukničky. Vykasané, vsadil
bych se.

Jejich pes se coural okolo výspy mizejícího písku, poklusával
čenichaje kde k čemu. Hledá něco ztraceného v minulém životě.
Pojednou se dal do běhu velkými skoky jako zajíc, ušima mrštiv
dozadu a pronásledoval stín nízko letícího racka. Pronikavé
zahvízdnutí mužovo udeřilo v jeho schlíplé uši. Obrátil se,
skokem se vrátil, trochu se přiblížil, klusal po lesknoucích se
bězích. Srnec na hnědém poli, pružný, hezký, bez příkrasy. U
krajkového lemu přílivu se zastavil s napjatými předními běhy,
ušima směrem k moři nastraženýma. Jeho zdvižený ěenich štěkal
na lomoz vln, stáda mrožů. Vinuly se k jeho nohám, svíjely se
a rozvíjely četné hřebeny, každý devátý, tříštily se, šplounaly,
přicházejíce z dálky a z dálky ještě větší, vlny, samé vlny.

Sběratelé mušlí. Brodili se kousek dále do moře a shýbnuvše
se, zajeli pytli do vody a vytáhnuvše je, brodili se ven. Hafaje
přiběhl pes k nim, vztyčil se a prackami se o ně postavil, spustil
se na všechny čtyry a znovu se na ně vztyčil s němě mědvědím
lísáním. Nepovšimnut se držel při nich, když přicházeli k suššímu
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písku, z jeho čelistí visel cár červeně udýchaného medvědího
jazyka. Jeho strakaté tělo se šouralo před nimi a pak od nich
odchvátal tryskem mladého dobytčete. Mršina mu ležela v cestě.
Zastavil se, přičichl, obešel ji, bratr, strčil do ní blíže nos, znovu
ji obešel, čenichá rychle po psím způsobu po ucouraném kožichu
mrtvého psa. Psí hlava, psí čenich, oči na zemi, pohybuje se k
jednomu velikému cíli. Ach, ubohá psí mrcha. Zde leží tělo ubohé
psí mrchy.

„Hrome! Jdeš od toho, ty parchante!“
Tento výkřik ho přivedl plíživě zpět k jeho pánovi a tupý,

neobutý kopanec jej bez úrazu přemrštil přes pískový výběžek,
skrčeného v letu. Oklikou se šoural zpět. Nevidí mne. Podél
okraje hráze se loudal a coural, očenichal skálu a zpod nakrčené
zadní nohy se na ni vymočil. Klusal zase dále a pozvednuv zadní
běh, vymočil se rychlými krátkými střiky na neočenichanou
skálu. Prosté radosti chudých. Jeho zadní tlapy pak rozmetávaly
písek: pak jeho přední tlapy se jaly škrábati a hrabati. Něco tam
světle, delta Kasiopeje, světy. Já zde sedím s augurovskou holí
z jasanu ve vypůjčených sandálech, ve dne u sinavého moře,
nespatřený, za fialové noci kráčím pod říší zlověstných hvězd.
Odhazuji tento zakončený stín od sebe, nevyhnutelný lidský tvar,
zavolám jej zpět. Byl by můj, kdyby byl nekonečný, forma mé
formy? Kdo mne zde pozoruje? Kdo, kdy a kde bude čisti tato
napsaná slova? Značky na bílém poli. Někde někomu tvým
nejhebčím hlasem. Dobrácký biskup cloyneský vyndal oponu
chrámovou ze svého jesuitského klobouku: oponu prostranství s
barevnými emblemy, nastinovanými na jejím poli. Drž to pevně.
Barevné na ploše: ano, to je správné. Plochu, tu vidím, pak
přimyšluji vzdálenost, blízkou, vzdálenou, plochu vidím,
východně, vzadu. Ach, pohled nyní. Pojednou upadá zpět,
utkvívá ztrnule ve stereoskopičnost. Klap! a věc je hotova. Má
slova se vám zdají temnými. Temnost jest v našich duších,
nemyslíte? Ještě hebčí. Naše duše, našimi hříchy hanbou raněné,
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se k nám přimykají ještě více, žena, jež ještě více se přimyká k
svému milenci, čím dále tím více.

Ona mi důvěřuje, její ruka něžná, její dlouhořasé oči. Ale
kam u všech horoucích pekel ji vedu za oponu? Do nevyhnutelné
modality nevyhnutelné visuality. Ona, ona, ona. Která ona?

Ta panna u výkladu u Hodgese Figgise, co v pondělí se do
něho dívala, hledajíc některou z tvých abecedních knih, které
hodláš napsati. Ostrý byl ten pohled, co jsi na ni vrhl. Zápěstí
skrze splétaný řemínek jejího slunečníku. Bydlí v Leesonparku, s
bolem a titěrnostmi, dáma od pera. To vykládej někomu jinému,
Štěpánku. Budeš ji mít, jen vztáhnout ruku. Ale nosí ty Bohem
zatracené šněrovačkové podvazky a žluté punčochy,
vyspravované hrudkovitou vlnou. Mluv o jablkových knedlících,
piuttosto. Kam jsi dal rozum ?

Volá, jen ho nech: Celé tělo, až srdce se třese. Řeč ani o
špetku horší než jeho. Mniší slova, růžencová zrnka brebencují
na jejich opascích: slova zlosynů, tuhé oříšky chřestí v jejich
kapsách.

Zacházejí teď.
Pohled úkosem na můj hamletovský klobouk. Kdybych

náhle byl nahý, jak tak zde sedím? Nejsem. Přes písčiny celého
světa, následováni plamenným mečem slunečním, k západu,
putují do zemí večerních. Žena se vleče, schlepuje, táhne se,
plouží, courá, trascinuje své břímě. K západu se valící příliv,
měsícem přitahovaný, jí v zápětí. V ní vody s myriadami ostrovů,
její krev ne má, oinopa ponton, vínově tmavé moře. Ejhle děvka
měsíce. Ve spánku mokré znamení hlásá její hodinu, velí ji
povstati. Lože svatební, lože rodičky, lože smrtelné, strašidelnými
svícemi ozářené. Omnis caro ad te veniet. On přichází, bledý
vampýr, bouří pronikají jeho oči, jeho netopýří plachty krvaví
moře, ústa na úst jejích polibku.

Zde jsem. Zabodni jehlici do onoho chlapa, ano? Mé tabulky.
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Ústa na její polibek. Ne. Musí býti dva. Přissajte je dobře. Ústa na
úst jejích polibku.

Jeho ústa nartily a naústily bezmasé vzduchové rty: o ústa na
její lůno. Uůno, všelůnový hrob. Jeho ústa utvářela vycházející
dech v nevyslovené: úúííhaa: ryk kataraktických planet,
koulovitých, planoucích, ryčících dál a dál a dál a dál a dál a dál.
Papír. Ty bankovky sakramentské. List starého Deasyho. Zde. S
díky za vaši pohostinnost utrhni prázdný konec. Obrátiv se k
slunci zády, nahnul se daleko přes desku ze skály a čmáral nějaká
slova. To už je po druhé, co jsem si zapomněl vzít lístek se stolu v
knihovně.

Jeho stín ležel přes balvany, nad nimiž byl nahnut,
dokončuje. Proč ne nekonečný až k nejdálnějším hvězdám?
Temně tam jsou za tímto světlem, tma svítící ve světle, delta
Kasiopeje, světy. Já zde sedím s augurovskou holí z jasanu ve
vypůjčených sandálech, ve dne u sinavého moře, nespatřený, za
fialové noci kráčím pod říší zlověstných hvězd. Odhazuji tento
zakončený stín od sebe, nevyhnutelný lidský tvar, zavolám jej
zpět. Byl by můj, kdyby byl nekonečný, forma mé formy? Kdo
mne zde pozoruje? Kdo, kdy a kde bude čísti tato napsaná slova?
Značky na bílém poli. Někde někomu tvým nejhebčím hlasem.
Dobrácký biskup cloyneský vyndal oponu chrámovou ze svého
jesuitského klobouku: oponu prostranství s barevnými emblemy,
nastinovanými na jejím poli. Drž to pevně. Barevné na ploše: ano,
to je správné. Plochu, tu vidím, pak přimyšluji vzdálenost,
blízkou, vzdálenou, plochu vidím, východně, vzadu. Ach, pohled
nyní. Pojednou upadá zpět, utkvívá ztrnule ve stereoskopičnost.
Klap! a věc je hotova. Má slova se vám zdají temnými. Temnost
jest v našich duších, nemyslíte? Ještě hebčí. Naše duše, našimi
hříchy hanbou raněné, se k nám přimykají ještě více, žena, jež
ještě více se přimyká k svému milenci, čím dále tím více.

Ona mi důvěřuje, její ruka něžná, její dlouhořasé oči. Ale
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kam u všech horoucích pekel ji vedu za oponu? Do nevyhnutelné
modality nevyhnutelné visuality. Ona, ona, ona. Která ona?

Ta panna u výkladu u Hodgese Figgise, co v pondělí se do
něho dívala, hledajíc některou z tvých abecedních knih, které
hodláš napsati. Ostrý byl ten pohled, co jsi na ni vrhl. Zápěstí
skrze splétaný řemínek jejího slunečníku. Bydlí v Leesonparku, s
bolem a titěrnostmi, dáma od pera. To vykládej někomu jinému,
Štěpánku. Budeš ji mít, jen vztáhnout ruku. Ale nosí ty Bohem
zatracené šněrovačkové podvazky a žluté punčochy,
vyspravované hrudkovitou vlnou. Mluv o jablkových knedlících,
piut- tosto. Kam jsi dal rozum ?

Dotkni se mne. Hebké oči. Hebká, heboučká, heboučká
ruka. Jsem zde sám. 0, dotkni se mne brzy, hned. Které je to slovo,
jež je známo všem mužům? Jsem zde v klidu o samotě. Také
smutno je mi. Dotkni, dotkni se mne.

Položil se na záda po celé délce na ostrá skaliska, vecpal
načmáranou poznámku a tužku do kapsy, klobouk si shrnul na
oči. To je pohyb Kevina Egana, co jsem jej klímaje udělal, když
chrupe spánkem svátečním. Et vidit Deus. Et erant valde bona.
Alo! Bonjour, vítaný jako květiny v máji. Pod jeho střechou
pozoroval pávově hrajícími řasami k jihu putující slunce. Jsem
chycen v tomto žhavém prostředí. Hodina Panova, faunovské
poledne. Mezi bohatě gummonosnými plazivými rostlinami, mlé-
kem tekoucími plody, kde na žlutavých vodách široce se
rozkládají listy. Bolest jest daleko.

Již nestraň se a nedumej.
Jeho pohled se zadumal nad botami, širokými v prstech,

odloženým nebeneinandrem nějakého hejska. Počítal vrásky
zkrabacené kůže, v níž teple hnízdila noha jiného. Noha, která
dupala na zemi v tripudiu, noha, které nemiluji. Ale měl jsi
radost, když střevíc Esthery Osvaltové ti padl: dívka, kterou jsem
znal v Paříži. Tiens, quel petit pied! Věrný přítel, bratrská duše:
Wildovská láska, která se neodvažuje vysloviti své jméno. A teď
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mne opustí. A čí vina? Takového jaký jsem. Takového jaký jsem.
Celého nebo vůbec nic.

Dlouhými lassy od Cockského jezera tekla plně voda,
zalévala zeleně nazlátlé pískové laguny, stoupala, proudila. Má
jasanová hůl mi odplave. Budu čekat. Ne, potekou dále, potekou
bijíce o nízké skály, víříce, tekouce dále. Raději tu práci míti s
krku. Poslyš: čtyřslová mluva vln: síssů, hrss, rsíís, úss! Prudký
dech vod uprostřed vodních hadů, vzpínajících se ořů, skal. Ve
skalnatých kotlinkách to šplouná: plesk, pláč, plesk: vtěsnané do
sudů. A když se rozlejí, mluva ustává. Teče dále bublajíc, teče do
šíře, plovoucí jezírka pěny, květina, jež se rozvíjí.

Viděl, jak se pod vzdouvajícími vlnami svíjejí traviny,
malátně se zvedají a kolébají zdráhavými pažemi, vyhrnují své
spodničky, v šeptající vodě se kolébají a obracejí vzhůru své
ploché, stříbřité peřestí. Den co den: noc co noc: zvedány,
zaplavovány, pouštěny k zemi. Bože, jsou unaveny a šeptne-li se
na ně, vzdechnou. Svatý Ambrož to slyšel, vzdychání listí a vln,
čekající, očekávající plnost svých časů, diebus ac noctibus
iniursia patiens ingemiscit. K nijakému účelu sháněné, pak
zbytečně uvolňované: tkalcovský stav měsíce. Znavená rovněž
před zraky milenců, chlipných lidí, nahá žena, jež se stkví ve svých
dvornostech, zatahuje tenata vodní.

Pět provazců je tam. Plných pět provazců hluboko leží tvůj
otec. O jedné, povídal. Vyloven utonulý. U dublinského úskalí
neklidná voda. Před ní hnaný volný nános štěrku, vějířovitá hejna
ryb, pošetilé lastury. Solnatě bílá mrtvola vystupuje ze spodních
vod, pohupuje k souši, krok co kroku jako želva. Tu jest. Rychle
jej zahákněte. Třebaže klesl pod práh vod. Máme jej. Teď pomalu.

Pytel mrtvolného plynu, prosáklý hnilobnou slaností. Ze
štěrbiny zapjatého poklopce jeho kalhot vyrazí mihotavé hejno
mřínků, ztučnělých houbovitým pamlskem. Z boha se stává
člověk, z ryby se stává berneška, z bernešky se stává peřinová
hora. Dech mrtvých já živoucí dýchám, šlapu po mrtvém prachu,
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pojídám močové odpadky ze všeho mrtvého. Vytažen ztrnulý přes
bok lodi vydechuje vzhůru zápach svého zeleného hrobu, jeho
malomocné nosní dírky chrápají ke slunci.

Změna způsobená mořem, hnědé oči solně modré. Smrt v
moři,nejmímější smrt, známá člověku. Starý otec Oceán, Prix de
Paris: před padělky se varuje. Jen to jednou zkuste a přesvědčte se.
Bavili jsme se ohromně.

Půjde se. Mám žízeň. Zatahuje se. Nikde černých mraků, že
ne? Bouře. Velejasný padá, pyšný blesk intelektu, Lucifer, dico,
qui nescit occasum. Ne. Můj lasturový klobouk a hůl a jeho mé
sandálové obutí. Kam? Do večerních zemí. Večer se dostaví.

Chopil jílec své jasanové holi, rozháněl se jí měkce, ještě
otáleje. Ano, večer se dostaví ve mně, mimo mne. Všechny dny
dojdou ke konci. Abych nezapomněl, příští, kdy to bude? Úterý
bude nejdelší den. Z celého veselého nového roku, matko, tralali
trali lum. Lawn Tennyson, básník gentleman. Gia. Pro tu starou
ježibabu se žlutými zuby. A monsieur Drumont, žurnalista
gentleman. Giá. Mám velmi špatné zuby. Proč, rád bych věděl?
Ohmatej. Tenhle se už také poroučí. Skořápky. Měl bych, tuším,
jít k zubaři, dokud mám ty peníze. Tenhle ten. Bezzubý Kinch,
nadčlověk. Proč to je, rád bych věděl, anebo to snad něco
znamená?

Můj kapesník. Hodil mi jej. Pamatuji se. Že bych jej tam byl
nechal ležet?

Jeho ruka marně tápala po kapsách. Ano, nechal. Raději bych
si měl nějaký koupit.

Položil uschlý sopel vydloubaný z nosu na kamennou sloj,
pečlivě. Ostatně ať se dívá kdo chce.

Dozadu. Snad tam někdo je.
Zatočil tvář přes rameno a pohlížel dozadu. Vzduchem se

pohybovala vysoká ráhna trojstožárníku, jeho plachty vykasané
na příčkách kosových, plula proti proudu domů, tiše se šinula,
tichý koráb.
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Pan Leopold Bloom se zálibou pojídal vnitřní orgány
drůbeže a zvířat. Měl rád hustou polévku z husích drůbků,
sukovité žaludky, nadívané pečené srdce, játrové řízky smažené s
chlebovými kůrkami, pečené jikry tresky. Ze všeho měl nejraději
roštěné skopové ledvinky, které na jeho podnebí vyvolávaly
jemnou příchut, slabě prostouplou pachem moče.

Ledvinky zaměstnávaly jeho mysl, když potichu šukal po
kuchyni a rovnal na vypouklý podnos její věci k snídani. V
kuchyni bylo zimavé světlo a vzduch, ale venku všude mírné letní
jitro. Budilo to v něm tak trochu hlad.

Uhlí řeřavělo.
Ještě jeden krajíček chleba s máslem: tři, čtyři: to je dost.

Neměla ráda svůj talíř plný. Otočil se od podnosu, vzal čajový
kotlík s ohřívací patky krbu a postavil jej bokem na oheň. Seděl
tam tupě a přidřeple, vystrkuje svůj zobák. Šálek čaje za chvilku.
Dobré. Sucho v ústech. Kočka toporně chodila kolem nohy stolu,
ocas vztyčený do výšky.

„Mňau!“
„Aha, ty jsi zde také,“ řekl Bloom, otáčeje se od ohně.
Kočka mu zamňoukla odpověd a znovu se procházela

naježeně kolem nohy stolu, mňoukajíc. Zrovna tak se prochází po
mém psacím stole. Vrrr. Poškrábej mne na hlavě. Vrrr.

Bloom pozoroval zvědavě a přívětivě její mrštnou černou
postavu. Čisťounká na pohled: lesk jejího hladkého kožíšku, bílý
knoflík pod kořenem ocasu, zelené svítící se oči. Nahnul se k ní,
ruce maje na kolenou.

„Kočička dostane mlíčko,“ řekl.
„Mrňau!“ zvolala kočka.
Říkají, že jsou hloupé. Rozumí, co jim povídáme, lépe než

my rozumíme jim. Rozumí všemu, čemu chce. A mstivá je. Rád
bych věděl, jak jí připadám já. Vysoký jako věž? Ne, může mne
přeskočiti.
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„Bojí se kuřátek, šelmička,“ řekl výsměšně. „Pipinek se bojí.
Takovou hloupinkou micinku jako jsi ty jsem jakživ nevidět“

Krutá. Její povaha. Zvláštní, myši nikdy nepiští. Zdá se, že to
mají rády.

„Mrňau!“ řekla kočka hlasitě.
Zamžourala nahoru ze svých lačných, žádostivostí

polopřivřených očí, mňoukala naříkavě a dlouze, ukazujíc mu své
zuby, bílé jako mléko. Pozoroval, jak se její tmavé oční štěrbiny
chtivostí zužují, až její oči byly jako zelené kaménky. Pak šel ke
kredenci, vzal džbán, který mu Hanlonův roznašeč mléka právě
naplnil, nalil teple bublajícího mléka na misku a pomalu ji
postavil na podlahu.

„Gurrhr!“ zvolala, přiskakujíc, aby se nachlemtala.
Pozoroval, jak se její vousy drátěně lesknou ve slabém světle,

když třikrát omočila jazyk a lehce ulízla. Jestli pak je to pravda, že
když se jim ustřihnou, nemohou pak chytat myši? Proč? Snad že
svítí potmě, ty konečky. Nebo snad jakási tykadla ve tmě.

Naslouchal jejímu lízavému chlemtání. Šunka s vajíčky, ne.
V takovém suchu není po vejcích nic. Raději čerstvou čistou
vodu. Čtvrtek: také ne vhodný den na skopové ledvinky od
Buckleyho.

Pečené na másle, trochu posypané pepřem. Raději vepřovou
ledvinku od Dlugacze. Než se voda uvaří. Kočka chlemtala
pomaleji, pak misku čistě vylízala. Proč je jejich jazyk tak drsný?
Aby lépe chlemtaly, samá porovitá dírka. Nic pro ni k snědku?
Rozhlédl se vůkol sebe. Ne.

Po klidně vrzajících botách se odebral po schodech nahoru
do předsíně a zastavil se u dveří ložnice. Možná, že bude mít chut
na něco mlsného. Ráno má ráda tenký chléb s máslem. Ale snad
přece: jednou za čas.

Řekl tiše v holé předsíni:
„Jen si skočím za roh. Budu zpět v minutě.“
A když to uslyšel svůj hlas říci, dodal:
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„Nechceš něco k snídani?“
Ospalé tiché zabručení odpovědělo.
„Mn.“
Ne. Nechce nic. Pak uslyšel teplý těžký povzdech, hebčí, když

se obracela na druhý bok a uvolněné mosazné kotouče postele
zacinkaly. Musím je jednou dát upevnit. Škoda je jich. Jsou až z
Gibraltaru. Zapomněla tu trošku španělštiny, kterou znala. Kolik
pak asi její otec za to dal. Starožitný sloh. Ach ano, ovšem. Koupil
to v dražbě u guvernéra. Přiklepl mu to bez dlouhé licitace. Když
šlo o obchod, tvrdý jak železo, starý Tweedy. Ano, pane. V Plevně
to bylo. Začal jsem s holýma rukama, pane, a jsem na to hrdý. Ale
přece měl dosti pod čepicí, aby udělal tu trefu ve známkách. To
měl opravdu dobrý nos.

Jeho ruka vzala jeho klobouk s kolíku nad jeho těžkým
zimníkem s jeho monogramem a jeho nepromokavým zánovním
pláštěm z kanceláře nálezů a ztrát. Známky: obrázky s lepkavým
rubem. Vsadil bych se, že spousta úředníků v tom má také prsty.
Ovšem že má. Propocená etiketa v dýnku jeho klobouku mu
němě povídala: Plastova nejlepší známka klob. Rychle se podíval
za kožený pásek v klobouku. Bílý proužek papíru. Dobře je tam
schovaný.

Na domovním schodu hmátl do zadní kapsy kalhot po klíči.
Není tam. V kalhotech, které jsem svlékl. Musím pro něj.
Brambůrek mám. Skříň na šaty vrzá. Škoda ji vyrušovat. Ospale
se prve převracela. Tiše za sebou přitáhl dveře předsíně, ještě
tišeji, až dolní konec neslyšně zapadl přes práh, mdlé víko.
Vypadají jako zamčeny. Postačí to, než se vrátím.

Přešel na slunečnou stranu ulice, vyhnul se viklavým
padacím dveřím čísla sedmdesát pět. Slunce se blížilo k věži
kostela sv. Jiří. Bude, tuším, teplý den. Zvláště v těchto černých
šatech to cítím ještě víc. Černá barva vodí, odráží (či říká se láme?)
teplo. Ale v těch světlých šatech nemohu jít. Jako kdybych šel na
výlet. Jeho víčka často a klidně zapadala, když tak kráčel šťastným
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teplem. Bolandův chlebový vůz rozváží v basách náš každodenní,
ale on raději chléb včerejší, chřupavá dolní kůrka, vrchní horká.

Člověk se po něm cítí mladým. Někde na východě: časně
ráno; vyrazím za úsvitu, cestuji dokola před sluncem, předběhnu
je o jeho denní pout. A tak pořád, nikdy, technicky mluveno,
ani o den nestárnu. Kráčím po mořském břehu, cizí zemí, přijdu
k městské bráně, tam hlídka, také starý mazák, veliké kňoury
starého Tweedyho se opírají o jakýsi dlouhý oštěp. Putuji ulicemi
s plachtami nad okny a dveřmi. Mimo jdou tváře v turbanech.
Temné sklepy obchodů s koberci, veliký člověk, Turčín hrozný,
sedí se zkříženýma nohama, kouří svinutou dýmku. Křik
prodavačů na ulicích. Pitná voda navoněná fenyklem a šerbetem.
Celý den putuji. Snad se srazím s lupičem či dvěma. Nuž, ať se
srazím. Blíží se k západu slunce. Stíny

mešit padají na pilíře: kněz s rozvinutým svitkem. Zachvění
stromů, známka, večerní vítr.

Jdu dále. Blednoucí zlaté nebe. Nějaká matka vyhlíží ze dveří.
Volá děti domů jejich nesrozumitelným jazykem. Vysoká zed: za
ní brnkají struny. Noční obloha, měsíc, fialová barva jako nové
podvazky Mollyny. Struny. Poslouchejte. Nějaké děvče hraje na
ten nástroj, jak pak sé mu říká: citera. Jdu dále.

Pravděpodobně ve skutečnosti ani trochu takové. Krám, jaký
člověk čte v knihách: ve stopách slunce. Východ slunce na
titulním listě. Usmál se, spokojen se sebou. Co řekl Arthur
Griffith o nápisu nad úvodníkem ve Freemanu: autonomní
slunce, vycházející na severozápadě z uličky za Irskoubankou.
Prodloužil svůj uspokojený ůsměv. Židáčku, to koukáš!
Autonomní slunce, vycházející na severozápadě.

Blížil se teď k restauraci Larryho O’Rourka. Ze za-
mřížovaného okna sklepa vycházel mdlý pach porteru. Z
otevřených dveří výčepu vystřihovaly závany zázvorového piva,
čajového prachu, mačkaných sucharů. Ale obchod dobře jde:
zrovna na konci městské vozby. Na příklad hostinec M’Auleyův
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tam dole: poloha n. p. u. Ovšem, kdyby vedli tramwajovou trať
podél Severní okružní dráhy od dobytčího trhu na nábřeží, cena
by vylítla nahoru jako z děla.

Nad roletou lysá hlava. Mazaná stará držgrešle. Spíše by z
jalové krávy tele vymámil než z něho inserát. Ale obchodu rozumí
báječně. Vida ho, je to on, můj slavný Larry, opřený o bednu s
cukrem, bez kabátu, pozoruje číšníka v zástěře, jak vytírá podlahu
hadrem na holi a vědrem. Šimon Dedalus ho na puntík umí
napodobit s jeho očima nakroucenýma vzhůru. Víte-li pak, co
vám chci říci? Co je to, pane O’Rourke? Víte-li co? Ti Rusové,
ty by Japonci slupli jako snídani na vidličku, jen by se po nich
zaprášilo.

Zastav se a prohoď nějaké slovo: třeba o tom pohřbu. Tak už
je konec s ubohým Dignamem, pane O’Rourke.

Zabočiv do Dorsetské ulice, řekl svěže na pozdrav dveřmi:
„Dobrý den, pane O’Rourke.“
„Nápodobně, dobrý den.“
„Krásný den, pane.“
„Lepšího být.“
Odkud na to berou prachy? Přicházejí sem jako zrzaví číšníci

z leitrimského kraje, vyplachují láhve a pantátují ve sklepě. Pak
vizte a nastojte, pojednou vzkvetou jako Adam Findlater nebo
Dan Tallon. A když si člověk pomyslí na konkurenci. Všeobecná
žízeň. Tvrdý oříšek by to byl projít Dublinem tak, aby člověk
nepotkal hospodu. Našetřit to přece nemohou. Leda že by z
opilých. Napiš tři a pět přenes. Co to je? Šilink sem, šilink tam, jak
pro psa mucha. Snad na velkých objednávkách. Pracují na dvojí
směnu pro turisty z města. Jen je hodně natáhni a každý dostane
polovičku, chceš?

Kolik by to mohlo dělat měsíčně jenom z porteru? Řekněme,
že toho krámu prodá deset sudů. Řekněme, že na tom má deset
procent. Ó, to víc. Deset. Patnáct. Šel okolo národní školy sv.
Josefa. Pokřik dětské havěti. Okna otevřena. Svěží vzduch
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pomáhá paměti. Anebo písnička. Ábécé déeefgéhá káelomen
opékvé erestéúvé iks. Hoši to jsou? Ano. Inishturk. Inishhark.
Inishboffin. Mastí zemák. Moje. Hora Bloom.

Zastavil se před výkladním oknem Dlugaczovým a zadíval
se na řetězy salámů a uzeného zboží, černého a bílého. Padesáti
násobeno. Číslice zbělely v jeho duchu nerozřešeny: rozmrzen je
nechal zapadnouti. Lesklé články, nadité sekaným masem, sytily
jeho pohled a uklidněné vdechoval vlahý dech vařené kořeněné
vepřové krve.

Z jedněch ledvinek stékaly krvavé krůpěje na mísu
vzorkovanou vrbou: poslední. Stál u pultu vedle služebné od
sousedů. Bude je také kupovat, čtla jednotlivé položky s lístku v
ruce. Rozprýskané: od prací sody. A půldruhé libry Dennyových
klobás.

Jeho oči utkvěly na jejích mohutných kyčlích. Jmenuje se
Woods, co je u něho. Žena trochu starší. Nová krev. Milenci se
netrpí. Dvě silné paže. Jak buší do koberce na šňůře od prádla. A
umí do něho tlouci, při svatém Jiří. Jak její zahnutá sukně odletuje
při každém úderu.

Řezník s lasiččíma očima složil salámy, které ušmikl
trudovitými prsty, růžovými jako salám. V něm zdravé maso, jako
z domácně krmené jalovice.

Z kupy nařezaného papíru vzal jeden list. Vzorný statek v
Kinnereth na břehu jezera Tiberias. Mohlo by se z něho udělati
ideální zimní sanatorium. Mojžíš Montefiore. Myslel jsem, že je.
Selský statek, zed kolem něho, zamžený dobytek se pase. Držel list
kousek od sebe: zajímavé: přečte jej pozorněji: zamžený pasoucí
se dobytek, list šustí. Mladá bílá jalovice. Ta jitra na dobytčím
trhu, dobytčata bučí ve svých ohradách, poznamenané ovce, trus
pleská a padá, dobytkáři v okutých botách se plandají, mávají,
poplácají dlaní zadní čtvrtky zralého masa, tahle je prima,
neoloupaná bičišťata v rukou. Trpělivě držel list šikmo,
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soustředuje své smysly a vůli, jeho měkký poslušný pohled v
klidu. Zahnutá sukně, odletující rána co rána co rána.

Řezník chmatil z kupy dva listy, zabalil její prima salámy a
rudě se zacenil.

„Tak tu máte, slečinko,“ řekl.
Podala mu peníz, směle se usmívajíc, vztahujíc k němu své

silné zápěstí.
„Děkuji, slečinko. Zde je šilink a tři pence zpět. Co dostane

pán?“
Bloom rychle ukázal, Aby ji dohonil a šel za ní, půjde-li

pomalu, za jejími kroutícími se šunkami. Příjemné vidět něco
takového hned z rána. Dělej honem, hrom do tebe, kuj železo,
dokud je žhavé. Zastavila se venku před krámem ve slunečním
světle a loudala se líně směrem vpravo. Zavzdychl nosem:
Nechtějí člověku nikdy rozumět. Od sody poprýskané ruce. Také
komaté nehty na nohou. Hnědé rozbité škapulíře, jež ji chrání
na obě strany. Osten nepovšimnutosti se rozpálil v jeho prsou v
slabou radost. Pro jiného: strážník mimo službu se s ní mačkal
v Eccles Lane. Mají toho rádi pořádný kus do náruče. Výtečný
salám, pane strážníku. Zabloudila jsem v lese.

„Tři pence, prosím.“
Jeho ruka přijala vlhkou měkkou žlázu a zasunula ji do boční

kapsy. Pak vylovila z kapsy u kalhot tři peníze a položila je na
gumové ostny. Ležely tam, byly spočítány rychle a rychle
shrábnuty do pokladny, kotouč po kotouči.

„Děkuji, pane. Přijďte brzy zase.“
Tečka lačného ohně z liščích očí mu děkovala. Po vteřině

svůj zrak odvrátil. Ne: raději ne: zase brzy.
„Poklona,“ řekl, hýbaje se z krámu.
„Poklona, pane.“
Nikde známky. Pryč. Co na tom?
Ubíral se zpět Dorsetskou ulicí, vážně čta. Agendath Netaim:

kolonisační společnost. Aby koupila ohromné písečné pozemky
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od turecké vlády a osázela je eukalyptovými stromy. Výtečné pro
stín, jako topivo a jako stavební dřevo. Pomorančové háje a
nesmírná melounová pole severně od Jaffy. Zaplatíte osm marek
a společnost vám osází dunam země olivami, pomerančovníky,
mandlovníky

nebo citronovníky. Olivy levnější: pomerančovníky
potřebují umělého zavodňování. Každého roku dostanete zásilku
úrody. Vaše jméno je doživotně zanese seno do knihy majitelů
společnosti. Můžete zaplatili deset na hotovosti a zbytek v ročních
splátkách. Bleibtreustrasse 34, Berlin, W, 15.

Nic z toho. Ale dobrá myšlenka v tom.
Podíval se na dobytek, zamžený ve stříbřitém horku.

Stříbrem poprášené olivovníky. Klidné dlouhé dny: prořezávání,
zrání.

Olivy se balí do džbánů, he? Zbylo mi jich několik od
Andrewse. Molly je vyplivovala. Teď už jim přišla na chut.
Pomeranče v hedvábném papíře balí se do lištových beden.
Citrony také. Je-li pak ještě ubohý Citron v Saint Kevin’s Parade
na světě? A Mastiansky s tou starou citerou. Krásné večery to
tenkrát bývaly. Molly v Citronově pletené židli. Příjemně se drží,
chladné voskové plody, zvedni je k nosu a čichni k vůni. Právě
taková, těžká, sladká, divoká vůně. Pořád stejně, rok co rok. A
platily prý vysoko, říkal mi Moisel. Arbutus Place, Pleasants
Street, hezké staré časy. Musí prý býti bez chybičky, povídal. Až
z takové dálky: Španělsko, Gibraltar, Středozemní moře, Levante.
Bedny narovnané na nábřeží v Jaffě, jeden chlap je zaškrtává v
knížce, přístavní dělníci v umazaných pracovních plundrách jimi
strkají. Ten jak pak se jmenuje z. Máucta? Nevidí mne. Trochu
otrava znát někoho jen tolik, že ho zdravíme. Ze zadu vypadá
jako norský kapitán. Jestlipak ho dnes potkám. Kropicí vůz. Aby
nadběhli dešti. Na zemi jakož i na nebesích.

Mrak začal zastírali slunce pomalu, úplně, pomalu. Šedivý.
Daleký.
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Ne, to není jen tak. Jalová půda holá poušt. Vulkanické
jezero, mrtvé moře : bez ryb, bez rostlin, zapadlé hluboko do země.
Žádný vítr by nezvedl ony vlny, šedivě kovové, jedovaté parnaté
vody. Síra říkali tomu, co pršelo na zem: města na nížině: Sodoma,
Gommora, Edom. Vesměs mrtvá jména. Mrtvé moře v mrtvé
zemi, šedivé a staré. Už staré. Nesla nejstarší, první plémě.
Shrbená stará bába přešla přes ulici od Cassidyho, třímajíc za
hrdlo láhev samožitné. Nejstarší národ. Rozešli se daleko,
bloudíce po celé zemi, ze zajetí do zajetí, množili se, umírali, rodili
se všude. Tak tam teď leží. Teď už nemůže roditi. Mrtvá: stará
žena: šedá propadlá kunda světa.

Zpuštění.
Šedivá hrůza se zakousla do jeho těla. Složiv list do kapsy,

zabočil do Eccles Street, pospíchaje domů. Žilami mu projížděl
studený olej, promrazoval jeho krev. Stáří, jež ho prokládá solným
pláštěm. Nuže, už jsem doma. Škaredě v ústech ráno, škaredé
představy. Vstal jsem levou nohou z postele. Musím znovu začíti s
těmi Sandowovými cviky. Na rukou se spouštět. Trudovité hnědé
cihlové domy. Číslo osmdesát dosud nepronajato. Proč to? Žádá
se z něho pouze dvacetosm. Towers, Battersley, North,
MacArthur: okna obývacího pokoje polepená návěstími. Náplasti
na bolavém oku. Už abych čichal jemnou páru z čaje, výpary z
rendlíku, prskající máslo. Už abych byl u jejího bohatého, postelí
rozehřátého těla. Ano, ano.

Z Berkeley Road přiběhlo jaré teplé sluneční světlo, rychle, v
útlých sandálech, po rozjasňujícím se chodníku. Utíká, utíká mi
naproti, dívka se zlatými vlasy, vlajícími ve větru.

Na podlaze předsíně dva dopisy a jeden lístek. Shýbl se a
posbíral je. Paní Marion Bloomová. Jeho zrychlené srdce se rázem
zpomalilo. Smělá ruka. Paní Marion.

„Poldy!“
Vstupuje do ložnice, přivřel na půl oči a kráčel teplým žlutým

šerem k její rozcuchané hlavě.
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„Komu jsou ty dopisy?“
Podíval se na ně. Mullingar. Milly.
„Jeden je mně od Milly,“ řekl opatrně, „a zde lístek tobě. A

dopis zde máš.“
Položil její lístek a dopis na cvilinkovou ložní pokrývku ke

křivce jejích kolen.
„Mám ti vyhrnout roletu?“
Mírně poškubávaje roletou, vytáhl ji do půl okna, a jeho

dozadu hledící oko ji vidělo, jak se podívala na dopis a zastrčila jej
pod polštář.

„Stačí?“ otázal se, obrátiv se.
Čtla lístek, opřená o lokty.
„Dostala ty věci,“ řekla.
Čekal, až odložila lístek a zase se pomalu smotala zpět s

blaženým povzdechem.
„Pospěš s tím čajem,“ řekla. „Jsem leklá žízní.“
„Voda už vaří,“ řekl.
On však zaváhal, než uklidil její židli: její proužkovanou

spodničku, pohozené špinavé prádlo; a vysadil všechno v náruči
do nohou postele.

Když šel dolů po kuchyňských schodech, zavolala:
„Poldy!“
„Co chceš?“
„Vypař čajník.“
Už jistě vře: chochol páry tryskal ze zobáku. Vypařil pak a

vypláchl čajník a nasypal do něho čtyry plné lžíce čaje, nahnul
potom kotlík a nechal vodu na něj vytékati. Postaviv jej, aby
odstál, sundal vodu a přimáčkl pánvici na žhavé uhlí a pozoroval,
jak kus másla po něm splynul a rozpouštěl se. Zatím co rozbaloval
ledvinky, kočka na něho hladově mňoukala. Když se jí dává příliš
mnoho masa, přestane chytat myši. Že prý nežerou vepřové.
Košer. Tu máš. Nechal krví umazaný papír spadnouti k ní a pustil
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ledvinky doprostřed sykající máselné šťávy. Pepř. Posypal je mezi
prsty, do kruhu, z otlučeného kalíšku na vejce.

Pak rozřezal svůj dopis, přelétl stránku až dolů a obrátil.
Díky: v nové čepici: pan Coghlan: výlet na Lough Owel: mladý
student: Setsa Boylana dívky z pláže.

Čaj byl odmočený. Naplnil si svůj knírový šálek z na-
podobeného korunkového derbyjského porculánu, usmívaje se.
Dárek k narozeninám od milé Milly. Teprve pět jí tenkrát bylo.
Ne, počkej: čtyry. Já jí dal ten náhrdelník z embroidu, co jej
přetrhla. Jak jsem jí dával do dopisní schránky kousky složeného
hnědého papíru. Usmíval se, nalévaje čaj.

O, Milly Bloomová, tys miláček můj drahý, jak v zrcadle se v
tobě shlížím den co den, i chudou jak myš kostelní bych raději tě
chtěl než Káťu Keoghovou s jejím oslem, sadem.

Dobrácký starý profesor Goodwin. Hrozné, tak na stará
kolena. Ale jinak galantní starý chlapík. Jak po sta- rosvětsku
se Molly ukláněl, když odcházela s podia. A to zrcátko v jeho
cylindru. Tenkrát večer, když jej Milly přinesla s sebou domů.
Aha, podívejte se, co jsem našla v klobouku profesora Goodwina.
Nasmáli jsme se všichni. Už tenkrát propukalo pohlaví. Žába,
jako rarach byla.

Zabodl do ledvinek vidličku a plácl jimi na druhou stranu:
pak urovnal čajník na podnos. Jeho vypouklina bouchla, když
jej zvedl. Je na něm všecko? Chléb s máslem, čtyry, cukr, lžička,
její smetana. Ano. Nesl jej nahoru, palec maje zaháknut do ucha
čajníku.

Rozevřev dveře šťouchnutím kolena, zanesl podnos do
ložnice a postavil jej na židli u hlav postele.

Mosazné kotouče se rozdrnčely, jak se prudce vztyčila,
loktem opřena o polštář. Pohlížel klidně dolů na její objemnost
a mezi její veliké měkké prsy, jež se svažovaly uvnitř její noční
košile jako kozí vemena. Teplota jejího ležícího těla vystupovala
do vzduchu a mísila se s vůní čaje, který nalévala.
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Z pod promáčknutého polštáře vykukoval pruh roztržené
obálky. Zastaviv se na odchodu, zůstal, aby urovnal ložní
přikrývku.

„Od koho je to psaní,“ otázal se.
Smělá ruka. Marion.
„Och, od Boylana,“ řekla. „Přinese mi program.“
„Co budeš zpívat?“
„La ci darem s J. C. Doylem,“ řekla. „Starou sladkou píseň

lásky.“
Její plné rty se usmívaly, pijíce. Trochu vyčichle to kadidlo

voní druhý den. Jako shnilá voda ve květinové váze.
„Nechceš, abych ti trochu otevřel okno?“
Zastrčivši do úst přeložený kousek chleba, zeptala se:
„V kolik je pohřeb?“
„V jedenáct, tuším. Nečti jsem ještě noviny.“
Sleduje její ukazující prst, zvedl s postele nohavici jejích

ušpiněných spodků. Ne? Tedy ten pokroucený šedý podvazek
zasmyknutý okolo punčochy: zmačkané, oblýskané chodidlo.

„Ne, tu knihu.“
Druhá punčocha. Její spodnička.
„Asi spadla na zem,“ řekla.
Hmatal sem, hmatal tam. Voglio et non vorrei. Jestlipak to

vyslovuje správně: voglio. Není v posteli. Asi sklouzla na zem.
Shýbl se a nadzvedl záclonu lůžka. Kniha, spadlá, ležela roztažena
na bříšku pomorančově meandrované noční nádoby.

„Půjč sem,“ řekla. „Založila jsem si ji. Je tam nějaké slovo, na
které jsem se tě chtěla zeptat.“

Polkla doušek čaje z šálku, drženého za neouško a hbitě
otřevši konečky prstů o přikrývku, jala se chutné tvárné maso.
Upečené na chlup. Pak ukrajoval kostky chleba, namáčel po jedné
do šťávy a dával do úst. Co to tam bylo o nějakém mladém
studentovi a výletě?
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Rozložil dopis vedle sebe na stole a čta jej, zvolna žvýkal,
namočil další kostku chleba do omáčky a povznesl ji k ústům.

Drahý papínku!
Mockrát Ti děkuji za skvostný dárek k narozeninám. Sluší mi

nádherně. Kdekdo říká, že jsem v té nové čepici hotová fešanda.
Dostala jsem mamčinu skvostnou krabici smetanových bonbonů
a píši, abych. Jsou báječné. Já se teď ohromně tužím ve
fotografování. Pan Coghlan mne vzal včera a svou paní, pošlu
Vám ji, až bude vyvolaná. Včera jsme měli ohromné kšefty. Byl
trh a měli jsme natřísknuto venkovskými bambulandami.V
pondělí jedeme s několika přáteli na lough Owel na společný
výlet. Mami pozdrav a tobě velikou pusu a díky. Slyším je pod
sebou u klavíru. U Grevillského erbu má být v sobotu koncert.
Je zde jeden mladý student chodí sem někdy večer jmenuje se
Bannon jeho bratranci nebo co, jsou veliká zvířata zpívá tu
písničku od Boylana (málem by mně bylo z péra vyskočilo Setsa
Boylana) o těch dívkách z pláže. Řekněte mu, že ho milá Milly
srdečně pozdravuje. Tak už musím skončit, mějte se dobře.

Vaše milující dcera
MILLY
D. Promiňte chyby. Mám tuze na spěch. Pápá.
M.
Včera patnáct let. A zvláštní, také patnáctého. Její první

narozeniny mimo domov. Odloučení. Pamatuji se ještě na letní
jitro, kdy se narodila, jak jsem utíkal vyburcovat paní
Thorntonovou v Denzille Streetu. Bodrá stará žena. Spoustám
dětí asi již pomohla na svět. Věděla od počátku, že ubohý
Rudoušek nezůstane. No což, Bůh je dobrý, pane. Věděla to hned.
Bylo by mu teď jedenáct, kdyby zůstal.

Jeho prázdná tvář se žalostivě zahleděla na doušku. Promiňte
chyby. Na spěch. Klavír pod sebou. Zapalují se jí lýtka. Kravál s
ní v kavárně XL k vůli náramku. Nechtěla jíst cukroví ani mluvit
ani se podívat, svéhlavička. Namáčel další kostky chleba do šťávy
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a kousek po kousku ujídal z ledvinek. Dvanáct a půl týdně. Ne
zrovna mnoho. Ale mohlo by to být horší. Varietní jeviště. Mladý
student. Napil se doušek prochladlého čaje, aby spláchl jídlo. Pak
znovu přečti dopis. Dvakrát.

Inu přece umí na sebe dát sama pozor. Ale jestliže ne? Ne,
dosud se nic nestalo. Ovšem, že by se mohlo stát. Ale nač si dělat
starosti, dokud nic není. Je v ní zašitý čert. Jak její štíhlé nožky
běžely do schodů. Osud. Právě dozrává. Ješitná: velice.

Usmál se v starostlivé lásce na kuchyňské okno. Ten den,
když jsem ji na ulici přistihl, jak se štípe do tváří, aby zčervenaly.
Trochu nedokrevná. Příliš dlouho živená mlékem. Tenkrát na
Králi Erinu okolo Kishské výspy. Zatracená stará rachotina, jak
sebou házela. Ani za mák strachu. Její bledě modrá stuha vlála
větrem s jejími vlasy.

V líčkách dvé dolíčků, kadeří žeň, hlava se zatočí, když zříš ji
jen.

Dívky z pláže. Roztržená obálka. Ruce zastrčené do kapes
u kalhot, nějaký drožkář den volno, zpíval. Domácí přítel. Ju,
povídal. Nábřeží s lampami, letní večer, kapela.

Ty dívky, ty dívky, ty krásné dívky z pláže .
sadil, pohlédl skulinou vzhůru na okno sousedního domu.

Král je ve svém kontoaru. Nikoho.
Přidřepnuv na záchodové sedadlo, rozdělal časopis a obracel

listy na svých obnažených kolenou. Něco nového a snadného.
Není tuze naspěch. Pozdržím to trochu. Naše cenou poctěná
povídka. Matchamův mistrovský kousek. Napsal Philip Beaufoy,
Playgers’ Club, Londýn. Honorář guineu za sloupec byl nabídnut
spisovateli. Tři a půl. Tři libry a tři. Tři libry třináct a půl.

Ovládaje se, klidně čti, první sloupec, pak popouštěje, ale
trochu zadržuje, jal se čisti druhý. Uprostřed povolil poslední jeho
odpor a nechal se vnitřnosti klidně vyprázdniti, při čemž čti dále,
čti trpělivě dále ona lehká zácpa, co jsem měl včera, úplně zmizela
pryč. Doufám, že není příliš veliká, abych znovu dostal
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hemoroidy. Ne, akorát. Táák. Ach! Na dubovou jedna tableta
cascary sagrady. Život by mohl býti tak. Nehnulo to jím ani ho to
nedojalo, ale bylo to něco živého a hezkého. Co se teď všechno
tiskne. Okurková sezóna. Čti dále, sedě nad vlastním zápachem,
vystupujícím k němu. Rozhodně hezké. Mátohám často myslí na
mistrovský kousek, jímž získal smavou čarodějnici, která nyní.
Začíná se a končí mravoučně. Ruku v ruce. Šikovné. Přelétl znovu
od konce, co přečti a cítě, jak z něho klidně odtéká voda, dobro-
srdečné záviděl panu Beaufoyovi, který to napsal a dostal za to
honorář tři libry třináct šilinků a půl.

Mohl bych také stlouci nějakou črtu. Napsali manželé
Bloomovi. Vynalézti povídku na nějaké přísloví, které? Čas, kdy
jsem se snažil zachytit na manžetě, co říká při oblékání. Nerad
se strojím s ní. Uřízl jsem se při holeni. Kouše se do dolního
rtu, když zašpendluje rozparek sukně. Zápis. 9T5: Už ti Roberts
zaplatil? 9.20: Co měla na sobě Gretta Conroyová ? 9.23: Co mne
to posedlo, že jsem si koupila tento hřeben? 9.24: Jsem paní
Thorntonovou v Denzille Streetu. Bodrá stará žena. Spoustám
dětí asi již pomohla na svět. Věděla od počátku, že ubohý
Rudoušek nezůstane. No což, Bůh je dobrý, pane. Věděla to hned.
Bylo by mu teď jedenáct, kdyby zůstal.

Jeho prázdná tvář se žalostivě zahleděla na doušku. Promiňte
chyby. Na spěch. Klavír pod sebou. Zapalují se jí lýtka. Kravál s
ní v kavárně XL k vůli náramku. Nechtěla jíst cukroví ani mluvit
ani se podívat, svéhlavička. Namáčel další kostky chleba do šťávy
a kousek po kousku ujídal z ledvinek. Dvanáct a půl týdně. Ne
zrovna mnoho. Ale mohlo by to být horší. Varietní jeviště. Mladý
student. Napil se doušek prochladlého čaje, aby spláchl jídlo. Pak
znovu přečti dopis. Dvakrát.

Inu přece umí na sebe dát sama pozor. Ale jestliže ne? Ne,
dosud se nic nestalo. Ovšem, že by se mohlo stát. Ale nač si dělat
starosti, dokud nic není. Je v ní zašitý čert. Jak její štíhlé nožky
běžely do schodů. Osud. Právě dozrává. Ješitná: velice.
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Usmál se v starostlivé lásce na kuchyňské okno. Ten den,
když jsem ji na ulici přistihl, jak se štípe do tváří, aby zčervenaly.
Trochu nedokrevná. Příliš dlouho živená mlékem. Tenkrát na
Králi Erinu okolo Kishské výspy. Zatracená stará rachotina, jak
sebou házela. Ani za mák strachu. Její bledě modrá stuha vlála
větrem s jejími vlasy.

V líčkách dvé dolíčků, kadeří žeň, hlava se zatočí, když zříš ji
jen.

Dívky z pláže. Roztržená obálka. Ruce zastrčené do kapes
u kalhot, nějaký drožkář den volno, zpíval. Domácí přítel. Ju,
povídal. Nábřeží s lampami, letní večer, kapela.

Ty dívky, ty dívky, ty krásné dívky z pláže.

Milly také. Mladé polibky: první: Teď už dávno pryč. Paní
Marion. Čte teď, opřena zády, počítá prameny svých vlasů,
usmívá se, zaplétá je.

Měkká mdlobná lítost se mu rozlila páteří a vzrůstala. Dojde
k tomu, ano. Zabránit. Zbytečné: nemohu se hnouti. Sladké lehké
rty dívčí. Také k tomu dojde. Cítil, jak se mdloba jím roztékavě
šíří. Zbytečné se teď hýbat. Rty líbané, líbají, jsou líbány. Plné
přilnavé rty ženské.

Lépe jí tam, kde je teď: pryč. Zaměstnat ji. Chtěla pejska pro
zábavu. Mohl bych si k ní někdy zajet. V srpnu bankovní svátek,
jen dvaapůl zpáteční. Ale ještě šest neděl. Snad na novinářskou
legitimaci. Nebo skrze M’Coye.

Vyčistivši celý svůj kožíšek, vrátila se kočka ke zkrvavenému
papíru, očmuchala jej a důstojně šla ke dveřím. Podívala se zpět
na něho, mňoukajíc. Chce ven. Čekává někdy u dveří, až jí někdo
otevře. Ať čeká. Šije jí to. Elektrická. Bouře ve vzduchu.
Obrácená zády k ohni si také vymyla ouška.
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Pocítil plnost, těžkost; pak se vnitřnostem potichu ulehčilo.
Postavil se, odepjal pás kalhot. Kočka na něho zamňoukala.

„Miau!“ řekl jako odpověd. „Počkej, až budu hotov.“
Těžkost: bude horký den. Komupak by se chtělo štrachat se s

tím až nahoru.
Noviny. Rád si počti na velké. Jen aby nějaká opice netloukla,

až tam budu.
V zásuvce stolu našel staré číslo Titbits. Složil je pod paždí,

šel ke dveřím a otevřel je. Kočka se rozběhla do schodů tichými
skoky. Aha, chtěla jít nahoru, smotat se do klubíčka v posteli.

Naslouchaje slyšel její hlas:
„Pojd sem, čiči, čiči pojd.“
Vyšel zadními dveřmi ven do zahrady: stanul a naslouchal

směrem k sousední zahrádce. Nic se neozývá. Snad věší venku
prádlo na šňůru. Služka byla v zahradě. Krásný den.

Shýbnul se k zemi, aby se podíval na hubený záhon máty
zelené, jež rostla podél zdi. Postavím tam besídku. Fasol turecký.
Loubinec břečťanový. Třeba celou zahradu znovu pohnojit,
mizerná půda. Posypat játry sirnými. Každá půda taková bez
hnojivá. Kuchyňské splašky. Jíl, copak se to dává? Slepice v
sousední zahradě. Jejich trus velmi dobrý na povrchové mrvení.
Ale nejlepší ze všeho je od hovězího dobytka, zvláště když se krmí
těmi pokrutinami. Slaměný hnůj. Nejlepší prostředek k čištění
dámských rukaviček z koziny. Špína čistí. Popelem také. Zúrodnit
celou zahradu. Tam do toho rohu naset hrachu. Salátu. Byla by
pořád čerstvá zelenina. Ale mají také své nevýhody, ty zahrady. Ta
včela či masařka zde, tenkrát o svatodušním pondělí.

Kráčel dále. Kde mám klobouk, mimochodem? Asi jsem jej
dal zase na věšák. Anebo jej pověsil nahoře. Zvláštní, vůbec se
nepamatuji. Věšák v předsíni příliš plný. Čtyry deštníky, její
nepromokavý plášť. Sbíral jsem ty dopisy. Zvonek v krámě
Dragově zvoní. Podivné, co jsem si zrovna v tu chvíli myslil.
Hnědé, brilantinou namazané vlasy nad jeho límcem. Právě se
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umyl a vystrojil. Budu-li pak mít dnes ráno kdy jít do lázní. Tara
Street. Ten jejich pokladník prý pomohl Jamesovi Stephensovi
pláchnout. O’Brien se jmenuje.

Hluboký hlas má ten člověk, Dlugacz. Agenda jak to je? No
tak, slečinko. Blouznivec.

Kopl do chatrných dvířek hajzlu, že se otevřela. Raději dát
pozor, abych si ty kalhoty neumazal na pohřeb. Vešel do boudy,
skloniv hlavu pod nízkým povalem. Nechav dveře dokořán,
odepjal kšandy uprostřed pachu plesnivého vápenného nátěru a
starých pavučin. Než se posadil, pohlédl skulinou vzhůru na okno
sousedního domu. Král je ve svém kontoaru. Nikoho.

