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Staré èasy

Mnozí odvá�livci, kdys se octli na poèátku velikolepého mìsíce èervna,
usedají do stínu platanù a jejich urputné vzezøení se stává mírným. Hle, vìtvoví a
vysoký sloupec rtuti, je� se zdvíhá a opìt klesá, pøipomínajíc oddech spáèe. Hle,
kyv sluneèníku a tato tváø, kdysi hrùzná. A� poshoví nos a odulý ret, jen� vyrazil
z oblièeje tak prudce, a� se mírní, nebo�, probùh, mìsto je klidné.

Uprostøed �írných polí je dosti dvorcù bílých ve smyslu národního básnictví,
z býèkù jsou voli, jalovice jsou stelné a ten tam je máj.

Pokud mo�no, buïte odìni bíle a seïte váhavì pøed svým hotelem.
K ïasu! Co� není dosti dobrý pøíklad praotcù, kteøí se pøepásali a kabát na lokti
krok co krok se blí�í k podjezdùm sadù, aby usedli na stolièku ji� pøipravenou?

Tehdy markytánky léta v kapotu, ve støevících ploských a prùdu�ných, ve
støevících, je� nezrývají cest, chodily mu� od mu�e, stolici od stolice a vyòav�e
blok z vydutého kapsáøe, trhaly lístek po lístku. Chocholík jejich nosu se zardìl,
kdykoliv mluvily k svému hosti økouce:

�Dobrý den, pane. Není dnes krásné jitro? Není vám vhod tato desátá
hodina, je� právì slétá se starobylé vì�e basiliky svatého Vavøince? Domníváme
se, �e èas propùjèuje více vdìku ne� cokoliv jiného, a vskutku, deset je více ne�
devìt. Na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputnì, nebo� jej stavìl hýsek,
který mìl dosti drzosti, aby pozmìnil pùdorys proti pravidlu. Znaly jsme tohoto
stavitele a mù�eme øíci, �e se nám líbil, jakkoliv byl ponìkud prostopá�ný.�

�Jak�e, dìl starý pán, tento kostel je pochyben a proti pøedpisùm dobrého
stavitelství? A tuto
vìc jsem
zpozoroval a�
dnes!�

�Zpozoroval
jste ji velmi
správnì,� pravila
d á m a ,
�av�ak uhodnete,
�e tento mùj
klobouk slou�il
devatero sezón
jako výstøední
bouølivák? Ach,
mùj milý, on i
basilika se v�ily, a
jejich provinìní se
stala øádem svìta. Nebo�, a� poznovu dím, èas propùjèuje dùstojnost i zrùdám.�

Hola, hola! Nestojí tyto hovory za opakování? Pøivádìjí snad z míry potivý
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krok? Nejsou dosti pravdivé a nepáchnou témìø naprostou prostøednosti?

Lázeòské místo Krokovy vary

Na podivuhodné øece Or�i le�í mìsto dobré povìsti a dobré vody. Voda
vyvìrá na stinných místech a devìt nejmohutnìj�ích pramenù, zachycených
devaterou studnicí, je oznaèeno jmény devíti Múz. Jde o láznì Krokovy Vary. ,jde
o mìsto otevøené, vystavené zpola z cihel, zpola z bláta a z kamene, o mìsto
pochybeného stavitelství a stálého zdraví.

Ha, øíkává varský starosta, snímaje karty, u nás se nezahálí. Hej rup! na�e
osada v pospìchu a v u�lechtilém závodìní pøichází k èervnu �estého mìsíce
nezpozdiv�i se a vyèkávajíc pravidelné lhùty.

Nu�e v tìchto koninách úèelnosti a kvapícího èasu (ach, kdepak se zhurta
nestárne a kde je obyvatelstvo, jeho� prostøedky nejsou posvìceny) bylo
nìkolik usedlostí a nìco majetku dosti starobylého. Byl získán z nejvìt�í èásti ve
høe, je� se nazývá MALÁ - VELKÁ nebo MALÁ BERE. Je to majetek po�ehnaný
a je dobøe spravován, nebo�, namoutì, zdej�í mì��ané jsou kovaní kupci a nic jim
nepøeká�í, �e jsou Krokovy Vary láznì jen deváté velikostí, nevhodné oblaènosti,
chabého záøení sluneèního, neprosákavé pùdy a zøídel nikoliv vroucích. Nech�
si! Tøebas nemá kanalisace, je to pøece mìsto bodré a poèestné.

Èas

Kalendáø more Gregoriano rudl prvou nedìlí èervnovou a znìly veliké
zvony. Èas �el vpøed rychlým krokem jako tomu bývá v�dy ve chvílích prázdnì a
o velikých svátcích. Blí�ila se hodina osmá, hodina, o ní� se vypráví, �e je to
èenich smeèky denního èasu a �e vás vyslídí, stùj co stùj.

Stáøí a poloha ústavu Antonína Dùry

V tuto chvíli zpìvem a rozmarnou hrou byl poèat dìj tohoto vypravován
v plovoucím domì Dùrovì. Prám Antonínùv, na nìm� jsou zbudovány lehké
stavby plovárenské, jest upoután, kde se høbet Or�e ponìkud èeøí, vìtøe písèinu
zvící padesáti sáhù. V tìchto místech bøeh smìrem k mìstu je pokryt vrbinami,
konèícími se pøed zahradami jircháøù a výrobcù oplatek. Zarùstá pøíli� ka�dého
léta, zachovávaje vzhled je�atosti témìø neu�lechtilé. Nikdo jich ne�típí, a tìm,
kdo jdou k øece, nezbývá ne� malièko stezek, �el, úzkých. Na poèátku cest je
zara�eno po tyèi zhruba omalované, je�, jako oslice sedlo, nese nápis: Øíèní láznì.

�Ach ov�em,� dìl purkrabí, jemu� se kdysi v století ètrnáctém namanulo
jednati zpøíma, �ach ov�em, koupejme se!� Øka to, pro�el køovisky a� k písèinì a
vykonal, co byl ji� øekl. Od tìch dob, pokud pamì� sahá, se u�ívalo tìchto míst
podle jejich urèeni.
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Antonín Dùra

Dozpívav svoji písnièku, veliký Antonín slo�il ruce na zádech a maní dýchal
na kulièku teplomìru. Sloupec témìø neúplatný sotva se pohnul a Dùra znamenaje
tuto øádnost mìl nìkolik my�lenek, je� se vystøídaly v sledu mí�ených karet.

�Tento zpùsob léta,� dìl vposled, odvraceje se od pøístroje Celsiova, �zdá
se mi ponìkud ne��astným.

Je chladno a mùj dech, jakkoliv jsem nepozøel vody, je mrazivý. Který
mìsíc nám zbývá, jestli�e ani èerven není dost vhodný, abychom peèovali o zdraví
a o tìlesnou èistotu?

Nu�e, a� je podnebí pøíznivé èili nic, tyto vìci nesnesou odkladu.�
Øka to ujal se mistr

øemene, svlékl svùj �at a dívaje
se dolù do vody, je� zrcadlila jeho
dlouhé zarostlé nohy, roubení
bazénu a nebeskou báò,
znamenal obraz obrácené
nádoby, kterou kdosi neumìle
postavil právì na okraj, a dodal:

�Ach, plovárna a tato
èí�ka jsou prázdny.�

Vìci soudobé a knìz

V tu chvíli kanov-
ník Roch, mu�, jen� lépe ne�
kdokoliv jiný znal cenu
mravnosti, vkroèil na øíèní
hráz vroubící druhý bøeh.
Odøíkávaje báseò èi modlitbu
vhodnou pro tento denní èas, mìl
dosti pokdy, aby se díval na v�echny strany, a tu nebylo nesnadné spatøiti mistra
Antonína Dùru, jen� maje jazyk ven vyplazen a oèi zvlhlé prodléval nad svou
èí�kou.

�Hej,� vykøikl kanovník, �hej, pane, poèínáte pozdì svùj sabat, co� nezní
zvony dosti silnì? Sesednìte se svého ko�tìte, vidím je zøetelnì mezi va�imi stehny.
Zanechte ohavnosti, je� vás zahubí. Vemte si plá�� nebo utìrku, která visí na zábradlí
va�í ohavné stoky, jinak, u v�ech v�udy, pøejdu na druhý bøeh a vyprázdním va�i
láhev do Or�e.�

�Budi�,� dìl Antonín mìnì tìlesné dr�ení, �èiòte si po libosti a pøejdìte.
Spìchejte a vizte v�echny podrobnosti svého omylu, poohlédnìte se po ko�tìti
v mých koutech a jste-li dosti zruèný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám
pro to èiniti výèitek. Nu�e vykroète, udeøte sandálem do tohoto proudu. Chtìl
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bych øíci nìkolik pravd, je� je nutné sly�eti v pravý èas.�
Knìz zavøel knihu, zanechav mezi listy sevøený ukazováèek, usedl na

kamenný náhon a jal se odpovídati, ponìkud spílaje a pøece nepøekroèuje mezí
u�lechtilého hovoru.

�Jaký jste to,� øekl, �neèistý hmyz, jen� odkládá kalhoty tak snadno, jako
poctivý èlovìk svoji èepicí? Kdo byl vá� uèitel? Kdo vám v�típil tyto mravy?�

�Dobrá,� dìl Antonín, zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl
v kapse plá�tì, jej� zapomnìl zákazník z minulého dne, �dobrá, mohu vám vy-
pravovati o svých uèitelích, kteøí vesmìs byli dobráci a lidé uèení.
Av�ak nesmì�ujte mne s nemravy. Odlo�il jsem své spodky z dobrých dùvodù.
Nebo� kù�e, jak se doposud vykládá v tých� �kolních místnostech, kam jsem
chodíval za svým obecným vzdìláním, je uzpùsobena k dýchání a velmi si ho
�ádá.

Byly mi v�típeny
názory zdravotnické,
pøijal jsem je a jsem jich
dbalý s velikým
prospìchem svého tìla.
Jdìte mi k �ípku se svou
knihou ód a s prstem,
jen� hry�e omletý øádek,
nemoha se dobrati
smyslu. Jdìte, vy
vykladaèi ohavnosti,
klábosících liter a
dýchavièných øádkù,
jim� se zmanulo kulhati
podle pravidla.�

Øka to, jal se
plavèí mistr sestupovati po schùdcích a vhroutil se do bazénu.

�Jsem zde, mluvil dále sná�eje chlad vody jako stateèný èlovìk, abych
vám odpovìdìl na v�echna utrhání, jimi� mne zahrnujete od pìti let, av�ak smoèil
jsem si ruce a je pøíli� pozdì, abych vyòal z úst doutník, a pøíli� záhy, abych jej
odhodil.�

�Jak�e,� zvolal abbé, �vy byste chtìl opakovati pøíhodu z bajky o vránì,
je� ztrácí sýr! Probùh, podr�te si svùj doutník a buïte nìmý.�
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Vojín Hugo

Za tìchto hovorù líté vybrou�enosti ve�el na plovárnu Dùrovu mu� asi
padesátiletý, jeho� lýtka prozrazovala støehy �ermíøské a jeho� ruce vìzely
v rukavicích. Byl odìn jako anglický myslivec a jeho royalistická tváø bez jizvy
nesla tukový nádorek zvící oøechu nad úhlem levé èelisti.

�Dobrý den,� øekl z oblaku vybraných stájových vùní.
�Dobrý den,� odtu�il mistr Dùra, �konám cvièení, s nimi� jste obeznámen

a je� u� sdostatek rozvzteklila kanovníka. Poshovte mi, abych obeplul nádr�.�
�Zajisté, nepohnìvá-li mùj souhlas abbého, nechci vám pøeká�eti,�

odpovìdìl pøíchozí a usedl na stolièku, co plavèík, nesa doutník v ústech, èeøil
hladinu bazénu.

Duchovní na druhém bøehu zalo�il stránku a odlo�iv knihu, opìtoval
pozdrav.

