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Jednou v Jeseni

. . . Jednou v jeseni byl jsem ve velmi nepohodlném a
nepříjemném postavem: v městě, do něhož jsem byl
zrovna přišel, a ve kterém jsem neměl jediného známého
člověka, — octnul jsem se pojednou bez krejcaru v kapse a
bez přístřeší.

Prodal jsem v prvních dnech z oděvu všecko, čeho
jsem jen trochu mohl postrádat, a odešel jsem z města
v prostranství, kterým říkali „Oustí“. Bylo tam přístaviště
parníků a v období, kdy se provozovala plavba, kypíval
tu rušný život; leč nyní bylo prázdno a ticho, poněvadž
nadcházely poslední dni říjnové.

Vláčeje nohy po zavlhlém písku a rozhlížeje se
žádostivě po něm, pln touhy, abych v něm objevil nějaký
zbytek potraviny, potuloval jsem se osamělý mezi pustými
staveními a trhovními Stánky, přemýšleje potichu o tom,
jak je to pěkné, jsme-li syti.

Je možno za daných kulturních poměrů daleko snáze
ukojiti hlad duševní nežli hlad tělesný. Touláte se ulicemi,
všude vás obklopují budovy nikoli nepěkného zevnějšku,
a — možno vším právem říci — že nikterak nedostatečně
zřízené i uvnitř; — to vše vás může naplniti potěšlivými
myšlenkami o stavitelství, o zdravotnictví a ještě o
mnohém jiném, zařízeném moudře a velce. Potkávají vás
měkce a teple odění lidé, — jsou uctiví, z delikátnosti se
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vám vyhýbají, neboť nechtějí seznati smutné pravdy vaší
existence. Bůh ví, že duše hladového člověka se vždycky
lépe a zdravěji živí, než duše lidí sytých —: hle
okolnost,které je možno využitkovati jako velmi
rozumného důvodu ve prospěch oněch sytýchlň! . . .

*
Nadcházelo k večeru, poprchávalo a se strany severní

vál prudký vítr. Pohvizdoval si v pustých krámech a v
trhovních budkách, šlehal vlhkými kapkami v prkenné
okenice hostinských oken, a pod jeho nárazy pěnily se
vlny řeky, šumivě se plouhaly do pobřežního písku
metajíce vysoko své bělostně zpěněné hřbety; družka
družku rychle předstihujíc ubíhala vlna za vlnou, a všecky
se doháněly prchajíce v kalnou, šedivou dál.

Zdálo se, že řeka pociťuje blízkost zimy a že utíká
kamsi daleko ze strachu před pouty ledu, do nichž ji mohl
ještě téhož večera uvrhnouti severák. Obloha byla těžká
a mračná, bez přestání se s ní snášely okem sotva
rozeznatelné kapičky deště, a tuto ponurou elegii přírody
kolem zvyšovaly ještě dvě znetvořené, olámané vrby a u
jejich kořenů dnem vzhůru obrácená loďka.

Převržená loďka s prolámaným dnem … a studeným
větrem drásané stromy, smutné a staré . . . Všecko kolem
smeteno, bezlidno a mrtvo, a nebe prolévá vlhké slzy.
Pusto a zamračeně bylo kolkolem — zdálo se, že vše
odumírá … a brzy zůstanu na živu jen já sám, ale i na mne
čeká chladná smrt.
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A mně bylo tenkráte osmnáct roků — nejkrásnější čas
umírati!

Chodil jsem, chodil po chladném, vlhkém písku
jektaje trylkovitě zuby hladem a zimou — a pojednou v
marném hledání něčeho, co bych mohl dát do úst, zašed
za jednu boudu, spatřil jsem na zemi skrčenou ženskou
postavu, v šatech promoklých deštěm a pevně se
přilepivších na skloněná ramena. Zastavil jsem se nad ní a
díval se, co dělá. Ukázalo se, že vyhrabává rukama v písku
jámu, podrývajíc se takto pod jednu z bud.

„Proč to děláš?“ otázal jsem se, přisednuv si k ní na
bobek.

