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A lidÈ jsou obleËeni,
Sem tam pÌskem vr·vorajÌ
Pod tÌm öiroöir˝m nebem,
Jeû se od pahork˘ v d·li
K d·ln˝m kopc˘m znovu klene.*

* Veröe p¯eloûil Josef Hiröal
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I
Ke dvan·ctÈ uû nÏkte¯Ì vst·vali, ukl·nÏli se, pod·vali si navz·jem ruce, ¯Ìkali, ûe to bylo velice
kr·snÈ, a vych·zeli pak velik˝mi dve¯mi do p¯edsÌnÏ pro pl·öù. Hostitelka st·la uprost¯ed pokoje
a Ëile se ukl·nÏla, p¯iËemû jejÌ suknÏ se pohupovala zdobn˝mi z·hyby.
SedÏl jsem u malÈho stolku ñ mÏl t¯i napjatÈ
tenkÈ noûky ñ, upÌjel jsem zrovna z t¯etÌ sklenky
benedikt˝nky a p¯i tom jsem p¯ehlÌûel svou malou
z·sobu peËiva, kterÈ jsem si s·m vybral a naskl·dal na sebe.
Tu jsem spat¯il svÈho novÈho zn·mÈho, objevil se
trochu pocuchan˝ a z mÌry vyveden˝ na prahu
jednoho ze sousednÌch pokoj˘, ale chtÏl jsem se
dÌvat stranou, nic mi do toho nebylo. Zato on zamÌ¯il rovnou ke mnÏ a usmÌvaje se roztrûitÏ nad
mou ËinnostÌ pravil: ÑOdpusùte, ûe k v·m jdu. Ale
aû doteÔ jsem sedÏl o samotÏ se svou dÌvkou ve
vedlejöÌm pokoji. Od p˘l jeden·ctÈ. Poslyöte,
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ËlovÏËe, to byl tedy veËer! J· vÌm, nenÌ to spr·vnÈ,
ûe v·m o tom vykl·d·m, vûdyù se sotva zn·me. NenÌ-liû pravda, setkali jsme se dnes veËer na schodech
a prohodili jsme spolu p·r slov jako hostÈ tÈhoû
domu. A teÔ ñ ale musÌte mi ñ prosÌm v·s o to ñ odpustit ñ, ötÏstÌ to ve mnÏ zkr·tka ne a ne vydrûet,
nemohl jsem si pomoci. A protoûe tu jinak nem·m
nikoho zn·mÈho, komu bych mohl d˘vÏ¯ovat ñì
TruchlivÏ jsem na nÏho pohlÈdl ñ sousto ovocnÈho kol·Ëe v ˙stech nechutnalo nijak zvl·öù ñ
a pronesl jsem vzh˘ru do jeho pÏknÏ zardÏlÈ tv·¯e:
Ñ Jsem samosebou r·d, ûe se v·m zd·m d˘vÏryhodn˝, ale netÏöÌ mÏ, ûe jste se mi svÏ¯il. A vy s·m,
kdybyste nebyl tak popleten˝, byste musel cÌtit,
jak nevhodnÈ je vykl·dat o milujÌcÌ dÌvce nÏkomu, kdo sedÌ o samotÏ u ko¯alky.ì
Kdyû jsem to ¯ekl, zniËehonic usedl, op¯el se do
ûidle a svÏsil paûe. Pak je s ohnut˝mi lokty tlaËil
dozadu a poËal znaËnÏ hlasitÏ jako pro sebe
mluvit:
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Ñ JeötÏ p¯ed chviliËkou jsme byli tam v tom pokoji
sami, AniËka a j·. A j· ji lÌbal, lÌbal ñ jsem ñ ji na
˙sta, na uöi, na ramena. Paneboûe, paneboûe!ì
P·r host˘, kte¯Ì si slibovali troöku ûivÏjöÌ hovor, se
k n·m se zÌv·nÌm poËalo blÌûit. I vstal jsem a ¯ekl,
aby to vöichni mohli slyöet:
ÑDobr· tedy, kdyû chcete, p˘jdu s v·mi, ale trv·m
na tom, ûe je to nesmysl, teÔ v zimÏ a v noci chodit na Pet¯Ìn. Krom toho se ochladilo, a protoûe
napadlo trochu snÏhu, jsou cesty venku jako kluziötÏ. Nu, jak chcete ñì
ZÌral na mne nejd¯Ìv v ˙divu a jeho ˙sta s vlhk˝mi
rty se otev¯ela; kdyû pak ale uvidÏl p·ny, kte¯Ì uû
st·li docela blÌzko n·s, zasm·l se, vstal a ¯ekl:
ÑAle kde, chlad n·m jen prospÏje; m·me öaty celÈ
nas·klÈ horkem a kou¯em; a pak m·m taky trochu v hlavÏ, aËkoli jsem zrovna moc nepil; ano,
rozlouËÌme se a pak p˘jdeme.ì
P¯istoupili jsme tedy k hostitelce, a kdyû jÌ lÌbal
ruku, pravila:
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ÑOpravdu, jsem r·da, ûe vypad·te dnes tak
öùastn˝.ì
Laskavost jejÌch slov ho dojala, polÌbil jÌ ruku
jeötÏ jednou; usm·la se. Musel jsem ho odt·hnout. V p¯edsÌni st·la pansk·, spat¯ili jsme ji teÔ
poprvÈ. Pomohla n·m do pl·öù˘ a pak vzala malou svÌtilnu, aby n·m posvÌtila na schodech. MÏla
nah˝ krk, jen Ëernou sametku uv·zanou pod bradou, a jejÌ tÏlo ve voln˝ch öatech bylo sklonÏnÈ
a st·le se prodluûovalo, jak p¯ed n·mi sestupovala
se schod˘ p¯idrûujÌc dol˘ svÌtilnu. Tv·¯e mÏla zardÏlÈ, neboù pila vÌno, a v matnÈm svÏtle lampy,
jeû vyplÚovalo celÈ schodiötÏ, se jÌ chvÏly rty.
