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Osoby

Míchají Ivanov Kostylev, majitel noclehárny, 54letý.

Vasilisa Karpovna, jeho žena, 26letá.

Nataša, její sestra, 20letá.

Medvěděv, jejich strýc, policejní strážník, 50letý.

Vaska Popel, 28letý.

Kleštík, Andrej Mitrič, zámečník, 40letý.

Anna, jeho žena, 30letá.

Nasťa, děvče, 24leté.

Baron, 32letý.

Satén, oba skoro stejného vzrůstu, asi 40letí.

Herec, oba skoro stejného vzrůstu, asi 40letí.

Kyselá, prodavačka paštik, čtyřicátnice. Bubnov, čepičkář,
45letý.

Luka, poutník, 60letý.

Aleška, nakladači.

Křivonoska, nakladači.

Několik „bosáků“ beze jména.
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Jednání první

Brloh. Strop začouzen, klenutý, s opadalou omítkou. Světlo — od
diváka a shora dolů z čtverhranného okna v pravo. Pravý roh zaujat
pokojíkem Popela, ohrazeným tenkou přehradou; vedle dveří do
toho pokojíka je pryčna Bubnova. V levém koutě — velká ruská
kamna; v levé kamenné zdi dveře do kuchyně, kde bydlí Kyselá,
Baron a Nasťa. Mezi dveřmi a kamny u zdi široká postel, zakrytá
špinavým cicovým závěsem. Podle zdí pryčny. V předu v levo špalek
s kovadlinou a svěrákem; vedle jiný špalek, nižší, na němž sedí
Kleštík, zkoušeje klíče k starým zámkům. U jeho nohou dva velké
svazky starých klíčů na drátěných kruzích navlečených,
pochroumaný samovar z plechu, pilník, kladivo. Uprostřed
noclehárny velký stůl, dvě lavice, taburet, všechno nebarvené a
špinavé.

U stolu při samovaru Kyselá — hospodaří, Baron žvýká chléb,
Nasťa (na taburetě) čte rozedranou knihu, opřevši se lokty o stůl.
Na posteli, zakryta jsouc závěsem, kašle Anna. Bubnov, sedě na
pryčně, měří na palici staré rozedrané kalhoty, zkoušeje, jak by je
měl na čapku zastřihnouti. Palici drží mezi koleny. Vedle sebe má
rozedranou krabici na klobouky, v ní má štítky k čepicím, hadříky
atd. Satén právě se probudil, leží na pryčně a řičí. Na peci je herec,
kašle, ale není ho viděti.

Počátek jara. Ráno.
Baron. Tak dál! Dál!
Kyselá. Ne a ne, já mu povídám: s tím si můj zlatý na mě

nepřijdeš! Já, povídám, už to zkusila, a teď už ani za sto pečených
raků nechci pod čepec, povídám!

Bubnov (Saténoví). Proč tak chrchláš? (Satén řičí.) Kyselá.
Abych já, povídám, svobodná ženská, sama sobě paní, se někomu do
pašportu dala vepsat, abych se já dala mužskému do otroctví, i ne! A
kdyby to byl třeba princ z Ameriky, ani mi nenapadne si ho vzít!
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Kleštík. Nelži!
Kyselá. Có—ó—ó?
Kleštík. Že lžeš. Vemeš si Abramku, vemeš.
Baron (vytrhnuv Nastě knihu, čte). „Osudná láska!“ (Směje se.)
Nasťa. Dáš mi ji? (Napřáhne ruku.) No, nedělej hlouposti.

(Baron hledí na ni a máchá knihou ve vzduchu.)
Kyselá (Kleštíkovi). Ty zrzavý kozle! Ty hned, lžeš a lžeš! Jak ty

se opovažuješ říci mi tak drzé slovo?
Baron (udeří Nasťu knihou do hlavy). Husa jsi ty, Nasťo!
Nasťa (vezme mu knihu). Dej ji sem!
Kleštík. No, no, madame … A Abramku si přec jen vemeš,

vždyť ty jen na to čekáš!
Kyselá. To se ví! Jak by ne! Zrovna! Ty’s taky utvral ženu až k

smrti.
Kleštík. Mlč, stará čubko! To není tvá věc!
Kyselá. Aha! Pravda tě žere, že?
Baron. Už to začíná! Nasťo! Kde jsi?
Nasťa (nezvedne ani hlavu). Eh, jdi!
Anna (vystrčí hlavu). Je už den. Pro Boha, nekřičte, nenadávejte

si tak!
Kleštík. Zas už fňukáš?
Anna. Je to každé boží ráno, dejte mi aspoň v klidu umřít.
Bubnov. Rámus smrti nepřekáží.
Kyselá (popojde k Anně). Jen mi řekni, mátuško, jak jsi mohla

žít s takovým vzteklounem neurvalým?
Anna. Nech to být… jdi pryč!
Kyselá. No, no! Eh ty… dobrotisko! No, jak je na prsou, líp?
Baron. Kyselko! Už je čas na trh!
Kyselá. Už jdu, už! (Anně.) Chceš, dám ti horké pirohy?
Anna. I ne… děkuju ti. K čemu mi jíst?
Kyselá. No jen to zkus. Horké jídlo změkčuje. Já ti je tu nechám,

až ti přijde chuť, sněz si je. Tak pojďme, barone. (Kleštíkovi.) Euj, ty
čerte čertovský! (Jde do kuchyně.)

Anna (kašle). Bože, Bože…
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Baron (strčí ze zadu slabě Nasťu). Hoď s tím, huso!
Nasťa (bručí). Táhni, já ti nepřekážím. (Baron, hvízdaje si, jde za

Kyselou.)
Satén (se zvedne). Kdo mě to včera zbil?
Bubnov. K není ti to iedno?
Satén. Vlastně je. A proč mě bili?
Bubnov. Hrál jsi v karty?
Satén. Hrál.
Bubnov. A proto tě zbili.
Satén. L—lumpové.
Herec (vystrčí hlavu). Jednou tě zbijou nadosmrti. Uvidíš.
Satén. Jsi ty hlupec!
Herec. Proč?
Satén. Protože dvakrát mě nadosmrti zbít nemohou.
Herec. Tomuhle nerozumím.
Kleštík. Radši slez s pece a uklízej! Co se tam vyhříváš?
Herec. Co je ti do toho? To není tvá věc.
Kleštík. Jen počkej, přijde Vasilisa, ta ti ukáže, či je to věc.
Herec. K čertu s Vasilisou! Dnes je řada na baronovi. Barone!
Baron (vyjde). Holečku, já dnes nemám času uklízet! Já musím s

Kyselkou na trh.
Herec. Co je mi do toho. Jdi si třeba na Sibiř, ale podlahu mést

dnes je na tobě. Já se nebudu dřít za druhé.
Baron. Eh, jdi k čertu, ty… Nastěnka zamete. Hej, ty, osudná

lásko! Probuď se! (Vezme Nastěnce knihu.)
Nasťa (vyskočí). Co chceš! Dej sem! Nestydo! A to prý je pak

baron!
Baron (jí vrátí knihu). Nasťo! Zameť za mě podlahu, ano?
Nasťa (jde do kuchyně). To se ví! Až budu hloupá!
Kyselá (ve dveřích z kuchyně baronovi). No, pojď už! Oni tady

bez tebe udělají pořádek. Herec zamete! Slyšíš ty tam? Prosíme tě,
abys zametl, a ty to uděláš! Však se nestrháš!

Herec. A proč … vždycky … jen já… nevím věru…
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Baron (vynáší z kuchyně na dřevěných vahách košíky, v nichž
jsou hliněné hrnce, hadry přikryté). Dnes je to po čertech těžké.

Satén. Taky se ti to vyplatilo narodit se baronem.
Kyselá (herci). A ty zameť, slyšíš! (Vejde do předsíně, pustivši

napřed barona.)
Herec (slézá s peci). Mně škodí polykat prach. (Hrdě.) Můj

organismus je otráven alkoholem. (Zamyslí se, sedne si na pryčnu.)
Satén. Organismus. Organon.
Anna. Andreji Mitriči?
Kleštík. Co zas?
Anna. Kyselá mi tam… nechala pirohy, jdi a sněz si je!
Kleštík (jde k ní). A ty… nebudeš?
Anna. Nechci. K čemu mám jíst. Ty pracuješ. Ty musíš.
Kleštík. Bojíš se? Neboj se… snad ještě…
Anna. Jdi, sněz je. Těžko mi je… už brzo asi…
Kleštík (odchází). I nic … snad ještě … vstaneš .. to bývá…

(Odejde do kuchyně.)
Herec (nahlas, jakoby se najednou probudil). Včera, v

nemocnici, mi řekl doktor: Váš organismus, povídá, je načisto
otráven alkoholem.

Satén (usmívá se). Organon.
Herec (tvrdošíjně). Žádné organon. Or-ga-ni-smus!
Satén. Sicambre…
Herec (máchne rukou). Co to plácáš! Já mluvím … vážně…

ano. Když je organismus otráven, pak je škodlivo mést podlahu, ano!
Dýchat prach!

Satén. Makrobiotika..
Bubnov. Co to breptáš?
Satén. Slova. A ještě mám: transscendentální.
Bubnov. Co to zas znamená?
Satén. Nevím. Zapomněl jsem.
Bubnov. A proč to tedy povídáš?
Satén. Tak. Omrzela mě, kamaráde, ta všecka lidská slova,
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všecka naše slova — omrzela! Každé z nich jsem už slyšel, no… aspoň
tisíckrát.

Herec. V Hamletu taky povídají: Slova, slova, slova! To je hezký
kus. Hrával jsem v něm hrobaře.

Kleštík (vyjde z kuchyně). Budeš už brzo hrát s metlou?
Herec. Tobě po tom nic není. (Udeří se rukou do prsou.) Ofelie!

Ó… pamatuj na mne ve svých modlitbách!
(Kdesi daleko za jevištěm temný šum, křiky, hvízdání strážníka.

Kleštík usedne si k práci a jeho pilník skřípe.)
Satén. Mám rád neobyčejná slova, kterým nerozumím. Když

jsem byl chlapcem, sloužil jsem při telegrafu, tehdy jsem čítal moc
knih.

Bubnov. Ty’s byl i u telegrafu?
Satén. Byl jsem. Hezkých knih je moc, a je tam velká síla

pěkných slov. Já byl vzdělaný člověk, víš-li ty
Bubnov. Slyšel jsem to už… stokrát! No, byl jsi, byl, co je na

tom. Já byl na příklad kožešník, měl jsem vlastní obchod, ruce jsem
měl takové žluté, kamaráde, barvil jsem kožešiny, takové jsem měl
žluté ruce až po lokte. Už jsem si myslil, že je nikdy neumyju, že už
se žlutýma rukama umru, a teď, koukej, jaké mám ruce: jedna špína,
ano.

Satén. No a co dál?
Bubnov. A nic dál.
Satén. Co tím myslíš?
Bubnov. Nic. Tak: zevně se natírej, jak chceš, všecko se setře,

všecko se setře, ba že!
Satén. Ah… Bolí mě všecky kosti.
Herec (sedí, objav kolena rukama). Vzdělání, to je hloupost!

Hlavní věc je talent. Já znal herce, ten když četl úlohu, tak slabikoval,
ale hrál hrdiny, že se vám celé divadlo třáslo, jak obecenstvo tleskalo
…

Satén. Bubnove, dej mi pětník.
Bubnov. Mám všeho všudy dvě kopějky.
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Herec. Já povídám: talent člověk potřebuje. A talent je víra v
sebe, ve svou sílu.

Satén. Dej mi pětník, a já uvěřím, že jsi hrdina, talent, krokodil,
policejní komisar! Kleštíku, dej mi pětník!

Kleštík. Jdi mi k čertu! lakových by se našlo!
Satén. Co nadáváš? Vždyť já vím, že nemáš ani groše v kapse.
Anna. Andreji Mitriči! Je mi dusno, těžko…
Kleštík. Co mám dělat?
Bubnov. Otevři dveře na chodbu.
Kleštík. To se ví! Ty sedíš na pryčně, ale já na podlaze. Pusť mě

na své místo a otevři si… já jsem beztoho celý nastydlý.
Bubnov (klidně). Já je nepotřebuju otvírat… Tvá žena prosí…
Kleštík (zamračeně). Eh, ta by toho chtěla.
Satén. Pálí mě hlava… eh! A proč vlastně lidé mlátí jeden

druhého do palic?
Bubnov. Oni nejen do palic mlátí, ale i na celé tělo! (Vstane.)

Půjdu, koupím nitě. A hospodáře naše nějak dnes není dlouho vidět.
Zrovna jakoby zdechli. (Odejde.)

(Anna kašle. Satén podloží si ruce pod hlavu a leží nehybně.
Herec teskně rozhlíží se kolem a popojde

k Anně.)
Herec. Co? Je ti hůř?
Anna. Dusno.
Herec. Chceš-li, vyvedu tě na chodbu. No, vstaň tedy. (Pomůže

jí vstáti, přehodí jí přes ramena nějaký vlněný šátek a vede ji ven.)
No, no, pojď. Já sám … jsem nemocen … otráven alkoholem.

Kostylev (ve dveřích). Na procházku? Na procházku? A je to
párek: skopec a beránek!

Herec. Jdi ty stranou, nevidíš, že jdou nemocní?
Kostylev. Ale jděte si s bohem. (Prozpěvuje si pod nos něco

nábožného a podezřívavě se kolem sebe roz hlíží; nakloní hlavu v
levo, jako by poslouchal, co se děje v Popelově pokojíku. Kleštík
rozzloben, zvoní klíči a skřípe pilníkem slídě z pod Iba za hospodá-
řem.) Skřípeš, skřípeš?
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Kleštík. Cóó?
Kostylev. Skřípeš, jářku? (Pausa.) A a… tento co jsem to… se

chtěl zeptat? (Rychle a tiše.) Nebyla tu má žena?
Kleštík. Neviděl jsem.
Kostylev (opatrně jde ke dveřím Popelovým). Co ty mi tu za

ty dva ruble měsíčně místa zaujmeš! Postel, tady máš celou dílnu, ba
jo! Místa za pět rublů, pánbů ví. Budu ti muset ještě aspoň půl ruble
hodit na krk.

Kleštík. Ty mi radš hoď na krk provaz a oběs mě. Hnedle
zdechneš a pořád myslíš na půl ruble.

Kostylev. Proč bych tě oběsil? Komu by to pomohlo? Pánbů
s tebou, žij si, pokavad se ti líbí. Ale já na tebe půl ruble přirazím,
olejíčku koupím a hned před ikonou bude hořet moje oběť. I za
mě půjde ta oběť, za zbavení mých hříchů, i za tebe. Ty sám na
své hříchy ani nemyslíš, no tak vidíš. Eh, Andrjuško, zlý tys člověk.
Tvoje žena souchotě má od tvé ničemnosti, nikdo tě rád nemá,
neváží si tě, práce tvá je skřípavá, znepokojující všechny lidi!

Kleštík (kříčí). Co jsi mě… otrávit přišel, co?
(Satén zařičí.)
Kostylev (se zachvěje). Eh, ty báťuško …
Herec (vejde). Posadil jsem ji v průjezdu, zabalil..
Kostylev. Jaký ty jsi dobrý, brachu. To je dobře… To se ti

připočte k dobrému …
Herec. Kdy?
Kostylev. Na onom světě! Tam, kamarádíčku, se všecko,

všechny naše činy sečtou.
Herec. Kdybys mě raděj tady, na zemi, za mou dobrotu

odměnil.
Kostylev. Jak bych to já mohl?
Herec. Umaž mi polovic dluhu!
Kostylev. Hehehe! Ty jsi samý žert, milánku, samý špás. Co pak

možno dobrotu srdce penězi odměňovat? Dobrota je nade všechny
statky. A tvůj dluh je a ostane dluhem. Ty mně jej musíš nahradit.
Ale dobrotu svou máš mně, starci, bez odměny prokazovat.
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Herec. Ty’s šelma starý. (Jde do kuchyně.) (Kleštík vstane a jde
do průjezdu.)

Kostylev (Saténoví). Viděl’s? Skřípavec utek’. Hehehe! Nemá mě
rád.

Satén. Kdo tě, vyjma čerta, má rád?
Kostylev (posmívá se). Jak ty dovedeš nadávat! A já vás všecky

mám rád! Já vám rozumím, vy moje nešťastná bando, zhynulá, k
ničemu … (Pojednou rychle.) A Vaska je doma?

Satén. Podívej se.
Kostylev (popojde ke dveřím a klepe). Vasko?
(Herec přijde z kuchyně a žvýká.)
Popel. Kdo je to?
Kostylev. Já to jsem, já, Vasko!
Popel. Co chceš?
Kostylev. Otevři!
Satén. Zrovna! On otevře, když je tam ona, ne? (Herec se

zasměje.)
Kostylev. Kdo je tam, kdo? Co’s to řekl?
Satén. Co? Mluvíš ke mně?
Kostylev (polekán, tiše). Co’s to řekl?
Satén. To já jen tak, pro sebe…
Kostylev. Neradil bych ti dál tak hloupě žertovat? (Bije do

dveří.) Vasko, otevři!
Popel (otevře). No, co mlátíš?
Kostylev (nakukuje do pokoje). Já… vidíš… tento…
Popel. Přinesl jsi peníze?
Kostylev. Chci ti…
Popel. Přinesl jsi peníze?
Kostylev. Peníze? Jaké?
Popel. No, za hodinky, sedm rublů …
Kostylev. Jaké hodinky? Vasko, co to…
Popel. No, nevejři tak. Včera před svědky jsi ode mne koupil

hodinky za deset rublů, tři jsi mi dal, tak musím ještě dostat sedm
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rublů. No, co valíš oči? Lezeš mi sem, pokoje mi nedáš a nevíš, co se
patří.