Tiše vykřikla a vyskočila.
Nyní, když stála, hledíc na mne svýma do široka

rozevřenýma, šedýma očima, plnýma strachu — viděl
jsem, že je to děvče v mých letech s velice hezkou
tvářinkou, která byla však, bohužel, znetvořena třemi
velkými modřinami. To hyzdilo tvářinku, třeba že byly
ony modřiny rozloženy s nevšední symetrií — po jedné,
skoro stejně veliké, pod každým okem, a třetí, větší, na čele
zrovna nad kořenem nosu. V té souměrnosti bylo zřít práci
umělce, který se velmi dobře vyznal v kažení lidské tváře.

Děvče se na mne dívalo a strach jí nenáhle v očích
pohasínal. .. Potom si otřepalo písek s rukou, poopravilo si
na hlavě kartonový šátek, přikrčilo se a řeklo:

„Ty bys taky asi jedl? . . . Nu tak tedy hrab . . . já už
nemohu… Tam (a při tom kývnula rukou na boudu) je
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jistě chléb … a snad i nějaká uzenina. V té boudě se ještě
prodává.“

Počal jsem hrabat rukama …. A ona pak, trochu
sečkavši a odpočinuvši si, podívala se na mne, přisedla a
začala mi pomáhat.

Pracovali jsme mlčky. Nemohu dnes říci, zda. jsem si
v onu chvíli vzpomínal na trestní zákoník, na mravnost, na
vlastnictví a na jiné věci, na něž se má mysliti podle nároru
mnohých zkušených lidí v každém životním okamžiku.
Chtěje býti dle možnosti pravdomluvný, musím se
přiznati, že pokud se mi zdá, byl jsem do své podkopnické
práce tolik zahloubán, že jsem zapomněl na všecko ostatní,
mimo to, co by as mohlo být v oné boudě . . .

Svečeřilo se. Tma — vlhká, zatuchlá, zimlavá — kolem
nás pořáde houstla. Vlny šuměly jaksi temněji než dřív a
déšť bubnoval zvučněji a silněji na prkna boudy . . . Kdesi
už ozval se chrastivý zvuk řehtačky nočního hlídače . . .

„Má to podlahu nebo ne?“ otázala se mne tiše moje
pomocnice. Nerozuměl jsem, co tím chce říci, a mlčel
jsem.

„Povídám, má ta bouda podlahu? Má-li, tu se
nadarmo dřeme. Vyhloubáme jámu, ale ze spodu budou
ještě prkna … Jak je odtrhneš? To raději ukroutit zámek .
. . zámek je beztoho slabý . . .“

Dobrý nápad zřídka kdy zalehne do ženské hlavy; —
ale jak vidíte, někdy se to přihodí přece . . . Vždycky jsem
si vážil dobrých nápadů, a snažil jsem se užívati jich podle
možnosti ke svému prospěchu.
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Nahmatal jsem zámek a škubnuv jím vytrhl jsem jej
i se vším všudy . . . Moje přítelkyně se mžikem sehnula,
vklouznuvši jako had do otevřeného, čtyřhranného
vchodu boudy. Odtamtud jsem zaslechl její uznalou
pochvalu:

„Chlapíkl“
Jediná maličká pochvala z ženiných úst je mi dražší

než celý dithyramb se strany mužovy, i kdyby onen muž
byl výmluvnější všech starověkých i novověkých řečníků
dohromady. Ale tenkráte jsem byl v náladě ne zrovna
nejpřívětivější, a proto nevšimnuv si přítelkyniny
pochvaly, zeptal jsem se jí pouze krátce a se strachem:

„Je tam co?“
Ona mi počala jednotvárným hlasem vypočitá- vati

svoje objevy:
„Koš s lahvemi . .. Prázdné pytle . . . Deštník . . .

Železná bečička . . . “
To všecko nebylo k jídlu. Cítil jsem, jak mi má naděje

pohasíná. V tom se však ozval nadšený výkřik:
„Aha! Tu je!“
„Kdo?“
„Chléb . . . Bochník … Jen že je vlhký! Chytej!“
K mým nohám se zakutálel bochník chleba, a za ním

ona, má rozkošná přítelkyně . . . Rychle jsem si kousek
odlomil, strčil do úst a žvýkal .. . žvýkal . . .

„No tak, dej mi taky! … A také musíme odtud . . .
Kam bychom šli?“
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Ona se pátravě zadívala do tmy pohlížejíc na všecky
strany. Bylo tma, mokro, déšť šuměl.