Dole na schodech postavila svÌtilnu na stupeÚ,
p¯istoupila o krok k mÈmu zn·mÈmu a objala ho
a lÌbala a z˘st·vala v jeho objetÌ. Teprve kdyû jsem
jÌ strËil do dlanÏ penÌz, ospale svÏsila paûe, pomalu otev¯ela malÈ domovnÌ dve¯e a vypustila n·s
do noci.
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Nad pr·zdnou, rovnomÏrnÏ osvÏtlenou ulicÌ st·l
velik˝ mÏsÌc na mÌrnÏ zataûenÈm a tÌm prostrannÏjöÌm nebi. Po umrzlÈm snÏhu se dalo jÌt jen
drobn˝mi kr˘Ëky.
Sotva jsme se octli pod öir˝m nebem, viditelnÏ
jsem propukl v bujarÈ veselÌ. Zvedal jsem nohy do
v˝öky, aû v kloubech praskalo, k¯ikl jsem p¯es ulici
nÏjakÈ jmÈno, jako by mi zrovna za rohem zmizel
p¯Ìtel, s v˝skotem jsem vyhodil do v˝öe klobouk
a furiantsky jsem ho opÏt chytil.
M˘j zn·m˝ kr·Ëel vöak vedle mne jakoby nic.
Hlavu mÏl svÏöenou. Ani nemluvil.
To mi bylo divnÈ, poËÌtal jsem totiû, ûe bude radostÌ bez sebe, kdyû ho dostanu ven z tÈ spoleËnosti.
TeÔ jsem se tedy i j· mohl utiöit. Zrovna jsem ho
povzbudivÏ ude¯il do zad, kdyû mi najednou jeho
rozpoloûenÌ p¯iölo nepochopitelnÈ, st·hl jsem
tedy ruku zpÏt. Jelikoû jsem ji nepot¯eboval, zastrËil jsem ji do kapsy pl·ötÏ.
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Kr·Ëeli jsme tedy mlËky. D·val jsem pozor na zvuk
naöich krok˘ a neölo mi do hlavy, ûe nejsem s to
udrûet se sv˝m zn·m˝m stejn˝ krok. P¯itom bylo
jasno, z¯etelnÏ jsem mu vidÏl na nohy. Tu a tam
byl nÏkdo vyloûen z okna a pozoroval n·s.
Kdyû jsme doöli na Ferdinandovu t¯Ìdu, vöiml
jsem si, ûe si m˘j zn·m˝ zaËal pobrukovat jednu
melodii z ÑDolarovÈ princeznyì, potichu, ale slyöel jsem ho docela dob¯e. Co m· tohle znamenat?
Chce mÏ urazit? Tedy tahle hudba mnÏ m˘ûe b˝t
v tu chvÌli ukraden·, i s celou touhle proch·zkou.
ProË se mnou vlastnÏ nemluvÌ? Jestli mÏ nepot¯ebuje, proË mÏ potom nenechal v klidu, v teple
u mÈ benedikt˝nky a u m˝ch sladkostÌ? J· to vÏru
nebyl, kdo tolik st·l o tuto proch·zku. Mohl jsem
se koneËnÏ proch·zet i s·m. Pr·vÏ jsem byl ve
spoleËnosti, zachr·nil jsem jednoho mladÈho nevdÏËnÌka p¯ed ostudou a teÔ se proch·zÌm p¯i
mÏsÌËku. I tak to jde. P¯es den v ˙¯adÏ, veËer ve
spoleËnosti, v noci po ulicÌch a niËeho p¯esmÌru.
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éivot, kter˝ svou p¯irozenostÌ uû p¯esahuje
vöechny meze!
Avöak m˘j zn·m˝ öel jeötÏ za mnou, dokonce
p¯idal do kroku, kdyû zjistil, ûe z˘st·v· pozadu.