�Dobré jitro, majore. Domníváte se doposud, �e shovívavost, ji�
osvìdèujete vùèi tomuto po�etilci nevýrazného ducha, je správná?�

�Ano,� dìl myslivec, �tìlocvik mistrùv se zdá pøíhodným a jeho duch,
jakkoliv je jen plavèíkem, je dosti hbitý, aby vám rozmanitì odpovídal. Mohl
bych zabrániti, aby nevstoupil do láznì, av�ak pøi�ed, spatøil jsem jej ji�
pohrou�ena do vody a plovoucího. Proè mám ru�iti vìci, je� trvají?�

�Pah,� vykøikl abbé, �býval jste v�dycky nad�enec èasu, aèkoliv je jisté,
�e pomíjíte vìcí vìèných. Nu dobrá, bude se vám odpovídati z tìchto chyb. Kniha,
kterou jsem odlo�il, je dosti blízká, aby nám pøipomenula, co jest trvání. �e stará
2. 000 let. Majore, dejte pozor, co chci øíci.�

�Pane,� dìl Dùra, vylézaje z vody, �major neèetl va�i knihy a nebude jí
èísti, ani kdyby byla je�tì star�í. Co� je tak po�etilý, aby vìøil, �e staøí oslové
hýkají lépe Pøi�el loviti ryby a vy, køièe ze v�ech sil, je zaháníte.�

Zatím major otevøel skøíòku, ji� pøinesl z komory Dùrovy, navlékl de��ovku
na udici a vmetl ji do proudu.

�Nikoliv,� dìl, �shledávám jakési zaujetí v tìchto hovorech, a tøeba by
nebyly dosti u�lechtilé, pøipou�tím je, nebo� zaujetí jsou odlesk vá�ní. Co jest
velikého mimo oblohu vìènì modrou a vá�nì vìènì krvavé?�

Pozorování povìtrnosti

�Snad vám abbé odpoví, chcete-li to vìdìti,� pravil plavèí mistr, oblékaje
ko�ili, �av�ak nevìøím, �e se vám podaøí udr�eti tvrzení o modré obloze. Nebo�
tento èerven úhrnem nestojí za nic. Vím, �e jste chtìl uvésti barvu blankytu
v blízkosti krve, av�ak tato snaha, jakkoliv jste �lechtic, je pøíli�ná. Pøihlédnìte
blí�e, majore, nezdá se vám, �e poèasí je pro�lukle mizerné a div �e nepr�í? Vidím
hromadu mraèen a �kvírami modø, je� se mi nezdá ani pùvodní.

Rozhlédnìte se po v�ech ètyøech stranách tohoto nebe,� hovoøil dále
Antonín maje tváø skrytu v ko�ili a opisuje veliký vzdu�ný kruh rukávem, v nìm�
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pa�e vìzela jen zpola. �Rozhlédnìte se a nespatøíte nic ne� vyzdvi�enou mlhu,
vodorovnì vrstvenou. Hle, výstupné proudy, uná�ející páru od povrchu zemského
k rosnému bodu. Tìch sloh a oblaèných stìn a tìch pleticháøských ml�inek! �el,
pánové, jsem pøíli� chud, ne� aby mi bylo dovoleno býti hnìvivým. Av�ak chtìl
bych zaklíti témìø bezprostøednì.�

Jiné rozhovory.

�Odkud tyto rozpaky,� vykøikl kanovník, �co�pak jsem vás nesly�el láti
celou hodinu?�

Antonín odpovìdìl, �e se kanovník mù�e mýliti, nebo� prodlévá na druhém
bøehu a Or�e v tomto období je �iroká.

�Va�e u�i,� dìl, �zalehly hukotem knih, je� poøvávají, i jsou-li zavøeny. Co
jsem vypou�tìl dva nebo tøi vzdechy, sly�el jste nìkterého z církevních otcù.�

Øka to oblékl si plavèí mistr kalhoty ji� bez nesnází a zapjav je usedl vedle
majora. Royalista, jeho� trpìlivost nebyla nepøeberná, trhl prutem a odepjav udici
slo�il rybáøské náèiní. Potom vstal a pokojnì odzátkoval láhev.

�Kdybyste nevyøizovali pøe køikem,� pronesl nalévaje tøi èí�ky, �mohl bych
vám býti tu a tam u�iteèným, av�ak pokud mohu souditi, va�e zadostiuèinìní je,
máte-li poslední slovo.�

Hana soubojù

Nato pravil Antonín Dùra: �Je lépe míti poslední slovo ne� poslední pánu,
nebo� mi nenamluvíte, �e schladím svoji zlost, jestli�e mi nìkdo protne lýtko a�
k holenní kosti. Lékaøské knihy, které èítávám, necení si nic více ne� vleklou
chorobu a v jejich smyslu je hrubý vìdecký omyl dát se ètvrtit na soubojovém
stanovi�ti. Svoji k svému, majore. Jste povinován tomuto pokroèilému století,
abyste zemøel na prole�eniny, jsa sti�en úbytìmi míchy a dosáhna devadesáti let.�

Zápletka.

Kdy� to Antonín øekl, napil se a právì v tu chvíli ve�la na plovárnu jeho
�ena Katu�ka nesouc hrnec, z nìho� se kouøilo.

�Ach, ty nikdy nezahálí�,� pravila neusmívajíc se na Antonína.
Rozmlouváme o odta�itých vìcech, je� zamìstnávají kanovníka, odtu�il

mistr a do�ed k �enì nadzvedl poklici nad hrncem, aby zvìdìl, není-li uvnitø nìco
dobrého k jídlu. Potom dal opìt dopadnouti poklièce na staré místo a pohlí�eje
na hrnec a na tváø paninu, øekl:

�Jak si mohu, majore, za tohoto stavu vìcí vá�iti va�ich králù,
kanovníkových knih a svého zdraví?�
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Vzpomínka panina

�Mùj man�el plkává dosti èasto,� pravila paní Dùrová, �ach! Je mi to sná�eti
od sedmnáctého roku, nebo� vìzte, �e jsem se provdala mláda. Ano, mohla jsem
voliti mezi lep�ími chlapíky, ne� je mistr, av�ak Antonín zbil �enichy a zmocniv se
klíèù, je� jako s udìláním se hodily k mým dvíøkám, obtì�oval mì tak dlouho,
a� bylo nutné slaviti svatbu. Je to pravda, Antonín býval velmi zamilován a velmi
zdráv, chci se vsaditi, �e toho mìli ti kluci dost, kdy� je zmlátil.�

Zevrubnost a ob�írnost (na radu kritikù)

Abbé, jemu� výjev s hrncem pøipomenul obraz na rubu peníze popsaného
v Begerovì �Observationes et coniecturae itd numismata quaedam antiqua�
se odmlèel a v zamy�lení metal kámen po kameni v proud Or�e.

�Jednání tak �ivé a hra tak upøíli�nìná,� dìl Antonín naklánìje se
k majorovi, �nepøíslu�í knìzi a abbé by jí mìl zanechati. Vidìl jsem dosti bláhovcù,
ji� èinili jako on a vposled litovali svého rozjitøení, nebo� kdokoliv se jme, nejsa
vycvièen ve vrhání, metati
bøemena malá èi velká, èiní to
tak nedobøe, �e si pohne
hmotou mozeèku nebo
prodlou�enou míchou.

Vypravuje se o nìkterých
historicích, �e cvièívali své tìlo,�
hovoøil dále Antonín zvedaje
hlas, �a slýchávám, �e mezi
ctiteli literatur byli bìhouni. Je to
v�ak dùvod, aby se
kanovník �tval polem a
pøeskakoval ostnaté keøe?�

�Co chcete øíci, mistøe,�
zeptal se kanovník, �zdá se mi,
�e jste na své cestì za výrazem
do�el a� k stupni
nesrozumitelnosti témìø
zajímavé.�

Rozhodnost a èin.

�Srozumìla jsem,�
pravila paní Dùrová, ��e se hádá-
te o jakési nesmysly a �e køièíte,
jako by �lo o peníze.
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Mùj man�el je otevøhuba.
Øíkávám mu dosti èasto, aby v letních mìsících mluvil ti�e a u�lechtileji,

nebo� pøíkaz na�í �ivnosti je vítati zákazníka, by� by to byl i �pinavec, jen� krade
mýdlo a ètvrtí si v kabinì moji utìrku na onuce.�

Økouc to paní vstoupila do lodièky a odvázav�i ji pøeplavila se na druhý
bøeh Or�e k abbému.

�Mùj mu�,� pravila, �je nevyrovnatelný osel, pojïte pane, pøevezu vás a
vy mu to øeknete zblízka.�

Láhev a ta�ení italské.

Vstoupiv na plovárnu abbé pozdravil a pøisedl k majorovi.
�Va�e sklenice,� dìl Hugo, �je pøíli� dlouho plná. Nebylo by lépe ji nepíti?�
�Vylévati víno?� odvìtil kanovník, �vylévati víno a kaziti knihy jsou tì�ká

provinìni, pane!�
�Pokud jde o víno, je tomu tak,� pøisvìdèil Antonín, �znám pøíbìh o

hostinském, jen� byl potrestán temnicí, proto�e vyrazil èep z vinárníkovy beèky.�
�To mi pøipomíná ta�ení italské. Víte proè byla prohrána prvá bitva na

Piavì?� otázal se major Hugo vzru�en jsa hrùzami válek.
Potom, kdy� znamenal, �e nikdo z obou pøátel nechce sly�eti jeho

vypravování, jal se mluviti o postaveni vojsk a o vinných sklepích horní Itálie.
�Vìzte,� dìl obrácen jsa k paní Dùrové, �vìzte v�ichni, �e armáda nemìla

nádob a �e se pilo víno z hrsti. Bylo nutné, aby voják otevøel sud bodákem hez-
ky dole a aby víno crèelo proudem. Tu se stalo, �e sklepní prostory byly zaplaveny
vínem, a �e v nich utonuly nìkteré pluky. Zpùsob otvírati beèku bodákem není
hospodárný a bývá pøi nìm rozlito mnoho nápoje. Nápoje, jen� je na výsost
vhodný, aby roznítil stateènost ji� potuchlou.�

�Stateènost!� dìl Antonín, �bekavou stateènost øvounù, kteøí pra�í na
nepøítele z krytù! Zvednìte pìknì v tichostí metrický cent, jste-li stateèný,
majore.�

�Pah, mohu vám pøednésti nìkolik ver�ù, je� se nezabývají ani jatkami
ani vzpíráním bøemen a pøece dobyly svìta,� vykøikl abbé.

V tu chvíli nastal kolem láhve zmatek a mu�ové mluvili jeden pøes
druhého.

�Neopakujte tìch tlachù z pisklavých knihoven!� �Dejte si øíci!� �Nechte
na hlavì! To jest, to jest ta èveraèina �tábu s obvazkem a s podvázanou bradou!�

Napomenutí

�Chci vás upozorniti,� øekl Hugo, ��e v�e, èeho bych si mohl vá�iti u lidí
�patných øemesel, je �petka klidu. Av�ak vy pokøikujete! Ticho! Vezmu si tuto
zbraò a postavím se, abych vám odpovídal.�

Øka to major uchopil bidélko, jeho� se udívá k rovnání údù pøi vyuèováni
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plavbì, a zaujav postavení podøepu pìkným útokem srazil vyprázdnìnou láhev.
�Kulatý svìte!� vykøikl Antonín, �co to èiníte? Hle, abbé zemøe strachem.�
Zatím v�ak kanovník obracel listy v své knize a na�ed místo, je� hledal,

øekl:
�Dobrá, dobrá, rozmetejte tuto skrý�i pornografie pìsti nebo toporem.

Zasluhuje svého osudu. Èiòte se ze v�ech sil, znám prostøedek, jen� vás usadí.�
Potom pøistoupil k majorovi, jen� neustával pøedvádìti lítý zápas, a

pový�eným hlasem èetl VII. knihu ód Horatiových, co veliký Antonín neznaje
jiných výrazových prostøedkù síly, je� tryská a dere se ze zdravého tìla, popadl
jakýsi �palek a zvedl jej sto a jedenkrát do vý�e.

Námluvy.

P a n í
Kateøina Dùrová,
n a s l o u c h a j í c
kanovníkovi, jen�
sypal krásné verze
jako z rukávu,
zkøí�ila ruce na
prsou a pravila:

�Jsem zde
a sly�ím vás, pane.
Latina jest prý ja-
zyk Øímanù a
vypravuje se, �e
tento jazyk zemøel a �e je mrtev. Jaké nesmysly, abbé, mluvil jste dosti hbitì a
dosti dlouho, abychom je odsoudili.