„Tamhle je převrácená loďka . . . Nechceš tam?“
„Třeba.“
I šli jsme, odiamujíce cestou kus po kuse se své kořisti

nacpávajíce si tím ústa. Déšť houstl, řeka hučela, a odkudsi
z dálky nesl se k našim uším táhlý, posměšný hvizd, jakoby
kdosi veliký, který se nikoho nebojí, pískal na ten
pozemský pořádek i na ten ošklivý podzimní večer i na
nás oba, toho večera hrdiny .. . Srdce bolestně nylo tímto
táhlým hvizdem; ale přes to jsem jedl chtivě, a v tom za
mnou nezůstávala ani dívka, která mi kráčela po levici.

„Jak pak ti říkají?“ optal jsem se jí náhle pro nic za nic.
„Nataša,“ odpověděla mi krátce, mlaskajíc hlasitě.
Podíval jsem se na ni a srdce se mi bolestně sevřelo.

Pohlédl jsem před sebe do tmy, a v tom se mi zazdálo, že
ironická tlama mého osudu se na mne záhadně a chladně
usmívá.

*
… Po dřevě člunu stékal déšť neúnavně, a jeho

jemňoučké šumění přivolávalo smutné myšlenky; i vítr
svištěl zalétaje do skulin prolomeného dna — do otvoru,
kde sebou zmítala nějaká tříštka, třepetala se a vrzala
neklidným, žalostným zvukem. Říční vlny pleskaly do
břehu a zvučely tak monotónně a smutně, jakoby
vypravovaly o čemsi nevýslovně nudném a beznadějném
a těžkém, co se jim zprotivilo až do omrzení, o čemsi,
od čeho by nejraději už byly utekly, ale o čem přece jen
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musí vyprávět. Šumění dešťových kapek slévalo se s jejich
pleskáním, a všecko to plulo nad převrácenou loďkou jako
vzdech — jako táhlý, nekonečný, smutný povzdech země,
která je už uražena i znavena tím věčným střídáním
jasného a teplého léta — s chladným, mlhavým a vlhkým
podzimkem. A vítr se neustále honil nad pustým břehem a
nad zpěněnou řekou, honil se a zpíval unylé písně . . .

Prostora pod loďkou byla beze všeho pohodlí. Bylo
tam těsno, vlhko, a proraženým dnem zatékaly na nás
drobné, chladné kapičky deště . . . vnikaly proudy větru . .
. Seděli jsme mlčky a chvěli se zimou.

Pamatuji se, že se mi zachtělo spát. Nataša se opřela
zády o stěnu lodice skrčivši se v malé klubíčko. Objavši
rukama kolena, opřela o ně bradu a zadívala se upřeně na
řeku, rozevřevši do široka oči . . . V bílé skvrně její tváře
zdály se býti ohromnými od modřin, které se pod nimi
temnily. Ona se nehýbala, a ta nehybnost a mlčení — cítil
jsem to — znenáhla ve mně budí víc a víc jakéhosi strachu
ze sousedky . .. Chtělo se mi s ní pohovořit, ale nevěděl
jsem, jak začít.

Ona promluvila sama.
„Jaký proklatý život!” — jasně, výrazně a s hlubokým

přesvědčením v tom svého hlasu pronesla.
Ale nebylo v tom žaloby ani stesku. V těch slovech

bylo příliš mnoho lhostejnosti, aby byla mohla být
stesknutím. Bylo to prosté zamyšlení člověka. Zamyslil
se, jak uměl, zamyslil se a přišel ke známému důsledku,
který také pronesl nahlas, a proti němuž jsem nemohl nic
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namítat nechtěje býti sám proti sobě. Proto jsem mlčel. A
ona, jakoby mne tu ani nebylo, seděla nehnutě dál.

„Raději pojít než takto ..promluvila zase Nataša,
tentokráte tiše a melancholicky. A zase nezvučelo v jejích
slovech ani stínu obžaloby. Bylo zřejmo, že člověk
zamysliv se o svém životě, pohlédl na sebe s úplným
klidem, došed k pevnému přesvědčení, že proti
posměškům života nemůže zhola nic jiného učinit, než
pouze „pojít“.

Bylo mi pojednou nevýslovně trpce a bolestno z
tohoto ujasněného přemýšlení; ucítil jsem, že budu-li ještě
nějakou chvilku mlčet, že se najisto rozpláču .. . A za to
bych se byl před ženou nevýslovně styděl . . . tím spíš, že
ona neplakala. Rozhodl jsem se, že k ní promluvím.