Nepromluvilo se ani slovo, takÈ se nedalo ¯Ìci, ûe
bychom bÏûeli. J· vöak uvaûoval, jestli by nebylo
moûno zahnout do nÏkterÈ postrannÌ ulice, vûdyù
jsem vlastnÏ nebyl k û·dnÈ spoleËnÈ proch·zce
zav·z·n. Mohl jsem si jÌt dom˘ s·m a nikdo mi
v tom nesmÏl br·nit. DÌval bych se pak, jak by m˘j
zn·m˝ nic netuöe p¯eöel kolem mÈ ulice. Sbohem, m˘j mil˝ zn·m˝! V mÈm pokoji mi bude
teplo, aû p¯ijdu, zaûehnu na stole lampu na ûeleznÈm stojanu, a aû budu hotov, sloûÌm se do svÈ lenoöky stojÌcÌ na potrhanÈm orient·lnÌm koberci.
Kr·snÈ vyhlÌdky! A proË by ne? Jenûe co potom?
é·dnÈ potom. V teplÈm pokoji bude mi v lenoöce
lampa svÌtit na prsa. Nu a pak budu vychl·dat
a o samotÏ str·vÌm hodiny a hodiny mezi pomalovan˝mi stÏnami, na podlaze, kter· öikmo spad·
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do zlatÏ zar·movanÈho zrcadla visÌcÌho na zadnÌ
stÏnÏ.
MÈ nohy byly ËÌm d·l unavenÏjöÌ a j· byl jiû rozhodnut, ûe v kaûdÈm p¯ÌpadÏ p˘jdu dom˘
a lehnu si do postele, kdyû tu mÏ jala pochybnost,
m·m-li teÔ p¯i odchodu svÈho zn·mÈho pozdravit, Ëi ne. Byl jsem vöak p¯Ìliö b·zliv˝, abych odeöel
bez pozdravu, a p¯Ìliö sl·b, abych halasnÏ pozdravil. I z˘stal jsem st·t, op¯el jsem se o domovnÌ zeÔ
oz·¯enou mÏsÌcem a Ëekal jsem.
M˘j zn·m˝ se hnal po chodnÌku rovnou na mÏ,
rychle, jako bych ho mÏl chytit. Pomrk·val na
mne na znamenÌ jakÈsi domluvy, na niû jsem podle vöeho zapomnÏl.
ÑCopak, copak?ì zeptal jsem se.
ÑAle nic,ì ¯ekl, Ñ jenom jsem se v·s chtÏl zeptat, co
soudÌte o tÈ panskÈ, kter· mÏ na chodbÏ lÌbala.
Co je to za dÏvËe? VidÏl jste ji uû nÏkdy p¯edtÌm?
Ne? J· taky ne. Byla to v˘bec pansk·? ChtÏl jsem
se jÌ na to zeptat, uû jak öla p¯ed n·mi se schod˘.ì
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Ñée je to pokojsk· a dokonce ani ne prvnÌ pokojsk·, vidÏl jsem hned podle jejÌch Ëerven˝ch rukou, a kdyû jsem jÌ strkal do ruky penÌze, cÌtil jsem
jejÌ drsnou k˘ûi.ì
ÑAle to jen dokazuje, ûe je uû nÏjakou dobu ve
sluûbÏ, to bych taky ¯ekl.ì
ÑTo m˘ûete mÌt pravdu. V tamtom svÏtle se p¯ece
ani nedalo vöecko rozpoznat, i mnÏ ovöem p¯ipomÌnala jednu postaröÌ d˘stojnickou dcerku od
zn·m˝ch.ì
ÑMnÏ ne,ì ¯ekl.
ÑTo mi nem˘ûe zabr·nit, abych öel dom˘; je
pozdÏ a j· musÌm ËasnÏ r·no do ˙¯adu; nespÌ se
tam dob¯e.ì P¯itom jsem mu pod·val ruku na rozlouËenou.
ÑFuj, takov· studen· ruka,ì zvolal, Ñs takovou studenou rukou by se mi nechtÏlo jÌt dom˘. MÏl jste
se, m˘j mil˝, taky nechat lÌbat, to jste nÏco zanedbal nu, m˘ûete to p¯ece jeötÏ dohnat. Ale sp·t?
Tuhle noc? Co v·s to napad·? Jen si pomyslete, co
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öùastn˝ch myölenek se udusÌ pod pe¯inou, kdyû
ËlovÏk spÌ v posteli s·m, a kolik neöùastn˝ch sn˘ se
pod nÌ zah¯Ìv·.ì
Ñ J· nic nedusÌm a nic nezah¯Ìv·m,ì ¯ekl jsem.
ÑAle dejte pokoj, vy jste legraËnÌ,ì uzav¯el rozhovor. Z·roveÚ znovu vykroËil a j· ho n·sledoval,
bezdÏËnÏ, neboù mÏ zaujal jeho v˝rok.