Přidřepnuv na záchodové sedadlo, rozdělal časopis a obracel
listy na svých obnažených kolenou. Něco nového a snadného.
Není tuze naspěch. Pozdržím to trochu. Naše cenou poctěná
povídka. Matchamův mistrovský kousek. Napsal Philip Beaufoy,
Playgers’ Club, Londýn. Honorář guineu za sloupec byl nabídnut
spisovateli. Tři a půl. Tři libry a tři. Tři libry třináct a půl.

Ovládaje se, klidně ctl, první sloupec, pak popouštěje, ale
trochu zadržuje, jal se čísti druhý. Uprostřed povolil poslední jeho
odpor a nechal se vnitřnosti klidně vyprázdnili, při čemž čtl dále,
čtl trpělivě dále ona lehká zácpa, co jsem měl včera, úplně zmizela
pryč. Doufám, že není příliš veliká, abych znovu dostal
hemoroidy. Ne, akorát. Táák. Ach! Na dubovou jedna tableta
cascary sagrady. Život by mohl býti tak. Nehnulo to jím ani ho to
nedojalo, ale bylo to něco živého a hezkého. Co se teď všechno
tiskne. Okurková sezóna. Čti dále, sedě nad vlastním zápachem,
vystupujícím k němu. Rozhodně hezké. Matcham často myslí na
mistrovský kousek, jímž získal smavou čarodějnici, která nyní.
Začíná se a končí mravoučně. Ruku v ruce. Šikovné. Přelétl znovu
od konce, co přečti a cítě, jak z něho klidně odtéká voda, dobro-
srdečné záviděl panu Beaufoyovi, který to napsal a dostal za to
honorář tři libry třináct šilinků a půl.

Mohl bych také stlouci nějakou črtu. Napsali manželé
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Bloomovi. Vynalézti povídku na nějaké přísloví, které? Čas, kdy
jsem se snažil zachytit na manžetě, co říká při oblékání. Nerad
se strojím s ní. Uřízl jsem se při holení. Kouše se do dolního
rtu, když zašpendluje rozparek sukně. Zápis. 9.15: Už ti Roberts
zaplatil? 9.20: Co měla na sobě Gretta Conroyová ? 9.23: Co mne
to posedlo, že jsem si koupila tento hřeben? 9.24: Jsem nafouklá
po tom zelí. Lakovaná kůže jejího střevíce na jednom místě
zaprášená.

Rychle utírá střídavě obě špičky střevíce o lýtko v punčoše.
Tenkrát ráno po dobročinné taneční zábavě, když Mayova kapela
hrála. Ponchielliho tanec hodin. Vysvětlil, že ranní hodiny,
polední, pak se blíží večerní, pak noční hodiny. Myje si zuby. To
byl první večer. Hlava se jí točila. Hůlčičky jejího vějíře klapaly.

Stojí si ten Boylan dobře? Má peníze. Proč? Zpozorovala
jsem, že jeho dech při tanci má dobrou vůni. Zbytečné tedy chodit
okolo kaše. Zmiň se o tom. Zvláštní hudba ta včera večer. Zrcadlo
bylo ve stínu. Rychle otřela své ruční zrcádko o vlněnou vestu na
svých plných houpavých vnadách. Koukala do něho. Čárky od
očí. Ale nějak to šlo pořád šejdrem.

Večerní hodiny, dívky v šedivém flóru. Pak noční hodiny
černé s dýkami a maskami na očích. Básnický nápad, růžové, pak
zlaté, pak šedivé, pak černé. Ale také věrné podle života. Den, pak
noc.

Zostra utrhl polovinu cenou odměněné povídky a utřel se jí.
Vytáhnuv pak kalhoty, opásal se, zapjal kšandy a knoflíky.

Přitáhl škubavě k sobě chatrné dveře záchodu a vyšel ze šera na
vzduch.

Na jasném světle, lehčí a osvěžen na údech, bedlivě si
prohlédl své černé kalhoty, konce, kolena zpředu, kolena zezadu.
V kolik hodin je pohřeb? Radši se podívat do novin.

Zaskřípění a temné zahrčení vysoko nahoře ve vzduchu.
Zvony Svatojirského kostela. Odbíjely hodinu: dunivý mocný
kov.
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Bimbam! Bimbam!
Bimbam! Bimbam!
Bimbam! Bimbam!

Tři čtvrtě na. Hle, teď znovu: svrchní tón následuje
vzduchem. Terce.

Chudák Dignam!
Mimo nákladní auta na nábřeží Sira Johna Rogersona Bloom

kráčel usedle, mimo Windmill Lana, Leaskův závod pro lisování
lněného semene, poštovní a telegrafní úřad. Také mohla dát tu
adresu. A okolo Námořnického domova. Odbočil od ranního
lomozu nábřeží a kráčel Lime Streetem. U Brady’s Cottages
brousil jirchářský učeň, kbelík s odpadky koží maje zavěšený na
ruce, kouře rozžvýkaného slavíka. Menší děvčátko s
ekzematickými jizvami na čele si ho obhlíželo, netečně držíc v
ruce otlučenou obruč. Řekni mu, že bude-li kouřit, neporoste.
Och, nech ho! Nemá asi ustláno na růžích. Čeká před hospo-
dami, aby tátu přivedl domů. Pojd domů k mámě, táto. Mrtvá
hodina: nebude jich tam mnoho. Přešel Townsend Street, minul
zakaboněnou fasádu Bethelu. El, ano; dům bo: Alef, Beth. A
kolem pohřebního ústavu Nicholsova. V jedenáct hodin bude.
Času dost. To jistě Corny Kelleher ten kšeft zprostředkoval
0’Neillovi. Zpívá se zavřenýma očima. Potkal jsem ji jednou v
parku. Po tmě. Po tmě jsou všechny kr. Policejní náhončí. Udala
mi tenkrát své jméno a adresu s mým tramtarara, tramtara tá. Och,
jistě mu jej dohodil on. Pohřbí ho lacino a jak by se to mohlo
nazvat. S mým tramtara, tramtara, tramtara, tramtara.

Na Westland Row se zastavil před výlohou Belfastské a
orientální společnosti pro obchod s čajem a čti si nápisy na
balíčkách v olovnatém papíře: vybraná směs, nejjemnější jakost,
rodinný čaj. Poněkud teplo. Čaj. Musím si ho opatřit od Torna
Kernana. Nemohu mu přece o něj říkat při pohřbu. Zatím co
jeho oči ještě čtly, zálibně sundal klobouk, klidně vdechuje svou
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vlasovou pomádu a pravou rukou s pomalou graciesností přeběhl
čelo a vlasy. Velmi teplé ráno. Pod svými spuštěnými víčky jeho
oči našly malounký oblouk kožené pásky uvnitř jeho
prvotřídního klob. Právě tam. Jeho pravá ruka se snesla do dýnka
klobouka. Jeho prsty rychle našly za páskou navštívenku a
přestěhovaly ji do kapsy u vesty.

Tak teplo. Jeho pravá ruka ještě jednou pozvolněji přeběhla:
vybraná směs, sestavená z nejjemnějších ceylonských známek.
Daleký východ. Musí tam být krásně: zahrada světa, plave se na
velikých líných listech, kakty, květnaté lučiny, hadovité liany, jak
se jim říká. Cinghalové povalující se na slunci, v dolce far niente.
Po celý den ani prstem nehnou. Ze dvanácti měsíců prospí šest.
Příliš horko, než aby se hádali. Vliv podnebí. Lethargie. Květy
nečinnosti. Vzduch z většiny vyživuje. Azotum. Skleníky v
Botanických zahradách. Citlivé rostliny. Vodní lilie. Plátky příliš
unavené, než aby. Spavá nemoc ve vzduchu. Chodí se po
růžových lupenech. Kdepak tam chtít jíst drštky nebo kravské
paznehty. Kde to byl, ten chlap, co jsem ho viděl někde na
obrázku? Aha, na Mrtvém moři, plul na znaku a čtl knížku pod
otevřeným slunečníkem. Člověk by se nepotopil, i kdyby chtěl:
tak hustá od soli. Protože váha vody, ne, váha těla ve vodě se
rovná váze vo. Anebo to jest objem, jenž se rovná váze? Je to
nějaký zákon, zní nějak tak podobně. Vance na střední škole?
vždycky lámal klouby prstů, když vyučoval. Středoškolská
osnova. Praskající osnova. Co vlastně je váha, řekne-li člověk
váha ? Třicet dvě stopy za vteřinu, za vteřinu. Zákon padajících
těles: za vteřinu, za vteřinu. Všechna padají k zemi. Na zeměkouli.
Je to síla gravitace, to jest váha.

Odbočil a loudal se na druhou stranu ulice. Jak to šla se
svými klobásami? Asi takhle nějak. V chůzi vyndal z boční kapsy
složeného Freemaria, rozdělal jej, smotal jej po délce v tyčinku
a při každém loudavém kroku jím klepl do nohavice. Tvářil se
lhostejně: jen zaskočit a podívat se. Za vteřinu, za vteřinu. Za
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vteřinu znamená, že za každou vteřinu. S okraje chodníku vrhl
ostrý pohled dveřmi poštovního úřadu. Schránka pro pozdní
poštu. Hodte sem. Nikdo tam není.

Podal visitku mosazným okénkem v přepážce.
„Jsou zde pro mne nějaké dopisy?“ ptal se.
Zatím co poštovní úřednice prohledávala přihrádku, díval se

na verbířský plakát s vojáky všeho druhu v plné parádě: a přidržev
koneček tyčinky ke chřípím, čichal vůni čerstvě potištěného
hadrového papíru. Asi nebude odpověd. Zašel jsem posledně
příliš daleko.

Poštovní úřednice mu podala přepážkou zpět jeho visitku a
dopis. Poděkoval jí a rychle pohlédl na obálku, psanou na stroji.

Pan Henry Flower,
poštovní úřad Westland Row
Zde. P. R.
Alespoň odpověd. Zastrčil visitku a dopis do postranní

kapsy, znovu přehlížeje vojáky v parádě. Kde je pluk starého
Tweedyho? Odstavený voják: Tamhle: medvědí čepice a kohoutí
chochol. Ne, to je granátník. Špičaté výložky na rukávech. Tam
je: královští dublinští střelci. Černokabátníci. Příliš okázalé. Proto
asi ženské za nimi tak běhají. Uniforma. Snadnější je naverbovat
a vycvičit. Poslední dopis Maud Gonneové, že by se večer neměli
pouštět do O’Connell Street: hanba našeho irského hlavního
města. Griffithů list teď zpívá stejnou písničku: armáda, zamořená
pohlavními chorobami: zámořská nebo zápolomořská říše.
Vypadají napolo upečení: jako hypnotisovaní. Čelem vpřed.
Pozor krok. Postel: ostel; stůl: ůl. Královský pluk. Člověk ho
nikdy nevidí oblečeného za hasiče nebo policajta. Za zednáře ano.

Vyloudal se z poštovního úřadu a zabočil napravo. Jalové
řeči: jako by to něco spravilo. Jeho ruka vjela do kapsy a
ukazováček se podle hmatu vsunul pod zadní přehyb obálky,
kterou po kousku roztrhával. Ženy si dávají takový pozor, nevím,
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zdali. Jeho prsty vytáhly psaní a obálku v kapse zmačkaly. Něco na
něm přišpendleného: asi fotografie. Vlasy? Ne.

M’Coy. Rychle se ho zbavit. Zašel bych s ním s cesty. Člověk
nenávidí společnost, když.

„Nazdar, Bloome. Kam se hrnete?“
„Nazdar, M’Coyi. Nikam tak obzvlášť.“
„Jak se máme?“
„Dobře. A vy?“
„Jen tak že to ulézá,“ řekl M’Coy.
Oči maje upřeny na černou vázanku a šaty, otázal se s tichou

vážností:
„Stalo se něco… doufám, že nic smutného? Vidím., že jste…“
„O ne,“ řekl Bloom. „Víte, chudák Dignam. Má dnes

pohřeb.“
„Bodejť, ubožák. Tak to chodí. V kolik hodin?“
Fotografie to není. Snad nějaký odznak.
„Je… jedenáct,“ odpověděl Bloom.
„Musím se na něj hledět dostat,“ řekl M’Coy. „Pravíte, že v

jedenáct? Slyšel jsem to teprve včera večer. Kdopak mi honem to
povídal? Holohan. Znáte přece Hoppyho?“

„Znám.“
Bloom pohlédl na druhou stranu ulice na vůz, jenž stál přede

vchodem hotelu Grosvenor. Vrátný nakládal zavazadla mezi
sedadla. Ona stála čekajíc, zatím co muž, manžel, bratr, podobný
jí, hledal po kapsách drobné. Elegantní kabát to je, s tím
shrnovacím límcem, teplý na takový den jako dnes, vypadá jako
látka na houně. Lhostejně si to stojí, s rukama v těch našívaných
kapsách. Jako to nafoukané stvoření na polovém matchi. Ženy
všechny rády kastovnictví, dokud jim člověk nesáhne na jejich
choulostivé místečko. Krása ctnosti nepřidá. Upjaté, i když už
mají podlehnout. Úcty hodná paní a Brutus je úctyhodný muž.
Jen ji jednou mít a hřebínek jí hned spadne.

„Byl jsem s Bobem Doranem, je zase na svém periodickém
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flámu a s jakpak se jmenuje, Bantamem Lyon- sem. U Conwaye
jsme byli.“

Doran, Lyons u Conwaye. Pozvedla ruku v rukavičce k
vlasům. Tu přišel Hoppy. Svlažit si v hrdle. Nahnul hlavu zpět a
dívaje se zpod zacloněných očních víček viděl jasnou jelení kůži
se svítiti v záři, spletené bubínky. Dnes je vidět jasně. Vlhkost ve
vzduchu snad působí, že se vidí do větší dálky. Hovoří kdoví o
čem. Ruka dámy. Na které straně bude nasedat?

A on řekl: „Škoda našeho ubohého přítele Paddyho !“
„Kterého Paddyho?“ řekl jsem. „Ubohého Paddíčka Dignama“
řekl.

Někam na venkov. Pravděpodobně do Broadstone. Vysoké
hnědé botky, šněrovadla visí. Hezky krojená noha. Copak s těmi
drobnými takovou věčnost párá? Vidí, že se dívám. Vždycky
pokukují po druhém. Z nouze Franta dobrý. Dvě želízka v ohni.

„Proč?“ řekl jsem. „Co se s ním stalo?“
Hrdá: bohatá: hedvábné punčochy.
„Ano,“ řekl Bloom.
Odšinul se trochu stranou od mluvící hlavy M’Coyovy.

Bude nastupovat v minutě.
„Co se s ním stalo?“ řekl. ,,Je mrtev“ řekl. A věřte, že nabíral.

,,Jistě Paddy Dignam?“ řekl jsem. Nechtěl jsem tomu věřit, když
jsem to slyšel. Byl jsem s ním ještě minulý pátek nebo čtvrtek u
Archy. „Ano,“ řekl. „Už je tentam. Umřel v pondělí, chudáček.“

Pozor! Pozor! Hedvábí se blýsklo, bohaté, punčochy bílé.
Pozor!

Těžký vůz pouliční dráhy, drnčící na zvonec, se vsunul mezi
ně.

Přišel jsem o to. Hrom do té drnčící potvory. Před nosem
to člověku foukne. Ráj a peri. Vždycky takovou smůlu. Zrovna
v nejlepším. Ta dívka v Eustace Street v průjezdě, v pondělí to
bylo, co si upravovala podvazek. Její přítelkyně ji kryla, aby nebylo
vidět. Esprit de corps. Nuže, na co čumíš?
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„Ano, ano,“ řekl Bloom po hlubokém vzdechu. Zase jedno
pryč.

Tramway přejela. Ujížděli směrem k mostu Loop Line, její
bohatá ruka v rukavičce na ocelovém držadle. Třepotají se,
třepou, kmitají krajky jejího klobouku na slunci: třepoty, třep.

„Milostivé se daří dobře, doufám,“ řekl změněný hlas
M’Coyův.

„Och ano,“ řekl Bloom. „Tiptop, děkuji.“
Bezmyšlenkovitě rozmotal novinovou tyčinku a bez-

myšlenkovitě četl:

Jaká je domácnost bez
masových konserv Plumtreeových ? Neúplná.

S nimi hotový ráj.

„Má paní zrovna dostala engagement. Totiž, není to ještě
hotovo.“

Zase ten kufr. Mimochodem, nic se nestalo. Bohudíky, z toho
už jsem venku.

Bloom otočil své velkovíké oči s nechvátavou přátelskostí.
„Má žena také,“ řekl. „Bude zpívat v moc chic věci v

Ulsterské síni v Belfastu, pětadvacátého.“
„Opravdu?“ řekl M’Coy. „To mne těší, kamaráde. Kdopak to

pořádá?“
Paní Marion Bloomová. Ještě nevstala. Královna byla ve své

ložnici, pojídala chléb a. Nemá knížku. Zčernalé karty s figurami
rozloženy po sedmi podél jejího stehna. Černá dáma světlý muž.
Černé klubko kočičí kožíšek. Utržený proužek obálky.

Lásky
stará sladká píseň
jde lásky stará …
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„Je to jakési tournée, abyste rozuměl,“ řekl Bloom zamyšleně.
Sladká píseň. Utvořili společnost. Dělí se o náklad i výtěžek.

M’Coy přisvědčil, potahuje se za strnisko svého kníru.
„No tak, sama dobrá zpráva,“ řekl.
Pohnul sebou k odchodu.
„Nuže, těší mne, že vám všechno tak hezky klape,“ řekl.

„Doufám, že se ještě někde srazíme.“
„Ano,“ řekl Bloom.
„Abych nezapomněl,“ pravil M’Coy. „Mohl byste mne

přihlásit mezi účastníky na pohřbu, ano ? Rád bych šel, ale možná,
že nebudu moci, víte. Máme případ utonutí v Sandycove, mohlo
by mi to do toho vlézt a jestli se mrtvola najde, budeme muset
ohledávač mrtvol a já tam jít. Tak tam mé jméno hezky šoupněte,
jestliže tam nebudu, ano, prosím vás?“

„Beze všeho,“ řekl Bloom, chystaje se jíti. „Budte bez
starosti.“

„Tak dobře,“ řekl M’Coy vesele. „Děkuji, starý brachu. Šel
bych, kdyby mi to bylo jen trochu možné. Nuže, papá. Stačí pouhé
C. P. M’Coy.“

„Zařídím to, zařídím,“ odpověděl Bloom pevně.
Nedostal se mi na kobylku, ten fouňa. Větří jako ohař.

Lichometník. Kampak se chce hrabat. Kufr, na jaký mám zrovna
zálusk. Kožený. Dvojité rohy, okraje, pákový zámek na dva západy.
Bob Cowley mu půjčil svůj na koncert na wicklowské regatě
minulý rok a od toho dne až do dnešního je s ním ticho jako prase
v žitě.

Loudaje se k Brunswick Street, Bloom se usmíval. Má paní
zrovna dostala eng. Pisklavý nakřaplý soprán. Nos jako oloupaný
sýr. Pro něco ještě dosti hezký: na menší písničky. Jako by byl
vykuchaný. Vy a já, přece víte? Pod jednou pokličkou. Maže med
kolem huby. Člověka by někdy kozel vzal. Copak neslyší ten
rozdíl? Trochu mi to jde proti srsti. Myslel jsem si, že mu tím
Belfastem dám flek. Doufám, že se to s těmi spalničkami tam ne-
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zhorší. Dejme tomu, že by se nechtěla dát přeočkovat. Vaše žena a
má.

Jestli mne naposledy nešpehuje?
Bloom stál na rohu, jeho oči bloudily po mnohobarevných

plakátových prknech. Cantrellovo a Cochraneovo zázvorové
(aromatické) pivo. Letní výprodej u Cleryho. Ne, jde rovně dál.
Hele. Dnes večer Lea: Paní Bandman Palmerová. Rád bych ji v
tom viděl ještě jednou. Včera večer hrála Hamleta. Mužský
představitel. Snad byl Hamlet žena. Proč spáchala Ophelie
sebevraždu? Ubohý tatínek! Jak vždycky vykládal o Kate
Batemanové v té úloze. Před Adelphi v Londýně čekával celé
odpoledne, aby se tam dostal. Rok než jsem se narodil to bylo:
pětašedesát. A Ristori ve Vídni. Jaké je vlastně správné jméno?
Od Mosenthala to je. Že by Rachel? Ne. Výjev, o kterém vždycky
vykládal, kde starý slepý Abrahám poznává jeho hlas a pokládá
mu prsty na tvář.

„Hlas Nathanův! Hlas jeho syna! Slyším hlas Nathana, jenž
opustil svého otce, nechal ho umříti zármutkem a bolem v mé
náruči, který opustil dům svého otce a opustil Boha svého otce.“

Každé slovo je tak hluboké, Leopolde.
Ubohý tatínek! Ubohý člověk. Jsem rád. Nešel jsem do

pokoje, abych se podíval na jeho tvář. Ten den! Och je! Hu! Snad
to pro něho bylo nejlepší.

Bloom zahnul za roh a šel okolo svěšených hlav herek
náhody. Zbytečné dále na to mysliti. Pytlíky s obrokem na
tlamách. Škoda, že jsem potkal toho chlapa M’Coye.

Přišel blíže a slyšel chrupot zlatistého ovsa, tiše žvýkající
zuby. Jejich plné srnčí oči se na něho dívaly, když šel mimo
uprostřed nasládlého ovesného zápachu koňského moče. Jejich
eldorado. Ubohé faky! Po čertech se o co zajímají neb starají, když
tak mají své dlouhé hlavy zastrčené do pytlů s obrokem. Příliš
plní, než aby mluvili. Ale přece jen dostanou v pořádku své žrádlo
a kutě. A vykleštění: mezi jejich kýtami se schlíple klátil pahýl
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z černé guttaperčy. Přes to ještě mohou být nějakým způsobem
šťastní. Zdá se, že jsou to dobrá ubohá hovádka. Jejich ržání přesto
může být velice dráždivě.

Vytáhl z kapsy psaní a složil je do novin, které nesl. Mohl
bych se s ní zrovna zde srazit. Ta postranní ulička bude
bezpečnější.

Šel mimo hospody. Drožkářský útulek. Zvláštní to život ta
potulná drožkařina, za každého počasí, v každou dobu a na každé
místo, bez vlastní vůle. Voglio et non. Rád bych jim dal nějakou
cigaretu. Družní. Zakřiknou několik letmých slabik, když jedou
mimo. Broukal si:

Lá ci darem la mano la la lala lala.

Zabočil do Cumberland Street a popošed několik kroků
dále, zastavil se pod záštitou nádražní zdi. Nikde nikdo. Meadovo
skladiště dřeva. Narovnané trámy. Zříceniny a činžáky. Opatrným
krokem se ubíral přes dětskou školku na zemi s jejím
zapomenutým kamenem. Nikde hříšníka. Poblíž skladiště dřeva
přidřeplé děcko hrálo s mramorovými kuličkami, pošupovalo
mramorku obratným palcem. S teplé okenní římsy je pozorovala
šalomounská číča, mžourající sfinga. Škoda je rušit. Mohamed si
uřízl kus pláště, aby ji nevzbudil. Otevř jej. A kdysi jsem hrával
s mramorovými kuličkami, když jsem chodil do školy k té staré
dámě. Měla ráda resedu. Paní Ellisové. A pan? Otevřel psaní v
novinách.

Květina. Myslím, že to je něja. Žlutá květina s lisovanými
lupénky. Tedy se nezlobí? Co mi píše?

Drahý Henry!
Dostala jsem Tvůj poslední dopis a mnohokrát Ti za něj

děkuji. Je mi líto, že se Ti můj poslední dopis nelíbil. Proč jsi
přikládal ty známky? Hrozně se na Tebe hněvám. Škoda, že Tě
za to nemohu vytrestat. Řekla jsem Ti, že jsi ošklivý, protože to
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druhé slovo se mi nelíbí. Prosím Tě, pověz mi, jaký význam to
slovo doopravdy má. Nejsi doma šťastný, ty můj nebohý, ošklivý
hošíčku? Tolik si přeji, abych Ti nějak mohla pomoci. Prosím,
napiš mi, co si o mne ubohé myslíš. Často myslím, jaké krásné
jméno to máš. Drahý Henry, kdy se přece sejdeme? Myslím na
Tebe tak často, že ani nemáš ponětí. Nikdy jsem se necítila k
žádnému muži přitahována tak jako k Tobě. Připadám si pro to
tak špatnou. Prosím Tě, napiš mi dlouhé psaní a pověz mi více
o sobě. Pamatuj si, že neuděláš-li mi to, vytrestám Tě. Tak teď
tedy víš co Ti udělám, Ty ošklivý, kdybysi mně nepsal. Och jak
se toužím s Tebou sejít. Drahý Henry, neodmítej mou prosbu,
dokud mě nedojde trpělivost. Pak Ti všecko povím. Tak tedy na
shledanou, Ty zlý miláčku. Hrozně mně dnes bolí hlava a odepiš
obratem pošty Tvé toužící

MARTĚ
D. Napiš mi prosím Tě, který parfém užívá Tvá žena. Chci to

vědět.
Utrhl vážně kvítek z jeho špendlíkového zajetí, přičichl k

němu, skoro žádná vůně a dal jej do kapsy nad srdcem.
Květomluva. Mají ji rády, protože nikdo nemůže slyšet. Nebo
otrávená kytice, která ho má zničit. Pak ubíraje se zvolna kupředu,
přečti si dopis znovu, tu a tam si mruče slovo. Hněvám se tulipány
na tebe miláčku kopretina vytrestám tě kaktus jestliže neuděláš
radost ubohé pomněnka jak se toužím fialky s tebou drahý růže až
my brzy anemonka sejíti se všechno ty ošklivý večernice tvá žena
Martin parfém. Když jej celý přečti, vyndal jej z novin a dal jej zpět
do postranní kapsy.

Slabá radost otevřela jeho rty. Změnila se od svého prvního
dopisu. Kdo ví, psala-li jej sama. Hraje si na rozhořčenou: dívka
ze spořádané rodiny jako já, dobré pověsti. Mohli bychom se sejít
některé neděle po růženci. Děkuji, nechci. Obvyklá rozmíška
milenců. Pak by si nohy uběhali. Zlé jako kravál s Molly. Doutník
působí chladivě. Narkoticum. Příště se půjde kousek dále.
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Ošklivý: vytrestati: ovšem že, bojí se slov. Brutální, proč by ne?
Zkusit se to vždycky může. Pokaždé o kousíček.

Přebíraje stále dopis v kapse mezi prsty, vytáhl z něho
špendlík. Obyčejný špendlík, he? Hodil jej na cestu. Někde z
jejích šatů: sešpendlené. Zvláštní, jakou spoustu špendlíků
vždycky mají. Není růže bez trnu.

V hlavě mu ječely dublinské hlasy z periferie. Ty dvě šlundry
tenkrát večer v Coombe, zavěšené do sebe v dešti.

Ach, Marie ztratila od kaťat špendlík. Nevěděla, co udělat,
aby jí nespadly, aby jí nespadly.

Nespadly? Nespadla. Takové hrozné bolení hlavy. To asi má
tetu z Ameriky. Anebo sedí celý den u psacího stroje. Zrakové
napětí špatné pro žaludeční nervy. Který parfum používá tvá
žena? Bodejť, kde pak se člověk může něčeho takového dopídit.

Aby jí nespadly.
Marta, Marie. Viděl jsem ten obraz někde, teď jsem zapomněl

jestli od nějakého mistra nebo prodejný kýč. On sedí v jejich
domě: hovoří. Tajemný. Také ty dvě šlundry v Coombe by
poslouchaly.

Aby jí nespadly.
Hezká večerní nálada. Konec tvým poutem. Pohov si u nás:

klidný soumrak: všechno pusť z hlavy. Zapomeň. Vykládej o
místech, kde jsi byl, o cizích zvycích. Ta druhá, džbán na hlavě,
chystala večeři: ovoce, olivy, krásnou chladnou vodu ze studny,
studená jako kámen, jako díra ve zdi v Ashtown. Musím si příště
vzít papírový pohár, až půjdu na klusácké dostihy. Naslouchá s
velikými černýma měkkýma očima. Povídej jí: více a více:
všechno. Pak povzdech. Dlouhý dlouhý dlouhý klid.

Jda pod podjezdem železnice, vyndal obálku, rychle ji
roztrhal na drobty a rozhodil do jízdní dráhy. Drobty se třepetaly
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od něho, snášely se sirým vzduchem: bílý třepot, pak všecky klesly
k zemi.

Henry Flower. Člověk by docela stejně mohl roztrhati šek na
sto liber. Prostě kus papíru. Lord Iveagh jednou inkasoval v Irské
bance sedmimístný šek na milion liber.

Ukazuje, kolik peněz se dá vytřískat z porteru. A druhý bratr,
lord Ardilaun, prý si musí převlékat košili čtyrykrát denně. Kůže,
ze které se líhnou vši a hmyz. Milion liber, počkat chvilku. Dvě
pence pinta, čtyry pence čtvrtka, osm pencí gallon porteru, ne,
jeden a čtyry pence gallon porteru. Dvacet děleno jedním a
čtyřmi: asi patnáctkrát. Ano, správné. Patnáct milionů sudů
porteru.

Copak to říkám sudů? Gallonů. Ale stejně přibližně milion
sudů.

Nad jeho hlavou těžce se rozduněl přijíždějící vlak, vůz za
vozem. V jeho hlavě žuchaly sudy: temný porter šplouchal a
ztloukal se uvnitř. Čepy vyskočily z otvorů a vyřinula se ohromná
tmavá potopa, stékala se, vinula se blátivými nížinami po celé
rovné zemi, líné prohlubňovité víry, unášející širokolisté květy
pěny.

Došel k otevřeným zadním dveřím kostela Všech Svatých.
Vkročiv pod portál, sňal s hlavy klobouk, vzal navštívenku z
kapsy a zastrčil ji znovu za kožený pásek v klobouku. Tisíc láteř.
Mohl jsem to zkusit vyrazit z M’Coye volný lístek do Mullingaru.

Tatáž vyhláška na dveřích. Kázání veledůstojného pána
Johna Conmee T. J. o svatém Petrovi Claverském a afrických
misijích. Spaste miliony čínského lidu. Rád bych věděl, jak to těm
čínským pohanům vysvětlují. Je jim milejší unce opia. Nebešťané.
Vyložené kacířství v jejich očích. Ba i za obrácení Gladstoneovo
konali modlitby, když už byl téměř v bezvědomí. Protestanti jak
by smet. Obrátit Dr. Williama. Ph. Dr. J. Walshe na pravé
náboženství. Jejich bůh Budha, ležící na boku v museu. Bere to z
lehka, ručku položenou pod tváří. Kadidlové hůlky hoří. Ne jako
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Ecce Homo. Trnová koruna a kříž. Chytrá myšlenka svatý Patrik
a trojlístek. Jídelní hůlky? Conmee: Martin Cunningham ho zná:
vypadá distinguovaně. Škoda, že jsem nešel na něho, aby dostal
Molly do kůru místo toho pátera Farleyho, který vypadal jako
hlupák, ale nebyl. Jsou k tomu vedeni. Ten nepůjde do světa v
namodralých okulárech aby křtil černochy, až by se pot z něho
lil, bodejť. Ty brejle by uchvátily jejich fantasii, jak se blýskají.
Rád bych je viděl sedět dokola v kruhu, s odulými rty, u vytržení,
naslouchající. Tichý život. Chlemtají to, tuším, jako mléko.

Studená vůně posvátného kamene ho zvábila. Dal se po
ochozených schodech, strčil do výchvějových dveří a potichu
vešel zadem.

Něco se tam děje :nějaká sodalita. Škoda, že tak prázdno.
Hezké diskretní místečko, pěkně by se sedělo vedle nějaké
dívky,kdo je můj soused? Přimáčknuti k sobě celé hodiny při
pomalé hudbě. Ta žena o půlnoční mši. Sedmé nebe. V lavicích
klečely ženy s karmínovými ohlávkami kolem krku, hlavy
skloněné. Hlouček jich klečel u oltářního zábradlí. Kněz šel podél
jejich řady, brblaje něco, drže tu věc v rukou. Zastavil se u každé,
vyndal hostii, setřásl s ní kapku či dvě (což jsou ve vodě?) a
obratně ji vložil do jejích úst. Její klobouk a hlava se sklonily. Pak
následující: stará drobná žena. Kněz se sehnul, aby jí to vložil do
úst, neustále něco šeptaje. Latinsky. Další. Zavřete oči a otevřte
ústa. Cože? Corpus. Tělo. Mrtvé tělo. Dobrá myšlenka s tou
latinou. Aby je to napřed omráčilo. Hospic pro umírající. Zdá
se, že to nežvýkají: jenom to spolknou. Roztodivná myšlenka:
pojídati kousky mrtvého těla, proto se s tím lidožrouti snadno
spřátelují.

Stoupl si stranou a pozoroval, jak jejich slepé masky jedna
po druhé jdou lodí dolů a vyhledávají svého místa. Přiblížil se
k jedné lavici a posadil se do jejího rohu, bavě se s kloboukem
a novinami. Tyhle hrnce, co musíme nosit. Měli bychom si dát
klobouky modelovat, každý podle hlavy. Byly okolo něho
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roztroušeny po různých místech, s hlavami pořád skloněnými v
jejich karmínových ohlávkách, čekajíce, až se jim to rozplyne v
žaludku. Něco podobného jako ty macesy: je to asi stejný chléb:
přesný obětní chléb. Podívejte se na ně. Vsadil bych se, že jim to
dává pocit štěstí. Bonbony. Dává. Ano, tak zvaný chléb andělský.
Je za tím veliká myšlenka, jakési království boží, jež člověk v sobě
cítí. První komunikanti. Vanilková zmrzlina, porce za penny. Pak
se cítí všichni jako jedna rodina, stejně jako třeba v divadle,
všichni všichni účastni jednoho a téhož. Cítí. Jsem přesvědčen,
že cítí. Nejsou tak opuštění. V našem bratrstvu. Pak vycházejí
trochu rozjařeni. Otevře se záklopka. Hlavní věc je, jestli v to
opravdu člověk věří. Lourdské zázraky, vody zapomenutí a
Knockova zjevení, krvácející sochy. Ten starý chlap vedle
zpovědnice spí. Odtud to chrápání. Slepá víra. Vejdi štastně v
náruč nebeskou. Utišuje všechnu bolest. Probudí se někdy ode
dneška za rok.

Viděl kněze, jak zastrkuje ciborium s hostiemi, hodně
hluboko, a pokleká před ním, ukazuje zpod krajkového krámu,
který měl na sobě, velikou, šedivou podrážku boty. Kdyby se tak
stalo a ztratil špendlík od. Nevěděl by, co má dělat, aby. Vzadu lysé
místo. Na zádech písmena I. N. R. L? Ne: I. H. S. Molly mi řekla,
když jsem se jí jednou ptal, že to je: Já hříchy snímám; či ne: Já
hříchy spáchal. A to druhé? Jeho nohy, ruce jali.

Sejít se některou neděli po růženci. Neodepři mně mou
prosbu. Dostavím se v závoji a s černou kabelkou. Šero a světlo
za ní. Mohla by zde býti se stuhou kolem krku a přes to za zády
tropiti druhé věci. Taková je jejich povaha. Ten chlap, co se
přihlásil jako korunní svědek proti Nepřemožitelným, chodíval
k při, jmenoval se Carey, jímání každý den. Zrovna do tohoto
kostela. Petr Carey. Ne, o Petru Caverském přemýšlím. Denis

Carey. A představte si, že. Ženu a šest dětí doma. A při tom
pořád snuje vražedné plány. Tihle černoprdelníci, to je pro ně
případné jméno, mají do sebe vždycky něco potměloudného. A
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také obchodníci bývají nespolehliví. O ne, ona zde není: ta
květina: ne, ne. Abych nezapomněl, roztrhal jsem tu obálku? Ano:
pod mostem.

Kněz vyplachoval kalich: pak splašky naráz vyzunkl. Víno.
Dodává to aristokratičtějšího vzezření, než kdyby na příklad pil,
čemu jsou jinak zvyklí, Guinnessův porter nebo některý jiný
abstinentní nápoj Wheatleyovu dublinskou chmelovou hořkou
anebo Cantrellovo a Cochraneovo (aromatické) zázvorové pivo.
Ale lidem ho nedávají, obětní víno ne, jenom toho druhého.
Studená útěcha. Zbožný podvod, ale úplně správný: jinak by se
dveře netrhly starými ochmelky, jedním napilejším druhého,
kteří by se sem chodili nabumbat. Zvláštní celá ta atmosféra toho.
Docela správné. Naprosto správné to je.

Bloom pohlédl dozadu na kůr. Nebude se dnes hrát. Škoda.
Kdo zde hrá na varhany, rád bych věděl? Starý Glynn, ten svůj
nástroj uměl rozhovořit, to jeho vtíralo: padesát liber ročně prý
měl v Gardiner Street. Molly byla ten den neobyčejně při hlase,
ve Stabat Mater od Rossiniho. Napřed kázání P. Bernarda
Vaughana. Krista nebo Piláta? Krista, ale at nás s tím nedržíte
celý večer. Hudbu chtěli. Šoupání nohama přestalo. Člověk by
byl jehlu slyšel spadnout. Řekl jsem jí, aby zpívala do onoho rohu.
Cítil jsem, jak se vzduch chvěje, plný, lidé se otáčeli vzhůru.

Quis est homo?
Některé věci z té staré chrámové hudby jsou nádherné.

Mercadante: posledních sedm slov. Mozartova dvanáctá mše:
Gloria v ní. Ti staří papeži byli diví za hudbou, za uměním a
sochami a všemi možnými obrazy. Palestrina na příklad také.
Hleděli užít života, pokud byl čas. Také zdravé pozpívat si, v
pravidelné hodiny, pak vařit likéry. Benediktinka. Zelená
chartreuska. Ale mít ve sborech ennuchy, to už byl trochu silný
tabák. Jaký hlas to asi je? Musí to být divné, když se člověk uslyší
po svém hlubokém basu. Labužníci. Asi by myslím nic necítili,
když jim. Klidasi. Nic je nerozčiluje. Za to přibírají na těle, že?
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Žrouti, vysocí, dlouhé nohy. Kdož ví? Kleštěnec. Jeden způsob,
jakým z toho ven.

Viděl kněze, jak se shýbl a políbil oltář a pak se obrátil a
požehnal všemu lidu. Všichni se pokřižovali a povstali. Bloom
se rozhlédl vůkol a pak si stoupl, dívaje se po vztyčených
kloboucích. Ovšemže, při evangeliu se musí stát. Pak se znovu
všichni spustili na kolena a Bloom se klidně posadil do lavice.
Kněz sestoupil s oltáře, drže tu věc od sebe a on a ministrant
si vzájemně odpovídali latinsky. Pak kněz poklekl a jal se čísti s
tabulky:

„O Bože, naše útočiště a posilo!…“
Bloom nachýlil tvář kupředu, aby zachytil knězova slova.

Anglicky. Házejí jim kost. Pamatuji se slabě. Jak dlouho od tvé
poslední mše? Gloria a neposkvrněná Panna. Josef, její
snoubenec. Petr a Pavel. Zajímavější, rozumí-li člověk všemu, oč
šlo. Rozhodně báječná organisace, jde jako hodinový stroj.
Zpověd. Každý jí tolik potřebuje. Pak ti všechno řeknu. Pokání.
Vytrestej mne, prosím. Veliká zbraň v jejich rukou. Více než lékař
nebo advokát. Žena, jež mře touhou. A já šššššššš. A hřešila jsi
chachachachacha? A proč jsi to dělala? Dívá se na svůj prsten, aby
našla omluvu. Šeptající galerie zdi mají uši. Manžel zví k svému
překvapení. Žertíčky Pána Boha. Pak vyjde ze zpovědnice. Lítosti
tak za nehet. Rozkošně zahanbena. Pomodlete se u oltáře. Zdrávas
Maria a Svatá Maria. Květiny, kadidlo, rozpouštějící se svíce.
Skrývá svůj ruměnec. Armáda spásy nejapná napodobenina. Na-
pravená prostitutka mluví ke shromáždění. Jak jsem nalezla Pána.
Pálení chlapíci to budou v Římě: vedou celý ten krám jak na
drátkách. A copak se také neválejí v penězích? Dále odkazy:
nynějšímu dp. P. X., k jeho úplně volné disposici. Sloužiti veřejně
při otevřených dveřích mše svaté za klid duše. Kláštery a řehole.
Na lavici svědků ten kněz, který vystupoval ve fermanaghském
případě s poslední vůlí. Ten se nedá zastrašit ničím. Měl poho-
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tově odpověd jak fialu na všechno. Svoboda a povýšení naší svaté
matky církve. Doktorové církevní: celou theologii z toho sestavili.

Kněz se modlil:
Blahoslavený archanděle Michaeli, chraniž nás v hodině

zápasu. Budiž naší záštitou proti zlobě a osidlům ďáblovým (aby
ho Bůh pokořiti ráčil, pokorně prosíme) a ty, ó kníže zástupů
nebeských, při moci našeho Pána svrhniž satana do pekel a s ním
i ostatní zlé duchy, kteříž obcházejí svět ke zkáze našich duší.

Kněz a ministrant se zvedli a odešli. Skončeno. Ženy ještě
zůstaly, vzdávají díky.

Raději se už vytratit. Pampáter. Možná, že bude obcházet s
talířem. Zaplaťte svůj velikonoční peníz.

Zvedl se. Pozdrav Bůh. Ty dva knoflíky u vesty, měl jsem je
pořád rozepjaté? Ženy, ty to mají rády. Zlobí se, jestliže jim ne.
Proč jste mi to neřekl dříve. Nikdy to člověku neřeknou. Ale
my. Promiňte, slečno, ale tuhle (chch!) máte (chch!) malé smítko.
Anebo jejich sukně vzadu, rozepjatý rozporek. Zavřít oči, aby
člověk neoslepl. Ale mají člověka raději neupraveného. Ještě
štěstí, že to nebylo dále k jihu. Přešel, diskretně se zapínaje,
chrámovou lodí a vyšel hlavním vchodem na světlo. Chvilinku
stál nevidomě u černé studené mramorové mísy, zatím co před
ním a za ním dvě bohoslužebnice ponořily pokradmé ruce do
nízké hladiny svěcené vody. Tramwaje: auto Prescottovy
barvírny: vdova ve smutečních šatech.

Všiml jsem si toho, protože sám jsem v černém. Dal na hlavu.
Kolik pak je hodin? Čtvrť na. Ještě je času dost. Zaskočím si dát
udělat tu vodičku. Kde to je? Aha ano, posledně. U Swenyho
na Lincoln Plače. Lékárníci se zřídka stěhují. Jejich zelené a zlaté
vývěsní džbány jsou příliš těžké, aby se s nimi jen tak hýbalo.
Lékárna Hamiltona Longa, založená roku potopy. Někde blízko
huguenotský hřbitov. Jednou jej musím navštívit.

Kráčel směrem k jihu po Westland Row. Ale recept je v
druhých kalhotách. Ó, a domovní klíč jsem zapomněl také.
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Otrava, tenhle pohřeb. Co naplat, ten chudák za to nemůže. Kdy
jsem si jej dal dělat naposledy ? Počkat. Pamatuji se, měnil jsem
sovereign.To mohlo být prvního nebo druhého. Ostatně to může
vyhledat v knize předpisů.

Lékárník listoval do zadu stránku po stránce. Jako by ho bylo
cítit vyschlou ssedlinou. Scvrklá lebka. A starý. Hledání kamene
mudrců. Alchymisté. Po drogách se stárne, napřed duševní
vzpružení. Pak lethargie. Proč? Reakce. Celý život prožívaný v
jedné noci. Poznenáhlu mění povahu člověka. Žije celý boží den
mezi bylinami, mastmi, desinfekčními látkami. Všechny jeho
alabastrové kelímky. Hmoždíř a trdlo. Aq. Dist. Fol. Laur. Te
Virid. Jejich vůně člověka skoro vyléčí tak jako čekárna zubního
lékaře. Doktor Fuk. Měl by se sám trochu léčit. Lektvař nebo
emulse. První člověk, který utrhl bylinu, aby se jí léčil, měl notnou
dávku odvahy. Léčivé byliny. Musím si dát pozor. Je zde dost toho
potvorstva, aby člověka chloroformovaly. Zkouška: barví modrý
lakmusový papír na červeno. Chloroform. Příliš silná dosa opia.
Uspávaci nápoje. Nápoje lásky. Paragorický mákový syrup špatný
pro kašel. Ucpává póry a šlem. Jedy jediné léky. Léky, kde se jich
člověk nejméně naděje. Chytré od přírody.

„Před čtrnácti dny, prosím?“
„Ano,“ řekl Bloom.
Čekal u pultu, vdechuje čpavý pach dróg, uprášenou suchou

vůni hub a luffy. Kolik času to zabere, než člověk vypoví všecky
své bolesti a utrpení.

„Olej ze sladkých mandlí a tinktura benzoová,“ řekl Bloom,
„a pak vodička z pomerančového květu…“

To jisté dává její pleti bílou hebkost vosku.
„A ještě bílý vosk,“ řekl.
Dává vystoupiti jejím černým očím. Dívala se na mne,

pokrývku přitaženou po oči, Španělka, čichajíc pach svého těla,
když jsem zapínal poutka ve svých manžetách. Ty domácí recepty
bývají leckdy nejlepší: jahody pro zuby, kopřivy a dešťová voda,
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pak prý ovesná mouka močená v nesbíraném mléce. Živné látky
pro kůži. Jeden ze synů staré královny, který to byl, vévoda z
Albany? měl pouze jednu kůži. Leopold, ano. My máme tři.
Bradavice, zatvrdliny a uhry, aby vypadala hůř. Ale člověk
potřebuje také voňavku. Který parfém používá tvá? Peau
ďEspagne. Ten pomorančový květ. Čisté jádrové mýdlo. Voda je
tak svěží. Hezky ta mýdla voní. Ještě čas se vykoupat v lázních za
rohem. Hammám. Turecká lázeň. Masáž. Válečky špíny se sbírají
do pupku. Hezčí, kdyby to dělalo hezké děvče. Tak se mně zdá,
že. Ano, mně se. Udělám to do lázně. Zvláštní touha to, která
vždycky. Voda k vodě. Spojit příjemné s užitečným. Škoda, že
není čas na masáž. Celý den se po ní cítí svěží. Pohřeb bude trochu
fádní.

„Ano, pane,“ řekl lékárník. „Dělalo to dva a devět. Přinesl
jste si láhvičku?“

„Ne,“ řekl Bloom. „Dejte mi to do nějaké, prosím. Stavím se
zde později mezi dnem a vezmu si jedno toto mýdlo. Po kolika
jsou?“

„Po čtyřech pencích, prosím.“
Bloom pozvedl jeden kus mýdla k chřípím. Libý citronový

vosk.
„Vezmu si tohle,“ řekl. „To budou tři a penny.“
„Prosím, pane,“ řekl lékárník. „Můžete to zaplatit všechno

najednou, až přijdete později.“
„Dobrá,“ řekl Bloom.
Vyloudal se z lékárny, novinovou tyčinku pod paždím,

chladivý obal mýdla v levé ruce.
U jeho podpaždí řekl hlas a ruka Bantama Lyonse:
„Nazdar, Bloome. Co je dnes nového? To jsou dnešní?
Půjčte sem na okamžik.“
Zase si dal oholit knír, při Joviši! Dlouhý studený horní ret.

Aby vypadal mladší. Vypadá ale pitomě. Mladší než já.
Žluté černě lemované prsty Bantama Lyonse rozvinuly
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tyčinku. Také by se mohl umýt. Zhruba ze špíny vydrhnout. Na
ramenech sám lup. Dobrý den, myl jste se Pearsovým mýdlem?
Palice potřebuje namastit.

„Hledám, co bude s tím francouzským koněm, který má dnes
běžet,“ řekl Bantam Lyons. „Sakra, kde to je?“

Šelestil přeloženými listy, potrhávaje bradou na vysokém
límci. Holičský svrab. Těsný límec, slezou mu vlasy. Raději mu
nechat noviny a zdejchnout se mu.

„Můžete si je nechat,“ řekl Bloom.
„Ascot. Zlatý pohár. Počkejte,“ zamumlal Bantam Lyons.

„Půl vteři. Maximum druhý.“
„Zrovna jsem je chtěl zahodit,“ řekl Bloom.
Bantam Lyons pojednou zvedl oči a slabě zašilhal.
„Co to?“ řekl jeho ostrý hlas.
„Povídám, že si je můžete nechat. Právě jsem je chtěl

zahodit,“ odpověděl Bloom.
Bantam Lyons okamžik pochyboval, šilhaje: pak vrazil

rozevřené listy zpět Bloomovi do náruče.
„Vsadím na něj,“ řekl. „Natě, díky.“
Odchvátal směrem ke Conway’s Corner. Jako by mu v

patách hořelo.
Bloom složil znovu listy do přesného čtverce a usmívaje se,

umístil do nich mýdlo. Ten má hloupé pysky, ten chlap. Sází při
dostizích. Jako houby po dešti poslední dobou. Poslíčci kradou,
aby mohli vsadit šestipenci. Tombola, hlavní výhra veliký jemný
krocan. Dostanete vánoční večeři za tři pence. Jack Fleming, který
zpronevěřil peníze, prokarbanil je, pak se vytratil do Ameriky.
Hotel teď tam má. Nikdy se nevracejí. Egyptské hrnce masa.

Kráčel vesele směrem k lázeňské mešitě. Připomínají člověku
mešitu z červeně pálených cihel, minarety. Aha, dnes
vysokoškolský sport. Zahleděl se na podkovovitý plakát nad
branou koleje: cyklista přelomený jako treska v konservě.
Prachmizerná reklama. Kdyby jej tak byli udělali kulatý jako kolo.
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A na ty špice: sport, sport, sport: a náboj veliký: vysokoškolský.
Něco, co by chytilo oko.

Tam u lóže vrátného stojí Hornblower. Udržovat si u něho
dobré oko: Mohl bych si zajít k němu a pozdravit ho. Moje úcta,
pane Hornblowere. Moje úcta, pane.

Opravdu nebeské počasí. Kdyby život byl vždycky takový.
Pro cricket jak stvořené. Sedět dokola pod slunečníky. Pětka za
pětkou. Out. Zde jej neumějí hrát. Bod žádný a šest hráčů
vybitých. Jak kapitán Buller rozbil okno v Kildare Street klubu
tou nazdařbůh ranou na squarelega. Hodili by se spíše na
donnybrookský jarmark. A co lebek se nabouralo, když se pustil
do hry M’Carthy. Teplá vlna. Nepotrvá dlouho. Stále prchá v dál,
ten proud života, a naše stopa na jeho hladině jest pro nás poklad
dražší než všechno ostatní.

A teď dobrou lázeň: čisté koryto vody, chladný emajl, mírný
vlažný proud. Toto jest tělo mé.

Už si představoval své bledé tělo v něm, položené po celé
délce, v lůně tepla, pomazané vonným rozpouštějícím se mýdlem,
lehce oplachované. Viděl svůj trup a údy, obe hrávané vlnkami
a nadnášené, lehce vzplývající k povrchu, citrónově žluté: svůj
pupek, masitý pupenec: a viděl ěernou změť svého ohanbí plující,
plující vlasy v proudu kolem schlíplého otce tisíců, malátný,
plující květ.

Martin Cunningham první strčil svou ocylindřenou hlavu
do vrzajícího kočáru a obratně vešed, se posadil. Po něm nastoupil
Power, opatrně ohýbaje svou velikou výšku.

„Pojdte, Šimone.“
„Vy napřed,“ řekl Bloom.
Dedalus rychle dal na hlavu a nasedl řka:
„Ano, ano.“
„Už jsme zde všichni?“ otázal se Martin Cunningham. „Tak

pojdte, Bloome.“
Bloom vstoupil do kočáru a posadil se na prázdné místo.
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Přitáhl za sebou dvířka a několikrát jimi práskl, až byly pevně
zavřeny. Provlékl paži koženým držadlem a vyhlížel vážně z
otevřeného okna kočáru na spuštěné rolety v ulici. Jedna
poodtažená: jakási stará žena vykukuje. Nos bíle rozpláclý o
okenní tabuli. Děkuje svým hvězdám, že ji to minulo.
Nepochopitelné, jak se zajímají o mrtvého člověka. Rády, že nás
vidí odcházeti, náš příchod je stojí tolik nepříjemností. Zdá se,
že jim to je po chuti. Šuškají po koutech. Cupitají po pokojích
v trepitrepkách ze strachu, aby se neprobudil. Pak ji chystají do
hrobu. Strojí ji. Molly a paní Flemingová stelou lůžko. Přitáhněte
ji více k sobě. Náš příkrov. Člověk nikdy neví, kdo se ho dotkne,
až bude mrtev. Umývají a šampunují. Myslím, že přistřihují nehty
a vlasy. Kousek si nechají v obálce. Stejně pak zase rostou.
Škaredá práce.

Všichni čekali. Nikdo nic neříkal. Patrně nakládají věn. ce.
Sedím na něčem tvrdém. Aha, to mýdlo v zadní kapse kalhot.
Raději je odtud přendat. Počkat na příležitost.

Všichni čekali. Pak bylo slyšet kola vpředu, točí se: pak blíže:
koňská kopyta. Trhnutí. Jejich kočár se dal do pohybu, vrzaje a
kolébaje se. Další kopyta a vrzající kola se rozjela za nimi.

Přejeli rolety v ulici a číslo devět s klepadlem zahaleným
černým flórem, s dveřmi pootevřenými. Jede se krokem.

Čekali dále tiše, jejich kolena sebou kodrcala, až zahnuli za
roh a jeli podél kolejí pouliční dráhy. Tritonville Road. Rychleji.
Kola se rachotivě kulila po hrubě vydlážděné cestě a rozviklané
tabule se třásly a drnčely v rámech dvířek.

„Kudy nás tam veze?“ otázal se Power napřed k jednomu, pak
k druhému oknu.

„Přes Irishtown,“ řekl Martin Cunningham. „Ringsend.
Brunswick Street.“

Dedalus přikývl, dívaje se ven.
„Je to krásný starý zvyk,“ řekl. „Jsem rád, že nevyhynul.“
Všichni chvíli pozorovali svými okny čepice a klobouky,
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smekané mimojdoucími. Úcta. Kočár odbočil od pouliční dráhy
na hladší cestu mimo Watery Lane. Bloom, zadívaný ven, uzřel
ztepilého mladého muže, oděného ve smuteční úbor, se širokým
kloboukem.

„Tady šel okolo jeden váš známý, Dedale,“ řekl.
„Kdopak?“
„Váš syn a dědic.“
„Kde je?“ řekl Dedalus, natahuje se přes ně k němu.
Kočár, jenž jel mimo rozkopanou kanalisaci a valy hlíny z

rozervané jízdní dráhy před činžovními domy, sebou trhl za roh
a zabočiv zpět k pouliční trati, valil se dále po drnčících kolech.
Dedalus se zvrátil dozadu a řekl:

„Byl s ním ten holomek Mulligan? Jeho fidus Achates?“
„Nebyl,“ řekl Bloom. „Byl sám.“
„Asi u tety Sally, tuším,“ řekl Dedalus, „u pakáže

Gouldingových, u toho opilého škrabáka a Crissie, nejmilo-
vanějšího tatínkova hovínka, moudrého dítěte, které zná
vlastního otce.“

Bloom se bezradostně usmál na Ringsend Road. Bří.
Wallaceové, továrna na láhve. Dodderský most.