Av�ak nyní si odpoèiòte a vypravujte mi nìco v na�í mateø�tinì, nebo�
jest se mi pøiznati, �e chápu jen zpola smysl latinských øeèí. Jsou tak ob�írné!
Zdá se mi ponìkud pøehnané toto uèlenìné vyjadøování, je� pøipomíná krupobití,
nechci v�ak pochybovati, �e jste promlouval o poèestných citech.

Ach, ov�em! Bývaly to èasy, kdy� jsme si krátily chvíli �prýmovnými
prùpovídkami, zpìvem a hrou na hudební nástroje. Ouvej, pane, byl byste se
posedl, sly�e jakéhosi varhanáøe, jen� mì �típal do bokù prozpìvuje si písnièku za
písnièkou. Jsem si jista, �e jeho vynalézavost nezadá v mnohém va�í øemeslné
dovednosti, jakkoliv jste vy shlédl cizí zemì a nav�tìvoval �koly a� po svùj zralý
vìk.�

Økouc to paní smetla s lavice udièky, niti i ostatní souèástky nezbytné
k rybolovu a pøekraèujíc valchu, je� spadla na zemi, vlékla lavici na jiní stranu
plovárny.
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�Nu�e, pane,� mluvila dále Kateøina Dùrová, kdy� usedla, �pojïte sem,
pojïte za mnou, toto sedadlo není tak nepohodlné, jak se vám zdá, a obejdeme
se zde bez latiny.

Ti dva,� dolo�ila ukazujíc na mistra a na majora, �nepostihnou ani jediného
slova. Vsadím se, �e si navzájem vypravují o støelných zbraních a o jakémsi
bláznivém závodìní. Ach, vizte mého man�ela, dr�í levici upa�enu a zajisté chce
namluviti majorovi, �e je v tomto úkonu nesmírná sila. Ach, co si mám poèíti,
jestli�e tento neomalený èlovìk køièívá jen proto, aby si cvièil dech a zvìt�il objem
hrudníku? Co mám èiniti, jestli�e den co den jej vidím, jak hopsá a skáèe o tyèi a�
do vý�e stropu?�

�Mistr,� odtu�il kanovník, �se stará a peèuje o svoje tìlo snad pøíli�,
av�ak nikdy jsem jej neponoukal ani jsem ho nepovzbuzoval, aby to èinil
bez výhrady. Mistr, vy a já, paní, jsme v létech, kdy se ji� nekøièí z plných plic a
kdy mù�eme minouti plot sousedùv bez poku�ení, abychom jej pøeskoèili.
Nelibuji si v okázalých kouscích.�

Cesta ctnosti

�Tak jest, tak jest, abbé,� pøisvìdèila paní vstávajíc se svého místa, �av�ak,
uvá�íme-li vá� vìk, mìl byste býti shovívavìj�í. Nevinná hra, ji�, jak vidíte
provozuje mùj man�el, je snad po�etilá, ale není neøestná a nezasluhuje odsouzení
tak prudkého. Nevím, jaké zá�tí jste pojal a z jaké pøíèiny tropíte poplach. Probùh!
Dáte se do latiny, je� se uká�e nesmyslem tak popuzujícím.�

Økouc to, Kateøina se obrátila k svému man�elovi a pravila, �e kanovník je
zvrácený mu�, na nìj� Je míti pozor.

�Ach,� dìl Antonín Dùra, �to mne nehne, to se mne netýká.�
A zanechav �enu bez ob�írnìj�í odpovìdi, povzbuzoval majora, aby

ukázal obrat, o nìm� mluvil.
�Zde jest, zde jest,� vykøikl Hugo, bodaje bidélkem do �kvíry mezi prkny,

je� zdaleka pøipomínala mezi�ebøí.

Nové námluvy

�Jste zlovìstný, majore,� pravila paní Dùrová. �V�dy zpocený, v�dy
rozkroèený, s napøa�enou rukou, s dvìma èi tøemi blesky pohledù, podobáte se
málem strá�mistrovi, jej� jsem znávala dosti dùvìrnì za mladých let. Ach, byl to
�vihák, o nìm� je tøeba vypravovati ob�írnì. Byl svárlivý jako vy a bylo mi èasto
mírniti jeho prudký hnìv. Nabízela jsem mu v�e, co jsem pokládala za vhodné,
aby to ukrotilo jeho prudkost. Nicménì kroutil knoflíky v svých prstech pøíli�
nedoèkavých a píval láhev za lahví. Slou�il u vozatajstva na rozdíl od vás, který
jste byl u dìlostøeleckého pluku a nenosil èervených kalhot.�

�Nenosil jsem jich,� dìl major, �na svùj prospìch, nebo� tyto pluky jsou
pluky pohùnkovské.�
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�Vskutku?� pravila paní, �nesly�ela jsem nikdy podobného mínìní. Tito
lidé �li na draèku v na�í ulici.

Vy víte, pane; �e jsem mì�tka; a �e jsem odcházela jen nerada do tohoto
prokletého místa. Mám husí ká�i, vzpomenu-li si na na�e nynìj�í hosty. Pìchota,
je� pokud jde o zbranì a pokud jde o odìní, ani zdaleka se nerovná jízdì, stokrát
a tisíckrát je lep�í tohoto obyvatelstva. V zástupu nedu�ivcù, ji� sem pílí ka�dého
léta, �varný desátník od osmadvacátého je více ne� pozoruhodný a tu jsem
ztracena.

Za mých èasù byl abbé ji� stár, av�ak vysvìtlete mi, jakou nepøízní náhod
jsem se nesetkala s vámi.�

�Ale, ale, ale,� dìl major upadaje do mírného hnìvu, �snad se vyskytl
nìjaký neostøílený nováèek u mých houfnic, jen� mohl vzbuditi svým houseèím
vousem zájem kuchaøek a jeho� jsem týral.

Nepøedhazujte mi tìch vìcí. Nemìl jsem zámìru vzhledem k jejich volbì.
Ostatnì, pokud vím; vá� man�el, jemu� jste povinna ve�kerou úctou ji� proto, �e
vás odvedl z ohavného pøedmìstí, neslou�il ani u závozníkù ani u dìlostøelectva,
nýbr� byl zákopníkem.�

�Abych to nevìdìla! Abych nevìdìla, kde slou�il,� odpovìdìla paní.
�Chcete-ti vyvolati spor, opakujte nìco jiného a mistr Antonín vás zvalchuje, tøeba
máte klacek, o nìm� se domníváte, �e jest to rapír. Holeèku, mùj Antonín nestrpí,
aby se s jeho man�elkou mluvilo lehková�nì.�

Pøívìtivý plavèík

Zatím se nedìle blí�ila k deváté a na plovárnu ve�lo nìkolik dam, je� za
ka�dého poèasí byly pamìtlivy péèe, jí� vy�aduje dobrá tìlesná správa. Antonín
je pozdravil co nejokázaleji.

�Vejdìte,� øekl, �vejdìte bez zdráhání. Nedejte se odstra�iti chladem, jej�
poci�ujete. Abbé a major oznaèili dnes koupel za vlahou.�

�Dobrý den,� pronesl Hugo, �dotýkaje se svého klobouku.�
�Dobrý den,� odpovìdìly s nyvým úsmìvem, ne-

bo� major mìl povìst prostopá�níka.
�Odebeøte se na vyhrazená místa,� dìl plavèík, �zde

jest kytlice; jí� potøebujete, �ínka a mýdlo. Kdyby se vám
nìèeho nedostávalo, volejte tøikrát, abych ve�el vèas.�

�Mùj mu�,� pravila paní Dùrová, �je potrhlý, nic-
ménì zná svá práva a ví, jak jich ostøíhati.�

�Kdyby svá práva ustøihl, kdyby je oddìlil øezem,
kdyby je spálil nebo utopil a kdyby se jich krátce zbavil;
byl by mistr, ale takto je jenom Antonín.�

�Zajisté,� odtu�ila opìt paní, �je Antonín, nebo� já
jsem Kateøina.�
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�Hurá,� dìl abbé, �vidím, �e jste si osvojila nìco logiky, je� mne
odzbrojuje.�

Výstraha

Zatím se pøi�lé �eny svlékly a stenajíce vstoupily do vody, je� dolehla na
jejich hy�dì jako prut.

�V tomto spoleèenství,� pravil Antonín, usedaje zkusmo na kanovníkovu
knihu, �se nám bude lépe rozmlouvati. Jsem jist, �e abbé zapomene svých
metamorfos, patøe na �en�tiny; které po celé pìtiletí nepøekroèily tøicátého roku:
Va�e trvání v stavu, majore; je pøítomno co nejdokonaleji.�

�Odejdu,� dìl major, �nebo� je pravidlo, �e nìkterá z tìchto dobrých-
plavkyò tone právì pøed námi. Buïte øízní v pøípadech nutnosti a opatrní; pokud
jde a nezletilé.�

Kanovník namítl, �e si není tøeba nìkoho v�ímati, nicménì Hugo slo�il
své krabice a nepomý�lel ji� na rybolov:

�Majore,� dìl Antonín, �nechoval jsem se k vám nikdy pøíkøe, av�ak bojím
se, �e teï budu nucen, abych vás zdr�el násilím. Je tøeba, aby tyto láznì, tento
prokletý vor, byly zalidnìny aspoò zvenèí. Jste mi vhod svou tváøí statného
padesátníka, pokud tu sedíte. Mohu pøehlédnouti prut a va�i honbu za rybami
v svém okrsku, av�ak nesná�ím vás na druhém bøehu. Snad byste nechtìl, aby
tyto �enské vylezly z vody a aby moje plovárna zùstala prázdna a� do veèera!
Snad byste nechtìl pøivoditi zkázu mému podnikání!�

�Zdá se mi,� pravil major, èinì odmítavý posunìk, ��e nás ztoto�òujete s
volavkami, s nimi� se setkáváme v hostinských �ivnostech. Zdá se mi dále, �e
jste si pøíli� jist na�í sná�enlivostí!�

�Sná�enlivost,� dìl mistr, �je vlastnost v�ech vojevùdcù.�

Kouzelník Arno�tek

Za tìchto hovorù �el proslulými vrbinami kouzelník Arno�tek, jen� právì
pøibyl do Varù Krokových.

Znamenaje, �e je zmlácen dalekou cestou a �pinav, a spatøiv koupadlo dosti
útulné, po krátkém váhání slezl na cestièku, pøe�el
uzounké prkno a mimo nadání se octl na plovárnì.

�Vidím,� �e se vyjasòuje a k polední �e
bude vedro, øekl Antonín, �svlékejte se, pánové.
Av�ak vy, který jste pøi�el, poseèkejte, pokud se
neochladíte, nebo� jste uøícen.�

�Tak,� odvìtil Arno�tek, �tak, vy jste, pane,
�al do �ivého. Víte, �e jsem se po celý týden neohøál
leda u své svíèky? Jsem kouzelník Arno�tek a
vzhledem k drsnému podnebí (nebo� pøicházím
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z jihozemska) ka�dého veèera se dotýkám plamenem rùzných míst svého
tìlesného povrchu.�

�Ach,� pravila paní Dùrová, �to jste vy, o nìm� od vèerej�ka mluví celé
mìsto? To jste vy! Vy, pane, jak se dovídám, jste polykaè ohnì a tý�, jen� po-
býval v Paøí�i a pøichází z Nizozemska.�

�Byl jsem tam v�ude,� odpovìdìl kouzelník ponìkud nejistì, �ale, jestli�e
se zde o nìkom vypráví, nejsem to asi já! Pøijel jsem o deváté vozem. Na�e
stanovi�tì je na námìstí. Odtud, pobyv jen nìkolik chvil v úøadovnì pánì
strá�mistrovì, jsem �el do tìchto øíèních lázní. Je-li zde v�ak podvodník, který se
vydává za kouzelníka, budu nucen, abych ode�el, ani� uspoøádám pøedstavení, a
ani� se vykoupu.�

�Nebuïte netrpìliv,� pravila paní. �Kdo øíká nìco takového? Jste zde a
zùstaòte na svém místì.