P¯ipadalo mi, jako bych z tohoto v˝roku vyrozumÏl, ûe m˘j zn·m˝ ve mnÏ p¯edpokl·d· nÏco, co
ve mnÏ sice nenÌ, co vöak mi v jeho oËÌch zjedn·v·
˙ctu tÌm, ûe to ve mnÏ p¯edpokl·d·. Dob¯e tedy
jeötÏ, ûe jsem neöel dom˘. KdovÌ, vûdyù tenhle ËlovÏk, kter˝ teÔ tady vedle mne s ˙sty, od nichû se
v mrazu kou¯ilo, p¯emÌt· o z·leûitostech s pokojsk˝mi, je t¯eba s to dodat mi p¯ed lidmi jistÈ ceny,
aniû bych si jÌ teprve musel dob˝vat. Jen aby mi
ho dÏvËata nezkazila! Aù si ho lÌbajÌ a tisknou, to
je arci jejich povinnost a jeho pr·vo, ale odloudit
mi ho nesmÏjÌ. Kdyû lÌbajÌ jeho, lÌbajÌ p¯ece tak
trochu i mne; koutkem ˙st, abych tak ¯ekl; ale
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kdyû ho odloudÌ, ukradnou mi ho. A on musÌ po¯·d z˘stat se mnou, po¯·d, kdopak by ho chr·nil,
ne-li j·. Je p¯ece tak hloup˝. NÏkdo mu v ˙noru
¯ekne: Poslouchej, pojÔ na Pet¯Ìn, a on bÏûÌ. A co
kdyû teÔ upadne, co kdyû se nachladÌ, co kdyû ho
p¯epadne nÏjak˝ û·rlivec z PoötovnÌ ulice? Co
bude pak se mnou, m·m b˝t vyhozen ze svÏta? To
bych se na to podÌval, kdepak, mne uû se nezbavÌ.
ZÌtra si bude povÌdat se sleËnou Annou, nejd¯Ìv
obyËejnÈ vÏci, samosebou, ale najednou uû to nebude moci vydrûet: VËera, AniËko, v noci, po naöem veËÌrku, vÌö, jsem byl s ËlovÏkem, jakÈhos urËitÏ jeötÏ nikdy nevidÏla. Vypad·, jak bych ti ho
popsal ñ jako bidlo, kterÈ se kl·tÌ, tak vypad·,
s ËernÏ porostlou lebkou naho¯e. TÏlo m· ovÏöenÈ spoustou mal˝ch ûlutav˝ch had¯Ìk˘, ˙plnÏ je
zakr˝vajÌ, protoûe za vËerejöÌho bezvÏt¯Ì hladce
p¯ilÈhaly. Copak, AniËko, tobÏ p¯ech·zÌ chuù?
Nu, pak je to m· vina, pak to öpatnÏ vypr·vÌm.
Kdybys ho jen vidÏla, jak plaöe vedle mne öel, jak
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na mnÏ vidÏl mou zamilovanost, coû nenÌ û·dnÈ
umÏnÌ, a aby mÏ v nÌ neruöil, öel kus p¯ede mnou.
MyslÌm, AniËko, ûe by ses troöku sm·la a troöku
b·la, j· mÏl ale radost, ûe je se mnou. Protoûe
kdepaks byla ty, AniËko? Ve svÈ posteli jsi byla
a Afrika nebyla vzd·lenÏjöÌ neû tv· postel. MnÏ ale
chvÌlemi doopravdy bylo, jako by se d˝ch·nÌm
jeho plochÈ hrudi zvedalo celÈ nebe s hvÏzdami.
Ty myslÌö, ûe p¯eh·nÌm? Kdepak, AniËko; na mou
duöi ne; na mou duöi, kter· pat¯Ì tobÏ, ne.
A j· neprominul svÈmu zn·mÈmu ñ uËinili jsme
pr·vÏ prvnÌ kroky po FrantiökovÏ n·b¯eûÌ ñ ani
trochu toho zahanbenÌ, kterÈ musel p¯i tÏch slovech cÌtit. Jen mi tenkr·t p¯ech·zely myölenky
jedna v druhou, protoûe Vltava a ËtvrtÏ na druhÈm b¯ehu leûÌ ve spoleËnÈ tmÏ. P·r svÏtel tam
planulo a zahr·valo si s oËima.
P¯eöli jsme jÌzdnÌ dr·hu k z·bradlÌ nad ¯ekou,
tam jsme stanuli. Naöel jsem si strom, abych se
op¯el. Protoûe od vody chladnÏ t·hlo, oblÈkl jsem
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si rukavice, povzdechl jsem si jen tak, jako kdyû
ËlovÏk stojÌ v noci nad ¯ekou, potom vöak jsem
chtÏl pokraËovat v cestÏ. Jenûe m˘j zn·m˝ hledÏl
do vody a neh˝bal se. Pak p¯istoupil tÏsnÏji k z·bradlÌ, nohama se jiû dot˝kal ûeleza, op¯el se lokty
a sloûil Ëelo do dlanÌ. Copak jeötÏ? Vûdyù j· tu
mrznu, musel jsem si vyhrnout lÌmec. M˘j zn·m˝
se prot·hl, z·da, ramena, krk a hornÌ Ë·st tÏla vykl·nÏl na napjat˝ch paûÌch p¯es z·bradlÌ.