Richie Goulding a ta právnická aktovka. Goulding, Collis a
Ward, jak říká té slavné firmě. Jeho vtipy jsou už pro kočku. Býval
kdysi veliké kápo. Tenkrát když tancoval valčík ve Stamer Street
s Ignácem Gallaherem jednou v neděli ráno, dva klobouky své
bytné přišpendlené na hlavě. Celé noci na flámu. A teď se s tím
začíná shledávat; ty jeho bolesti v zádech, to jistě. Žena mu musí
valchovat záda. Myslí, že se vyléčí pilulkami. To je všecko previt.
Asi šest set procent zisku.

„Dostal se mezi takovou mizernou pakáž,“ vrčel Dedalus.
„Ten Mulligan je prachdarebácký ničema ničemná, chlap
všivácká. Jeho jméno smrdí na hony po celém Dublině. Ale s
pomocí Boží a jeho svaté matky si některý den sednu a napíši
dopis jeho matce nebo tetě nebo co to je, že bude vyvalovat oči
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jako tele na nová vrata. Já mu jednou vytřu zrak, až mu bude
špatně, věřte mi.“

Mluvil, překřičuje rachot kol.
„Nedám si svého syna zničit jejím parchantím synovcem.

Synem takového hadrníka. Prodává tkaničky u mého bratrance
Petra Pavla M’Sweenyho. To se nestane.“

Ustal. Bloom pohlížel od jeho rozkáceného kníru na mírnou
tvář Powerovu a na oči a vousy Martina Cunninghama, jež sebou
vážně kývaly. Hlučný, paličatý člověk. Nic nevidí než svého syna.
Tak se to patří. Něco, v čem trváme dále. Kdyby malý Rudy byl
zůstal na světě. Vidět ho, jak porůstá. Jeho hlasu plný dům. Jak jde
na procházku vedle Molly v etonském stejnokroji. Můj syn. Já v
jeho očích. Zvláštní pocit by to byl. Ze mne. Jen čirou náhodou.
Muselo to být tenkrát ráno v Raymond Terrace, byla v okně a
pozorovala, jak se ti dva psi na sobě tužili u zdi polepšovny. A
strážník, jak se cenil nahoru. Měla na sobě ten kremový župan
s roztrženou dírou, kterou nosila pořád nezašitou. Pojd na
chvilinku, Poldíčku. Můj Bože, já ti mám takovou chut. Jak se
začíná život.

Pak přišla do jiného stavu. Musela odřeknout koncert u
Greystoneových. Můj syn v jejím těle. Byl bych ho byl mohl hezky
postavit na nohy do života. Byl bych mohl. Udělat ho
samostatným. Také německy by se naučil.

„Nejsme zpožděni?“ ptal se Power.
„Deset minut,“ řekl Martin Cunningham, dívaje se na

hodinky.
Molly, Milly. Totéž, trochu rozředěné. Umí klnout jako

rošťák. Matičko skákavá! Při všech bozích a rybičkách! Ale stejně
je to má holčička. Brzy z ní bude žena. Mullingar. Nejdražší
papínku. Mladý student. Ano, ano: také žena. Život, život.

Kočár se naklonil na stranu a zase zpět, jejich čtyry trupy se
zakymácely.

„Také nám Corny mohl dát pohodlnější škatuli,“ řekl Power.
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„Mohl,“ řekl Dedalus, „kdyby netrpěl tou šilhavou nemocí.
Rozumíte, co chci říci?“

Přivřel levé oko. Martin Cunningham se jal oprašovati zpod
stehen drobty chleba.

„Pro pána krále, co to je?“ řekl. „Drobty?“
„Mně se zdá, že si zde někdo nedávno bendil,“ řekl Power.
Všichni nadzvedli stehna a s nelibostí hleděli na

připlesnivělou kůži sedadel bez knoflíků. Zakroutiv nosem,
zamračil se Dedalus k zemi a řekl:

„Leda že bych se moc mýlil. Co myslíte, Martine?“ „Také jsem
to pozoroval,“ pravil Martin Cunningham. Bloom znovu spustil
stehno na sedadlo. Rád, že jsem se vykoupal. Cítím, jak mám
nohy úplně čisté. Ale paní Flemingová mohla ty ponožky lépe
vyspravit.

Dedalus odevzdaně povzdechl.
„Ostatně,“ řekl, „je to něco docela přirozeného.“
„Přišel Tom Kernan?“ otázal se Martin Cunningham, mírně

kroutě hrot své bradky.
„Ano,“ odpověděl Bloom. „Je vzadu s Nedem Lambertem a

Hynesem.“
„A co Corny Kelleher?“ zeptal se Power.
„Na hřbitově,“ pravil Martin Cunningham.
„Potkal jsem dnes ráno M’Coye,“ pravil Bloom. „Říkal, že

bude hledět přijít.“
Kočár se pojednou zarazil.
„Co se stalo?“
„Nemáme volnou cestu.“
„Ale kde jsme?“
Bloom vystrčil z okna hlavu.
„U Grand Canalu.“
Plynárna. Prý je to dobré proti černému kašli. Štěstí, že Milly

jej vůbec neměla. Chudinky děti. Kroutí to jimi, až jsou černé
a modré v křečích. Opravdu hanba. Co se nemocí týká, vyvázla
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poměrně lehce. Jenom spalničky. Čaj ze lněného semene. Spála,
chřipkové epidemie. Smrti kvete pšenice. Nesmíš propást tuto
příležitost. Útulek pro psy tam na druhé straně. Chudák starý
Athos. Bud hodný na Athosa, Leopolde, je to mé poslední přání.
Staň se vůle tvá. Posloucháme jich v hrobě. Škrábanice na
smrtelném loži. Vzal si to k srdci, pomalu scházel. Klidné zvířátko.
Psi starých lidí obyčejně bývají.

Na jeho klobouk plivla kapka deště. Vtáhl hlavu zpět a
pozoroval, jak mžiková přeprška postříkala tečkami šedivé
dlaždice. Od sebe. Podivné. Jakoby přes cedník. Povídal jsem si, že
bude. Vzpomínám si teď, boty mi vrzaly.

„Počasí se mění,“ řekl klidně.
„Škoda, že nezůstalo hezky,“ řekl Martin Cunningham.
„Na venkově to potřebují,“ řekl Power. „Tam se už zase

ukazuje slunce.“
Dedalus, dívaje se brejlemi na zacloněné slunce, vmetl k

nebesům němou kletbu.
„Je nejisté jako dětská prcinka,“ řekl.
„Už zase jedem.“
Kočár znovu otáčel svými tuhými koly a jejich těla se mírně

kolébala. Martin Cunningham rychleji kroutil hrotem své
bradky.

„Tom Kernan byl včera večer ohromný,“ řekl. „A Paddy
Leonard, který ho do očí karikuje.“

„Jen nechej hezky na hlavě, Martine,“ řekl Power horlivě.
„Počkej, až ho uslyšíš, Šimone, až Ben Dollard bude zpívat Hocha
rebelanta“

„Ohromný,“ řekl Martin Cunningham pompésně. „Způsob,
jakým zpívá tu prostou baladu, jest nejúchvatnější reprodukcí, v
jakém jsem ji kdy slyšel za celou dobu svých zkušeností“

„Nejůchvatnější,“ řekl Power, směje se. „Na to je jak
jedovatý. A na retrospektivní uspořádání.“
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„Čtli jste řeč Dana Dawsona?“ zeptal se Martin Cun-
ningham.

„Já ještě ne,“ řekl Dedalus. „Kde je?“
„V dnešních ranních novinách.“
Bloom vytáhl své noviny z vnitřní kapsy. Tu knihu, musím jí

ji vyměnit.
„Ne, ne,“ řekl Dedalus rychle. „Až později prosím.“
Zraky Bloomovy putovaly dolů k okraji novin, prohlížejíce

úmrtí. Callan, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Naumann,
Peak, který Peak to je? Je to ten člověk u Crosbieho a Alleynea?
ne, Sexton, Urbright. Tiskařské litery rychle mizejí na třepivém
lomivém papíře. Díky malé Flower. Hluboce želený. K
nevýslovnému žalu jeho. Ve věku 88 let po dlouhé a trapné
chorobě. Zádušní mše svata za Quinlana. Sladký Ježíši, slituj se
nad jeho ubohou duši.

Je tomu měsíc teď, co Henry drahý se odebral vzhůru do
rajských slastí, a jeho rodina truchlí a lká nad jeho ztrátou, těší

se, že shledá se s ním v nebeské vlasti.

Tu obálku jsem roztrhal? Ano. Kam jsem dal to psaní, když
jsem je přečtl v lázních. Poklepal na kapsu u vesty. Dobře, je tam.
Drahý Henry se odebral. Než mně dojde trpělivost.

Obecná škola. Meadeovo skladiště. Ta náhoda. Pouze dva
tam teď jsou. Klímají. Nacpaní jako cíchy. Mají více kostí než
mozku. Ti druzí klusají po městě se zákazníky. Před hodinou jsem
tu šel okolo. Drožkáři přede mnou smekali klobouky.

U Bloomova okna se najednou kolmo vztyčila proti
tramwayovému sloupu záda vyhybkáře. Copak nemohli vynalézt
něco automatického, tak aby kolo samo mnohem praktičtěji? Hm,
ale to by zase ten člověk přišel o chléb. Hm, ale zase by dostal práci
nějaký jiný člověk, jenž by vyráběl ten vynález?

Antientovy koncertní síně. Nic na programu. Nějaký
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mužský v obleku béžové barvy, černou pásku okolo paže. Tam se
tuze netruchlí. Čtvrtsmutek. Asi někdo ze švakrovstva.

Jeli mimo pustou kazatelnu u sv. Marka, pod železničním
mostem, okolo Královnina divadla: mlčky. Plakátová prkna.
Eugene Stratton. Paní Bandmann Palmerová. Budu-li pak moci
se dnes večer jít podívat na Leu? Říkal jsem, že. Nebo na Lilii
z Killamey? Operní společnost Elstery Grimesové. Veliká,
pronikavá změna. Mokré řvavé plakáty na příští týden. Švandy
na Bristolském průlivu. Martin Cunningham by mohl opatřit
volňásky do Gaiety. Muset zatáhnout láhev nebo dvě. Je to pěšky
jak za vozem.

Přijde dnes odpoledne. Její písně.
Plastův. Pamětní kašnová busta sira Philipa Cramptona. Kdo

to byl?
„Moje úcta,“ řekl Martin Cunningham, zvedaje dlaň k čelu

na pozdrav.
„Nevidí nás,“ řekl Power. „Ano, vidí. Moje úcta.“
„Kdo?“ otázal se Dedalus.
„Setsa Boylan,“ řekl Power. „Tam si jde provětrat paruku.“
Já o vlku a vlk za humny.
Dedalus se nahnul napříč, aby pozdravil. Ze dveří re-

staurantu Red Bank blýskl bílý kotouč slaměného klobouku,
odpověd a přešel.

Bloom se jal prohlížeti nehty na své levé ruce, pak nehty
na pravé ruce. Ty nehty, ano. Vězí v něm ještě něco více, co oni
ona vidí? Fascinace. Nejhorší člověk v Dublině. To ho drží při
životě. Ony někdy dovedou vycítit, co je kdo zač. Pud. Ale takové
individuum jako on. Mé nehty. Právě se na ně dívám: dobře
ořezané. A pak: myšlenka sama. Tělo drobátko měkne.
Zpozoroval bych to podle upomínek. Co je toho příčinou tuším že
se kůže nedovede dosti rychle stáhnout, když člověk spadne v těle.
Ale tvary zůstanou. Tvary zůstanou dále. Ramena. Kyčle. Manda.
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Tenkrát večer, když se strojila na taneční zábavu. Košile sevřená
mezi zadními polovičkami.

Složil ruce mezi kolena a spokojeně přelétl prázdným
pohledem jejich tváře.

Power se otázal:
„Co dělá to koncertní tournée, Bloome?“
„Jde to dobře,“ řekl Bloom. „Podle řečí něco báječného. Je to

dobrá myšlenka, víte-li…“
„Půjdete sám také?“
„Hm, ne,“ řekl Bloom. „Musím totiž jeti do hrabství Clare

v nějakých soukromých záležitostech. Víte, cílem tournée je
navštívit všecka hlavní města. Co se prodělá v jednom, vynahradí
se v druhém.“

„Ba právě,“ řekl Martin Cunningham. „Mary Andersonová
je zrovna teď tam.“

„Máte dobré umělce?“
„Její tourné vede Louis Werner,“ řekl Bloom. „Och ano,

budeme mít samé prima lidi. J. C. Doylea a Johna McCormicka,
doufám a. Vůbec nejlepší.“

„A Madame“ řek Power usmívaje se. „Last but not least.“
Bloom rozpojil ruce v posunku mírné zdvořilosti a pak je

zase složil. Smith O’Brien. Někdo tam položil kytici květin. Žena.
Asi výročí jeho smrti. Abyste se toho dne ještě mnohokrát dožila.
Kočár uhánějící mimo sochu Farrelovu nehlučně spojil jejich
neodporující kolena.

Ňůr: stařec v tmavém oděvu vyvolával na obrubě chodníků
své zboží: ňůr!

„Čtyry šňůrky za penny!“
Rád bych věděl, proč mu vyndali perka. Měl svou kancelář

v Humeově ulici. V témž domě jako Mollyn jmenovec. Tweedy,
státní návladní pro Waterford. Pořád ještě nosí cylindr. Zbytek
bývalé slávy. Také v černém. Na hrozná místa došel, ubohý
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človíček. Postrkován světem jako kobylinec na ulici. O’Callaghan
píská na kudlu.

A Madame. Za deset půl dvanácté. Vzhůru. Paní Flemingová
přišla uklidit. Češe si vlasy, bručí: voglio e non vorrei. Ne: vorrei e
non. Dívá se na konečky vlasů, nejsou-li rozštípeny. Mi tréma un
poco il. Krásný je její hlas při tom tre. plačtivý tón. Kos. Drozd.
Jedině slovo drozd tu je, které to dovede vyjádřit.

Jeho oči lehce přelétly přes dobráckou tvář Powerovu.
Prošedivělý na spáncích. Madame: usmívaje se. Usmál jsem se
také. Úsměv mnoho zmůže. Snad pouze zdvořilost. Milý člověk.
Kdož ví, je-li to pravda s tou ženou, co prý vydržuje. Není
příjemné pro manželku. Ale povídá se, kdopak mi to říkal, že není
mezi nimi nic tělesného. Člověk by si myslel, že s tím se brzy dojde
ke konci. Ano, Crofton to byl, co ho jednou večer potkal, když
jí nesl libru hovězí kýty. Čím to honem byla? Číšnicí u Juryho ?
Nebo to bylo v Moiře ?

Projeli pod sochou Osvoboditele v jejím ohromném plášti.
Martin Cunningham štouchl loktem do Powera.
„Z kmene Ruben,“ pravil.
Vysoká postava černých vousů, ohnutá o holi, belhající se

okolo rohu Elveryho závodu se sportovními potřebami, ukázala
jim zakřivenou ruku, otevřenou na svých zádech.

„Ve vší své dávné kráse,“ řekl Power.
Dedalus se podíval za belhající postavou a řekl mírně:
„Aby vám ďábel přerazil hřbet.“
Zhroutiv se smíchem zastínil Power tvář proti oknu, když

kočár jel mimo sochu Grayovu.
„Všichni jsme tam byli,“ řekl Martin Cunningham široce.
Jeho oči se střetly s Bloomovými. Pohladiv si bradku, dodal:
„Hm, skoro všichni.“
Bloom se jal hovořiti s nenadálou horlivostí k tvářím svých

společníků.
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„To je ohromně dobré, co se po městě povídá o Reubenu J. a
jeho synovi.“

„O tom člunaři?“ otázal se Power.
„Ano. Není to ohromně povedené?“
„Co je to?“ otázal se Dedalus. „Nic jsem o tom neslyšel.“
„Ale měl pletky s nějakou holkou,“ začal Bloom, „a tak se

odhodlal, že ho odveze na Isle of Man, aby ho odklidil s cesty, ale
když spolu byli…“

„Jakže?“ otázal se Dedalus. „To je ten ničemný lumpácký
darebácký padouch?“

„Ano,“ řekl Bloom. „Byli spolu na cestě k lodi a on se pokusil
utopit…“

„Barabáš se utopit!“ zvolal Dedalus. „Kéž by Kristus dal, aby
se to stalo!“

Power vyslal svými zastíněnými nozdrami dlouhý smích.
„Ne,“ řekl Bloom, „to syn totiž chtěl…“
Martin Cunningham mu náhle skočil do řeči.
„Ruben J. a syn si to hasili po nábřeží podél řeky na cestě k

lodi na Isle of Man a ten mladý pacholek se pojednou vytrhl a
hup! přes zed do Liffey.“

„Pro Krista Pána!“ vzkřikl Dedalus polekaně. „Je mrtev?“
„Mrtev!“ zvolal Martin Cunningham. „Bodejť! Jeden lodkař

popad bidlo a zahákl ho za poklopec kalhot a vylovil jej před otce
na nábřeží. Víc mrtvého než živého. Půl města tam bylo.“

„Ano,“ řekl Bloom. „Ale to nejlegračnější teprve přijde…“
„A Reuben J.,“ řekl Martin Cunningham, „dal lodkaři zlaťák,

že zachránil život jeho synovi.“
Zpod ruky Powerovy vyšel dušený vzdech.
„Opravdu, dal,“ potvrzoval Martin Cunningham. „Jako

hrdina. Stříbrný zlaťák.“
„Není to ohromně dobré?“ otázal se Bloom napjatě.
„Až Bůh brání,“ řekl Dedalus suše.
Dušený smích Powerův klidně v kočáře propukl.
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Nelsonův sloup.
„Co je moc, to je moc!“
„Měli bychom se raději chovat trochu vážně,“ řekl Martin

Cunningham.
Dedalus povzdechl.
„A ostatně,“ řekl, „chudák Paddíček by nám neměl za zlé

trochu smíchu. Nejednoho solokapra sám přinesl.“
„Bůh mi odpust!“ řekl Power, utíraje si vlhké oči prsty.

„Ubohý Paddy. Kdepak bych si byl pomyslel, když jsem ho viděl
posledně, zdravého jako rybu, že za ním takhle pojedu. Odešel od
nás, odešel.“

„Takového slušného člověka aby pohledal,“ řekl Dedalus.
„Odešel nám velmi náhle.“

„Kolaps,“ pravil Martin Cunningham. „Srdce.“
Zaťukal smutně na prsa.
Ohnivá tvář: rudožhavá. Příliš mnoho krále Ječmínka. Lék

proti červenému nosu. Pít, až se hory zelenají a zmodrá. Hrůzu
peněz ho stála ta jeho barvička.

Power se díval na míjející domy se zkormoucenou
starostlivostí.

„Umřel náhlou smrtí, chudák,“ pravil.
„Nejlepší smrt,“ řekl Bloom.
Jejich široce otevřené oči na něho pohlédly.
„Bez bolesti,“ řekl. „Minuta a je po všem. Jako by umřel ve

spánku.“
Nikdo nepromluvil.
Mrtvá strana ulice je tohle. Mrtvé obchody ve dne,

pozemkové realitní kanceláře, abstinentní hotel, Falconerova
cestovní kancelář, škola pro kancelářské vzdělání, gill, katolický
klub, pracovní ústav slepců. Proč? Nějaký důvod. Slunce nebo
vítr. Večer také. Vojáci a služky. Pod patronátem zesnulého Otce
Mathewa. Základní kámen pro Parnella. Kolaps. Srdce.

Bílí koně s bílými chocholy na náčelenkách přijížděli klusem
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od nároží Rotundy. Mihla se mimo malounká rakvička. Honem s
ním tam. Smuteční kočár. Někdo svobodný. Černý pro manžele.
Strakatý pro mládence. Hnědý pro řeholní panny.

„Smutné,“ řekl Martin Cunningham. „Dítě.“
Trpasličí tvářička, nafialovělá a svraštělá, jako byla tvář

Rudíčkova. Trpasličí tílko, slabé jak putinka, v bílé pruhované
hoblované rakvi. Nákladem podpůrného pohřebního spolku.
Týdně penny za kus trávníku. Naše. Malá šelmička. Mrně.
Neznamenalo nic. Omyl přírody. Je-li zdravé, je to od matky.
Není-li, muž. Více zdaru pro příště.

„Nebožátko,“ řekl Dedalus. „Dobře, že to máza sebou.“
Kočár stoupal pozvolněji po návrší náměstí Rutland Square.

Jeho kostí chřestí. Po kamenech. Pouze obecní chudý. Nikdo se k
němu nehlásí.

„Uprostřed života,“ řekl Martin Cunningham.
„Ale nejhorší ze všech,“ řekl Power, „je člověk, který si sám

sáhne na život.“
Martin Cunningham hbitě vytáhl hodinky, zakašlal a zastrčil

je do kapsy.
„Největší hanba pro rodinu,“ dodal Power.
„Střídavé zatemnění mysli, ovšem,“ řekl Martin Cun-

ningham rozhodně. „Musíme se na to dívat shovívavě.“
„Člověk, který to udělá, prý je zbabělec,“ řekl Dedalus.
„Není na nás, abychom soudili,“ řekl Martin Cunningham.
Bloom, jenž hodlal promluviti, zase zavřel rty. Veliké oči

Martina Cunninghama. Dívají se teď pryč. Sympatický, lidský
člověk to je. Inteligentní. Shakespearovská tvář. Vždycky dobré
slovo po ruce. Ti nemají slitování s takovým nebo nad
vražednicemi dětí. Odpírají jemu křesťanský pohřeb. Kdysi
probodávali jejich srdce v hrobě dřevěným kolem. Jako by už
nebylo puklé. Někdy však litují, ale příliš pozdě. Nalezen v korytě
řeky, držící se rákosí. Díval se na mne. A ta jeho hrozná žena,
pijan. Kolikrát jen jí zařídil domácnost znovu a znovu a ona skoro
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každou sobotu zastavila nábytek na jeho jméno. Život zatracence
s ní měl. Srdce z kamene by to zkrušilo. A v pondělí ráno opět
od repetice. Zas ta tura znovu. Bože, to asi na ní byla podívaná té
noci, Dedalus mi povídal, že tam byl. Opilá pod obraz, tancovala s
Martinovým deštníkem po pokoji.

A zovou mne Asie perlou, perlou, gejšou.

Dívá se ode mne pryč. Ví. Kosti jeho chřestí.
To odpoledne, kdy byla obdukce. Na stolku lahvička s

červenou vinětkou. Pokoj v hotelu s loveckými obrazy. Dusno
v něm bylo. Sluneční světlo skrze štěrbiny benátských žalusií.
Uši ohledavače mrtvol, veliké a chlupaté. Podomek vypovídal.
Myslel zprvu, že spí. Pak viděl žluté pruhy po jeho tváři. Byl svezlý
k nohám postele. Nález: příliš silná dosa. Smrt nešťastnou
náhodou. Ten dopis. Pro mého syna Leopolda.

Po bolestech na vždy. Už se neprobudí. Nikdo se k němu
nehlásí.

Kočár rachotil rychle Blessington Streetem. Po kamenech.
„Teď to natíráme, zdá se mně,“ pravil Martin Cunningham.
„Dejž Bůh, aby nás nevyklopil na cestu,“ řekl Power.
„Doufám, že ne,“ řekl Martin Cunningham. „To budou zítra

velké závody v Německu. O Gordon-Bennettův pohár.“
„Ano, při Joviši,“ řekl Dedalus. „To bude opravdu stát za

podívanou.“
Když zahýbali do Berkeley Street, vysílal pouliční flašinet

poblíž Alexandra Basin přes ně a za nimi rozpustilou drnčivou
kabaretní odrhovačku. Viděl někdo zde Kellyho ? Ká é dvě 1
ypsilon. Smuteční pochod ze Saula. S Antoniem je v jediné
bandě. Mne nechal sedět na mé mandě. Pirueta! Nemocnice
Mater Misericordiae. Eccles Street. Můj dům tam dole. Veliká
barabizna. Ústav pro chroniky. Veliká útěcha! Hospic P. Marie
pro umírající. Umrlčí komora pěkně po ruce hned dole. Tam
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zemřela stará paní Riordanová. Vypadají hrozně ty ženské. Její
jídelní šálek a lžicí si mnula ústa. Pak zástěna kolem její postele,
aby mohla umřít. Chlapík student to byl, co mně ošetřil to včelí
bodnutí. Že prý odešel na druhou stranu do porodnice. Od
krajnosti do krajnosti.

Kočár ujížděl okolo nároží: zastavil se.
„Co zase nejedeme?“
Mimo okna šlo rozdělené stádo poznamenaného dobytka,

bučelo, šouralo se po opoduškovaných kopytech, líně mrskalo
ohony po chundelatých, kostnatých zadcích. Po zevní straně a
jejich prostředkem pobíhaly orudkované ovce a vyblekovaly svůj
strach.

„Vystěhovalci,“ pravil Power.
„Houhou !“ křičel hlas honákův a jeho bič práskal okolo

jejich boků. „Houhou! Jdete odtud!“
Ovšemže, čtvrtek. Zítra je jateční den. Jarní telata. Cuffe je

prodává po sedmadvaceti librách od kusu. Patrně pro Liverpool.
Hovězí pečeně pro starou Anglii. Kde jakou šťavnatou skoupí.
A pátá čtvrtina pak přichází na zmar : všecky ty suroviny, usně,
chlupy, rohy. Dělá to ohromné číslo ročně. Obchod s mrtvým
masem. Vedlejší produkty porážek pro jirchárny, mýdlárny,
margarin. Rád bych věděl, jak se teď osvědčuje ten podfuk, že
špatné maso prodávají z vlaku v Clonsille.

Kočár se pohyboval kupředu mezi stádem.
„Nedovedu pochopit, proč městská správa nevede

tramwayovou linku od Parkgate na nábřeží,“ řekl Bloom. „Všecek
ten dobytek by se mohl dovážet k lodím nákladními vozy.“

„Místo, aby zatarasoval ulici,“ pravil Martin Cunningham.
„Svatá pravda. Měla by to udělat.“

„Ano,“ pravil Bloom, „a ještě jiná věc, na kterou jsem často
myslel, je, že by měli míti městské pohřební tramwaye, jako mají
v Miláně, víte. Vést trať ven k branám hřbitova a mít zvláštní
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tramwaye, pohřební vůz, smuteční vůz a tak dále. Rozumíte, co
chci říci?“

„Dejte si pokoj s takovými pohádkami,“ řekl Dedalus.
„Ještě také Pullmanův vůz a salonní jídelní vůz.“ „Špatné

vyhlídky pro Cornyho,“ řekl Power.
„Proč?“ otázal se Bloom, obrátiv se k Dedalovi. „Nebylo by to

slušnější, než takhle klusat za rakví dva a dva?“
„No, něco na tom je pravdy,“ připustil Dedalus.
„A“ řekl Martin Cunningham, „nedocházelo by k scénám

jako tenkrát, když se ůmrlčí vůz převrhl na nároží u Dunphyho a
vysypal rakev na cestu.“

„To bylo hrozné,“ řekl polekaný obličej Powerův, „a mrtvola
se válela po cestě.“

„U prvního za Dunphym,“ řekl Dedalus, přikyvuje.
„Pohár Gordon-Bennettův.“
„Aby nás Bůh chránil!“ řekl Martin Cunningham zbožně.
Žuch! Převrženi. Na cestu zaduněla rakev. Víko odražené.

Paddy Dignam se vyvalil a ztuhle se překulil v prachu v hnědém
rubáši, jemu příliš velikém. Červený obličej: nyní šedý. Ústa
rozchlípená. Ptá se, co se to děje. Úplně správné, že je zavazují.
Vypadají hrozně otevřená. A mimo to se vnitřnosti tak rychle
rozkládají. Mnohem lepší zavřít všechny otvory. Ano, také.
Voskem. Povolený svěrač. Všecko zapečetit.

„Dunphy,“ oznamoval Power, když kočár zahnul vpravo.
Nároží u Dunphyho. Smuteční kočáry, stojící před ho-

spodou, utápějí svůj žal. Zastávka při cestě. Báječné místo pro
hostinec. Doufám, že zde zarazíme na zpáteční cestě a napijeme se
na jeho zdraví. Podat si dokola útěchu. Elixír života.

Ale dejme tomu, že by se to teď stalo. Tekla by mu krev,
kdyby ho, řekněme bodl hřebík, jak to jím tam v rakvi hází ?
Možná, že ano, možná, tuším, že ne. Přijde na to, kam. Oběh
zastavený. Ale z žíly by jí trochu mohlo prosáknout. Bylo by lépe
pohřbívali je v něčem červeném: tmavočerveném.
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Mlčky jeli po Phibsborong Road. Mimo ně klusal umrlčí vůz;
přijížděl ze hřbitova; vypadá, jako by se mu ulevilo.

Most Crossguns: královský kanál.
Voda se s rykem řítila stavidly. Sevřen mezi hromadami

rašeliny stál na své zmítané pramici nějaký muž. Na vlečné cestě
vedle zdymadla kůň, volně přivázaný. Na palubě Strašidla.

Jejich zraky ho pozorovaly. Po pomalé, travinaté vodní cestě
připlul na svém plavidle k mořskému břehu přes Irsko, tažen
vlečným lanem mimo rákosové houštiny, přes sliz, blátem ucpané
láhve, psí mršiny. Athlone, Mullingar, Moyvalley, mohl bych
udělat pěší tůru podél průplavu a navštívit Milly. Anebo si tam
zajet na kole. Vypůjčit si nějakého starého tygra, volnoběžku.
Wren měl onehdy takové na licitaci, ale dámské. Vodní cesty
se vzmáhají. Koníček Jamese M’Canna veslovat se mnou přes
přívoz. Levnější doprava. V pohodlných etapách. Houseboaty.
Táboření pod širým nebem. Také umrlčí vozy. Do nebes po vodě.
Snad ani nebudu psát. Přijedu na překvapenou, Leixslip,
Clonsilla. Padat hlouběji a hlouběji, od zdýmadla k zdýmadlu až
do Dublina. S rašelinou ze zázemních bařin. Pozdrav. Nadzvedl
svůj hnědý slaměný klobouk, zdraví Paddyho Dignama.

Jeli mimo dům Briana Boroimhea. Už blízko.
„Jakpak se asi vede našemu příteli Fogartymu?“ pravil Power.
„To se musíte raději zeptat Torna Kernana,“ řekl Dedalus.
„Jak to?“ pravil Martin Cunningham. „To asi bylo pláče, když

ho opustil.“
„Třebaže s očí sešel,“ řekl Dedalus, „bude žíti v drahých

vzpomínkách.“
Kočár zamířil vlevo na Finglas Road.
Po pravé straně kamenická dílna. Poslední etapa. Stísněny

na žvanci, půdy se objevily němé postavy, bílé, zarmoucené,
vztahující klidné dlaně, klečely v žalu, ukazovaly. Úlomky postav,
vytesané. V bílém mlčení: prosebné. Nejlepší obdržíte zde. Thos.
H. Dennany, sochař a výrobce náhrobků.
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Projeta.
Na obrubě chodníku před domem hrobaře Jimmyho

Gearyho seděl starý pobuda, vrčel, vyprazdňoval ze své ohromné
hnědě uprášené zející boty špínu a kaménky. Po životní cestě.

Ponuré zahrady pak běžely mimo, jedna po druhé: ponuré
domy.

Power na něco ukázal.
„Tam je místo, kde byl zavražděn Childs,“ pravil. „Ten

poslední dům.“
„Tak jest,“ řekl Dedalus. „Příšerný případ. Seymour Bushe

ho vysekal. Zavraždil svého bratra. Tak se alespoň povídalo.“
„Koruna neměla důkazů,“ řekl Power.
„Jen indicielní,“ pravil Martin Cunningham. „Taková je

zásada zákona. Lépe, aby devětadevadesát vinných uniklo, než aby
jeden nevinný člověk byl nespravedlivě odsouzen.“

Dívali se. Vražednické místo. Minulo je temně. Zabedněné,
neobydlené, zpustlá zahrada. Všecko to propadlo zkáze.
Nespravedlivě odsouzen. Vražda. Obraz vrahův v oku
zavražděného. Lidé o tom rádi čtou. Na zahradě byla nalezena
mužská hlava. Její oděv se skládal z. Jak ji zastihla smrt. Nedávný
surový čin. Zbraň, jíž bylo použito. Vrah dosud na svobodě.
Stopy. Šněrovadlo bot. Tělo bude exhumováno. Každá vražda
vyjde na jevo.

Namačkáni v tomhle kočáru. Snad by se jí to nelíbilo,
kdybych tak k ní přišel a předem se neohlásil. S ženskými musí
člověk být opatrný. Přistihnout je jednou s kalhotami dole.
Navždy u nich rozlitý ocet. Patnáct let.

Vysoká zábradlí Prospectu se nyní mihotala mimo jejich
zraky. Temné topoly, řídké bílé postavy. Postavy stále častější, bílé
tvary stísněné mezi stromy, bílé postavy a úlomky, jež pluly mimo
němě, uztrnulé v lichých gestech ve vzduchu.

Loukotový věnec drsně zaskřípal o obrubu chodníku:
zastavili. Martin Cunningham vystrčil z okna ruku a trhnuv
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klikou zpět, kolenem strčil do dveří a otevřel je. Vystoupil z
povozu. Power a Dedalus ho následovali.

Přendat teď to mýdlo. Bloomova ruka rozepjala zadní kapsu
jeho kalhot a rychle přemístila papírem omotané mýdlo do
vnitřní kapesníkové kapsy. Vylezl z kočáru a dal zase na staré
místo noviny, které jeho ruka dosud držela.

Chudácký pohřeb: umrlčí vůz a tři kočáry. Je to vždycky
stejné: průvodčí rakve, zlaté otěže, zádušní mše, vystřelí se salva.
Pompa smrti. Za nejzadnějším povozem stál pouliční prodavač u
svého Stánku s cukrovím a ovocem. Hrozinkové koláče jsou to,
slepené dohromady: cukroví pro mrtvé. Koláčky pro psy. Kdo je
kupuje? Truchlící, když odcházejí ze hřbitova.

Následoval za svými společníky. Dále šli Kernan a Ned
Lambert, Hynes kráčel za nimi. U otevřeného umrlčího vozu stál
Corny Kelleher a vyndával oba věnce. Jeden podal chlapcovi.

Kampak se poděl ten dětský pohřeb?
Z Finglasu jelo mimo spřežení koňů těžkým namáhavým

krokem a vleklo pohřebním tichem skřípající vůz, na němž ležel
balvan žuly. Vozka, jenž šel v jejich hlavách, pozdravil.

Teď rakev. Dostal se sem dříve než my, třebaže je mrtev. Kůň
se na to ohlíží s chocholem na šikmo. Tupé oko: chomout těsně
přiléhá k šíji, tlačí na krevní cevu nebo na něco. Vědí-li pak, co
sem každý den vyvážejí. Denně je jistě dvacet až třicet pohřbů.
Pak Mount Jerome pro protestanty. Pohřby po celém širém světě
všude každou minutu. Zahrabávají to denně po fůrách, o překot.
Tisíce každou hodinu. Příliš mnoho lidí na světě.

Z bran vycházeli pozůstalí: žena a holčička. Vyzáblá harpye,
neradno se s ní dostat do pačesů, čepici na stranu. Holčička s
obličejem umazaným od špíny a slz, držela se ženy za ruku a dívala
se na ni, čekajíc na povel k pláči. Rybí tvář, bezkrevná a sinalá.

Funebráci vyzdvihli rakev na ramena a vnesli ji branou na
hřbitov. Samá mrtvá váha. Sám jsem se cítil těžším, když jsem
vylezl z koupele. Nejprve ztuhlí: za nimi přátelé ztuhlých. Corny
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Kelleher a chlapec následovali se svými věnci. Kdo to je vedle
nich? Aha, jeho švakr.

Všichni šli za rakví.
Martin Cunningham zašeptal:
„Byl jsem jak na žhavém uhlí, když jste mluvil o sebevraždách

před Bloomem.“
„Jakže?“ zašeptal Power. „Pročpak?“
„Jeho otec se otrávil,“ zašeptal Martin Cunningham. „Měl

Queen’s Hotel v Ennisu. Slyšel jste ho, že pojede do Clare. Výročí
jeho smrti.“

„Och Bože!“ zašeptal Power. „To slyším po prvé. Otrávil se!“
Pohlédl za sebe k místu, kde tvář s černýma přemýšlivýma

očima následovala směrem ke kardinálovu mausoleu. Mluví.
„Byl pojištěn?“ tázal se Bloom.
„Myslím, že ano,“ odpověděl Kernan, „ale pojistka byla silně

zadlužena. Martin bude hledět, aby mladého dostal do Artane.“
„Kolik dětí po něm zůstalo?“
„Pět. Ned Lambert říkal, že se pokusí opatřit některé holce

místo u Todda.“
„Smutný případ,“ řekl Bloom mírně. „Pět malých dětí.“
„Veliká rána pro ubohou ženu,“ dodal Kernan.
„Opravdu,“ přisvědčil Bloom.
Teď se směje ona.
Pohlédl dolů na své boty, které si byl načernil a vyleštil.

Přežila ho, ztratila svého manžela. Více mrtev pro ni než pro mne.
Jeden musí přežiti druhého. Moudří lidé říkají. Na světě je více
žen než mužů. Kondolovat jí. Vaše nenahraditelná ztráta.
Doufám, že ho budete brzy následovat. Neboť jenom indické
vdovy. Provdá se za jiného? Něho? Ne. Než kdo může říci, co je
pak. Vdovství už není v modě od smrti staré královny. Ta žena
na dělovém podvozku. Viktorie a Albert. Smuteční slavnost ve
Frogmore. Ale na konec si přece dala za klobouk několik fialek.
Ješitná v nejhlubším koutku srdce. Všechno k vůli stínu.
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Královský manžel, ani ne král. Její syn byl hlavní věc. Něco
nového, več lze doufati, ne jako v minulost, které si přála zpět,
čekajíc. Ta se nikdy nevrací. Jeden musí jíti první: sám pod zemi:
a už nebude sdíleti její teplou postel.

„Jak se daří, Šimone?“ řekl Ned Lambert měkce, tiskna mu
ruku. „Už jsem vás neviděl půl věčnosti.“

„Pořád stejně. A jak se daří vám všem v městě Corkově ?“
„Zajel jsem si tam na Corské parkové závody o velikonočním

pondělí,“ řekl Ned Lambert. „Pořád všecko ve starých kolejích.
Ubytoval jsem se u Dicka Tivyho.“

„A jak se vede Dickovi, tomu solidnímu muži?“
„Nic nestojí mezi ním a nebem,“ odpověděl Ned Lambert.
„Při svatem Pavlovi!“ řekl Dedalus v tlumeném údivu. „Dick

Tavy má pleš?“
„Martin hodlá sehnat sbírkou nějaký groš pro ty mladé,“ řekl

Ned Lambert, ukazuje dopředu. „Několik šilinků per kus. Aby se
jim pomohlo z nejhoršího, než pojistka bude v suchu.“

„Ano, ano,“ řekl Dedalus pochybovačně. „Ten vpředu to je
nejstarší hoch?“

„Ano,“ pravil Ned Lambert, „s bratrem jeho ženy. John
Henry Menton je vzadu. Upsal libru.“

„To bych také řekl,“ pravil Dedalus. „Často jsem říkal
ubohému Paddymu, že si toho místa má hledět. John Henry není
zrovna nejšpatnější.“

„Jak o ně přišel ?“ tázal se Ned Lambert. „Bumbal, že ?“
„Slabá stránka nejednoho dobrého člověka,“ řekl Dedalus s
povzdechem.

Zastavili se u dveří umrlčí kaple. Bloom stál za chlapcem s
věncem a díval se dolů na jeho hladce ulízané vlasy a na útlý
rozbrázděný krk uvnitř jeho z brusu nového límce. Ubohý
chlapec! Byl u toho, když otec? Oba v bezvědomí. Přišel k sobě v
posledním okamžiku a naposledy ho poznal. Co vše by byl mohl
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udělat. Jsem dlužen tři šilinky O’Gradymu. Porozumí? Funebráci
odnesli rakev do kaple. Který konec je jeho hlava?

Po chvilince následoval ostatních dovnitř, mžouraje v
zacloněném světle. Rakev ležela na svých márách před oltářem,
na jejích rozích stály čtyry vysoké žluté svíce. Vždycky před námi.
Corny Kelleher položil po věnci na každý roh a pokynul chlapci,
aby si klekl. Smuteční hosté klečeli porůznu na klekátkách.
Bloom stál vzadu poblíž kropenky a když všichni poklekli, pečlivě
pustil na zem své rozdělané noviny z kapsy a klekl na ně pravým
kolenem. Svůj černý klobouk zlehka nasadil na levé koleno a drže
jej za okraj, zbožně se přes něj nachýlil.

Z jedněch dveří vyšel ministrant, jenž nesl mosazné vědérko
a něco v něm. Za ním šel kněz v bílé rochetě, jednou rukou si
upravoval štolu, v druhé ruce balansoval na svém ropuším břichu
malou knížkou. Kdo z té knihy bude čísti ? Já, řekl havran.

Zastavili se u nosítek a kněz se jal čísti z knížky plynným
krákoravým hlasem.

Páter Krokev. Věděl jsem, že se jmenuje nějak jako rakev.
Domine-namine. Sekant, jak se zdá podle kušny. Diriguje
komedii. Svalnatý křesťan. Běda každému, kdožbykoliv na něho
křivě pohlédl: kněz. Ty jsi Petr. Praskne jednou ve slabinách jako
ovce po jeteli. Dedalus povídá, že praskne. Nosí před sebou
báchor jako otrávené štěně. Takové legrační výrazy, co ten člověk
nalézá. Hmhm: praskne ve slabinách.

Nou intres in judicium cum servo tuo, Domine.
Cítí se asi důležitějšími, když se nad nimi modlí latinsky.

Zádušní mše. Smuteční pásky na rukávech. Černě lemovaný
dopisní papír. Vaše jméno v oltářním seznamu. Čiší to zde zimou.
Musí se dobře krmit, když tu tak celé dopoledne sedí v šeru a
chytá lelky a čeká, až přijde další, prosím. Oči také jak ropucha.
Copak ho tak nadýmá? Molly je vždycky nadmutá po zelí. Snad
vzduch zde. Vypadá, jako by byl plný zkažených plynů. Hrůza
zkažených plynů tu musí všude být. Na příklad řezníci: syrové
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beefsteaky z nich jsou. Kdopak mi to povídal? Mervyn Brown.
Že tam v kryptách u svatého Werburgha skvostné staré varhany
stopadesát musejí čas od času navrtat do rakví díry, aby vypustili
zkažené plyny a spálili je. Ženou se ven: modře. Jednou si jich
čmuchnout a jsi na prkýnku.

Tlačí mne čéška. Ou. Tak je to lepší.
Kněz vzal hůlku s bambulí na jejím konci z kbelíku

ministrantova a zatřepal jí nad rakví. Pak rakev obešel na druhý
konec a znovu jí zatřepal. Pak se vrátil a dal ji zpět do kbelíku. Kde
jsi byl dříve, se zas vrátíš. Má to všechno předepsáno: musí to tak
dělat.

Et ne nos inducas in tentationem.
Ministrant pípal diskantem odpovědi. Často jsem si myslel,

že bude lepší mít za ministranty chlapce. Do patnácti let neb tak
asi. Pak ovšem…

Svěcená voda to byla tuším. Vytřepává z ní spánek. Vždyť
mu ta práce jistě leze krkem, pořád tím krámem třepá nad všemi
mrtvolami, s kterými mu sem přiklusají. Neuškodilo by mu,
kdyby mohl vidět, nad čím tím třepe. Denodenně nová dodávka:
muži středního věku, staré ženy, děti, ženy, jež umřely při porodu,
muži s vousy, holohlaví obchodníci, souchotinářské dívky s
ptačími prsy. Po celý boží rok se nad nimi modlí jedno a totéž a
navrch kropí vodu: spánek. Teď na Dignama.

In paradisium.
Povídal, že jde do ráje, nebo že je v ráji. Říká to každému.

Nudná práce. Něco však říci musí.
Kněz zavřel svou knihu a odešel, za ním následoval

ministrant. Corny Kelleher otevřel postranní dveře a vešli
hrobaři, zase zvedli rakev, vynesli jí ven a šoupli ji na svůj vozík.
Corny Kelleher dal jeden věnec chlapci a druhý švakrovi. Všichni
jich následovali postranními dveřmi ven na mírný šedivý vzduch.
Poslední šel Bloom, složiv noviny zase do kapsy. Díval se vážně
do země, až vůz s rakví se uhnul v levo. Kovová kola drtila písek
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s ostrým chřestivým skřípotem a uličkou mezi náhrobky
následovala za márami smečka hluchých bot.

Trari trari trari traru. Pane Bože, tady nesmím trylkovat.
„Náhrobek O’Connellův,“ pravil Dedalus okolo sebe.
Powerovy měkké oči vzlétly k temeni vznosného jehlanu.
„Už odpočívá,“ řekl „uprostřed svého lidu, starý Dan O’. Ale

jeho srdce je pohřbeno v Římě. Kolik zlomených srdcí je zde
pochováno, Šimone!“

„Její hrob je tam na druhé straně, Jacku,“ řekl Dedalus. „Brzy
budu pod drnem vedle ní. Nechť mne Pán povolá, kdykoliv se mu
zlíbí.“

Zhroutiv se, rozplakal se tiše pro sebe, klopýtaje trochu při
chůzi. Power ho vzal pod paži.

„Je jí lepe tam, kde je,“ řekl Dedalus a slabě vzlykl. „Myslím,
že je v nebi, je-li jaké nebe.“

Corny Kelleher poodstoupil stranou od průvodu a nechal
truchlící těžce přejiti.

„Shledáváme se při smutné příležitosti,“ začal Kernan
zdvořile.

Bloom přivřel oči a dvakrát smutně přikývl hlavou.
„Druzí dávají klobouk na hlavu,“ řekl Kernan. „Myslim, že

můžeme také. Tenhle hřbitov je záludné místo.“ Pokryli hlavy.
„Milý velebníček byl s obřadem tuze rychle hotov, ne-

myslíte?“ řekl Kernan s výčitkou.
Bloom vážně přikývl že ano a podíval se do jeho živých,

podlitých očí. Tajemné oči, tajemné zkoumavé oči. Zednář,
myslím, ale nevím jistě. Zase vedle něho. My jsme poslední. Pod
jednou pokličkou. Doufám, že řekne něco jiného.

Kernan dodal:
„Obřady Irské církve, jak se konají na Mount Jerome, jsou

působivější, to se musí říci.“
Bloom obezřetně přisvědčil. A pak řeč, to je ještě další věc.
Kernan řekl slavnostně:
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,Já jsem vzkříšení a život. To se musí člověka dotknout u
kořenů srdce.“

„Musí,“ řekl Bloom.
Tvého srdce snad, ale co je to platné člověku v té díře šest

stop ke dvěma, na jehož nohou rostou chudobky? Toho se už nic
nedotkne. Sídlo citů. Puklé srdce. Konec konců jen pumpa, která
denně rozpumpuje tisíce gallonů krve. Jednoho krásného dne se
něčím ucpe a jsi nahrán. Hromady jich tu leží dokola: na plíce,
na srdce, na játra. Staré zrezivělé pumpy: po čertech co jiného.
Vzkříšení a život. Jakmile jsi mrtev, jsi mrtev. Ta idea soudného
dne. Všecky je vykomandýrovat z hrobů. Lazare, vyjdi ven! A
dorazil k cíli pátý a prohrál. Vstávejte! Soudný den! Tu se to
všecko bude shánět po svých játrech a po svém mozku a ostatních
částech svých švestek. Čert by v tom byl, kdyby se někdo našel
celého. Pennyweight prachu v každé lebce. Dvanáct gramů do
jednoho pennyweight. Podle troyské váhy.

Corny Kelleher srovnal s nimi krok po jejich straně.
„Všecko klapalo prima,“ řekl. „Že?“
Díval se na ně ze svého uhuhňaného oka. Policajtská

ramena. S tvým tramtara tramtararam.
„Tak to má být,“ pravil Kernan.
„Cože? He?“ řekl Corny Kelleher.
„Kdo je ten mužský vzadu s Tornem Kernanem?“ ptal se John

Henry Menton. „Znám ho podle tváře.“
Ned Lambert pohlédl dozadu.
„Bloom,“ řekl. „Paní Marion Tweedyová, co byla, chci říci, co

je ta sopranistka, je jeho žena.“
„Aha, už vím,“ řekl John Henry Menton. „Už jsem ji delší

dobu neviděl. Krásná ženská to bývala. Tancoval jsem s ní,
počkat, před patnácti či sedmnácti dávnými roky, u Mata Dillona,
v Roundtownu. A byla jí hezky plná náruč.“

Podíval se dozadu skrze ostatní.
„Čím je on?“ ptal se. „Co dělá? Nebyl něco z oboru
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papírnického? Pamatuji se, srazil jsem se s ním jednou u
bowlingu.“

Ned Lambert se usmál.
„Ano, byl,“ řekl, „u Wisdoma Helyho. Cestoval se ssacím

papírem.“
„Pro pána krále,“ pravil John Henry Menton, „jak to, že si

brala takového človrdu? Vždyť to tenkrát byla pašák ženská.“
„Je dosud,“ řekl Ned Lambert.„Dělá insertního agenta.“
Veliké oči Johna Henryho Mentona se zahleděly před sebe.
Vozík zabočil do postranní uličky. Jakýsi statný muž, v

úkrytu mezi travinami, smekl klobouk v holdu. Hrobaři se dotkli
čepic.

„John O’Connell,“ řekl Power potěšen. „Ten nikdy
nezapomene na přítele.“

O’Connell všem mlčky podal ruku. Dedalus řekl:
„Tak jsem vás zase přišel navštívit.“
„Drahý Šimone,“ odpověděl hřbitovní hlídač tichým hlasem.

„Vás vůbec nechci mezi svými zákazníky.“
Pozdraviv Neda Lamberta a Johna Henryho Mentona, kráčel

dále po boku Martina Cunninghama, dva záhadné klíče na
zádech.

„Slyšel jste,“ ptal se jich, „tu anekdotu o Mulcahym z
Coombe?“

„Neslyšel,“ řekl Martin Cunningham.
Všichni jednohlasně sklonili své cylindry a Hyneš k němu

nachýlil ucho. Hlídač zavěsil palce do smyček zlatého řetízku
svých hodinek a mluvil diskrétním hlasem k jejich prázdným
tvářím.

„Tak jsem slyšel povídat,“ řekl, „že jednoho mlhavého večera
prý sem přišli dva opilí vyhledat hrob jednoho svého známého.
Zeptali se, kde je Mulcahy z Coombe a pověděli jim, kde je
pochován. Chvíli bloudili sem tam v mlze, ale hrob na konec
přece jen našli. Jeden z těch opilých přeslabikoval jméno: Terence

ODYSSEUS

125
www.eknizky.sk



Mulcahy. Ten druhý opilý zatím pořád mžoural na sochu
Spasitele, kterou tam vdova dala postavit.“

Hlídač mrkl na jeden z náhrobků, kolem něhož šli a
pokračoval:

„A když tak chvíli mžoural na tu posvátnou postavu, povídá:
„Tohle že je Mulcahy? Vždyť se mu to sakra ani trochu nepodobá,
ať to dělal, kdo chtěl,“ povídá.“

Odměněn úsměvy zůstal pozadu a dal se do řeči s Cornym
Kelleherem, přejímaje stvrzenky jemu dávané, obraceje je a při
chůzi je prohlížeje.

„To není jen tak naprázdno,“ vysvětloval Martin Cun-
ningham.

„Já vím,“ řekl Hyneš. „Já vím.“
„Aby člověka trochu potěšil,“ řekl Martin Cunningham. „Je

to ze samé dobrosrdečnosti: Jinak pro kočku.“
Bloom obdivoval blahobytný objem hřbitovního hlídače.

Všichni hledí, aby u něho měli dobré oko. Správný člověk, John
O’Connell, opravdu dobrý chlap. Klíče: Jako Klíčový reklamy:
není strachu, že by se někdo dostal ven, návratné bloky se
nevydávají. Habeat corpus. Musím se po pohřbu podívat, co s tím
inserátem. Napsal jsem Ballbridge na obálku, pod kterou jsem to
rychle schoval, když mne přistihla právě, když jsem psal Martě?
Doufám, že jej nehodili mezi nedoručitelnou poštu. Neškodilo
by se oholit. Šedivé pučící vousy. To je první známka, když vlasy
vylézají šedivé a člověk začne morousovatět. Stříbrné nitky mezi
šedivými. Tak být jeho ženou. Rád bych věděl, kde se v něm
nabralo tolik troufalosti, že nabídl ruku kterékoli dívce. Pojd se
mnou a budeš žít na hřbitově. Bimbat jí tím před nosem. S po-
čátku snad ji to vzrušovalo. Koketování se smrtí… Stíny noci,
jež se zde vznášejí mezi tolika mrtvými, nataženými vůkol. Stíny
hrobů, kdy hřbitovy se šklebí a Daniel O’Connell jistě byl
potomkem tuším, kdopak to byl, co vždycky říkal, že to byl
podivný plodný člověk, veliký katolík přese všechno jako veliký
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obr ve tmách. Bludičky. Hrobové plyny. Třeba její myšlenky od
toho odvracet, aby vůbec počala. Ženy zvlášť jsou tak choulostivé.
Vypravovat jí v posteli strašidelnou historku, aby usnula. Viděla
jsi kdy ducha? Hm, já viděl. Noc byla černá jako pytel. Hodiny
začínaly odbíjet dvanáctou. Ale dovedly by správně líbat, jen
kdyby je člověk naladil. Nevěstky na tureckých hřbitovech. Naučí
se všemu, vezmou-li se do cviku z mlada. S nějakou vdovičkou
by ses zde mohl seznámit. Lidé jsou takoví. Láska mezi náhrobky.
Romeo. Přísada rozkoše. Uprostřed smrti za života jsme. Oba
konce se stýkají. Připravují Tantalova muka mrtvým. Jako vůně
roštěných beefsteaků pro hladové, které hryže v útrobách. Touha
dráždit lidi. Jako Molly, která to chtěla dělat u okna. Osm dětí má
ten hlídač, co je pravda.

Hezkou hromádku už jich viděl jíti pod drn za svého žití, leží
okolo něho pole vedle pole. Více místa, kdyby je pochovávali ve
stoje. V sedě nebo v kleku by to nešlo. Ve stoje? Jeho hlava by
jednoho dne mohla vylézti nad zemi, kdyby se půda sesula, jeho
ruka by ukazovala. Jak včelí plást musí celá země vypadat, podélné
kobky. A hezky v pořádku to také udržuje, střihaná tráva a ob-
klady. Svou zahradou nazývá major Gamble Mount Jerome. A
opravdu to je. Měly by tam být květiny spánku. Čínské hřbitovy,
na nichž rostou obrovské máky, dávají nejlepší opium, povídal
mi Mastiansky. Botanická zahrada hned na druhé straně. Krev,
která se noří do země, je to, co dává nový život. Tatáž myšlenka
u těch Židů, kteří prý zabili toho křestanského chlapce. Každý
člověk má svou cenu. Dobře zachovaná, tučná mrtvola, gentle-
man, epikur, neocenitelná pro ovocnou zahradu. Ujednáno. Za
mrtvolu Williama Wilkinsona, revisora a účetního, nedávno
zemřelého, tři libry třináct a šest. S díky obdržel.