Kostylev. Pst. Nezlob se, Vasko. Ty hodinky byly …
Satén. Kradené.
Kostylev (ostře). Já kradené věci nekupuji. Jak se můžeš…
Popel (chytne ho za rameno). Proč jsi mě vzbouřil, co cde mne

chceš?
Kostylev. Ale … já … nic… Já zas půjdu, když jsi takový…
Popel. Jdi a přines peníze!
Kostylev. Jsou to hrubci, pane na nebi. (Odejde.) Herec.

Komedie!
Satén. Ale dobrá. To mám rád.
Popel. Co sem leze?
Satén (se směje). A ty nevíš? Ženu u tebe hledá. Že ho nezabiješ,

Vasko.
Popel. To se ví. Já si k vůli takové potvoře zkazím život, ne? ‚
Satén. Udělej to chytře. A pak si vem Vasilisu, budeš naším

hospodářem.
Popel. To bych to popaď! Vy nejenom moje hospodářství, i mě

sarného byste v hospodě propili. (Sedne si na pryčnu.) Čert ho vzal.
Zrovna mě musí vzbudit, když jsem, měl takový krásný sen. Zdálo
se mně vám, že sedím u řeky a lovím ryby. A najednou vám chytnu
takovou velikanánskou pražmu, jaké jsou jenom ve snu. Tak vám jdu
a vedu ji na udici a pořád se bojím, aby se mi vlasina nepřetrhla. A
sak jsem sř už připravil, už ji mám …

Satén. Koho, Vasilisu?
Herec. Tu přec už dávno má!
Popel (zlostně). Eh, jděte všichni k čertu, i s ní!
Kleštík (vejde). Brr, tam je dnes zas psí zima.
Herec. A proč jsi ženu nepřiveď? Zmrzne ti. Kleštík. Nataška ji

zavedla k sobě do kuchyně. Herec. Starý ji vyžene.
Kleštík. No, Nataša ji pak přivede. (Sedá k práci.) Satén. Vasko,

dej mi pětník.
Herec. Eh, ty… pětníku! Vasko, dej sem dvouhřivenník.
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Popel. Musím vám rychle dát, než budete chtít rubl! Nate!
Satén. Giblartarr! Není na světě lepších lidí nad zloděje.
Kleštík (zamračeně). Ti přijdou snadno k penězům, ani pracovat

nemusejí.
Satén. Pracovat? Udělej, aby mi práce byla příjemná, a já snad

taky budu pracovat. Snad. Když je práce jen ze zábavy, je pěkný
život, a když je práce z povinnosti, pak je to otroctví. (Herci.) Ty,
Sardanapale! Pojďme už!

Herec. No, pojďme, Nabuchodonosore! Napiju se jako čtyřicet
tisíc opilců. (Odejdou.)

Popel (zívá). No, co tvá žena?
Kleštík. Už to asi brzo … (Pausa.)
Popel. Proč tak v jednom kuse piluješ?
Kleštík. A co mám dělat?
Popel. Nic.
Kleštík.. A co budu jíst?
Popel. Jiní lidé jsou taky živi…
Kleštík. Ti? To nejsou lidé. To je banda, trháni. Já pracuju, až

se za ně stydím. Já od malička pracuju. A ty myslíš, že se odsud
nedostanu? Jen počkej, až mi žena umře, kůži si třeba sedřu, ale
vylezu odsud. Půl roku jsem tady a mně se to zdá šest let!

Popel. Nikdo tady není horší než ty, a ty jen plácáš!
Kleštík. Že není? Žijí bez cti a bez svědomí.
Popel. Hm! Čest a svědomí! Obujou se ctí a svědomím, najedí se

toho? Čest a svědomí potřebuje jen ten, kdo má moc a sílu.
Bubnov (vejde). Úú,.. to jsem zmrz’.
Popel. Bubnové! Máš ty svědomí?
Bubnov. Cóóó? Svědomí?
Popel. No jo.
Bubnov. K čemu svědomí? Já nejsem bohatý.
Popel. To já taky říkám: Čest a svědomí potřebují boháči. Ale

Kleštík nadává, nemáte, povídá, svědomí …
Bubnov. Snad si je nechtěl od nás pronajat?
Popel. On má svého dost.
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Bubnov. Tedy je snad prodává! No, tady mu je nikdo nekoupí.
Popel (poučuje). Hlupec jsi, Andrjuško. Dej si o svědomí

povídat od Saténa nebo od barona…
Kleštík. Nemám o čem s nimi mluvit.
Popel. Oni jsou rozumnější než ty, třeba že pijáci.
Bubnov. A kdo je při opilství ještě rozumný, ten má v sobě dvojí

jmění.
Popel. Satén říkává: Každý chce, aby jeho soused měl svědomí,

ale každému se zdá nevýhodné, mít je sám. A to je pravda.
(Nataša vejde. Za ní Luka s holí v ruce s rancem na
zádech, s kotlíkem a čajníkem u pasu.)
Luka. Dobrého zdraví, poctiví lidé.
Popel (hladí si vousy). Aa! Nataša!
Bubnov (Lukovi). Byl jsem taky poctivý, ale předloni na jaře.
Luka. Mně je všecko jedno. Já si i šibalú vážím. Podle mého

žádná blecha není neplecha, každá je černá, každá skáče….
Nataša, l o je náš nový nocležník.
Luka. Kde bych se, má milá, měl uložit?
Nataša (ukazuje dveře do kuchyně). Jdi tam, dědečku! :
Luka. Děkuju ti, děvče. Když tam, tak tam. Starci, kde teplo,

tam je dobře. (Odejde.)
Popel. Co jste nám to přivedla, Natašo? Plácavý dědek.
Nataša. Je zábavnější, než vy, Andreji! Tvá žena je u nás v

kuchyni. Přijď si pro ni za chvilku.
Kleštík. Dobře. Přijdu.
Nataša. Moh’ bys být k ní trochu vlídnější. Už za nedlouho…
Kleštík. Já vím.
Nataša. Víš. To je málo, taky podle toho jednej. Umírat přece je

strašné.
Popel. A já se nebojím.
Nataša. To se ví! Hrdina!
Bubnov (hvízdne). A nitě jsou shnilé!
Popel. Na moutě, že se nebojím. Třeba teď hned smrt přijmu.
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Vezměte nůž a udeřte mě do srdce, umru, ani nevzdychnu, ba i rád
umru, protože… od čisté ruk y.

Nataša. No, lakýrujte si jiné, já se nedám. (Odchází; u dveří.)
Andreji, nezapomeň na ženu …

Kleštík. No, dobře, dobře!
Popel. Je to holka, co?
Bubnov. Což o to…
Popel. Co ona se mnou tak… ostře? Je jí to málo platné, tak i

tak tady zajde.
Bubnov. Tvou vinou, leda.
Popel. Proč zrovna mou? Já… já jí lituju.
Bubnov. Jako vlk ovce…
Popel. To lžeš! Já jí velice lituju. Špatně jí tu žít… vidím to …
Kleštík. Jen počkej, až tě s ní Vasilisa uvidí mluvit… ta ti dá.
Bubnov. Vasilisa, ba jo, ta nic neodpustí, to je litice.
Popel (lehá si na pryčnu). Eh, jděte vy k čertu, oba… proroci!
Kleštík. Jen počkej! Uvidíš!
Luka (v kuchyni zpívá):
O pú-ůlno-oci jít, ce-estu ne-evidět…
Kleštík (odchází ven). Vida ho, sotva se zahřál, dá se do vytí.
Popel. Tak je nějak smutno. Co to, že najednou se tak stane

smutno? Žiješ, žiješ, všecko je dobře. A najednou, jako bys ozábl:
udělá se smutno.

Bubnov. Smutno? Hm…
Popel. Na moutě.
Luka (zpívá). Eh, cesty neviděět…
Popel. Starý, hej!
Luka (nakoukne). To voláš mě?
PopeL Nezpívej, slyšíš?
Luka. Nemáš rád zpěv?
Popel. Když se hezky zpívá, mám rád.
Luka. Já tedy nehezky zpívám?
Popel. Podle všeho. ,
Luka. Vida! A já si vždycky myslil, že hezky zpívám. Tak to
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vždycky bývá: člověk si o sobě myslí, to a to dovedu dobře. A bác
ho! Lidem se to nelíbí.

Popel (se směje). Ano, tak to bývá!
Bubnov. Povídáš, že je ti smutno, a řehtáš se!
Popel. Co je ti do toho, havrane.
Luka. Komu že je smutno?
Popel. Mně, starý.
(Vejde baron.)
Luka. Tak vida! A tam v kuchyni, holka sedí, čte knihu a pláče!

Na mou věru! Slzy jí tekou. A já jí povídám: Má milá, co to je? A
ona: líto mi je. Koho, povídám, je ti líto? A v knížce těch, povídá.
Vida, čím se lidé zaměstnávají. Taky, patrně, ze samého smutku!

Baron. Co pak to je husa!
Popel. Barone, pil jsi čaj?
Baron. Pil. Tak dál.
Popel. Chceš, dám přinést půl láhve.
Baron. Dobře. Dál!
Popel. Choď po čtyřech a vyj jako pes!
Baron. Blázníš? Jsi ty kupec nebo snad opilý?
Popel. No, vyj! Vyj! Rozveselím se… Tys byl pán … a byl čas,

kdy jsi nás, chudáky, ani za lidi nepovažoval, ale tento …
Baron. Co tento?
Popel. Ale teď já tebe přiměju, abys vyl jako pes, a ty budeš. Že

budeš?
Baron. No, budu, budu! Hlupče! Jakou z toho můžeš mít radost,

když já sám vím, že jsem div ne horší než ty? Tys mě měl ale tehdy
nutit, abych lezl po čtyrech, dokud jsem byl ještě pánem, to by byl
býval kousek, ale ne teď!

Bubnov. Pravda…
Luka. Svatá pravda!
Bubnov. Co bylo, bylo a ostaly jen hlouposti. Mezi námi není

pánů. Tady všecko vyplávlo a ostal jenom nahý člověk.
Luka. Všichni jsme si tedy rovni? A ty, můj milý, baronem jsi

byl?
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Baron. Co to je? Kdo jsi ty, hastroši?
Luka (se směje). Hraběte jsem už viděl, i knížete jednoho, ale

barona po prvé vidím — i ten je zkažený!
Popel (směje se). Baron! A před chvílí jsi mě zahanbil.
Baron. Je už čas, abys byl moudřejší.
Luka. Hehehe! Dívčím já se na vás, braši, na ten váš život, oj, oj!
Bubnov. Takové žití, že jak ráno vstane, hned je na pořádku

vytí.
Baron. Žili jsme i líp! Ano! Já na příklad, jak jsem se probudil,

tak ještě v posteli jsem kávu pil, kávu! A k tomu se smetanou!
Luka. A pořád je ve vás člověk! Dělejte, co chcete, tvařte se,

jak chcete, lidé, člověkem jste se narodili a člověkem taky umřete. A
dívám se, dívám… rozumějšími se lidé stávají a třeba že žijou hůř a
hůř, chtěli by žít líp a líp, tvrdohlavci.

Baron. Starý, odkud ty vlastně jsi? Odkud jsi přišel ?
Luka. Á, já?
Barvi. Jsi poutník?
Luka. Všichni tady na světě jsme poutníky. Povidají, že i naše

země je poutnice po nebi.
Baron (ostře). To je pravda, no. A pašport máš v pořádku —
Luka (po chvíli). A kdo jsi ty, človíčku? Špicl?
Popel (vesele). To’s ho ťal, starý, sláva ti. Co, baronku, dostals?
Bubnov. Dostal, pán!
Baron (zahanben). Eh, co ty… Já přece… jen žertoval, starý! Já

sám, kamaráde, nemám papíry.
Bubnov. Nelži!
Baron. To jest… já mám papíry … ale nejsou mi nic platné.
Luka. Ony papíry … nikdy, tento … nejsou nic platné.
Popel. Barone, pojďme do hospody.
Baron. Dobrá. No s Bohem, starý, ty’s mi šelma!
Luka. Všelicos bývá, můj milý.
Popel (u dveří na chodbu). No jdem, nebo ne? (Odejde. Baron

rychle za ním.)
Luka. A řekněte mi, lidé, byl ten člověk opravdovým baronem?
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Bubnov. A kdo ho zná. Že pánem byl, to je jisto. On i teď ještě
dovede ukázat se pánem. Neodvyk’ si to ještě, patrně.

Luka. Holečku, panství to je ti jako neštovice. Člověk se sic
uzdraví, ale stopy po něm přece ostanou.

Bubnov. On není zlý, tak v celku. Ale jen někdy tak si zamane
a dělá pána… No, jako teď, když se ptal na tvůj pašport…

Aleška (vejde, opilý, s harmonikou v ruce; hvízdá). Hej, lidi!
Lidi!

Bubnov. Co tu řveš?
Aleška. Odpusťte, dovolte, já jsem… člověk zdvo… zdvořilý.
Bubnov. Už zas jsi v tom?
Aleška. Až po uši. Teď mě z komisařství vypustili a komisař

Měďakin povídá: ať po tobě na ulici ani smrad nezůstane, slyšíš?
Já mám, tento … karakter. A hospodář na mě frká. A co to je
hospodář… Fuj! Jenom nedorozumění. On je opilec, jako hospodář.
A já jsem takový člověk, že si nic nepřeju! Nic nechci a basta. Na,
vem si mě za rubl dvacet kopějek… A já — nic nechci. (Nasťa
vyjde z kuchyně.) Dávej si mně milion, ne — nechci! A aby mně,
po… pořádnému člověku směl komandovat opilec … ne … ne-
chci! Nepřeju si, nechci! (Nasťa stojí u dveří, hledí na Alešku a kývá
hlavou.)

Luka (dobrodušně). Eh, chlapče, jsi v tom pořádně…. ‚
Bubnov. Lidská hloupost z něho mluví.
Aleška (lehá si na podlahu). Na, žer si mě. A já nic nechci. Já

jsem zoufalý člověk. Řekněte mi, proč bych měl být horší než jiný?
Měďakin povídá: Nechoď mi na ulici, namlátím ti tlamu! A já půjdu!
Půjdu, a lehnu si uprostřed ulice: Na, sežer si mě! Já si nic nepřeju!

Nasťa. Nešťastný, je tak mladý a už tak vyvádí.
Aleška (spatřiv ji, klekne na kolena). Slečno… mamzel… parlé

francé… preiskurant… Přebral jsem…
Nasťa (tiše). Vasilisa!
Vasilisa (rychle otevře dveře). Ty’s už tady zas? Aleška. Dobrý

den … prosím …
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Vasilisa. Řekla jsem ti přece, štěně, aby ses mi tady ani neukázal,
a tys už zas přišel?

Aleška. Vasiliso Karpovno, chceš… já ti zahraju smuteční marš?
Vasilisa (strká ho do ramene). Táhni!
Aleška (jde ke dveřím). Počkej! Tak nesmíš! Smuteční marš jsem

se onehda naučil… Je to nová muzika — Počkej… no nestrkej. Tak
nesmíš…

Vasilisa. Já tě naučím, že nesmím. Já tě naučím. Já na tebe poštvu
celou ulici, ty pohane proklatý! Takový kluk a bude mi už nadávat.

Aleška (uteče). Já teda už jdu.
Vasilisa (Bubnovu). Aby mi sem víckrát ten holomek ani

nepáchl, slyšíš?
Bubnov. Já přec tady nejsem hlídačem!
Vasilisa. Já se tě neptám, co jsi. Já jen chci, aby sem nepáchl. A

ty si pamatuj, že u mne žiješ z milosti. Kolik jsi mně dlužen?
Bubnov (klidně). Já to nepočítal.
Vasilisa. Ale já ti to vypočtu, až tě to bude mrzet.
Aleška (otevře dveře). Heč, Vasiliso Karpovno, já se tě nebojím!

Nnnebojím! (Uteče. Luka se směje.)
Vasilisa. A kdo jsi ty?
Luka. Mimojdoucí… poutník …
Vasilisa. Nocuješ u nás, nebo ne?
Luka. To teprv uvidím.
Vasilisa. Pačport?
Luka. Mám.
Vasilisa. Dej ho sem.
Luka. Já ti ho přinesu… do bytu ti ho dám.
Vasilisa. Mimojdoucí! Kdybys raději řekl obejda, bylo by to spíš

pravda!
Luka (vzdychne si). Ach, nepříliš jsi laskavá, mátuško.
(Vasilisa jde ke dveřím Popelová pokojíka, Aleška vykukuje z

kuchyně a šeptá: Už odešla! Jak?) Vasilisa (se na něho oboří). Už jsi
tu zas?