ÑVzpomÌnky, pravda?ì ¯ekl jsem, Ñano, uû samo
vzpomÌn·nÌ je smutnÈ, natoû pak jeho p¯edmÏt!
Nedejte se un·öet takov˝mi vÏcmi, to nenÌ nic pro
v·s a nic pro mne. TÌm ËlovÏk jen oslabuje ñ to je
nad slunce jasnÈ ñ svou p¯Ìtomnou pozici, aniû
posÌlil d¯ÌvÏjöÌ, nehledÏ k tomu, ûe ta d¯ÌvÏjöÌ uû
û·dnÈ posÌlenÌ nepot¯ebuje. MyslÌte, ûe j· snad
bych nemÏl vzpomÌnky? Och, deset na jednu vaöi!
TeÔ p¯ÌkladnÏ bych mohl vzpomÌnat, jak jsem sedÏl v L. na laviËce. Bylo to veËer, taky na b¯ehu
¯eky. Ovöem v lÈtÏ. A mÌv·m ve zvyku p¯it·hnout
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si za takovÈho veËera kolena k sobÏ a rukama je
obejmout. Hlavou jsem se opÌral o d¯evÏnÈ opÏradlo laviËky, a tak jsem hledÏl na hory v oblacÌch
na druhÈm b¯ehu. V hotelu na pob¯eûÌ nÏûnÏ
hr·ly housle. Po obou b¯ezÌch co chvÌli popojÌûdÏly vlaky s pableskujÌcÌm kou¯em.ì
M˘j zn·m˝ mÏ p¯eruöil, zniËehonic se otoËil, vypadal skoro, jako by ho udivovalo, ûe mÏ tu jeötÏ
vidÌ. ÑAch, jeötÏ daleko vÌc bych mohl vypr·vÏt,ì
¯ekl jsem, vÌc nic.
ÑP¯edstavte si jen, vûdycky to p¯ijde takhle,ì zaËal
on. ÑKdyû jsem öel dnes doma se schod˘, abych se
p¯ed veËÌrkem jeötÏ trochu proöel, p¯iölo mi divnÈ,
jak se mi ruce v manûet·ch kl·tÌ sem a tam, tak
legraËnÏ. Hned jsem si pomyslil: PoËkej, dneska
nÏco p¯ijde. A taky p¯iölo.ì To uû ¯Ìkal v ch˘zi
a s ˙smÏvem se na mne dÌval velik˝ma oËima.
Tak daleko jsem to tedy p¯ivedl. Troufal si mi vykl·dat takovÈhle vÏci, p¯itom se usmÌvat a dÏlat
na mne velkÈ oËi. A jak j· se musel drûet, abych
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mu nepoloûil paûi kolem ramen a nepolÌbil ho na
ty jeho oËi odmÏnou za to, ûe mÏ v˘bec nem˘ûe
pot¯ebovat. NejhoröÌ ale bylo, ûe ani to uû nevadilo, protoûe to nemohlo nic zmÏnit, neboù teÔ
jsem musel pryË, pryË na kaûd˝ p·d.
Kdyû jsem tak jeötÏ p·tral po nÏjakÈm prost¯edku,
abych mohl aspoÚ chviliËku setrvat u svÈho zn·mÈho, napadlo mÏ, ûe je mu t¯eba nep¯Ìjemn·
m· dlouh· postava, vedle nÌû si p¯ipad· mal˝.
A tahle okolnost mÏ tak tr·pila ñ bylo ovöem
pozdÏ v noci a nepotk·vali jsme skoro nikoho ñ,
ûe jsem ohnul z·da, aû jsem se v ch˘zi rukama dot˝kal kolen. Aby v tom vöak m˘j zn·m˝ nepozoroval z·mÏr, mÏnil jsem svÈ drûenÌ docela pozvolna,
vöemoûnÏ jsem od sebe odvracel jeho pozornost,
jednou jsem ho dokonce obr·til k ¯ece a ukazoval
mu nataûenou rukou stromy na St¯eleckÈm ostrovÏ a jak se v ¯ece odr·ûejÌ lampy na mostÏ.
Jenûe on se prudce otoËil, podÌval se na mne ñ nebyl jsem jeötÏ docela hotov ñ a ¯ekl: ÑPoslouchejte,
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co je tohle? Vûdyù vy jste cel˝ nak¯ivo! Co to tu tropÌte?ì
ÑDocela spr·vnÏ,ì ¯ekl jsem s hlavou na övu jeho
kalhot, takûe jsem se nemohl ani po¯·dnÏ podÌvat
nahoru. ÑVy m·te ale bystrÈ oËi!ì
ÑTak öup, narovnejte se! TakovÈ hlouposti!ì
ÑKdepak,ì ¯ekl jsem a hledÏl jsem do blÌzkÈ zemÏ,
Ñz˘stanu, jak jsem.ì
ÑTo v·m tedy ¯eknu, vy dovedete ËlovÏka dop·lit.