Myslím, že by se půda hrozně zúrodnila hnojem z mrtvol,
kostí, těla, nehtů, márnic. Strašné. Zezelenají a zrůžovějí,
rozkládají se. Hnijí rychle ve vlhké hlíně. Staré, vyhublé jsou
tužší. Pak v jakýsi loj ovitý sýr. Pak začnou černat, kape z nich

ODYSSEUS

127
www.eknizky.sk



břečka. Pak vyschnou. Smrtihlavové. Ovšem že buňky nebo z
čeho jsou, žijí dále. Přecházejí z jednoho v druhé. Vlastně žijí bez
konce. Nic, čím by se živily, živí se sebou samými.

Ale vylíhne se z nich jistě ukrutná spousta larev. Půda se jimi
musí prostě hemžit. Až se člověku hlava točí. Ta krásná děvčátka
z pláže. Ale vypadá u toho dosti vesele. Dává mu to pocit moci,
když tak vidí všecky druhé jít pod drn první. Jak pak se asi dívá
na život. A ještě si rád zažertuje: ohřívá to komůrky jeho srdce. Ta
anekdota o jeho buletinu. Spurgeon se odebral do nebes o 4 dnes
ráno. 11 večer (zavírá se). Ještě sem nedorazil Petr. I mrtví, alespoň
muži ano, by tu a tam rádi slyšeli nějakou peprnou anekdotu a
ženy by rády věděly, co nového je v modě. Šťavnatou hrušku nebo
dámský punš, horký, silný a sladký. Chrání před vlhkem. Člověk
se někdy musí smát, tedy lépe to udělat tak. Hrobaři v Hamletovi.
Ukazuje to hlubokou znalost lidského srdce. Neodvažují se
žertovat o mrtvých nanejméně dva roky. De mortuis nil nlsi prius.
Dokud napřed neodloží smutek. Těžko si představit svůj pohřeb.
Jaká by to byla legrace. Přečíst si vlastní úmrtní oznámení, to
prý prodlužuje život. Dává to člověku druhotný dech. Novou píd
života.

„Kolik jich máte na zítřek?“ zeptal se hlídač.
„Dva,“ pravil Corny Kelleher. „O půljedenácti a v jedenáct.“
Hlídač zastrčil papíry do kapsy. Vůz se přestal pohybovali.

Truchlící se rozštěpili a šinuli se na obě strany jámy, opatrně
obkračujíce hroby. Hrobaři odnesli rakev a postavili ji předním
koncem na pokraj a zadrhli kolem ní popruhy.

Pohřbíváme ho. Přišli jsme pohřbíti Caesara Jeho idy března
či června. Neví, kdo zde je a ani nedbá.

Hele, kdo je to ten vyzáblý lelout v tom macintoshi? Hele,
kdo je to, rád bych věděl. No, dal bych za to krejcar, kdybych
věděl, kdo to je. Vždycky se někdo vyvrbí, o němž se člověku
nikdy nezdálo. Člověk by mohl žít osaměle po celý život. Ano,
mohl by. Ale přece jen by musel míti někoho, jenž by ho zahrabal,
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když zemře, třebas by si sám mohl vykopat hrob. Všichni musíme.
Pouze člověk pohřbívá. Ne, mravenci také. První, co je nápadné.
Pohřbívali mrtvé. Říká se, že Robinson Crusoe je věrně podle
života. No a Pátek ho také pohřbil. Každý pátek pochovává
čtvrtek, podívá-li se člověk na to zblízka.

Ach, můj Robinsone Crusoe, řekni přece, co to je ?

Chudák Dignam! Jeho poslední odpočinek na zemi v jeho
truhle. Pomyslí-li si člověk na ně všechny, zdá se to škoda dřeva.
Celé se rozhryže. Mohli by vynajiti nějaké hezké máry s posuvnou
stěnou a sypat z nich mrtvé přímo dolů. Pravda, ale mohli by se
bránit, že nechtějí být pochováni z něčeho, v čem už byl někdo
jiný. Jsou takoví nedůtkliví. Uložte mne do mé rodné země.
Kousek hlíny ze svaté země. Pouze matka a mrtvě narozené děcko
se vůbec pochovávají v jedné rakvi. Rozumím, jaký to má smysl.
Rozumím. Aby je ještě chránila co nejdéle. Irův dům je jeho
rakev. Balsamování v katakombách, mumie, táž idea.

Bloom stál daleko vzadu, klobouk drže v ruce a počítal
obnažené hlavy. Dvanáct. Já jsem třináctý. Ne, ten mužský v
macintoshi je třináctý. Pověrečné číslo. Odkud se tu u všech
všude vzal? V kapli nebyl, na to bych mohl přisahat. Pitomá
pověra s tou třináctkou.

Hezký měkký tweed má Ned Lambert na tom obleku.
Nádech do purpurova. Měl jsem také podobné, když jsme bydleli
v Lombard Street West. Chodíval kdysi jak ze žurnálu. Převlékal
se třeba třikrát denně. Musím si ten svůj šedý oblek dát obrátit u
Mesiase. Chyba lávky. Je přebarvený. Jeho žena, zapomněl jsem, že
není ženatý či jeho bytná by s něho také mohla sesbírat ty nitky.

Rakev se ponořila a mizela s očí, jsouc pomalu pouštěna muži
rozkročenými na prknech vedle hrobu. Pak se vztyčili a ustoupili:
a všichni obnažili hlavu. Dvacet.

Přestávka.
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Kdybychom se všichni pojednou změnili v někoho jiného.
Někde v dálce zahýkal osel. Dešt. Není takový osel.
Nikdy prý nikdo neviděl mrtvého. Hanbí prý se za smrt.

Skrývají se. Také chudák tatínek odešel.
Kolem odkrytých hlav pofukoval šepotem mírný libý větřík.

Šepotem. Chlapec v hlavách hrobu držel svůj věnec oběma
rukama a upíral klidně oči do černé otevřené prostory. Bloom
sebou vrtěl za tělnatým dobrosrdečným hlídačem. Dobře střižený
frak. Snad si je v duchu šacuje, kdo z nich poplave první. Dlouhý
odpočinek to je, věru. Už se nic necítí. Je to ten okamžik, který
člověk cítí. Je asi po čertech nepříjemný. Člověk s počátku
nemůže uvěřiti. Je to asi omyl: k někomu jinému. Zkus to v domě
vedle. Počkej, ještě jsem chtěl. Ještě jsem ne. Pak zatemněná
úmrtní světnice. Po světle volají. Kolem tebe šepot. Chtěl byste,
abychom zavolali kněze? Pak blouznění a fantas. Delirium
všechno, co jsi skrýval po celý život. Smrtelný zápas. Jeho spánek
není přirozený. Smáčkněte jeho dolní víčko. Dávají pozor je jeho
nos špičatý odchlipuje-li se dolní čelist, jsou chodidla jeho nohou
žlutá. Odtáhněte zpod něho podušku a dodělejte ho naráz, když
už je odsouzen. Ďábel na tom obraze hříšníkovy smrti, jenž mu
ukazuje ženu. Vášnivě touží obejmouti ji, ač v košili. Poslední
dějství v Lucii. Už nikdy neuzřím tě? Bum! vydechl. Je po něm.
Lidé si trochu o tobě povykládají, pak zapomenou. Nezapomeňte
se za něho modlit. Pamatujte na něho v modlitbách. I na Parnella.
Břečtanový den vymírá. Pak druzí následují: jeden po druhém
padá do černé jámy.

Modlíme se teď za klid jeho duše. Od nás tvá duše utekla,
doufáme, že ne do pekla. Hezká změna vzduchu. Z louže života
pod okap očistce.

Vzpomene-li si kdy, že na něho čeká jáma? Prý si člověk
vzpomene, když po něm přeběhne mráz na slunci. Někdo ti na ni
šlápl.

Zubatá se blíží. Moje tam na druhé straně, směrem k
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Finglasu, parcelka, kterou jsem tam koupil. Maminka, ubohá
maminka a Rudíček.

Hrobaři se chopili rýčů a házeli na rakev těžké hroudy. Bloom
odvrátil tvář. A což, kdyby zatím byl živý? Huj! Setsakra, to by
bylo hrozné! Ne, ne: je mrtev. Ovšemže je mrtev. Ovšemže je
mrtev. Zemřel v pondělí.

Mělo by být nařízeno zákonem, aby se mrtvému probodlo
srdce, aby byla jistota nebo elektrickou ranou anebo dát telefon
do rakve anebo nechat nějaký otvor pro vzduch. Poplašná vlajka.
Tři dny. V létě trochu dlouho, mít je doma tolik dnů. Raději je
odklidit dříve, jakmile je jistota, že není.

Hlína dopadala tišeji. Začíná se zapomínali. Sejde z očí, sejde
z mysli.

Hřbitovní hlídač poodstoupil několik kroků a dal klobouk
na hlavu. Má toho dost. Truchlící očividně jeden po druhém
znovu nabyli rovnováhy a bez okázalosti pokryli hlavy. Bloom
si nasadil klobouk a viděl statnou postavu, jak se obratně ubírá
bludištěm hrobů. Klidně, jist svým terénem, kráčel přes ponurá
pole.

Hyneš něco zaznamenává do svého zápisníku. Aha, jména.
Vždyt je zná všechna. Ne, jde ke mně.

„Právě si zapisuji jména,“ řekl Hyneš tlumeným hlasem. „Jak
se jmenujete křestním jménem? Nevím jistě.“

„L“ řekl Bloom. „Leopold. A můžete také poznamenat
M’Coyovo jméno. Žádal mne o to.“

„Charley“, řekl Hyneš píše. „Znám ho. Byl kdysi ve
Freemanu.“

To byl, než dostal místo v márnici u Louisa Byrda. Dobrá
myšlenka ty posmrtné prohlídky pro lékaře. Zjišťují, co myslí,
že vědí. Zemřel jednoho úterka. Dostal vyhazov. Práskl do bot s
inkasem za několik inserátů. Charley, tys moje radost. Proto jsi
mne žádal, abych. No nechť, nic neškodí. Zařídil jsem to, M’Coyi.

ODYSSEUS

131
www.eknizky.sk



Díky, starý brachu: mnohokrát děkuji. Budu mít u něho něco na
kontě. Nic to nestojí.

„A řekněte nám,“ pravil Hyneš, „znáte toho člověka v tom,
toho člověka tam na druhé straně, co měl na sobě ten…“

Rozhlédl se vůkol.
„Macintosh. Ano, viděl jsem ho,“ pravil Bloom. „Kde je teď?“
„M’Intosh,“ pravil Hyneš, škrábaje do zápisníku. „Nevím,

kdo to je. To je jeho jméno?“
Poodešel a rozhlížel se okolo sebe.
„Ne,“ začal Bloom, obrátiv a přerušiv se. „Povídám, Hynesi!“
Neslyšel. Jakže? Kam zmizel? Jako by se země slehla. No něco

podobného jsem. Viděl ho někdo zde? Ká é el el. Stal se
nevidítelným. Milý Bože, kam se poděl?

Vedle Blooma se postavil sedmý hrobař a chopil se
zahálejícího rýče.

„Oh, promiňte.“
Hbitě ustoupil stranou.
V jámě se začínala ukazovati hlína, hnědá, vlhká. Zvedala

se. Skoro rovná. Násyp vlhkých hrud se zvedal výše a zvedal a
hrobníci zabodli rýče. Všichni znovu na několik vteřin obnažili
hlavy. Hoch zapřel svůj věnec o jeden roh a švakr svůj o hroudu
země. Hrobníci si nasadili čepice a nesli své zahlíněné rýče k vozu.
Pak želízka lehce oklepali o trávník: čisté. Jeden se shýbl, aby s
rukojeti sebral dlouhý trs trávy. Jeden se oddělil od svých druhů
a s nástrojem na rameně kráčel pomalu kupředu a jeho želízko
se modře blýskalo. V hlavách hrobu jiný mlčky svinoval rakevní
popruh. Jeho pupeční provazec. Otočiv se od hrobu, vložil švakr
něco do jeho volné ruky. Díky mlčky. Promiňte, prosím, že jsme
obtěžovali. Potřes hlavou. Vím, že. Tu máte maličkost.

Truchlící se zvolna rozcházeli, bez cíle, po vedlejších
cestičkách, tu a tam se zastavovali, aby si přečdi jméno na
náhrobku.
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„Vezměme to okolo pomníku vůdcova,“ pravil Hyneš.
„Máme kdy.“

„Pojdme,“ řekl Power.
Zabočili vpravo, následujíce svých pomalých myšlenek.

Powerův hlas promluvil s hrůzou:
„Někdo říká, že v tom hrobě vůbec není. Že prý tu rakev

naplnili kamením. Že prý jednoho dne zase přijde.“
Hyneš zavrtěl hlavou.
„Parnell se už nikdy nevrátí,“ pravil. „Je tam, všecko, co na

něm bylo smrtelného. Pokoj jeho popelu.“
Nepovšimnut se ubíral Bloom mezi stromy mimo zesmutnělé

anděly, kříže, přerážené sloupy, rodinné hrobky, kamenné naděje
na modlitbách s očima obrácenýma vzhůru, srdce a ruce starého
Irska. Rozumější udělat za ty peníze něco ve prospěch živých.
Modlete se za pokoj jeho duše. Modlí se vůbec kdo? Šoupnout
ho tam a mít od něho pokoj. Jako uhlí světlíkem do sklepa. Pak
to všecko najednou zahrabat, aby se ušetřilo času. Dušiček.
Sedmadvacátého budu u jeho hrobu. Deset šilinků zahradníkovi.
Pečuje, aby nezarostl plevelem. Už také stařec. Jako přelomený,
když tak stříhá nůžkami trávu. Jednou nohou v hrobě. Který
odešel se světa. Který se rozloučil s vezdejším životem. Jako by
to byli udělali ze své vůle. Museli se poroučet, do jednoho.
Zajímavější, kdyby tam dali, čím byli. Ten a ten, kolář. Cestoval
jsem s korkovým linoleem. Platil jsem pět šilinků z libry. Anebo
žena s rendlíkem. Uměla jsem dobrou irskou dušenou. Eulogium
na venkovském hřbitově by se měla jmenovat ta báseň od
kohopak je od Wordswortha nebo od Thomase Campbella. Vešel
v pokoj, jak to říkají protestanti. Starý Dr.Murren. Veliký lékař
ho povolal k sobě.

Věru Boží pole to je pro ně. Hezké venkovské sídlo. Nově
omítnuté a vymalované. Ideální místo, kde by se klidně
pokuřovalo a čtly Church Times. Sňatkové inseráty se nikdy
nesnaží zkrášlovat. Rezavé věnce zavěšené na knoflících, girlandy
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z bronzového listí. Vyplatí se více za stejné peníze. Ale květiny
jsou přece jen poetičtější. Ty druhé se brzy omrzí, nikdy
nevadnou. Nevyjadřují nic Imortely.

Na větvi topolu krotce seděl uveleben pták. Jako vycpaný.
Jako svatební dar, který jsme dostali od radního Hoopera. Kšš!
Ani sebou nepohne. Ví, že zde nejsou katapulty, jež by po něm
vrhly kamenem. Mrtvý živočich ještě smutnější. Milá Milly, jak
pochovávala mrtvé ptáče v kuchyňské skřínce na sirky, řetěz
chudobek a kousky rozlámaných řetízků na hrobě.

Nejsvětější Srdce to je: ukazuje je. Srdce na dlani. Mělo by
být na straně a mělo by být namalováno červeně jako skutečné
srdce. Irsko mu bylo zasvěceno nebo co to je. Zdá se všecko, jen ne
spokojené. Proč taková pokuta? Přilétali by sem ptáci a zobali je
jako ovoce v košíku toho chlapce? Ale ne, povídal, že ne, protože
by se byli hocha báli. Apollo to byl.

Kolik jich je! Všichni tito se kdysi procházeli po Dublině.
Věrní zesnulí. Jako nyní jste vy, byli jsme kdysi též my.

Ostatně, jak by si mohl člověk zapamatovat každého? Oči,
chůzi, hlas. Hm, hlas ano: gramofon. Dát gramofon do každého
hrobu anebo jej mít doma. Hezky v neděli po večeři. Dejme si
teď chudáka starého prapradědečka Kraahraarka! Halóhalóhaló
ohromněmětěší krárk ohromněmětěšíževászasevidím halóhaló
ohromněmětě koptthsth. Připomenul by člověku hlas, jako
fotografie člověku připomene tvář. Jinak by si člověk nevzpomněl
na tvář po patnácti letech, řekněme. Na příklad koho?

Na příklad některého člověka, který umřel, když jsem byl u
Wisdoma Helyho.

Rtststn! Oblásky chrastí. Počkat. Stát.
Zahleděl se pozorně dolů pod jednu kamennou kryptu.

Nějaký živočich. Počkat. Tady běží.
Podél stěny krypty se batolila vypasená šedivá krysa a

pohybovala oblásky. Starý kozák: prapraděd: vyzná se v tlačenici.
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Živá šedivost se vmáčkla pod plinth, vkroutila se pod něj. Dobrá
skrýš pro poklad.

Kdo tam bydlí ? Zde odpočívá tělesná schránka Roberta
Emeryho. Robert Emmet zde byl pochován při světle pochodní, že
ano? Je na obchůzce.

Ocas zmizel.
Jedna taková potvora by byla s člověkem brzy hotova. Obere

kosti do holá, ať to byl kdo byl. Obyčejné maso pro ně. Mrtvola
je vlastně zkažené maso. Hm, a co je sýr? Mrtvola mléka. Čti jsem
v těch Cestách po Čině, že Číňané říkají, že běloši páchnou jako
mrtvoly. Pohřeb žehem je lepší. Kněží zuby nehty proti tomu.
Dělají do rukou té druhé firmě. Hromadné spalovací peci a ob-
chodníci se stěhovacími kamínky. V době moru. Vápenné sžíravé
jámy, které je stravují. Usmrcovací komory pro zvířata. Popel k
popelu. Nebo pohřbíváti na moři. Kdepak jsou ty pársijské věže
mlčení? Požíráni ptáky. Země, oheň, voda. Utopení prý je
nejpříjemnější. Celý život se vidí v blesku. Ale přivésti zpět k
životu ne. Do vzduchu však nemožné pochovávat. Ledaby z
letadla. Rád bych věděl, zdali se zpráva o tom šíří, kdykoliv se
spustí nová. Podzemní spojení. Naučili jsme se tomu od nich.
Nic by to nepřekvapilo. Správné pochutnáníčko pro ně. Přijdou
mouchy, než je načisto mrtev. Zvětřily Dignama. Zápach u nich
tak zrovna nerozhoduje. Slaně bílá, rozkládající se mrtvolná
břečka: voní, chutná jako syrová bílá řípa.

Vpředu se svítila brána: dosud otevřená. Zase zpět do světa.
Dost toho hřbitova. Každou návštěvou je člověk o kousek blíže.
Posledně co jsem zde byl, na pohřbu paní Sinicové. Ubohého
tatínka také. Láska, která zabíjí. Ba dokonce vyhrabují zemi v
noci při světle lucerny jako v tom případě, o němž jsem čti, aby
se dostali k čerstvě pochovaným ženským, ba i ke shnilým s
otevřenými umrlčími ranami. Až člověku naskakuje husí kůže.
Zjevím se ti po smrti. Uvidíš po smrti mého ducha. Můj duch tě
bude po smrti chodit strašit. Po smrti je jiný život, zvaný peklo.
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Nelíbí se mně ten druhý svět, psala. Mně také ne. Ještě tolik, co se
chce vidět, slyšet a cítit. Cítit vedle sebe živé teplé bytosti. Nechť
spí ve svých larvami prolezlých ložích. V tomto kole mne ještě
nedostanou. Teplá lože: teplý, plnokrevný život.

S postranní cestičky se vynořil Martin Cunningham ve
vážném rozhovoru.

Advokát, tuším. Znám ho podle tváře. Menton. John Henry,
advokát, komisař pro přísahy a přísežné výpovědi. Dignam kdysi
byl zaměstnán v jeho kanceláři. U Mata Dillona, před dávnou
dobou. Žoviální Mat, fidélní večery. Studenou drůbež, doutníky,
šálivé poháry. Srdce z ryzího zlata. Ano, Menton. Jak se rozčertil
tenkrát večer na bowlingovém hřišti, protože jsem hodil na
vnitřní stranu od něho. Čirá klika u mně: vinou šišatosti koule.
Proč ke mně pojal takovou zavilou nelibost. Nenávist na první
pohled. Molly a Floey Dillonovic, zaháknuté pod keřem šeříku,
smály se. Vždycky to mužské tak žere, když je to před ženskými.

Má dolík v klobouku po straně. Asi v kočáru.
„Promiňte, pane,“ řekl Bloom vedle nich.
Zastavili se.
„Máte trochu promáčknutý klobouk,“ řekl Bloom, ukazuje

na něj.
John Henry Menton se okamžik na něho zahleděl, aniž sebou

hnul.
„Tam,“ pomáhal mu Martin Cunningham, rovněž ukazuje.
John Henry Menton sundal klobouk, yýtlačil dolík a dýnko

pečlivě přejel rukávem kabátu. Pak zase přiklapl klobouk na
hlavu.

„Už je to dobré,“ řekl Martin Cunningham.
Ubírali se dále k branám. Bloom se schlíplou tváří popošel

několik kroků dozadu, aby jich neslyšel. Martin, an vykládá
zákon. Martin by si dovedl otočití takového pitomečka kolem
prstu, aniž by co pozoroval.
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Oči jak ústřice. Nic nevadí. Budeš jednou možná litovat, až
se ti rozbřeskne v kotrbě. Aspoň tak si na tobě schladím žáhu.

Děkuji. Byli jsme dnes velkolepí.

V SRDCI HIBERNSKÉ METROPOLE

Před Nelsonovým sloupem tramwaye zvolňovaly, po-
sunovaly, přehazovaly kladky, vyjížděly do Blackrock, Kingstown
a Dalkey, Clonskea, Rathgar a Tenure. Palmerstonpark, a Upper
Rathmines, Sandymount Green, Rathmines, Ringsend a
Sandymount Tower, Harolďs Cross. Ochraptělý výpravčí
Spojených elektrických podniků města Dublina vykřikoval jejich
odjezd.

„Rathgar a Tenure!“
„Sandymount Green, předjet!“
Zprava a zleva s řinkotem přiduněly s vedlejší smyčky

rovnoběžně jeden obyčejný a jeden jednopatrový vůz, zabočily na
trať, rovnoběžně se sunouce.

„Palmerstonpark, jet!“

NOSITEL KORUNY

Pod portálem ústředního poštovního úřadu vykřikovali
cídiči bot a leštili. Nachové poštovní vozy Jeho Veličenstva,
parkované v North Prince’s Streetu, mající na bocích královské
iniciály E. R., přijímaly hlučně házené pytle dopisů, dopisnic,
zálepek, balíčků, pojištěných a frankovaných, pro místní,
venkovskou, tuzemskou a zámořskou dopravu.

PÁNI OD TISKU

Nakládači ve hrubých botách vyvalovali z Princeových
sklepů temně dunivé sudy na pivovarský vůz. Na pivovarském
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voze žuchaly temně dunivé sudy, vyvalované nakládači v hrubých
botách z Princeových sklepů.

„Tady to máme,“ řekl Ryšavý Murray. „Alexandr Klíč.“
„Vystřihněte mi to, buďte tak laskav?“ řekl Bloom, „a vezmu

to do administrace Telegraphu.“
Dveře Ruttledgeovy kanceláře znovu zaskřípaly. Z nich vyšel

Davy Stephens, nepatrný ve velikém svrchníku e kápí, na
kučerách maje nasazen malý plstěný klobouček, se svitkem listin
pod kabátem, královský kurýr.

Dlouhé nůžky Murrayovy vyšmikly inserát z novin čtyřmi
přesnými rázy. Nůžky a klovatina.

„Půjdu tiskárnou,“ řekl Bloom, bera vystřižený čtverec.
„Ovšem, chce-li k tomu malé říkání,“ řekl Ryšavý Murray

vážně, péro maje za uchem, „můžeme mu je udělat.“
„Dobrá,“ řekl Bloom a přikývl. „Já mu to vyložím.“ My.

WILLIAM BRAYDEN, UROZENÝ PÁN
Z OAKLANDS, SANDYMOUNT

Ryšavý Murray se dotkl nůžkami Bloomovy paže a zašeptal:
„Brayden“.

Bloom se otočil a viděl vrátného v livreji smeknouti svou
onápisovanou čepici, když mezi výlepní prkna časopisů The
Weekly Freeman and National Press a The Freeman s Journal
and National Press vstoupila imposantní postava. Temně dunící
Guinnessovy sudy. Stoupala imposantně do schodů,
kormidlována deštníkem, slavnostní, vousem orámovaná tvář.
Soukenná záda ztékala schod po schodu: záda. Ten má celý svůj
rozum v týle krku, říká Šimon Dedalus. Laloky masa na sobě
vzadu. Tučné záhyby krku, tučné, krku, tučné, krku.

„Nezdá se vám, že v tváři vypadá jako Vykupitel?“ zašeptal
Ryšavý Murray.
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Dveře Ruttledgeovy kanceláře zašeptaly: í: krí. Vždycky
stavějí dveře naproti sobě, aby vítr mohl. Vchod. Východ.

Náš Vykupitel: rozhovor v šeru, Marie a Marta. Kormidlován
deštníkovým mečem k světlům rampy: tenorista Mario.

„Nebo jako Mario,“ řekl Bloom.
„Ano,“ přisvědčil Ryšavý Murray. „Ale o Mariovi se říkalo, že

je to celý obraz našeho Vykupitele.“
Ježíš Mario s nalíčenými tvářemi, v haleně, na hůlkovítých

nohou. Ruku na srdci. V Marti.

Přijď, ó ztracená,
přijď, ó milená.

BISKUPSKÁ BERLA A PERO

„Jeho Milost už dvakrát sem dnes ráno telefonovala,“ řekl
Murray vážně.

Pozorovali, jak kolena, nohy, boty mizely. Krk.
Do kanceláře hbitě vstoupil telegrafický listonoš, hodil na

pult obálku a na místě se otočiv odchvátal se slovem:
Freeman !
Bloom řekl pomalu:
„Hm, to je také jeden z našich spasitelů.“
Měkký úsměv ho doprovázel, když zvedl zaklápěcí prkno

pultu, když procházel bočními dveřmi a ubíral se po teplých a
tmavých schodech a chodbou, kolem výlepních prken, jež se nyní
otřásala. Ale zachrání také odbyt? Buchy, buchy.

Strčil do skleněných výchvějových dveří a vešel, kráčeje přes
rozházený papír. Uličkou mezi řinčícími válci namířil ke
korektorskému kabinetu Nannettiho.

S NELÍČENOU LÍTOSTÍ OZNAMUJEME ÚMRTÍ
VELMI VÁŽENÉHO OBČANA DUBLINSKÉHO
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Hyneš také zde: pravděpodobně se zprávou o pohřbu. Buchy,
buch. Dnes ráno byla tělesná schránka zesnulého

Patricka Dignama. Stroje. Roztříštily by člověka na padrt,
kdyby ho chytily. Vládnou dnes světem. Jeho strojoví také pořád
čile v kole. Jako ony, když se vymknou z vlády. Kvas. Zběsile
pracují, zběsile letí. A ta stará šedivá krysa, jež se zběsile
namáhala, aby se dostala dovnitř.

U KOLÉBKY VELKÉHO DENÍHO LISTU

Bloom se zastavil za sporým tělem faktorovým a obdivoval
jeho vlasatou palici.

Zvláštní, že dosud neviděl svou opravdovou vlast. Irsko je
má vlast. Poslanec za College Green. Dělal barnumskou reklamu
všední dělnické klice, vytloukaje z ní co jen bylo možné. Inseráty
to jsou a denní zprávy, pro něž týdeník jde na odbyt, nikoliv pro
suchopárné zprávy v úředním věstníku. Královna Anna je mrtva.
Vydáno úředním nákladem roku tisíc… Panství leží v městském
okrsku rosenalliském v baronii Tinnachinch. Všem případným
zájemcům na vědomost ve smyslu zákona statistika o exportu
mezků a španělských koníků z Balliny. Z přírody. Karikatury.
Týdenní povídka Phila Blakea o Patovi a Bullovi. Rubrika strýčka
Tobyho pro naši drobotinu. Dotazy venkovských tulipánů.
Vážený pane redaktore! Co byste mi doporučil proti větrům ?
Ta část by se mi líbila. Naučil bych se hrůzu věcí, poučuje jiné.
Osobní rubrika, v. s. o. většinou samé obrázky. Spanilé plavkyně
na zlaté pláži. Největší balon světa. Slavila se dvojí svatba sester.
Dva ženichové se srdečně smějí jeden druhému. Cuprani také,
tiskař. Irštější než Irové.

Stroje duněly tříčtvrtinovým taktem: buch, buch, buch.
Kdyby ten tam tak pojednou ochrnul a nikdo nevěděl, jak je má
zastavit, duněly by dále a pořád dále, přetiskovaly by totéž znovu
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a znovu a vzhůru a zpět. Opičárna celý ten krám. Potřeba studené
hlavy.

„Nuže, dejte to do večerního vydání, pane rado,“ řekl Hyneš.
Za chvilku se mu bude říkat mylorde starosto. Že prý ho

protěžuje Dlouhý John.
Faktor neodpověděl, jen naškrtl „do tisku“ do rohu listu a

udělal znaménka pro sazeče. Mlčky list postou* pil dále špinavou
skleněnou přepážkou.

„Dobře. Děkuji,“ řekl Hyneš, odcházeje.
Bloom mu stál v cestě.
„Chcete-li si jít něco vybrat, pokladník zrovna jde k

přesnídávce,“ řekl, ukazuje dozadu palcem.
„Vy jste byl?“ otázal se Hyneš.
„Mm,“ udělal Bloom. „Dělejte honem, ještě ho zastihnete.“
„Děkuji, kamaráde,“ řekl Hyneš. „Půjdu ho také pumpnout.“
Chvátal dychtivě dále do Freeman’s Journal.
Tři šilásky jsem mu půjčil u Meaghera. Tři týdny. Třetí

připomínka.

VIDÍME INSERTNÍHO AKVISITÉRA PŘI PRÁCI

Bloom položil svůj výstřižek na stůl Nannetiho.
„Promiňte, pane rado,“ pravil. „Zde je ten inserát. Pro Klíče,

jestli se pamatujete.“
Nannetti chvilku uvažoval nad výstřižkem a přikývl.
„Chce jej na červenec,“ pravil Bloom.
Neslyší to. Nannan. Železné nervy.
Faktor k výstřižku pojel tužkou.
„Počkejte však,“ řekl Bloom. „Chce jej trochu změnit. Klíč,

víte. Chce nahoře dva klíče.“
Vlastního slova zde neslyšet. Možná, že rozumím, co.
Faktor se otočil, aby ho trpělivě vyslechl a pozvednuv loket,

jal se pomalu škrábati v podpaždí svého alpakového kabátu.
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„Takhle,“ řekl Bloom, zkříživ nad papírem své ukazováčky.
Aby nejprve pochopil tohle.
Bloom pohlédl stranou od kříže, který učinil z prstů, viděl

špinavou plet faktorový tváře, myslím, že má trochu žloutenku a
dále poslušné válce, které hltaly ohromné plochy papíru. Rach,
rach. Míle ho jsou odmotány! Co se s ním děje potom? Hm, balí se
do něho maso, balíčky: slouží k různým potřebám, k jedné a tisíci
věcem.

Vsouvaje obratně svá slova do přestávek mezi rachotem,
kreslil hbitě na zjizveném dřevě.

ZAVOD KLÍČŮV

„Takhle vidíte. Zde dva zkřížené klíče. Kruh. Zde pak jméno
Alexandr Klíč, obchod s čajem, vínem a lihovinami. A tak dále.“

Raději ho neučit jeho vlastnímu řemeslu.
„Víte sám, pane rado, co asi tak chce. Pak okolo hořejška

proloženě: Závod Klíčův. Rozumíte? Nemyslíte, že je to dobrá
myšlenka?“

Faktor posunul škrábající ruku k dolním žebrům a škrábal se
tam klidně dále.

„Vtip je právě,“ řekl Bloom, „v tom závodě klíčů. Víte, pane
rado, sněmovna ostrova Man. Narážka na samosprávu. Jak víte,
turisté z ostrova Man. To padne do oka, víte. Můžete to udělat?“

Snad bych se ho mohl zeptat, jak se vyslovuje to voglio. Ale
co kdyby to nevěděl, bylo by to pro něho trapné. Raději ne.

„To můžeme udělat,“ pravil faktor. „Máte k tomu nákres ?“
„Ten vám mohu opatřit,“ řekl Bloom. „Byl v jedněch

kilkennyjských novinách. Má tam také závod. Zaskočím k němu a
vyžádám si to. Nuže, tak to tedy udělejte a

pár řádků, jež by vzbudily pozornost. Jak obyčejně bývají,
víte. Prvotřídní koncesovaný závod. Dlouho pociťovaná mezera.
A tak dále.“
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Faktor se na chvíli zamyslil.
„To můžeme udělat,“ pravil. „Ať u nás obnoví zadávku na tři

měsíce.“
Nějaký sazeč mu přinesl měkký kartáčový otisk. Jal se jej

mlčky opravovati. Bloom stál u něho, slyše hlasitý tep hřídelů,
pozoruje mlčenlivé sazeče u jejich kas.

KAPITOLA PRAVOPISNÁ

Třeba se přesvědčit, umí-li pravopis. Důkazová horečka.
Martin Cunningham dnes ráno nám zapomněl dát svou hádanku
z ortografie. Je s počátku es dvě slova zajímavé napjatě jé
pozorovali rozpaky tamějšího em é s háčkem hauzýra zeta ypsilon,
když měřil sy ypsilon me jedno em tričnost oloupané hrušky na
hrotu tužky. Trochu pitomé, že ano? Tu tužku tam dal jen proto,
že tam měl tu hrušku.

Byl bych mohl něco říci, když si narazil na hlavu svůj cylindr.
Děkuji. Byl bych měl říci něco o starém klobouku nebo něco
takového. Ne, byl bych mohl říci. Vypadá teď skoro jako nový.
Jaký by byl asi udělal ksicht.

Sllt. Nejdolnější patro prvního stroje vyrazilo na své plotně
se sllt první dávku v archy složeného papíru. Sllt. Skoro lidské
jak sllt se dovolává pozornosti. Činí se seč je, abych tak řekl. Ty
dveře také sllt vrzají, volají, aby je zavřeli. Každá věc mluví svým
způsobem. Sllt.

VÝZNAMNÝ CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘ
PŘÍLEŽITOSTNÝM PŘISPÍVATELEM

Faktor pojednou podal zpět kartáčový otisk a řekl: „Počkat.
Kde je to arcibiskupovo psaní? Má být otisk nuto také v
Telegraphu. Kde pak je jak se tentononc jmenuje ?“
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Rozhlédl se kolem sebe po svých lomozných strojích, jež
nedávaly odpovědi.

„Monks, prosím?“ otázal se hlas od sazečské kasy.
„Ano. Kde je Monks?“
„Monks!“
Bloom vzal svůj výstřižek. Čas se poroučet.
„Opatřím tedy ten nákres, pane Nannetti,“ řekl, „a jsem

přesvědčen, že to dáte na dobré místo, víte.“
„Monks!“
„Ano prosím.“
Prodloužit o tři měsíce. Budu si napřed muset vymluvit pajšl.

Ať to dopadne jak chce, zkusím to. Poukázat hlavně na srpen:
dobrá myšlenka: ten měsíc koňská výstava. Ballsbridge. Přijedou
turisté na výstavu.

NESTOR LOKÁLKÁŘŮ

Ubíral se dále přes sazárnu mimo starého muže, shrbeného,
v brýlích a v zástěře. Starý Monks, nestor lokálkářů. Co
roztodivných věcí mu za jeho času asi prošlo rukama: úmrtní
oznámení, hostinské inserty, řeči, rozvodové procesy, nálezy
utonulých. Teď už pomalu mele z posledního. Střízlivý vážný muž,
řekl bych, že má pěknou hromádku ve spořitelně. Žena dobrá
kuchařka a pradlena. Dcera píše na stroji ve světnici. Nehezká
Jane, není žádné famfárum.

A BYL SVÁTEK PASCHY

Cestou se zastavil, aby pozoroval jednoho sazeče, jak přesně
rozsazuje typy. Čte to nejprve pozpátku. Jak rychle to umí. Jistě
vyžaduje značného cviku mangiD kcirtaP. Ubohý tatínek se svou
Haggádou, jak mi z ní prstem předčítal pozpátku. Pésach. Příštího
roku v Jerusalemě. Ach je, ach je! Celá ta dlouhá historie o tom,
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jak jsme byli vyvedeni ze země egyptské a do domu poroby
alleluja. Shema Israel Adonai Elohenu. Ne, to je naopak. Pak těch
dvanáct bratří, synů Jakubových. A pak ten beránek a kočka a pes
a kyj a voda a řezník a pak anděl smrti, co zabil řezníka a ten zabil
vola a pes zabil kočku. Zdá se to trochu hloupým, dokud člověk
k tomu nepřihlédne blíže. Znamená to spravedlnost, ale vlastně
to jeden každý hledí sežrat kdekoho jiného. Takový život konec
konců je. Jak si počíná rychle při své práci. Cvik dělá mistra. Jako
by měl oči v prstech.

Bloom se ubíral dále z dunivého hřmotu po pavlači na
plošinu schodů. Teď pojedu tramwayí až do jeho tramtarie a
možná že ho naposledy nezastihnu doma. Raději mu napřed
zatelefonovat. Číslo? Stejné jako Citronův dům. Dvacetosm.
Dvacetosm dvě čtyřky.

JEN JEŠTĚ JEDNOU TO MÝDLO

Sestupoval po domovních schodech. Který sakrament celé
ty stěny poškrábal sirkami? Vypadá to, jako by to dělali o sázku.
Takový těžký mastný zápach vždycky bývá v těch tiskárnách.
Vlažný klih u Thoma vedle, když jsem tam byl.

Vytáhl z kapsy kapesník, aby si jím potupal po nose.
Citrónový limon? Aha, to mýdlo, co jsem si tam dal. Ještě je z té
kapsy ztratím. Dav kapesník zpět, vyndal mýdlo a zastrčil je do
zadní kapsy kalhot, zapjal ji na knoflík.

Kterého parfému používá tvá žena? Ještě bych mohl zajet
domů: tramwayí: něco že jsem zapomněl. Jen abych ji uviděl, než
se bude strojit. Ne. Zde. Ne.

Z redakce Evening Telegraphu náhle vyvřískl smích. Vím,
kdo to je. Co se tam děje? Zaběhnu tam na minutu, abych si
zatelefonoval. Ned Lambert to je.

Vešel tiše.
ERIN, ZELENÁ PERLA STŘÍBRNÉHO MOŘE
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„Strašidlo obchází,“ zabručel tiše profesor MacHugh
suchopárně k zaprášené okenní tabuli.

Dedalus se zacivěl od prázdného krbu do výsměšné tváře
Nedá Lamberta a otázal se jí kysele:

„Umučený Kriste, nedostal by z toho člověk žáhu v řiti?“
Ned Lambert, sedě u stolu, četl dále:
„Anebo pozorujte klikatý tok některého bublavého potůčku, jak

šplouná na své cestě, čeřen mírňoučkými vánky, potýkaje se s

kamennými překážkami, do bouřlivých vod modré říše Neptunovy, mezi

mechovitými břehy, po němž si pohrává nádherné sluneční světlo anebo

pod stíny, vrhané po jeho dumných ňadrech vzklenutým loubím lesních

velikánů. Co tomu říkáš, Simone?“ otázal se přes okraj svých
novin. „Není-li to vznešené?“

„Dává cucnout z jiného,“ řekl Dedalus.
Směje se, udeřil Ned Lambert novinami o kolena a opakoval:
„Dumná ňadra, po nichž si posrává sluneční světlo. Bohové,

podržte mne.“
„A Xenophon se díval na Marathon,“ pravil Dedalus,

pohlížeje znovu na krb a k oknu, „a Marathon se díval na moře.“
„Prosím vás, dost,“ zvolal profesor MacHugh od okna. „Dejte

mi už s těmi koninami pokoj.“
Ujídal z půlměsícového vodního sucharu, z něhož uhryzoval

a maje hlad, hotovil se hryzati ze sucharu ve své druhé ruce.
Vysoké cancy. Boucharoni. Ned Lambert si dnes asi udělal

svátek, zdá se mně. Člověka to trochu rozhází, takový pohřeb.
Má prý vliv, jak se povídá. Starý Chatterton, místokancléř je jeho
prastrýc nebo praprastrýc. Nemá prý daleko do devadesátky. Jeho
úmrtní článek už mají asi dávno napsaný. Žije jim na truc. Ještě
sám může natáhnout papuče dřív. Johnny, jdi s cesty svému
strýčkovi. Svobodný pán Hedges Eyre Chatterton. Tuším, že mu
sem tam napíše nějaký ten třaslavý šek, když je na suchu. Ten si
pomůže, až zkapne. Alleluia.

„Ještě jednou něco pro prasknutí,“ řekl Ned Lambert.
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„Co to máte?“ otázal se Bloom.
„Nedávno objevený úlomek Cicerona,“ odpověděl profesor

MacHugh pompésním hlasem. „Naše krásná země.“

KRÁTKÁ, AVŠAK VĚCNÁ

„Čí země?“ pravil Bloom prostě.
„Krajně případná otázka,“ řekl profesor mezi žvýkáním. S

přízvukem na čí.
„Země Dana Dawsona,“ pravil Dedalus.
„To je jeho včerejší řeč?“ otázal se Bloom.
Ned Lambert přisvědčil.
„Ale poslechněte tohle,“ pravil.
Hruška dveří udeřila Blooma do kříže, jak do nich někdo

strčil.
„Promiňte,“ řekl J. J. O’Molloy, vstupuje.
Bloom hbitě odskočil stranou.
„Promiňte vy,“ řekl.
„Dobrý den, Jacku.“
„Jen dál. Jen dál.“
„Dobrý den.“
„Jak se daří, Dedale?“
„Dobře. A tobě?“
J. J. O’Molloy potřásl hlavou.

SMUTNÁ

Nejchytřejší chlapík z mladé advokátské generace to býval.
Jde to s ním s kopce, s chudákem. Ten hektický ruměnec hlásá
člověku finis. Má na kahánku. Co pak se asi děje? Peněžní starosti.

„Anebo vystoupime-li na hustou řadu horských vrcholů.“
„Vypadáš parádně.“
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„Mohl bych mluvit s redaktorem?“ otázal se J. J. O’Molloy,
pohlížeje k vnitřním dveřím.

„Beze všeho,“ řekl profesor MacHugh. „Je k mluvení i
slyšení. Je ve svém svatostánku s Lenehanem.“

J. J. O’Moloy se odloudal k šikmému psacímu pultu a jal se
obraceti dozadu růžové listy registratury.

Praxe se mu scvrká. Jeden z těch mohl by býti. Pozbývá srdce.
Karbaní. Čestné dluhy. Klidí bouři. Míval kdysi dobrou klientelu
od D. a T. Fitzgeraldových. Paruky, aby člověk věřil v jejich šedou
hmotu. Mozek na dlani jako ta socha v Glasnevinu. Zdá se mně,
že pracuje literárně pro Express s Gabrielem Cornoyem. Sčetlý
člověk. Myles Crawford začal u Independentu. Legrační, jak ti
novináři dovedou otočit na obrtlíku, jakmile vyčenichají nové
vyhlídky. Větrné korouhvičky. Studení i teplí jedním a týmž
dechem. Nevěděl by, čemu věřit. Jedna historka dobrá, dokud se
neuslyší příští. Nevědí, jak by se v novinách častovali a najednou
ztichnou, jak když utne a v zápětí se spolu bratříčkují.

„Ach, poslechněte, pro Boha, tohle,“ zaškemral Ned
Lambert. „Anebo vystoupíme-li jen na hustou řadu horských
vrcholů…“

„Žvásty!“ přerušil ho profesor mrzutě. „Dosti těch
květnatých nabubřelin.“

„Vrcholů,“ pokračoval Ned Lambert, „pnoucích se v řadě za
řadou, abychom ponořili svou duši, abych tak řekl…“

„Ponořil své rty,“ řekl Dedalus. „Svatý a věčný Hospodine!
Ano? Béře za to něco?“

„Abych tak řekl do jedinečného panoramatu portefeuille
Irska, neporovnatelného přes jeho vychvalované prototypy v
jiných vyhledávaných zemích, vynášených pro ztělesně

nou krásu stinných hájů a zvlněných nížin a jasně zelených,
šťavnatých pastvin, tonoucích v transcendentní trans- lucentí
záři našeho mírného, tajemného irského přísvitu.. “
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JEHO RODNÁ DORŠŤINA

„Ještě také měsíc,“ řekl profesor MacHugh. „Zapomněl na
Hamleta.“

„Který halí obzor v šíř a v dál a počkáme, až vysvitne ohnivý
kotouč měsíce, aby vyzařoval svůj stříbřitý jas.“

„Och,“ zvolal Dedalus, dav průchod zoufalému zaúpění.
„Hovno s česnekem! Dost, Nede. Život je příliš krátký.“

Sundal s hlavy cylindr a netrpělivě rozfukuje své huňaté
vousy, pročísl si vlasy hrábavým hřebenem pěti prstů.

Ned Lambert odhodil noviny na stranu a kuckal se radostí.
Za vteřinu nato vyprskl štěkavý, drsný smích po černě obrýlené,
neholené tváři profesora MacHugha.

„Díže! Kníže!“ vzkřikl.

CO POVÍDAL WETHERUP

Hezky se teď tomu pošklebuje ve studeném tisku, ale lezou
do krku jako vřivá kaše takové věci. Dělal do pekařské branže,
či ne? Proto mu překřtili Díže Kníže. Hezky si však vystlal
hnízdečko. Dcera zasnoubena s tím člověkem od důchodkového
úřadu s autem. Čapla to dobře. Zábavy, otevřený dům. Veliké
vichory. Wetherup vždycky říkal, že. Sednou na vějičku dobrému
žrádlu.

Vnitřní dveře se prudce otevřely a do pokoje se vsunula
nachová zobákovitá tvář, korunovaná hřebenem pernatých vlasů.
Smělé modré oči se rozhlédly vůkol a drsný hlas se otázal:

„Co se děje?“
„A zde přichází velkomožný pán sám,“ řekl profesor

MacHugh velkolepě.
„Táhni k čertu, ty sakramentský starý pedagogu!“ řekl

redaktor děkovně.
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„Pojd, Nede,“ řekl Dedalus, dávaje si klobouk na hlavu.
„Musím to něčím zapít.“

„Zapít!“ vzkřikl redaktor. „Přede mší se neprodává chlast.“
„A zcela právem,“ řekl Dedalus vycházeje. „Pojd, Nede.“
Ned Lambert se odšinul od stolu. Redaktorovy modré oči

zabloudily k tváři Bloomově, na níž se stínil úsměv.
„Půjdeš s námi, Mylesi?“ otázal se Ned Lambert.

PŘIPOMÍNAJÍ SE PAMÁTNÉ BITVY

„Severocorská milice!“ zvolal redaktor, jda dlouhými sáhy ke
krbové římse. „My to pokaždé vyhráli. Severní Cork a španělští
důstojníci.“

„Kde to bylo, Mylesi?“ otázal se Ned Lambert s přemýšlivým
pohledem na špičky svých bot.

„V Ohiu!“ houkl redaktor.
„Na mou milou, má pravdu,“ přisvědčil Ned Lambert.
Vycházeje pošeptal J. J. O’Molloyovi:
„Začátky Kateřinek. Smutný případ.“
„Ohio!“ krákal redaktor vysokým diškantem ze své

pozdvižené nachové tváře. „Mé Ohio!“
„Dokonalý amfimacer,“ řekl profesor. „Dlouhá, krátká a

krátká.

O HARFO AEOLOVA!

Vytáhl z kapsy u vesty smotek zubního floretu a utrhnuv
ho kousek, zabrnkal na něj rychle mezi dvěma a dvěma svými
ozvučnými, zaneřáděnými zuby.

Brnk brnk, brnk brnk.
Vida, že vzduch je čistý, zamířil Bloom k vnitřním dveřím.
„Na okamžik, pane Crawforde,“ řekl. „Jen si zatelefonuji

stran nějakého inserátu.“
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Vešel.
„Co ten úvodník na dnešní večer ?“ otázal se profesor

MacHugh, přistoupiv k redaktorovi a položiv mu pevnou ruku na
rámě.

„Bude, bude,“ řekl Myles Crawford klidněji. „Jen si nedělej
starostí. Nazdar, Jacku. Všecko bude včas.“

„Dobrý den, Mylesi,“ řekl J. J. O’Molloy, pouštěje listy zpět
do zakládací knihy. „Je dnes na pořadu ten kanadský švindl?“

Telefon uvnitř zahrčel.
„Dvacet osm… Ne, dvacet… Dvě čtyřky… Ano.“

VYŠŇUPEJTE VÍTĚZE

Z vnitřní kanceláře přišel Lenehan s korekturami Sportu.
„Kdo chce tip na beton ve Zlatém poháru?“ otázal se.

„Sceptre pod O. Maddenem.“
Pohodil korektury na stůl.
Řev bosonohých kamelotů v předsíni se přihnal blízko a

někdo rozrazil dveře.
„Pst!“ řekl Lenehan. „Slyším kroky.“
Profesor MacHugh udělal několik chvátů přes kancelář a

popadl za límec kroutícího se chlapce, zatím co druzí pelášili ven
z předsíně a dolů po schodech. Korektury zašelestily v průvanu,
protáhly vzduchem modré klikyháky a pod stolem dopadly na
zemi.

„Já to nebyl, prosím. Tam ten veliký kluk do mne strčil,
prosím.“

„Výhod ho a zavři dveře,“ řekl redaktor. „Vždyť fouká hotový
uragan.“

Lenehan se jal schmatávati korektury po podlaze a hučel,
muse se shýbnouti dvakrát.

„Cekáme na zvláštní dostihové vydání, prosím,“ řekl hoch.
„To mne sem strčil Pat Farrell, prosím.“
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Ukázal na dvě tváře, jež tam nakukovaly ve dveřích.
„Tam ten, prosím.“
„Hajdy ven,“ řekl MacHugh nevlídně.
Vy šoupl chlapce ven a přibouchl dveře.
J. J. O’Molloy obracel s šustotem listy zakládací knihy, bruče,

hledaje:
„Pokračování na šesté stránce, sloupec čtvrtý.“
„Ano… Zde Evening Telegraph, u telefonu Bloom ve vnitřní

kanceláři. Je pan šéf… ? Ano, Telegraph… Kamže ?… Aha. Do
které dražební síně ?… Aha! Dobře… Rozumím. Já ho tam najdu.“

NASTANE SRÁŽKA

Zvonek znovu zadrnčel, když odzvonil. Vešel rychle do druhé
kanceláře a žuchl do Lenehana, který se tam lopotil s druhou
korekturou.

„Pardon, monsieur,“ řekl Lenehan, chytiv se ho na vteřinu a
sešklebiv tvář.

„Má vina,“ řekl Bloom, trpě jeho sevření. „Udeřil jste se?
Mám na spěch.“

„Do kolena,“ řekl Lenehan.
Zatvářil se komicky a tra si koleno, fňukal:
„Nahromaděná anno Domini.“
„Promiňte,“ pravil Bloom.
Šel ke dveřím a drže je pootevřeny, zastavil se. J. J. O’Molloy

převracel těžké listy. V holé chodbě se rozléhaly pronikavé hlasy
a foukací harmonika kamelotů, kteří dřepěli na domovních
schodech.

My jsme hoši z Wexfordu,
bili jsme se srdcem, duší.

ODCHÁZÍ BLOOM

JAMES JOYCE

152
www.eknizky.sk



„Jenom si zaběhnu na Bachelors Walk,“ řekl Bloom, „stran
toho inserátu pro Klíče. Musím jej dostat pod střechu. Povídali, že
je u Dillona.“

Okamžik se nerozhodně díval na jejich tváře. Redaktor,
který opíraje se o krbovou římsu, měl hlavu zapřenu o ruku,
pojednou vzpřáhl ruku bohatým gestem.

„Jdi!“ řekl. „Svět leží před tebou.“
„Budu zpět co nevidět,“ řekl Bloom, chvátaje z kanceláře.
J. J. O’Molloy vzal korektury z Lenehanovy ruky a čti je,

mírně je od sebe odfukuje, aniž poznamenal slovo.
„On ten inserát dostane,“ řekl profesor, dívaje se černě

zarámovanými brýlemi přes přepážku. „Hledte, jak ti mladí roštáci
za ním peláší.“

„Ukaž. Kde?“ zvolal Lenehan běže k oknu.

POULIČNÍ PRŮVOD

Oba se smáli přes okenní mřížku na řadu rozdováděných
mladých kamelotů v patách Bloomových, z nichž poslední
kličkoval bíle ve větru jako posměšný drak s ohonem z bílých
mašlí.

„Koukni na toho mladého rošťáka, co jde za ním a povykuje,“
řekl Lenehan, „a praskneš smíchem. O mé žebro řehtavé! Jak umí
napodobovat jeho ploskou tlapu a celou chůzi. Asi sedmatřicítky.
Ke skřivanům by se mohl přiblížiti.“

Jal se hbitou karikaturou mazurky tančiti přes podlahu po
klouzavých nohou mimo krb k J. J. O’Molloyovi, jenž vložil
kartáče do jeho přijímavých rukou.

„Co to je?“ řekl Myles Crawford, trhnuv sebou. „Kam se
poděli ti druzí dva?“

„Kdo?“ řekl profesor, obrátiv se. „Zaskočili si do
Oválu na skleničku něčeho. Je tam Paddy Hooper s Jackem

Hallem. Přijel včera večer.“
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„Tak tedy jdem,“ řekl Myles Crawford. „Kde mám klobouk.“
Trhavým krokem šel do kanceláře vzadu, rozhazuje šosy

žaketu a cinkaje klíči v zadní kapse. Klíče pak zacinkaly ve
vzduchu a o dřevo, jak zamykal zásuvku svého psacího stolu.

„Ten už má hezkou drbku,“ řekl profesor MacHugh tichým
hlasem.

„Zdá se,“ pravil J. J. O’Molloy, vyndávaje v bručivém
rozjímání cigaretové pouzdro, „ale vždycky to není takové, jak se
to zdá. Kdo má nejvíc zápalek?“

KALUMET MÍRU

Nabídl cigaretu profesorovi a sám si též vzal. Lenehan jim
rychle rozškrtl zápalku a zapaloval jim střídavě cigarety. J. J.
O’Molloy otevřel znovu své pouzdro a nabídl mu je.