(Aleška si hvízdne a schová se. Luka a Nasťa se smějí.)
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Bubnov. Není tam.
Vasilisa. Kdo?
Bubnov. Vaska.
Vasilisa. A ptala jsem se naň?
Bubnov. No vidím, že. koukáš sem a tam…
Vasilisa. Já to k vůli pořádku dělám, rozumíš? A co to je, že ještě

nemáte zameteno, co? Neporučila jsem, aby tady u vás bylo čisto?
Bubnov. Dnes má mést herec.
Vasilisa. Co je mi do toho, kdo má mést! Já vám říkám jenom

tolik: jestli mi sem přijde zdravotní komise a hodí mi na krk pokutu,
všecky vás vyházím, bando!

Bubnov (klidně). A z čeho budeš živa?
Vasilisa. Co je ti do toho? (Nastě.) A ty co tu trčíš? Nemůžeš

zamést, co? A Natalii jsi neviděla?
Nasťa. Neviděla.
Vasilisa. Bubnove. Nebyla tu sestra?
Bubnov. Byla. Přivedla ho.
Vasilisa. On byl… doma?
Bubnov. Vaška? Byl. A Natalie mluvila s Kleštíkem.
Vasilisa. Já se tě neptám, s kým mluvila. Bože, tu je špíny

špínoucí. Eh, vy… svině! Ať je tu hned čisto, to vám povídám!
(Rychle odejde.)

Bubnov. Je to lítá saň, ta ženská!
Luka. Nejsou s ní žerty, s tou paní.
Nasťa. Kdo by se tu nestal saní! Přivaž jinou k takovému muži,

jako má ona, a taky se z ní stane zvíře!
Luka. K to ona vždycky se tak vzteká?
Bubnov. Vždycky. Musíš vědět, že přilezla sem za milencem a

on že není doma.
Luka. No to věřím, že má vztek. Hehehe. Co je lidí na tom

božím světě a všude jeden druhého tím a oním straší a pořád není v
životě pořádek a čistota…

Bubnov. Všichni chtějí mít na světě plno pořádku a rozumu
mají na krátku. Ale musíme přece jen zamést. Nasťo, dej se do toho.
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Nasťa. To se ví! Už honem. Já nejsem žádná vaše služka. (Pausa.)
Já se dnes zpiju, že to bude stát za to.

Bubnov. Máš dobře.
Luka. Děvče, děvče, co ty najednou o pití mluvíš? Před chvílí jsi

plakala a teď se chceš opít?
Nasťa (vyzývavě). A až se opiju, zas budu plakat, to je všecko!
Bubnov. Moc toho není.
Luka. A z jaké příčiny, proč? Řekni? Přece bez příčiny se ti ani

vimrle neudělá? (Nasťa mlčí, kývajíc hlavou.) Tak … hehehe … páni
lidé! A co s vámi bude. No, ukažte, já tady zametu — kde máte koště?

Bubnov. Na chodbě, za dveřmi. (Luka vyjde ven.) Nastěnko!
Nasťa. Hm? .
Bubnov. Proč se Vasilisa tak rozvzteklila na Alešku?
Nasťa. Protože o ní říkal, že se už Vaskovi zprotivila, že ji chce

Vaška nechat a vzít si Natašu. Já tady neostanu. Vyhledám si jinou
noclehárnu.

Bubnov. A proč? Kam?
Nasťa. Mrzí mě to tu. Jsem tady zbytečná.
Bubnov (klidně). Tys všude zbytečná. A všichni lidé na zemi

jsou zbyteční.
(Nasťa kývá hlavou. Vstane, pomalu odchází. Medvěděv vejde a

za ním Luka s koštětem.)
Medvěděv. Ty’s mi nějak neznámý.
Luka. A znáš všecky ostatní lidi?
Medvěděv. Ve svém okresu znám všecky a tebe neznám.
Luka. To je proto, strejče, že se celý svět do tvého okresu

nevešel. Ostalo ho trošku také mimo tvůj okres. (Jde do kuchyně.) .
Medvěděv. Pravda je to. Muj okres není velký, ale je za to horší,

než sebe větší. Zrovna než jsem šel ze služby, musel jsem toho ševce,
Alešku, odvést na komisařství. Leh’ si ti doprostřed ulice, hraje si na
harmoniku a řve na plnou hubu: „Já nic nechci, nic si nepřeju.“ A
tam jezdí koně a je vůbec silná passáž, mohli by ho zajet a podobně.
Je to čertův kluk! Ale teď je v chládku. Nevím, co se mu chce tak
pořád dělat výtržnosti…
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Bubnov. Přijdeš večer zahrát si v šachy?
Medvěděv. Přijdu. Mjo … A co… Vaska?
Bubnov. Co by bylo? Jako jindy.
Medvěděv. Tedy žije?
Bubnov. A proč by nežil? On muže žít.
Medvěděv (nevěří). Může? (Luka vyjde s vědrem v ruce.) Mjo

… Povídá se… o Vaskovi… neslyšeli nic?
Bubnov. Eh, na světě se leccos povídá.
Medvěděv. O Vasilise tento… nepozorovali nic?
Bubnov. A co?.
Medvěděv. Tak. Vůbec… Ty snad to víš, ale jen tak lžeš. Vždyť

všichni to vědí. (Přísně.) A lhát se nesmí, kamaráde!
Bubnov. K čemu bych měl lhát?
Medvěděv. No tak. Jsou to psi! Povídají: Vaska s Vasilisou

tento… A co je mi do toho? Já nejsem její otec. Já jsem jenom
strejc. Co se mně smějou? • (Vejde Kyselá.) Jsou to teď lidi! Všemu se
posmívají. Aa! Tyi přišla?

Kyselá. Ah, ty můj roztomilý garnisone. Bubnové, on zas mi na
trhu nedal pokoj, abych si ho vzala.

Bubnov. No jen do toho! Peníze má a chlapík je ještě statný.
Medvěděv. Já? Cho-cho!
Kyselá. Ach ty, šedivý dědku! Ne, ty mě za to moje bolavé

místo nechytej. To já už, můj zlatý, prodělala: ženská se vdát, to je
zrovna tolik jako do výseku na ledě skočit. Jednou jsem to udělala a
nadosmrti mám toho dost!

Medvěděv. Ale počkej… muži… přece bývají nestejní…
Kyselá. Ale za to já jsem pořád stejná. Jak zdechl můj mužíček,

aby ho tam na věčnosti čerti vzali, tak jsem z radosti ten den celý
sama proseděla — sedím, sedím a pořád svému štěstí nevěřím.

Medvěděv. Jestli tě muž bil, měla jsi si stěžovati na policii!
Kyselá. Já jsem si osm let Bohu stěžovala, nic to nepomohlo.
Medvěděv. Teď je, holečku, zapovězeno bít ženy, teď je vůbec

ve všem přísnost a pořádek!
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Luka (vede Annu). No, dolezli jsme. Ech ty! Jak pak může tak
nemocná ženská chodit sama. Kde pak je tvoje místo?

Anna (ukazuje). Děkuju ti, dědečku.
Kyselá. Tady máte taky vdanou ženskou. Koukejte se!
Luka. Chudák, je slabá jako moucha. Jde po chodbě a za zeď se

chytá a sténá. Proč ji tak samotnou’ pouštíte?
Kyselá. Nedohlídali jsme se jí, milostpane, odpusťte nám. A její

komorná nejspíš šla na procházku.
Luka. Ty se posmíváš, ale uznej sama, co pak je možno tak

člověka nechat bez pomoci? Ať by byl jaký chtěl, člověkem vždycky
zůstane.

Medvěděv. Je třeba dozoru. A co kdyby najednou umřela. To
by z toho byla tahanice u policie. Musíte na ni hledět.

Kyselá. Svatá pravda, pane untroficír.
Medvěděv. Mjo… ačkoliv já ještě nejsem untroficír.
Kyselá. Že ne? Ale vypadáte už na to.
(V chodbě hluk. Dupot. Křik.)
Medvěděv. Co? Zas už výtržnost?
Bubnov. Vypadá to tak.
Kyselá. Pojďme, podívejme se!
Medvěděv. Já tam taky musím! Je to služba! K čemu roztrhávat

lidi, když se perou? Však by sami přestali, až by se unavili.
Kdybychom je nechali vymlátit se do syta, jistě by se míňkrát prali,
protože by víc na tu pračku pamatovali.

Bubnov (slézaje s pryčny). Poraď to svému komisaři, snad to
zavede.

Kostylev (vyrazí dveře). Abrame! Honem! Sic Vasilisa ubije
Natašu! Běž!

(Kyselá, Medvěděv, Bubnov vyběhnou; Luka dívá se za nimi a
kývá hlavou.)

Anna. Bože, Bože. Ubohá Natašenka!
Luka. Kdo se to pere?
Anna. Hospodyně se sestrou.
Luka. A proč?
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Anna. Tak. Jsou syté, zdravé …
Luka. A jak ty se jmenuješ?
Anna. Anna. Dívám se na tebe… otci mému nebožtíku jsi

podoben. Taky byl takový, laskavý… měkký…
Luka. Proto jsem měkký, že mě mnoho hnětli… hehehe…

(Směje se řezavým smíchem.)
(Opona.)
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Jednání druhé

Táž dekorace. Večer. Na pryčnách u kamen Satén, Baron,
Křivonoska a Tatar hrají karty. Kleštík a herec dívají se na hru.
Bubnov na své pryčně hraje s Medvéděvem šach. Luka sedí na
taburetě u Aniliny postele. Dvě svítilny osvětlují noclehárnu. Jedna
visí nad hráči v karty, druhá nad Bubnovem.

Tatar. Ještě jednou hraju, ale pak dost.
Bubnov. Křivonosko, zpívej! (Pěje.) „Slunce vyjde a zachází…“
Křivonoska (zpívá dál). „… ve vězení mým je tma…“
Tatar (Saténu). Míchej kartu. Dobro míchej. My tě už známe,

co jsi zač!
Bubnov, Křivonoska „… ve dne v noci přísnou stráží hlídají

moje okna.“
Anna. Bil mě a nadával. Nic víc jsem od něho neměla. Nic víc.
Luka. Eh, ženská, ženská, nestěžuj si!
Medvěděv. I kam to táhneš. Dívej se přec!
Bubnov. Ah, tak, tak, tak!
Tatar (hrozí Saténoví). Co to karta schovat? Já to vidět… ty…
Křivonoska. Nech toho, Asane, oni nás tak jako tak ošulí.

Bubnove, zpívej!
Anna. Já se ani nepamatuju, byla-li jsem kdy syta. Nad každým

kouskem chleba jsem se třásla, celý život jsem se třásla! Celý život
v hadrech jsem chodila, celý svůj nešťastný život! A proč to všecko,
proč?

Luka. Fh, ty dětino. Jsi unavená. Nic víc.
Herec (Křivonoskovi). Svrška táhni, svrška, hlupče!
Baron. A my máme krále.
Kleštík. Vy vždycky zabijete!
Satén. Takový máme zvyk.
Medvěděv. Dáma.
Bubnov. A já, nu…
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Anna. A teď umírám.
Kleštík. Vida, vida. Kníže, nech být karet. Nech, jářku.
Herec. On by to bez tebe nedoveď?
Baron. Andrjuško, dej si pozor, abych tě nevyrazil ven, ke všem

čertům.
Tatar. Dávej ještě jednou. Žbán chodil pro vodu, rczbil se a já

taky!
Kleštík (kývá hlavou a jde k Bubnovu).
Anna. Pořád si myslím! Pane Bože, mám-li taky tak trpět tam na

onom světě? Co pak i tam? …
Luka. Nic nebude. Lež jen tiše. Nic nebude. Tam si oddychneš.

Strp ještě trochu. Každý, má milá, trpí… celý život třeba trpět…
(Vstane a odejde rychle do kuchyně.)

Bubnov (zpívá). „Jak si chcete, mě hlídejte …“
Křivonoska. „Já i tak neuteču!“
Oba. „Třeba bych chtěl na svobodu,
přec okovy nesvleču!“
Tatar (křičí). Aha! Karta do rukáv si dával.
Baron (v rozpacích). A mám ji dát snad tobě do nosu ? …
Herec. Kníže, to byla jen mýlka.. Nikdo.. nikdy!
Tatar. Já to videt! Švindler. Já už nechce hrát.
Satén. Asane, dej nám pokoj, povídám ti. Že hrajem falešně, to

dobře víš, proč tedy s námi hraješ?
Baron. Prohrál dvouhřivenník a dělá rámus, jakoby byl prohrál

milion. A to je pak kníže!
Tatar (horkokrevně). Má se hrát čestné!
Satén. A proč to?
Tatar. Jak to proč?
Satén. Tak.
Tatar. A ty nevedet proč?
Satén. A ty to víš?
(Tatar si odplivne zlostně. Smějí se mu.)
Křivonoska. Hlupec jsi ty, Asane. Měj přece na mysli, že kdyby

začli žít počestně, tady za tři dni zdechnou!
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Tatar. A co mne do toho bejt! Má se žít počestné.
Křivonoska. Eh, meleš pořád svou. Pojďme pít čaj. Bubne! No:

„Eh okovy, mý okovy!“
Bubnov. „Kovoví mí strážci!“
Křivonoska. Pojď, Asane! (Odejde, zpívaje.) „Nestrhnu vás,

nerozbiju!“ (Tatar hrozí pěstí baronovi a odejde.)
Satén (baronovi). No, vašnosti, to jsme si zas slav nostně dřepli

do bláta! Enteligentní člověk a nedovede pořádně do rukávu s
kartama šanžírovat!

Baron (zlostně). Eh, čert ví, jak se mi ta karta…
Herec. Nemáš talent… víru sám v sebe a bez toho nic není…
Medvěděv. Já mám iednu dámu a ty dvě — mjo!
Bubnov. I jedna se vyseká, má-li rozum. Ty táhneš.
Kleštík. Prohrál jste, Abráme Iványči?
Medvěděv. Co je ti do toho? Rozumíš. Tedy hezky mlč! —
Satén. Celá výhra, třiapadesát kopějek.
Herec. Tři kopějky mně, a ostatně, k čemu mně tři kopějky?
Luka (vejde). No, obehráli jste Tatara? A teď půjdete pít vodku,

že?
Baron. Pojď s námi.
Satén. Ať vidíme, jaký jsi opilý.
Luka. Lepší než střízlivý.
Herec. No, pojď, starý, já ti zadeklamuju verše.
Luka. Nač mi verše.
Herec. To je k smíchu! Rozehnat smutek…
Satén. No, kupletisto, jdeš nebo ne? (Odejde s baronem.)
Herec. Jdu, jdu. Dohoním vás. Na příklad, starý, z jedné básně,

jak pak začíná, jak jen začíná? (Tře si čelo.)
Bubnov. Konec! Tvá dáma je hotova!
Medvěděv. To jsem špatně táh’, u čerta.
Herec. Dřív, dokud můj organismus nebyl otráven alkoholem,

starý, míval jsem znamenitou paměť. A teď, vidíš, konec! Všemu je u
mne konec! Já vždycky tu báseň deklamovával s velkým úspěchem!
Ty nevíš, holečku, co je to potlesk. To je jako vodka… Dřív, to
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jsem vyšel, takhle se postavil… a… (pausa) nevzpomenu si a ne! A
zamilovaná báseň moje je ta tam. To je už zle, viď, starý?

Luka. Dobře to není, když zamilovanou věc jsi zapomněl. To,
co milujem, v tom je naše duše.

Herec. Propil jsem svou duši, starý, propil! Jsem už ztracen, to já
vím. A to všechno proto, že jsem neměl v sebe víru! Je konec! .

Luka. No tak co? Léči se. Proti pití jsou teď léky, slyšíš!
Bezplatně teď, brachu, léčí. Už je nemocnice pro pijáky, kde je
zadarmo léčí. Uznali to, vidíš, že opilec je taky člověk a ještě jsou
rádi, když se chce léčit. Nu, jdi tam tedy!

Herec (zamyšleně). Kam? Kde to je?
Luka. A to je v jednom městě, jak pak je —? Počkej, já ti řeknu,

jak se to město jmenuje. A ty víš co: zatím se na to připravuj. Zdrž
se. Nepopusť a trp. A pak se vyléčíš a začneš žít znova… Nebude to
hezké žít znova? No, rozhodni se… to nebo ono?

Herec (se usmívá). Znova? S počátku? To je hezké… Mjo…
Znova? (Směje se.) To přece mohu, či ne?