Ti mu��tí,� dolo�ila, odná�ejíc kartáè a �tìtièku dámám, které jích
po�adovaly na svoji ple�, �ti mu��tí jsou nedùtkliví. Sotva jsem øekla kouzelníkovi,
�e je kouzelník, ji� vyvádí, jako by jim nebyl.�

�Kouzelník, jako kouzelník,� pravily dámy, u�ívajíce kartáèe. �Je to v�dy
chlupáè, který pøed obecenstvem �výká støepy a z rukávu tahá devìt paruk.�

�To nevím, pravila Kateøina Dùrová, av�ak na rozdíl od zdej�ího lidu pan
Arno�tek je kadeøavý a nezdá se, �e má zálibu ve zbraních ani v uèenostech.�

Kouzelníkùv zevnìj�ek

Zatím si Arno�tek rozepjal kabát a
svlékl se odkládaje odìv èást po èásti na
høebík a na petlici.

Koneènì vy�el, zjevuje útlá bedra
a hrudní ko�, vyvstávající na zad o pùl pídì.
Byl odìn krásným trikotem flanderským
a nepotøeboval plavek.

�Tento oblek je snad vhodný pro
jiné chvíle,� pravil major, �av�ak proè
bychom ho nepøipustili?�

�Je pøíli� rozpustilý,� odtu�il abbé,
�a ve va�em zájmu je, Antoníne, abyste
svému hosti navlékl nohavice. Co� nevidíte jak zpod trika vyvstávají v�echny
údy a nevidíte, �e je triko rù�ové? Rù�ová barva je barva selat.�

Antonín odná�el zbytky jakéhosi obìda, maje na �irokém prknì hrnec na
hrnci a talíø na talíøi, av�ak jak usly�el øeè kanovníkovu, obrátil se se svým ná-
kladem, aby mu odporoval.

�Tu to máme,� dìl, uzavíraje svoje vypravování, �je-li rù�ová barva barva
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seleèí, je uèenecká �eï a èerò barva potkanù.�

Nevýøeèní profesoøi

�Proklatì!� pravit major. �Mistøe, vy se nedáte jen tak zhola. Èím to je, �e
jste tak výmluvný?�

�To jest,� odpovìdìl, �z mnoha dùvodù. Mohu vám z nich øíci nejvá�nìj�í:
je to proto, �e nejsem knihomol.

Pøed pìti nebo �esti léty bydlil zde profesor Karlovy university, mu�
rozvá�livý, písemný pùtkáø a èlovìk, jen� potøásat literaturou starou i novou, a
víte-li pak, �e nedovedl øíci souvisle èíslo kabiny, kde se svlékl. Od tìch dob soudím,
�e vzdìlání tohoto druhu je na obtí�, chceme-li se vyjadøovati.�

Geniové málo slièní

Na tìchto hovorech kouzelník Arno�tek nemìl úèasti. Stál, jsa opøen o
brlení plovárny, stál, maje nohu pøes nohu, díval se a mohl si pokuøovati. Krátce,
stál dívaje se a díval se stoje.

�Vidím,� dìl major, ��e køivý hrudník nezbavuje kouzelníkù sebevìdomí.�
�Nejsem si jist, jak se vìc má s kouzelníky, ale je pravda, �e Byron kulhal.

Je pravda, �e Homeros byl slep. Sokrates �e mìl zvíøecí tváø a zem�tí inspektoøi �e
jsou koktaví,� pravil abbé.

�To jest podivuhodná libovùle,� dolo�il Antonín, �co� nelze stanoviti typu
jednou a nav�dy?�

Rozprava kouzelníkova s paní Dùrovou

Zatím Kateøina, jí� nebylo více tøeba v oddìlení dám, pøi�la, vlekouc
kbelík �píny. Kdy� jej vylila, dala se do hovoru.

�Toto léto je málo podivuhodné. Vèera pr�elo a jestli�e se nemýlím, bude
dnes pr�eti rovnì�. Je v Nizozemí také tak mizerné poèasí, pane?�

�O nìco lep�í,� odpovìdìt Arno�tek, �av�ak v nedìli, jak by smet, pr�ívá.
O desáté se dé�� spustí a trvá a� k poledni. Nato se vyèasí a v�echno obyvatelstvo
spìchá na pøedstavení, nebo� v tìch konèinách lid tuze ba�í po vzdìlání.�

�Hleïme,� pravila paní, stavíc nádobu, �je toto pravidlo bez výjimky?
Co� nejsou v Nizozemí lázeò�tí mistøi, kteøí� by obchodovali co nejvydatnìji právì
tehdy, kdy� se vyèasí? Co� pak je dovoleno, co� pak se smí, pokud se týèe ztrát,
je� z toho plynou, opou�tìti plovárny? Mùj man�el by ne�el. Mùj man�el by
ne�el, ani kdyby se bubnovalo na buben posledního soudu. Mùj man�el je
hrabivec!�

Kouzelník mínil, �e je to trestuhodné a paní pøisvìdèovala.
�Tak jest! Tak jest! Nepøestávám to opakovati den co den. Av�ak víte snad,

která z pøíèin to zavinila?
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Do�il se padesátky neopou�tìje Krokových Varù, ète a pí�e témìø
bez obtí�í, ale zvlá�tì je vzdìlán v cvicích tìlesných, nebo� neustává v cvièení
ani na veèer, kdy je èas na spaní.�

�Zde,� dìl Arno�tek, �je kámen úrazu. Chtìl bych se vsadit, �e se cvièí
prostì, bez odu�evnìní, na vlastní �kodu a na prospìch nezdravé vá�nì, aby
vydìlal.�

Malá ukázka Arno�tkova umìní

Øka to Arno�tek se pøiblí�il k majorovi, jen� vyòal svùj chronometr.
�Hle,� dìl zastavuje se nad hodinkami, �zabývám se cviky, je� jakkoliv jsou

tìlesné, mají pøece do znaèné míry povahu duchovní. Hle, dám zmizeti této vìci,
ani� postøehnete, jak a kam zmizela. A pøece nebude to více ne� hmat, hmat,
jeho� jsem se dobral dlouhým rozmý�lením a mnohou úvahou.�

Tu kouzelník kýchl a pánové odstoupili o pùl kroku.
�Nu�e,� mluvil dále, zíraje do prázdné dlanì, �mohl byste mi øíci, pane,

kolik je hodin?�
A ne� Hugo zaklel a ne� se kanovník mohl ob�írnìji vysloviti,

Arno�tek nadýmaje tváøe vytáhl chronometr z úst.
�Br,� dodal osu�uje stroj loktem, �cítím mra�ení na �e�ulce mezi obìma

polokoulemi mozkovými a sly�ím rány nikoliv nepodobné velikonoèním zvo-
nùm, nebo� tyto hodinky ze skla a z kovu mi zachladily lebeèní nitro a vzbouøily
je svým tikáním.�

Nemírný obdiv

�Ouvej,� vzkøikla paní Dùrová
nezachovávajíc míry v svém obdivu. �Vy jste mìl
tyto hodiny uvnitø hlavy? Tyto cibule ukrutníkovy?�

Uznání majorovo

�Va�e umìní je dostateèné a zasluhuje si odmìny,� pravil Hugo. Znamenaje
pak posunek Arno�tkùv a nevoli kanovníkovu, dodal: �Je to moje mínìní, jeho�
nesdílíte ani� ho mù�ete zmìniti.

Pokud jde o dne�ní dopoledne,� dìl obraceje se opìt k Arno�tkovi,
�mù�eme vám nabídnouti leda nìco uzeného zbo�í, to jest pìt vuøtù a hlt rumu.�

�Zmínil jste se o vuøtech, pravila paní pøicházejíc rovnou ze �pi�írny Dùrovy,
a chcete je platit. Zde jsou.�

Kouzelník letmo naznaèil, �e tomuto jídlu uvykl a �e je miluje. Potom
obkroèiv lavici, snìdl tøikráte po dvou kusech prudce a bez rozpakù. Nakonec,
kdy� si byl utøel ústa, napil se rumu.
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Cizina nenávistná

�Ach, ach, ach,� øekl stíraje �petku cibule, �nemyslil jsem, �e v tìchto
odlehlých konèinách se shledám s mu�i tak pokroèilými. Moje obecenstvo; pokud
jde o projevy uznání, bývá toporné a nìkdy rozdává, co se nejí.

V Mülhausenu a v Schenewidenu byli by mì málem ztloukli pokøikujíce,
�e jsem zcizil prstýnek paní starostky, jen� nebyl k nalezení. Nicménì nezavinil
jsem tohoto nedopatøení. Pøi�el vniveè jako mnoho jiných vìcí veøejného statku.�

�Jdìte,� pravila paní Dùrová, �jak to bylo?�
�Takto,� odpovìdìl:
�Schenewiden je �týrské mìsto a �týøané jsou národ, který si vìènì

prozpìvuje a vìènì se �tíøí. Stanuv podle starobylého obyèeje v�ech koèovných
hercù na námìstí, jal jsem se hotoviti nìkolik kouzel, pøistupuje ke skupinám
dam a dítek, které� jsem vesmìs chválil pro útlá hrdla, nebo� byla volatá. Nìkteøí
netrpìliví chlapíci mluvili o poèasí, av�ak hledìl jsem si svého a vyvaroval jsem
se hádek.�

�Hleïme,� pravila paní Dùrová, �je zøejmé, �e nejste práè, av�ak co bylo
s prstenem?�

�S prstenem?� odtu�il. �Vzal jsem jej lehce, kradí a bez okázalosti. Vmetl
jsem jej v prostor a znikl. Ale �týøané, ta chamraï vìènì nedùvìøivá, aèko-
liv arcibiskup sídlí dosti blízko, mì �acovala po dvì hodiny. Byl urèen policista,
jen� mìl sledovati v�echny moje tìlesné kony. Na �tìstí jsem ho zapudil právì
vèas. Zbyl jsem se svého strá�níka pozmìniv ho v pouhý chochol.�

�Ach ov�em, lidé jsou hrubci,� pravila Kateøina a vztahujíc prst proti své
jemnocitné hrudi a proti prostomyslné hlavì dodala:

�Nechte jich. Jen jich nechte, a� se zalknou svými chybami. A� se chovají
neslu�nì pøed arcibiskupem, o nìm� jste pravil, �e je blízko! Nakonec je spra�í a
zanechá jich bez útìchy!�

�Trest kráèí vzápìtí za høíchem, øekl major, av�ak vra�te mi moje hodinky,
nepøeji si nic ménì, ne� abych byl hrubý, jako jsou obèané mülhausen�tí.�

Arno�tek mìl na jazyku dvì nebo tøi souvìtí, je� zvolna plynou, ale kdy�
nebylo zbytí, vyòal stroj z nejhlub�í kapsy.

Plynoucí èas

�Hodiny prchají,� pravil, �a není v mé moci, abych je zadr�el.
Pojïme, blí�í se poledne a moje nástroje le�í doposud svázány na voze.�
Kdy� to Arno�tek øekl, natáhl si nohavici a kabát na flanderský trikot,

doposud suchý, dal se do dùtklivého zvaní a rozlouèil se uctivì se uklánìje.
Abbé a major vy�li za ním.
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Pøímìø

�Hle, hle,� pravila paní Dùrová, co kouzelník zapínaje svùj �at procházel
vrbinami na mìstskou cestu, �hle, hle!� Tvoje opièáctví s tyèí, skákání, hluboké
vdechy, kni�ní hatlanina kanovníkova a kobylkáøství majorovo, to v�e je na
hromadì. Pan Arno�tek je �varný chlapík! Kdepak, kdepak by se vzalo ve vás
tolik roztomilosti.

V�iml sis, Antoníne, jeho rozpakù a jeho rumìnce, kdy� mu major nabízel
tak neomalenì jídlo?�

Mistr vzal láhev a neodpovídaje, zvedl ji proti obloze. �Ano, dìl po chvíli
zevrubného �etøení, ano, je to zdatný èlovìk. Najedl se, hojné se napil a nezaplatil
vstupného.�

Soumrak a veèer

V krajinì Krokových Varù se nadcházející noc opovídá obvyklým �eøením,
jako tomu bývá v konèinách daleké Prahy. Místa od pøírody stinná, soutìsky a
ú�labiny ztemnìjí, co starosta obce, jda tou�e dobou otevøeným prostranstvím
námìstí (jestli�e mìstské hodiny nepøedbíhají) neznamená krásných znakù veèera.