„Děkji vous,“ řekl Lenehan, bera si.
Redaktor přišel z vnitřní kanceláře, slaměný klobouk maje

posazen na stranu na čele. Zpívavě deklamoval, ukazuje přísně na
profesora MacHugha.

Pocty a sláva zlákaly tebe tvé srdce zmámila říše.
Profesor se zacenil, semknuv své dlouhé rty.
„He?Ty sakramentská stará římská říše?“ řekl Myles

Crawford.
Vzal si cigaretu z otevřeného pouzdra. Lenehan, zapaluje mu

ji s rychlou úslužností, řekl:
„Tiše, povím vám svou z brusu novou hádanku.“
„Impérium Romanům“ řekl J. J. O’Molloy mírně. „Zní to

ušlechtileji než britská nebo Brixton. To slovo mi jaksi připomíná
slaninu v ohni.“

Myles Crawford prudce vykoufkl svůj první puk k stropu.
„To je to,“ řekl. „My jsme ta slanina. Ty a já jsme ta slanina v

ohni. Nedostalo se nám možnosti býti sněhovou koulí v pekle.“
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LESK STARÉHO ŘÍMA

„Počkejte okamžik,“ řekl profesor MacHugh, pozvednuv obě
své klidné pazoury. „Nesmíme se dát odvést slovy, zvukem slov.
Myslíme na Řím, imperiální, imperátorský, imperativní.“

Rozpřáhl řečnické ruce z otřepaných umazaných košilových
manžet, zastaviv se.

„Jaká byla jejich civilisace? Ohromná, uznávám. Ale mrzká.
Cloacae: stoky. Židové na poušti a na vrcholu hory řekli: Je nám
dobře zde býti. Postavme oltář Jehovovi. Říman, podobně jako
Angličan, jenž kráčí v jeho šlépějích, přinesl na každý nový břeh,
kam vstoupila jeho noha (na náš nikdy nevstoupila) jediné svou
kloakovou mánii. Rozhlédl se kolem sebe ve své toze a řekl: Je
nám dobře zde býti. Zbudujmež si splachovací záchod.“

„Což také učinili,“ řekl Lenehan. „Naši drahní starověcí
předkové, jak čteme v první kapitole u Guinnessa, měli rádi
běhuté toky.“

„Byli to přírodymilovní páni,“ zabručel J. J. O’Molloy. „Ale
my máme také římské zákony.“

„A Pontský Pilát je jejich prorok,“ respondoval profesor
MacHugh.

„Znáte tu anekdotu o presidentovi kontrolního úřadu
Pallesovi?“ otázal se J. J. O’Molioy. „Bylo to o banketu královské
university. Všecko šlo jako na drátkách…“

„Napřed mou hádanku,“ řekl Lenehan. „Jste připraveni?“
Z chodby vešel O’Madden Burke, vysoký v hojném obleku z

donegalského tweedu. Štěpán Dedalus za ním smekl, vstoupiv do
kanceláře.

„Entrez, mes enfants!“ zvolal Lenehan.
„Doprovázím prosebníka,“ řekl O’Madden Burke lahodně.

„Mládí vedeno zkušeností přichází navštíviti proslulost.“
„Jak se daří?“ pravil redaktor, podávaje mu ruku. „Váš starý

právě odešel.“
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???

Lenehan řekl všem:
„Ticho! Která opera se podobá železniční trati? Uvažujte,

přemýšlejte, hloubejte, odpovězte.“
Štěpán odevzdal na stroji psané listy, ukazuje na titul a

podpis.
„Kdo?“ řekl redaktor.
Kousek utržen.
„Garret Deasy,“ řekl Štěpán.
„Ten starý otrava,“ řekl redaktor. „Kdo to utrhl? Přepadla ho

břinkačka?“

Na rychlých perutech ohně
z bouře a z jihu,

hle, přichází upír bledý,
ústa na ústech mých.

„Dobrý den, Štěpáne,“ řekl profesor, přistoupiv a nahlížeje
jim přes ramena. „Slintavka a kulhavka. Copak jste se…“

Býčky v ochranu beroucí bard.

POPRASK V DOBŘE ZNÁMÉM RESTAURANTU

„Dobrý den,“ řekl Štěpán, červenaje se. „Ten dopis není ode
mne. Pan Garrett Deasy mne prosil, abych…“

„O, já ho znám,“ řekl Myles Crawford, „a jeho ženu jsem znal
také. Nejbroznější saň, kterou Bůh kdy stvořil.

Při Ježíši, ta měla slintavku a kulhavku jak hora. Tenkrát
večer, když u Hvězdy a podvazku vychrstla číšníkovi polévku do
tváře. Oho!“
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Žena přinesla na svět hřích. Pro Helenu, uteklou ženu
Menelaovu, se Řekové deset let. O’Rourke, kníže z Breffni.

„On je vdovec?“ otázal se Štěpán.
„Ano, slaměný,“ pravil Myles Crawford, při čemž jeho oči

letěly po strojovém spise. „Císařští koni. Habsburk. Ir zachránil
jeho život na valech vídeňských. Nezapomínejme na to!
Maximilian Karl O’Donnel, graf z Tirconnelu v Irsku. Poslal tam
teď svého dědice, aby učinil z krále rakouského polního maršálka.
Jednou se to tam škaredě semele. Divoženky. Och ano, pokaždé.
Ať na to nezapomenete!“

„Sporný bod je, že opravdu zapomněl,“ pravil J. J. O’Molloy
klidně, toče podkovovitým těžítkem. „Zachraňovat knížata je
práce děkuji nechci.“

Profesor MacHugh se obrátil k němu.
„A jestliže ne?“ řekl.
„Já vám povím, jak to bylo,“ začal Myles Crawford. „Jeden

Uher jednou…“

PROHRANÉ BOJE,
UVÁDÍ SE VZNEŠENÝ MARKÝZ

„My byli vždycky loyální k prohraným bojům,“ řekl profesor.
„Úspěch pro nás znamená smrt intelektu a fantasie. My nebyli
nikdy loyální k úspěšným. Sloužíme jim. Já učím mekotavé latině.
Mluvím řečí národa, výkvětem jehož mentality je zásada: čas jsou
peníze. Hmotná vláda. Dominus! Pán! Kde je duševnost? Pane
Ježíši! Lord Salisbury. Pohovka ve westendském klubu! Ale
Řekové!“

KYRIE ELEISON!

Světlý úsměv rozzářil jeho černě ovroubené oči, protáhl jeho
dlouhé rty.
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„Řekové!“ pravil znovu. „Kyrios! Zářivé slovo. Semité a
Anglosasové neznají samohlásek. Kyrie! Záření intelektu. Já bych
měl učiti řečtině, jazyku ducha. Kyrie eleison! Budovatelé klosetů
a stavitelé kloak nikdy nebudou pány našeho ducha. My jsme
léní poddaní katolického rytířstva Evropy, které ztroskotalo u
Trafalgaru a duševní říše, nikoliv impéria, která byla zničena s
athénskými loďstvy u Aigospotamos. Ano, ano. Byli zničeni.
Pyrrhus, věštbou poblouzený, učinil poslední pokus, aby obnovil
osudy Řecka. Věrný prohrané věci.“

Odchvátal od nich k oknu.
„Vytáhli do pole, aby bojovali,“ řekl O’Madden Burke šedivě.

„Ale vždycky padli.“
„Húhů!“ plakal Lenehan nehlučně. „Pro cihlu, kterou dostal

na hlavu v druhé polovině matinée. Ubohý, ubohý, ubohý
Pyrrhus.“

Zašeptal pak u ucha Štěpánova.

LENEHANŮV LIMERICK
MacHugh je pandit hřmotný, jenž nosí brýle notný, většinou

dvojmo však vidí, nač nosí je, povězte lidi. Já nevidím, ty ano?
kde Miller je hodný.

„Nosí smutek za Sallusta,“ praví Mulligan. „Jemuž matka
zdechla.“

Myles Crawford vecpal listy do boční kapsy.
„Dobře, dobře,“ řekl. „Přečtu si další pak. Dobrá, dobrá.“
Lenehan vzpřáhl ruce na protest.
„Ale má hádanka!“ řekl. „Která opera je jako železniční trať?“
„Opera?“ hádala sfingická tvář O’Maddena Burkea.
Lenehan oznamoval radostně:
„The Rose of Castille. Vidíte ten vtip? Rows of cast Steel.

Hihi!“
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Rýpl O’Maddena Burka mírně do sleziny. O’Madden Burke
se elegantně zvrátil na svůj deštník, dělaje, jako by popadal dech.

„Pomoc!“ vzdechl. „Jde na mne strašná slabost.“
Vztyčiv se na špičky prstů, Lenehan mu rychle ovíval tvář

šelestícími korekturami.
Profesor, vraceje se okolo registratur, máchl rukou po

volných kravatách Štěpána a O’Maddena Burkea.
„Paříž v přítomnosti a minulosti,“ řekl. „Vypadáte jako

Komunardi.“
„Jako lidé, kteří vyhodili do povětří Bastillu,“ řekl J. J.

O’Molloy s klidným výsměchem. „Aneb jste to byli vy, kteří jste
společně zastřelili lorda místodržitele finského? Vypadáte, jako
byste ten skutek byli učinili. Generál Bobrikov.“

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ

„Jen jsme na to mysleli,“ řekl Štěpán.
„Všechny talenty,“ řekl Myles Crawford. „Právo, klasikové

…“
„Dostižiště,“ vložil Lenehan.
„Literatura, tisk.“
„Kdyby zde byl Bloom,“ řekl profesor. „Něžné umění

reklamové.“
„A madam Bloomová,“ dodal O’Madden Burke. „Vokální

musa. Prima favoritka dublinská.“
Lenehan hlasitě zakašlal.
„Ehem!“ řekl velmi tiše, „ó, lůček čerstvého vzduchu. Dostal

jsem v parku rýmu. Brána byla otevřená.“

VY TO DOKÁŽETE

Redaktor položil nervosní ruku Štěpánovi na rámě.
„Potřebuji, abyste mi něco napsal,“ řekl. „Něco, co by v sobě
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mělo žahadlo. Vy to dokážete. Vidím to ve vaší tváři. Ve slovníku
mládí…“

Vidím vám to v tváři. Vidím to v očích. Jalový líný politikář.
„Slintavka a kulhavka!“ zvolal redaktor s opovržlivou

jízlivostí. „Veliký nacionalistický tábor v Borrisin-Ossory. Kafrají
si rozum. Balamutí veřejnost. Dejte jim něco, co by mělo v sobě
žahadlo. Vrazte nás všechny do toho, ať čert vezme jejich duše.
Otec Syn a Duch svatý a Jakeš M’Carthy.“

„My všichni můžeme dodávati duševní pabulum,“ řekl
O’Madden Burke.

Štěpán pozvedl oči k jeho smělému nevšímavému pohledu.
„Chce vás do žurnalistické kliky,“ řekl J. J. O’ Molloy.

VELIKÝ GALLAHER

„Vy to dokážete,“ opakoval Myles Crawford, svíraje důrazně
pěsti. „Počkejte okamžik. My údivem ochromíme Evropu, jak
říkával Ignatius Gallaher blahé paměti, když byl na tahu a dělal
kulečníkového markéra. Gallaher, to byl novinář pro vás. To bylo
péro. Víte, jak si udělal jméno? Povím vám to. Byl to nejskvělejší
výkon žurnalistický dosud známý. Bylo to v jedenaosmdesátém,
šestého května v době Nepřemožitelných, vražda ve Phoenix
parku, tuším jste ještě nebyl na světě. Ukáži vám to.“

Protlačil se mimo ně okolo registratury.
„Podívejte se sem,“ řekl, obrátiv se. „New York Herold

kábloval o zvláštní zprávy. Pamatujete se na tu dobu?“
Profesor MacHugh přikývl.
„New York Herald“ řekl redaktor, vzrušeně odstrkuje svůj

slaměný klobouk. „Kde se to událo. Tim Kelly, či vlastně
Kavanagh, Joe Braddy a ti ostatní. Kudy Sedřikoza jel s vozem.
Celou cestu rozumíte?“

„Sedřikoza,“ řekl O’Madden Burke. „Fitzharris. Má prý ten
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drožkařský útulek u mostu Butt. Holohan mi to říkal. Znáte
Holohana?“

„Pět a tři je osm, že ano?“ řekl Myles Crawford.
„A chudák Gumley prý tam je také, jak mi říkal, dává

městské správě pozor na kameny. Noční hlídač.“
Štěpán se překvapeně otočil.
„Gumley?“ řekl. „Jistě? Otcův přítel, že ano.“
„Nechte Gumleyho Gumleym,“ volal Myles Grawford

hněvivě. „Nechte Gumleyho hlídat kameny, aby mu nezdrhly.
Podívejte se sem. Co udělal Ignatius Gallaher? Povím vám to.
Geniální vnuknutí. Rovnou kábloval odpověď. Máte Heekly
Freeman ze 17. března? Dobrá. Rozumíte ?“

Hodil listy zakládací knihy zpět a zabodl prst na určité místo.
„Vezměte stránku čtvrtou, řekněme inserát Bransomeovy

kávy. Rozumíte? Dobrá!“
Telefon zadrnčel.

HLAS V DÁLCE

„Já to vezmu,“ řekl profesor, odcházeje.
„B je brána parku. Dobrá.“
Jeho prst skákal, a chvěje se dotýkal se místa po místě.
„T je místokrálovská residence. C je místo, kde se udála

vražda. K je knockmaroonská brána.“
Zvadlé maso na jeho krku se třáslo jako kohoutí hřebí nky.
Špatně škrobená náprsenka čouhala ven a prudkým

pohybem ji strčil zpět do vesty.
„Haló ? Zde Evening Telegraph… Haló!… Kdo tam ?.. Ano…

Ano… Ano.“
„F až P je cesta, kterou jel Sedřikoza s vozem, aby si opatřil

alibi. Inchicore, Roundtown, Windy Arbour, Palmerston Park,
Ranelagh. F. A. B. P. Rozumíte? X jest Davyho hospoda v Upper
Leeson Streetu.“
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Profesor přišel k vnitřním dveřím.
„U telefonu je Bloom,“ řekl.
„Řekněte mu, aby šel k čertu,“ řekl redaktor hbitě. „X je

Burkeova hospoda, rozumíte?“

CHYTRÉ, NÁRAMNĚ

„Chytré,“ řekl Lenehan. „Náramně.“
„Servíroval jsem jim ji na horkém talíři,“ řekl Myles

Crawford, „celou tu sakra historii.“
Noční můra, z níž člověk vůbec neprocitne.
„Já to viděl,“ řekl redaktor hrdě. „Já byl u toho, Dick Adams,

nej dobrosrdeční sakra Corčan, do něhož Hospodin kdy vložil
dech života, a já.“

Lenehan se uklonil vzdušné postavě a oznamoval:
„Madam, já jsem Adam. A Abel jsem byl, než jsem spatřil

Elbu.“
„Historii!“ křičel Myles Crawford. „Ten starý plátek z

Prince’s Streetu tam byl první. Byl nad tím pláč a skřípění zubů.
Z inserátu. Gregor Grey k němu udělal návrh. Tím si pomohl na
nohy. Pak Paddy Hooper seděl na Té Pé tak dlouho, až ho vzal
do Staru. Teď se spřáhl s Blumenfeldem. To je tisk. To je talent.
Pyatt. Toť táta všech ostatních.“

„Otec sensačního žurnalismu,“ potvrzoval Lenehan, „a švakr
Chrise Callinana.“

„Haló ?… Jste tam ? Ano, je dosud zde. Přijdte vy sem.“ „Kde
teď najdete takového žurnalistu, he?“ křičel redaktor.

Mrštil listy na pult.
„Po chytrech čerté,“ řekl O‘Madden Burke.
„Náramně čiperné,“ řekl O’Madden Burke.
Z vnitřní kanceláře přišel profesor MacHugh.
„Když je řeč o Nepřemožitelných,“ pravil, „viděli jste, že
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několik pojízdných stánkařů bylo obesláno před vrchního
soudce…“

„O, ano,“ řekl J. J. O’Molloy horlivě. „Lady Dudleyová šla
domů parkem, aby se podívala na všechny stromy, které byly
vyvráceny tou loňskou větrnou smrští a napadlo jí, že by si mohla
koupit pohled Dublina. A tu máš čerte kropáč, byla to
vzpomínková pohlednice na Joea Braddyho či číslo první čili
Sedřikozu. Přímo před místokrálovskou residencí, považte si!“

„Dnes už po nich ani pes nevzdechne,“ řekl Myles Crawford.
„Pšá. Žurnalistika a panstvo v taláru. Kde máme teď mezi
advokáty muže jako ti pašáci, jako Whiteside, jako Isaac Butt,
jako stříbroůstý O’Hagan? He? Cha, blbé voloviny. Leda kam vozí
za šesták.“

Jeho ústy to škubalo dále beze slov a nervosně, opovržlivě se
křivila.

Toužila by některá po těch ústech k polibku? Jak to můžeš
vědět? Proč jsi to tedy napsal?

RÝMY A DŮVODY

Ústa, pusta. Jsou ústa někde jako pusta? Anebo je pusta ústa?
Někdo to asi bude. Pusta, zhusta, hustá, úcta, tlustá. Rýmy: dva
lidé stejně oblečení, stejně vypadající, dva a dva. .

la tua pace
che parlar ti piace

. . . . mentreche il rento, come fa, si táce
Viděl je tři a tři, blížící se dívky, zelené, růžové, ryšavé

proplétající se, per ťaer perso v rouše slézovém, nachovém, quella
pacifica oriafiamma, v zlatě červeném, diriminar fe piu ardenti.
Ale já staré lidi, kající, olověných nohou, vestmavoupod pod
nocí: ústa bustalůno mlunno.

„Nuže, mluv ty,“ řekl O’Madden Burke.
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STAČÍ KAŽDÉMU DNI

Usmívaje se bledě, zvedl J. J. O’Molloy rukavici.
„Můj přemilý Mylesi,“ řekl, odhazuje cigaretu, „špatný

výklad vkládáte do mých slov. Nemám plné moci, jak tímto na
vědomost se dává, abych hájil třetí stav qua třetí stav, ale vy se
dáváte unášeti svou corskou temperamentností. Proč neuváděti
Henryho Grattana a Flooda a Demosthena a Edmunda Burka?
Ignatia Gallahera známe všichni a jeho chapelizodského šéfa,
Harmsworthe od krejcarového tisku a jeho amerického bratrance
od boweryjského kanálového plátku, o Paddy Kelly s Budgetu,
Pue’s Occurrences a The Sktbereen Eagleu našeho ostražitého
přítele nemluvě. Nač uvádět mistra soudní výmluvnosti jako je
Whiteside? Stačí každému dni deník jeho.

POUTA SE ZAŠLÝMI DÁVNÝMI ČASY

„Grattan a Flood psali právě do těchto novin,“ zvolal mu
redaktor do tváře. „Irští dobrovolníci. Kde jste teď vy? Založeny
roku 1763. Dr. Lucas. Koho teď máte, jako byl John Philpot
Curran? Pša!“

„Hm,“ řekl J. J. O’Molloy, „na příklad Bushe K. C.“ „Bushe?“
pravil redaktor. „Hm, ano, Bushe, ano. Ten toho má trošku v krvi.
Kendal Bushe, či vlastně Seymour Bushe.“

„Už by dávno byl býval seděl na soudcovském křesle, nebýt…
Ale škoda mluvit.“

J. J. O’Molloy se obrátil k Štěpánovi a řekl klidně a pomalu:
„Jedna z nej vytříbenějších period, kterou jsem v životě

poslouchal, vyšla ze rtů Seymoura Bushe. Bylo to tuším v tom
případě bratrovraždy, při procesu s vrahem Childsovým. Bushe
byl jeho obhájcem.

A do bran sluchu mého vléval.
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Co jsem chtěl říci, jak to mohl vědět? Umřel ve spánku.
Anebo ta druhá historie, zvíře s dvěma hřbety?“

„Jak to bylo?“ otázal se profesor.

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM

„Mluvil o indicielním řízení,“ pravil J. J. O’MolIoy, „o
římském právu oproti staršímu Mojžíšovu zákoníku, o lex
talionis. A citoval Michelangelova Mojžíše z Vatikánu.“

„Ha.“
„Několik vhodně volených slov,“ předeslal Lenehan.

„Ticho!“
Pomlka. J. J. O’Molloy vytáhl své pouzdro s cigaretami.
Klamné ticho. Něco docela obyčejného.
Poslíček vytáhl rozvážně svou krabičku sirek a zapálil si

doutník.
Často jsem si později myslíval, pohlížeje zpět na tu zvláštní

dobu, že to byl onen nepatrný skutek, sám o sobě malicherný,
to rozškrtnutí té sirky, jež rozhodla celý další běh obou našich
životů.

VYTŘÍBENÁ PERIODA

J. J. O’Molloy se ujal řeči, utvářeje slova:
„Pravil o něm: Onen kamenný obraz ze zmražené hudby,

rohatý a hrozný, zbožštělé lidské postavy, onen věčný symbol
moudrosti a věštectví, který více než vše, co obrazotvornosí neb
ruka sochařova vytvořila z mramoru duševně předpodstatněného
neb duši předpodstatňujicího zasluhuje žiti, zasluhuje žiti“

Jeho štíhlá ruka ladně kreslila ozvuk a spád.
„Krásné,“ řekl Myles Crawford ihned.
„Božský afflatus,“ řekl O’Madden Burke.
„Líbí se vám to?“ otázal se J. J. O’Molloy Štěpána.
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Štěpán, jehož krev byla dobyta ladností řeči a gest, se zarděl.
Vyndal z pouzdra cigaretu. J. J. O’Molloy nabídl své pouzdro
Mylesi Crawfordovi. Lenehan jim zapálil cigarety jako prve a vzal
svou trofej, řka:

„Mnohós díkós.“

MUŽ VYSOKÉ MORÁLKY

„Profesor Magennis se mnou mluvil o vás,“ pravil J. J.
O’Molloy Štěpánovi. „Co si doopravdy myslíte o tom
hermetickém davu, těch opálových básnících ticha: o A. E.,
mistru mystiky? Začala s tím ta ženská Blavatská. Byl to starý
hezký pytel triků. A. E. povídal kterémusi americkému
reportérovi, že jste k němu přišel v pozdních hodinách nočních
zeptat se ho na úrovně vědomí. Magennis má za to, že jste si chtěl
udělat z A. E. dobrý den. Je to muž krajně vysoké morálky, náš
milý pan Magennis.“

Mluvil o mně. Co říkal? Co říkal? Co o mně říkal? Neptej se.
„Ne,děkuji,“ pravil profesor MacHugh, odmítaje máchnutím

ruky cigaretové pouzdro. „Počkejte minutku. Dovolte, abych něco
řekl. Nejkrásnější řečnický výkon, jejž jsem slyšel, byla řeč, kterou
pronesl John F. Taylor v universitní dějepisné společnosti.
Soudce Fitzgibbon, nynější lord předseda odvolacího soudu, měl
slovo a referát, o němž se debatovalo, byl esej (nový na ty dny), v
němž se přimlouval za obrodu irského jazyka.“

Obrátil se k Mylesi Crawfordovi a pravil:
„Znáš Geralda Fitzgibbona. Dovedeš si tedy představili sloh

jeho přednášky.“
„Zasedá s Timem Healym,“ řekl J. J. O’Molloy, „jak se trousí,

v komisi pro správu statků Trojické koleje.“
„Zasedá tam s líbeznou bytůstkou v dětských sukničkách,“

řekl Myles Crawford. „Mluv dále. Nuže?“
„Byla to řeč, opakuji,“ řekl profesor, „dokonalého řečníka,
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plná zdvořilé povýšenosti, v níž ukázněnou dikcí vyléval, nechci
říci violy svého hněvu, nýbrž vyléval opovržení hrdého člověka
vůči novému hnutí. Tenkrát to bylo nové hnutí. Byli jsme slabí a
tudíž bezvýznamní.“

Zavřel na okamžik své dlouhé tenké rty, avšak žádostiv
mluviti dále, pozvedl vzpřaženou ruku k brejlím a lehce se
dotýkaje třesoucím se palcem a prsteníkem černé obruby, upevnil
je do nového ohniska.

IMPROMPTU

Slavnostním tónem oslovil J. J. O’Molloye.
„Musím předeslati, že Taylor tam přišel přímo z lože, jsa

nemocen. Že by si svou řeč byl připravil, to nevěřím, neboť v
zasedací síni nebylo ani jednoho stenografa. Jeho tmavá vyhublá
tvář byla zarostlá huňatými vousy. Měl kolem krku volnou šálu a
vůbec vypadal jako umírající člověk (ačkoliv nebyl).“

Jeho zraky se ihned, avšak zvolna odvrátily od J. J. O’Molloye
k tváři Štěpánově, avšak pak se ihned sklonily k zemi, hledajíce.
Za jeho nachýlenou hlavou se objevil límec bez lesku, ušpiněný
jeho odumírajícími vlasy. Pořád hledaje, pravil:

„Když řeč Fitzgibbonova byla u konce, povstal John Taylor,
aby odpověděl. Pokud si je dovedu vyvolati v mysli, zněla jeho
slova takto.“

Pevně teď vztyčil hlavu. Jeho oči se znovu rozmýšlely. V
hrubých čočkách jeho brýlí plavali semo tamo tupí korýši,
hledajíce východiska.

I spustil:
„Pane předsedo, dámy a pánové. Veliký byl obdiv, s nímž jsem

naslouchal vývodům před chvilkou proneseným k irské mládeži mým

učeným přítelem. Měl jsem dojem, jako by mne někdo byl přenesl do

země, daleko vzdálené od této země, do věku, vzdáleného od tohoto věku,
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že stojím ve starověkém Egyptě a že naslouchám řeči některého velekněze

oné země, pronesené k mladistvému Mojžíši“

Jeho posluchači drželi utkvěle cigarety, aby slyšeli a jejich
kouř vystupoval křehkými stvoly, které rozkvétaly jeho řečí. A
nechi náš křivolaký dým. Ušlechtilá slova to přicházejí. Dávej
pozor. Nemohl by ses sám o to pokusit?

„A měl jsem dojem jako bych slyšel hlas onoho egyptského

velekněze, nesený tónem podobné povýšenosti a podobné pýchy. Slyšel

jsem jeho slova a jejich smysl se mi zjevil“

OD OTCŮ

Zjevilo se mi, že ony věci jsou dobré, jež přesto jsou zkažené a
jež ani kdyby byly svrchovaně dobré, ani nebyly dobré, by mohly
býti zkažené. Ďas vás spral! To je svatý Augustin.

„Proč nechcete vy Židé přijmouti naši kulturu, naše náboženství a

naší řeč? Jste plémě nomadických pastýřů, my jsme mocný národ. Vy

nemáte ani měst ani bohatství; naše města jsou jako úly lidské a naše

galeje, trojveslice a čtyř- veslice, zatížené zbožím všelikého druhu, brázdí

vody celé známé zeměkoule. Vy jste sotva vyšli z prvotního stavu: my

máme písemnictví, kněžstvo, věkovité dějiny a občanský řád“.

Nil.
Dítě, muž, obraz.
Na březích Nilu klečí chůvy, kolébka ze sítí; muž pružný v

zápase: kamenných rohů, kamenných vousů, srdce z kamene.
„Vy se modlíte k místní a neznámé modle: v naších chrámech,

velebných a tajemných sídlí Isis a Osirís, Horus a Ammon Ra. Vám

patří poroba, hrůza a poníženost: nám patří hromy a moře, Israel je slabý

a malý je počet jeho dítek. Egypťanů jsou zásluhy a strašlivé jsou jeho

zbraně. Tuláky a nádeníky se zovete vy: při našem jméně se třese svět“

Hluché, hladové škytnutí rozštěpilo jeho řeč. Směle nad ně
povýšil svůj hlas:

„Avšak, dámy a pánové, kdyby mladistvý Mojžíš byl uposlechl a
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přijal onen životní názor, kdyby byl sklonil hlavu a sklonil vůli a sklonil

ducha před oněmi sebevědomými napomínkami, nebyl by nikdy vyvolený

národ vyvedl z domu poroby ani nenásledoval za dne oblakokového

sloupu. Nikdy by nebyl mluvil s Věčným uprostřed blesků na vrcholu

hory Sinal, nikdy by s něho nebyl sestoupil se světlem inspirace zářícím v

jeho tváří a nenesl na rukou desky zákona, vyrytého řečí psanců“

Ustal a pohlédl na ně, vychutnávaje zavládnuvší ticho.

ZLOVĚSTNÉ — PRO NĚHO

J. J. O’Molloy řekl ne bez lítosti:
„A přesto umřel, aniž vstoupil do zaslíbené země.“ Přece —

jen — náhlé — třebaže — následkem — vleklé — choroby —
často — dříve — chrchlané—úmrtí,“ řekl Lenehan. „A velikou
budoucnost měl za sebou.“

Bylo slyšet, jak se hejno bosých nohou žene chodbou a dupe
do schodů.

„To je řečnické umění,“ řekl profesor, „o tom není sporu.“
Prchlo s větrem. Zástupy v Mullaghmast a v královské Taře.

Míle bran sluchu. Slova tribunova burácená a rozprašovaná do
všech větrů. Celý národ chráněný v jeho hlase. Mrtvý hluk.
Letopisy všeho, cožkolvěk kdekoliv bylo, psané v akašu. Milují a
velebí ho: mne už ne.

Mám peníze.
„Pánové,“ řekl Štěpán. „Směl bych podati jako další návrh na

jednacím pořádku, aby se sněmování zakončilo?“
„Až se ve mně dech zarazil. Není to snad francouzská

poklona?“ otázal se O’Madden Burke. „Přišla, domnívám se,
hodina, kdy džbán vína, řečeno obrazně, jest krajně vítán v Té
staré hospodě.“

„Což budiž usneseno a tímto se nezvratně usnáší. Všichni,
kdož jsou pro, ať řeknou ano,“ zvěstoval Lenehan. „Kdo proti, ne.
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Prohlašuji za odhlasováno. Do které sakra putyky bychom měli…?
Můj rozhodující hlas je: K Mooneymu.“

I vedl je, napomínaje:
„Přísně odmítneme holdovati ohnivým vodám, že ano? Ano,

nebudeme. Na žádný způsob ne.“
O’Madden Burke, následuje těsně za ním, řekl, spojenecky

učiniv výpad deštníkem:
„Přilož, MacDuffe.“
„Odnoži starého kořene!“ vzkřikl redaktor a plácl Štěpána na

rámě. „Pojdme. Kde jsou ty potvorné klíče?“
Hrabal se v kapse, vytahuje zmuchlané strojem psané listy.
„Slintavka a kulhavka. Já vím. Bude to dobré. Dáme to tam.

To je dobré.“
Strčil listy zpět a odešel do vnitřní kanceláře.

DOUFEJME

J. J. O’Molloy, chystaje se jíti za ním, řekl klidně Štěpánovi :
„Doufám, že se toho dožijete, aby to vyšlo. Mylesi, okamžik.“
Odebral se do vnitřní kanceláře a zavřel za sebou dveře.
„Pojdte s námi, Štěpáne,“ řekl profesor. „To je krásné, viďte?

Má to prorockou visi. Fuit Ilium. Plen větrné Troje. Království
tohoto světa. Pánové Středozemního moře jsou dnes fellahové.“

První kamelot dupal jim v patách se schodů a vyřítil se na
ulici.

„Zvláštní dostihové vydání!“
Dublin. Ještě mnoho, mnoho se mi zbývá učit.
Zahnuli vlevo Abbey Streetem.
„Já také mám visi,“ řekl Štěpán.
„Ano,“ řekl profesor, poposkakuje,aby srovnal kroku.
„Crawford za námi přijde.“
Jiný kamelot se mihl mimo ně, ječe v trysku:
„Zvláštní dostihové vydání!“
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DRAHÝ ŠPINAVÝ DUBLIN

Dubliňané.
„Dvě dublinské vestálky,“ řekl Štěpán, „obstarší a zbožné,

žily padesát a třiapadesát let ve Fumbally’s Lane.“
„Kde to je?“ otázal se profesor.
„U Blackpitts.“
Vlhká noc, čpící hladovým těstem. U zdi. Tvář mastně se

svítící pod její barchetovou šálou. Divoká srdce. Letopisy akašou.
Rychleji, milánku.

Dále teď. Odvážím se. Budiž život.
„Chtějí viděti památnosti Dublina s vrcholku Nelsonova

sloupu. Schraňují penízky po trojpencích a desíti-pencích do
červené plechové listovní pokladničky. Vytřepou všechny
trojpence a jednu šestipenci a čepelí nože vyloudí ven pence. Dva
šilinky tři pence ve stříbrných

a jeden šilink sedm pencí v měděných mincích. Nasadí si své
kloboučky a nejlepší šaty a vezmou si deštníky ze strachu, že by se
mohlo dát do deště.“

„Moudré panny,“ řekl profesor MacHugh.

ŽIVOT V SVÉ NAHOTĚ

„Koupí si za šilink a čtyry pence rosolovaného masa a čtyry
krajíčky kulatého chleba ve vyvařovnách v severním městě v
Marbororough-Street u slečny Kate Collinsové, majitelky…
Koupí si dále čtyryadvacet zralých švestek od děvčete na úpatí
Nelsonova sloupu, aby zahnaly žízeň po rosolu. Dají dvě
trojpence pánovi u turniketu a počnou se pomalu batoliti do
točitých schodů, supají, povzbuzují jedna druhou, bojí se tmy,
jedna se ptá druhé máš ten rosol, velebí Boha a svatou Matku,
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hrozí, že se vrátí dolů, nakukují do vzduchových průlin. Pánbůh
zaplať. Neměly ponětí, že by byl tak vysoký.

Jejich jména jsou Anna Kearnsová a Florence MacCabeová.
Anna Kearusová má ústřel, který natírá lourdskou vodou, které
dostala od jedné dámy, která ji měla celou láhev od jednoho otce
pasionisty. Florence MacCabeová má k večeři každou sobotu
vepřovou nožičku a láhev kozla.“

„Antithese,“ řekl profesor, dvakrát kývnuv. „Vestálčiny
panny. Jako bych je viděl. Co asi zdrželo našeho přítele?“

Otočil se.
Se schodů se hnalo hejno rozskákaných kamelotů, kteří se

s jekem rozutíkali všemi směry, až jejich bílé noviny plápolaly.
Těsně za nimi se objevil na schodech Myles Crawford, svou
rudou tvář maje oaureolovanou kloboukem a v rozhovoru s J. J.
O’Molloyem.

„Hýbejte se,“ křičel profesor, mávaje rukou.
Dal se opět do kroku vedle Štěpána.

BLOOM SE VRACÍ

„Ano,“ řekl. „Vidím je.“
Bloom, uřícený, zachycený ve víru splašených kamelotů, u

redakce listů Irish Catholic a Dublin Penny Journal volal:
„Pane Crawforde! Na okamžik.“
„Telegraph! Zvláštní dostihové vydání!“
„Co je?“ řekl Crawford, zůstav krok vzadu.
Jeden kamelot zařval Bloomovi do tváře:
„Hrozná tragedie v Rathmines! Dítě pokousáno měchy!“

INTERVIEW S REDAKTOREM

„Jen tady ten inserát,“ řekl Bloom, tlače se přímo ke
schodům, funě a vytahuje výstřižek z kapsy. „Zrovna jsem mluvil
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s Klíčem. Povídal, že prodlouží zadávku o dva měsíce. Dále prý
uvidí později. Ale chce pár řádků, aby se na něj upozornilo také v
Telegraphu, sobotní sportovní příloze. A chce jej není-li už pozdě
povídal jsem radovi Nannettimu z Kilkenny People. Mohu si jej
vyhledat v národní knihovně, rozumíte? Závod Klíčů, rozumíte?
Jmenuje se Klíč. Je to slovní hříčka na jeho jméno. Ale
prodloužení zadávky je jako přislíbeno, chce jen, aby měl
nakrátko pokoj. Co mu mám říci, pane redaktore?“

P. M. P.

„Řekl byste mu, aby mně políbil prdel?“ řekl Myles
Crawford, rozhodiv na důkaz ruce. „Vpalte mu to rovnou mezi
oči.“

Trochu nervosní. Pozor, bude randál. Všecko se to vytratilo
na chlast. Paži v paži. Lenehanova yachtovní čepice tamhle se jde
přiživit. Obvyklé boucharonství. Je-li pak ten Dedalus hybným
duchem? Má dnes na sobě dobré boty. Posledně, když jsem ho
viděl, koukaly

mu z nich paty pánu bohu do oken. Kdepak se štrachal
blátem. Bezstarostný člověk. Co asi dělá v Irishtown?

„Hm,“ pravil Bloom a jeho oči se vracely, „podaří-li se mi
opatřit nákres, myslím, že to stojí za pár řádků. Myslím, že by nám
ten inserát zadal. Řeknu mu.. .“

P. M. K. I. P.

„Že může políbit mou královskou irskou prděl,“ zakřičel
Myles Crawford hlasitě přes rameno. „Kdykoliv mu je libo,
řekněte mu.“

Zatím co Bloom stál a vážil tu věc a chystal se usmáti,
redaktor trhavě odchvátal.
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SHÁŇKA PRACHŮ

„Nulla bona, Jacku,“ řekl, zvedaje ruku k bradě. „Vězím v
nich sám až potud. Sedím ve stejné kaši. Zrovna minulý týden
jsem se sháněl po človíčkovi, který by se mi zaručil za směnku.
Musíš přijmouti dobrou vůli za skutek. Lituji, Jacku. Beze všeho i
se vším, Jacku, jen kdyby se mi nějak poštěstilo sehnat prachy.“

J. J. O’Molloy protáhl tvář a mlčky kráčel dále. Dohonili
ostatních a šli vedle sebe.

„Když snědly rosol a chléb a utřely si svých dvacet prstů do
papíru, do něhož byl rosol zabalen, přistoupily blíže k zábradlí.“

„Něco pro tebe,“ vysvětloval profesor Mylesi Crawfordovi.
„Dvě staré Dubliňačky na vrcholu Nelsonova sloupu.“

ŇÁKÝ SLOUP! — TAK PRAVILA KAČENA Č. PRVNÍ

„To je nové,“ řekl Myles Crawford. „To je báječné. Na výletě
do Dargleových figurín. Dvě staré rafiky, že?“

„Ale bojí se, že sloup spadne,“ pokračoval Štěpán. „Vidí
střechy a soudí se, kde jsou jednotlivé kostely:

modrá kopule v Rathmines, Adam a Eva, svatý Vavřinec
O’Toole. Ale točí se jim hlava, když se podívají a tak nazdvihují
sukně…“

TY PONĚKUD NEVÁZANÉ ŽENSKÉ

„Ne tak zhurta,“ řekl Mayles Crawford, „a žádné básnické
licence. Jsme zde v arcidiecési.“

„A uvelebí se na své pruhované spodničky a čumí na sochu
jednorukého cizoložníka.“

„Jednoruký cizoložník!“ zvolal profesor. „To se mi líbí.
Chápu tu myšlenku. Rozumím, co chcete říci.“
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DÁMY OBMÝŠLEJÍ DUBLINSKÉ OBČANY
RYCHLOPALBOU SPĚŠNÝCH AEROLITHŮ,

DOMNĚNKA

„Ale krk jim začne trnout,“ řekl Štěpán, „a jsou tak unavené,
že se nemohou dívat ani dolů ani nahoru, ani mluvit. Položí sáček
se švestkami mezi sebe a pojídají z něho švestky, utírajíce si
kapesníkem švestkovou šťávu, která jim teče z úst a pozvolna
pecky vyplivují dolů mezi tyčkami zábradlí.“

Zasmál se na závěr hlasitým mladým smíchem. Uslyševše ho,
obrátili se Lenehan a O’Madden Burke, kývli na ně a vedli je na
druhou stranu k Moonlymu.

„Konec?“ řekl Myles Crawford. „Jen když neudělaly nic
horšího.“

SOFISTA VRAZIL HRDÉ HELENĚ
JEDNU DO FRŇÁKU. SPARŤANÉ SKŘÍPAJÍ

STOLIČKAMI, ITHAČANÉ PŘISAHAJÍ, ŽE
PENELOPE DOBÝVÁ PŘEBORU

„Připomínáte mi Antisthena,“ řekl profesor, „žáka sofisty
Gorgiáše. Vypráví se o něm, že nikdo nedovedl říci, je-li trpčí
vůči druhým nebo vůči sobě. Byl synem šlechtice a nevolnice. A
napsal knihu, v níž odňal palmu

krásy argoské Heleně a předal ji chudince Penelopě.“
Chudinka Penelope. Penelope Bohatá.

Hotovili se přejiti O’Connell Street.

HALÓ, CENTRÁLU!

Porůznu na osmi tratích stály na svých kolejnicích s
nehybnými kladkami vozy pouliční dráhy, jedoucí z nebo do
Rathmines, Rathfarnhamu, Blackrocku, Hingstownu, a Dalkey,
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Sandymount Green, Ringsendu a Sandymount Tower,
Donnybrooku, Palmerston Parku a Upper Rathmines, všechny
tiše, uklidněné krátkým spojením. Nájemná auta, drožky,
dodávkové vozy, poštovní vozy, soukromé kočáry, vozy s lahvemi
minerální kyselky, drkotajícími v basách, rachotily, hrčely, tažené
koňmi, rychle.

CO? — A TAKTÉŽ — KDE?
„Ale jak se to jmenuje?“ tázal se Myles Crawford. „Kde vzaly

ty švestky!“
VIRGILOVSKÉ, PRAVÍ PEDAGOG. SOPHOMORE,

HLASUJE PRO STAROUŠKA
MOJŽÍŠE

„Jmenuje se to, počkat,“ řekl profesor, otevřev z široka své
dlouhé rty, aby uvažoval. „Jmenuje se to, okamžik. Jmenuje se to:
Deus nobis haec otia fecit.“

„To ne,“ řekl Štěpán. „Já jsem to nazval Pohled s Pisgána
Palestinu čili Podobenství o švestkách.“

„Aha,“ řekl profesor.
Bohatě se zasmál.
„Aha,“ řekl znovu s novou radostí. „Mojžíš a zaslíbená země.

My mu dali tu myšlenku,“ dodal k J. J. O’Molloyovi.

HORATIO JE STŘEDISKEM DNEŠNÍHO
KRÁSNÉHO ČERVNOVÉHO DNE

J. J. O’Molloy vyslal znavený pohled z koutka oka na sochu a
ani nemukl.

„Aha,“ řekl profesor.
Zastavil se na refuži sira Johna Graye a pohlížel do výše na

Nelsona oky svého zkřiveného úsměvu.
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UMENŠENÉ PRSTY SE OSVĚDČUJÍ
PŘÍLIŠ ŠIMRAVÝMI PRO LAŠKOVNÉ ŠKATULE.

ANNA SE KULÍ, FLO SE VALÍ – LEČ
MŮŽE JIM TO ČLOVĚK MÍTI ZA ZLÉ?

„Jednoruký cizoložník,“ pravil posupně. „Musím se přiznat,
to mne lehtá.“

„A lehtalo to i ty staré,“ řekl Myles Crawford, „kdyby byla
známa nejčířejší božská pravda.“

Ananasové bonbony, citrónové celtle, turecký med. Od
cukroví ulepené děvče nabíračkou nandávalo zmrzlinu svému
bratříčkovi v Kristu. Nějaká školní slavnost. Neposlouží jejich
nácinkům. Dvorní výrobce bonbonů a pečiva. Zachovej. Nám.
Hospodine. Sedí na svém trůně, cucá červené čičinky, až zbělají.

Zasmušilý mladý muž od YMCY, na číhané mezi teplými
sladkými výpary od Grahama Lemona, vložil Bloomovi do ruky
letáček.

Slovo od srdce k srdci.
Bloo… Já? Ne. Blood. Krev.
Krev beránkova.
Jeho pomalé nohy ho nesly směrem k řece, za četby. Jsi

spasen? Jsou všichni umyti vkrvi beránkově. Bůh musí míti
krvavé oběti. Narození, hymen, mučedník, válka, úhelný kámen
budovy, žertvy kůzle v oběť zápalnou, druidské oltáře. Eliáš se
blíží. Dr. John Alexander Dowie, obnovitel chrámu na Sionu, se
blíží.

Blíží se! Blíží se! Blíží se!
Všem srdečně vítán!

Výnosný kšeft. Torry a Alexander loňského roku.
Mnohoženství. Jeho žena mu to hnedle zatrhne. Kdepak jsem ji
viděl tu reklamu, kterási birminghamská firma, světélkující
krucifix. Náš Spasitel. Probudíte se uprostřed noci a vidíte ho
viset na zdi. Strašidelný nápad Pepperův. Jeho ruce nohy jali.
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Musí se to dělat z fosforeskující látky. Na příklad, nechá-li
se kousek tresky. Bylo po ní vidět namodralé stříbro. Tenkrát,
když jsem v noci šel do špižírny v kuchyni. Ani trochu se mi
nelíbí ty zápachy, co v ní čekají, aby vyrazily. Copak to honem
potřebovala? Malagské hrozny. Vzpomněla si na Španělsko. Než
se narodil Rudík. To fosforeskování, ta namodralá nazelenalost.
Tuze dobré pro mozek.

Od nároží Butlerova domu naproti pomníku se rozhlédl po
Bachelor’s Walk. Dedalova dcera ještě je tam před dražební síní
Dillonovou. Jistě odprodává nějaký starý nábytek. Poznal jsem
hned její oči podle tátových. Lelkuje venku a čeká na něho.
Domov se vždycky rozbije, když odejde máma. Patnáct dětí měl.
Skoro každý rok se narodilo jedno. Mají to ve svém náboženství,
jinak kněz takové ubohé ženské nedá ve zpovědi rozhřešení.
Rosťte a množte se. Kdo někdy slyšel něco takového? Člověka
vyžerou z domu a domova. Což jim je hej, nemají rodinu na krku.
Tyjí z tučnosti země. Jejich sklepy a špižírny. Rád bych je viděl,
zda by zachovávali černý půst Yom Kippur. Mazance. Jedno jídlo
a zákusek ze strachu, aby se neshroutil u oltáře. Tak hospodyni
některého z těch chlapů, kdyby se podařilo rozvázat jí jazyk. Za
živý svět by to z ní člověk nevytáhl. Jako vyrazit z něho groš. Dává
si pod nos. Žádné hosty. Vše pro číslo první. Dává pozor i na
vodu. Přineste s sebou chléb s máslem. Jeho velebnost. Jako prase
v žitě.

Milý Bože, to dítě má šaty jak hadrnice. A vypadá pod-
vyživeně. Brambory a margarin, margarin a brambory. Cítí se to
až později. Ono se to pozná, kdo se živí pudinky. Podrývá to
tělesnou konstituci.

Když vkročil nohou na O’Connellův most, vyvalil se zpod
zábradlí chumel kouře. Pivovarská pramice s exportním ležákem.
Do Anglie. Na mořském vzduchu zkysne,

slyšel jsem. Bylo by zajímavé dostat některý den volňáska do
Hancocku a prohlédnout si pivovar. Hotový svět sám pro sebe.
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Štoudve porteru úžasné. I krysy se k němu dostanou. Pijí, až se
zdují jako utopený pes na vodě. Opijí se porterem na mol.
Nachlastají, až blijí jako pohané. A to člověk pije. Brr! Hm,
kdybychom ovšem věděli všecko.

Když pohlédl dolů, viděl silně plácati křídly a kroužiti mezi
ponurými zdmi nábřežní hráze racky. Hodně neklidné počasí na
moři. Což kdybych se vrhl do vody? Reubenův syn si asi nalokal
plňoučké bříško těch splašků. O kapičku víc, než potřeboval.
Hhhhm. Je to komické, jak ze všeho jen tak vyvázne. A umí po
čertech vyprávět anekdoty.

Kroužili níže. Sháněli potravu. Počkej.
Hodil na vodu mezi ně zmuchlanou kouli papíru. Eliáš

dvaatřicet stop za vteřinu se bií. Ani zdání. Koule poskakovala
nepovšimnuta v patách vln, proplula podle mostních pilířů.
Nejsou takoví hlupáci hloupí. Také tenkrát když jsem z Krále
Erinu vyhodil starý koláč, sebrali jej za námi padesát metrů za
lodí. Živí se filipem. Kroužili, plácajíce křídly.

Nad vodou racků mrak hladných
krouží a polétá ve kruzích ladných.

Takhle ti básníci píší: podobné zvuky. Leč to Shakespeare
tedy nemá rýmů: blanc verse. Je to prostě jen tok řeči. Myšlenky.
Majestátnost.

Hamlete, jsem otce tvého duch
odsouzen, bloudit světem po Čas jistý.

„Dvě jablka jeden penny! Dvě za jeden penny!“
Jeho pohled přelétl lesknoucí se jablka, hustě narovnaná na

jejím Stánku. Budou to australská v tuto roční dobu. Slupky se
svítí. Leští je nějakým hadrem nebo kapesníkem.

Počkej. Ti chudáci ptáci.
Zastavil se znovu a koupil od staré prodavačky dva perníky

za penny a rozlámav křehké těsto, házel po kousku do vod Liffey.
Vidíš to? Z racků se tiše snesli dva, pak všichni se svých výšin a
vrhali se na kořist. V prachu. Do posledního ždibce.
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Přesvědčiv se o jejich žravosti a mazanosti, setřásl s rukou
udrolené drobty perníku. Toho se vůbec nenadáli. Mana. Rybím
masem se musí živiti všechno mořské ptactvo, rackové,
kormoráni. Někdy připlují až sem labutě z Anna Liffey a tříbí si
zde peří. Proti gustu není dišputát. Jaké pak asi je labutí maso.
Robinson Crusoe se jimi musel živit.

Kroužili, plácajíce křídly. Už jim nic nehodím. Za penny
úplně stačí. Ani za to nepoděkují. Kdyby aspoň zaskřekli. A
rozšiřují slintavku a kulhavku. Cpeli se krocan, řekněme
ořechovou moučkou, dostane po ní chut. Z vepřového jako vepř.
Ale jak to zase přijde, že z té slané vody ryby nejsou slané? Čím to
je?

Jeho oči hledaly odpověd od řeky a viděly veslovací člun,
jak zakotven líně kolébá na malvazovitých vlnách svou olepenou
příď.

Kino.

11-

Kalhoty.

Báječná myšlenka to je. Jestli pak asi platí městské správě
daň ? Jak vlastně může být člověk majitelem vody? Vždyť to pořád
teče a proudí, stále je jiné a jiné, stopa, kterou v proudu života
zanecháváme.

Poněvadž život je proudění. Kdejaké místo je teď dobré pro
reklamy. Ten fušer, co léčil muziku, býval vylepen ve všech
podsvětích. Teď už to vůbec nevidět. Přísně důvěrné. Dr Hy
Franks. Nestálo ho to ani červenáče jako tanečního mistra
Maginniho jeho způsob sebereklamy.

Sehnal pár chlapů, kteří mu to vylepovali nebo to vylepoval
sám, přišlo-li na to. Když si tam nepozorovaně zaskočil rozepnout
knoflík. V noci se lehko pláchne. Místo pro to jak stvořené.
Lepení plakátů zakázáno. Lupení akátů zavázáno. Nějaký pacient,
kterého muzika pálila v břiše.

Kdyby…
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Ó!
He?
Ne… Ne.
Ne, ne. Nevěřím tomu. To by přece snad ne?“
Ne, ne.
Bloom se šinul kupředu, zvednuv své znepokojené oči. Už

na to nemyslet. Jedna pryč. Časová koule na přítěžovém úřadě je
dole. Dunsinkský čas. Napínavá knížečka to je od sira Roberta
Balla. Nikdy jsem jí vlastně dobře nerozuměl. Paralaxa. Zde je
kněz. Mohl bych se ho zeptat. Par, to je řecké: paralela, paralaxa.
Metem psy chósa tomu říkala, dokud jsem jí neřekl, že je to stěho-
vání. Pozdrav bůh.

Bloom se usmál pozdrav bůh na dvě okna přítěžového úřadu.
Ostatně má pravdu. Nic než velká slova pro obyčejné věci, aby to
znělo. Není zrovna vtipná. A dovede být hrubá. Vždycky poví bez
obalu, co si myslím. Leč přece jen nevím. Říkávala, že Ben Dollard
má hluboký hlas jako sud. Má nohy jako sudy a člověk měl dojem,
jako by zpíval do sudu. No, není to vtipné. Ale ani zdaleka tak
vtipné, jako že má hlas jako sud. Říkali mu Big Ben. Jí jako když
na mlýn hází. Celou hovězí ledvinu by spořádal. A jaké ohromné
množství Bassova kozla se do něho vešlo. Sud Bassova. Vida. Jak
jedno jde k druhému.

Stružkou podél chodníku se k němu zvolna blížil průvod
mužů v bílých halenách, s nachovými šerpami přes reklamní
návěští. Sám kšeft. Jak ten kněz jsou dnes ráno:

My hříchy snímáme: my hříchy spáchali. Přečti si nachová
písmena na jejich čtyřech vysokých kloboucích: H. E. L. Y.
Wisdom Hely. Y, zůstavši kousek vzadu, vytáhlo zpod předního
reklamního návěští kus chleba, vecpalo jej do úst a při chůzi jej
moulilo. Chléb náš vezdejší. Za tři šilásky denně musí chodit
podél chodníků, ulicí za ulicí. Na život málo, pro smrt moc, chléb
a ovesňačka. To nejsou od Boyl: ne, od M’Gladea. A mnoho
kšeftů na to také nenachytá. Navrhoval jsem mu kdysi
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transparentní reklamní vůz, uvnitř dvě elegantní dívky, jak by
psaly dopisy, sešity, obálky, pijavý papír. Krk bych vsadil, že by
to bylo chytlo naráz. Kdekdo by hořel zvědavostí, co píše. Člověk
jich má dvacet kolem sebe, začumí-li se do prázdna. Hned v tom
musí mít také nos. K tomu ženské. Zvědavost. Solný sloup.
Nechtěl to ovšem přijmout, protože se to nevylíhlo v jeho hlavě
první. Anebo ta láhev inkoustu, co jsem navrhoval, s falešnou
inkoustovou skvrnou z černé buničiny. Jeho nápady na rekla-
mu zrovna jako Plumtreeových masových konserv pod úmrtními
oznámeními, oddělení: studená kuchyně. Nesmí se lízat. Co?
Naše obálky. Nazdar, Jonesi! Kampak tak honem? Nemám kdy,
Robinsone, pospíchám si koupit jedinou spolehlivou gumu na
inkoust Všemaž, která se dostane u Helyho, a. s., 85 Dame Street.
Chvála Bohu, že jsem z té opičárny venku: Sakra práce
eskomptovat účty do těch klášterů. Klášter Tranquillin. Byla to
tam opravdu hezká jeptiška, opravdu miloučká tvářička. Hezky
slušela ta vačka její malé hlavince. Sestra? Sestra? Vsadil bych
se, že měla nějakou nešťastnou lásku, podle jejích očí. Hrozně
těžké jednat s takovou ženskou. Vyrušil jsem ji tenkrát ráno z
její pobožnosti. Ale rády, když se dostanou trochu do styku se
zevnějším světem. Náš veliký den, povídala. Svátek Matky Boží
Karmelské. Sladké jméno rovněž: karamely. Věděla, myslím, že
věděla podle toho, jak. Kdyby se byla vdala, byla by jinačí. Zdá se
mně, že opravdu byly v peněžní tísni. Přes to však smažily všecko
jen na nejlepším másle. Jiný omastek pro ně neexistoval. Zvedal
se mi žaludek, jak z toho teklo mastné. Rády si mažou zevnitř
i zvenku. Molly toho ochutnala, závoj vyhrnutý. Sestra? Dcera
Pata Claffeyho, majitele zastavárny. Ostnatý drát prý vynalezla
jeptiška.