Luka. A proč by ne? Člověk může všecko, jen když bude chtít.
Herec (jakoby se náhle probudil). Tys k smíchu, starý. Zatím s

bohem. (Hvízdne si.) S bohem, starý! (Odejde.)
Anna. Staroušku!
Luka. Co, mátuško?
Anna. Mluv se mnou …
Luka (jde k ní). S radostí, mátuško! (Kleštík ohlíží se, jde k ženě,

dělá rukama pohyby jakoby chtěl něco říci.) Co, brachu?
Kleštík (tiše). Nic… (Jde zvolna ke dveřím. Zastaví se a pak

odejde.)
Luka. Těžko tvému muži, těžko …
Anna. Mně už po něm nic není…
Luka. Bil tě?
Anna. A jak. K vůli němu taky umírám.
Bubnov. Moje žena měla … milence … ten chlap doveď hrát

šachy, šelma.
Medvěděv. Hm!
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Anna. Dědečku, mluv se mnou. Mně je těžko …
Luka. To není nic. To je před smrtí, holubičko. Nic se neboj,

má milá … Umřeš, uvidíš, a budeš mít pokoj… nic už nebudeš
potřebovat, a ničeho nebudeš se muset bát. Ticho, klid … lež si…
Smrt všecko dovede upokojit… ona je k nám laskava. Umřeš, od-
dychneš si, říká se, a je to pravda, má milá. Kde pak má člověk
oddychnouti na světě?

(Popel vejde. Je podnapilý, zamračen. Sedne si na pryčně u dveří
a sedí mlčky.)

Anna. A jak tam je, taky muka?
Luka. Nic tam nebude. Nic. Věř mi. Klid — a nic víc! Pozvou tě

k Pánovi a řeknou: Pane, pohleď, přišla otrokyně tvoje Anna …
Medvěděv (přísně). A jak ty to víš, co tam řeknou? Dej si pozor!
(Popel při Medvěděvových slovech zvedne hlavu a naslouchá.)
Luka. Vím to, pane untroficír …
Medvěděv. Mm … No, to je tvá věc … Ale já ještě nejsem

untroficír.
Bubnov. Dva ti vezmu.
Medvědév. Ach ty, aby tě…
Luka. A Pánbůh na tebe se podívá mírně, laskavě a řekne: Já

znám tu Annu! Nu, řekne, odveďte ji do ráje! Ať má tam klid. Vím,
že se jí těžko žilo, že se unavila … Dejte jí klid a pokoj…

Anna (jedva radostí dýše). Dědečku … zlatý ty můj, kdyby to
tak … abych jen nic necítila …

Luka. Nebudeš. Nic nebude. Věř … Umírej s radostí, bez
obavy. Smrt, povídám ti, je nám to, co matka malým dětem.

Anna. A snad … snad … se uzdravím?
Luka (s úsměvem). K čemu? Chceš se zas trápit?
Anna. Ještě trošku … trošku žít bych chtěla. Když tam nahoře

muk nebude, tady je možno ještě něco vytrpět.
Luka. Nic tam nebude …
Popel (vstane). Pravda je to a snad to není pravda.
Anna (poděšena). Pane Bože!
Luka. Ah, krasavec!
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Medvěděv. Kdo tu řve?
Popel. Já. A. co chceš?
Medvěděv. Aby sis vedl slušněj!
Popel. Hlupče. A to je strýc, hahaha!
Luka (tiše). Poslyš, nekřič. Tady žena umírá, neruš ji.
Popel. Tobě, starý, to udělám k vůli, že si tě vážím. Tys chlapík,

šelmo. Dovedeš hezky lhát, povídás příjemné pohádky. Lži, to nic…
milého je tak dost málo na světě.

Bubnov. A opravdu už umírá?
Luka. Už ne žertem …
Bubnov. Tedy přestane už kašlat? Kašlala až do omrzení. Dva ti

beru.
Medvěděv. Abv tě střelil do srdce.
Popel. Abrame!
Medvěděv. Já pro tebe nejsem Abram.
Popel. Abraško … Nataša stůně?
Medvěděv. Co je tobě do toho?
Popel. Řekni mi, ztloukla ji moc Vasilisa?
Medvěděv. I do toho tobě nic není. To je rodinná věc. Kdo ty

jsi?
Popel. Ať jsem kdo chci, ale jak já zachci, ani už Natašu

neuvidíte!
Medvěděv (vyskočí). Co ty povídáš? O kom ty to .. Moje neť, že

by … eh, ty … zloději!
Popel. Tys mě při krádeži nechytil!
Medvěděv. Ale chytnu a hodně brzo!
Popel. Chytneš-li, všem tady v té díře bude zle. Ty myslíš,

že já u soudu budu mlčet? Zeptají se, kdo mě ke krádeži navedl:
Miška Kostylev se ženou. Kdo kradenou věc ode mne koupil? Miška
Kostylev se ženou.

Medvěděv. Nelži. Nikdo ti to neuvěří.
Popel. Uvěří, protože je to pravda. A tebe do toho zapletu a

všecky vás tady zničím, čerti proklatí.
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Medvěděv (v rozpacích). Lžeš … a lžeš! A co jsem ti zlého
udělal? Vzteklý pse!

Popel. A co tys mně dobrého udělal?
Luka. Ta—ak!
Medvěděv (Lukovi). Co ty do toho kdákáš? Co je tobě po tom.

Tady je rodinná záležitost.
Bubnov (Lukovi). Dej nám pokoj!
Luka (mírně). Vždyť já nic! Já jen povídám, že když někdo

někomu nic dobrého neudělal, ten že jednal špatně…
Medvěděv (nerozuměv). No tak! My tady se všichni známe — a

ty, kdo jsi? (Zlostně frkaje, rychle odejde.)
Luka. Rozzlobil se pán … chochocho … vaše věci… braši… tak

to pozoruju … jsou náramně zamotané!
Popel. Běžel to žalovat Vasilise!
Bubnov. Ty’s přece jen osel, Vasko! Co se ti zachtělo hrát si na

hrdinu? Dělej si hrdinu, když jdeš do lesa na houby, ale tady to tvoje
hrdinství je kozla platné. Oni ti za živa hlavu ufiknou.

Popel. Na to se podíváme. Nás, Jaroslavské, holýma rukama
nepřemohou. A bude-li vojna, budem bojovat.

Luka. Na mou věru, chlapče, ty bys měl odsud jít.
Popel. A kam? No, pověz?
Luka. Jdi… na Sibiř.
Popel. Hehehe! To už já si počkám, až mě tam pošlou na státní

útraty!
Luka. Poslechni mě, a jdi! Tam si už najdeš cestu. Tam takových

je třeba.
Popel. Moje cesta je mi už stanovena. Můj táta celý život

proseděl ve vězení a mně totéž odkázal. Mně už maličkému říkali, že
jsem zloděj, zloděje syn.

Luka. A Sibiř je krásná země! Zlatá země. Kdo má rozum a sílu,
tomu je tam jak okurce v pařeništi!

Popel. Starý, proč ty pořád lžeš?
Luka. Co?
Popel. Jsi hluchý? Proč lžeš, se ptám!
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Luka. A kde já Ihu?
Popel. Pořád. Tam, povídáš, je dobře a tam je dobře. To je přece

lež! A k čemu ti to?
Luka. Věř mi a jdi, sám se přesvědč. Ještě mi poděkuješ. Co se

tady vláčíš? A … k čemu tak pravdu strašně máš rád… pomysli jen!
Vždyť ona pravda může být na tebe klackem!

Popel. Mně je všecko jedno. Když klacek, tož klacek.
Luka. Jsi to divný člověk! Proč sám sebe chceš zabít?
Bubnov. A co vy oba tu plácáte? Tomu nerozumím. Jaké ti je,

Vasko, pravdy třeba? A proč? Ty víš dobře o sobě pravdu a všichni ji
taky vědí.

Popel. Počkej. Nekvákej! Ať mi on řekne: poslechni, starý: je
Bůh? (Luka mlčí usmívaje se.) No, řekni: je nebo není?

Luka. Když věříš — je, když nevěříš — není; v co věříš — to je.
(Popel mlčky, udiveně a úporně hledí na starce.)

Bubnov. Půjdu, čaje se napiju. Pojďme do hospody. Hej!
Luka (Popeloví). Co se tak díváš?
Popel. Tak. Počkej. Tak tedy …
Bubnov. To já jdu sám (Jde ke dveřím, potká tam Vasilisu.)
Popel. Ty tedy …
Vasilisa (Bubnovu). Nastasja — je doma?
Bubnov. Není. (Odejde.)
Popel. A … už je tu.
Vasilisa (popojde k Anně). Jsi ještě živa?
Luka. Nech ji být!
Vasilisa. Co ty tu trčíš?
Luka. Já mohu jít ven, když chceš…
Vasilisa (jde ke dveřím Popelová pokoje). Vasilji, mám s tebou

co jednat.
(Luka jde ke dveřím na chodbu, otevře je, silně jimi bouchne

a pak vkrade se na pryčnu a na pec.) Vasilisa (z Popelová pokoje).
Vasjo, pojď sem. Popel. Nechci… nepůjdu.

Vasilisa. A proč? Hněváš se?
Popel. Smutno je mi. Mrzí mě už ten svět…
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Vasilisa. I… já … tě mrzím?
Popel. I ty … (Vasilisa silně stahuje si šátek na ramenou. Jde

opatrně k posteli Annině, nahlédne za závěs a vrací se k Popelovi.)
No, mluv …

Vasilisa. Co mám mluvit. Násilím ti milá nebudu. A já zas
nemám takovou povahu, abych o milost prosila. Děkuju ti za pravdu.

Popel. Jakou pravdu?
Vasilisa. A to, že tě už mrzím… či to není pravda? (Popel mlčky

dívá se na ni; ona k němu přistupuje.) No, co se díváš? Nepoznáváš
mě snad?

Popel (vzdychá). Jsi hezká… (ona mu položí ruku na rameno,
ale on ji setřese prudkým pohybem ramenou) … a přece mě nikdy
k tobě srdce netáhlo. Žil jsem s tebou i všecko… a přece jsi se mně
nikdy nelíbila.

Vasilisa (tiše). Tak? Nu —
Popel. Nu, nemáme si tedy co říci. Jdi ode mne… Vasilisa.

Druhá se ti zalíbila?
Popel. Do toho ti nic není. Jestli se mi zalíbila, tebe si za

namlouvačku nevezmu.
Vasilisa (významně). A špatně děláš. Snad bych ti ji i namluvila!
Popel (podezřívavě). Koho?
Vasilisa. Ty víš. K čemu se přetvařuješ? Vasiliji, já jsem přímá

ženská. (Tiše.) Nezapru to… tys mi udělal bolest… z čista jasna
jakobys mě metlou šlehl. Pořád říkal’s: mám tě rád, a najednou.

Popel. Není pravda. Ne, najednou. Já už dávno ti to říkal, že
nemám k tobě lásku. Nemáš duše, to je to, a ženská musí mít duši.
My jsme zvířata, nás je třeba učit… a čemu tys mě učila?

Vasilisa. Co bylo, to není. Já vím, člověk za sebe nemůže. Nemáš
mě už rád? No, dobře. Muselo to být.

Popel. Tedy konec! Rozešli jsme se v klidu, bez rámusu a je
dobře!

Vasilisa. Ne, počkej… A přece … dokud jsem s tebou měla…
pořád jsem si myslila, že mě jednou z toho bahna vyvedeš. Ze mě od
muže osvobodíš i od strýce, od toho celého života. A já snad ani ne
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tak tebe, Vasko, jsem měla ráda, jako tu naději, tu myšlenku… Víš?
Já pořád myslila, že mě z těch zdí vytáhneš…

Popel. Ty nejsi hřebík a já ne kleště. Já sám myslil, že ty’s přece
rozumná a chytrá …

Vasilisa (nakloní se k němu). Vasjo! Pomozme jeden druhému!
Popel. Jak, to?
Vasilisa (tiše, prudce). Sestra … se ti líbí, já vím ..
Popel. Za to ty ji biješ jako zvíře. Měj se na pozoru, Vasko! Už

se jí ani nedotkni!
Vasilisa. Počkej. Nebuď tak hr! Můžeme všecko udělat tiše, po

dobrém. Chceš — vezmi si ji. A já ti ještě dám peníze: tři sta rublů ti
dám! A budu-li mít víc, dám i víc!

Popel (zvedne se). Počkej… jak to je? Zač to?
Vasilisa. Vysvoboď mě od muže… Sundej se mne tu oprátku.
Popel (hvízdne). Tak je to tedy! Oho — ho! To sis to chytře

vymyslila: muže chceš dostat do hrobu, milence na Sibiř a sama …
Vasilisa. Vasjo? Proč Sibiř? Ty to nemusíš… sám… Zjednej si

kamarády. A i když sám, kdo pak to ví. Natalie… a peníze! Rozvaž
si to. Někam pojedeš … mě na věky osvobodíš. A že Nataša u mne
nebude, to je jen dobře pro ni. Ani ji nemohu viděti, tu holku.
Zlobím se na ni k vůli tobě a nemohu se udržeti, mučím ji a biju…
tak ji biju, že pak sama z lítosti pláču. Ale biju ji. A budu bít.

Popel. Zvíře! A ještě se tou zvířeckostí chvástáš!
Vasilisa. Nechvástám se — pravdu mluvím. Pomysli si, Vasjo.

Ty’s už dvakrát k vůli mému muži ve vězení seděl, k vůli jeho lakotě.
On se ve mne vpil jako štěnice, čtvrtý rok už mě ssaje. A jaký on je
mi muž? Natašce se posmívá, že je chudá holka. A pro všechny nás je
učiněný jed!

Popel. Chytře to splítáš, chytře!
Vasilisa. V mých řečech je všechno jasné. Jenom hloupý

nepochopí, co chci.
(Kostylev opatrně vejde a krade se ku předu).
Popel. Nu, jdi si!
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Vasilisa. Rozmysli si to! (Vidí muže.) Co ty tu děláš? Špehuješ
mě?

(Popel vyskočí a divoce se dívá na Kostyleva.)
Kostylev. To jsem já… já… A vy jste tu … sami… Mluvili jste?

(Dupne si a zařve.) Zatracená … Vasko! Žebroto holá. (Lekne se sám
svého hlasu, jemuž odpovídá ticho a nehybnost.) Odpusť mi, Pane!
Zas jsi mě, Vasiliso, k hříchu svedla. Já tě hledám všude. (Piští.) Je
čas spát! Oleje jsi do lampičky zapomněla nalít. Žebrácká ty… svině!
(Třesoucíma se rukama jí hrozí. Vasilisa jde zvolna ven, ohlédne se
po Popeloví.)

Popel (hluše). Jdi… jdi pryč!
Kostylev. Já jsem tu pán! Já se vyhnat nedám. Ale tebe vyženu,

zloději.
Popel. Jdi — Miško, sice!
Kostylev. Jen se opovaž, zloději!
(Popel ho chytí za límec a třese jím. V tom ozve se s peci

protahování a zívání. Popel pustí Kostyleva a ten rychle běží ven.)
Popel (vyskočí na pryčnu). Kdo je to tu?
Luka (vystrčí hlavu). Co?
Popel. Ty?
Luka (klidně). Já… no já… ó, Pane Jezu Kriste.
Popel (zavře dveře). Ty, starý, slez.
Luka. Už lezu …
Popel (hrubě). Proč jsi vlez’ na pec?
Luka. A kam jsem měl vlézt jinam?
Popel. Tys přece šel na chodbu.
Luka. Můj milý, tam je už pro mě, starce, zima.
Popel. Ty jsi… slyšel?
Luka. A slyšel. Jak jsem neměl slyšet? Co pak jsem hluchý? Ach,

hochu, štěstí se ti blíží. Jde k tobě .. jde!
Popel (podezřívavě). Jaké štěstí? V čem?
Luka. V tom, že jsem na pec vlez’.
Popel. A proč jsi se tam hýbal?
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Luka. Patrně proto, že mi tam bylo horko. Na tvé štěstí… A pak
myslil jsem si, aby ses nezmýlil a nezaškrtil stařečka…

Popel. Ano… To by se bylo mohlo stát. Nenávidím ho.
Luka. Jaký div. To je možné. Tak se Často lidé mýlívají.
Popel (usmívaje se). A co? Snad jsi se sám někdy nezmýlil?
Luka. Chlapče! Poslechni, co ti řeknu: tu ženskou drž hezky

daleko od těla. Za žádnou cenu ji k sobě nepouštěj. Muže ona sama
zprovodí se světa, a to chytřej’, než bys ty byl udělal. Ty ji, čerta,
neposlouchej! Podívej se na mě, jaký jsem. Lysý jako koleno. A víš,
proč? Protože jsem znal víc ženských, než mám vlasů na hlavě. A ta
Vasilisa je horší než čemeřice, věř mi.

Popel. Teď nevím věru co, mám ti poděkovat, nebo jsi taky
takový …

Luka. Nemluv, nemluv. Líp než já neporadí ti nikdo. Vem si tu,
která se ti tady líbí, hezky pod ruku a hezky s ní odsud marš. Jdi, jdi
odsud!

Popel. Když člověk neví, kdo je dobrý a kdo zlý, komu věřit a
komu ne.

Luka. K čemu to vědět. Člověk je takový, jak je jeho srdce
naladěno: dnes je dobrý, zítra zlý. Jestli ti už ta holka tak uvízla v duši,
vezmi si ji a jdi. Jinak jdi sám. Jsi mladý, to si ještě ženskou můžeš
pořídit.