TakovÈ zbyteËnÈ zdrûov·nÌ. Tak uû toho koneËnÏ
nechte!ì
ÑVy ale k¯iËÌte! Za tak klidnÈ noci!ì ¯ekl jsem.
ÑOstatnÏ jak si p¯ejete,ì dodal jeötÏ, a po chvÌli:
Ñ Je t¯i Ëtvrti na jednu.ì P¯eËetl si Ëas patrnÏ na
hodin·ch ml˝nskÈ vÏûe.
Hned jsem se narovnal, jako by mÏ za vlasy vyt·hl. Chvilku jsem z˘stal s ˙sty doko¯·n, aby rozËilenÌ mÏlo kudy odejÌt. RozumÏl jsem mu, posÌl·
mÏ pryË. U nÏho pr˝ pro mne nenÌ mÌsto, a jestli p¯ece jen tu nÏjakÈ je, nenÌ aspoÚ k nalezenÌ.
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A proËpak pr˝, mimochodem ¯eËeno, mnÏ jde
tolik o to, abych u nÏho z˘stal. Ne, ne, jen aù si
jdu ñ a to hned ñ k sv˝m p¯Ìbuzn˝m a p¯·tel˘m,
kte¯Ì uû na mne ËekajÌ. Jestli ale nem·m p¯ÌbuznÈ
a p¯·tele, musÌm si ovöem pomoci s·m (copak
zm˘ûou n·¯ky!), jen kv˘li tomu nem·m zmizet
o nic mÌÚ rychle. Neboù u nÏho pr˝ mi uû nem˘ûe pomoci nic, ani m· dÈlka, ani m˘j apetit,
ani m· studen· ruka. Jsem-li vöak toho n·zoru, ûe
u nÏho musÌm setr vat, pak je to nebezpeËn˝
n·zor.
ÑNepot¯eboval jsem, abyste mi to oznamoval,ì
¯ekl jsem, coû taky byla pravda.
ÑDÌky bohu, ûe koneËnÏ stojÌte rovnÏ. ÿekl jsem
p¯ece jen, ûe je t¯i Ëtvrti na jednu.ì
ÑDob¯e dob¯e,ì ¯ekl jsem a strËil jsem si dva nehty
do mezer mezi trnoucÌ zuby. Ñ Jestliûe nem·m zapot¯ebÌ, abyste mi nÏco oznamoval, oË mÈnÏ pot¯ebuji jeötÏ vysvÏtlov·nÌ. Nepot¯ebuji totiû nic
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neû vaöi milost. ProsÌm prosÌm, vezmÏte zp·tky, co
jste ¯ekl!ì
Ñée je t¯i Ëtvrti na jednu? Ale miler·d, tÌm spÌö, ûe
je uû d·vno t¯i Ëtvrti pryË.ì
Zvedl pravou paûi, trhl rukou a naslouchal kastanÏt·m manûetovÈho ¯etÌzku.
TeÔ podle vöeho dojde na vraûdu. Setrv·m u nÏho
a on nap¯·hne n˘û, jehoû rukojeù jiû tiskne
v kapse, podle svÈho pl·ötÏ vzh˘ru a pak proti
mnÏ. Je m·lo pravdÏpodobnÈ, ûe se bude divit,
jak prost· je cel· ta vÏc, ale moûn· p¯ece jen,
kdoû vÌ. Nebudu k¯iËet, budu se na nÏho jen dÌvat, tak dlouho, jak oËi vydrûÌ.
ÑNuûe?ì ¯ekl.
Od vzd·lenÈ kav·rny s temn˝mi okny vylÈtl jako
na bruslÌch po dl·ûdÏnÌ str·ûnÌk. äavle mu p¯ek·ûela, uchopil ji do ruky, dlouh˝m skluzem ujÌûdÏl
teÔ d·l a z·vÏrem uËinil tak¯ka obloukov˝ obrat.
PoslÈze jeötÏ slabÏ zav˝skl a s hlavou plnou melodiÌ pokraËoval v bruslenÌ.
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Teprve tento str·ûnÌk, kter˝ tu dvÏ stÏ krok˘ od
nadch·zejÌcÌ vraûdy vidÏl a slyöel jen s·m sebe, mi
nahnal jak˝si strach. Shledal jsem, ûe se mnou je
na kaûd˝ p·d konec, aù se nech·m probodnout,
nebo uteËu. Nebylo pak ale lÌp utÈci a vystavit se
tak pozvolnÏjöÌ, tedy bolestivÏjöÌ smrti? D˘vody
pro v˝hody tohoto druhu smrti jsem nemÏl hned
po ruce, avöak poslednÌ chvÌli, kter· mi zb˝vala,
jsem nesmÏl utr·cet hled·nÌm d˘vod˘. K tomu
bude Ëas pozdÏji, aû dospÏju k rozhodnutÌ, a j·
k rozhodnutÌ dospÏl.