„Kdo tě to tak zbil?“ — otázal jsem se, nevymysliv si
nic rozumnějšího a delikátnějšího.

„Ah, to všecko Paška!“ odpověděla přímo a hlasitě.
„A kdo je to?“
„Můj milý . . . Jeden pekařský . . .“
„Bije tě často? . . .“
„Napije-li se, tak tedy i bije . . . Často!“
A pojednou přitulivši se ke mně, počala mi vy-

pravovati o sobě, o svém Paškovi a o vzájemném k sobě
poměru. Ona je „z těch, které chodí ulicemi …“ a on,
Paška, je pekařský tovaryš se zrzavými vousisky. On hraje
velmi krásně na harmoniku. Chodíval k nim do „závodu“,
a jí se velice zalíbil, protože je to člověk veselý a chodí si
čistě. Má kamizolu za patnáct rublů a botky s knoflíčky.
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Proto se do něho zamilovala a on se stal jejím bankéřem.
A stav se jejím bankéřem, tu dělal to, co jiní: obíral ji o
všecky peníze, které si vydělala na cukroví, a opiv se, bil ji
. . . ale to by ještě nic nebylo … leč on začal se tahati ještě
s jinými děvčaty a to zrovna jí před očima . . .

„Ne, není tohle urážka? Což jsem snad horší druhých?
To je jen, aby se mi posmíval, podlec! Předevčírem jsem
si vyprosila u madame dovolení, přišla jsem k němu, a u
něho sedí opilá Duňka. A on je taky pod boží obraz. Já mu
povídám:

jň„Lump jsi ty, bídák, mizera!“
A on mne pak takhle zmaloval. Kopal mne, a i za

vlasy mne tahal . . . všemožně. A to by ještě nic nebylo
… ale on na mně i šaty roztrhal . . . co nyní? Takhle se
přece nemohu vrátit k madame! Všecko mi roztrhal: i šaty
i kabátek . . . byl dočista nový . . . dala za něj pětku! I šátek
s hlavy strhl … Pane bože, co si teď počnu?“ zahořekovala
pojednou tesklivým, rozechvělým hlasem.

A vítr skučel a vyl, stávaje se stále prudčím a
mrazivějším … Mé zuby počaly znovu o sebe narážet. A
ona se také začala přikrčovati zimou přitulivši se ke mně
tak úzce, že jsem viděl po tmě i lesk jejích očí.

„Jací to ničemové jste, vy mužští! Všecky bych vás
roztrhala, zmrzačila vás ! Kdyby některý z vás dodělával,
do huby bych mu plivla a nic ho nelitovala! Podlá banda
jste! Žebráte, otrocky žebráte na nás, lísáte se jako bídní
psi, a jak se vám některá ženská poddá, už je hotova!
Osedláte si ji, kopnete do ní . . . Šejdíři jste, prašivci!“
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Nadávala velmi květnatě, ale v nadávkách jejích
nebylo síly: nezvučelo v nich ani zloby ani nenávisti k
těm šejdířům a prašivcům. Byl vůbec její hlas v poměru
k obsahu řeči až nepřirozeně klidný a velmi chudičký v
tónech.

Leč to všecko působilo na mne silněji než sebe
krásnější a sebe přesvědčivější pessimistické knihy a řeči,
kterých jsem před tím přečetl i vyslechl mnoho, a které
ještě dodnes slýchám a pročítávám. A to proto, že — jak
víte — je agonie umírajícího člověka vždycky daleko
přirozenější a silnější, než nejpřesnější a nej umělečtější
popisy smrti.

Bylo mi nedobře — jistě že více od zimy než z řečí mé
spoluobyvatelky. Tiše jsem zastenal a zuby mi několikráte
na sebe narazily.