Přešel na druhou stranu Westmoreland Street, právě když se
kolem vleklo Y. Roverův obchod s velocipedy. Dnes se konají ty
závody. Jak je tomu dlouho? V tom roce, kdy umřel Phill Gilligan.
Bydleli jsme v Lombard Street, West. Počkat, byl jsem u Thoma.
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Dostal jsem to místo u Wisdoma Hellyho ten rok, co jsem se
ženil. Šest let. Před desíti lety: ve čtyryadevadesátém umřel, ano,
správně, velký požár u Arnotta. Val Dillon byl lordem starostou.
Hostina u Glencree. Radní Robert O’Reilly vyndal, než spadla
vlajka, portské do své polévky, Robbob to vychlemtal za
vnitřního radního. Neslyšeli, co orchestr hraje. Za to, cožkoliv
jsme z rukou Tvých obdrželi, Hospodine. Milly byla tenkrát malá
žába. Molly měla ty slonově šedé šaty s pletenými šňůrami. Od
dámského krejčího, knoflíky potažené stejnou látkou. Neměla je
ráda, protože jsem si podvrtl kotník, když je po prvé měla na sobě
na výletě chóru na Sugarloaf Mountain. Jako kdyby to. Cylindr
starého Goodwina, pomazaný jakýmsi lepkavým krámem. Také
hostina pro mouchy. Nikdy už neměla takových šatů na těle jako
ty. Padly jí jak ulité, kolem ramen a boků. Zrovna je začínala hezky
do kulata vyplňovat. Králičí paštiku jsme tenkrát měli. Lidé se za
ní ohlíželi.

Šťastni. Šťastnější tenkrát. Útulný pokojíček to byl s
červenými papírovými čalouny, od Dockerella, jeden devět pencí
tucet. Millyno večerní koupání. Americké mýdlo jsem jí koupil:
šeříkové. Tak mile voněla voda ve vaně. Legračně vypadala, celá
namydlená. A hezké tělo. Teď fotografuje. Chudáka táty atelier
pro daguerreotypii, o němž mi vypravoval. Dědičná záliba.

Kráčel dále při obrubě chodníku.
Proud života. Jakpak se jmenoval ten kněžourský človíček,

co vždycky šilhal do okna, když šel okolo? Slabé oči, ženo. Bydlel
u Citrona, Saint Kevin’s Parade. Tak nějak na Pen. Pendennis?
Pamět mi začíná. Pen…? Ovšem, jsou to už léta. Patrně pro hluk
tramwají. To kdybych si nemohl vzpomenout na jméno starého
lokálkáře, kterého vidím den co den.

Bartell ďArcy byl ten tenor, zrovna tenkrát začal dělat furore.
Doprovázel ji domů po zkouškách. Domýšlivý chlap se svými
navoskovanými kníry. Dal jí tu píseň Vánky, jež vanou z jihu.

To byl vítr tenkrát večer, když jsem se pro ni stavil, byla to

ODYSSEUS

183
www.eknizky.sk



ložová schůze stran loterie po Goodwinově koncertě v jídelní či
dubové síni na radnici. On a já vzadu. Vítr mi vyrval list jejích not
a vmetl je na vysoké zábradlí školy. Ještě štěstí, že ne. Takového
něco dovede pokazit večerní úspěch. Profesor Goodwin podpaží s
ní vpředu. Už se třese na svých brčkách chudák starý blázen. Jeho
koncerty na rozloučenou. Neodvolatelně poslední vystoupení na
jevišti vůbec. Možná že na měsíce a možná že navždy. Pamatuji
se, jak se smála větru, límec proti němu vyhrnutý. Na nároží
Harcourt Roadu, jak se do nás opřel. Brr fúú! Všecky sukně jí
vylétly nahoru a její boa skoro udusilo starého Goodwina. Hezky
ji ten vichor rozpálil. Pamatuji se, jak jsme přišli domů a já
rozhrabal oheň v krbu a upekl jí to skopové stehýnko s
chutneyskou omáčkou, kterou tak ráda. A ten horký grog. Bylo ji
vidět od krbu, jak v ložnici rozepjala přezku šňěrovačky. Bílá.

Šust a měkce žuchla její šněrovačka na postel. Vždycky od ní
teplá. Vždycky si ráda uvolnila. Seděla tam až skoro přes druhou,
vyndávala vlásenky. Milly stulená na dětské postýlce. Šťastné.
Šťastné. Byla to ta noc…

„Ach, poklona pane Bloome.“
„Och, poklona. Jak se daří, paní Breenová?“
„Škoda si stýskat. Jak se vede Molly? Už jsem ji neviděla

věěnost.“
„Báječně,“ řekl Bloom vesele. „Milly má místo v Mullingaru,

víte?“
„Ale jděte! To je přece ohromné.“
„Ano, je tam u fotografa. Obchody jim jdou, že ani nestačí.

Jak se daří všem vašim špuntům?“
„Mají se k světu až hrůza.“
Kolik jich má? Nic na cestě.
„Jste ve smutku, jak vidím. Snad vám někdo…“
„Ne,“ řekl Bloom. „Právě jdu z pohřbu.“
Mně se zdá, že se dnes na mne všichni zřekli. Kdo umřel a kdy

a nač umřel! Jako by se s nimi pytel roztrhl.
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„Ach jemináčku,“ řekla paní Breenová. „Doufám, že nebyl z
blízké přízně.“

Mohu se stejně dát trochu politovat.
„Dignam,“ řekl Bloom. „Jeden můj dávný známý.
Umřel tak z ničeho nic, chudák. Srdeční porucha, tuším. Měl

pohřeb dnes ráno.“

A funus zítra budeš mít,
až půjdeš rží.

Dýdl dýdl dum dum
dýdl dýdl.

„Smutné ztratit starého přítele,“ řekly ženské oči paní
Breenové truchlivě.

Tak už by toho bylo o tom dost. Docela klidně: manžel.
„A váš velitel a pán?“
Paní Breenová k němu obrátila dvé velikých očí. Alespoň ty

jí ještě zůstaly.
„Ach, ani o něm nemluvte,“ řekla. „Vždyť by to s ním ani

krokodýl nevydržel. Pořád jenom sedí u svých paragrafů a vrtá se
v zákonech o urážce na cti. Je to za pokutu s ním být. Počkejte,
něco vám ukáži.“

Z Harrisonovy restaurace se vyvalila horká pára z falešné
želvové polévky a dým z čerstvě pečených ovocných pudinků.
Jejich těžký polední pach pošimral Blooma na konci jícnu. Musejí
vyrábět jen dobré pečivo, z másla, z nejlepší mouky, demerarský
cukr, jinak by se to poznalo s horkým čajem. Anebo to jde od ní?
Nad mřížkou stál bosonohý výrostek a vdechoval páry. Šidí tak
škručení v žaludku. Je to libost nebo bolest? Oběd za šesták. Nůž
a vidlička přikované řetízkem ke stolu.

Otevřela ruční kabelku; ošuntělá kůže, jehlice do klobouku:
měla by na takových věcech mít chránítko. Vrazit to v elektrice
člověku do oka. Přehrabává se v ní. Otevřená. Peníze. Račte si,
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prosím, vzít. Oheň na střeše, ztratí-li půlák. Hroznou rotiku. Muž
jezdí s pramicí. Kde je těch deset šilinků, co jsem ti dal v pondělí?
Neživíš z nich rodinu svého roztomilého bratříčka? Ušpiněný
kapesník. Lahvička s lékem. Pastilka to byla, co spadlo. Co
vlastně…?

„On asi je nový měsíc,“ řekla. „A to je to s ním vždycky horší.
Víte-li pak, co udělal včera v noci?“

Její ruka se přestala hrabati v kabelce. Její oči se upřely na
něho, široce otevřené úlekem, ale s úsměvem.

„Co pak?“ zeptal se Bloom.
Ať mluví. Díval se jí přímo do očí. Věřím vám. Důvěřujte mi.
„Probudil mne v noci,“ řekla. „Měl nějaký těžký sen.“
Zkažený žalu.
„Povídal, že viděl jít zelené eso po schodech nahoru.“
„Zelené eso!“ řekl Bloom.
Vyndala z kabelky přeloženou dopisnici.
„Přečtěte si tohle. Dostal to dnes ráno.“
„Co je to?“ otázal se Bloom, bera dopisnici. „Trop.“
„Trop,“ řekla. „Někdo si z něho udělal švandu. Je to velká

hanba, ať to udělal kdo chtěl.“
„Ba je,“ řekl Bloom.
Vzala lístek zpět a vzdychla.
„A teď půjde k Mentonovi. Povídá, že bude žalovat na tisíc

liber odškodného.“
Složila lístek do své umouněné kabelky a přirazila zámek.
Tytéž seržové šaty, které měla před dvěma roky, po vrchu

vyrudlé. Svou dobu rozkvětu za sebou. Nad spánky vlasy jako
koudel. A ta koketní toka, tři hrozny, aby vypadala nevinně.
Ošumělé panstvo. Potrpěla si kdysi na hezké šaty. Vrásky kolem
úst. Jenom asi o rok starší než Molly.

To byl pohled, který na ni vrhla ta ženská, co šla okolo.
Krutý. Nemilosrdné pohlaví.

Díval se dále za ní, skrývaje za pohledem svou nudu.
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Pronikavá falešná želvová oxtail malligatawny. Mám také hlad.
Drobty pečivá ve výstřihu na šatech: skvrna cukrové moučky
přilepená na její tváři. Rebarborový dort s bohatou nádivkou,
vnitřek hojně naplněn ovocem. Josie Powellová to byla. Před
dávnou dobou u Lukea Doyla, Dolphin’s Barn, šarády. T. R. O. P.
trop.

Obrátit list.
„Vídáte se někdy s paní Beaufoyovou?“ otázal se Bloom.
„S Minou Purefoyovou?“ pravila.
Myslil jsem, že Filipka Purefoyová. Divadelnický klub.

Matcham často vzpomíná na ten mistrovský kousek. Zatáhl jsem
řetěz? Ano. Poslední dějství.

„Ano.“
„Zrovna jsem se u ní cestou zastavila podívat se, má-li po

tom. Je v porodnici v Holles Street. Dr. Home ji tam dal odvézt.
Pracuje už tři dny.“

„Och,“ řekl Bloom. „To je mi jí líto.“
„Ano,“ řekla paní Breenová. „A doma transport děcek.

Těžký porod prý má, povídala ošetřovatelka.“
„Ó,“ řekl Bloom.
Jeho těžký, soustrastný pohled vstřebával její zprávu. Jeho

jazyk soucitně mlaskal. Ds! Ds!
„To je mi jí líto,“ řekl. „Chudinka! Tři dny! To je na ni

hrozné.“
Paní Breenová přisvědčila.
„Chytilo ji to v úterý…“
Bloom se lehce dotkl její brňavky a dal jí výstrahu.
„Pozor! Uhněte tady s cesty.“
Po obrubě chodníku chvátala od řeky kostnatá postava,

která se uneseně dívala do slunečního světla skrze skřipec na
široké šňůře. Těsně jako přilbice svíral jeho hlavu miniaturní
klobouček. Přes jeho ruku přehozený prachový svrchník, hůl a
deštník se mu houpaly rytmicky do kroku.
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„Koukejte na něho,“ řekl Bloom. „Vždycky chodí po vnější
straně sloupů pouličních lamp. Hleďte!“

„Kdo je to, není-li neslušné se ptát,“ otázala se paní
Breenová. „Nepřeskočilo mu v hlavě?“

„Jmenuje se Cashel Boyle O’Connor Fitzmaurice Tisdall
Farrell,“ řekl Bloom s úsměvem. „Hledte!“

„Má jich hezký řádek,“ řekla. „Co nevidět bude Denis také
takový.“

Pojednou se zarazila.
„Tamhle jde,“ řekla. „Musím jít za ním. Na shledanou.

Pozdravujte ode mne Molly, ano?“
„Prosím,“ řekl Bloom.
Pozoroval ji, jak se kličkovala mezi chodci k průčelím

obchodů. Od Harrisona se vyšoural Denis Breen v nuzném sáčku
a modrých plátěných střevících, tiskna na žebra dva těžké
folianty. Vítr ho sem přivál z přístavu. Jak za starých časů. Dal se
od ní dohoniti bez překvapení, trhl k ní svými špinavými šedými
vousy a jeho rozviklaná čelist rejdila sem tam za jeho vážné řeči.

Mešuge. O kolečko víc.
Bloom zase nechvátávě kráčel dále, pozoruje ve slunečním

světle před sebou těsnou přilbici, klátivou hůl, deštník, prachový
svrchník. Vymoděný jako podle žurnálu. Koukej na něho! Už
zase je v činnosti. Také prostředek, jímž člověk může na světě
vyniknout. A tam ten druhý starý pitomý blázen v tom munduru.
Ta s ním asi zkusí jak pes.

Trop. Nic za to nedám, že to nespískal Alf Bergan nebo
Richie Goulding. Napsal to pro legraci ve Scotch Houseu, to bych
se vsadil. U advokáta Mentona. Jeho ůstřicové oči brejlily na
dopisnici. Bude to švanda pro bohy.

Šel okolo redakce Irish Times. Kdo ví, neleží-li tam jiné
odpovědi. Rád bych byl odpověděl na všechny. Dobrý system pro
zločince. Šifra. Teď u oběda. Ten úředník s brejlemi tam mne
nezná. Jen je tam nechat zkejsnout. Dost velká otrava probrat se
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těmi čtyřiačtyřiceti. Přijme se hbitá písařka na stroji na výpomoc
pánovi při literární práci. Řekla jsem ti ošklivý, protože se mi
nelíbí to druhé slovo. Nelíbí se mi ten druhý svět. Prosím tě,
řekni mi, jaký smysl má. Prosím tě, řekni mi, jakého parfemu
používá tvá žena. Řekni mi, kdo udělal svět. Jak na člověka chodí s
takovými otázkami. A ta druhá Lizzie Twiggová. Mým literárním
pokusům se dostalo štěstí, že došly pochvaly od vynikajícího
básníka A. E. (Geo Russella). Ani nemá kdy dát si vlasy do
pořádku, raději pije čajové slivky nad knihou básní.

Vůbec nejlepší noviny pro drobné inseráty. Teď i na
venkově. Kuchařka a děvče pro všechno, prima kuchyně, panská
k ruce. Přijme se přičinlivý muž do výčepu lihovin. Slušná dívka
(Sl. d.) hledá místo v ovocnářském neb řeznickém obchodě.
Zásluhou Jamese Carlislea. Dividenda šest a půl procenta. Trhl
hrůzu peněz na Coatesových akciích. Otevřená hlava. Mazaní
skotští hamižníci. Všecky časové novinky. Naše milostivá a
oblíbená místokrálovna. Koupil teď Irish Field. Lady
Mountcashelová se už úplně zotavila po svém slehnutí a byla
včera na vyjížďce s chrty Ward Unionu při zahájení honu v
Rathoathu. Liška je těžko ztravitelná. Také sváteční honci. Strach
vstřikuje štávy, kterými jim změkne. Jezdí rozkročmo. Sedí na
koni jako chlap, handicapovaná lovkyně. Ani vidět dámské sedlo
nebo polštáře, ty nejsou pro ni, vůbec ne. První při začátku a u
položeného zvířete. Jako kobyly na plemeno jsou silné některé ty
koňařky. Potloukají se po půjčovnách koní. Vyzunknou sklenici
brandy, než bys řekl švec. Ta co byla dnes ráno u hotelu
Grosvenor. Šup do vozu: a fuč tam. Kamenná zed nebo vysoká
vrátka, kůň musí přes. Myslím, že ten ploskonosý šofér to udělal
na truc. Komupak to byla podobná ? Aha! Paní Miriam
Dandradeové, co mi prodala v hotelu Shelborne své staré hadry a
černé spodničky. Rozloučená americká Španělka. Ani brvou ne-
hnula, když jsem se jimi probíral. Jako bych byl její věšák na šaty.
Viděl jsem ji na místokrálovské zahradní hostině, když mne tam
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pustil revírník Stubbs s Whelanem od Expressu. Paběrkování po
urozeném panstvu. Nóbl čaj. Vysypal jsem na švestky majonézu,
myslil jsem, že jsou to láhevníkové plody. Asi jí pár týdnů brnělo
v uších. Ta by potřebovala tak nějakého býka. Rozená kurtizána.
Žádné piplání s fakany, ta by se poděkovala.

Chuděra paní Purefoyová! Muž methodista. Metoda v jeho
bláznovství. Šafránové žemle a sodovka k obědu v mlékařské
škole. Jí se stopkami v ruce, dvatřicetkrát žvýknout za minutu.
Přes to mu kotlety dobře bujely. Prý má vlivné příbuzenstvo.
Theodorův bratranec na Dublinském hradě. Jeden nóbl příbuzný
v každé rodině. Povážlivými výročními dárky jí oblažuje. Viděl
jsem ho na ulici před Třemi veselými kumpány, vykračoval si
prostovlasý a za ním jeho nejstarší synek nesl jednoho v
nakupovací síti. Uřvaná banda. Chuděra! A ještě rok co rok kojit,
kdykoliv si to v noci vzpomene. Jsou to sobečkové, ti mrňousi.
Kukaččino vajíčko v hnízdě. Mně pouze jeden kousek cukru do
čaje, smím-li prosit.

Stanul na křižovatce Fleet Street. Polední přestávka, oběd
za šest pencí u Rowea? Musím jít vyhledat ten inserát v národní
knihovně. Po osmi pencích u Burtona. Lepší. Na cestě.

Ubíral se dále mimo Boltonův Westmoreland House. Čaj.
Čaj. Čaj. Zapomněl jsem pumpnout, Torna Kernana.

Sss. Dss. Dss. Představte si, tři dny stenat na posteli, šátek
namočený v octě na čele, břicho vystouplé. Fuj! Prostě hrozné!
Hlava dítěte příliš veliká. Vzít kleštěmi. Zkrouceno v ní, trká na
slepo ven, tápá, kudy by se odtud dostalo. Mne by to zabilo. Štěstí,
že Molly jej měla lehký. Mělo by se něco vynalézt, aby se to
odstranilo. Život z krutých bolestí! Idea narkotického spánku:
královnu Viktorii do něho uvedli. Devět jich měla. Dobrá ple-
menice. V jedné na obuv žila stará žena, ta měla tolik děcek. Zdá
se mně, že měla souchotiny. Na čase, aby někdo o tom přemýšlel,
místo aby se pleskali nesmysly, o čem to bylo, o dumných ňadrech
stříbřitého jasu. Třesky plesky, kterých se nenají ani vrabec.
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Snadno by se mohly zbudovat veliké ústavy. Celý ten krám bez
bolesti z daňového výnosu dát každému novorozenému dítěti pět
liber na složitý úrok do jedenadvaceti, při pěti procentech dělá
sto šilinků jest pět pitomých liber, násobeno dvacíti desetinná
soustava, vést lidi, aby ukládali peníze, ušetří sto liber a deset a
něco musím to vypoěítat na papíře vyjde to na hezkou sumičku,
víc než by si člověk myslel.

Při mrtvě narozených ovšem ne. Ani se nezapisují do matrik.
Práce nadarmo.

Legrační pohled, když se sejdou dvě takové, břicha jako
soudky. Molly a paní Moiselová. Dostaveníčko matek.
Souchotiny na nějaký čas mizejí, pak se vracejí. Jako šindel
vypadají tak pojednou! Pokojné oči. Kámen jim spadne se srdce.
Stará paní Thorntonová byla bodrá osůbka. Všichni moji caparti,
říkala. Lžičku kaše napřed sobě do úst, než jim ji dala. Och, to
je ňamňam. Syn starého Torna Wella jí pohmoždil ruku. Jeho
první vystoupení na veřejnost. Má hlavu jako první cenou po-
ctěná tykev. Morousovitý dr Murren. Lidé je burcují v
kteroukoliv hodinu. Pro Boha vás prosím, pane doktore. Žena je
v porodních bolestech. Pak je nechají měsíce čekat na honorář.
Za lékařské ošetření vaší manželky. Neznají vděčnosti lidé. Lékaři
humánní většinou.

Před monumentální vysokou branou paláce irské sněmovny
letělo stádo holubů. Trochu si povyvádět po jídle. Na koho to
máme udělat? Já si vybral toho chlapíka v černém. Tu máš, mnoho
štěstí. Musí to být vzácný požitek ze vzduchu. Apjohn, já a Owen
Goldberg, když jsme si ve stromech u Goose Green hráli na opice.

Mně říkali makrela.
Z College Street se vynořila četa strážníků, kráčeli jeden za

druhým. Husím pochodem. Jídlem rozpálené tváře, upocené pod
přilbicemi, hladili své obušky. Od mináže, s dobrým nákladem
tučné polévky pod opasky. Úděl strážníkův je často šťastný.
Rozštěpili se na skupiny a rozešli, když každý zasalutoval směrem
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k svému rayonu. Vypuštěni na pastvu. Najedená chvíle nejlepší,
chce-li člověk někoho napadnout. Rána do žerňáka. Četa jiných,
v nepravidelném kroku, zatáčela kolem zábradlí Trojické koleje,
pospíchá na stanici. Na cestě k žlabu. Připravit se přijmouti jízdu.
Připravit se fasovat polévku.

Přešel na druhou stranu pod šelmovským prstem Toníčka
Moora. Správné, že postavili jeho sochu nad pissoirem. Soutok
vod. Měly by být záchodky pro ženy. Musí běhat do cukrářských
obchodů. Musím si narovnat klobouk. Není na tomto širém světě
údolí. Veliká píseň Julie Morkanové. Zachovala si hlas až do
poslední chvíle. Žačka Michaela Balfea, zdá se mně.

Díval se za posledním širokým mundurem. Neradno si s nimi
co začínat. Jack Power by mohl vykládat kroniky: jeho otec je
detektivem.

Dovedou člověku v base zahrát, až je mu špatně, dělá-li
rotyku, když ho chtějí sbalit. Konec konců jim to člověk ani
nemůže mít za zlé při toliké práci, kterou mají zvlášť s těmi
mladými fanfarony. Ten jízdní strážník ten den, když Joe
Chamberlain byl promován v Trojické koleji, ten se za svou gáži
musel notně projet! Na mou duši musel. Kopyta jeho koně za
námi dusala po Abbey Street. Štěstí ještě, že jsem měl tolik
duchapřítomnosti a skočil k Manningovi, jinak jsem byl v kaši.
Přihnal se jako drak, při svatém Jiří. Jistě si rozmaraštil lebku o
dláždění. Nemusel jsem se také míchat mezi ty mediky. A študáci
z Trojické ve svých hučkách. Číhali, až se něco semele. Za to jsem
se tam seznámil s tím mladým Dixonem, který mně v nemocnici
Mater ošetřil to bodnutí a teď je v Holles Street, kde paní
Purefoyová. Jak kolečko do kolečka to do sebe zasahuje.
Zapísknutí policie dosud mně zní v uších. Všecko nohy na
ramena.

Proč si zrovna mne vybrali na mušku. Předat mne stráži.
Zrovna zde se to začalo.

„Ať žijí Boerové!“
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„Třikrát sláva De Wetovi!“
„Na planou jabloň s Joem Chamberlainem!“
Hloupí holobrádci: hromada mladých štěňat, střeva z břicha

by si vykřičeli. Vinegar Hill. Butterova partaj. V několika letech
polovina z nich městskými nebo státními úředníky. Přijde válka:
o překot do vojska; titíž lidé, kteří kdysi až na vysokou šibenici.

Člověk nikdy neví, s kým mluví. Corny Kelleher má
podezření na Harvey Duffa. Jako ten Petr nebo Denis nebo James
Carey, který to štouchl na Nepřemožitelné. K tomu člen městské
rady. Navádějí nezkušené mladíky, aby se dostali mezi zasvěcené.
Při tom berou z hradu plat za tajné služby. Pak ho odhodí jako
horký brambor. Proto ti v civilu mají tak spadeno na služky. Jako
nic poznají mužského, zvyklého uniformě. Celými zády je
přimáčkne na dveře zadního vchodu. Trochu ji polehtají. Pak
další bod na jídelním lístku. A co je to za pána, který sem chodí na
návštěvy? Povídal něco mladý pán? Jako Tom, co koukal klíčovou
dírkou. Vábička. Horkokrevný mladý student poskakuje kolem
jejích buclatých rukou, kterými žehlí.

„To jsou tvé, Mařenko?“
„Já takové krámy nenosím… Přestaňte nebo na vás budu

žalovat milostpaní.“ Půl noci venku.
„Blíží se veliké dny, Mařenko. Počkejte, uvidíte.“
„Dejte mi pokoj s vašimi velikými dny.“
Také za číšnicemi. Za prodavačkami z trafik.
Nápad Jamese Stephena byl nejlepší. Ten věděl, jak na ně.

Kroužky po desíti, takže nikdo to nemohl píchnout na víc, než na
vlastní svůj kroužek. Sinn Fein. Couvnout, dostaneš nůž. Tajná
ruka. Zůstat při nich. Úderná četa. Turkneyova dcera jim ho
vyfoukla z Richmondu, pryč z Lusku. Ubytovali se v Buckingham
Palace Hotelu přímo jim pod nosem. Garibaldi.

Parnell: měl v sobě jistě jakési kouzlo. Arthur Griffith je sice
všemi mastmi mazaný, ale nemá v sobě, co by dovedlo chytit dav.
Pořád koleduje o naší krásné vlasti. Ať jde na kolo. Čajovna
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dublinského pekařského družstva. Debatní spolky. Že republika
je nejlepší formou vládní. Že otázka jazyková by měla míti
přednost před otázkou hospodářskou. Hledte, ať vaše dcery je
vlákají do vašich rodin. Dejte jim doboha jídla a pití. Martinské
husy. Zde pod zástěrou mám pro tebe pěkný kousek na dymiánu.
Vezmi si ještě čtvrtku husího sádla, než vystydne. Nenajedení
blouznivci. Za šesták houska a chodí se s kutálkou. Vůči hostiteli
není vděku. Myšlenka, že to druhý zaplatí, nejlepší vnadidlo na
světě. Za krátko si vedou zcela jako doma. Podejte mi sem ty
broskve, totiž meruňky. Brzy přijde den. Autonomní slunce,
vycházející na severozápadě.

Jeho úsměv se vytratil při další cestě, neboť těžký mrak
pomalu zakrýval slunce a zastínil ponuré průčelí Trojické koleje.
Tramwaye se míjely, jedny do města, jedny z města, drnčíce.
Zbytečná slova. Vše jde pořád stejným chodem; den co den; čety
policie táhnou do služby a ze služby; tramwaye do města, z města.
Ty dvě rajdy, co se tamhle šourají. Dignam odvezený. Mina
Purefoyová, naduté břicho na loži stená, až z ní vytáhnou děcko.
Každou vteřinu se někde rodí jedno. Každou vteřinu umře jiný.
Od té chvíle, co jsem krmil ptáky. Tři sta jich natáhlo papuče.
Jiných tři sta se narodilo. Smývají krev, všichni jsou vykoupáni v
krvi beránkově, vřeští máááá.

Jedno město odchází, jiné město přichází a zase odchází: jiné
přichází a zas tak dále. Domy, řady domů, ulice, míle chodníků,
hromady cihel, kamení. Z ruky do ruky. Brzy ten majitel, brzy
onen. Domácí prý nikdy neumírá, jak se říká. Jiný vstoupí do jeho
šlépějí, když musí na pravdu boží. Kupují ty domy za zlato a přece
pořád mají všechno to zlato. Nějaký podfuk v tom někde bude.
Hromadí se v městech, mizí s každým věkem. Pyramidy na písku.
Postavené o chlebě a česneku. Otroci. Čínská zed. Babylon.
Zůstaly veliké balvany. Kulaté věže. Ostatní brak, rozlezlá
předměstí, na honem stavěná, Kerwanovy jepičí domy, postavené
z větru. Útulek na noc.
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Nikdo nic není.
Tohle je ze všech nejhorší hodina dne. Životnost. Ponurá,

mdlá. Nenávidím tuto hodinu. Je mi, jako by mne někdo snědl a
vyblil.

Dům proboštův. Důstojný pán Dr. Losos. Lososové
konservy. Hezky je zde konservován. Nebydlel bych zde, ani
kdyby mi zaplatil. Doufám, že dnes budou mít játra na slanině.
Příroda se děsí prázdnoty.

Slunce se pozvolna vyprostilo z mraků a roznítilo světelné
záblesky mezi stříbrným zbožím ve výkladu Waltera Sextona,
naproti němuž kráčel John Howard Parnell, nevidomě.

Tu jde: jeho bratr. Jako by mu z oka vypadl. Tvář ze záhrobí.
To je věru náhoda. Ovšemže člověk myslí na někoho stokrát a
nepotká ho. Jako člověk, který chodí ve spánku. Nikdo ho nezná.
Asi je dnes schůze městského zastupitelstva. Co se dostal k tomu
úřadu, ani jednou prý na sobě neměl uniformu městského
maršála. Charley Boulger vyjíždíval na svém velikém koni, v
třírohém klobouku, sebevědomý, napudrovaný a vyholený. Podí-
vejme se na jeho utrápenou chůzi. Spolkl brouka. Oči jako
mlýnská kola. Nosím v sobě bol. Bratr velikého muže: jeho bratra
bratr. Hezky by se vyjímal na městském oři. Pravděpodobně
zapadne do Č. D. D. P. na kávu a dá si partii šachu. Jeho bratr
hrál místo se sedláky s lidmi. Všechny je nechal jít k čertu. Báli
se poznámkou o něho zavadit. Pod jeho pohledem v nich stydla
krev. To je fascinace: jméno. Všichni trochu seknutí. Bláznivá
Fanny a jeho druhá sestra paní Dickinsenová, jež jezdila po městě
v šarlatových postrojích. Rovně jako svíčka jako ranhojič
M’Ardle. A přece ho David Sheehy porazil při volbách v jižním
Meathu. Ať požádá o správcovský úřad Chiltern Hundreds a
odejde do veřejného života. Banket vlastenců. Jedl pomorančové
kůrky v parku. Šimon Dedalus povídal, když ho vyslali do
parlamentu, že se Parnell vrátí z hrobu a vyvede ho z poslanecké
sněmovny za ruku.
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„Dvouhlavého hlavonožce, jehož jedna hlava jest hlavou, na
kterou konce světa zapomněly přijíti, kdežto druhý mluví
skotským přízvukem. Chapadla…“

Prošli za Bloomem po obrubě chodníku. Vousy a velociped.
Mladá žena.

A tu jde také on. No to je opravdu náhodička: po druhé.
Blížící se události vrhají svůj stín před sebou. Došly pochvaly
od vynikajícího básníka Geo. Russella. Ta žena s ním může býti
Lizzie Twiggová.

A. E. Co to znamená? Snad začáteční písmena. Albert
Eduard, Artur Edmund, Alphonsus Eb Ed El Esq. Co to povídal?
Konce světa skotským přízvukem. Chapadla: Hlavonožec
osmiramenný. Něco okultního: symbolismus. Dělá jí přednášku.
Ona všecko jen hltá. Nepromluví slova. Na výpomoc pánovi v
literární práci.

Jeho oči sledovali vysokou postavu v homespunovém
obleku, vousy a velociped, a naslouchající ženu po jeho boku.
Přicházejí z vegetariánské jídelny. Pouze zeleninu a ovoce. Nejedí
beefsteaky. Kdyby je člověk jedl, pronásledovaly by ho oči té
krávy po celou věčnost. Je prý to zdravější. Ale jdou na větry a na
vodu. Zkusil jsem to. Člověk aby lítal celý den. Uzený slaneček je
nic. Celou noc sny. Proč říkají té věci, kterou mi dali, ořechový
řízek? Ořechiáni. Ovociáni. Aby v člověku vzbudili dojem, že jí
rumpsteak. A tak nasolené. Vaří v sodě. Aby člověk seděl u
vodovodu celý boží den.

Má punčochy nad kotníky shrnuté. Protiví se mi to: tak
nechutné. Ti literární eteričtí lidé jsou všichni. Sniví, mrační,
symbolističtí estétové to jsou. Nic bych se nedivil, kdyby to byla
právě taková strava, jež plodí podobné mozkové vlny, poetičnost
Na příklad některý ten strážník, který vypocuje do košile svou
irskou dušenou; z toho by člověk nevymačkal ani řádky poesie.
Ani nevědí, co je poesie. Musí být v určité náladě.
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Nad vodou racků mrak snivých
krouží a polétá ve kruzích sivých.

Přešel na druhou stranu u nároží Nassau Street a stanul před
výklady Yeatese a syna a odhadoval ceny triedrů. Anebo se mám
zastavit u starého Harrise a poklábosit si s mladým Sinclairem ?
Uhlazený človíček. Asi zrovna obědvá. Musím si ten starý svůj
dalekohled spravit. Goerzovy čočky, šest guineí. Němci pronikají
všude. Prodávají na výhodné podmínky, aby ulovili odbytiště.
Srážejí ceny. Možná, že by se mi nějaké trefily v nádražní kanceláři
nálezů. Úžasné, co za věci lidé zapomenou ve vlacích a šatnách.
Nač jenom tak myslí? Ženy také. Neuvěřitelné. Loni, když jsem
jel do Ennis, musel jsem sebrati ruční kabelku té selské dcerce a
odevzdal jsem jí ji, když jsme přestupovali v Limericku. A těch
peněz, k nimž se nikdo nehlásí. Tamhle na střeše té banky jsou
malé hodiny, podle nichž ten dalekohled vyzkouším.

Jeho víčka se spustila k dolním okrajům duhovek. Není je
vidět. Myslí-li si člověk, že tam jsou, skoro je vidí. Nevidím je.

Otočil se a postaviv se mezi plátěná stínidla nad vý
klady, a natáhnuv pravou ruku od sebe, kam až paže stačila,

držel ji proti slunci. Často jsem to chtěl zkusit. Ano: úplně.
Koneček jeho malíku úplně zastíral sluneční kotouč. To bude
ohnisko, kde se paprsky křižují. Kdybych měl černá skla.
Zajímavé. Mnoho se mluvilo o těch slunečních skvrnách, když
jsme bydleli v Lombard Street, West. Jsou to ohromné výbuchy.
Letos bude úplné zatmění: někdy na podzim.

Zrovna si teď vzpomínám, ta koule padá podle green-
wichského času. To jsou ty hodiny, jež jsou řízeny elektricky z
Dunsinku. Musím si tam zajít některou první sobotu v měsíci.
Kdyby se mi podařilo sehnat doporučení na profesora Jolyho
nebo vyšťourat něco o jeho rodině. To by stačilo; člověku to
vždycky polichotí. Komplimenty, kde jsou nejméně očekávány.
Šlechtic, pyšný, že pochází od některé královské milostnice. Jeho
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prabába. Jen maž med kolem úst. Se zdvořilostí nejdál dojdeš. Ne
jen tak vpadnout a vyhrknout hned s tím, o čem víš, že ne: co je
paralaxa? Doprovoďte pána ven.

Aha.
Jeho ruka opět klesla po bok.
Nikdy se o tom nic nebude vědět. Škoda času. Plynové koule,

jež víří dokola, křižují se, rozplývají. Pořád ta stará koleda. Plyn,
pak pevná hmota, pak svět, pak vychladlý, pak mrtvá skořápka,
jež jest unášena, zmrzlá skála jako ty ananasové bonbony. Měsíc.
Asi prý je nový měsíc, povídala. Myslím, že je.

Šel dále podle Maison Claire.
Počkat. Úplněk byl tu noc, co jsme byli v neděli čtrnáct dnů

přesně je nový měsíc. Šli jsme podél Tolky. Nebylo to špatné na
fairviewský měsíc. Ona si pobručovala: Mladý májový měsíc nám
svítí, můj drahý. On vedle ní na druhé straně. Loket, paže. On.
Lampičky světlušek nám září, můj drahý. Dotek. Prsty. Otázka.
Odpověď. Ano.

Přestaň. Přestaň. Co bylo, to bylo. Jaká pomoc.
Bloom, rychle oddychuje a pomaleji kráčeje, minul Adam

Court.
S nucené klidnou úlevou jeho oči zaznamenávaly: toto zde

je ulice, prostředek dne, kulatá záda Boba Do- rana. Na svém
výročním flámu, povídal M’Coy. Pijí, aby něco řekli nebo udělali
anebo cherchez lafemme. Nahoře v Coombe s vojáky a holkami z
ulice a ostatek roku jsou střízliví jako soudce.

Ano. Myslel jsem si to. Šněruje si to do Empire. Tentam.
Obyčejná sodovka by mu udělala lépe. Kde Pat Kinsella měl své
divadlo Harfu, než Whitbred otevřel Královnino. Pašák kluk.
Dion Boucicault se svou úplňkovou tváří a v ženském širáku!
Při děvčátka Purtyovic z pensionátu. Jak čas utíká, he! Koukaly
mu pod sukněmi dlouhé červené kalhoty. Pijáci pili, smáli se,
až prskali, jejich nápoje do Otčenáškové dírky. Jen silněji, Pate.
Křiklavá červeň, junda pro obžerky: tartas a kouř. Sundej ten bílý
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klobouk. Jeho zvolna uvařené oči. Kde je teď? Chodí někde s
mošnou. Harfa, která z nás všech nadělala žebráků.

Byl jsem tenkrát šťastnější. Anebo to bylo, že? Anebo je to
teď, že? Osmadvacet mi bylo. Jí bylo třiadvacet, když jsme se
stěhovali z Lombard Street, West; něco se změnilo. Už se mi to po
Rudíkovi nikdy tak nelíbilo. Čas se nedá přivolat zpět. Jako držet
v ruce vodu. Chtěl by ses vrátit do těch časů? Právě jsme začínali.
Chtěl bys? Nejsi doma šťastný, ty ubohý, ošklivý miláčku? Chce
mi přišiti knoflíky. Musím odpovědět. Napíši to v knihovně.

Grafton Street zpestřená plachtami nad výklady, zvábila jeho
smysly. Potištěný mušelín, hedvábí, dámy a urozené vdovy, cinkot
postrojů, dusot kopyt tlumeně znící po vypečené jízdní dráze.
Nohy jako konve má ta ženská v bílých punčochách. Déšť jí je
jistě hezky zřídí. Venkovská Nána. Netrhlo se u nás venkovskými
bumbulandami. Vždycky v nich vypadají ženské nohy nefo-
remně. Molly vypadá trochu z fazony.

Šel dále, loudaje se podél výkladů Browna Thomase,
obchodu s hedvábím. Vodopády stuh. Nadýchnuté čínské
hedvábí. Překlopená urna chrlila z úst záplavu krvavě červeného
popelínu: lesklá krev. Huguenoti to sem přinesli. La causa ě santa.
Tara. Tara. Skvostný sbor to je. Tara. Musí se prát v dešťové vodě.
Meyerbeer. Tara: bum bum bum.

Polštářky na špendlíky. Už dlouho hrozím, že jí jej koupím.
Po celém domě jsou pozapíchané. Jehly v okenních záclonách.

Nepatrně obnažil své levé předloktí. Škrábnutí. Skoro pryč.
Ale dnes už ne. Musím se vrátit pro tu vodičku. Třeba k jejím
narozeninám. Červenčervenec srpenzáří osmého. Skoro za tři
měsíce. Možná ale, že se jí to nebude líbit. Ženy nerady sbírají
špendlíky. Prý to zabíjí lá.

Svítivý hedváb, spodničky na tenkých mosazných prutech,
hedvábné punčochy na plocho, rozložené paprskovitě.

Zbytečné se vracet Muselo. Pověz mi všechno.
Rozčilené hlasy. Od slunce rozehřátý hedváb. Cinkavé
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postroje. Vše pro ženu, domov a domy, hedvábné tkaniny, stříbro,
bohaté plody, koření z Jafty. Agendath Netaim. Bohatství světa.

Na jeho mozek se snášela teplá malátnost. Jeho mozek
podlehl. Celého ho pronikla vůně objetí. Vyhladovělé jeho tělo
temně a němě zatoužilo zbožňovati.

Duke Street. Už jsme zde. Musím se najíst. U Burtona. Pak
mi bude lépe.

Zahnul za nároží u Combridge, stále pronásledován.
Zvonivý dusot kopyt. Navoněná těla, teplá, plná. Všechna

líbána, poddávala se: na širých letních polích, zmuchlané
ušlapané trávě, ve vlhkých průjezdech činžáků, na otomanech, na
vrzavých postelích.

„Jacku, holoubku!“
„Milánku!“
„Dej mi pusu, Reggy!“
„Můj hošo!“
„Zlatíčko.“
Se srdcem rozbušeným strčil do dveří Burtonovy restaurace.

Jeho rozechvěný dech popadl za hrdlo zápach: ostrá masová štáva,
zeleninové splašky. Ejhle, jak se živočichové krmí.

Muži, muži, muži:
Uvelebení na vysokých stoličkách u výčepního stolu,

klobouky postrčené do týla, u stolků, poroučejíce si ještě trochu
chleba podle libosti, chlemtajíce, žerouce plnou hubou mizerné
žrádlo, oči vypoulené, utírajíce namočené vousy. Jeden bledý
mladý muž s obličejem barvy plsního sádla cídil svou sklenici,
nůž, vidličku a lžíci svým ubrouskem. Zase nová násada mikrobů.
Jeden muž s dětským ubrouskem, potřísněným omáčkou, za-
strčeným kolem krku, kloktavě do jícnu nandával polévku. Jiný
vyplivoval zpět na talíř: polorozmělněnou chrupavku: nemá zubů,
aby ji rozžvýk žvýk žvýkal. Tlustý kus skopového z rožně. Hltá,
jen aby byl hotov. Smutné pijanské oči. Oči větší než hlad. Jsem
také takový? Vidět sebe, jak nás vidí druzí. Člověk o hladu nezná
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ohledů. Pracují zuby a čelistmi. Ale ne! Ó! Kost! Ten poslední
pohanský král irský Cormac se podle školní básně udusil v Sletty
jižně od Boyne. Copak to asi jedl? Nějakou mlsnou kůstku. Patrik
ho obrátil na víru křesťanskou. Ale přece jen to všecko nepozřel.

„Hovězí pečeni se zelím.“
„Jednou dušenou.“
Pach lidí. Zvedal se mu žaludek. Poplivané piliny, nasládlý,

teplavý kouř z cigaret, čpící nedokouřený tabák v dýmkách,
rozlité pivo, pivná moč mužů, vyčichlý kvas.

Ani sousta bych zde nepozřel. Ten chlap tam brousí nůž a
vidličku, aby zbodl všecko před sebou, ten starý tam se štourá v
zubech. Nepatrně jím to zalomcovalo, plný, přežvykuje. Před a po.
Modlitba po jídle. Podívej se na ten obraz, pak na onen. Vytírá
šťávu dušené namáčenými kousky chleba. Vylízej to z talíře,
člověče. Pryč odtud.

Rozhlédl se vůkol po jedlících na stoličkách a u stolů a chřípí
se mu stáhlo.

„Sem dvakrát stout.“
„Nakládané hovězí se zelím.“
Tamhle do sebe cpe jeden narovnaný nůž se zelím do úst,

jako by šlo o život. Jistá ruka. Jde mi to na nervy, dívat se na
něho. Bezpečnější, kdyby jedl svou třetí rukou. Roztrhat údy od
sebe. Je to jeho druhá přirozenost. Narozený se stříbrným nožem v
ústech. To je, zdá se mně, vtipné. Vlastně ne. Stříbro znamená, že
se narodil bohatý. Narozený s nožem. Ale to by narážka byla pryč.

Nedbale opásaný sklepník sbíral s řinkotem ulepené talíře.
Soudní sluha Rock stál u výčepu a odfukoval ze svého korbele
napěněnou čepici. Vrchovatý: šplouchlo to žlutě k jeho botě. Jiný
obědvající, nůž a vidličku drže kolmo, lokty opřený o stůl,
připravený na druhou porci, civěl přes čtverec svých
potřísněných novin na kuchyňskou zdviž. Jiný muž mu něco
povídá s plnými ústy. Vděčný posluchač. Stolní rozhovor. V
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pundželi sum hu tundlenc putkal v Unšterské bunce. Cha? Ale
jděte, opravdu ?

Bloom zvedl dva rozpačité prsty ke rtům. Jeho oči řekly.
„Ne zde. Nevidím ho.“
Ven. Nenávidím špinavé lidi při jídle.
Šinul se zpět k dveřím. Trochu pojím u Davyho Byrna Z

nouze. To se vydrží. Dobře jsem se nasnídal.
„Sem pečeni se štouchanými brambory.“
„Jednu velkou černou.“
Každý pro sebe, zuby, nehty. Brk. Žrádlo. Brk. Plné tlamy.
Vyšel ven na čistší vzduch a zamířil zpět ke Grafton Street.

Žer neb se dej sežrat. Zabíjet! Zabíjet!
Představme si, jaké to bude, až budeme míti ty obecní

kuchyně budoucnosti. Kdekdo se posype s talíři a bandaskami,
aby jim je naplnili. Hltat jejich obsah na ulici. Na příklad John
Horward Parnell, rektor Trojické koleje, všech matek synové,
nemluvě o profesorech, rektorech Trojické ženy a děti, drožkáři,
kněží, pastoři, polní maršálové, arcibiskupové. Z Ailesbury Road,
z Clyde Road, z řemeslnických bytů severodublinské odborové
organisace, lord starosta ve svém zázvorově žlutém kočáře, stará
královna v pojízdném křesle. Mám prázdný talíř. Poslužte si
napřed naším městským pohárem na pití. Jako u kašny sira
Philipa Cramptona. Otřete si s něho bacily kapesníkem. Chlap
po vás na ně rozmázne novou násadu svým. Pátera O’Flynna na
ně, ten by jim posvítil. A přece by se to rvalo. Vše pro číslo první.
Děti by se praly, kdo má dostat vyškrábat hrnec. Musel by být ve-
liký jako Phoenixpark. Lovili by z něho šrůtky a kýty. Nenávidí
všechny okolo. Table ďhóte hotelu u Městského erbu to
jmenovala. Polévka, maso a zákusek. Člověk nikdy neví, čí
myšlenky přežvykuje. Ale kdo by všecky ty talíře a vidličky myl?
Snad do té doby se bude jíst potrava v tabletách. Chrupy budou
čím dál tím horší.
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Ostatně je hodně pravdy v tom vegetariánství, nádherná
chut darů země, česnek, jenže smrdí jako taliánský

flašinetář, chřupavá cibule, houby, lanýži. A co bolesti vytrpí
zvířata. Škubání a vyvrhování drůbeže. Ubohá hovada tam na
dobytčím trhu čekají, až jim řeznická sekera rozpoltí lebku. Bůů.
Ubohá telata, jak se třesou. Meeé. Vrávorající telátka. Bučí a ječí.
V řeznických putnách se převalují vnitřnosti. Dejte nám tam to
hrudí s háku. Bum. Syrová hlava a krvavé kosti. Stažené ovce
se skelnýma očima, pověšené za zadní nohy, ovčí čenichy v
zakrvaveném papíře vypouští z nosu rosol na piliny. Přední i zadní
se odbude. Neohmatávají ty kusy, slečinko.

Horkou čerstvou krev předpisují proti stařecké sešlosti. Krve
vždycky potřeba. Zákeřné. Vypít ji, horkou, až se z ní kouří,
hustou, nasládlou. Lačnící duchové.

Aha, mám hlad.
Vstoupil do restaurace Davyho Byrna. Mravná hospoda.

Nežvaní. Sem tam se dá vidět se skleničkou. Ale jednou za
uherský měsíc. Eskomptoval mi jednou šek.

Co si dnes dám? Vytáhl hodinky. Podívejme se. Míchané
pivo?

„Zdar, Bloome!“ řekl Nosey Flynn ze svého koutečka.
„Zdar, Flynne!“
„Se daří?“
„Báječně… Tak co honem. Dám si sklenici burgundského a…

co pak honem.“
Na regálech sardinky. Člověk se skoro nají od pohledu.

Obložený chlebíček? Šunka a její odvozeniny vyložené a
vystrojené zde jako o přehlídce. Masové konservy. Jaká
domácnost bez Plumtreeových masových konserv? Neúplná.
Pitomý inserát až bučí. A pod úmrtní oznámení jej vrazili. Se
vším na kolo. Dignamovo konservované maso. Lidožrouti by je s
citronem a rýží. Bílí misionáři jsou tuze slaní. Mají rádi nakládané
vepřové. Pohlavár, tuším, dostává čestné části. Asi budou trochu
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tuhé od věrných služeb. Jeho ženy v šiku pozorují účinky. Žil
jeden velekrálovský starý négr. Jenž snědl jisté cosi, co měl páter
MacTregger. Snimi příbytek blažených. Bůh ví, jaká míchanice to
je. Plodové mázdry zatuchlé drštky vzduchové trubice naházené
dohromady a rozsekané. Nerozeznat z kterého zvířete, kdyby prsty
ozlatil. Košer. Mléko a maso nikdy spolu. Péče o hygienu to byla,
jak se tomu říká dnes. Půst Yom Kippur jarní čištění útrob. Válka
a mír závisí od trávení nějakého chlapa. Náboženská vyznání.
Vánoční krocani a husy. Vraždění neviňátek. Jezte, pijte a veselte
se. Nemocnice pak plné úrazů. Obvázané hlavy. Sýr tráví všechno
kromě sebe. Veleůčinný sýr.

„Máte sýrový sandwich?“
„Ano, prosím.“
Ještě několik oliv bych rád kdyby je měli. Italské mám raději.

Dobrá sklenička burgunského, abych to zahnal. Mastím. Pěkný
salát, chladivý jako psí čenich. Tom Kernan dovede strojit. Vloží
do toho gusto. Čistý olivový olej. Milly mi tu kotletu připravila
se snítkou petrželky. Dám si jednu španělskou cibuli. Potrava od
Boha, kuchaři od čerta. Čertovský krab.

„Paní se má?“
„Docela dobře, děkuji… Tak tedy obložený se sýrem.

Gorgonzolský, máte?“
„Ano, prosím.“
Nosey Flynn usrkoval grogu.
„Zpívá někde?“
Podívej se na jeho ústa. Mohl by si pískat do uší. Boltce k nim

jak dělané. Hudba. Rozumí jí jako koza petrželí. Raději mu však
říci. Neuškodí. Reklama zdarma.

„Je angažována na veliké turné ke konci měsíce. Možná, že
jste slyšel.“

„Neslyšel. Tak ona teď tak? Kdo to aranžuje?“ Číšník přinesl
jídlo.

„Kolik to dělá?“
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„Sedm p., prosím. Děkuji uctivě.“
Bloom si rozkrájel chlebíček na tenké pruhy. Pastor

MacTregger. Lehčí než ten snivý tklivý krám. Jeho pět set žen. V
rozkoších prožitý den.

„Hořčici, prosím ?“
„Děkuji.“
Srovnal pod každý nadzvižený pruh žlutých hrudek. Prožitý

den. Už jsem na to kápl. Na temeni šuměl cedr.
„Aranžuje?“ pravil. „No, je to na způsob akciové společnosti.

Každý podíl a účast na zisku.“
„Aha, už vím,“ řekl Nosey Flynn, strčiv ruku do kapsy aby se

poškrábal na slabinách. „Kdopak mně to tento povídal? Nemá v
tom prsty Setsa Boylan?“

Na srdce Bloomovo udeřila teplá vlna vzduchového
hořčičného horka. Pozvedl oči a střetl se s pohledem
morousovatých hodin. Dvě. Ještě ne.

Jeho bránice pak touhou se vzedmula, klesla v něm, zatoužila
déle, toužebněji.

Víno.
Očichosrkl sílivé šťávy a poručiv hrdlu rázně ji vmetnouti

dolů, postavil sklenici s vínem jemně na stůl.
„Ano,“ řekl. „On vlastně to turné organisuje.“
Žádné strachy. Řezanku v kotrbě.
Nosey Flynn smrkl a poškrábal se. Nějaká blecha si dávala do

trumpety.
„Ten měl z pekla kliku, vypravoval mi Jack Mooney, s tím

rohovnickým zápasem, co vyhrál Myler Keogh proti tomu vojáku
v portobellských kasárnách. Laudon, měl toho bumbrlíčka venku
v hrabství Carlow, jak mi povídal…“

Doufám, že ta kapka rosy mu nespadne do sklenice. Ne,
vytáhl ji do nosu.

„Bezmála celý měsíc, člověče, než byl match. Cucal laudon
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kachní vejce až do dalšího rozkazu. Aby se mu nedal do chlastu,
rozumíte? Och, laudon, Setsa je tažený jak nudle.“

Zpoza výčepního pultu přišel Davy Byrne s ohrnutopři-
stehovanými rukávy košile a ubrouskem si dvakrát otřel rty.
Ruměnný jako uzený slaneček. Jehož úsměv pohrává v každém
ryse u každého najedence. Příliš mnoho mastí pastrnáky.

„A tady jde on sám, pacholek panská,“ řekl Nosey Flynn.
„Mohl byste nám špitnout dobrou radu pro Zlatý pohár?“

„Já do toho nedělám, pane Flynne,“ odpověděl Davy Byrne.
„Na koně bych jakživ nic nevsadil.“

„A správně jednáte,“ řekl Nosey Flynn.
Bloom pojídal pásky svého sandwiche, čerstvého čistého

chleba, s gustem odporu, říznou hořčici, nohovou chut zeleného
sýra. Úsrky vína lahodily jeho patru. Nejsou to patoky. Chutná
plněji při takovém počasí, trochu odražené.

Hezký klidný lokál. Hezké dřevo na tom výčepním pultě.
Hezky zhoblované. Líbí se mi, má švih.

„Od takových věcí já raději dál,“ řekl Davy Byrne. „Koně
nejednoho přivedly na mizinu.“

Cena vinařů. Koncesovaný prodej piva, vína a opojných
nápojů, čepovati přes ulici zakázáno. Hlava vyhrám já, orel vyhráš
ty.

„Máte po svém pravdu,“ řekl Nosey Flynn. „Leda je-li člověk
zasvěcen. Poctivému sportu už odzvonilo. Lenehan má dobré
informace. Sází dnes na Sceptre. Favoritem je Zinfandel lorda
Howarda de Walden, vyhrál v Epsomu. Jede na něm Morny
Cannon. Před dvěma nedělemi bych byl mohl dostat sedm k
jedné proti Saint Amantovi.“

„Jistě?“ řekl Davy Byrne.
Odebral se k oknu a vzav do ruky běžnou pokladniční knihu,

listoval se v jejich stránkách.
„Na mou věru, byl bych mohl,“ řekl Nosey Flynn, potahuje.