Podle roèního období, v svùj èas, noèní temnot slétnou s korun stromù,
kde høadovaly od vèerej�ka, kout chladu se otvírají a prostor, který má èerná køídla,
se hrne do mìstské nádoby.

Roz�afní lidé mlknou a nepromluví, dokud nepojedli. Je noc a starosta
doznává, �e nastal veèer a �e do�lo na jeho slova, nebo� to pøedvídal.

Je noc. Pøed domy usedají vy�lovité panny a hledajíce v zenitu veèernici
praví: Omnia sumus sine sole.

Ale chválabohu, v�ude jsou dobré útvary hostinské, je� ve dne zívají dveømi,
veèer v�ak jsou doèista dokoøán a dobøe osvìtleny.

Výèet jídel

Pan Dùra, major a abbé ve�li do staré
hospody U ètrnácti pomocníkù a vedli si
vesele.

�Jezme a pijme,� øekl Hugo.�Dejte sem
veèeøi! Tuèný sýr, zvìøinu, ptáky, jehòata, v�e,
co se líhne �ivé, a v�e, co se líhne z vejce. Dejte
sem v�e, co zraje jedlého, v�e, co je
oploutveno, a v�echny druhy pl�ù, kteøí se po�ívají ve vzdìlaných zemích. Dejte
to sem! Je veèer, zemì se otoèila a tu bývá obyèej jísti.�

�Majore,� dìl abbé, �stal jste se �routem nebo mluvkou? Chcete ukázati
zuby nebo jazyk?�

�Kdybych se vyznal v øeèi, mlèel bych, jako mlèíte vy, abbé,� odvìtil Hugo.
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�Budi�, nenutím vás, abyste se ujal svého nástroje, av�ak jezte!�
Kanovník poznamenal, �e mu není volno, mluví-li se pøíli�, a Antonín

nabíraje sbìraèkou polévku øekl: �Není vám volno? V�dy� jsme sotva poèali s
veèeøí.

To jest,� dodal obraceje vìtve svého kníru k abbému, �následek �patné
�ivotosprávy. Pøíli� pøemý�líte! Pøemý�líte i pøi veèeøi a to jest druh nepøimìøeného
ob�erství.� �Tak mi to promiòte,� øekl knìz, �proè poèínati novou hádku?�

�Proto,� odpovìdìl plavèí mistr, �proto, �e se zahubíte. Proto�e je vám
padesát let. Proto�e setrváváte v �patných zvycích.

Kdybych vìzel pìt minut po u�i v své vodì, tahal byste mne ze v�ech sil.
Nu�e; smím vás aspoò napomenouti, jestli�e se vy topíte v omylu daleko hor�ím,
ne� je voda?� �Va�e pøedstavivost,� dìl major, �je obludná, Antoníne. Co�pak vám
tato vinná láhev pøipomíná Or�i?�

�Ne, ne, ne. Nebo ano, ano.�
�Kdepak je asi sùl?� �A ocet?�
�Pamatujete se, jak jsme solívali za starých èasù topinky se sádlem?�
�Ach, ouvé!�
�To jsou, to jsou ty jazyky ciceronské s uzdièkou a bez uzdièky, kdy� se

pøe�mikne!�
Major, abbé a Antonín jedli a zapíjeli vínem. Rybu, mísu skopového, talíø

�penátu, srnèí kýtu s trochou brusinek, chøest, �petku salátu, koláè, drobet kompotu;
ovoce (hrome, hrozny doposud neuzrály a devìt sýrù.

�Platit!�
�Dejte sem úèet, sklepníku, a novou láhev. Nespìchejte z pøíli�né ochoty,

nebo� víno je nositi dobøe!�
�Dejte to sem! Dobrá. Zde jsou peníze.�
�Pánové, mù�eme jíti,� øekl major, �nebo� pokud se pamatuji, jdeme na

pøedstavení kouzelníkovo.� �Hleïme,� pravil Antonín, �byl bych na to zapomnìl,
právì jako vy, abbé. Chci se vsaditi, �e Arno�tek èeká a �e se ohlí�í po va�ich
kloboucích, postrádaje i mé èepice.�

�Byl bych na to zapomnìl jen z ochoty k vám, �dolo�il abbé,� nebo�
jsem vidìl, �e jste pili více ne� s chutí.� �Vypil jste pùl láhve, a jestli�e jste ji vypil
bez chuti, tím hùøe pro vás,� øekl major.

�Tím lépe, tím lépe. Nechci ani mysliti na to, jak by vìc �la vpøed, kdyby
mìl abbé �ízeò.�

Øka to, Antonín si rukávem utøel vousy a zmocnil se kytice, je� trèela
uprostøed stolu.

�Pojïme,� pravil Hugo. A vy�li.
Námìstí, tento výtvor století XVIIL. , doplòovaný hrùzyplným stavitelstvím

�kol umìleckého prùmyslu, s temnými kupami platanù a se záøícími stromy svítilen,
majíc korunu z hvìzd, bylo málem krásné.
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Má satan vidle?

�Kdyby za námi stál vá� ïábel, abbé,� pravil Antonín, �mohl by
kteréhokoliv z nás napíchnouti na vidle, nebo� není pochyby, �e se nám líbí �enské
a �e spìcháme ke kouzelnické kratochvíli.

Ejhle toho darebáka Arno�tka, bìhal po celém mìstì vychvaluje své
øemeslo, nebo� odkud by se vzalo tolik lidí?� �Èeho se to domý�líte, Antoníne,�
odpovìdìl kanovník, �nemám ïábla a ïábel nemá vidlí.�

�Proklatì! vy zpustlíku,� vykøikl major, �pøedstavujete si v�echno zvrácenì.
Mistr se nemýlí. Ïábel dr�í pevnì násadu vidlí a Arno�tek opravdu zbìhal celé
mìsto.

Tak jest,� dodal, kdy� jakési dìvèe pøe�lo pøes cestu tøí pøátel vzbuzujíc
touhu smí�enou s bolestí, �hezkých holek je rovnì� �lakovitì málo, av�ak jsou.
Ka�dá z nich. má svùj nástroj a v�echny, pokud se vyskytují v Krokových Varech,
jsou tu pøítomny.�

�enské nestojí za øeè, nicménì mistr a major mluvili o nich ob�írnì a
bez ustání.

�Hleïte,� dìl Antonín pozoruje dívku, je� spìchala mimo, �chtìl bych
závaznì a pro vìèné èasy stanoviti pomìry lýtka vzhledem k stáøí a vzhledem
k tìlesným objemùm.�

�Nechte toho, nechte tìch darebáckých úvah a spìchejme; pøedstavení se
ji� poèalo.�

Tu si pøátelé podali ruce a zachovávajíce krok, �li jako se chodívalo, dokud
platilo dobré pravidlo: levá, levá, levá!

Antonín kráèel uprostøed. Antonín dosti veliký, aby zhá�el lucerny
bez �ebøíku, nepøehlédnutelný, vzpupný pro své rozmìry, mluvka, nedoèkavý a
bez penìz. Antonín, jemu� mlèení nebylo pøíkazem, jal se tu uva�ovati o kou-
zelnících, pøepínaje trpìlivost svých pøátel a hrubì se mýle v podstatných vìcech.

Úvaha o kouzelnících

Není pochyby, �e mìchatá veøejnost a boby obojího pohlaví lají
podivuhodným kouzelníkùm, kteøí chodí v pustinách a na køi�ovatce toèí
kloboukem. Není pochyby, �e tìmto lidem jest utíkati, kdykoliv je nìkdo honí,
�e se neobracejí a �e jsou mdlí, kdy� dojde na pìsti.

Kdo jste je vidìl, jak ve veselém zápolení vytnou políèek obecnímu
starostovi? Kdo jste je vidìl, jak jedí z hluboké misky primátorovy?

Jsou na útìku po lesích hledajíce dobrodru�ství ve skupinách �encù, kteøí
odpoèívají u pramene vody. Jsou na útìku pustou vsí provádìjíce v chùzi a v bìhu
dvì nebo tøi kouzla pøed �enami, je� o �ni hlídají hejna a nepøestávají poèítati
svých kuøat. Jsou na útìku a� do dne, kdy jejich nevinná ztøe�tìnost se skonèí
pìknou kráde�í, vìdeckou prací, odbojem nebo vládou.

A tu, majore, a tu, abbé, kouzelník, jen� zmoudøel, si obuje rukavice a
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vsadì si vydutý a tuhý klobouk na hlavu, koneènì uèesanou, stává se, èím se mu
zachtìlo být�Va�e �lechtictví, majore, bylo vynalezeno jakýmsi potrhlým �ejdíøem,
jen� byl bit více ne� zasluhoval a více ne� by snesl obyèejný èlovìk. Praotec va�eho
stavu byl silnièní kouzelník, jen� si pomohl vhodnou zlodìjnou a pozdìji se
rozmno�il legální cestou.

�el, majore, vy nejste ji� dosti vynalézavý, abyste mohl býti baronem. �el!
va�e stateènost opakuje leda nìkolik postojù ze starých kouskù tìch darebù, pro
které mluvím. Majore, nejste pøesvìdèen, �e v�e, co vzniká, jest z hravosti a
z odvahy tìchto lidí tìkajících v poli, kteøí nerobíce ani knih ani vìcí u�itkových
mají dosti pokdy, aby blábolili jako bùh a øadili vìci v pøekvapující sled? Abbé,
nevidíte, �e Arno�tek je� rodu Publia Ovidia Nasona, jeho� jste zhnìtl svým
ukazovákem?�

�Proklatì,� odpovìdìl knìz,�co�pak si, mistøe, myslíte, �e podstata
básnictví je kráde�?�

�Kdo mluví o kráde�i,� øekl opìt Antonín,� takových vìcí jsem si nev�iml,
ani kdy� se udály v mé pøítomnosti. Chtìl jsem v�ak øíci toto:

Míra dálky je toulka, míra hojnosti je hlad a hra pøedchází pøed èiny. Je
rovnì� pravda, �e èas, který se mìøívá vìzením, lze mìøiti stopou - a hrome! A� je
to stopa daktylská, pøi ní� se vesele kráèí!�

�Hle,� øekl abbé utíraje si èelo �átkem, �vám se, Antoníne, mìní povaha,
nebo� pozoruji, �e mluvíte pro básnictví.�

�Snad ne! Snad ne!� vykøikl Antonín postra�enì�Nemìl jsem nic
podobného na mysli. Zapomeòte, abbé, jestli�e jsem pøece nìco takového øekl.�

Zaènìte!

Zatím pøátelé do�li na stanovi�tì kouzelníkovo. Bylo tu hodnì lidí. Nad
zástupem, pøipomínajíce zkøí�ené meèe, stály dvì vidlice, mezi nimi� byl napjat
provaz. Konce tohoto provazu, sta�ené dolù, pøipevòovaly kolíky jen velmi
ledabyle. Hugo, jen� vidìl tuto závadu, chtìl ji opraviti, av�ak abbé ho zadr�el a
øekl: �Nechte toho, nechte toho, majore. Obratnost kejklíøská nevy�aduje
solidnosti, po ní� ba�íte. Mám pro to jakýsi skrytý smysl a domnívám se, �e tento
lehký uzel je pro Arno�tka s výhodou.�

Abbé je�tì nedomluvil, kdy� se ozvaly hlasy kolovrátku, jen� po vìky bude
pøipomínati harfy, bubny; pí��alky a puklice andìlského kùru. Tu
kanovník zvá�nìl, major èekal bez znepokojení a Antonín se jal poklepávati no-
hou.

Nìkteré �enské mìly naspìch a vedly si neslu�nì ��ouchajíce se lokty.
Byla z toho tlaèenice, pøi ní� tu a tam nezletilá dìcka vylezla na stromy, ani�
hodlala platiti vstupného a býti zticha.