Popel (béře ho za rameno). Ne… řekni mi, proč to všecko…
Luka. Počkej, pusť mě. Podívám se na Annu… chroptěla před

chvílí a teď je tichá. (Jde k lůžku, odhalí záclonu, dívá se, ohmatává.
Popel zamyšleně dívá se na něho.) Ježíši Kriste, mnohomilostivý, při-
jmi duši své otrokyně, v Pánu zesnulé Anny…

Popel (tiše). Umřela? (Natáhne se a dívá se na lůžko, ale nehne
se s místa.)

Luka. Dotrpěla. A. kde je její muž?
Popel. Patrně v hospodě. Pije.
Luka. Třeba mu to říci.
Popel (se zachvěje). Nemám rád mrtvoly …
Luka. K čemu je mít rád. Třeba je mít rád živé… žívé. —
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Popel. Já jdu taky s tebou.
Luka. Bojíš se?
Popel. Nemám je rád …
(Rychle odejdou. Pusto a ticho. Pak za scénou hluchý šum.

Vejde herec.)
Herec (ani nezavře, drží se veřejí). Starý, hej, kde jsi? Paměť se

mi vrátila. Slyšíš? (Vrávorá ku předu, zaujme pósu a deklamuje:)
Pánové! Jestli k pravdě svaté svět cestu nemůž’ najiti, čest šílenci

— jenž zachytí lidstvu snění zlaté …
(V zadu objeví se Nataša.)
Kdyby jednou země naší dráhy slunce zapomnělo osvítit… zítra

světem muž’ se zatřpytit šílencova mozku výtvor chabý …
Nataša (se směje). Ten se zas nalíz’! Hastroš!
Herec (se obrátí). A, to’s ty? A kde je starý, ten milý dědeček?

Tady nikdo není. S bohem, Natašo.
Nataša. Ani’s mě ještě neuvítal a už mi dáváš s bohem?
Herec. Já odejdu, půjdu pryč. Nastává jaro a mne tu už nebude.
Nataša. A kam půjdeš?
Herec. Hledat město. Léčit se. Ty taky jdi… Ofelie, jdi do

kláštera. Víš-li, je nemocnice pro organismus, pro. pijáky. Znamenitá
nemocnice. Mramor… mramorový stůl. Světlo… čisto … strava…
všecko je tam zadarmo. I podlaha je mramorová, ano! Já ji najdu,
vyléčím se a znova začnu žít. Jsem na cestě k znovuzrození… jak řekl
král Lear. Natašo, na jevišti jsem se nazýval Sverčkov-Zavolžskij, to
nikdo neví. Tady nemám jména. Rozumíš-li tomu, jak je to strašné,
ztratit jméno? Přece i pes má nějaké jméno.. (Nataša podezřívavě ho
obejde. Dívá se na Annu.) Beze jména není člověk ani člověkem.

Nataša. Podívej se … co to … umřela …
Herec. Nemůže být.
Nataša (couvne). Opravdu … podívej se.
Bubnov (ve dveřích). Nač se dívat?
Nataša. Anna umřela.
Bubnov. Tak už alespoň nebude tak kašlat. (Jde k Anně.) Třeba

to říci Kleštíkovi. To je jeho věc.
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Herec. Já mu to jdu říci — že ztratila jméno. (Odejde.)
Nataša. I mě tak bude muž bít, až mě utluče.
Bubnov (klade se spat). Čekáš na Vašku, viď. Taky tě bude

mazat, neboj se.
Nataša. Někdo by mě jistě bil. Tak ať je to aspoň on.
Bubnov. No, to je tvoje věc. (Rozkládá hadry na své pryčně.)
Nataša. Dobře jí, že umřela. A zas líto … Pane na nebi. Proč žil

člověk?
Bubnov. Tak je to, holka. Člověk se narodí, žije, umírá. I já

umru, i ty… i každý. Jaké pak tedy líto! (Vejdou Luka, Tatar,
Křivonoska a naposled pomalu, shrben Kleštík.)

Nataša. Pst. Anna…
Křivonoska. Slyšeli jsme. Království nebeské… kdvž umřela…
Tatar. Musí se ven vytahat. Tady mertvý nesmí být…
Kleštík (tiše). Vynesem ji. (Všichni jdou k posteli. Kleštík dívá se

na ženu přes ramena druhých.)
Křivonoska (Tatarovi). Ty se bojíš, že bude smrdět? I kde pak,

ta už za živa vyschla.
Nataša. Bože můj. Ani slůvka lítosti nikdo neřekne?
Luka. Nezlob se, děvče. Jak mají litovat mrtvých, když živých

nelitují…
Tatar. Na policii se muset…
Křivonoska. Pravda, Kleštíku. Oznámils to na policii?
Kleštík. Ne. Musel bych ji dát pohřbít a já mám všeho všudy

čtyřicet kopějek.
Křivonoska. Jen to ohlas policii a na pohřeb se nějak sebéřem!

Sic budou si myslit, že’s ji zabil, nebo kdo ví co. (Lehá si k Tatarovi.)
Nataša. Teď se mi bude o ní zdát. Mně se vždycky zdá o

mrtvých. A v chodbě je tma. Bojím se jít sama.
Luka. Ty se mrtvých neboj, ale živých …
Nataša. Doprovoď mě, dědečku.
Luka. Proč ne? Pojď. (Odejdou.)
Křivonoska. Ochocho! Asane! Brzo zas bude jaro. Teplo nám
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bude žít. Mužíci už orat začnou a my… zatracený Mohamed, už
chrní.

Bubnov. Tataři rádi spí.
Kleštík (stojí uprostřed a tupě dívá se před sebe). Co mám teď

dělat?
Křivonoska. Lehni si a spi. To je všecko.
Kleštík (tiše). A co… ona? (Nikdo neodpovídá.
Vejde Satén a herec.)
Herec (křičí). Starý! Sem, můj věrný Kente! (Satén se směje.)

Hotovo! Starý! Kde je to město… kde jsi ty sám?
Satén. Fata morgana. Nalhal ti toho dědek… Nic není. Není

měst. Není lidí. Nic není.
Herec. Lžeš!
Tatar (vyskočí). Kde je pán? Jít si žalovat. Nemuže spát… mrtví,

opilí. (Odejde. Satén za ním hvízdá.) –
Bubnov (ospale). Lehněte si, děti, nekřičte, v noci se má spát
Herec. Ano, tady … aha. Mrtví… „Naše sítě vylovily mrtvolu“,

báseň od Be … Berangera!
Satén. Mrtví neslyší! Mrtví necítí! Křič! Řvi!
Mrtví neslyší!
(Ve dveřích objeví se Luka.)

(Opona.)
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Jednání třetí

Dvůr zavalený smetím, nářadím atd. a zarostlý plevelů V hloubi
vysoká cihlová požární zeď; svou výškou zakrývá nebe. Kolem ní
křoví černého bezu. V pravo černá, břevnovitá zeď nějakého
nádvorního stavení, stáje nebo kolny. V levo šedivá zeď noclehárny;
otlučená omítka. Stojí šikmo, tak že její zadní úhel vychází skoro do
prostřed dvora. Mezi domem a cihlovou zdí úzký průchod. V šedivé
zdi dvě okna: jedno v rovném niveau se zemí, druhé o dva lokte výš a
blíž k cihlové zdi. U té zdi leží převrácené saně a kus břevna asi čtyři
lokte dlouhý. V pravo u zdi hromada starých prken a klád. Je večer.
Slunce zapadá a ozařuje cihlovou zeď červenou září; je časné jaro,
nedávno roztál sníh. Černé křoví bezu ještě nemá pupenců. Na kládě
sedí vedle sebe Nasťa a Nataša. Na prknech Luka a baron. Kleštík sedí
u pravé zdi na hromadě dříví, v okně u země tvář Bubnova.

Nasťa (zakryvši oči a kývajíc do taktu hlavou, zpívavě
vypravuje). Tak on přišel v noci do parku, do besídky, jak jsme se
smluvili, a já ho už čekala. Celá jsem se třásla strachem a zármutkem.
On taky se celý třese a je bledý jako křída a v rukách má levorvert.

Nataša (kouše semínka). Vida! Tak mají lidé pravdu, že co
študent, to zoufalec.

Nasťa. A povídá mi strašným hlasem: drahocenná moje lásko —
Bubnov (se směje). Drahocenná? Koukejme se!
Baron. Počkej! Když se ti to nelíbí, neposlouchej, ale lhát

nepřekážej! Tak dál.
Nasfa. Drahocenná moje lásko, povídá, rodiče mi nechtějí dát

své svolení, abych se s tebou, milenko, dal oddat, a prokletím věčným
mi hrozí za mou lásku k tobě. A proto, povídá, musím se zbavit
života. A levorvert má v ruce nabitý deseti koulemi. Buď s Bo-
hem, povídá, nezapomenutelná družko mého srdce, já jsem pevně
rozhodnut umříti, a žíti bez tebe nikterak nemohu. A já mu
odpověděla: Můj drahý Raule —

41



Baron (směje se). Nasťo, vždyť minule to byl Gaston!
Nasťa (vyskočí). Kdybys raději mlčel… ty… ty… toulavý pse!

Co pak ty víš, co to je láska? pravá láska? A … já měla … opravdivou
lásku. A to povídáš, že’s byl enteligentní člověk, že v posteli jsi kávu
pil?

Luka. Nerušte ji, nechte ji povídat… Uvažte, že člověku
nejedná se o to, co povídá, ale proč to povídá. Povídej, děvče, povídej
jen dál.

Bubnov. Maluj si, vráno, peří, maluj… No, vyp to …
Baron. Tak dál!
Nataša. Neposlouchej je. Co pak oni! Oni to beztoho jen ze

závisti… že sami o sobě nic říci nemohou …
Nasťa (znovu si sedne). Ne, nechci. Nebudu už povídat. Když

mi nevěří, když se smějí! (Pojednou se zarazí, mlčí několik sekund a
opět zavřevši oči, pokračuje vřele a nahlas, máchajíc rukou do taktu
a jakoby se vposlouchávala ve vzdálenou hudbu.) No, a já mu tedy
povídám: Radosti mého života, měsíci ty můj jasný! I já bez tebe
nechci žít na světě, protože tě šíleně miluju a milovat budu, pokud
mi v prsou srdce bude bít. Ale, povídám, nezbavuj se mladého svého
života, který je jedinou radostí tvých rodičů, opusť raději mé! Ať
raději já zahynu, láskou k tobě ať se utrápím, já beztoho nejsem k
ničemu a štěstí nemám na světě, mně už není pomoci, není. (Zakryje
si tvář a tiše pláče.)

Nataša (odvrátí se; tiše). Neplač… no, neplač!
(Luka usmívaje se hladí Nasťu po hlavě.) Bubnov. Je to maškara,

u čerta, co? (Směje se.) Baron (taky se směje). Dědečku! Ty si myslíš,
že je to pravda? Ale kde! To všecko je z knížky „Osudná láska“! To
všecko je komedie! Nech ji být.

Nataša. A co je tobě do toho? Ty… Mlčel bys raději, když tě už
Bůh potrestal!

Nasfa (vášnivě). Ty ničemníku! Zatracenče! Kde ty máš — duši!
Luka (vezme Nasťu za ruku). Pojďme, má milá.
Nic si z toho nedělej a nezlob se! Já vím! Já ti věřím! Ty máš

pravdu a ne oni. Když ty věříš, že’s měla opravdovou lásku, pak je to
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pravda. Je! A na něho se nezlob, na barona. On snad docela ze závisti
to říká.. on snad ani žádným baronem nebyl… snad nic pravdivého
u něho nebylo… No, pojďme, pojďme!

Nasťa (tiskne silně ruce k prsům). Dědečku … Ví Bůh, že to
bylo, že to všecko bylo! Ten študent… byl Francouz, Gaston se
jmenoval, měl černé vousy, lakované boty na nohou, ať mě na tom
místě hrom zabije, nebyla-li to pravda. A tak mě měl rád, tak rád!

Luka. Já vím! To nic nevadí! Já věřím! V lakovaných botách
chodil, povídáš! Ajajaj! No a ty jsi ho taky měla ráda, co? (Jdou za
roh.)

Baron. Je to husa, ta holka; není zlá, ale hloupá k nevydržení.
Bubnov. A co že tak lidé rádi lhou? Jakoby stáli před soudem,

lhát musí a musí.
Nataša. Patrně je lhaní příjemnější než pravda. Já taky …
Baron. Co taky? Tak dál —
Nataša. Vymýšlím si. Vymýšlím — a čekám.
Baron. Nač?
Nataša (v rozpacích se usmívá). Tak. Myslím si na příklad, že

zítra přijede někdo… někdo neobyčejný, nebo že se náhle něco
stane, něco nebývalého; tak čekám … čekám dlouho… a vlastně nač
tadv na světě člověk může čekat?

(Pausa.)
Baron (usmívaje se). Není nač čekat. Já na nic nečekáni. U mne

už všecko bylo. Prošlo — skončeno… všecko. Tak dál!
Nataša. Nebo si myslím, že zítra náhle umru, a je mi najednou

tak úzko. V létě je krásně myslit na smrt… bouřky bývají. Každou
chvíli hrom může zabíti.

Baron. Máš těžký život, vím to. Ta tvoje sestra, to je čertovská
nátura.

Nataša. A komu se, prosím tě, lehko žije? Všem špatně, přece to
vidím!

Kleštík (až posud byl nehybný a ničeho se neúčastnil; pojednou
vyskočí). Všem, to je lež! Všem ne! Kdyby všem — vzal to nešť,
nebylo by to aspoň člověku tak líto! Ano!
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Bubnov. Co tě tak najednou čert píchl? Vida ho — zavyl jak pes!
(Kleštík se zas usadí a vrčí.)
Baron. Musím k Nastěnce… smířit se s ní, sic mi nedá nic na

pití.
Bubnov. Hm … Lidé rádi lhou … No, Nasťka, to se ani

nedivím. Ona přivykla si nabarvovat hubu, chce si tedy i duši
přibarvit. Ruměnec na duši si nabarvit. Ale… druzí, proč ti taky? Na
příklad Luka, jak ten lže! A beze všeho užitku pro sebe. Je už starý …
proč on taky lže?

Baron (směje se, odcházeje). Všichni lidé mají duše šedivé, a rádi
by si je nalíčili na rúžovo.

Luka (vejde, k baronu). K čemu ty, pane, holku nenecháš?
Nepřekážej jí, ať si popláče. Ať se tím těší! Ona přece pro svou radost
slzy prolévá a tobě co to škodí?

Baron. Je to hloupé, starý. Zprotivilo se nám to už. Dnes Paul
a zítra Gaston. A pořád to samé. Ostatně já teď jdu a smířím se s ní.
(Odejde).

Luka. Jdi, jdi… polaskej ji. Laskání nikdy člověku neuškodí,
Nataša. Jsi tak dobrý, dědečku. Proč jsi ty tak dobrý?
Luka. Dobrý, povídáš? No dobře, třeba dobrý. (Za cihlovou zdí

tiše zní píseň a harmonika.) Třeba, mé děvče, k někomu být dobrým.
Politovat lidí třeba. Kristus všech litoval a nám totéž činiti kázal.
Povídám ti. v pravý čas lidi politovat, je velice dobré. Tak na příklad
byl jsem hlídačem na dači u jednoho inženýra v Tomské gubernii.
No dobře. V lese to bylo, všude pusto, a zima byla a já sám na dači.
No, nic nebylo. Až jednou slyším, že lezou —

Nataša. Zloději?
Luka. Ba že, zloději. A já na ně vzal flintičku. Tak byli tou svou

prací zaujati, že mě ani nepozorovali. A já na ně křičím: Eh, vy!
Táhnete mi! A oni ti na mě sekyrou. Ale já na ně flintou mířím a
křičím: Zpátky, lidé, sice střelím! A tu ti oni na kolena padli a pro
Boha prosili, abych jich ušetřil. Já se ale na ně hněval, už za to, že
sekyrou na mne mířili. A tak jsem jim poručil, aby každý ulomil
větev. A když měli po větvi, poručil jsem, aby si jeden lehl a druhý
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aby ho mlátil. A pak zas ten si musel lehnout a dát si namlátit. A když
už oba měli dost, povídám jim: Tak a teď jděte s bohem. A oni pro
Boha prosí o kousek chleba. Lezli jsme sem, povídají, nežravše… A
takoví to byli zloději, má milá, (směje se) a k tomu se sekyrou! Ano.
Dobří mužíci to byli. Povídám jim: Kdybyste mi byli hned o chleba
řekli! A oni: Omrzelo nás to už. Prosíš, prosíš a nikdo ti nedává. To
je k zlosti. A oni vám u mne celou zimu žili. Jeden z nich, Štěpán
se jmenoval, flintu brával a hajdy do lesa pro zvěř. A druhý, Jakub,
celou zimu stonal a kašlal. A tak jsme ve třech dači hlídali. Přišlo jaro
a s bohem — dědečku, povídají. A šli pryč, do Ruska.

Nataša. To utekli ze Sibiře?
Luka. Nejspíš… utekli, šli domů. A dobří mužíci to byli. A

kdybych se nebyl nad nimi slitoval, byli by mě snad zabili, nebo co,
a pak soud, vězení a zas Sibiř, k čemu to? Vězení dobru nenaučí, ani
Sibiř ne, ale člověk tomu dovede naučiti. Ano! Člověk může tomu
dobru naučiti, to je jasné!