„To byl vzácný kus koně. Saint Frusquin byl její děd. Vyhrála
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to na celé čáře, Rotschildova klisnička, s vatou v uších. Modrá
kazajka a žlutá čapka. Aby čert vzal toho tlusťocha Bena Dollarda
a jeho Johna O’Gaunta. Nebýt ho, byl bych na ni vsadil. Ach jé.“

Odevzdaně se napil ze své odlivky a jeho prsty sjely po jejích
rýžkách.

„Ach jé,“ řekl s povzdechem.
Bloom přežvykuje a stoje vzhlédl k jeho povzdechu. Nosey

ťulpas. Mám mu říci o tom koni, co Lenehan? Už to ví. Raději ať
zapomene. Půjde a prohrá ještě. Blázni byli, prachy měli. Kapka
rosy se už zase sbírá. Měl by studený nos, kdyby líbal ženu. Ale
třeba by se jim to líbilo. Štětinaté vousy mají rády. Studené psí
čenichy. Stará paní Riordanová se skyeským pinčlíkem, kterému
pořád kručelo v břiše v hotelu U městského erbu. Molly se s
ním mazlila na klíně. O ty jeden velikánskej hafi bafi hafi bafi
pejsánku!

Víno rozmáčelo a rozměkčovalo stočenou chlebovou střídu
hořčici před chvilkou odporný sýr. Dá se pít tohle víno. Cítím
lépe jeho chut, protože nemám žízeň. Po koupeli vždycky. Jen tak
sousto či dvě. Pak asi o šesté se mohu. Šest, šest. To už bude čas
pryč. Ona…

Mírná ohnivost vína mu roznítila krev v žilách. Už jsem to
svrchovaně potřeboval. Bylo mi nějak blond. Jeho oči nehladově
pozorovaly regály s olejovkami, sardinky, živě zbarvená klepeta
humrů. Co za roztodivné věci lidé sbírají k jídlu. Z lastur, z donek
špendlíkem, se stromů, slimáky ze země jedí Francouzi, z moře
udicí a vnadidlem. Pitomé ryby, nenaučí se ničemu ani za tisíc let.
Kdyby člověk nevěděl, že je nebezpečné dát vůbec něco do ůst.
Jedovaté bobule. Vějičky na ptáky. Kulatost se pokládá za dobrou
známku. Živá barva výstrahou nechat. Jeden řekl druhému a tak
dále. Zkusit to nejprve na psu. Zlákán vůní nebo vzhledem.
Svůdné ovoce. Ledové hranoly. Zmrzliny. Pud. Na příklad
pomorančové háje. Musí být uměle zavodňovány.
Bleibtreustrasse. Ano, ale co ůstřice. Nevzhledné jako chuchvalec
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šlemu. Ohavné skořápky. A čert aby se s nimi otvíral. Kdo na ně
připadl? Odpadky a splašky se živí. Šampus a redbankské ůstřice.
Působí na pohlavní. Aphrodis. Byl dnes dopoledne v restauraci
Red Bank. Byl ůstřice starou rybu k jídlu. Snad on mladé maso do
postele: Ne. V červnu nejsou ůstřice. Ale jsou lidé, kteří mají rádi
zamřelou zvěřinu. Dušený zajíc. Nejprve si musíš zajíce chytit.
Číňané jedí vejce padesát let stará. Hrají do modra a do zelena
jedna radost. Večeře o třiceti chodech. Jednotlivá jídla neškodná,
ale když se uvnitř smísí. Motiv pro travičskou detektivku. Ten
arcivévoda Leopold to byl? Ne, ano anebo to byl Otto, kterýsi z
těch Habsburků? Anebo který to byl, jenž měl ve zvyku jísti lupy z
vlastní hlavy? Nejlacinější oběd v městě. Ovšemže,že aristokraté.
Ostatní je pak napodobují, aby byli na výši doby. Milly také pe-
trolej a mouku. Já sám rád syrové těsto. Polovinu ůstřicového lovu
házejí zpět do moře, aby udrželi vysoké ceny. Laciné. Nikdo by
je nekoupil. Kaviár. Dělají velkou vodu. Hochheimské v zelených
sklenicích. Debužírka pro nóbl společnost. Lady ta a ta. Perly
na napudrovaných ňadrech. Élite. Creme de la crěme. Musí mít
zvláštní jídla, aby se zdálo, že jsou. Poustevník s talířem luštěnin,
aby potlačoval osten tělesný. Poznat mne, přijdi se se mnou najíst.
Královský jeseter. Vrchní sheriff, Coffey, řezník, právo na zvěř z
lesů. Jeho Ex. Pošlete mu zpět tu půlku jelení krávy. Ta hostina,
co jsem ji viděl připravovat v síni kuchyně presidenta nejvyššího
soudu. Chef v bílém klobouce jako rabín. Zápalná kachna.
Kudrnatá kapusta á la duchesse de Pařme. Raději to hned napsat
na jídelní lístek, aby člověk věděl, co jedl, příliš mnoho přísad kazí
polévku. Znám to sám. Přimíchával k ní Edwardovy polévkové
kostky. Husy se vykrmují pro ně, až blbnou. Humři se vaří zaživa.

Není libo kousek křemenáče? Docela by se mi zamlouvalo
být číšníkem v elegantním hotelu. Diškrece, večerní úbory,
polonahé ženy. Dala byste si říci a vzala si ještě trochu
platýsového filet s citronem, slečno Dubedat? Prosím, račte mi
trochu dát. A věru, dala si dát. Nějaká slečna Dubedat žila v
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Killiney, pokud se pamatuji. Tuším huguenotské jméno. Du, de,
la francouzské. Ale je to třeba pořád jedna ryba, co starý Micky
Hanlon z Mooreovy ulice vydělává prachy z jejího vyvrhování,
ruku přes pěst, prsty do jejích žaber neumí se podepsat na šek,
kroutí při tom kušnou, že by člověk myslel, že maluje při nej
menším krajinářský obraz. Moooikill A Háa Ha. Nevzdělaný jako
zouvák, šacují ho na padesát tisíc liber.

Přilepené na okenní tabuli dvě mouchy bzučely, přilepené.
Ohnivé víno na jeho podnebí meškalo a sklouzlo. Ve vinném

lise drtí burgundské hrozny. Sluneční teplo to je. Zdá se na tajný
dotek vypravovali mi vzpomínky. Dotklo se jeho smyslů, zvlhl,
vzpomínal. Skrytí pod divokými kapradinami na Howth. Pod
námi záliv, spící obloha. Nikde zvuku. Obloha. Záliv purpurový
u Lvího mysu. Zelený u Drumlecku. Žlutozelený směrem k
Suttonu. Podmořské lučiny, obrysů slabě hnědých v travinách,
pohřbená města. Na svém kabátě jsem ustlal jejím vlasům, škvoři
v porostu vřesoviny, má ruka pod jejím záhlavím, celou mne
rozcucháš. O dive! Chadivě měkká od mastí se mne dotkla její
ruka, pohladila mne: její oči na mne upřené se neodvrátily. U
vytržení jsem se skláněl nad ní, plné rty plně otevřené, líbal její
ústa. Něžně mně dala do úst makový koláč, teplý a rozžvýkaný.
Odpornou hmotu její ústa prožumlala, sladkou a kyselou od slin.
Radost: já jej snědl: radost. Mladý život, její rty, které se mi
našpuleny daly. Měkké, teplé, lepkavé, klejorosolovité rty. Jako
květy byly její oči, vezmi si mne, svolné oči. Zaharašily oblásky.
Ležela zticha. Koza. Nikdo. Vysoko v rhododendronech Ben
Howthu šla jistou nohou kozička a trousila bobky. Schována pod
kapradinami se zasmála v náruči tepla. Divoce jsem ležel na ní,
líbal ji: oči, její rty, její napjatý krk, bušící, vyspělé prsy, plnící její
bluzku z řeholní závojoviny, masité bradavky ztopořené. Horce
jsem ji muckal. Ona mne políbila. Byl jsem líbán. Všecka se
oddávajíc cuchala mi vlasy. Líbána mne líbala.

A teď já.
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Přilepené mouchy bzučely.
Jeho k zemi sklopené oči sledovaly mlčky žilkování dubové

desky. Krásně jest zakřivena: křivky jsou krásné. Lepotvárné
bohyně: Venuše, Juno. Křivky svět obdivuje. Uvidím je v musejní
knihovně, stojí jich okolo zdí dvorany, nahých bohyní. Podporuje
zažívání. Je jim to jedno, co za mužského se dívá. A všechno je
vidět. Vůbec nemluví. Chci říci, k lidem, jako je Flynn. Což kdyby
se s ní stalo jako s Pygmalionem a Galateou, co by řekla první?
Smrtelníče! Odkázala by člověka do patřičných mezí. Popíjejí
nektar u tabule s bohy, zlatá jídla, samu ambrosii. Ne takový
půlšilinkový oběd jako my máme: vařené skopové, mrkev a řípu,
láhev Allsopu. Nektar, bude to tuším jako pít elektřinu: pokrm
bohů. Krásné tvary ženské vytesané junonicky. Nesmrtelná krása.
A my do sebe cpeme jídlo jednou dírou a druhou jde ven: pokrm,
chylus, krev, mrva, země, pokrm; musíme je krmiti jako topič
stroj. Nemají ně. Vůbec jsem si dosud nepovšiml. Podívám se
dnes. Kustos to nezpozoruje. Shýbnu se, něco upustím, podívám
se, zdali má.

Z jeho měchýře klidně skanulo poselství, aby šel něco udělat,
nešel udělat tam udělat. Jako muž a jsa hned rozhodnut,
vyprázdnil svou sklenici na dno a ubíral se, také lidem se
oddávaly, mužně vědomým, léhaly s lidskými milenci, jinoch se s
ní pomiloval, na dvůr.

Když dozněl zvuk jeho kroků, řekl Davy Byrne od své knihy:
„Co pak je to zač? Není v pojišťovací branži?“
„Z té už je dávno pryč,“ řekl Nosey Flynn. „Agentuje teď pro

Freemana“
„Bývá zde často,“ řekl Davy Byrne. „Umřel mu někdo ?“
„Umřel?“ řekl Nosey Flynn. „Pokud jsem slyšel, ne. Proč ?“
„Vždyť byl ve smutečních.“
„Jistě?“ řékl Nosey Flynn. „Ba věru, máte pravdu. Vždyť jsem

se ho ptal, jak se daří doma. Máte pravdu, laudon. Byl ve smutku.“
„Já se o takových věcech nikdy nezmiňuji,“ řekl Davy Byrne
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soucitně, „když vidím, že se někomu stalo něco takového. Nač jim
to oživovat v paměti.“

„Jeho žena to však jistě není,“ řekl Nosey Flynn. „Potkal jsem
ho předevčírem, zrovna vycházel z té irské vzorné mlékárny,
kterou má žena Johna Wyse Nolana v Henry Street, v ruce měl
džbánek smetany a nesl jej domů své lepší polovici. Ta se dobře
krmí, to vám mohu říci. Zajídá topinky koroptvičkami.“

„A že je teď ve Freemanu?“ tázal se Davy Byrne.
Nosey Flynn vypoulil rty.
„Ty inseráty, které sežene, nenesou na smetanu. Ty stačí tak

na holé živobytí.“
„A jak to, že tedy?“ řekl Davy Byrne, přicházeje od své knihy.
Nosey Flynn rychle zašermoval ve vzduchu žonglerskými

prsty a zamžoural.
„Je v cechu,“ řekl.
„Ale nepovídejte,“ řekl Davy Byrne.
„Docela určitě,“ řekl Nosey Flynn. „Starobylý, svobodný a

uznávaný řád. Světlo, život a láska, laudon. Ti mu pomohli na
nohy. Povídal mi jeden, hm, raději neřeknu, kdo.“

„Je to jisté?“
„Ó, je to správný řád,“ řekl Nosey Flynn. „Ti nenechají

člověka na holičkách, když na něho trhnou zlé časy. Znal jsem
jednoho, který se tam chtěl dostat, ale oni jsou jako na dva
západy, hrome. Správně udělali, laudon, že do něho nepřijímají
ženy.“

Davy Byrne se usmál zívl přikývl, vše jedním vrzem.
„liiiiichaaaaaach!“
„Jednou jedna ženská,“ pravil Nosey Flynn, „se schovala do

hodin, aby vyšťourala, co tam tropí. Ale oni ji hrome vyčenichali
a na místě ji přijali pod přísahou za zednářského mistra. Byla to
jedna z lóže Saint Legers v Doneraile.“

Davy Byrne, nasycen po zívnutí, pravil očima opláknutýma
slzami.
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„A je to zaručené? Je to spořádaný klidný člověk. Často jsem
ho už viděl zde u nás, ale víte, ani jednou jsem ho neviděl, že by
byl přebral.“

„Ani sám Pánbůh z nebe by ho neopil,“ řekl Nosey Flynn
pevně. „Vysmradí se vždycky, když má jíti do tu- hého. Viděl jste
ho, jak se díval nahodinky ? Aha, vy jste zde nebyl. Když ho člověk
pozve, aby si dal skleničku, první, co udělá je šup ven hodinky,
aby se podíval, kolik má vypít. Na mou duši, jen si ho všimněte.“

„Někteří už takoví jsou,“ řekl Davy Byrne. „Je to myslím
solidní člověk.“

„Není zrovna nejhorší,“ řekl Nosey Flynn, popotahuje.
„Přesvědčili jsme se, že i ochotně vypomůže, když je nouze.
Ďáblovi, co ďáblovo je. Ó, Bloom má své dobré stránky. Jedno
však neudělá nikdy.“

Jeho ruka naškrábla vedle grogu podpis suchým perem.
„To vím,“ řekl Davy Byrne.
„Nic černého na bílém,“ řekl Nosey Flynn.
Vešli Paddy Leonard a Bantam Lyons. Za nimi Tom

Rochford, natahuje rukou svou vínově červenou vestu.
„Má úcta, pane Byrne.“
„Má úcta, pánové.“
Zastavili se u výčepního stolu.
„Kdo to zatáhne?“ ptal se Paddy Leonard.
„Já jenom potáhnu,“ odpověděl Nosey Flynn.
„Tak co si dáme?“ otázal se Paddy Leonard.
„Já láhev zázvorového,“ řekl Bantam Lyons.
„Cože?“ křikl Paddy Leonard. „Od které doby při

Hospodinu? A co ty, Tome?“
„Jak se vede hlavnímu potrubí?“ ptal se Nosey Flynn,

usrkuje.
Místo odpovědi přitiskl Tom Rochford ruku na hrudní kost

a škytl.
„Smím vás prosit o sklenici čerstvé vody, pane Byrne?“ řekl.
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„Beze všeho, prosím.“
Paddy Leonard se zahleděl na své soustolovníky.
„Světe kulatý,“ řekl, „podívejte se, co za hanebnosti mi tady

chtějí chlastit. Studenou vodu a zázvorovou bouchačku. Takoví
dva mazáci, kteří by cucali whisky ze strupaté nohy. To asi má za
lubem nějakého sakra koně pro Zlatý pohár. Jistotu na beton.“

„Zinfandela?“ otázal se Nosey Flynn.
Tom Rochford nasypal do vody, postavené před něho,

prášek ze stočeného papíru.
„Zatracená dyspepsie,“ řekl než se napil.
„Bikarbonát dělá velmi dobře,“ řekl Davy Byrne.
Tom Rochford přisvědčil a napil se.
„Zinfandela?“
„Ani muk,“ zamrkal Bantam Lyons. „Vrazím pět šilásků na

vlastní konto.“
„Pověz nám, stojíš-li za to, aby tě země nosila a kušuj,“ řekl

Pády Leonard. „Kdo ti to poradil?“
Bloom na cestě ven zvedl tři prsty na pozdrav.
„Poroučím se,“ řekl Nosey Flynn.
Druzí se otočili.
„To je on, co mi to poradil,“ zašeptal Bantam Lyons.
„Prrft!“ udělal Paddy Leonard opovržlivě. „Pane Byrne,

prosím, vezmeme si nato dvě vaše malé Jamesonky a jednu…“
„… láhev zázvorového,“ dodal Davy Byrne zdvořile.
„Tak jest,“ řekl Paddy Leonard. „A flaštičku s cuáčkem pro

naše maličké.“
Bloom se ubíral k Dawson Street a jazykem pomalu smějčil

zuby do hladka. Něco zeleného by to muselo být: třeba špenát. S
těmi Röntgenovými vyšetřovacími paprsky by pak člověk mohl.

U Duke Street žravý forterrier vydavoval na dlažební
kameny odpornou kostnatou hromádku a chlemtal jí znovu s
novou chutí. Přežraný. Vráceno s díky po úplném zažití obsahu.
Napřed sladké, pak šťavnaté. Bloom to obezřetně obešel.
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Přežvýkavci. Jeho druhý chod. Horní čelistí pohybují.
JestlipakTom Rochford něco vymňoukne s tím svým vynálezem.
Škoda času vysvětlovat jej ústům Flynnovým. Hubení lidé dlouhá
ústa. Měla by být zřízena nějaká budova nebo místo, kam by
vynálezci mohli chodit a volně dělat vynálezy. Ale zase by tam
člověka kdejaký ten blázen mořil.

Bručel si, prodlužuje slavnostní ozvěnou poslední akordy.

Don Giovanni, a cenar teco
m’ invitasti.

Je mi lépe. Hezky to člověka vzkřísí. Kdo první destiloval ?
Někdo komu bylo s troudem. Pít na kuráž. Ty Klekenny Peopee si
teď musím v Národní knihovně.

Holé, čisté klosetové mísy, čekající, ve výkladu Williama
Millera, instalatérského závodu, zavedly jeho myšlenky zpět. Lidé
by mohli: a pozorovati jej celou cestou až dolů, někdy pohltnou
špendlík, vyjde po letech z žeber, turné po těle dá jiný směr
žlučovodu, játra, z nichž stříká slez, žaludeční šfáva, střeva stočená
v kola jako roury. Ale takový ubožák by musel pořád stát se střevy
a vnitřnostmi jako za výkladem. Věda.

A cenar teco.

Co znamená teco? Asi dnes večer.

Don Giovanni, tys pozval mne
dnes večer na večeři k sobě,

rumtum rumtumdum.

Nějak to nejde správně.
Klíč: dva měsíce, jestli se mi podaří Nannettiho. To budou

dvě libry, dvě libry osm. Tři mi je dlužen Hyneš. Dvě jedenáct.
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Prescottův inserát. Dvě patnáct. Asi pět guineí mezi lidmi. Na
zlatém prasátku.

Mohl bych koupit Molly jednu tu hedvábnou spodničku.
Barvou k jejím novým podvazkům.

Dnes. Dnes. Nemyslet.
Pak turné na jih. A proč ne do anglických lázeňských míst?

Brighton, Margate. Mola při měsíčku. Její hlas, jenž by se nesl na
moře. Ty krásné dívky z pláže. Naproti restauraci Johna Longa
se loudal ospalý flákač, pohřížený v těžké myšlenky, hryzaje
škraloupovitý kotník prstu. Zručný mladý muž hledá práci. Malou
mzdu. Jí všechno.

Bloom zahnul u cukrářského výkladu Grayova s ne-
koupenými dorty a šel mimo knihkupectví pátera Thomase
Gonnellana. Proč jsem vystoupil z církve římské? Ptačí hnízdo.
V době bramborové plísně prý rozdávali chudým dětem polévku,
aby přestoupili na protestantství. Naproti společnost, co do ní
chodíval tatínek, pro obrácení chudých židů. Stejné vnadidlo.
Proč jsme vystoupili z církve římské?

Na obrubě chodníku stál slepý výrostek a ťukal svou holí.
Není vidět elektriku. Chce přejiti.

„Přejete si na druhou stranu?“ otázal se Bloom.
Slepý výrostek neodpovídal. Jeho bělmová tvář se slabě

zakabonila. Nerozhodně pohyboval hlavou.
„Jste v Dawson Street,“ řekl Bloom. „Naproti je Molesworth

Street. Chcete přejít na druhou stranu? Cesta je volná.“
Hůlka se pohnula třaslavě vlevo. Bloomovy oči sledovaly její

směr a znovu uzřely potah továrny na barvy, stojící před
Dragovou restaurací. Kdepak jsem to viděl jeho napomádované
vlasy právě když jsem byl. Herka div se nesvalí. Kočí u Johna
Longa. Hasí žízeň.

„Je tam vůz,“ řekl Bloom, „ale nejede. Převedu vás na druhou
stranu. Chcete jít do Molesworth Street?“

„Ano,“ odpověděl výrostek. „Do South Frederick Street.“
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„Pojdte,“ řekl Bloom.
Zlehka se dotkl vyhublého lokte: pak vzal bezvládnou

vidomou ruku, aby ji vedl vpřed.
Řekni mu něco. Raději se nepouštět do řečí. Nedůvěřují

ničemu, co jim lidé povídají. Prohod nějakou všední poznámku.
Odpověd nic.
Skvrny má na kabátě. Asi bryndá jídlo po šatech. Všechno

mu to chutná jinak. Musí je s počátku krmit lžicí. Jako dětská
ruka jeho ruka. Jako byla Millyna. Citlivá. Odhaduje mne, tuším,
podle ruky. Má-li pak nějaké jméno. Vůz. Aby nezavadil hůlkou
koňovi o nohy, udřená faka klímá. Dobré je to. Volná cesta.
Vzadu býk, vpředu kůň.

„Děkuji, pane!“
Ví, že jsem muž. Hlas.
„Tak už to půjde? Dát se první ulicí vlevo.“
Slepý výrostek ťukal po obrubě chodníku a šel dále, hned

hůlku přitahuje zpět, hned zase tápaje.
Bloom se ubíral za jeho bezokýma nohama; prostě střižený

oblek z tweedu, sešitý stromečkovým stehem. Chudák mladík!
Jak u všech všude věděl, že tam je ten vůz? Asi to vycítil. Asi
vidí předměty čelem. Jakýsi smysl pro objem. Jako tíhu by to cítil,
kdyby něco bylo odstraněno. Pocítil by mezeru. Zvláštní
představu asi má o Dublině, jen se tak po něm pohybuje tápaje po
obrubách chodníků. Dovedl by jíti podle vzdušné čáry, kdyby ne-
měl té hůlky? Bezkrevnou zbožnou tvář jako někdo, kdo chce jít
na kněze.

Penrose! Tak se ten člověk jmenoval.
Člověk by nevěřil, čemu se dovedou naučit. Umí číst prsty.

Ladí klavíry. Aneb nás to překvapuje, že vůbec mají rozum.
Pokládáme odchylného člověka nebo hrbáče za chytrého, řekne-
li něco, co my bychom řekli. Ovšemže ostatní smysly jsou více.
Vyšívají. Pletou koše. Lidé by je měli podporovat. Šicí košíček
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bych mohl koupit Molly k narozeninám. Hrozně nerada šije.
Třeba bych jí nepřišel vhod. Říkají jim zatemněnci.

Také čich asi je bystřejší. Co vůní se na všech stranách mísí.
Také každý člověk. Pak jaro, léta: svou vůni. Chut. Že prý člověk
necítí chut vína, když zavře oči nebo má rýmu. Také z kouření po
tmě prý není požitek.

A s ženskou, na příklad. Ještě nestydatější, když nevidí. Ta
holka, co šla okolo Stewartova ústavu, hlavu vzhůru. Podívejte se
na mne. Hele, jak jsem vyšvihnutá. Je to asi zvláštní, když nevidí
její. Nějakou podobu v duševním zraku. Hlas, teplota, když se jí
dotkne prsty, musí skoro vidět její obrysy, křivky. Jeho ruce na
jejích vlasech na příklad. Dobrá. Říkáme tomu černé. Pak přejíždí
její bílou kůži. Snad jinačí na omak. Pocit bělosti.

Poštovní úřad. Musím odpovědět. Nechce se mi dnes. Pošlu
jí poukázkou dva šilinky půlkorunu. Přijmi ode mne malý dárek.
Papírník zrovna zde. Počkat. Rozmyslit si to.

Jemným prstem přejel pozlehounenka vlasy, zčesané nad
skráněmi dozadu. Ještě jednou. Vlákna jemné jemňoučké slámy.
Pak jeho prst zlehka ohmatával kůži na pravé tváři. Tam také
jemné chmýří. Ne dost hladká. Břicho je nejhladší. Nikdo na
blízku. Aha, tam jde do Fredwick Street. Možná že do
Levenstonovy taneční akademie. Klavír. Třeba že si upravuji
kšandy.

Jda okolo hospody Doranovy vsunul ruku mezi vestu a
kalhoty a zlehka poodhrnuv košili, ohmatal na břiše zvadlý záhyb.
Vím, že je běložluté. Musím se pokusit vidět potmě.

Vytáhl ruku a znovu upravil šaty.
Ubožák. Ještě chlapec. Hrozné. Opravdu hrozné. Jaké sny asi

má, když nevidí. Život pro něho snem. Kde je spravedlnost, že se
tak někdo narodí. Všechny ty ženy a děti, co na výletě o hrachové
slavnosti v New Yorku utonuly a uhořely. Žertvy. Karma říkají
tomu stěhování za hříchy, které člověk spáchal v minulém životě,
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reinkarnace metem psy chóza. Ach jejejej. Ovšemže, líto člověku.
Ale nějak se s nimi nemůže spřátelit.

Sir Frederick Falkiner jde do zednářského domu.
Slavnostně jako papežský gardista. Po dobrém obědě v

Earslfort Terrace. Staří paprikové od soudu u tupláků. Příhody
ze soudní síně a porot a kroniky školy modrokabátníků. Napařil
jsem mu deset let. Myslím, že by ohrnoval nos nad tím prevítem,
co jsem pil. Kometové víno pro ně, rok označený na zaprášené
láhvi. Má vlastní názory o spravedlnosti, jaká má vládnout u nej
vyššího trestního soudu. Dobrosrdečný starý pán. Policejní pro-
tokoly nabité případy mají své procento na výrobě zločinců.
Ukáže jim to, zač je toho loket. Jako čert na lichváře. Udělal
Reubenovi notné kázání. Ta moc, co ti soudci mají. Ubručení
staří kumpáni v parukách. Medvěd s bolavou tlapou. A kéž se
Hospodin slituje nad tvou duší.

Hele, plakát. Mirův dobročinný bazár. Jeho Excelence lord
místodržitel. Šestnáctého je dnes. Ve prospěch fondu na
Mercerovu nemocnici. Ponejprv se pro něj dával Mesiáš. Ano.
Hándel. A co s tou cestou k němu. Ballsbridge. Zaskočit ke
Klíčovi. Zbytečné na něm sedět jako třetidenní zimnice. Nesmím
se mu omrzet. Jistě budu znát někoho u pokladny. Bloom přišel ke
Kildare Street. Napřed musím. Knihovna.

Slaměný klobouk ve slunečním světle. Žlutohnědé boty.
Dole zahnuté kalhoty. Je to. Je to.

Jeho srdce se tiše rozbušilo. Vpravo. Museum. Bohyně.
Zabočil vpravo.

Je to? Skoro jisté. Nepodívám se. Víno mně kouká z tváře.
Pročpak jsem? Leze do hlavy. Ano, je to. Ta chůze. Nevidí. Nevidí.
Jde dál.

Namířiv k bráně musea dlouhými splašenými sáhy, pozvedl
oči. Krásná budova. Navrhl sir Thomas Deane. Nejde za mnou?

Snad mne neviděl. Proti slunci.
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Rozechvěný jeho dech vyrážel krátce a přerývaně. Rychle.
Studené sochy: klidné zdi. Za minutu v bezpečí.

Ne, neviděl mne. Dvě pryě. Právě u brány.
Mé srdce!
Jeho oči, bušíce, se pevně podívaly na zažloutlé kamenné

křivky. Sir Thomas Deane byl řecká architektura.
Něco hledal jsem.
Jeho chvatná ruka rychle zajela do kapsy, vyndala čtla

rozdělané Agendath Netaim. Kampak jsem?
Pilně hledal.
Rychle zastrčil zpět Agendath.
Odpoledne povídala.
Hledám ten. Ano, ten. Prohledej, všechny kapsy. Kapsu.
Freeman. Kampak? Jsem. Ach ano. Kalhoty. Tobolka.

Brambůrek. Kampak jsem?
Pospíchej. Jdi klidně. Ještě okamžik. Mé srdce.
Jeho ruka hledající kampak jsem dal nalezla v zadní kapse

mýdlo pro vodičku musím se zastavit vlažný papír přilepený. Aha,
mýdlo je tam! Ano brána.

V bezpečí!
Pln ochoty, aby je utěšil, švitořil quakerský knihovník: „A

máme viďte, že ano, ony neocenitelné stránky Viléma Meistera?
Veliký básník o velikém bratru básníkovi. Nerozhodná duše, jež
se chápe zbraně proti moři strastí, drásaná nesmiřitelnými
pochybnostmi, jak to člověk vídá ve skutečném životě.“

Popošel dopředu kousek vážným tanečním krokem po
hovězí kůži, jež vrzala a kousek dozadu vážným tanečním krokem
po slavnostní podlaze.

Nehlučný zřízenec, otevřev jen nepatrně dveře, mu nehlasně
pokynul.

„Hned,“ řekl, vrzaje, že půjde, ačkoliv ještě otálel. „Krásný
bezmocný snílek, který ztroskotává o tvrdá fakta. Člověk vždycky
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cítí, že Goethovy úsudky jsou tak pravdivé. Pravdivé v širším
rozboru.“

Dvou vrzavě rozbor odkurántoval. Holohlavý,nanejvýše
horlivý, u dveří věnoval veliké své ucho všem slovům
zřízencovým: vyslechl je: a byl v prachu.

Dva zbyli.
„Monsieur de la Palisse,“ poškleboval se Štěpán, „byl živ

patnáct minut před svou smrtí.“
„Našel jsi těch šest statečných mediků,“ ptal se John Eglinton

s hořkostí staršího, „kteří by podle tvého diktátu psali Ztracený
ráj? Strasti Satanovy mu říká.

Usměj se. Usměj se Cranlyho úsměvem.

Nejprv ji pošimral
a pak ji poplácal

a pak jí vsunul ženský katheter neboť byl medicus,
bodrý, starý medi…

„Zdá se mně, že bys potřeboval ještě jednoho pro Hamleta.
Číslo sedm je drahé mystickým duchům. Zářivá sedma jim říká
W. B.“

Blýskavýma očima, ryšavou palici u samé stolní lampy se
zeleným kloboučkem, vyhledal tvář, vousatou uprostřed stínu,
ollav s pohledem světce. Tiše se zasmál: smíchem stipendisty
Trojické koleje bez odpovědi.

Orchestrální satan, jenž pláče lány
slz, jaké andělé roní

Ed eg]i aveva del cul fatto trombetta.

Drží zástavou mé pošetilosti.
Cranlyho jedenáct roduvěrných mužů wicklowských, kteří

osvobodí zemi svých dědů. Kathleen s rozestouplými zuby, její
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čtyry krásná zelená pole, cizinec v jejím domě. O jednoho více,
jenž ho pozdraví: ave, rabbi. Tinahelyjských dvanáct. Ve stínu
rokliny vrrrká po nich. Svého mládí duši jsem mu dával, noc co
noc. Šťastnou cestu. Lovu zdar.

Mulligan má můj telegram.
Pošetilost. Vytrvej.
„Naší mladí irští bardové,“ kritisoval John Eglinton, „ještě

nestvořili postavu, kterou by svět mohl postaviti po bok Hamleta
od Sasa Shakespeara, jehož obdivuji, jako ho obdivoval starý Ben,
takřka modlářsky.“

Všechny tyto otázky jsou ryze akademické,“ věštil Russel ze
svého stínu. „Na příklad otázka, zda Hamlet je Shakespeare či
Jakub I., či lord z Essexu. Kněžské hádky o historičnost osoby
Kristovy. Umění nám má zjevovati idey, beztvárné duchovní
podstaty. Nejvyšší otázkou u uměleckého díla je, z jakých
životních hlubin vyvěrá. Malířské dílo Gustava Moreau jest
malbou ideí. Nejhlubší básnictví Shelleyovo, slova Hamletova
uvádějí naši mysl ve styk s věčnou moudrostí. S Platonovým
světem ideí. Všechno ostatní jsou úvahy školáků pro školáky.“

A. E. povídal jednomu americkému interviewerovi. Hrome,
aby to das spral.

„Učitelé byli napřed žáky,“ pravil Štěpán přezdvořile.
„Aristoteles kdysi byl Platonovým žákem.“

„A také jím zůstal, doufám,“ řekl John Eglinton usedle. „Jako
bych ho viděl, vzorného školáka s jeho vysvědčením pod paží.“

Usmál se znovu na vousatou tvář, jež se nyní usmívala.
Beztvárné duchovno. Otec, Slovo a Svatý dech. Otec všeho,

nebeský člověk. Hiesos Kristos, čaroděj krásna, Logos, jenž trpí v
nás v každý okamžik. Toto právě jest. Já jsem oheň na oltáři. Já
jsem obětní máslo.

Dunlop, soudce, z nich všech Říman nejušlechtilejší, A. E.,
Arval. Jméno nevyslovitelné, na nebes výšinách, K. H., jejich
mistr, jehož identita není tajemstvím mezi zasvěcenými. Bratří z
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veliké bílé lóže povždy na stráži, zda není třeba jejich pomoci.
Kristus se sestrou nevěstou, zárodek světla, zrozený z panny duší
zastíněné, kajícná sophia, prchlá do stavu bódhi. Život esoterický
není pro průměrné lidi. O. P. musí napřed překonati svou zlou
karmu. Paní Cooper Oakleyová kdysi zahlédla elementární část
naší veleslovutné sestry H. P. B.

Ó, fuj! Hanba! Pfuiteufel! To se nesmí, milostpaní, to se
nesmí dívat, když některá ukazuje svou elementární.

Vešel dobrý, vysoký, mladý, vlídný, světlovlasý. V ruce
elegantně nesl zápisník, nový, veliký, čistý, třpytivý.

„Náš vzorný školák,“ řekl Štěpán, „by řekl, že Hamletové v
khaki se nerozpakují stříleti. Krvavá jateční scéna v dějství pátém
dává předvídati koncentrační tábor, opěvovaný Swinburnem.“

Cranly a já, jeho němá ordonance, kteří sledují bitvy z
povzdálí.

Havěť a mámy vražedných nepřátel, jichž nikdo kromě nás
nešetřil.

Mezi Angličanovým úsměvem a Yankeeovým řevem. Mezi
ďáblem a hlubokým mořem.

„Nechce si dát vymluvit, že Hamlet není pohádkou o
strašidlech,“ řekl John Eglinton na vrub Dobrého. „Jako ten
tlusťoušek v Pickwickovcích chce, aby nám naskakovala husí
kůže.“

Slyš! Slyš! Ó slyš!
Mé tělo ho slyší: mrazí je, slyší.
Kdybys kdy …
„Co je duch?“ řekl Štěpán se vzrušenou energií. „Někdo,

kdo se vytratil v nehmatelnost smrtí nebo nepřítomností nebo
změnou mravů. Alžbětinský Londýn ležel tak daleko od
Stratfordu jako zkažená Paříž od panenského Dublina. Kdo je
ten duch z limbo patrům, jenž se vrací na svět, který na něho
zapomněl. Kdo je král Hamlet?“
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John Eglinton přeložil své drobné tělo a opřel se zády, aby
mohl posouditi.

V ráži.
„Jest v polovině června, tatáž hodina denní jako dnes,“ řekl

Štěpán, vyprosiv si letmým pohledem jejich sluchu. „S divadla
na nábřeží plápolá vlajka. V jámě blízko něho bručí medvěd
Sackerson, z Jardin de Paris. Staří mořští vlci, kteří cestovali s
Drakem, žvýkají svá jelita mezi obecenstvem v přízemí.“

Místní kolorit. Vložme do toho všechno, co víme. Učiňme z
nich spoluvinníky.

„Shakespeare právě vyšel z huguenotského domu v Silver
Street a kráčí podél labutích ohrad po břehu řeky. Avšak
nezastavuje se, aby nakrmil labutí mámu, která shání svou
drobotinu do rákosí. Labuť avonská myslí na jiné věci.“

Rámec je vytvořen. Ignáci z Loyoly, pospěš mi na pomoc!
„Představení se začíná. Ze stínu vystupuje herec, nastrojený

v odložené brnění některého dvorského hejska, ražitý muž
basového hlasu. Je to duch, král, jenž není král a herec je
Shakespeare, který studoval Hamleta po všechna leta svého
života, která nebyla marností, aby dobře sehrál úlohu přízraku.
Pronáší svá slova k Burbageovi, mladému herci, jenž stojí před
ním na druhé straně umrlčího rubáše a volá ho jménem.

Hamlete, jsem otce tvého duch a káže mu, aby poslouchal. K
synovi mluví, k synovi své duše, k princovi, mladému Hamletovi
a k synovi svého těla. Hamnetu Shakespearovi, který zemřel ve
Stratfordu, aby nositel jeho jména žil na věky.

Je to možné, aby onen herec Shakespeare, duch ne-
přítomností a v rouše pohřbeného Dánska, duch smrtí, jenž
vlastní slova pronáší ke jménu vlastního syna (kdyby Hamnet
Shakespeare byl zůstal naživu, byl by býval blížencem prince
Hamleta), je to možné, chtěl bych vědět, aby nevyvodil nebo
nevytušil logického závěru z oněch premis: tys o dědictví
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oloupený syn: já jsem zavražděný otec: tvá matka je provinilá
královna, Anna Shakespearová, rozená Hathawayová?

„Ale takové slídění do rodinného života velikého muže,“
začal netrpělivě Russell.

Ty jsi zde, poctivče?
„Zajímá pouze obecní písaře. Chci říci, máme jeho hry. Chci

říci, že čteme-li poesii Krále Leara, jaký to má význam ukazovat,
jak básník žil? Co se týká žití, to za nás může obstarat naše
služebnictvo, jak pravil Villiers de l’Isle Adam. Nač nakukovat a
slídit po denních klepech zákulisí, co básník pil, jaké měl básník
dluhy. Máme Krále Leara: a ten je nesmrtelný.“

Tvář Dobrého, k níž se odvolal, přisvědčila.
Zaplav je svými vlnami a svými vodami, Mananáne,

Mananáne MacLire …
Jářku, vašnosti, kde je ta libra, kterou jsem vám půjčil, když

jste měl hlad?
Tisíc láteř, potřeboval jsem jí.
Zde vezmiž tento peníz.
Hledme! Probil jste ho většinu v loži Georginy Johnsonové,

pastorovy dcery. Osten svědomí.
Máte vůli jej opravdu vrátit?
Och ano.
Kdy? Nyní?
Nu… ne.
Kdy tedy?
Nic nechci zdarma. Nic nechci zdarma.
Jen klidně. Je z druhé strany za řekou Boyne. Severovýchodní

kout. Jste můj dlužník.
Počkej. Pět měsíců. Molekule se všechny změní. Jsem teď jiné

já. Jiné já než to, co dostalo tu libru.
Bzzz. Bzzz.
Ale já, entelecheia, forma forem, jsem já pamětí, poněvadž

pod věčně se měnícími formami.
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Já, jenž hřešil a modlil se a postil.
Dítě, které Conmee zachránil od rákosky.
Já, já a já. Já.
„Chcete odporovali třistaleté tradici?“ zeptal se sarkastický

hlas Johna Eglintona. „Alespoň duch jeho ženy byl zažehnán na
vždy. Zemřela, alespoň pro literaturu, dříve než se narodila.“

„Zemřela,“ opáčil, „šedesát sedm let po svém narození.
Viděla jeho příchod na svět a jeho odchod z něho. Přijímala jeho
první milůstky. Povila mu jeho děti a položila mu peníze na oči,
aby se mu neotevřely, když ležel na svém úmrtním loži.“

Matčino úmrtní lože. Svíčka, orosené zrcadlo. Ta, která mne
přivedla na svět, tu leží, pod bronzovým víkem, pod několika
lacinými květinami. Liliata rutilantinum.

Plakal jsem o samotě.
John Eglinton se podíval do spleti žhavých červíků ve své

žárovce.
„Svět se domnívá, že Shakespeare udělal chybu,“ řekl „a

hleděl z ní vyváznouti, jak nejrychleji a nejlépe se dalo.“
„Pff!“ řekl Štěpán drsně. „Geniální člověk nemůže udělati

chybu. Jeho chyby jsou vědomé a branami objevů.“
Brány objevů se otevřely a vpustily quakerského

knihovníka, tiše, vrzavých bot, lysohlavého, ušatého a
ochotného.

„Zlá žena,“ pravil John Eglinton zlomyslně, „není vhodnou
branou objevů, jak by se alespoň zdálo. Který užitečný objev
učinil Sokrates s Xantippou?“

„Objevil dialektiku,“ odpověděl Štěpán; „a od své matky se
naučil přiváděti myšlenky na svět. Čemu se naučil od své druhé
ženy Myrto (absit nomen !), Sokratididionova Epipsychydiona,
žádný muž ani žena nikdy nezví. Ale ani babická věda ani
manželská kázáníčka ho neuchránila od archontů Sinn Feinu, ani
jejich číše blínu.

„Ale co AnnaHathawayová?“pravil zapomínavý, klidný hlas
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Dobrého. „Ano, zdá se, že na ni zapomínáme, jako sám
Shakespeare na ni zapomněl.“

Jeho pohled putoval od vousů hloubala k lebce po-
směváčkově, aby jim bez příkrosti vyčinil, pak k růžově plešaté
kotrbě Lollardově, nevinné, ač osočované.

„Měl v hlavě více, než by se do věrtele vešlo,“ řekl Štěpán, „a
neděravou paměť. Nesl si sebou vzpomínku v ranečku, plahoče
se do Romeville a pohvizdávaje si Děvčátko, které jsem opustil.
Kdyby zrovna nebylo zasáhlo zemětřesení, věděli bychom, kam
máme umístiti ubohého Wata, sedícího hrdě vztyčeného, štěkot
psí smečky, kovanou ůzdu a její modrá do duše okna. Tuto
vzpomínku, Venuši a Adonise, měla každá milenka v Londýně
ležeti v své ložnici. Je zlá žena (Kateřina) nehezká? Hortensio ji
nazývá mladou a krásnou. Myslíte, že spisovatel Antonia a
Kleopatry, vašnivý poutník, měl na očích vlčí mlhu, aby si vybral
nejošklivější běhnu z celého Warwickshirska, jež by sdílela jeho
lože? Dobře: Odešel od ní a pronikl do světa mužů. Avšak jeho
chlapecké ženy jsou ženy, jaké si představuje chlapec. Jejich život,
myšlenky, mluva, jim byly propůjčeny mužskými. Vybral si
špatně ? Mně se zdá, že byl vybrán. Jiné mají sice také svou vůli,
Anna dovedla prosadit svou. Při pěti ranách, vina byla na ní. Ona
ho opředla svým kouzlem. Líbezná a šestadvacetiletá. Šedooká
bohyně, která se sklání nad chlapcem Adonisem, ponižuje se,
aby zvítězila, jako předmluvu k vášnivému činu, jest smělá holka
stratfordská, která si v obilném láně povalila na zem milenci, jenž
byl mladší než ona.

A kdy dojde na mne? Kdy?
Jdi mně!
„Režné pole,“ řekl Dobrý jasně, radostně, zvedaje svou novou

knížku jasně radostně.
Zabroukal pak s jasnou rozkoší pro všechny:
Na mezích lánů rži vlnivé vesnická mládež léhává.
Paříž samolibá líbitelka.
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Ze stínu povstala vysoká postava v obleku z chlupatého
homespunu a ukázala své družstevnické hodinky.

„Zdá se mně, že již musím do redakce Homesteadu“ Kam od
nás ? Těžná půda.

„Už jdeš ?“ otázalo se činorodé obočí Johna Eglintona.
„Uvidíme se dnes večer u Moora? Přijde Pipet.“ „Piper!“

zapískal Dobrý. „Piper se už vrátil ?“ Petře Pipře, nepřepepřete mi
toho vepře.

„Nevím, budu-li moci. Čtvrtek. Máme dnes schůzi. Podaří-li
se mi odtud trhnout včas.“

Joginská kouzelná skřínka u Dawsona. Isis závoje zbavená.
Jejich pálijskou knihu, kterou jsme se pokusili zarazit do
zastavárny. Se zkříženýma nohama pod okrovým slunečníkem
trůní jako logos Azteků, fungující v astrálních rovinách, jejich
nadduše, mahamahatma. Věrní hermetisté očekávají osvícení,
jsouce zralí státi se cheely, koldokolakolem něho. Louis H.
Victory. T. Caulfield Irwin. Lotosové ženy skýtají pastvu jejich
zrakům, jejich pineální žlázy planou. Naplněn svým bohem trůní
Buddhi pod svým platanem. Hltatel duší, pohlcovatel. Ženských
duší, mužských duší, nůší duší. Pohlcovány s kvílivými
křikykřiky, rozvířené, vířící, kvílí.

V kvinteseční povšednosti léta v této schránce ženská duše
bydlela

„Povídáte, že prý se chystá literární překvapení?“ řekl
quakerský knihovník přátelsky a vážně. „Slyšel jsem povídat, že
Russell sbírá výbor z děl našich mladších básníků. Je napjatě
očekáváno od nás všech.“

Úzkostlivě pohlédl do kužele světla lampy, kde svítily tři
osvětlené tváře.

Podívej se. Pamatuj si to.
Štěpán pohlédl dolů na širokou bezhlavou helmici,

pověšenou na rukojeti jeho jasanové holi mezi koleny. Má přilba
a meč. Dotknout se jich zlehka dvěma ukazováčky. Aristotelův
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pokus. Jeden nebo dva? Nutnost je to, mocí čeho jest nemožné,
aby jedno bylo ne jedno. Kladívko, jeden klobouk je jeden
klobouk.

Poslouchej.
Mladý Colum a Starkey. George Roberts převzal obchodní

stránku. Longworth — dělá správnou reklamu v Expressu. Hm,
udělá? Líbil se mu Columův Honák dobytka. Ano, myslím, že
má tu zvláštní věc, genia. Myslíte, že má opravdu genia? Yeats
obdivoval jeho slova: Jako v siré zemi řecká váza. Jistě? Doufám, že
vám bude možno přijít dnes večer. Přijde také Malachi Mulligan.
Moore ho žádal, aby s sebou přivedl Hai- nese. Slyšeli jste vtip
Miss Mitcheleové o Moorovi a Martynovi? Že v Moorovi se
Martyn vybouřil. Ohromně vtipné, že ano. Připomínají člověku
Dona Quixota a Sancho Panzu. Naše národní epopej dosud není
napsána, jak říká Dr. Sigerson. Moore je k ní jako stvořen. Rytíř
smutné postavy zde v Dublině. V šafránové suknici? O’Neill
Russell? Ba ano, ten musí mluvit naší starou nádhernou řečí. A
jeho Dulcinea? James Stephens píše jakési strašně povedené črty.
Zdá se, že nabýváme důležitosti.

Cordelia. Cordogllo. Lirova nejopuštěnější dcera.
V koncích. Teď ven se svou nejlepší francouzskou uhla-

zeností.
„Děkuji vám mnohokrát, pane Russelle,“ řekl Štěpán,

povstávaje. „Byl byste tak velmi laskav a odevzdal ten dopis panu
Normanovi… ?“

„Och, ano. Uzná-li jej za důležitý, dá jej do tisku. Máme
takové hrozné množství korespondence!“

„Chápu,“ řekl Štěpán. „Díky.“
Bůh vám to zaplat. Plátek vepřového dobytka. Zastánce

bejčků.
„Synge mi slíbil také článek pro Danu. Ale bude nás někdo

číst? Cítím, že ano. Galská liga potřebuje něčeho irštinou.
Doufám, že se dnes večer objevíte. Přivedte Starkeyho.“

JAMES JOYCE

228
www.eknizky.sk



Štěpán se posadil.
Quakerský knihovník přišel od loučících se. Rdíc se, pravila

jeho maska:
„Pane Dedale, vaše názory jsou svrchovaně poučné.“
Vrzal semo tamo, vystupuje blíže k nebi o tloušťku svých

vysokých podpatků a jsa kryt hlukem odcházejících, pravil tiše:
„Váš názor tedy jest, že nebyla básníkovi věrnou?“
Ulekaná tvář se mne ptá. Proč přišel? Zdvořilost nebo vnitřní

světlo?
„Kde je smíření,“ řekl Štěpán, „byla jistě nejprve roztržka.“
„Ano.“
Vánoční lišák v kožených spodcích, skrývající se, prchlý před

pronásledovateli do odumřelých rozsochatin stromů. Neznaje
žádné lištice, prochází se sám po hájemství. Srdce žen si získal,
něžné lidi, nevěstky babylonské, choti soudců, manželky
hartusivých hospodských. Liška a husy. A na New Place zvadlé
zneuctěné tělo, jež kdysi bylo lepé, kdysi sladké a svěží jako
skořice, teď její listí opadává, všechno, holá, bojící se úzkého
hrobu a bez odpuštění.

„Ano. Vy tedy myslíte…“
Dveře se za odcházejícím zavřely.
Klid se pojednou rozhostil po diskretní klenuté komnatě,

klid teplého a dumavého vzduchu.
Vestálčina lampa.
Zde hloubá nad věcmi, jež nebyly: co by Caesar byl ještě

vykonal, kdyby byl uvěřil věštbě augura. Co mohlo býti: možnosti
možného jako možného: věci neznámé: jaké jméno měl Achilles,
když žil mezi ženami.

Myšlenky v rakvích okolo mne, mumiových truhlách,
nabalsamované kořením slov. Thoth, bůh knihoven, bůh pták,
měsícem korunovaný. A slyšel jsem hlas egyptského velekněze. V
malovaných komnatách naplněných cihlovými knihami.

Jsou nehybné teď. Kdysi živé v mozcích lidí. Nehybné: ale
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jest v nich příchut smrti, vypravují mi do ucha své slzavé příběhy,
nutkají mne, abych konal jejich vůli.

„Nepochybně,“ rozpřádal dumy John Eglinton, „je ze všech
velikých mužů nejzáhadnějším. Nevíme nic, než že žil a trpěl. Ba
ani tolik ne. Jiní čekají na naši otázku. Nade vším ostatním visí
temno.“

„Ale Hamlet je tak osobní,“ obhajoval Dobrý. „Chci říci,
jsou to jakési soukromé doklady víte, jeho soukromého života.
Chci říci, je mi naprosto jedno, víte, koho tam zabíjí anebo kdo je
nevinen…“

Spočinul nevinnou knihou na okraji stolku a zasmál se
vyzývavě. Jeho soukromé doklady v originále. Ta an bod ar an tir.
Taim imoshagart. Hod to do své mateřštiny, Johne Bulle.

Vece Johnbull Eglinton:
„Podle toho, co vyprávěl Malachi Mulligan, jsem byl

připraven na paradoxy, ale raději vás hned upozorňuji, že chcete-
li otřásti mou vírou, že Shakespeare je Hamlet, máte před sebou
krušnou úlohu.“

Měj se mnou strpení.
Štěpán odolal uhrančivosti nevěřících očí, blýskaje přísně

pod svraštěným obočím. Bazilišek. E quando vede Vuorno
Vattosca. Messer, Brunetto, děkuji ti za to slovo.

„Stejně jako my či matka Dana den co den spřádáme a
rozpřádáme své tělo,“ řekl Štěpán, „jehož molekule jsou
přehazovány z místa na místo, tak spřádá a rozpřádá umělec svůj
obraz. A jako bradavice na mém pravém prsu je tam, kde byla,
když jsem se narodil, třebaže mé tělo čas od času je utkáváno z
nové hmoty, tak skrze ducha otce, jenž nemá klidu, vyhlíží obraz
syna, jenž nemá života. V intensivním okamžiku tvořivé fantasie,
kdy duch, jak praví Shelley, jest hasnoucím uhlem, jest to, co jsem
byl, to, co jsem a to, co v možnosti snad se ze mne stane. Tak se v
budoucnosti, jež je sestrou minulosti, mohu viděti, an zde sedím,
pouze odleskem toho, co tehdy budu.“
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Drummond z Hawthornden to byl, jenž ti pomohl přes polní
přelízku.

„Ano,“ řekl Dobrý mladicky, „cítím, že Hamlet jest velice
mlád. Jeho hořkost může pocházeti od otce, ale ta místa s Ofelií
jsou jistě od syna.“

Chytil za uši nesprávnou svini. On jest v mém otci. Já jsem v
jeho synu.

„Ona bradavice zmizí poslední,“ řekl Štěpán, směje se.
John Eglinton sešklebil tvář pranic líbivě.
„Kdyby to bylo mateřským znamením genia,“ řekl, „kupovali

bychom genie na trhu. Ze Shakespearových her z pozdějších let,
které Renan tolik obdivuje, dýchá jiný duch.“

„Duch smířlivosti,“ hlesl quakerský knihovník.
„Nemůže býti smíření,“ řekl Štěpán, „nebylo-li roztržky.“
To už bylo jednou řečeno.
„Chcete-li vědět, které jsou to události, jež vrhají svůj stín na

tragické události v králiLearovi, Othellu, Hamletovi,
Troilu a Cressidě, všimněte si, kdy a jak ten stín zase mizí.

Co obměkčuje srdce muže, ztroskotaného v bouřích běsných,
zkoušeného jako druhý Odysseus, Perikles, kníže z Tyru?“

Hlava v ryšavé kuželovité čapce, poličkovaná, oslepená
solnou vodou.

„Dítě, holčička vložená mu do náruče, Marina.“
„Záliba sofistů v postranních cestičkách apokryfů jest

konstantní veličinou,“ objevil John Eglinton. „Silnice jsou
nudné, ale vedou člověka k městu.“

Dobrý Bacon: zatuchl. V Shakespearovi se vybouřil Bacon.
Žongléři se záhadami, jezdící po světě. Hledatelé na bludné

cestě za velikým objevem. Do kterého města, lidičky dobří?
Zakuklení ve vypůjčených jménech: A. E., aeon: Magee, John
Eglinton. Na východ od slunce, na západ od měsíce: Tír na nog.
Dvojice v botách a s holemi.

Kolik je mil do Bublina?
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Dvacetkrát tři a deset, pane.
Zda dojdem tam, než svíce rozžehnou?
„Brandes,“ řekl Štěpán, „ji přijímá jako první hru závěrečné

doby.“
„Jistě? Co o něm říká pan Sidney Lee nebo pan Šimon

Lazarus, jak se podle tvrzení některých nazývá?“
„Marina,“ řekl Štěpán, „dítě bouře, Miranda, zázrak, Perdita,

to, co bylo ztraceno. Co bylo ztraceno, bylo mu vráceno: dítě jeho
dcery. Má nejdražší choť, praví Perikles, se podobala této děvě.
Může některý muž milovati dceru, jestliže nemiloval její matku?“

„Umění býti dědečkem,“ zno zašept Dobrý. „Lart ďétre
grand…“

Pro muže, obdařeného onou podivnou věcí, jíž jest genius,
tvoří vlastní jeho obraz měřítko všech zkuše

ností hmotných a mravních. Taková příbuznost na něho
musí působiti. Podobnost s jinými muži jeho krve ho musí
odpuzovati. Musí v nich spatřovati groteskní pokusy přírody
předejmouti nebo opakovati jeho.