Blí�ila se devátá a soumrak se stával tmou. Arno�tkovy lampy, podobajíce
se okovu, do nìho� kováø strká �havé �elezo, syèíce prskaly nìco jisker málo
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zápalných. Kolovrátek vøe�tìl, zástup ropotal a Antonínovi bylo do zpìvu. Zatím
Arno�tek znamenaje, �e lidí více nepøibývá a �e je nutno poèíti s pøedstavením,
vyskoèil ze svého vozu a èekal jako dveøník, co zvolna sestupovala dívka, její�
tváø byla skryta pod maskou.

��il jsem dosti klidnì,� øekl Antonín, �a nesná�ím vzruchu. Co�pak není
hezká? Chybí jí nìco? Probùh, snad to není karcinom!�

�Jdìte k �ípku se svým oslovstvím,� dìl abbé vystupuje ponìkud na �pièky,
�vy entuziastický lékaøi, jdìte mi k �ípku!�

�Víte co, Antoníne,� øekl major, �vidím, �e sleèna má v ruce dvì misky a
�e vybírá peníze. A� k nám pøijde, po�ádáme ji, aby sòala své pouzdro.�

Výbìrèí

�Sláva,� odpovìdìl Antonín, �abbé, pøipravte si drobné!� Dívka, je� nemìla
jiného jména ne� Anna, �la ulicí divákù pøijímajíc mince, je� nepadaly zhusta a
jejich� hlas pravil, �e nejsou ze zlata a �e je nouze. Do�ed�i pod strom, kde se
usadili kluci, zdvihla své misky a� k nim a tak, �e její údy tvoøily pøímý úhel, jen�
je prubíøský kámen krásy. Tu bylo zøejmé, �e má dokonalá ramena, chlapeckou
hruï, dobøe utváøené nohy a �e je útloboká. Av�ak nìkteré staré �enské, které
nièemu nerozumìjí, pravily, jako by ji poznávaly:

�Ach, ta se jmenovala za svobodna Nezválková a její otec, jen� byl veliký
høí�ník, v�echno umìl a skládal krásné básnì.�

Dívka zachovávajíc pùvab, nepøíslu�ný chvíli, kdy se jí nedostalo ani
mìïáku, kráèela k Antonínovi, který byl nejpøívìtivìj�í a zøejmì �lechetný.

�Tyto stromy,� dìl uklánìje se, �jsou pouhá pláòata a nenesou ovoce.
Na�tìstí mù�eme opraviti divokou pøírodu. Pánové, máte pøichystán svùj tolar?�

Abbé nebo major byli by Antonínovi zajisté podstrèili peníz, jej� mohl
spustiti okázale do dlanì Anniny, av�ak mistrovo zdraví nebylo rozpaèité.
Nedávaje nic poklepal prstem na plech misky a usmíval se nad nesnází, o ní� je
lépe mlèeti ne� mluviti.

Anna podìkovala zdvoøile a rozumnì v�em tøem pánùm, a ne�li ji major
po�ádal, aby odlo�ila svou masku, uèinila tak sama. Dívala se nikoliv bez zalíbení
a bez vhodných rozpakù z jednoho na druhého a pravila: �Barva této �krabo�ky,
jak vidíte, je èervená. Byla zvolena namátkou, ale podr�ím si ji, nebo� se mi zdá,
�e vám nepùsobí nelibosti.�

�Byl jsem to právì já,� odpovìdìl Antonín, �kdo si stì�oval do tohoto
zpùsobu úpravy tváøe. Je dostatek zdravotnických námitek a nìkteøí auktoøi je
uvádìjí v pøesvìdèujícím mno�ství, av�ak je dosti èasu, abych je vyjmenoval?�

Øka to, Antonín se naklonil k uchu Anninu a jal se jí prudce a naléhavì
cosi �eptati.
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Spoleèenské poklesky

Mluviti �eptem je neøest odsuzovaná v�emi dobrými knihami mravouènými.
Bylo jí po zásluze vyspíláno v katechismech a od tìch dob kdekdo se varuje
mluviti �eptem mimo chrám a veøejné místnosti.

Kdy� se Antonín dopustil tohoto poklesku, mìl jej pøejíti mlèením ustanovì
se, �e se na pøí�tí èasy vystøíhá v�eho podobného. Av�ak bylo souzeno, aby klopýtl
dvakrát�Dosti,� pravil major poklepávaje mocnì na mistrovo rameno, �sleèna,
jak vidím, pospíchá a nemù�e odpovídati.�

�Vìru,� pøisvìdèila Anna, �èas je pøíli� krátký, popilme si.�
Økouc to, povzdechla, a dotek�i se zlehka Antonínova lokte, odcházela s

miskami ke skupinì mladíkù, je� ji pøijala stejnì vlídnì a s dvorností.

Veliký bubeník

Nìkolik starých pánù,
kteøí stáli vpovzdálí hovoøíce o
zmìnách povìtrnostních,
zanechalo svých rozprav a blí�ilo
se zvolna a odhodlanì k divadlu.

Kolem �en, je� sem pøi�ly
s nahými lokty, se ú�ily prstence
pøátel, nebo� tma houstla.
Poèínaly se pìkné rozhovory, lidé
si zjednávali místo vpøedu a
malièký zástup se pokyvoval
v bocích.

Zatím se Anna vrátila
k vozu a Arno�tek odìný
proslulým flanderským trikotem
zamával palièkou a rozvíøil buben
tak silnì a tak obratnì, �e znìl po
ètyøicet vteøin úvalem Or�e a�
k okrajovým pahorkùm. Potom
vmetl svùj nástroj do veliké vý�e
a tak, aby jej Anna mohla za-
chytiti, kdy� padal. Sotva se to
stalo, Arno�tek neèinì ji� okolkù

vylezl po �ebøíku a usedl na vidlici, kde mìl pìkné sedátko, aby popadl dechu.
�Jen zvolna, pane. V�eho moc �kodí,� øekl jakýsi pochybovaè, ale byl

okøiknut, aby mlèel, �e se kouzelník vyzná v své vìci.
V tu chvíli se opìt ozval kolovrátek, a co si abbé a major s trochou lítosti

uvìdomovali, �e jeho klikou otáèí Anna, Arno�tek povstal, a uchopiv tyè (ji� je



- 27 -

dr�eti v rozpa�ených rukou), pøebìhl rozhnìvanì provaz po celé délce.

Stra�né umìní.

�Tato dovednost,� pravil Antonín, �je málo podivuhodná. Chcete se vsaditi,
abbé, �e to provedu stejnì dobøe bez cviku a bez pøípravy?�

Kanovník Roch zavrtìl hlavou neprojevuje úhrnem zájmu ani o
pøedstavení ani o hovor. Mìl hlavu zvrácenu nazad a jeho tváø byla jasná, nebo�
sledoval nìkterá souhvìzdí a nìkteré stálice, s jejich� jmény se obeznámil a jim�
uvykl�Co vidíte na konci mého prstu, je Sírius,� øekl�Snad,� odpovìdìl major,
�ale Arno�tek asi spadne. Vidíte ho, je nucen pøikleknouti, aby spustil své lýtko a
zamával jím. Tento kousek patøí k dobrému pøedstavení, av�ak svedou jej snáze
lidé lordotiètí a kdo� mají v poøádku stehenní natahovaèe.�

Nicménì kouzelník vstal ani� se zapotácel. Potom vyko-
nav nìkolik pochùzek, vyòal z krabice, ji� pøipravené, tøírohý klobouk, vrátil se
do støedu své úzké cesty a hrùznì ji rozkmital.

�Vizte,� dìl abbé vzhlédnuv na kouzelníka, �není posedlý? Nepodobá se
èertu, jen� skáèe na svém ohonu?� Sotva to doøekl, Arno�tek neustávaje
v pohupování jal se kouzliti
líbezné ohnivé kvìty v kytice
ohòù.

A to v�e vylétalo
z jeho klobouku na odiv lidí,
ji� hluèeli a vøe�tìli, tleskali,
báli se, povykovali a tajili
dech�Vstal jsem velmi záhy,�
øekl kterýsi starý pán, �ale
neodejdu pøed koncem, nebo�
hrome, byl by v tom ïas, aby
se ná� kouzelník nezøítil. Bud�
má ten chlapík vruby na
pode�vích a provaz je spleten
z provazù obì�encùv anebo
sletí, jak se øíká, jako slíva.�

Arno�tek èaroval ze
v�ech sil a za ustavièného
poskoku, jakkoliv byl znaven
a jakkoliv z jeho skrání
padaly kapky zvící
hru�kovitého palce, pøece mìl
dost èasu, aby se rozhlédl a
spatøil majora, knìze i
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Antonína. Pøátelé stáli, loket na roubení studnì, do které z kruhovitých úst obludné
ryby tryská pramének vody, aby znìl v konvích a aby dìlil vypravování dìveèek i
my�lenky kanovníka Rocha, jen� nyní sní.

�Zde jsou,� øekl si Arno�tek, a míøe na hlavu Antonínovu, jal se ze svého
klobouku vyluzovati mnohohlasou støelbu. Pøi této práci kouzelník v�ecek zrudl
a z jeho nitra prosvítal jas.

Krátce, z kouzelníka �el strach, a pøece nepøestal! Naopak, vydávaje se ve
veliké nebezpeèí, dal se do kozelcù a metal je k vidlici západní a odtud k vidlici
východní. Teprve kdy� znovu dospìl k svému �ebøíku, sestoupil a klopýtaje témìø
bez dùstojenství vlezl do vozu.

Plané podezøívání a domluva

�Chci se vsaditi,� pravil Antonín, ��e tento èlovìk nás podvádí a �e si
poznamenal èarou �ípovou rovinu, která probíhá podélnou osou tìlesnou. Chci
se vsaditi, �e si takto usnadnil odhadování støedu, a �e se neøídí podle svého nosu,
nebo� tento úd je v�dy ponìkud uchýlen bud� vpravo nebo opìt vlevo.�

�Cítím �ivì,� dìl major, ��e �vaníte, mistøe, zdály se vám snad kozelce
nedokonalými?�

�Hledáte-li dokonalost v kozelcích,� odvìtil Antonín krèe rameny,
�nemám, co bych øekl.�

V tu chvíli zaznìl opìt buben a zástup ohmatávaje si �íji (nebo� je obtí�né
státi se zvrácenou hlavou) se rozestupoval tvoøe støíkance a cípy hvìzd, na jejich�
hrotech kráèí dvojice tìsnì u sebe.

�Pøedstavení je u konce, je èas jíti,� øekl abbé. A vy�li.

Mistr se chystá na hlídku

Doma Antonín seznal, �e se paní Dùrová právì vrátila z tého� divadla a �e
pomý�lí na spánek.

�Dnes,� pravil zíraje oknem k jasnému mìsíci, �je tmavá noc a spousta
nièemníkù má asi zálusk na tvoje podu�ky, na tvoje plá�tì, utìrky, mýdla a na
ostatní pomùcky plovárenské. Lehni si bez starostí. Pùjdu je hlídat. Strávím noc
ve veliké kabinì na lo�i, které je tvrdé, ale nech�, budu spát lehounce a na pùl
oka.�

Stí�nosti Kateøininy

Kdy� Antonín zavøel dveøe, paní Kateøina Dùrová usedla na okraj postele
a pohrávajíc si støevícem nikoliv nejmen�ím jala se uva�ovati:

Protimluvy tohoto lehkomyslníka jsou dosti zábavné, av�ak úhrnem mì
mùj man�el trápí a pùsobí mi hoøe. Jsem ne��astná pro nepatrnost jeho rozumu,
jen� se zbøídil v slu�bách odporného tìla, av�ak je rovnì� pravda, �e mùj man�el
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chrápe od veèera do rána, ani� chvíli
pøed spaním uva�uje, co bude zítra.
Je to spáè a nadto nemírnì pije.

Tu se paní Dùrová
rozpomnìla na nìkolik pokleskù,
je� byly dosti mrzké, aby ji
rozhnìvaly, a pohodiv�i svùj
støevíc, jala se tlouci do peøin.