Musel jsem utÈci, bylo to docela snadnÈ. TeÔ p¯i
zaboËenÌ doleva na Karl˘v most mohu uskoËit doprava do Karlovy ulice. Je k¯ivolak·, jsou tam
temnÈ vchody do dom˘ a vin·rny, jeötÏ otev¯enÈ;
nenÌ proË si zoufat.
Kdyû jsme vyöli podloubÌm na konci n·b¯eûÌ na
K¯iûovnickÈm n·mÏstÌ, vrhl jsem se s rukama zdviûen˝ma do onÈ ulice. Avöak p¯ed mal˝mi dvÌ¯ky
do Semin·¯skÈho kostela jsem upadl, byl tam
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schod, kter˝ jsem neËekal. Vyvolalo to trochu
hluku, nejbliûöÌ lucerna byla dost daleko, leûel
jsem v temnotÏ.
Z jednÈ vin·rny naproti vyöla jak·si tlust· ûensk·
s lampiËkou podÌvat se, co se to na ulici stalo. KlavÌr uvnit¯ pokraËoval tiöeji d·l, pouze jednou rukou, neboù klavÌrista se otoËil ke dve¯Ìm, kterÈ,
dosud nap˘l pootev¯enÈ, otev¯el teÔ doko¯·n nÏjak˝ muû v kab·tÏ upjatÈm aû ke krku. Vyplivl se
a pak k sobÏ p¯itiskl tu ûenskou tak mocnÏ, aû
musela zvednout lampiËku, aby ji ochr·nila. ÑV˘bec nic se nedÏje,ì k¯ikl do mÌstnosti, nato se oba
otoËili, veöli dovnit¯ a dve¯e opÏt zapadly.
Kdyû jsem se pokouöel vst·t, znovu jsem upadl.
Ñ Je n·ledÌ,ì ¯ekl jsem a pocÌtil bolest v kolenÏ.
StejnÏ jsem byl ale r·d, ûe mÏ ti lidÈ z vin·rny neuvidÏli a ûe tu mohu v klidu z˘stat leûet aû do svÌt·nÌ.
M˘j zn·m˝ doöel z¯ejmÏ aû k mostu, aniû zpozoroval m˘j odchod, protoûe ke mnÏ p¯iöel aû po
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chvÌli. Nepozoroval jsem, ûe by byl p¯ekvapen,
kdyû se ke mnÏ nahnul ñ skoro jen sklonil krk,
jako hyena a poËal mne mÏkkou rukou hladit.
P¯ejÌûdÏl mi sem a tam po lÌcnÌch kostech a pak
mi poloûil dlaÚ na Ëelo: ÑUblÌûil jste si, viÔte? Nu,
je n·ledÌ a ËlovÏk musÌ b˝t opatrn˝ ñ ne¯Ìkal jste
mi to s·m? BolÌ v·s hlava? Ne? Ach, koleno. Hm.
To je zl· vÏc.ì
Ale nemÏl se k tomu, aby mÏ zvedl. Op¯el jsem si
hlavu o pravou ruku ñ loket spoËÌval na dlaûebnÌ
kostce ñ a ¯ekl jsem: ÑTak jsme tedy zase spolu.ì
A protoûe mÏ znovu p¯epadl ten strach, tlaËil
jsem mu obÏma rukama do kolennÌch kostÌ,
abych ho odstrËil. ÑOdejdi, odejdi,ì ¯Ìkal jsem p¯i
tom.
Ruce mÏl v kaps·ch a zahledÏl se do pr·zdnÈ
ulice, pak na Semin·¯sk˝ kostel a pak na nebe.
KoneËnÏ, kdyû se v jednÈ z okolnÌch ulic ozval
h¯mot jakÈhosi vozu, rozpomnÏl se na mne: ÑNu,
copak ûe nic ne¯Ìk·te, m˘j mil˝? NenÌ v·m dob¯e?
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A proËpak vlastnÏ nevstanete? M·m vyhledat nÏjak˝ v˘z? Jestli chcete, p¯inesu v·m tady z vin·rny
trochu vÌna. Ale leûet tady v tÈ zimÏ nesmÌte.