Dobromyslné čelo quakerského knihovníka se růžově
rozzářilo nadějí.

„Doufám, že pan Dedalus tuto teorii vypracuje pro poučení
veřejnosti. A měli bychom uvésti jiného irského komentátora,
pana George Bernarda Shawa. A také na pana Franka Harrise
bychom neměli zapomenout. Jeho články o Shakespearovi v
Saturday Review bylo nesporně duchaplné. Co je velmi zvláštní,
kreslí nám tuze černě neblahý poměr s temnou dámou sonetů.
Jeho šťastnějším soupeřem jest William Herbert, lord z
Pembroku. Přiznávám, že dlužno-li básníka odmítnouti, zdálo by
se podobné odmítnutí více ve shodě s — jak bych to řekl? — s
našimi představami, že to nemělo býti.“

Šťastně zmlkl a držel mezi nimi bezelstnou hlavu, alčí vejce,
cena jejich potyčky.
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Proplétá důvěrné rozhovory biblickými vážnými slovy.
Miluješ-li mne, Miriam? Miluješ-li muže svého?

„To by mohla také býti pravda,“ řekl Štěpán. „Máme jeden
výrok Goethův, který pan Magee rád cituje. Střež se toho, po čem
toužíš v mládí, neboť se ti to splní ve středních letech života. Proč
posílá k někomu, jenž jest pouhá buonaroba, klisna, která stojí
každému muži, dvorní dáma s pohoršlivou minulostí, lordíčka,
aby se jeho jménem o ni ucházel? Což sám nebyl vládcem jazyka
a neučinil ze sebe jestřábního štolbu a nenapsal Romeo a Julii?
Proč? Jeho víra v sebe byla předčasně zabita. Podlehl hned na
začátku na obilném poli (na režném poli, bych měl říci) a nikdy
nebude vítězem ve vlastních očích, ani nebude vítězně hráti hru
smíchu, aby pak ulehl. Žádné předstírané donjuanství ho
nezachrání. Žádné pozdější odčinění neodčiní prvního
podlehnutí. Kel kančí ho zranil tam, kde láska leží zbrocena krví.
Byla-li zlá žena poražena, zbývá jí přece neviditelná ženská zbraň.
Jak z jeho slov vyciťuji, je v něm nějaký osten těla, který ho žene
do nové vášně, temnějšího stínu než první, jež zatemňuje i vlastní
jeho porozumění sama sebe. Očekává ho podobné rozuzlení a obě
náruživosti se mísí v jednom víru.“

Poslouchají. A do bran jejich sluchu vlévám.
„Jeho duše byla smrtelně zasažena již dříve, jed byl vlit do

bran spícího ucha. Leč ti, kdož byli sprovozeni se světa ve spánku,
nemohou znáti způsob svého zavraždění, ledaby Stvořitel na
onom světě obdařil jejich duši takovou vědomostí. O otrávení a
zvířeti o dvou hřbetech, které k němu navádělo, nemohl duch
krále Hamleta věděti, kdyby ho tou vědomostí nebyl obdařil jeho
stvořitel. Toť důvod, proč jeho řeč (suchá, nevlídná angličtina)
pořád zabočuje, jinam dozadu. Hanobitel a zhanobená, co chtěl,
ale co nechtěl, toť myšlenka, jež jde s ním od modře žilkovaných
slonovinových ňader Lukreciiných k prsům Imogeniným,
nahým, s jejich pětiskvrnným znaménkem. Vrací se od nich
znaven výtvory, které nahromadil, aby se skryl sám před sebou,
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sestárlý pes, jenž líže starou ránu. Avšak poněvadž jeho ztráta
je jeho ziskem, přechází rovnou do věčnosti s nezmenšenou
osobností, nepoučen moudrostí, kterou napsal neb zákony, které
odhalil. Jeho hledí je zdviženo. Je to nyní duch, stín, vítr u skal
elsinorských nebo chcete-li, hlas moře, hlas slyšený pouze v srdci
toho, kdo je podstatou jeho stínu, syn soupodstatný s otcem.“

„Amen!“ zanotoval hlas ve dveřích.
Ty jsi mne nalezl, ó nepříteli můj ?
Entr’ acte.
Prostopášná posupná tváři popa, pak vystoupil Buck
Mulligan, strakatý šašek, jde vstříc pozdravu jejich úsměvů.

Můj telegram.
„Mluvil jsi o žvanivém obratlovci, nemýlím-li se?“ otázal se

Štěpána.
V petrklíčově žluté vestě pozdravil vesele smeknutým

panamem jako šaškovským žezlem.
Jsem jim vítán. Wds Du verlachst wirst Du nochdienen.
Plémě posměváčků: Fotius, pseudomalachi, Johanu Most.
Ten, jenž Sama Sebe zplodil, prostřednictvím Ducha

Svatého, a Sám poslal Sebe, Vykupitel, jenž stojí mezi Sebou a
ostatními, Jenž byl obklíčen svými zlými duchy, roucha zbaven
a zbičován, byl přibit jako netopýr na vrata stodoly, hladověl na
dřevě kříže, Jenž se dal pohřbíti, vstal z mrtvých, sestoupil do
předpeklí, vznesl se na nebesa a tam po devatenáct set let sedí na
pravici vlastního svého Já, ale přijde o svém příští souditi živých a
mrtvých, až všichni živí budou již mrtví.

Glo — o — ri—a in ex—cel—sis De — o.
On zvedá ruce. Opona padá. O, květové! Zvonky a zvonky a

zvonky v jednom sboru.
„Ano, věru,“ řekl quakerský knihovník. „Nanejvýše poučná

diskuse. Pan Mulligan, jsem přesvědčen, má rovněž svou teorii o
té hře a o Shakespearovi. Jest dobře, jsou-li zastoupeny všechny
stránky života.“
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Usmál se nestranně na všechny strany.
Buck Mulligan přemýšlel na rozpacích.
„Shakespeare ?“ řekl. „Zdá se mi, že to jméno je mi

povědomé.“
Letmý slunný úsměv se rozzářil v jeho širokých rysech.
„Bodejť, už vím,“ řekl, radostně si vzpomenuv. „To je ten, co

píše jako Synge.“
Dobrý se obrátil k němu:
„Haines pořád na vás vzpomínal,“ pravil. „Potkal jste ho?

Uvidíte prý se později v Č. D. S. P. Šel si koupit ke Gillovi
Hydeovy Milostné písně Connachtské“

„Šel jsem přes museum,“ pravil Buck Mulligan. „Byl zde?“
„Bardovým krajanům,“ odpověděl John Eglinton, „se už asi

trochu přejídají naše akademické duchaplnosti. Slyšel jsem, že
včera večer hrála zde v Dublině Hamleta po čtyřstéosmé žena.
Vining tvrdí, že princ byl žena. Což nikomu ještě nenapadlo
udělat z něho Ira? Soudce Bartoň tuším se shání po nějakých
dokladech. Klne prý (Jeho královská Výsost, nikoliv Jeho
Lordstvo) při svatém Patrikovi.“

„Nejduchaplnější ze všech je teorie Wildova,“ řekl Dobrý,
zvedaje svůj skvělý zápisník. „Jeho Portrét pana W. H., v němž
dokazuje, že sonety napsal nějaký Willie Hughes, miláček mus.“

„Pro jistého Willie Hughese, že ano?“ otázal se quakerský
knihovník.

Nebo Hughie Wills. Pan William Sám. W. H.: kdo jsem já?
„Chci právě říci, že pro Willie Hughese,“ řekl Dobrý, snadně

opravuje svou glosu. „Ovšem, je to pouhý paradox, víte, Hughes
a miláček mus a brus, ale to tak příznačné, jeho způsob, jakým to
propracovává. Je to pravá esence Wildova, víte. Jeho lehký dotek.“

Jeho pohled se lehce dotkl za úsměvu jejich tváří, světlovlasý
efébos. Krotká esence Wildova.

Jste po čertech vtipný. Tři loky irské kořalky jste vypili za
dukáty Dana Deasyho.
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Kolik jsem utratil? Och, několik šilinků.
Za trochu novinářské pakáže. Humor vlhký a suchý.
Vtipnost. Všech svých pět koleček bys dal za hrdou livrej

mládí, v níž se parádí. Rysy ukojené touhy.
Jest mnoho jiných. Vezmi ji pro mne. Za doby páření. Joviši,

sešli jim svěží říji. Ano, pocukruj se s ní.
Eva. Nahé břicho hříchu barvy pšeničné hromady. Had ji

obtáčí, jedovatý zub v polibku.
„Myslíte, že je to jen paradox?“ ptal se quakerský knihovník.

„Posměváček se nikdy nebere vážně, i když mluví sebe vážněji.“
Mluvili vážně o posměváčkově vážnosti.
Masivní tvář Bucka Mulligana si znovu na okamžik změřila

Štěpána. Pak zavrtěl hlavou, přistoupil blíže a vytáhl z kapsy
přeložený telegram. Jeho pohyblivé rty čtly, usmívajíce se s novou
radostí.

„Telegram!“ pravil. „Ohromný nápad! Telegram! Papežská
bulla.“

Posadil se na roh neosvětleného stolu a čtl radostně nahlas:
„Sentimentalista je člověk, jenž by chtěl užívati, aniž by na

se vzal ohromné dlužnictví za něco vykonaného. Podepsán:
Dedalus. Odkud jsi to poslal ? Ze školy ? Ne. Z College Green.
Promazal’s už ty čtyry libry ? Tvá teta se chystá, že si promluví s
tvým nepodstatným otcem. Telegram! Malachi Mulligan, U lodi,
Lower Abbey Street. Och, ty koruno komediantů! Ty
pokněžouřený kinchovci!“

Radostně zastrčil jeho poselství i obálku do kapsy, ale
lamentoval hašteřivým žargonem:

„Něco ti svěřím, můj cukroušku z nejmilejších, je to špás,
jak nám bylo prachmizerně, Hainesovi a mně, když se s ním sám
přištrachal. Oba jsme škytali po nějakém pořádném trunku, který
by mrtvého mnicha vzkřísil a on sotva nohy vláčel, jak byl
vykurvený. A hodinu, dvě hodiny, tři hodiny jsme jak
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oukropečkové dřepěli u Conneryho a čuměli, jestli nám dají po
korbeli.“

Bědoval:
„A my tak tam sedíme, můj fešáku, ty nám mně nic tobě

nic pošleš takovou hovadinu, a my plazili jazyky na metr jako
vyprahlý pop, a žízeň byla jako trám.“

Štěpán se zasmál.
Rychle, varovně se Buck Mulligan naklonil k němu: „Ten

syčák Synge tě hledá,“ pravil, „chce tě zabít. Slyšel, že ses mu
vyscal na jeho domovní dveře v Glasthule. Už je obutý na cestu,
přijde tě zavraždit.“

„Mne!“ zvolal Štěpán. „To je asi tvůj příspěvek k literatuře.“
Buck Mulligan se rozjařené nahnul zpět a smál se do

tmavého, poslouchavého stropu.
„Zavraždit tě!“ smál se.
Hrubá chrličová tvář, která bojovala proti mně u našeho

hachée z vnitřností v rue Saint-Andrée-des-Arts. Slovy slov pro
slova, palabras. Oisin s Patrickem. Fauního muže potkal v lesích
clamartských, mával lahví od vína. Cest le vendredi saint. Irští
mordýři. Svého dvojníka potkal, bloudě. Já svého. Potkal jsem
blázna v lese.

„Pan Lyster,“ řekl zřízenec od pootevřených dveří.
„…v němž každý nalezne, čeho potřebuje. Tak tedy pan

soudce Madden našel v jeho Deníku mladého Wil- Hama Silence
lovecké výrazy… Ano? Co je?“

„Je zde nějaký pán, prosím,“ řekl zřízenec, přistupuje blíže
a podávaje navštívenku. „Z redakce Freemana. Přál by si
nahlédnout do minulého ročníku Kilkenny People“

„Beze všeho, beze všeho, beze všeho. Je ten pán?…“
Vzal dychtivě navštívenku, pohlédl, neviděl, odložil,

odhlédl, podíval se, zeptal se, zavrzal, zeptal se:
„Je… ? Aha, tam.“
Poskokem vyrazil a hned byl venku. Na denním světle
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chodby se rozhovořil s mluvnou horlivou snahou, po povinnosti,
přeochotný, převlídný, přepoctivý širákovník.

„Tenhle pán? Freemans Journal? Kilkenny People? Bodejť,
bodejť. Má úcta, pane. Kilkenny… Zajisté máme.“

Trpělivá silueta stála a poslouchala.
„Všechny přední provinciální… Northern Whig, Cork

Examiner, Enniscorthy Guardian, 1903… Račte, prosím.. . Evansi,
zaveďte pána… Račte laskavě se zřízen… Anebo dovolte, prosím,
abych… Tudy… Prosím, pane.“

Mluvný a svědomitý vedl příchozího ke všem předním
provinciálním listům, uklánivá, temná postava se ubírala v jeho
chvátavých patách.

Dveře se zavřely.
„Ejhle židáka!“ vykřikl Buck Mulligan.
Vyskočil a popadl navštívenku.
„Jak se jmenuje? Icek Mojžíš? Bloom.“
Drmolil dále.
„Jehovy, sběratele předkožek, už není. Setkal jsem se s ním

tamhle v museu, když jsem šel pozdravit z pěny zrozenou
Afroditu. Řecká ústa, kterých nikdy nezkřivila modlitba.
Každého dne jí musíme vzdávati hold. Zdroji života, své rty kéž
vznítíš!““

Z ničeho nic se obrátil k Štěpánovi:
„On tě zná. Zná tvého starého. Och, tak se mi zdá, že je

řečtější než Řekové. Jeho bledé, galilejské oči ulpěly na její
podélné rýžce uprostřed. Venuše Kallipyge. Och, hrome, to jsou
boky! Bůh, jenž pronásleduje děvu skrytou?“

„Chceme slyšeti více,“ rozhodl John Eglinton se souhlasem
Dobrého. „Začínáme se zajímati o paní Sh. Až dosud jsme si ji
představovali, jestliže vůbec, jako trpělivou Griseldu, jako domácí
putičku Penelopu.“

„Antisthenes, žák Gorgiův,“ řekl Štěpán, „odňal palmu krásy
plemenici kyria Menelaa, argoské Heleně, dřevěné kobyle trojské,
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v níž spalo na dvacet hrdinů a předal ji ubohé Penelopě. Dvacet
roků žil v Londýně a po určitou část té doby měl příjem, jenž se
rovnal platu lorda kancléře irského. Jeho život byl bohatý. Více
než umění feudalismu, jak je Walt Whitman nazval, jest jeho
umění uměním přesycenosti. Horké slanečkové paštiky, zelené
korbele španělských vín, medovina, růžový cukr, marcipán,
holubi plnění ostružinami, se zázvorem. Když ho zatkli, měl sir
Walter Raleigh na sobě šatů za půl milionu franků a dvě umělecké
šněrovačky. Lichvářka Alžběta Tudorovna měla tolik spodního
prádla, že by mohla závodit se Sábskou. Dvacet roků tam kolísal
mezi manželskou láskou a jejími cudnými radostmi a prodejnou
láskou a jejíminízkými rozkošemi. Znáte Manninghamovu
anekdotu o měštěnínově ženě, která nakomandovala Dicka
Burbage do své postele, shlédnuvšiho v Richardu III. a jak
Shakespeare, jenž to zaslechl, bez velkého povyku pro nic kul
železo dokud bylo žhavé a když Burbage přišel a tloukl na bránu,
odpověděl ze sádelníkových pokrývek: Vilém Dobyvatel přišel
dříve než Richard IIL A veselá ženka, měštěnínka Fittonová si
vyleze a křičí ó udělej hop a jeho kochaná, jen čistá urozená žena
se hodí pro herce a děvky s nábřeží po penny za jednou.

Coursla-Reine. Encore vingt sous, Nous ferons de petites
cochonneries. Minette? Tu veux?

„Smetánka vysoké společnosti. A matka sira Williama
Davenanta z Oxfordu se svou číší kanárského pro každého
kanárčího kohoutka.“

Buck Mulligan, své zbožné oči obrácené k nebi, se modlil:
„Blahoslavená Markétko Marie Anycocková!“
Ženy viděly své muže odcházeti pod drn: Marie svého

pantátu Johna, Anna svého druhého chudáčka Willuna, když
umíral dříve než ona, soptě vztekem, že musí umříti první, Joan
své čtyry bratry, Judith svého chotě a všechny své syny, Zuzana
rovněž svého chotě, kdežto Zuzanina dcera Alžběta, abych se
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vyjádřil slovy dědečkovými, se provdala za svého druhého, zabivši
svého prvního.“

„Och ano, zmínka o ní je. V letech, kdy on v blahobytu žil
v královském Londýně, musila, aby zaplatila dluh, vypůjčiti si
čtyrycet šilinků od otcova ovčáka. Vysvětlete to tedy. Vysvětlete
také labutí píseň, v níž ji vychvaluje budoucím věkům.“

Postavil se jejich mlčení.
Jemuž takto dí Eglinton:
Míníš jeho poslední vůli.
Ta byla, tuším, vysvětlena právníky.
Měla nároky na svou vdovskou částku podle obecného

práva. Jeho právní znalosti byly veliké, jak nám naši soudcové
praví.

Jemu Satan se pošklebuje, vysměváček:
A proto vynechal její jméno z prvního konceptu, avšak

nevynechal darů pro svou vnučku, pro své dcery, pro svou sestru,
pro své bývalé kumpány ve Stratfordu a v Londýně. A proto, když
na něho, jak se domnívám, naléhali, aby ji uvedl, odkázal jí svou,
ne nejlepší, jen druhou postel.

Punkt
Odkázaljísvou nenejlepší druhoujen nenejleppostel

odkázalpostel.
Ouvé!
„Milí venkované měli tenkrát málo svršků,“ poznamenal

John Eglinton, „jako mají dosud, jsou-li naše vesnická dramata
věrná skutečnosti.“

„Byl bohatým venkovským zemanem,“ řekl Štěpán, „měl
svůj erb a zboží ve Stratfordu, dům na Ireland Yard, byl kapitalista
akcionář, obchodní podnikatel a nájemce desátku. Chtěl-li, aby
zbytek svých nocí mohla přechrápati v pokoji, proč jí neodkázal
svou nejlepší postel?“

„Je jasné, že tu byly dvě postele, nejlepší a druhá,“ řekl
důvtipně druže Dobrý.
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„Separatio a mensa etthalamo“ zasekundoval mu Buck
Mulligan a dostalo se mu úsměvu.

„Starověk uvádí slavné postele,“ zavrčel Druhý Eglinton,
postelově se usmívaje. „Počkejte, hned.“

„Starověk uvádí onoho stagyritského školometa, lysého
pohanského mudrce,“ pravil Štěpán, „jenž umíraje ve vyhnanství,
dal svobodu otrokům a vybaviv je, splatil daň svým starým, v
závěti nařídil, aby byl pohřben vedle kostí své mrtvé ženy a
nazkázal svým přátelům, aby byli hodní k jedné jeho staré milence
(nezapomeňte na Nell Gwynn Herpyllis) a nechali ji žíti v jeho
vile.“

„Chcete říci, že tak zemřel?“ ptal se Druhý trochu starostlivě.
„Chci říci…“

„Zemřel na mol opilý,“ roztál věc Buck Mulligan. „Máz
malvazu je něco královského. Och, musím vám říci, co povídal
Dowden.“

„Co?“ otázal se Druhý Eglinton.
„William Shakespeare a spol., s. s r. o. William našeho lidu.

Podmínky sdělí E. Dowden, Highfield House…“
„Skvostné!“ vydechl Buck Mulligan zamilovaně. „Ptal jsem

se ho, co myslí o nařčení z pederastie, vznesenému proti našemu
bardovi. I zvedl ruce a povídá: Vše co lze říci jest, že život tenkrát
bujně proudil. Skvostné.“

Milostník.
„Smysl pro krásu nás vede na scestí,“ řekl krásný ve smutku

Druhý k ošklivému Eglintonovi.
Pevný John odvětil přísně:
„Lékař by nám mohl říci, co ta slova znamenají. Pečená

slepice vajec nenese.“
Tak tedy mluvíš ? Což chceš vyrvati mně, vyrvati nám palmu

krásy?
„A smysl pro majetek,“ řekl Štěpán. „Nakreslil Shylocka

podle vlastního svého hlubokého kapsáře. Syn obchodníka se
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sladem a půjčovatele peněz, jenž rovněž keťasil s obilím a na úrok
půjčoval peníze a za hladových nepokojů měl na sýpce
uschovávány celé sklady obilí. Jeho vypůjčovatelé jsou
pravděpodobně oni různí vašnostové, jež uvádí Chettle Falstaff,
mluvě o jeho poctivosti v obchodních stycích. Žaloval kolegu
herce k vůli penězům za několik pytlů sladu a za každý půjčený
peníz vymáhal na úrocích svou libru těla. Jak jinak by Aubreyův
podomek a divadelní posluha mohl zbohatnouti? Každá událost
přiháněla vodu na jeho mlýn. Shylock odpovídá židovským
štvanicím, jež následovaly po oběšení a rozčtvrcení královnina
felčara Lopeza, jehož židovské srdce mu bylo vyrváno z těla, ještě
než Icik dodýchal. Hamlet a Macbeth odpovídají nastoupení na
trůn skotského lžifilosofa, jenž měl sklon k pečení čarodějnic.
Ztracenou armádu vidíme v jeho pošklebku v Marné lásky snaze.
Jeho slavnostní hry, jeho královská dramata plují plnými plach-
tami po vlnách mafekingského nadšení. Vede se proces s
warwickshirskými jesuity a my máme teorii vrátného o
ekvivokaci. Z Bermud se vrátí lod Sea Venture a hra, kterou
Renan tolik obdivuje, uvádí na scénu Patsy Calibana, našeho
amerického bratrance. Co se týká víly Alžběty, jinak zrzavé Betky,
hrubé panny, která dala inspiraci k Veselým ženám windsorským,
nechť nějaký meinherr z Alemanie po celý život tápá po hluboce
skrytém smyslu v hlubinách košíku na prádlo.“

Mně se zdá, že mi to jde čím dál tím lépe. Teď jim namíchej
směs theologickofilologickou. Mingo, minxi, mictum, mingere.

„Dokaž, že byl žid,“ vyzval ho John Eglinton, pln očekávání.
„Tvůj studijní prefekt tvrdí, že patřil k svaté římské.“

Sufflaminandus sum.
„Byl zhotoven v Německu,“ odvětil Štěpán, „jakožto

přeborník ve francouzském lakování vlašských skand álů.“
„Člověk myriadostranného ducha,“ připomenul Dobrý.
„Coleridge ho nazval myriadostranným.“
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Amplius. In societate humana hoc est maximě necessarium
ut sít amicitia inter maltos.

„Svatý Tomáš,“ začal Štěpán.
„Ora pro nobis“ zaúpěl Mnich Mulligan a klesl na židli.
Tam naladil naříkavou runu.
„Pogue mahone! Akušla machři! Je veta po nás od dnešního

dne! Zajisté že veta po nás je.“
Každý se usmál svůj úsměv.
„Svatý Tomáš,“ řekl Štěpán, usmívaje se, „na četbě jehož

břichatých děl se kochám v originále, píše na jednom místě o
krvesmilství se stanoviska docela jiného než nová vídeňská škola,
o níž mluvil pan Magee a připodobňuje je po svém a velmi
zvláštním způsobu k lakomosti emoční. Chce říci, že o lásku,
kterou takto dáváme někomu tak pokrevně blízkému, hamižně
olupujeme někoho cizího, který, kdož ví, po ní snad lační. Židé,
které křesťané viní z lakoty, ze všech plemen nejvíce pěstují
sňatky mezi sebou. Obžaloby se činí v hněvu. Křesťanské zákony,
kterými byly vybudovány poklady židů (pro něž podobně jako
pro lollardy bouře znamenaly bezpečnost) spjaly také jejich city
ocelovými obručmi. Zdali jimi jsou hříchy nebo ctnosti, poví nám
sám milý pámbíček o soudném dnu. Ale člověk, který tak
houževnatě uplatňuje své tak zvané právo na své tak zvané dluhy,
bude houževnatě uplatňovati svá tak zvaná práva nad tou, kterou
nazývá svou ženou. Nikdo, pane posměváčku, nesmí požádati
jeho vola ani jeho ženy ani jeho služebníka ani jeho služebné ani
jeho osla.“

„Aniž oslice jeho,“ antifonoval Buck Mulligan.
„Mírnou vůli Willa si zde řádně podáváte,“ řekl mírný Dobrý

mírně.
„Čí vůli?“ prohodil Buck Mulligan sladce. „Začínáme si to

šmodrchat dohromady.“
„Vůle žití,“ filosofoval John Eglinton, „jest pro ubohou

Annu, Willovu vdovu, vůle umřití.“
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„Requiescat!“ zamodlil se Štěpán.
Co ze vší vůle jednati? Vyprchala dávno, dávno.
„Leží vystavena v strohé ztrnulosti, na oné druhé posteli po

nejlepší, zakuklená královna, byť i byste dokázal, že postel byla za
oněch dnů tak vzácnou, jako je dnes automobil a že vyřezávané
práce na ní byly divem sedmi farností. Na stará kolena se
seznámila s puritány (jeden bydlel v New Place a vypil máz
španělského vína, který mu město zaplatilo, avšak v které posteli
spával, nesluší se tázati) a zvěděla, že má duši. Čtla nebo si dala
čísti jeho lidové náboženské traktáty a měla je raději než Veselé
ženy a vypouštějíc na nočníku svou noční vodu, přemítala v
duchu Haklíčky pro kalhoty věřících a Nejduchovnější tabatěrku,
která i nejpobožnější duše rozkýchá. Venuši zkřivila rty modlitba.
Osten svědomí; hryzání svědomí. Je to věk vyžilého kurevnictví,
jenž tápe po svém bohu.

„Dějiny ukazují, že to je pravda,“ inquit Eglintonus
Chronologos. „Věk jde za věkem. Ale víme z úst nesporné
autority, že nejhoršími nepřáteli člověka jsou lidé z jeho vlastního
domu a z vlastní jeho rodiny. Cítím, že Russell má pravdu. Kolik
nám záleží na jeho ženě a otci? Já bych řekl, že pouze rodinní
básníci mají rodinný život. Falstaff nebyl rodinný muž. Cítím, že
onen tlustý rytíř je jeho nejvyšším výtvorem.“

Hubený, zvrátil se dozadu. Plachý, zapři své příbuzenstvo, ty
veledobrý. Plaše hoduje s bezbožnými, potají se zmocňuje poháru.
Jakýsi předek mu to poručil v ultonském Antrimu. Navštěvuje
ho tam o kvartálech. Pane Magee, prosím, je zde nějaký pán, jenž
chce s vámi mluvit. Se mnou? Je prý to váš otec, prosím. Dejte mi
mého Wordswortha. Vstupuje Magee Mor Mathew, drsný, hra-
natý, pačesatý chrapoun, v těsných spodkách se zapjatým
jazykem, dolejšky punčoch má umazané blátem desaterého lesa,
hůl z pláněte v ruce.

Tvůj vlastní? Zrtá tvého starého. Vdovce.
Chvátaje z veselé Paříže k jejímu špinavému brlohu, v němž
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umírala, dotkl jsem se na nábřeží jeho ruky. Jeho hlas, nová
vřelost v něm mluví. Ošetřuje ji Bob Kenny. Oči, které mi přejí
všeho dobrého. Ale nepoznávají mne.

„Otec,“ pravil Štěpán, bojuje s beznadějností, „jest nutné
zlo. Napsal tu hru v měsících, které následovaly po úmrtí jeho
otce. Tvrdí-li, že Shakespeare, šedivějící muž s dvěma vdavek
schopnými dcerami, s pětatřiceti lety života a padesáti lety
zkušeností za sebou, nel mezzo del cammin di no stra vita, je
holobradý student z Wittembergu, tedy musíte tvrditi, že jeho
pětasedmdesátiletá matka je vilnou královnou. Ne. Mrtvola Johna
Shakespeara nebloudí v noci po světě. Hodinu co hodinu hnije
více a více. Odpočívá v pokoji, zbavena otectví, odkázavši onen
mystický stav svému synovi. Boccacciův Calandrino byl první
a poslední muž, jenž se cítil těhotným. Otectví ve smyslu
vědomého plození je muži neznámo. Je to mystický stav,
apoštolské následnictví od jediného ploditele k jedinému
zplozenému. Na tomto tajemství a nikoliv na madoně, kterou
prohnaný italský intelekt hodil davům Evropy, je založena církev
a založena neochvějně, poněvadž podobně jako svět, makro i
mikrokosmos, je založena na prázdnu. Na nejistotě, na
nepravděpodobnosti. Amor matris, druhý pád podmětný a
předmětný, snad je jedinou pravdivou věcí v životě. Otectví snad
je právní fikcí. Kdo jest otcem kteréhokoliv daného syna, aby
kterýkoliv daný syn miloval jeho nebo on kteréhokoliv daného
syna?

Kam starého kozla míříš?
Už vím. Zavři pusu. Hrom do tebe! Mám důvody. Amplius.

Adhuc. Iterum. Postea.
Jsi odsouzen, abys tohle dělal?
„Jsou rozpojeni tělesnou hanbou tak úpornou, že kriminální

kroniky světa, potřísněné všemi ostatními druhy krvesmilstva a
bestiality, sotva zaznamenávají přestupků proti ní. Synové s
matkami, otcové s dcerami, lesbické sestry, lásky, jež se
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neodvažují vysloviti svého jména, synovci s babičkami, žalářní
vězňové s klíčovými dírkami, královny s výstavními býky.
Nezrozený syn kazí krásu linií: zrozený přináší bolest, rozštěpuje
lásku, přidává starostí. Je to muž: jeho růst znamená úpadek jeho
otce, jeho mládí je závist jeho otce, jeho přítel nepřítel jeho otce.“

V rue Monsieur-le-Prince jsem o tom přemýšlel.
„Co je spolu pojí v přírodě? Vteřina slepé říje.“ Jsem otec?

Kdybych byl?
Seschlá třaslavá ruka.
„Afričan Sabellius, nejsubtilnější ze všeho polního

živočišstva tvrdil, že otec je sám svým synem. Aquinský bulldog,
u něhož žádné slovo není nemožným, ho potírá. Nuže: jestliže
otec, jenž nemá syna, není otcem, může syn, jenž nemá otce, býti
synem? Když Rutlandbacon- southamptonshakespeare či jiný
básník stejného jména v komedii plné omylů psal Hamleta, nebyl
prostě jen otcem vlastního svého syna, nýbrž, nejsa již synem,
byl a cítil se otcem celého svého plemene, otcem vlastního svého
dědečka, otcem svého nezrozeného syna, který se, mimochodem
řečeno, nikdy nenarodil, neboť příroda jak ji chápe pan Magee,
má hrůzu před dokonalostí.“

Eglintonské oči, oživlé radostí, vzhlédly plašejasně. Vesele
pohlížel, veselý puritán, skrze pokroucenou eglantinu.

Lichotit. Zřídka sice. Ale lichotit.
„Sám vlastním otcem,“ řekl pro sebe Symmulligan. „Počkat.

Jsem s ůtěžkou. Mám v mozku nezrozené dítě. Pallas Athene!
Drama! Drama, toť to pravé. Dovolte, abych porodil!“

Sevřel svou bachratou kotrbu oběma porodu nápomocnýma
rukama.

„Co se týká jeho rodiny,“ pravil Štěpán, „jméno jeho matky
se zachovalo v lese ardenském. Z její smrti vyvážil výjev s
Volumnií v Koriolanu. Smrt jeho malého synka jest úmrtní výjev
mladého Artura v Králi Janovi. Hamlet, černý princ, je Hamnet
Shakespeare. Kdo jsou dívky v Bouři, v Periklovi, n Pohádce
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zimní noci, to víme. Kdo je Kleopatra, egyptský hrnec masa,
Kressida a Venuše, můžeme uhádnouti. Je tu však jiný člen jeho
rodiny, jenž je zaznamenán.“

„Děj se zamotává,“ řekl John Eglinton.
Quakerský knihovník, chvěje se, vešel po špičkách, vrz, jeho

maska, vrz, chvatně, vrz, rup.
Dveře zavřeny. Kobka. Den.
Poslouchají. Tři. Oni.
Já ty on oni.
Nuže, pánové.
ŠTĚPÁN
Měl tři bratry, Gilberta, Edmunda a Richarda. Gilbert, když

byl starý, vyprávěl kterýmsi urozeným pánům, že dostal zadarmo
volný lístek od pana Vyběrčího jednou o dobytčím trhu a viděl
svého vzácného bratra Wulla, divadelního spisovatele, v Londýně
v nějakém bojovném kuse s nějakým čoekem na zádech.

Gilbertova duše byla zaujata klobásami v divadle. Není
nikde: ale nějaký Edmund a nějaký Richard vystupují v dílech
sladkého Williama.

MAGEEGLINJOHN
Jména! Co záleží na jméně?
Já se také tak jmenuji, Richard, abyste věděli. Doufám, že

povíte něco hezkého o Richardovi, víte, mně k vůli.

BUCK MULLIGAN

(Smích).
(Piano, diminuendo).
I promluvil medikus Dick

ke kamarádu, mediku Davymu.

ŠTĚPÁN
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Z jeho trojice špatných Willů, podlých třasořitek, kterou
tvoří Jago, Richard, Hrbatý Edmund v králi Learovi, dva nesou
jméno ničemných strýců. Ba, posléze dotčená hra byla napsána
nebo psána, když jeho bratr Edmund ležel na smrtelném loži v
Southwarku.

DOBRÝ

Doufám, že Edmund to odnese. Nechci, aby Richard, můj
jmeno…

(Smích).

QUAKERLYSTER

(A tempo).
Ale ten, jenž o mé dobré jméno mne ošáliti…

ŠTĚPÁN

(Stringendo).
Vlastní jméno své, krásné jméno, William, ukryl do her, tu

jako statistu, tam jako clowna, podobně jako malíř staré italské
školy vsadil svou tvář do některého tmavého kouta svého plátna.
Odhalil je v sonetech, kde jest Willa až nadbytek. Jeho jméno
podobně jako Johnu O’Gauntovi je mu drahé, stejně drahé jako
erb, pro nějž hrbil hřbet, na černém dřevci zlatý oštěp se stříbrným
hrotem, honorificabilitudinitatibus, dražší než jeho sláva
největšího otřasatele jeviště celé země. Co je jméno? Toť otázka,
kterou si klademe v dětství, když píšeme jméno, které, jak nám
bylo řečeno, je naše. Při jeho narození se objevila hvězda, denní
hvězda, ohnivý drak. Svítila za dne na nebesích sama, jasnější než
Venuše v noci a v noci svítila nad deltou v Kasiopeji, ležatém
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souhvězdí, jež jest podpisem jeho iniciálky mezi hvězdami. Jeho
oči je pozorovaly, nízko položené nad obzorem, východně od
Medvěda, když chodíval mimo dřímotná letní pole o půlnoci,
vraceje se ze Shottery a z její náruče.

Oba ukojeni. Já také.
Neříkej jim, že mu bylo devět let, když zhasla.
A z její náruče.
Počkej, až se ti bude dvořiti a získá tě. Ano, zbabělče. Kdo se

ti bude dvořiti ?
Čti ve hvězdách Autontimerumenos, Bous

Stephanoumenos. Kde je tvá konfigurace? Štěpáne, Štěpáne,
valach ti netáhne.

S. D: sua donna. Gia: di lui. Gelindo risolve di non arriar S.
D…

„Co to je, pane Dedale ?“ otázal se quakerský knihovník.
„Byl to nebeský úkaz?“

„V noci hvězda,“ řekl Štěpán, „ve dne oblačný sloup.“ Co říci
dále?

Štěpán pohlédl na svůj klobouk, svou hůl, své boty.
Stefanos, má koruna. Můj meč. Jeho boty mi kazí formu

nohou. Koupit si nové. Díry v ponožkách. Také kapesník.
„Dovedete mnoho vykořistit ze jména,“ uznal John Eglinton.

„Vaše jméno je rovněž zvláštní. Myslím, že vysvětluje váš bizarní
humor.“

Můj Maggeeův a Mulliganův.
Vybájený umělec, sokolí muž. V let jsi se dal. Kam?

Newhaven — Dieppe, pasažér v mezipalubí. Do Paříže a zpět.
Čejka. Ikaros. Pater, ait. Mořem urousená, padlá, převalovaná.
Čejka jsi. Čejka je.

Dobrý, klidný, dychtivě zvedl svou knihu, aby řekl:
„To je velmi zajímavé, neboť, víte, onen bratrský motiv se

vyskýtá také ve starých mythech. Přesně jak pravíte. Tři bratří
Shakespearové. Také v Grimmovi, víte v jeho pohádkách. Třetí
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bratr, který pojímá za choť šípkovou princeznu a získává největší
statek.“

Nejlepší z bratří Dobrých. Dobrý, lepší, nejlepší.
Quakerský knihovník přikročil, zastavil se blíže.
„Rád bych věděl který bratr podle vás… Rozuměl-li jsem

dobře, tvrdíte, že s jedním z těchto bratří něco nebylo v pořádku
… Ale snad předbíhám ?“

Přistihl se při činu: pohlédl na všechny: Opanoval se.
Od dveří zvolal zřízenec:
„Pane Lystře! Páter Dineen by si přál…“
„Ó! Páter Dineen! Hned.“
Rychle vrzaje, hned rychle zmizel.
John Eglinton nesklonil kord.
„Tak co,“ řekl. „Povězte, co chcete říci o Richardovi a

Edmundovi. Nechal jste si je na konec, že ano?“
„Žádal-li bych vás, abyste nezapomněli oněch dvou

urozených příbuzných, ujce Richieho a ujce Edmunda,“
odpověděl Štěpán, „myslím, že bych na vás žádal snad příliš
mnoho. Na bratra se zapomene tak snadno jako na deštník.“

Čejka.
Kde je tvůj bratr. Lékarnický dům. Můj brus. On, pak Cranly

Mulligan: teď tihle. Řeči, řeči. Ale jednat. Jednat podle řeči.
Posmívají se, aby tě vyzkoušeli. Jednat. Jednat na výzvu.

Čejka.
Omrzel se mi už hlas můj, hlas Esauův. Mé království za

sklenku.
Nuže, vpřed.
„Namítnete snad, že ta jména již byla v kronikách, z nichž

čerpal látku k svým dramatům. Proč vzal zrovna je a ne jiné?
Richard, čubčí syn, hrbáč, zrůda, se uchází o ovdovělou Annu
(co ji záleží na jméně?), dvoří se jí a získává ji, čubčí syn veselou
vdovu. Richard dobyvatel, třetí bratr, přišel po Williamovi
dobytém. Ostatní čtyry dějství onoho kusu visí chabě na onom
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prvním. Ze všech jeho králů je Richard jediný král, kterého
nebere pod ochranu Shakespearova úcta, spasný anděl světa.
Proč je vedlejší zápletka v Králi Learovi, v níž vystupuje Edmund,
vyňata ze Sidneyovy Arkadie a vlátána do keltské legendy, jež je
starší než dějiny ?“

„Takový byl Willův způsob,“ hájil ho John Eglinton. „Dnes
bychom ovšem nedali dohromady nordickou sagu s výňatkem z
románu George Mereditha. Que voulezvous? jak by řekl Moore.
Čechy klade na mořský břeh a jeho Odysseus cituje Aristotela.“

„Proč ?“ odpověděl sám Štěpán. „Poněvadž motiv falešného
či uchvatitelského či cizoložného bratra neb všeho trojího v
jednom je pro Shakespeara tím, čím chudí nejsou: je pořád s ním.
Tón vypuzení, vypuzení ze srdce, vypuzení z domova, zaznívá
nepřetržitě od Dvou šlechticů veronských dále až do chvíle, kdy
Prospero zlomí svou hůl, zakope ji několik provazců do země a
utopí svou knihu. Zdvojuje se uprostřed jeho života, obráží se
v jiných, opakuje se, protasis, epitasis, katastasis, katastrofa.
Opakuje se poznovu, když jest blízek hrobu, kdy jeho provdaná
dcera Susan, odnož starého kořene, jest obviňována z cizoložství.
Byl to však jeho prvotní hřích, jenž zatemnil jeho rozum, oslabil
jeho vůli a zanechal v něm silný sklon k špatnému. To jsou vlastní
slova knížat biskupů v Maynooth: prvotní hřích a podobně jako
prvotní hřích, spáchaný jiným, v jehož hříchu hřešil též on. Lze
to čísti mezi řádky jeho posledních psaných slov, je to vtesáno v
kámen na jeho náhrobku, pod nějž nesmějí její čtyry kosti býti
uloženy. Nezvětralo to věkem. Krása a mír toho nezahladily.
Vyškytá se to v nespočetných obměnách všude po světě, který
vytvořil, v Mnoho povyku pro nic, dvakrát v Jak se vám líbí, v
Bouři, v Hamletovi, ve Větě za vetu a ve všech ostatních hrách,
kterých jsem nečti.“

Zasmál se, aby vyprostil svého ducha z poroby svého ducha.
Soudce Eglinton shrnul:
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„Pravda je uprostřed,“ prohlásil. „Jest princem a je duchem.
Je všechno v jednom.“

„Je,“ řekl Štěpán. „Hoch dějství prvního je zralý muž dějství
pátého. Všechno všude. V Cymbelinu a v Othellovi je kuplířem
a paroháčem. Jedná a dává se vésti. Milovník ideálu či perverse
zabíjí podobně jako José skutečnou Carmen. Jeho neúnavný
intelekt jest blázen Jago, jenž neustále dychtí, aby mouřenínství v
jeho osobě trpělo.“

„Kuku! Kuku!“ zakukal kukač Mulligan dvojsmyslně. „Ó,
slovo strachu.“

Temná kupole přijala, vrátila zpět.
„A jaká postava je Jago!“ zvolal nezdolný John Eglinton.

„Vzato kol dokola, má Dumas fils (či je to Dumas pere?) pravdu.
Po Bohu stvořil Shakespeare nejvíce.“

„Nenalezl radosti v muži a v ženě také ne,“ řekl Štěpán. „Po
dlouhém životě nepřítomnosti se vrací do koutka země, kde se
nerodil, kde byl vždycky, muž a chlapec, jako němý svědek a tam
se jeho životní pout skončila, tam zasadil do země svou moruši.
Pak umírá. Pout je dokonána. Hrobníky jest zahrabán Hamlet
pěre a Hamlet fils. Posléze král a princ alespoň v smrti za
doprovodu vhodné hudby. A třebaže zavražděn a zrazen, je
oplakáván všemi křehkými něžnými srdci, neboť ať u žen
dánských nebdublinských smutek po mrtvých je jediným
manželem, od něhož se nechtějí dáti rozvésti. Vezměte, chcete-
li, epilog, podívejte se na něj déle: prosperita Prosperova, dobrý
člověk odměněný, Lizzie, dědečkův milostný drobeček a ujec
Richie, špatný člověk, básnickou spravedlností odeslaný na
místo, kam přicházejí špatní négrové. Mistrná opona. Našel ve
světě vnějším jako skutečnost to, co bylo ve světě vnitřním jako
možnost. Maeterlinck praví: Otevrel-li by dnes Sokrates dveře
svého domu, našel by mudrce seděti na svém domovním prahu.
Vyšel-li by dnes ven Jidáš, k Jidášovi by tíhly jeho kroky. Každý
život je z mnohých dnů, den po dni. Procházíme se sebou Sa-

JAMES JOYCE

252
www.eknizky.sk



mými, potkáváme lupiče, duchy, obry, starce, mladé ženy
manželky, vdovy, bratry, soupeře v lásce. Ale vždycky potkáváme
sebe. Divadelní spisovatel, který sepsal foliant tohoto světa a
sepsal jej špatně (napřed nám Jím bylo dáno světlo a slunce až
o dva dny později), pán věcí takových, jaké jsou, jemuž většina
římských katolíků říká dio boia, katanský bůh, je nepochybně
vším všude v nás všech, pacholek a řezník a byl by též i kuplířem
a paroháčem, kdyby nebylo toho, že v ekonomii nebeské,
předpověděné Hamletem, už není sňatků, neboť oslavený člověk,
androgynní anděl, je manželkou sám sobě.“

„Eureka!“ vzkřikl Buck Mulligan. „Eureka!“
Náhle ošťastněn vyskočil a dlouhým sáhem se ocitl u stolu

Johna Eglintona.
„Smím?“ pravil. „Hospodin promluvil k Malachimu.“ Jal se

něco škrábati na lístek papíru.
Vzít si několik lístků papíru se stolu, až odsud půjdu.
„Ti, kdož jsou v stavu manželském,“ řekl Dobrý,sladký

hlasatel, „všichni kromě jednoho mohou žíti,žijtež. Ostatní
zůstanou, jak jsou.“

Zasmál se, nejsa v stavu manželském, na Johannesa
Eglintona, artium baccalaureum.

Bez pout manželských, nezamilovaní, ostražití před lečkami,
za noci listují-přemílají každý své anotované vydání Zkrocení zlé
ženy.

„Jste sama šalba,“ řekl bez obalu John Eglinton Štěpánovi.
„Přivedl jste nás všechny sem, abyste nám ukázal francouzský
trojúhelník. Věříte sám své teorii?“

„Ne,“ řekl Štěpán obratem.
„Nehodláte ji sepsat?“ otázal se Dobrý. „Měl byste z ní udělat

dialog, víte, jako jsou platonské dialogy, které psal Wilde.“
John Eclecticon se obojetně usmál.
„Nuže,“ řekl, „je-li tomu tak, nevidím, proč byste měl

očekávat, že dostanete zaplaceno za něco, čemu
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sám nevěříte. Dowden je přesvědčen, že v Hamletu je nějaká
záhada, ale víc nechce říci — Herr Bleibtreu, s kterým se Piper
setkal v Berlíně a jenž pracuje na rutlandské hypotese, je
přesvědčen, že to tajemství je skryto ve stratfordském pomníku.
Povídal Piper, že hodlá navštíviti nynějšího vévodu a dokázati
mu, že dramata napsal jeho předek. Bude to překvapení pro jeho
jasnost. Ale ve svou teorii věří.“

Věřím, o Hospodine, pomoziš mé nevíře. To jest, pomoz mi
věřiti, či pomoz mi nevěřiti ? Egomen. Kdo má nevěřili. Ten
druhý.

„Vy jste jediný přispívatel do Dany, který za svou práci žádá
stříbrných. Ostatně nevím, jak bude s příštím číslem. Fred Rayen
v něm chce místo pro nějaký hospodářský článek.“

Fraidrine. Dva stříbrné peníze mi půjčil. Pro nejhorší.
Hospodářské otázky.

„Za jednu guineu,“ řekl Štěpán, „můžete uveřejnili tuto
rozmluvu.“

Buck Mulligan vstal od svého smíchu škrábání, směje se: a
pak řekl vážně, sladě uštěpačnost:

„Navštívil jsem barda Kinche v jeho letním sídle v Upper
Mecklenburgh Street a zastihl jsem ho hluboko pohříženého do
Summy contra gentiles ve společnosti dvou kapavčitých dam
Nelly Freshové a Rosalie, kurvy z uhelného nábřeží.“

I natáhl patnáctky odtud.
„Pojd, Kinchi. Pojd, bludný Aengu ptáků.“
Pojd, Kinchi, sežral jsi všechno, co jsme nechali. Ano.

Předložím ti vlastní tvé výměty a odpadky.
Štěpán se zvedl.
Život je z mnohých dnů. Všechno má konec.
„Uvidíme se dnes večer,“ řekl John Eglinton. „Natře ami

Moore povídal, že Malachi Mulligan určitě musí přijít.“
Buck Mulligan zatřepal ve vzduchu svou stuhou a panamem.
„Monsieur Moore,“ řekl, „lektor francouzského písemnictví
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pro irskou mládež. Přijdu tam. Pojd, Kinchi, bardové musí píti.
Dovedeš jít rovno?“

Se smíchem se…
Chlastat do jedenácti. Irská tisíc a jedna noc.
Hulvát.
Štěpán se ubíral za hulvátem.
Jednou v národní knihovně jsme měli spor. Shakes. Za jeho

sádelným hřbetem jsem šel. Šlapu mu na kuří oka.
Štěpán pozdravil a pak všecek kormutliv následoval

hulvátského šaška z klenuté kobky do krušivého denního světla
bez myšlenek.

Co nového jsem zvěděl? Od nich? Ode mne?
Jako Haines teď jdu.
Síň stálých studentů. Do seznamu studentů parafuje Cashel

Boyle 0’Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell své mnohoslabiěné
jméno. Detto: Měl Hamlet zdravý rozum? Lebeda quakerova u
pobožném knižním rozhovoru s velebníčkem.

„Račte, prosím… Bude mne velice těšiti…“
Rozveselený Buck Mulligan dumal pro sebe spokojeným

šeptem, pokyvuje pro sebe:
„Spokojený zadek.“
Turniket.
Je to…? Klobouk s modrou stuhou… Nedbale píše… Co?

Díval se?
Točité zábradlí; hladce sklouznuvší Mincius.
Puck Mulligan, pod přilbou panama, šel krok co krok,

jambuje, trilkuje.
Johne, Johne Eglingtone, Johne můj, kdy uvedeš hezkou

žínku v domov svůj ?
Brebentil do vzduchu:
„Ó, ten bezbradý Číňan! Čin Džon Eg Lin Ton. Zašli jsme

k nim do jejich malého divadélka, Haines a já, v instalatérském
domě. Naši herci tvoří Evropě nové umění podobně jako Řekové
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nebo M. Maeterlinck. Divadlo Abbey! Čichám veřejný pot
mnichů.“

Vyplivl se na plno.
Zapomněl: stejně jako zapomněl na výprask, který dostal od

všivého Lucy. A opustil svou femme de trente ans. A proč se mu
nenarodily žádné jiné děti? A jeho první dítě dceruška ?

Pozdě bycha. Vrať se.
Přísný eremita je dosud tam (má svůj koláč) a líbezný jinoch,

rozkošný milostník, Faidonův krásný vlas, k laškování stvořený.
He… jen he jsem… chtěl… zapomněl jsem… že…
— Byli tam Longworth a M’Curdy Atkinson…
Buck Mulligan si křepče vykračoval, trilkuje:
Já zřídka jdu tmavou uličkou, neb slyším vojáka s děvečkou,

už se v mých myšlenkách vynoří on, milý F. M’Curdy Atkinson.
Týž, který dřevěnou nohu měl, suknici plandavou, že sotva

šel. Jenž nikdy nemohl žízeň svou ulít, bez brady Magee se nemohl
culit. Majíce náramný vítr z ženění Holdují, co síly stačí, jim
samoprznění.

Jen dále. Poznej sama sebe.
Zastavil se pode mnou, posměváček se dívá na mne.

Zastavím se.
„Žalostný komediante,“ úpěl Buck Mulligan. „Synge přestal

nositi černé šaty, aby vypadal podle přírody. Pouze vrány, kněží a
anglické uhlí jsou černé.“

Přes jeho rty se perlil smích.
„Longworthovi se udělalo hrozně zle,“ řekl, „když přečtl, co

jsi napsal o staré meluzině Gregoryové. Ó ty inkvisiční židovský
jezovitský mazavko! Opatří ti práci u novin a ty ji sežereš za její
blbiny jako drožkářskou kobylu. Copak jsi nemohl použít
Yeatsova knifu.“

Zase vykročil a sestupoval dolů, šklebě se, prozpěvuje a ladně
mávaje pažemi.
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„Nejkrásnější kniha jež u nás vyšla v naší době. Člověk
bezděky myslí na Homéra.“

Zastavil se u dolního konce schodů.
Pojal jsem myšlenku pro drama pro komedianty, řekl

slavnostně.
Sloupová maurská síň, propletená stíny. Konec maurskému

tanci o devíti osobách s oindexovanými čapkami.
S líbeznými modulacemi hlasu čtl Buck Mulligan svou

tabulku: v v
Každému jeho zena
Líbánky do hrsti

(národní immoralita ve třech orgasmech).
Napsal
Vajkáč Mulligan.

Se šťastlivým zazubením tatrmana se obrátil k Štěpánovi.
„Myslím, že maska je průhledná. Ale poslyš.“
Čtl marcato:
Osoby:

TOBY MASTURBINSKI (ruinovaný Polák).
VOHON (zákeřný lupič).

MEDICUS DICK
MEDICUS DAVY

MATKA GROGANOVÁ (bába vodařka).
NELLY FRESHOVÁ

A
ROSALIE (nevěstka z uhelného nábřeží).

Smál se, hlavou kýval se strany na stranu, kráčel dále, za ním
následoval Štěpán: a rozmarně vyprávěl stínům, duším lidí:

„Ach, tenkrát večer v Camden Hall, když dcery Erinu si
museli zvednout sukničky, aby tě překročily, když jsi ležel ve
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svých morušobarevných, mnohobarevných, mnohomnohostních
blinách!“

„Nepovinnější syn Erinu,“ řekl Štěpán, „pro něhož je kdy
zvedly.“

Chystaje se projíti dveřmi, ucítil někoho vzadu, odstoupil
stranou.

Rozejít se. Teď chvíle. Kampak? Kdyby Sokrates dnes otevřel
dveře svého domu, kdyby Jidáš vyšel dnes večer z domu. Proč? To
leží v prostoru, kam časem musím přijití, nevyhnutelně.

Má vůle: jeho vůle, která stojí proti mně. Oceány mezi nimi.
Mezi nimi vyšel ven muž, uklonil se, pozdravil.
„Ještě jednou poklona,“ řekl Buck Mulligan.
Portál.
Zde jsem pozoroval ptáky, číhaje na věštbu. Aengus ptactva.

Přicházejí, odcházejí. Včera v noci jsem lítal. Lehce jsem lítal. Lidé
si divili. Ulice plná nevěstek za mnou. Sladkoplodý meloun mi
podal. Jen dále. Uvidíš.

„Věčný žid,“ pošeptal Buck Mulligan s šaškovskou hrůzou.
„Viděl jsi jeho pohled? Podíval se na tebe, jako by se mu tebe
chtělo. Mám z tebe strach, starý námořníku. O Kinchi, jsi v
nebezpečí. Dej si vycpat vzadu kalhoty.“

Způsoby oslafordské.
Den. Slunce jako kolo trakaře nad obloukem mostu.
Před nimi se ubíral černý hřbet. Pardálí krok, dolů, ven

branou, pod ostny padací mříže.
Následovali ho.
Urážej mne dále. Mluv dále.
Vlídný vzduch ohraničoval domovní rohy v Kildare Street.

Nikde ptáka. S hřebenů domů sestupovaly dva chocholy kouře,
čeřily se a v proryvech mírného větru se mírně rozplývaly.

Přestaň usilovati. Pokoj druidských kněží Cymbelina,
hierofantický: ze širé země oltář.

JAMES JOYCE

258
www.eknizky.sk



Chválu vzdejmež bohům
a točitý dým nechť stoupá k jejich nozdrám

s posvátných našich oltářů.
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