�Nu�e,� dìla si volným
jazykem lidu, �kdo by mi zazlíval,
kdy� majíc ducha rozjitøeného
pøíkoøím a truchlivou
nedostateèností hledám a pídím se
po malièké pøísaze, po kratièkém
horování, jeho� se mi (na vìènou pohanu) ve svazku man�elském nedostává.�

Potom obrátiv�i se ke zdi v podu�kách, je� byly pruhovány, jako� se slu�í
praporu tygøic, budovala si nìkolik pøedstav o dokonalosti Arno�tkovì.

Spatøila jej, jak se usmívá zpod svého klobouku, jak kráèí maje hlavu pìknì
schýlenu k rameni a koneènì jak si opírá pøemý�livé èelo dávaje záøiti prstenu
na ukazováku.

Neklidné snìní

Nìkteré �ivé milostné sny se sná�ejí v úsecích nocí jako rána a dopadnouce
pùsobí ru�ivì a� do svítání. Tím se vysvìtluje, �e spánek lidí zamilovaných bývá
pøerýván a �e není vydatný. Milenci procítají ji� za kuropìní, a by� si mnou oèi a�
k slzám, a by� se nutí poèítati od jedné do sta a od tisíce do padesáti, pøece
neusínají.

Na�tìstí star�í �koly básnické uèinily milencùm úsvit dosti krásným a ti
z nich, kdo znají cenu dobré literatury; èas od èasu jej vyhledávají.

Nu�e paní Dùrová zdvihla svoje støevíce, a oblék�i plá��, pøistoupila k oknu.
Bylo na tøetí hodinu zrána a �edé svítání se sotva zapoèalo. Nábøe�í bylo pusté a
øeka tmavá, nebo� do ní právì vstupovala noc.

Paní otevøela vyhlídku jsouc na pochybách, není-li mýlka a nesmysl, �e se
vstává tak záhy.

Dùm a zvyky Antonínovy

Dùrùv pøístøe�ek stál v øadì domù málo významných a neúhledných,
vyznaèuje se samojediný pìkným �labem a vraty s kovaným zámkem. Tento
zámek hluènì zapadal a otvíral se klíèem o málo men�ím, ne� je kotva. Vìru,
bylo obtí�né nositi jej v kapse a Antonín odcházeje nechával vrata nezamèena a
�enu v nebezpeèí.
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Paní Dùrová znala dopodrobna zvyky man�elovy a tu, kdy� se jí zachtìlo
vyjíti a kdy� mimo nadání nalezla vrata zavøena, zabu�ila do nich pìstí a øekla:

�Ach, toho starého po�etilce, toho osla, jen� se domnívá, �e mì zavøe, aby
mohl bez zaslou�ené odplaty tropiti své výtr�nosti! Jen� mì zavøe, aby se mohl
toulati po nocích! Ba co dím, aby smilnil! Nebo� jsem si jista, �e tento
ohavník nalezl pobìhlici, je� se s ním dorozumìla. Nu ov�em! Nu zajisté! Tím
jedinì lze vysvìtliti jeho bezbo�né man�elství.�

Kletba

Økouc to, paní nemaøila èasu hledáním druhého klíèe, nebo� bylo jisté, �e
ho nenalezne, a mìla se k odchodu: Sòala koøenáè z okna, vylezla nahoru a
odva�ovala se skoku.

�Bud� proklet tento stav,� pravila si sedíc nejmen�í èástí tìla na oknì a
kývajíc nohama, co smutná a chabá její suknì splývala podél zdi, �buï proklet
tento stav, v nìm� se mi nedostává v�eho mimo potupu a ukøivïování. Mohla
jsem voliti z pìkné smeèky chlapíkù a hle, co jsem si vyvolila. Chlupatce, jeho�
kníry trèí jako plátenický loket, kdy� jej pes nese v hubì. Òumu, který miluje
rozpálená kamna, nunváøe shánìjícího cizí peroutku, tøeba�e je doma plno peøí!�

Tyto my�lenky pøimìly Kateøinu k èinu. Skoèila dolù, a
jakkoliv podezdívka nebyla vysoká, dopadla na ruce. Malièká odìrka, ji� pokládala
za pohromu, znovu v�ak Kateøinu rozzuøila.

Mohutná léta devadesátá

Roku 1891 v kterési osadì poblí�e východní hranice se urodilo hojnost
zemèat. A bylo jich takové mno�ství, �e se pod jejich tíhou tøáslo bezpoèet vozùv a
�e dva páry volkù, krav èi jiných tahounù jimi nehnulo z místa.

�Hleïme!� pravili sedláci zvedajíce ostrý nos zpod �títku své èepice,
�hleïme, hleïme! To jsme se doèkali. pìkných èasù! A� nás husa kopne! V�dy�
to zmrzne! V�dy� budeme na mizinì!�

�Ach, ach, ach! Kdopak nás zachrání? Kdo se nás ujme? Kdo nám to
vrátí?�

�Co?� odpovìdìl starý a dobrácký �id, jen� obchodoval polními plodinami,
�co jste to vymòoukli, miláèkové?� Nicménì kdy� se venkované stateènì dr�eli,
vyplatil jim po mìøici zla�ákù.

A sotva se to stalo a sotva sedláci pøijali svùj peníz, jali se ba�iti po vyra�ení,
je� by bylo pøípadné a vhodné k jejich majetku a k jejich novému postavení.

Byli by je bezpochyby nalezli v u�lechtilé èetbì a po hostincích,
av�ak kterýsi osadník jménem Bla�ej Okurka dal v�em �patný pøíklad. Oblíbil si
vdovu, kterou� zahrnoval pøízní a penìzi, vymìøiv jí mìsíèní dùchod dvaceti zla-
tých.

Tehdy paní Okurková na vìènou pamì� a na výstrahu v�em �patným
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man�elùm sváteènì se odìla, a do�ed�i k pøedstavenému obce, jen� sázel málo
zemákù, mìla jej k tomu, aby obeslal a pohnal oba viníky. Nezbednou vdovu i
zlého man�ela.

Kdy� pøi�li, paní se velmi rozhnìvala a jala se volati plným a jasným hlasem:
�Vizte nestoudnici! Vizte marnotratníka!�

Lomila rukama a její pláè drásal starostovu du�i. Bylo tøeba mnohých
laskavých slov pøedstaveného, aby se uklidnila, av�ak sotva�e se to stalo a sotva�e
nabyla vlády nad svým �alem (s oèima tøpytícíma se doposud slzami), jala se
o�emetnici pleskati po tváøích, po hezounkém dùlku v bradì a po hy�dích. Pøejela
man�elovu èelist starobylým právem rychtáøským, jeho� se zmocnila strh�i je se
zdi, kde viselo, a mazala, prala a bu�ila do nich hlava nehlava a byli biti jako �ito.

�Dost!� dìl starosta znamenaje, �e uplynulo pùl hodiny, �jsme staøí lidé,
odpus�me si, co jsme si. Dejme si hubièku.�

Øka to políbil vdovu.
Pøi�ed domù, sedlák Okurka, jakkoliv bylo pøed polednem, ulehl ne�ádaje

si píti ani jísti, av�ak paní, pamìtliva jsouc zrady a újmy, co jí osýchaly slzy
v záhybech a rý�kách úhledného podbradku, pøilehla k nìmu a nutila ho
k vìrnosti tak dlouho, a� ji odprosil a a� jí slíbil, �e se napraví.

Tato pøíhoda je obecnì známa, av�ak paní Dùrová v prudkém hnutí své
mysli nemìla dosti trpìlivosti, aby se dobrala nauèení, je� skýtají star�í vypravování.

Tak jádro oøechu zùstalo uvnitø a èi� v kosti. Procházejíc vrbovím Kateøina
zaslechla nìkolik vzdechù, je� zøejmì nepocházely z hrdla Antonínova. Zrychlila
krok.

Luna, hvìzda milencù, doposud záøila, u porostech se ozývali ptáci a zdálo
se, �e bude krásný den.

Paní Dùrová nehledìla v�ak na nic. Kráèela krátkým a hnìvivým krokem,
vstoupila na most, pøe�la jej vratkou nohou a stanula pøede dveømi velké kabiny,
kde byla Antonínova postel.

Leckteré prùpovídky jsou s to, aby zchladily hnìv a prudká vzplanutí mysli,
ale �ena mistrova jich nevzpomnìla, právì jako neuvá�ila pøíbìhu o zemèatech.

Za dveømi bylo sly�eti dva hlasy, a proto�e pouze jediný z obou mohl
nále�eti Antonínovi, paní Dùrová zabu�ila na dveøe køièíc z plna hrdla:

�Otevøi! Otevøi, ty zpustlý a namlouvaèný hanbáøi! Otevøi, proudníku, sice
vyrazím dveøe�

Økouc to jala se opravdu hledati kopáè, sochor èi sekeru.

Vìèná chvíle

V kabinì nastalo ticho. Míjela hrùzyplná chvíle a Kateøinino srdce udeøilo
devadesátkrát.

Pojednou bylo sly�eti pád a jasný cinkot skla�Propánaboha� vykøikla
paní�Vy pijete! Pánové! Jste to vy? Jste to vy, pane majore? Jste to vy, pane ka-
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novníku�
Vedle plovárenského vchodu stávala od nepamìti stará stolice. Kateøina

pobíhajíc a udeøiv�i se do kolenního kloubu o její roh spatøila ji pozdì a tu, ani�
zaklela, vzala do náruèe tento nábytek a nesla jej ke dveøím kabiny. Potom, sotva
�idle stála, vystoupila na ni, a zachytiv�i se horních okrajù prken, s dychtivostí
vznesla svoje velikolepé tìlo do vý�e, aby mohla nahlédnouti horním otvorem do
vnitra kabiny.

Tak vida!

V tu chvíli otevøel Antonín dveøe.
�Chutì, chutì,� pravil zachovávaje vá�nost, aèkoliv z jeho kalhot crèela

voda, �co otálí�, co tu prodlévá�. Bì�! pospíchej i pøines tomuto nebohému dìvèeti
krapítek teplého mléka a suché prádlo! Obávám se, �e je doèista utopeno.�

�Jak�e,� dìla paní mistrová pøistupujíc k lo�i Antonínovu, na nìm�
spoèívala Anna majíc oèi obráceny v sloup a ko�ili pøilepenu k rù�ovému tìlu.

�Hrome, vidím, �e je mokrá.� dodala po chvilièce ticha hrubì pøehlí�ejíc
Anninu krásu, je� prosvítala.

Zmoudøete!

Na druhý den, kdy� abbé a major pøi�li na Dùrùv ostrov, otázali se
Antonína, kdo to v noci tonul a koho zachránil.� Oho,� øekl mistr mezi
prozpìvováním (nebo� Kateøina byla ji� ode�la po nákupu), �vytáhl jsem z Or�e
malièkou chudinku, dìvèátko nikoliv star�í ne� dvacet let.

Byla by se, pánové, doèista utopila.�
�Dnes pøi snídani jsem zaslechl jakési øeèi,� pravil kanovník�Mluví se,

Antoníne, �e to byla Anna z vozu kouzelníkova a �e jste ji vlekl vrbinami a� sem.
To ne��astné dìvèe, majore, bylo prý nuceno vrhnouti se do vody, aby uniklo
návrhùm nestoudníkovým! Vy mlèíte, Antoníne, souhlasíte, abyste byl veøejnì
oznaèen za svùdníka a jmín lumpem.�

�Máte zcela pravdu,� odvìtil major, �je dobøe míti veselou pøítelkyni, znám
to. Jejich tlamièky a jejich u�i jsou malé a rù�ové.�

Øka to, major zøejmì jsa pohnut se odmlèel a po chvíli dodal: �Pravím, �e
to znám, av�ak èas míjí a vìci se zapomínají.

Vy, Antoníne,� dìl obraceje se k mistrovi, �jste si poèínal hùøe ne�
lancknecht v mìstì, jeho� bylo dobyto, a abbé vás nazval právem darebákem.�

�V mém dobrodru�ství,� pravil Antonín, �není nic o�klivého, nebo� Anna
je na�ivu, dýchá a chodí. Slíbil jsem ji nìco ryb, a vy, majore, byste mi mìl pøispìti,
nebo�- jak jsem si úkradkem v�iml - je to opravdu hezké dìvèe.�
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Dosti

Sly�e to, kanovník vyòal z kapsy Ars amandi P. O. Nasona a udeøil knihou
o zemi, tak�e se zdvihl obláèek prachu.