A pak, chtÏl jste p¯ece na Pet¯Ìn.ì
ÑOvöem,ì ¯ekl jsem a s·m jsem vstal, ale s prudkou bolestÌ. Zapot·cel jsem se a musel jsem ost¯e
up¯Ìt pohled na sochu Karla »tvrtÈho, abych se
ujistil o tom, kde stojÌm. Ale ani to by mi bylo nepomohlo, kdyby mi nep¯iölo na mysl, ûe bych
mohl b˝t milov·n dÌvkou s Ëernou sametkou
okolo krku, ne sice ohnivÏ, ale zato vÏrnÏ. A bylo
to milÈ od mÏsÌce, ûe i na mne svÌtil, a j· jsem si
ze samÈ skromnosti chtÏl stoupnout pod podloubÌ MosteckÈ vÏûe, kdyû mi doölo, ûe je jen p¯irozenÈ, ûe mÏsÌc osvÏtluje vöechno. I rozp¯·hl
jsem s radostÌ paûe, abych mÏsÌc naplno vychutnal. A pocÌtil jsem lehkost, kdyû mÈ m·toûnÈ ruce
zaËaly dÏlat pohyby jako p¯i plav·nÌ a j· se bez
bolesti a n·mahy pohnul kup¯edu. ée jsem to uû
nezkusil d¯Ìv! M· hlava spoËÌvala v chladnÈm
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vzduchu a zrovna mÈ pravÈ koleno plavalo nejlÌp,
pochv·lil jsem je poklep·nÌm. A vzpomnÏl jsem
si, ûe jsem kdysi nemohl ani vyst·t jednoho zn·mÈho, kter˝ patrnÏ po¯·d jeötÏ kr·ËÌ dole pode
mnou, a na celÈ vÏci mÏ tÏöilo jen, ûe m· pamÏù
je tak dobr·, ûe uchov·v· i takovÈ vÏci. Ale nesmÏl jsem p¯Ìliö p¯em˝ölet, musel jsem plavat d·l,
nechtÏl-li jsem klesnout p¯Ìliö hluboko. A aby mi
pozdÏji nikdo nemohl ¯Ìci, ûe nad dl·ûdÏnÌm dovede plavat kaûd˝, to ûe nestojÌ za vypr·vÏnÌ, zvedl
jsem se jedin˝m tempem nad z·bradlÌ a plavmo
jsem obkrouûil kaûdou ze soch svÏtc˘, kterou
jsem potkal.
U p·tÈ ñ pr·vÏ jsem se sotva pozorovateln˝mi
tempy drûel p¯i chodnÌku ñ chytil mÏ m˘j zn·m˝
za ruku. Stanul jsem zase na dlaûbÏ a pocÌtil bolest v kolenÏ.
ÑVûdycky,ì pravil m˘j zn·m˝, p¯idrûuje mÏ jednou
rukou a druhou ukazuje na sochu svatÈ Ludmily,
Ñvûdycky jsem obdivoval ruce tady toho andÏla
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vlevo. PodÌvejte se, jak jsou jemnÈ! Opravdu andÏlskÈ ruce! VidÏl jste uû nÏkdy nÏco podobnÈho? Vy ne, zato j· ano, protoûe j· dnes veËer
lÌbal ruce ñì
MnÏ teÔ ale vytanula t¯etÌ moûnost, jak vzÌt za svÈ.
Nepot¯eboval jsem se nechat probodnout, nepot¯eboval jsem utÌkat pryË, staËilo prostÏ vrhnout
se do vzduchu. On aù si jde na ten sv˘j Pet¯Ìn, nebudu ho ruöit, ani ˙tÏkem ho nebudu ruöit.
A rozk¯ikl jsem se: ÑTak ven s tÏmi historkami!
Nechci uû nic poslouchat po drobtech. Vypr·vÏjte mi vöecko, od zaË·tku do konce. MÌÚ poslouchat nebudu, to v·m povÌd·m. Jsem posedl˝ po
celku.ì Jak se na mne podÌval, p¯estal jsem tak k¯iËet. ÑA na mou mlËenlivost m˘ûete vzÌt jed! Vypr·vÏjte mi vöecko, co m·te na srdci. Tak mlËenlivÈho posluchaËe jako mne jste jeötÏ nemÏl.ì
A velice tiöe, aû u jeho ucha, jsem ¯ekl: ÑA strach
mÌt p¯ede mnou nemusÌte, to je opravdu zbyteËnÈ.ì JeötÏ jsem slyöel, jak se zasm·l.
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ÿekl jsem: ÑAno, ano. To vÏ¯Ìm. Nepochybuju,ì
a p¯i tom jsem ho ötÌpal do l˝tek, pokud mi jen
nechal volnÈ prsty. Ale on necÌtil nic. Tu jsem si
¯ekl: ÑProË jdeö s tÌmhle ËlovÏkem? NecÌtÌö k nÏmu
l·sku ani nen·vist, neboù jeho ötÏstÌ spoËÌv· pouze
v jednom dÏvËeti a p¯itom ani nenÌ jistÈ, jestli
nosÌ bÌlÈ öaty. Takûe je ti tenhle ËlovÏk lhostejn˝ ñ
opakuj to ñ lhostejn˝. Je vöak i neökodn˝, jak se
uk·zalo. Jdi s nÌm tedy sice d·l na Pet¯Ìn, kdyû uû
ses vydal do tÈ kr·snÈ noci, ale nech ho mluvit
a bav se po svÈm, tÌm ñ ¯Ìkej to potichu ñ budeö
taky nejlÌp chr·nÏn.ì
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