(Pausa.)
Bubnov. Mjo. A já tento… lhát nedovedu. Proč? Podle mého,

jen s pravdou ven! K čemu se bát?
Kleštík (zas vyskočí, jako uštknut). Jaká pravda, kde je pravda?

(Trhá na sobě hadry.) Tady je pravda. Práce není, síly není. To je
pravda. Přístavu není… Třeba zdechnout. To je pravda. K čertu! K
čemu mi pravdy? Zdechnout nám dejte. Co pak já za to mohu? Proč
na nás s pravdou? Žít nelze, to je ta celá pravda!

Bubnov. Ten se rozštířil, koukejme se!
Luka. Pane Jesu Kriste, slyš přece, můj milý …
Kleštík (třese se zlostí). Plácáte v jednom kuse: pravda a pravda!

Ty, starý, všecky utěšuješ. A já ti řeknu, já vás všecky nenávidím. I
tu tvou pravdu, ať je proklatá, na věky věků proklata. Rozumíš? Tak
slyš: ať je proklata! (Běží za roh, ohlížeje se.)

Luka. Ajajaj! Jak se rozpálil člověk… A kam to běžel?
Naťaša. To je jedno. Zbláznil se a dost.
Bubnov. To to bylo! Zrovna jako na tyátru. S ním to bývá často.

Nepřivyk’ našemu životu.
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Popel (zvolna vejde ze zároží). Pokoj počestné společnosti. Á co
ty, Luko, šibale starý, pořád pohádky a historie vypravuješ?

Luka. Měl’s vidět, jak se tu člověk rozkřičel!
Popel. Kleštík? Co je mu, lidi? Běží, jako by ho uštknul?
Luka. Není divu. Do srdce ho to bcdlo.
Popel (sedá si). Nemám ho rád. Je strašně zlý a pyšný, až strach.

(Posmívá se Kleštíkovi, napodobě ho.) „Já pracuju, já jsem dělník!“
A jako bychom my všichni byli něco horšího. Budeme-li cenit lidi
podle práce, pak nejlepším člověkem bude kůň. Ten tahá a — mlčí!
Natašo! Tvoji jsou doma?

Nataša. Šli na hřbitov a pak chtěli zajít na všenoční bohoslužbu.
Popel. Proto se dívám, že máš kdy tu být, to je vzácnost.
Luka (zamyšleně Bubnovu). Ty povídáš, pravda. Pravda nejde

vždycky člověku k duhu, vždycky pravdou duše nevyléčíš. Byl na
příklad jeden člověk a ten věřil, že je spravedlivá země…

Bubnov. Co? Co že je?
Luka. je na světě země spravedlivá, kde jsou zvláštní lidé, samí

dobří. Druh druha si váží, druh druhu pomáhá a všecko u nich je
v nejlepším pořádku. A tak ten člověk pořád se chystal, že půjde tu
spravedlivou zemi hledat. Byl to člověk chudý a žilo se mu zle, a když
tak mu jednou bylo zle, že jen si lehnout a umřít, tu pořád nic neříkal
a jen se usmíval a povídá: Nic nevadí, přetrpím i to. Ještě trochu
počkám a pak nechám ten zdejší život být a půjdu do spravedlivé
země. Jedinou vám měl radost, tu zemi.

Popel. No a šel?
Bubnov. Kam? Hahaha!
Luka. A jednou vám do toho místa, bylo to na Sibiři, víte, poslali

vypovězeného, učeného člověka s knihami a plány a se všemi těmi
krámy… A tu ten člověk povídá učenému: Ukaž mi, prosím tě, kde
leží spravedlivá země a jak tam jde cesta. A ten učený hned knihy
otevřel, plány rozložil a kouká, kouká, ale spravedlivé země vykoukat
nemůže. Všecky země tu jsou, ale spravedlivé ne a ne najít!

Popel (tiše). A nenašel?
Bubnov (se směj.).
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Nataša. Počkej… ty … no a co dál, dědečku?
Luka. Člověk učenému nevěřil: musí být spravedlivá země,

musí! Hledej jen líp. Jinak nejsou tvé všecky knihy a plány k ničemu,
když tam není spravedlivé země. A učený se urazil. Mé plány, povídá,
jsou docela pravdivé, ale spravedlivé země není a nebylo. Ale tu se
zas člověk rozzlobil. A jak že? Žil, žil, trpěl a pořád věřil, že je, a tu v
plánech se ukázalo, že není. To je přece krádež! A povídá učenému:
Ach ty, neřáde neřádná! A v ucho mu vlepí jednu a ještě jednu!

(Pausa.) A potom šel domu — a oběsil se. (Všichni mlčí. Luka
usmívaje se dívá se na Popela a Natašu.)

Popel (tiše). Čert tě vem, ta historie nebyla veselá.
Nataša. Nevydržel klamu …
Bubnov (zamračeně). Eh, to všecko jsou povídačky!
Popel, lak vida. Spravedlivá země tedy žádná není!
Nataša. Je mi líto… toho člověka…
Bubnov. To všecko jsou vejmysly! Chocho! Spravedlivá země!

To je dobré! Chochocho! (Zmizí z okna.)
Luka (dívá se za e). Směje se … Hehehe! No, děti! Žijte dobře…

Brzo od vás odejdu!
Popel. A kam?
Luka. Na Ukrajinu. Slyšel jsem, že tam novou víru nějakou

objevili… chtěl bych to vidět, ano! Lidé pořád něco hledají, pořád
chtějí, aby to bylo lepší! Dej jim Pán Bůh trpělivosti.

Popel. A co myslíš, najdou?
Luka. Lidé, myslíš? Najdou. Kdo hledá — najde. Kdo silně chce,

najde!
Nataša. Kdyby tak našli něco… něco hodně lepšího …
Luka. Oni si už vymyslí… neboj se! Ale musíme jim pomáhat,

vážit si jich …
Nataša. A jak mám pomoci? Já sama jsem bez pomoci …
Popel (rozhodně). Já zas… zas ti to musím říci, Natašo. Před

ním. On všecko ví: Pojď, pojď se mnou!
Nataša. Kam? Po vězeních?
Popel. Já už řekl: nechám zlodějství. Bůh ví: nechám! Když jsem
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řekl, tak to udělám! Já umím číst i psát… budu pracovat. On tady
povídá, do Sibiře měli bychom dobrovolně jít. Pojďme tam, no? Ty
si myslíš, že sc mi můj život neprotiví? Eh, já to vím … vidím. Já se
utěšuju tím, že jiní kradou víc než já a jsou přece vážení, ale to mně
málo pomáhá. To není to. Já se nekaju… na svědomí nevěřím, ale
pořád cítím jedno a totéž: třeba žít… jinak! Líp třeba žít! Třeba žít
tak, abych sám sebe mohl si vážiti.

Luka. Pravdu máš, milý! Dej ti Bůh… pomoz ti Kristus Pán.
Tak, tak: člověk musí si vážit sám sebe!

Popel. Já jsem od maličkosti už kradl… všichni mi už v dětství
nadávali: Zloděj Vaska, zloděje syn Vaska, aha! Tak… nu dobrá. Jsem
zloděj! Ale rozuměj mi: já jsem snad ze zlosti zloděj! Snad jen proto,
že mi odjakživa nikdo jinak neříkal než zloděj. Ale pojmenuj mě ty
jinak, Natašo … no?

Nataša (smutně). Nechce se mi jaksi věřit slovům .. A neklidná
jsem dnes, srdce se mi svírá, jakobych něco čekala. Dnes jsi, Vasilji,
marně o tom začal mluvit.

Popel. A kdy tedy? Vždyť o tom nemluvím po prvé!
Nataša. A proč bych s tebou šla? Vždyť tě ani příliš ráda nemám.

Někdy… se mi líbíš… a jindy zas hleděti na tebe je mi protivno…
Patrně tě tedy nemám ráda … v opravdové lásce nevidí se nic špatné-
ho na milenci… a já vidím …

Popel. Budeš mě mít ráda — neboj se! Já tě k sobě přiučím. Ty
jen souhlas. Víc než rok jsem té pozoroval a viděl jsem, že jsi holka
přísná, dobrá a pořádná, velice jsem si tě zamiloval.

(Vasilisa vystrojena objeví se u okna a naslouchá.)
Nataša. Tak! Mě jsi si zamiloval, ale mou sestru jsi
Popel (v rozpacích). Eh, co ona… kde pak to nebývá…
Luka. To nic není, dívčino. Kde chleba není, lebedu jedí. když

tady už chlebíčka není…
Popel (zamračeně). Slituj se nade mnou. Nežije se mi sladce! Vlčí

to život. Málo radosti. Jako v rákosí tonu, není zač se chytit, všecko
shnilé, a nic mě neudrží … Tvá sestra… v té jsem se zklamal. Kdyby
tak nebyla peněz chtivá… všecko bych k vůli ní udělal … jen kdyby
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byla celá moje… ale ona chce něco jiného: peníze a svobodu, aby
mohla vyvádět, co chce. Ona mi pomoci nemůže. A ty jsi jako mladá
jedlička: ohýbáš se, ale vydržíš!

Luka. I já ti řeknu děvče: vezmi si ho. Vezmi! On je dobrý hoch,
to je bez řeči. Ty mu to jen častěj’ připomínej, že je hodný hoch, aby
na to jako nezapomněl! On ti — uvěří! A ty mu jen říkávej: „Vasjo,
víš-li, že jsi dobrý člověk, nezapomeň na to!“ A pomysli si jen, má
milá, kam ty půjdeš? Sestru máš — lítou saň, její muž, o tom darmo
slov, jaký je, a ten zdejší život… Kam máš jít. A on je hoch silný …

Nataša. Jít nemám kam, já to vím, myslila jsem už taky na to,
jenom že já nevěřím nikomu, a jít nemám kam …

Popel. Je jedna cesta ještě a na tu tě nepustím. To tě radš zabiju!
Nataša (usmívá se). Ještě nejsem tvoje žena a ty mě už chceš

zabíjet?
Popel (ji obejme). Nech toho, Natašo … Vždyť tak jako tak …
Nataša (tiskne se k němu). No… jedno ti řeknu, Vasiliji, jako

před Bohem ti to řeknu: jak ty mě po prvé udeříš, nebo jinak mi
ublížíš, nebudu se pranic litovat a buďto se oběsím, nebo —

Popel. Ať mi ruka uschne, jestli se tě dotknu!
Luka. Neboj se nic, má milá! Tys mu potřebnější, než on tobě!
Vasilisa (z okna). No tak je ruka v rukávě! Námluvy jsou hotovy!
Nataša. Už se vrátili a všecko slyšeli? Oh, Bože! Vasko!
Popel. Čeho se bojíš? Teď se tě nikdo nesmí dotknout.
Vasilisa. Neboj se, Natalie, on tě nebude bít. On ani bít, ani

milovat nemůže, já to vím.
Luka (tiše). Je to ženská, učiněný jed!
Vasilisa. On se víc chvástal…
Kostylev (vejde). Nataško, co ty tu děláš, darmojedko? Klepy

co? Na příbuzné naříkáš? A samovar není připraven, na stole není
uklizeno!

Nataša (odcházejíc). Ale vždyť jste chtěli jít do kostela?
Kostylev. Co je ti do toho, co jsme chtěli? Ty dělej to, co se ti

poručí!
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Popel. Kuš ty, ona už není tvou služkou! Natalie, nechoď,
nedělej nic.

Nataša (odchází). Nekomanduj ještě, až budeš smět.
Popel. Jen počkej! Týrali jste ji a teď vám utřem! Teď je má.
Kostylev. Tvoje? Kdy pak’s ji koupil? Co jsi za ni dal? —
Vasilisa (směje se).
Luka. Vasjo — pojď pryč!
Popel. Jen počkej, ty, co se směješ, abys neplakala!
Vasilisa. Oj, oj, to máme strach!
Luka. Vasko, pojď. Nevidíš to, že tě jen tak popichuje, abys…

no nevíš?
Popel. Aha… vím. Ale počkej, ty tam, to nebude, co ty chceš!
Vasilisa. I to nebude, co já nechci, Vasjo!
Popel (hrozí jí pěstí). No, to uvidíme! (Odejde.)
Vasilisa. Já, ti vystrojím svatbu! Počkáš! (Zmizí.) Kostylev (k

Lukovi). No tak co, starý?
Luka. A nic, starý.
Kostylev. Tak? A jdeš prý pryč?
Luka. Už je čas.
Kostylev. A kam?
Luka. Kam oči ponesou.
Kostylev. Toulat se budeš? Na jednom místě sedět nevydržíš,

co?
Luka. Pod ležící kámen voda neteče, říkají.
Kostylev. To je kámen. Ale člověk má žít na jednom místě. To

není možné, aby lidé žili jako pavouci! Kam kdo chce, tam taky leze!
Člověk musí si říci: tady budu žít, a nevláčet se sem tam po světě.

Luka. A když někdo má všude své místo?
Kostylev. Pak je to tulák, k ničemu nepotřebný. Je třeba, aby od

každého byl užitek, aby pracoval…
Luka. Vida …
Kostylev. To se ví. Co pak je to poutník? Člověk nepotřebný

nikomu. On třeba leccos na svém toulání pozná, on třeba i pravdu
pozná, ale co pak je každá pravda lidem potřebná? Ať si ji nechá pro
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sebe a — mlčí! Jinak povídá tak, že tomu nikdo nerozumí… Ať se
raděj do ničeho nemíchá, ať nemate darmo lidi. Jak lidé žijí — co je
mu do toho? On má vést spravedlivý život… má žít v lesích … v
děrách … nemá se ukazovat. Nikomu nepřekážet, nikoho nesoudit
a za všecky se modlit! Za všecky lidské hříchy, za mé, za tvé, za
všecky. On proto i od světského hluku utíká, aby se modlil. Tak je
to. (Pausa.) A ty jaký jsi poutník? Pašportu nemáš. Dobrý člověk má
mít pašport. Všichni dobří lidé mají pašport — ano.

Luka. Jsou lidé a lidé…
Kostylev. Ty nemudruj! Nedávej mi hádanky.
Luka. Po nejsou hádanky. Já jen povídám: je země úrodná a

země neúrodná.
Kostylev. No a?
Luka. No, na příklad. Kdyby ti Pán Bůh řekl: „Michajlo, buď

člověkem!“ — nic by nepomohlo. Jaký jsi, takový ostaneš.
Kostylev. A … víš-li ty, že strýc mé ženy… je policista a že…

tě mohu …
Vasilisa (vejde). Michajle Iványči, jdi pít čaj.
Kostylev. A ty… (Lukovi.) Já ti něco povím: ať mi zmizíš, sic tě

vyhodím.
Vasilisa. Ano, jdi už, starý. Máš příliš dlouhý jazyk. A kdo ví,

zdali jsi odněkud neutekl!
Kostylev. A ještě dnes ať mi sem už nepáchneš! Sice, uvidíš…
Luka. Strýčka zavoláš? I zavolej si ho a řekni mu: „uprchlíka

jsem lapil, ze Sibiře utek’!“ A tvůj strýc ještě může dostat za to
odměnu: tři kopějky!

Bubnov (v okně). Co tu smlouváte? Zač tři kopějky?
Luka. Hrozí mne prodat.
Vasilisa (muži). Pojďme!
Bubnov. Za tři? Dej pozor, starý, oni tě i za kopějku prodají.
Kostylev (Bubnovu). Co tam zevluješ, jako skřítek zpod peci!

(Odchází se ženou.)
Vasilisa. Co je na světě lotrů a šibalů různých!
Luka. Dobrou chuť!
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Vasilisa (obrátí se). Drž jazyk za zuby, potvoro proklatá! (Zajdou
za roh.)

Luka. Dnes v noci — odejdu.
Bubnov. Bude to líp. Včas odejít, je nejlíp.
Luka. Pravda, pravda.
Bubnov. Já vím.Já snad ušel Sibiři jen tím, že jsem včas odešel.
Luka. Cože?
Bubnov. Už jo. To bylo tak: moje žena měla s mým tovaryšem.

Byl to dobrý dělník! Co ten psů přebarvil na hranostaje, kožešinu,
myslím, víš? A kočky na kenguru, a všelicos jiného! No tak se ti s ním
silně moje žena spletla, že pořád šuškali, že buďto mě otráví, nebo
jinak se světa zprovodí. Já začal ženu bít a tovaryš mě. Ten se doveď
prát. Jednou chumáč vousů mi vytrhl a jindy žebro mi zlomil. A já
se taky nedal. Jednou v ráži, když zas byla taková vojna, ťukl jsem já
ženu železným loktem, ale zas mé zbili. A tu jsem si myslil: co já se
tak budu s nimi tlouci, zabiju ženu a bude to… Ale vzpamatoval jsem
se včas a odešel jsem od nich…

Luka. A dobře’s udělal. Ať si tam dělají dál’ze psu hranostaje!
Bubnov. Jenže dílna byla psána na ženu a já se stal tím — co

vidíš! Ačkoliv, abych ti pravdu řekl, byl bych i dílnu propil. Piják
jsem, vidíš, k nenapravení. —

Luka. Piják? A!
Bubnov. Jsem, jsem. Jak začnu pít, všecko propiju, až na kůži. A

jak líný jsem! Jak já mám práci nerad!
(Satén a herec vejdou, hádajíce se.)
Satén. E, hlouposti. Nikam ty nepůjdeš! To všecko je čertovina

toho dědka. He, starý, co’s to našuškal tomu bláznu do uší?
Herec. Lžeš, no řekni mu, starý, že lže! Půjdu a půjdu! Já dnes,

holečku, pracoval. Vodky jsem nepil! No? Tady jsou dva
pětialtynníky a já nejsem opilý!