A skoro v tentýž okamžik jsem na sobě ucítil dvě
malé chladné ruce, — jedna z nich se dotekla mé šíje,
druhá se mi položila na tvář, zatím co současně zavzněl
znepokojený, tichý a laskavý hlas:

„Co ti je?“
Byl bych přísahal, že se mne to táže někdo docela

jiný a ne Nataša, která právě před chvilkou prohlásila, že
všichni mužští jsou prašivci, a že by jim do tváře plivla,
kdyby dokonávali. Ale ona zase počala mluviti rychle a
pospichavě:

„Co ti je, co? Zima? Ach ty, ty! Sedí a mlčí jako sova.
Proč jsi mi to už dávno neřek’, že je ti zima! Obejmi mne
. . . na . . . hleď bude ti hnedle teplej’ . . . No, polož se na
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zem . . . tak . . . a i já si lehnu hnedle ti bude teplej’ … Co
je s tebou? Pil jsi? Z místa tě vyhnali? …. No, nic si z toho
nedělej!“

Těšila mne, povzbuzovala mne, dodávala mi síly . . .
Ať jsem třikráte proklat! Co ironie bylo v tom celém

faktu! Pomyslete si: vždyť jsem se právě v té době obíral
vážnými myšlenkami o lidském osudu, pomýšlel jsem na
převrat lidského postavení, na politické změny a
reorganisace, pročítal jsem různé, po čertech moudré
knihy (jejich myšlenková hloubka nebyla dostupna samým
autorům), já se v onen čas chystal učiniti ze sebe „mocnou,
společensky aktivní sílu“. Ba, mně se i docela zdálo, že jsem
svůj úkol z části již vyplnil! Pokládal jsem se v každém
případě za člověka, který si může přiznati výhradně právo
na vlastní existenci, za veličinu pro život nutnou a zcela
způsobilou, aby v něm sehrála velikou politickou roli! A
teď mne tu svým tělem zahřívá prodajná ženština,
nešťastné, zbité, vyhnané stvoření, jež nemá v životě ani
místa ani nijaké ceny a jíž jsem nepomýšlel pomoci dříve,
než ona se sama nabídla pomoci mně … a i kdybych byl
pomýšlel, bůh ví, nebyl bych ani mohl přispěti! . . .

Ach, jak bych byl rád viděl, aby to všecko se bylo
přihodilo jen ve snu, v ošklivém, těžkém snu . . .

Než, bohužel, bylo to pravda, až příliš pravda: na
mne se sypaly chladné kapky deště, k mým prsům tiskla
se pevně měkká a teplá ňadra ženina, do tváře mi vál její
horký dech, třeba že s lehkým nádechem vodky … ale
takový dech plný života . . . Vítr skučel a stenal, déšť
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bubnoval do loďky, vlny pleskaly o břeh, a my v pevném
objímání druh druha jsme se přece jen třásli zimou. To
všecko bylo přec naprostou skutečností, a já jsem
přesvědčen, že nikdo nezažil tak těžkého a tolik ošklivého
snu, jako byla tato skutečnost.

A Nataša stále o čemsi povídala, povídala tak laskavě a
soucitně, jak dovedou jen ženy mluvit. Pod vlivem jejích
naivních a laskavě něžných řečí počalo něco v mém nitru
roztavati, a v mém srdci se zapálil jakýsi rudý ohníček.

A tu mi z očí vyhrkl pojednou proud slzí, který smyl
s mého srdce mnoho zloby, zoufalství, tesknoty, hlouposti
i kalu, který byl do něho nanesen před touto nocí.

Nataša mne pak konej šila:
,,No dobře, miláčku . . . přestaň přec a nenaříkej!

Neplač, no! Vždyť se to, bohdá, zas všecko napraví . . .
Polepšíš se, opět místo si najdeš… a dobře zas bude …“

A pořád mne při tom líbala . . . mnoho, bez počtu,
vroucně.

To byly první ženské polibky, které mi poskytl život,
a byly to nejkrásnější polibky, neboť všecky pozdější
polibky byly strašlivě drahé a nic mi nedávaly.

. . . ,,No neplač přece, dětino. Uchystám ti něco zítra,
nemáš-li kam hlavy složiti . . .“ šeptala mi konejšivě, a já
jako ve snu jsem slyšel, její tiché, přesvědčivé šeptání . . .

… Až do úsvitu jsme leželi v tomto objetí…
A když se rozednilo, vylezli jsme z pod loďky a šli

jsme do města . . . Pak jsme se přátelsky rozloučili, a už
jsme se nikdy neshledali, ačkoli jsem půl roku po všech
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brlozích hledal tu milou Natašu, se kterou jsem jednou v
jeseni prožil celou noc . . .

Umřela-li už — jaké to štěstí pro ni! — nechť odpočívá
v pokojil A žije-li — nechť v klidu jest duše její a nechť
se nikdy neprobudí k vědomi pádu! Vždyť by to bylo
zbytečné utrpení a pro život marné strádání . . .
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