Satén. Že se nestydíš! Dej to sem. Propiju to, nebo prohraju!
Herec. Jdi svou cestou. To mám na cestu.
Luka (Saténovi). A ty… proč ho od toho srážíš? Bubnov.

Komediante. Pojď sem!
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(Herec jde k oknu. Sedne si na bobek. Mluví polohlasitě.)
Satén. Já, brachu, v mládí taky byl kos. Vzpomínám rád. Byl

jsem chlapík — tancoval jsem, hrál na jevišti, bavil lidi, že smíchem
plakali.

Luka. A jak to, že jsi s cesty zbloudil?
Satén. Jsi moc zvědavý, starý. Všecko bys rád věděl — a proč?
Luka. Chtěl bych rozumět věcem lidským, a na tebe se dívám —

a nerozumím. Jsi takový statečný, nejsi hloupý a přece —
Satén. Vězení, starý, vězení! Já čtyři léta a osm měsíců ve vězení

dřepěl, a pak, když mě pustili, bylo po všem!
Luka. Oj, oj! A zač pak jsi seděl?
Satén. Za ničemu! Zabil jsem ničemu v prchlivosti a podráždění.

Já se ve vězení i karty hrát naučil…
Luka. K vůli ženské jsi ho zabil?
Satén. K vůli sestře… Ale dej mi pokoj, neptej se. Nemám to

rád. Je už po všem. Sestra umřela mi už před devíti lety. A byla to
ženská, starý, takové by pohledal!

Luka. Lehko ty život neseš. Ale ten zámečník tady před chvílí
tak hrozně zavyl, že až strach —

Satén. Kleštík?
Luka. On. Práce, křičí, není, ničeho není…
Satén. Však on si přivykne. A co bych já měl dělat?
Luka. Koukej — tady jde.
(Kleštík jde zvolna, sklopiv hlavu.)
Satén. Hej, vdovče, co tak věsíš nos? Co chceš vymyslit?
Kleštík. Myslím na to, co budu dělat? Nástrojů nemám, všecko

pohltil pohřeb.
Satén. Já ti dám radu: nedělej nic! Buď prostě zemi na obtíž.
Kleštík. Eh… stydím se před lidmi!
Satén. A stydí se oni za to, že žiješ hůř než pes? Já nebudu dělat

nic, ty taky nic. Rozumíš tomu? Víš, co potom bude?
Kleštík. Zdechnem všichni z hladu.
(Z oken Kostylevových slyšeti křik Nataši: Proč to, proč?)
Luka (neklidně). Nataša? Ona křičí? Ach ty… (Z bytu slyšet
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hluk, rámus, břinkot rozbitého nádobí a pištění Kostyleva: Proklatá
ty, poběhlice ničemná!)

Vasilisa. Počkej, podrž ji, já ji…
Nataša. Zabijí mě, zabijí!
Satén (křičí do okna). Hej, vy tam!
Luka (běhá sem tam). Vasku bychom měli zavolat… Bože …

Děti moje …
Herec (odběhne). Já ho přivedu …
Bubnov. Teď ji často bijí…
Satén. Pojď, starý, budeme svědky …
Luka. Co pak já, ale Vasilje třeba by bylo…
Nataša. Sestro … Vasiliso … Va—a—a—
Bubnov. Zacpali jí ústa… já tam letím. (Zmizí.) (Rámus z bytu

se vzdaluje, je slyšet výkřik starce: Stůj, bouchnutí dveří, a rázem
ticho. Na jevišti ticho.

Večerní soumrak.)
Kleštík (až posud nehybně seděl. Bručí si něco, čím dál tím je

to jasnější). No… tak… Třeba žít… (Pausa.) Přístav třeba mít. A já
nemám nic. Sám jsem, sám, bez pomoci! (Zvolna shrben odchází.
Hluboké ticho. Po chvíli v průchodu hluk, nejasný chaos zvuku.
Roste… blíží se. Už slyšeti jednotlivé hlasy.)

Vasilisa. Já jsem její sestra. Pusť mě!
Kostylev. Jaké ty máš právo?
Vasilisa. Kriminálníku!
Satén. Zavolej Vasku! Rychle! Křivonosko — jen ho!
(Policejní hvízdot.)
Tatar (vyběhne. Pravou ruku má v obvazku). Jaký je to zákon,

ve dne lidi vraždit?
Křivonoska (za ním Medvěděv). To jsem mu jich nasolil!
Medvěděv. Jak se ty opovažuješ prát?
Tatar. A ty proč se pereš? Víš, co máš dělat?
Medvěděv (honí Křivonosku). Stůj, dáš sem píšťalku!
Kostylev (vyběhne). Abrame! chyť ho… zatkni ho! Zabil…
(Ze zároží vyjde Kyselá a Nasťa — vedou Natašu, rozedranou;

54 Na dně: obrazy ve čtyřech jednáních



Satén couvá do domu, odstrčiv Vasilisu, která chce ještě Natašu
udeřit. Kolem ní skáče Aleška, jako šílený, hvízdá jí do uší, křičí, vyje.
Pak ještě několik bosáků a rozedraných žen.)

Satén (Vasilise). Kam, kam, prokletá sovo?
Vasilisa. Z cesty, kriminálníku! Ať mě to stojí život, ale roztrhám

ji na hadry —
Kyselá (odvádí Natašu). Styď se, Karpovno, jsi horší než zvíře.
Medvěděv (chytne Saténa). Aha! Mám tě.
Satén. Křivonosko! Maž je! Maž! Vasko, Vasko!
(Všichni srazí se v chumel u průchodu mezi domem a cihlovou

zdí. Natašu odvádějí v pravo a posadí ji na hromadu dříví.)
Popel (vyrazí z průchodu a rozmachem ruky prorazí si cestu).

Kde je Natalie?
Kostylev (uteče do průchodu). Abrame, zatkni Vasku. Braši,

pomozte Vasku svázat, zloděje, lupiče!
Popel. Ty starý pse… už nebudeš výt. (Bije ho. Starý padá tak,

že na jevišti je vidéti jen horní polovinu těla. Popel vrhá se k Nataši.)
Vasilisa. Bijte Vasku. Lidé, kde jste kdo, svažte zloděje!
Medvedev (Saténoví). Nemíchej se do toho… to je rodinná

záležitost a ty kdo jsi?
Popel. Čím tě to … nožem?
Kyselá. Koukej, jaká to zvířata. Horkou vodou holce nohy

opařili!
Nasťa. Samovar na ni svrhli!
Tatar. Snad náhoda…
Nataša (polo ve mdlobách). Vasko, vezmi mě, odveď mě!
Vasilisa. Pane na nebi. Lidé … koukejte se … je nebožtík …

zabili mi ho, zabili…
(Všichni skupí se okolo Kostyleva. Bubnov se oddělí a jde k

Popeloví.)
Bubnov (tiše). Vasko… starý … je tento … hotov —
Popel (dívá se, nechápaje). Běž, doktora zavolej, do nemocnice

ho zavezou…
Bubnov. Ten už nevstane …
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(Šum hasne, jako oheň na hranici polité vodou. Jednotlivé
výkřiky: „Ale? Opravdu? Vida… No? Pojďme radš! Teď to bude…
Radš pojďme, než přijde policie“ … Dav řídne.)

Vasilisa (křičí). Zabili mi ho, zabili! Vaska zabil mi muže! Já to
viděla! Na vlastní oči viděla… Policie!

Popel (vyskočí, k Vasilise). No, máš radost, co? Máš, co jsi chtěla.
(Kopne do mrtvoly.) Zdechl už starý pes. Ale ty taky pojdeš! (Vrhne
se na ni. Satén a jiní ho zadrží. Vasilisa uteče. Křiky: „Měj rozum!
Vzpamatuj se!“)

Vasilisa (se objeví). Však ty, Vasko, osudu svému neujdeš.
Abrame, pískni na policii!

. Medvěděv. Píšťalu mi čerti utrhli!
Aleška. Tady je! (Hvízdne. Medvěděv běží za ním.)
Satén. Vasko, neměj strach. Zabití v hádce, to nic není. To

nebude moc stát…
Vasilisa. Chytněte Vasku, chytněte! On zabil! Já to viděla! ‚
Satén. Já ho taky třikrát uhodil. Takový dědek moc

nepotřeboval. Vem si mě za svědka, Vasko!
Popel. Já se omlouvat nebudu. Já tam Vasilisu skoupám. Ona to

chtěla. Ona mě přemlouvala, abych ho zabil, přemlouvala!
Nataša (vyskočí). Tak? Teď to vím. Lidé, dobří. Oni byli

umluveni! Oni to všecko nastrojili. Bylo to tak, Vasko? Ty’s tuhle
se mnou proto mluvil, aby ona všecko slyšela? Ano? Lidé, ona je
jeho milenka, to všecko víte, oni jsou za jedno. Ona ho přemluvila,
aby zabil muže. Muž jim překážel. I já jsem překážela a proto mě
zmrzačili!

Popel. Natašo, co to mluvíš? Co to…
Satén. Tak je to tedy, u čerta!
Vasilisa. Lžeš! Lže! On … on ho zabil…
Nataša. Jsou smluveni! Buďte proklatí, vy oba …
Satén. Teď se drž, Vasko, ať tě nepotopí.
Popel. Natašo, snad opravdu nevěříš, že já…
s tou…
Satén. Natašo, měj přece rozum …
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Vasilisa (za rohem). Zabili mi muže, vaše blahorodí. Vaska
Popel, zloděj, ho zabil, pane komisar, já to viděla, jsou tady na to
svědci…

Nataša (zmítá se šíleně). Lidé… Vaska a Vasilisa ho zabili!
Policie… poslyšte: moje sestra a její milenec tady se smluvili, že ho
zabijou, zavřete je oba a suďte! Vemte i mě, do vězení se mnou, pro
Krista živého, do vězení se mnou …

(Opona.)
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Jednání čtvrté

Dekorace I. jednání. Jen pokoj Popelův už není. Přehrada je zbořena.
A na místě, kde seděl Kleštík, není kovadliny. V rohu, kde byl
Popelův pokoj, leží Tatar, válí se a občas sténá. U stolu sedí Kleštík.
Čistí harmoniku a chvílemi zkouší klapky. Na druhém konci stolu
je Satén, baron a Nasfa. Před nimi je láhev vodky a tři láhve piva.
Velký bochník chleba. Na peci se povaluje a kašle herec. Noc. Jeviště
je osvětleno lampou, stojící uprostřed stolu. Venku skučí vítr.

Kleštík. Ba … ba… jak byl ten shon, jakoby se byl propadl…
Baron. Zmizel před policií, jako dým před tváří ohně.
Satén. Tak mizí hříšníci před tváří spravedlivých.
Nasťa. Dobrý to byl stařeček … Ale vy … vy nejste lidé… ale

rez…
Baron (pije). Na vaše zdraví, lady!
Satén. Zábavný dědek to byl, ano. Tady Nasťa se do něho

zabouchla…
Nasťa. Abys věděl! Mám ho ráda. On všecko věděl, všemu

rozuměl.
Satén. A vůbec … mnohým byl to, co je střídka pro bezzubé.
Baron (se směje). Flastr to byl na rány …
Kleštík. On doveď politovat, ale to vy nedovedete!
Satén. A co ti to pomůže, jestli tě polituju?
Kleštík. Ty dovedeš… víc než politovat, ty dovedeš …

neublížit…
Tatar (se zvedne a houpá svou raněnou ruku jako dítě). Starý byl

dobrý, měl v duše zákon, a kdo v duše má zákon, to je dobrý, a kdo
ho ztratil, ten ztracené..

Baron. Jaký zákon, kníže!
Tatar. Takový… různý, ty víš, jaký …
Baron. Tak dál!
Tatar. Neubližuj člověku, to je zákon! Žij podle koránu…
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Satén. Tak si žij!
Baron. Zkus to!
Tatar. Mohamed dal koran a řekl: tady je zákon … Žij, jak je

tady napsáno. A až přijde čas, koran bude málo, čas dá svůj zákon,
každý čas dá svůj zákon.

Satén. No, ten čas přišel a tak nám dali nové zákony a hezky
tuhé, ty tak hned neobnosíš.

Ňasťa (udeří sklenicí do stolu). A co… proč já tady mezi vámi
žiju? Půjdu někam odsud, třeba na kraj světa půjdu …

Baron. Bez střevíců, lady?
Nasfa. Třeba nahá, po čtyřech polezu.
Baron. To bude malebné, lady: nahá a po čtyřech!
Nasťa. Polezu a polezu, jen abych nemusela vidět tvou tlamu …

ach, zprotivilo se mi všecko! Celý život, všichni lidé.
Satén. Jestli půjdeš, to vem s sebou taky herce. On taky půjde.

On se dověděl, že jen půl versty od kraje světa je nemocnice na jeho
organon.

Herec (vykoukne ven). Or-ga-nis-mus, hlupáku!
Satén. Pro jeho organon, alkoholem otrávené…
Herec. On půjde, půjde, uvidíte!
Baron. Kdo on, sire?
Herec. Já! …
Baron. Díky, knězi, bohyně, jak ji… bohyně dramat, tragedie

… jak se jmenuje?
Herec. Musa, hlupče, musa! Žádná bohyně!
Satén. Laches, Hera, Afrodita, Atropa — čert aby se v nich

vyznal. A to ten Luka herci všecko napískal, rozumíš, barone?
Baron. len starý byl hlupec a dost.
Herec. Nevzdělanci. Divoši! Melpomena to je… A uvidíte, on

odejde… „Zžírejte se, mračné duše“, báseň Berangera. On odejde,
najde si místo, kde není, není…

Baron. Ničeho není, sire!
Herec. Máš pravdu, ničeho! „Umírám nemocen a bez sil. Jáma

ta teď bude hrobem mým“. Proč vy žijete? Prosím vás, proč?
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Baron. Kean čili genius a hýřil… Ale neřvi tak!
Herec. A zrovna! Budu řvát, jak budu chtít.
Nasťa (zvednuvši hlavu od stolu, máchne rukama).
Křič, ať to slyší! Křič!
Baron. Ale proč, lady?
Satén. Nech je, barone. K čertu s nimi! Ať si řvou, ať si rozbíjejí

palice, mají proč. Nepřekážej člověku, jak říkával ten starý … Luka.
Beztoho to jen on, staré droždí, nám rozkvasil všecky lidi…

Kleštík. Lákal je někam — ale cestu jim neukázal.
Baron. To byl starý šarlatán!
Nasťa. Nemluv! Ty jsi sám šarlatán…
Baron.. Kušte, lady.
Kleštík. Ale pravdu neměl rád, ten starý… Moc proti pravdě

brojil a měl dobře. Dočista dobře: jaká pak tu pravda. I bez pravdy —
není čím dýchat. Lady, kníže, ruku si při práci rozmačkal, budou mu
ji muset upilovat, tady máte pravdu!

Satén (udeří pěstí do stolu). Ticho! Vy všichni… jste dobytek…
Dubové, mlčte o starém! (Klidněji.) A ty, barone, jsi ze všech
nejhorší. Ty ničemu nerozumíš, a lžeš a lžeš! Starý nebyl šarlatán. Co
pak to je — pravda? Člověk — to je pravda. A on tomu rozuměl, ale
vy ne. Vy jste tupí, vy jste jako cihly. Já… rozumím tomu starému,
ano. On lhal… ale to jen z lítosti k vám, vem vás čert. Je mnoho lidí,
kteří lhou z lítosti k bližnímu — já vím, já o tom četl… krásně…
nadšeně, vybízivě lhou. Je lež utěšující, lež uklidňující; ó, já znám lež!
Kdo je sláb duší a kdo žije cizími šťávami, těm lež je potřebná. Jedny
podporuje, ale druzí se lží přikrývají. A kdo je sám na sobě závislý,
kdo je svým pánem a nežere cizí, k čemu ten potřebuje lži? Lež je
náboženstvím otroků a pánu. Pravda je Bohem svobodného člověka.

Baron. Bravo! To jsi řekl hezky. S tím souhlasím. Mluvíš jako
pořádný člověk.

Satén. A proč by falešný hráč neměl někdy mluvit dobře, když
pořádní lidé mnohdy mluví jako falešný hráč? Ano, já mnoho
zapomněl, ale přece ještě něco vím! A starý? Oh, to je chytrák! On
tak na mě působil, jako kyselina na starou, špinavou minci. Napijme
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se na jeho zdraví. Nalej! (Nasťa nalije, napije se a dá i Saténoví.) Starý
žije ze sebe… on na všecko se • dívá svýma očima. Jednou jsem se ho
ptal: dědečku, proč pak jsou lidé na světě? (Napodobí hlas i pohyby
Luky.) „A pro lepší lidi žijí, miláčku… Tak na přiklad žijou truhláři
a pořád je to samá chamraď. A tu se z nich narodí takový truhlář,
že podobného svět neviděl. Všechny předčí a dílo jeho na dvacet let
do předu pokročí. A zrovna tak i jiní lidé… zámečníci, ševci, no a
vůbec dělný lid, a sedláci, ba i pánové pro lepší žijí. A každý si myslí,
že žije pro sebe a tu vlastně žije pro lepší. Po sto let a snad i víc
žijí pro lepšího člověka.“ (Nasťa úporně se dívá na Saténa. Kleštík
taky přestane pracovat a poslouchá. Baron sklopí hlavu a tiše bubnuje
po stole. Herec vysunuv se, chce opatrně slézt na pryčnu.) „Všichni,
miláčku, všichni všudy pro lepšího žijí. A proto taky každého člověka
třeba si vážit. Přece nevíme, kdo to je, proč se narodil a co může
vykonati. Snad se narodil nám pro štěstí? K velké nám pomoci? A
hlavně dětí třeba si vážit, dětiček. Dětičky prostoru potřebují. Dětem
žít nepřekážejte … dětí šetřte!“

(Pausa.)
Baron (zamyšlen). Hm… pro lepšího? To mi připomíná …

naši rodinu. Stará rodina… z času Kateřiny … šlechta … vojáci…
emigranti z Francie. Za Nikolaje I. můj děd Gustav Debille zaujímal
vy soké postavení… bohatství… na sta nevolníků … koně …
kuchaři.

Nasťa. Nelži! To všecko nebylo!
Baron (vyskočí). Cože?! No tak dál.
Nasťa. Nebylo a nebylo!
Baron (křičí). Dům v Moskvě. Dům v Pitěru. Povozy … povozy

s erby …
(Kleštík béře harmoniku a jde do kouta.)
Nasťa. Nebylo!
Baron. Kuš! Povídám, že bylo: deset lokajů!
Nasťa (s požitkem). A není to pravda!
Baron. Ze tě zabiju!
Nasfa (hotova utéci). Nebylo povozů …
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Satén. Nech toho, Nastěnko … Nehněvej ho …
Baron. Počkej, ty svině. Můj děd …
Nasfa. Neměls děda, neměl. (Satén se směje.)
Baron (unaven hněvem si sedá). Saténe, řekni ji, couře… co, ty

se taky směješ? Ty taky nevěříš? (Křičí zoufale, udeřiv pěstí do stolu.)
A bylo to, bylo! Čert vás vem!

Nasťa (vítězně). Aha, vyješ teď, viď? Teď víš, jak je člověku,
když se mu nevěří!

Kleštík (vrací se ke stolu). Já myslil, že bude pračka.
Tatar. Hloupé lidé. Moc zlé …
Baron. Já nemohu strpět posměch… já mám důkazy, papíry…
Satén. Zahoď je. A na kočáry svého dědečka zapomeň. V kočáře

minulosti nikam si nevyjedeš!
Baron. Ale jak se ona může opovážit!
Nasťa. Podívejme se. — Jak se mohu opovážit!
Satén. A vidíš: můze! Jak pak je ona horší než ty? To se ví, ona v

minulosti neměla ani kočáru, ani dědečka, ale asi ani ne otce a matku
—

Baron (uklidní se). U všech čertů … ty … dovedeš mluvit
klidně. A já nemám k tomu povahu …

Satén. Zjednej si ji. To je dobrá věc. (Pausa.) Nasťo, chodíš do
nemocnice?

Nasťa. A proč?
Satén. K Nataši.
Nasťa. Tu to máme! Ona přece už dávno z nemocnice je pryč.

Zmizela. Nikde není…
Kleštík. To jsem zvědav, kdo koho tam silněj’ zkoupá? Jestli

Vaska Vasilisu, nebo Vasilisa Vasku!
Nasťa. Vasilisa se vykroutí. Ta je chytrá. A Vasku pošlou na

Sibiř.
Satén. Za zabití v hádce je jen kriminál.
Nasťa. Škoda. Sibiř by byla lepší. A všecky by vás měli poslat na

Sibiř, smést vás jako rum do jámy… bando.
Satén (udiven). Co je ti? Blázníš?
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Baron. Já jí dám facku a přestane… nestyda.
Nasťa. Zkus to. Dotkni se mne.
Baron. Zkusím!
Satén. Nech toho. Netkni se jí. „Neubližuj člověku!“ Mně vám

nejde z hlavy ten starý. (Směje se.) Neubližuj člověku. A když mně
jednou ublížili, a to na celý život! Co jsem měl dělat? Odpustit? Ba
ne… nikomu.

Baron. Ty musíš vědět, že si nejsme rovni — sprostoto! —
Nasťa. Ty mizero mizerná. Vždyť jsi ty ze mne živ jako červ z

jablka! (Muži se smějí.)
Kleštík (směje se). To je ale jablíčko!
Baron. Na toho blázna se ani hněvat nemohu.
Nasťa. Smějete se? Lžete! Vám není do smíchu!
Herec (zachmuřeně). Jen do nich!
Nasťa. Jen kdybych mohla. Já bych vás… (mrští sklenicí na

podlahu) takhle bych vás…
Tatar. K čemu sklenic tlouc’, husa jedna.
Baron (vstane). Já ji naučím manýře, počkejte!
Nasťa (uteče). Čert vás vem!
Satén. Nedělej hlouposti… Nestraš … Oč jde?
Nasťa. Vlci… abyste všichni zdechli… holoto!
Herec (vážně). Amen.
Tatar. Ojoj! Zlej ženská, ruskej ženská! Tatarka — ne. Tatarka

zákon zná.
Kleštík. Nasekat jí!
Baron. Ničema!
Kleštík (zkouší harmoniku). Hotovo. A její pán pořád tu ještě

není. Chlapec se spálil.
Satén. A teď se napij.
Kleštík. Děkuju. Ale už je taky čas na kutě.
Satén. No, už nám přivykáš.
Kleštík (napije se; jde k pryčnám). I jo. Všude jsou lidé. S

počátku to člověk nevidí, ale pak se ukáže, že jsou všude lidé…
(Tatar něco stele na pryčně. Klekne si a modlí se.)
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Baron (ukazuje na Tatara). Koukej se.
Satén. Nech ho. Je to dobrý hoch — neruš ho. (Směje se.) Já jsem

dnes nějak dobrý. Čert ví, proč.
Baron. Ty jsi vždycky dobrý, když se opiješ. A rozumný jsi…
Satén. Když se napiju: všecko se mi líbí. Jo. On se modlí —

dobrá. Člověk muže věřit nebo nevěřit. To je jeho věc. Člověk má
to na vůli — sám za všecko platí. Za víru, za nevěru, za lásku i za
rozum. Člověk za to sám platí a proto má svobodu. Člověk — to
je pravda! Co to je člověk — to nejsi ty, ani já, ani oni — ba ne!
To je ty, já, starý, Napoleon, Mohamed … dohromady. (Načrtne ve
vzduchu figuru člověka.) Rozumíš? To je ohromné. V tom je všeho
začátek i konec. Všecko je v člověku, všecko pro člověka. Žije jen
člověk a ostatní všecko je dílo jeho rukou a mozku. Člověk! To je
velkolepé — To zní — hrdě! Člověk! Třeba si vážit člověka. Ne ho
litovat, nesnižovat ho lítostí, ale vážit si ho! Napijme se na zdraví
člověka, barone! (Vstane.) Jak je to krásné, cítit se člověkem! Já jsem
kriminálník, vrah, falešný hráč — dobrá: když jdu po ulici, dívají se
na mě lidé jako na lotra… Pracuj, říkají! Pracovat — proč? Abych byl
syt? (Směje se.) Vždycky jsem opovrhoval lidmi, kteří se příliš o to
starali, aby byli syti. O to se nejedná, barone! O to se nejedná. Člověk
je výš… je povýšen nad sytost

Baron (kývaje hlavou). Ty filosofuješ… To je dobře. To má být,
to hřeje srdce. Já nemám takovou náturu. Já to nedovedu. (Ohlíží
se. Tiše a opatrně.) Já se, brachu, bávám. Rozumíš? Dostávám strach.
Protože, co bude dál?

Satén (chodí). Hlouposti. Koho se člověk může bát?
Baron. Víš… od té doby, co se na sebe pamatuju, mám v

palici — nějakou mlhu. Nikdy jsem nic nechápal. Celý život jsem
se jen převlíkal — a proč? Nevím. Nosil jsem studentskou uniformu
šlechtického ústavu, a čemu jsem se učil — nevím. Oženil jsem se —
vzal jsem frak a pak župan… ženu jsem si vzal špatnou — a proč?
Nevím. Promrhal jsem všecko, co bylo, nosil jsem nějaký šedivý
kabát a hnědé kalhoty, a jak jsem přišel na mizinu? Ani jsem nezpo-
zoroval! Sloužil jsem v státní bance, uniforma, furažka s kokardou,
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zdefraudoval jsem státní peníze, oblékli mně vězeňský chalát, a pak
oblékl jsem tyhlety hadry. A to všecko jakoby byl sen … Není to k
smíchu?

Satén. Moc ne! Spíš je to moc hloupé.
Baron. I já myslím, že je to hloupé. Ale přece jsem se pro něco

narodil, či ne?
Satén (směje se). To se ví. „Člověk se rodí pro lepšího! …“
Baron. Kam as ta Nasťka utekla? Podívám se za ní. Ona přece je

… (Odejde.)
(Pausa.)
Herec. Tatare… (Pausa.) Kníže! (Tatar obrátí hlavu.) Pomodli se

taky za mě.
Tatar. Co?
Herec (tiše). Pomodli se taky za mě.
Tatar. Modli se sám.
Herec (seskočí, jde k stolu, třesoucí se rukou nalije si vodku,

napije se a skoro až běží ven). Buďte tu s bohem.
Satén. Hej, hej, kam letíš, hlupče? (Hvízdá.) (Vejdou Medvěděv

— v ženském vatovaném kabátci — a Bubnov oba podnapilí. Bubnov
má v jedné ruce

svazek preclíků, v druhé sušené ryby, pod paždím láhev vodky,
v kapse kabátu druhou.)

Medvěděv. Velbloud je jako osel, jenže bez uší — Bubnov. Nech
toho. Ty sám jsi osel!

Medvěděv. Velbloud nemá uší. On slyší nozdrou.
Bubnov (Saténoví). Kamaráde. Já jsem tě hledal po všech

hospodách, po výčepech … Vem láhev … Já mám plné ruce.
Satén. Polož preclíky na stůl a hned budeš mít jednu ruku

prázdnou.
Bubnov. A … pravda! Je to chytrák, co?
Medvěděv. Lotři a šibalové jsou odjakživa chytráci.
Bez chytrosti by nemohli být. Dobrý člověk, i když je hloupý, je

dobrý, ale ničema musí mít vždycky fištrón. A co se velblouda týká,
to ho neznáš. Rohy a zuby nemá, ale dá se na něm jezdit —
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Bubnov. Kde je ta banda? Proč tu nikdo není? Já dnes hostím.
Holoto, lezte z koutů.

Satén. Brzo to propiješ, hastroši?
Bubnov. Brzo. Tentokrát nemám moc prachů. Kde je

Křivonoska?
Kleštík (jde ke stolu). Není tu.
Bubnov. Hurrá … No, nevrč, pse, nevrč. Pij a dováděj, a nevěs

tak nos! Já všecky hostím. Já, kamaláde, rád hostím! Kdybych já měl
peníze, to bych bezplatnou hospodu zařídil. Bůh ví! S muzikou a
zpěváky. Přijď, pij, jez, písně poslechni a potěš se. Chudý člověče,
hajdy do mé bezplatné hospody. A tobě, Saténe, bych dal polovinu
svého bohatství —

Satén. Dej mi ji teď. Dej mi všecko, co máš.
Bubnov. Všecko? Tu máš… Na. Rubl, tady ještě

dvouhřivenník, pětníky — tak už nemám nic.
Satén. Dobrá, u mne to bude líp uschováno. Já s tím budu hrát.
Medvěděv. Já jsem svědek. Peníze v uschování dány. Mnoho-li

dohromady?
Bubnov. Ty… velbloude — my nepotřebujem svědku.
Aleška (bos). Kamarádi, mám mokré nohy!
Bubnov. A suché hrdlo, viď? Pojď, zavlaž se! Kamaráde, ty

zpíváš a hraješ — to je dobře; ale ty taky piješ, a to je špatně. Pamatuj
si, že pití škodí.

Aleška. Na tobě to vidím… Ty jen když jsi namazaný, máš
podobu člověka. Kleštíku! Spravil jsi mi harmoniku? (Zpívá a
tancuje.)

A ’dyby můj čumák nestál ani za mák, to by mě má milá —
dávno vyhodila…

To jsem vám promrz’, lidi… zima je tam.
Medvěděv. No, a kdybychom se zeptali — jaká milá, co?
Bubnov. Nech ho! Ty buď hezky zticha. Ty už nejsi lapicajt, ani

strejček —
Aleška. Tys teď jen tetiččin muž a dost!
Bubnov. jedna tvoje příbuzná je v kriminále, druhá umírá —
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Medvěděv (hrdě). A není to pravda: neumírá, je jenom
nezvěstná. (Satén se směje.)

Aleška. Vaše Excellence, pane policajte na pensi —
Kmotra, ta má prachy, prázdnou kapsu — já, jaké pak mít

strachy, bando veselá …
Ale to je zima!
(Vejde Křivonoska. Pak se courají bosáci a rozedrané ženy.

Ukládají se na pryčny a vrčí.)
Křivonoska. Bubnove, proč jsi utekl?
Bubnov. Pojď sem. Sedni si. Zazpíváme si, jo? Tu mou píseň…
Tatar. Noc je, spat… Píseň ve dne zpívat.
Satén. Eh, nech je, kníže …
Tatar. A rámus bude — nemoc’ spát…
Bubnov. No co, kníže, uřízli ti už ruku?
Tatar. Počkáme. Snad nebude muset řezat ruku.
Křivonoska. Amen s tebou, Asane. Bez ruky jsi k ničemu.

Našinec se cení podle ruky a zad. Bez ruky není člověk. Napij se…
Kyselá. Ach moji milí, tam venku je vám zima a slota! Fičí to

jako z jezera. Je tady muj starý? No, co ty?
Medvěděv. Zde!
Kyselá. Už zas mou jupku nosíš? A ty, se mi zdá, jsi tento …
Medvěděv. Bubnov má svátek … a zima byla … slota…
Kyselá. Já ti dám slotu… Nehraj si. Spat jdi!
Medvěděv (jde do kuchyně). To mohu … mohu … je čas.
Satén. Ty’s na něho ostrá!
Kyselá. To nejde jinak, můj zlatý. Vzala jsem si ho k sobě…

myslím si: je od vojska, policajt, udrží mi tu bandu… a on pít začal.
To nejde!

Satén. To máš špatného pomocníka.
Kyselá. Co dělat? Ty se mnou žít nebudeš. A kdybys i chtěl, za

čtrnáct dní bys mi všecko v kartách promazal.
Satén (směje se). To máš pravdu, hospodyně. Prohrál bych.
Kyselá. Koukejme se, Aleška.
Aleška. Tady!
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Kyselá. Co’s to tuhle o mně povídal?
Aleška. Svatou pravdu! Povídám! Je to ženská! Masa, tuku a kostí

je na ní za deset pudů a mozku ani ne za gram.
Kyselá. To už není pravda. Já mám mozku dost. Ale proč jsi

říkal, že svého policajta biju?
Aleška. Já myslil, že ho biješ, když jsi ho za vlasy tahala!
Kyselá (se směje). Hlupče! Ale jemu je to hanba a k vůli tvým

pomluvám pije. Řekni mi, Aleško, jaký’s ty vlastně člověk?
Aleška. Prima qualita, hospodyně …
Bubnov. No, zazpíváme si, co? Celou noc budem zpívat,

Křivonosko …
Křivonoska. Dobrá — budem zpívat.
Aleška. A já vám budu hrát.
Satén. A já budu poslouchat.
Tatar. No, zpívat budem, pít budem a smrt přijde, umírat

budem…
Bubnov. Nalej mu, Saténe. Křivonosko, sedni si.
No, lidé, mnoho-li člověk k štěstí potřebuje? Napil jsem se —

a jsem rád na světě. Křivonosko, začni tu mou — víš? Zazpívám si,
zapláču …

Křivonoska (zpívá).
Slunce vyjde a zapadá — Bubnov (zpívá dál).
V mým vězení temno je …
(Dveře se rychle otevrou.)
Baron (na prahu). Lidi… pojďte sem! Tamhle na dvoře … visí

herec, oběšený …
(Mlčení. Všichni hledí na barona. Za jeho zády objeví se Nasťa;

zvolna, se široce rozevřenýma očima jde ke stolu.)
Satén (tiše). Eh… darmo nám píseň zkazil — hlupák!

(Opona.)
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