Potom se jal abbé spílati a mluvil �patnì o literatuøe a o knihách øka, �e
básníci jsou lidé nesmìlí, �e to øemeslo nezjednává cti a �e platí u �enských za
onuci.

Kdy� se vylál, zdvihl opìt svoji knihu a pravil:
�Výtky, které jsem vznesl proti krásnému písemnictví, neplatí bez výhrady

a neplatí obecnì. Av�ak je nezvratná pravda, �e �enské jsou hlupaèky a �e nikdy
a nijak nebyly úèastny velikých vìcí ani� rozko�í du�evních.� �Právì tak,�
poznamenal major zapaluje si doutník, �neslou�ily nikdy ve voj�tì, a jakkoliv se
jim líbí pøiléhavé spodky a barevné kabátce, nerozumìjí vojenství ani za mák.
Víte-li pak, abbé, �e jsem se nesetkal s dámou, která by znala základy balistiky
nebo taktiky a která by mìla jakékoliv mínìní o tìchto vìcech?

Pah,� dolo�il, �dovedou kaziti staré rody køí�íce se s nejvìt�í snadností s
potomky �lechty a pøivádìjíce na svìt ètenáøe po�tovních kní�ek.�

Horlivost

Zatím paní Dùrová spoøádala �pí�i a vrátila se k Or�i. Antonín ji spatøil,
jak pøichází, a dal se ihned do velikého poklízení. Popadl �toudev, nabral vodu,
vylil ji na podlahu plovárny a potom, ujav se provazového víchu, jal se vytírati
lou�i vkládaje do práce velikou sílu�Tento èlovìk,� pravila paní Dùrová, �je mùj
man�el a podvádí mì! Dnes v noci jsem pøistihla v jeho posteli holku.�

�Co� nebyla mokrá� odvìtil Antonín.
�Byla,� vece opìt paní, �posly�te v�ak, jak se to zbìhlo. Ve veliké kabinì

je døez plný vody. A do tohoto døezu, majore, èi do této kádì, abbé, schováváme
láhve, aby si nápoje, které jsou u nás na prodej, uchovaly svì�est a nále�itou
teplotu.�

Kdy� paní zevrubnì popsala zpùsob uchovávání potravin a zpùsob svého
obchodování, postavila se ke dveøím, jako stála ráno, a opakujíc v�echno své
poèínání jala se bu�iti na dveøe.

�Sly�ela jsem tøesk a zvonìní skla, sly�ela jsem, jak crèí voda padajíc
zpátky do kádinky. Pohøíchu teprve teï vidím, pohøíchu teprve teï je mi jasné, �e
crèela z Antonínových kalhot a �e si tento cizolo�ník sedl do vody jen proto,
aby mì oklamal a zmátl: Té nestoudnosti! Podvedli mì, smoèiv�e si ko�ile a
spodky.�
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Kdo to byl?

�To by byla zlá a neodpustitelná prorada,� dìl abbé, �av�ak podívejte se
na Antonína, myslíte, a je pravdìpodobné, �e by tento mamlas získal dìvèe
tak hezké? Jste si jista, �e se nemýlíte? Poznala jste opravdu Annu kouzelnici.�

�Kanovník Roch má pravdu,� dodal major �Byla ta snad nìjaká babka
z hub èi z ro�tí. A víte co, paní, snad ji Antonín opravdu vytáhl z Or�e, nebo�
kdepak máte jistotu, �e se vìc pøihodila, jak ji vypravujete, a �e s tou �enskou
Antonín spal. Vá� man�el býval necuda, ale teï je to ji� starý èlovìk.�

�Vím nejlépe, jak je stár,� odpovìdìla paní
mistrová, �vím to dobøe, ale ta dìvka nebyla ani z hub
ani z ro�tí, nýbr� z vozu. Vy jste na to káp, byla to
Anna.�

�Tak� pravil major; kdy� paní Dùrová vybìhla
z plovárny, �va�e lítice vyprá�í Annì kù�i. Vidíte ji,
jak utíká? Vidíte, jak se vzteká.�

�Moje �ena,� dìl Antonín, �je potrhlá a zlá baba.
Nezbývá mi nic, ne� abych vzal èepici a hùl a �el za ní.

Obávám se, �e nebude vyhnutí a �e budu nucen, abych jí natloukl.�

Hra s krupkami

Námìstí Krokových Varù je dùkladný ètverec obehnaný mì��anskými
stavbami. Je tu plno travin, nìkolik stromù a ka�na. Dvì pìkné cesty po stranách
velikého pivovaru spojují toto místo s parkem a procházejíce jím stoupají po
utì�eném návr�í k chrámu zasvìcenému svatému Vavøinci. Vypravuje se, �e zde
býval pøed dávnými èasy klá�ter a �e jeho mnichové byli opilci: Od dob zalo�ení
klá�tera jsou cesty vedoucí k bazilice vroubeny hlohovým plotem a podle nìho
místo od místa stojí lavice, je� jsou natírány ka�dého jara.

Pøi�ed do tìchto míst, Antonín usedl na jednu z lavic, tak�e nemohl býti
spatøen z vozu Arno�tkova a pøesto dosti dobøe vidìl, co se dìje. Obydlí stálo
v støedu silnièní vidlice, zde byl vùz, provaz, hrazda a koberec.

Antonín naslouchal, av�ak vùkol vládlo ticho, pohoda a mír.
�Je zøejmé,� øekl si, ��e moje �ena upustila od

svého úmyslu a �e nechá Annu na pokoji. Dvì hodiny,
je� zatím minuly. otupily snad její hnìv a ulomily mu
�pièku.� Øka to, Antonín jal se pokukovati k vozu
jinak a odvá�nìji, av�ak jeho dveøe zùstávaly zavøeny
a Anna se neobjevovala. Nìkteré staré zkazky vstoupily
mistrovi na mysl a tu, pohrávaje si krupkami, je� nalezl
v kapse, byl by málem usnul.
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Zelený vùz

�Projdìme se,� dìl zapuzuje nevhodnou ospalost. Potom vstal a zamíøil
k pocestnému domku.

Obe�el jej nepozoruje nikde �ivota. Zdvihl døevìnou palici kouzelníkovu,
zavìsil se na hrazdu, dotkl se tyèe, pohladil psíka vida, �e je hladov a �e kulhá.
Kdy� byl hotov s okolím, jal se Antonín prohlí�eti vìci, které visely zevnì na
voze: chomout, jakousi pánev a koneènì párek slepic. Ptáci byli spolu svázáni
za nohy a pøehozeni pøes kolík. Jejích køídla visela dolù jevíce tøi barvy.

�U ïasa,� dìl Dùra prohlí�eje drùbe� zblízka a pozornì, �tato kuøata se
velmi podobají kuøatùm, která pobíhají po na�em dvoøe. Jsem zvìdav, má-li slepice
zastøi�ené letky a má-li kohoutek mìdìný prsten na pravém bìháku. Oho� vykøikl
nalézaje oba znaky velmi zøetelné, nebo� do mìdi byl vyryt køí�ek a zastøi�ení
bylo nepravidelné. Potom zvedl hùl, a zaklepav na zastøené okno, odcházel
chechtaje se z plných plic. Zdálo se mu, �e paní Kateøina Dùrová, je� má tak tlustý
bøich, je� se leskne potem a je� se hádává tak ostøe, pozbyla poslední �petky
rozvahy�To jsou ty veliké a �aluplné zmatky zralého vìku,� øekl si�To je láska
pøicházející za dìsivé støídy dvou období. Vidím svoji tuènou, ale ctihodnou
man�elku, jak pronásleduje po dvoøe kuøata, jak je s nevolí zaøezává, jak je klade
na støechu kurníku hlavou dolù a jak je uzardìlá nese pod zástìrou k Arno�tkovi.
To v�e jí odpou�tím, ani� mrknu okem, av�ak chtìl bych míti záruku, �e její cit je
pevný a stálý.

Jdìte, milenci,� dodal, �jdìte loket v pa�i, prchejte nohy na ramenou a
probùh, a� se nevracíte.�

Støezte se strá�níkù!

Na druhý den, kdy� byl èas veèeøe, mìstský strá�ník skrojil
bochníèek chleba, pojedl sýra, na nìj� byl zvyklý, a napil se. Potom vstal, popadl
bøitkou poboèní zbraò a vy�el na ulici.

�Mìjte na pamìti,� dìl dìtem, které si pohrávaly na pokraji chodníku, ��e
máme choditi v�dy po pravé stranì.

Mìjte to na pamìti, vy klackové, nebo vám vytnu políèek, ani se
nenadìjete.�

Kdy� je pokáral, rozpomenuv se na svá dìtinská léta, mávl rukou a chtìl
jíti v poøádku na kouzelníkovo pøedstavení. A tu major, jen� pøicházel s knìzem a
s Antonínem, se dotkl jeho øemení.

�Pane,� pravil zhurta nevzdávaje mu více ne� nále�itou poctu, �pane, co
jste popíjel u Zelené panny, co jste mrhal úøedním èasem, byl zloupen obèanský
majetek! Dobøe poèítáno, chybìjí v mìstì dvì kuøata.�

�Tak,� dìl strá�ník, �tak vida! Máte kurník se zámkem nebo bez zámku?
Byl otevøen nebo zavøen.�

�Byl otevøen,� pravil Antonín, �nebo� se to stalo ve dne.�
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Zpìv

�Tím hùøe,� odpovìdìl opìt strá�ník, �kdo krade ve dne, je dvojnásobný
lump. Av�ak víte co, pánové? Znal jsem zvrhlíka, jen� si poèínal pøi tìchto vìcech
je�tì hùøe. Vycházel na svùj lup o polednách a prozpìvoval si pøitom veselé písnì.
Tento èlovìk byl ov�em nenapravitelný.� �Takové poèínání,� øekl abbé, �jest
pokládati za pusté a zvrácené, ale co�pak nevíte, �e je na pokání v�dycky dost
èasu a �e tìm, kdo vzpomínají s lítostí svých zloèinù, kdo jich �elí a kdo se z nich
vyznávají ve zpovìdnici, bývá odpu�tìno? Mám �ivou nadìji, �e vá�
chasník nebude zatracen, ov�em s tou podmínkou, nezpíval-li písnì nemravné, a
jen tehdy, kdy� se polep�í.�

�Obsah tìchto písní neznám,� dìl strá�ník, �nebo� chlapík byl vykutálený
a nechytili jsme ho.�

�Mistrùv pøípad není tak slo�itý,� pravil major, �zdá se, �e jeho slepice
zmizely mlèky.�

�To jste tedy vy,� pronesl strá�ník obraceje se k Antonínovi, �to vy jste
zapleten do té kráde�e.�

Øka to odcházel pokyvuje hlavou.

Jasná obloha

Mìstský lid pospíchal na pøedstavení ze v�ech koutù, a kdy� tøi pøátelé
pøi�li na námìstí, bylo tam plno. Buben a pí��ala znìly dnes krásnìji ne� vèera,
ovzdu�í bylo jasné a na nebi svítily hvìzdy.

�Noci,� pravil Antonín, �vyznaèují se lahodou a dny nestojí za nic. Èím to
je, abbé.�

�Myslím,� odpovìdìl knìz, ��e jste veliký høí�ník a �e tato zlá denní
povìtrnost je trest nebes.�

�I èerta,� odvìtil. Antonín, �byly doby, kdy jsme høe�ili osto�est, a pøece
svítilo slunce! Myslím, �e to v tom nevìzí.�

Dobré mravy

Nìkteøí výrostkové tropili v�elijaké �prýmy s dìvèaty. Ti chlapíci mìli
ztøe�tìné my�lenky a na holky byli jako ostøí�. Antonín jich napoèetl asi deset.
Sleèinky na nì pohlí�ely pøivøenýma oèima a zdály se pøitom koøistí velikého blaha.
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Mrazilo je rozechvìním, a kdykoliv svým pøátelùm odpovídaly, kladly si dlaò
pøed ústa. Antonín, abbé a major, sedíce opìt na okraji o nìco vyvý�ené ka�ny,
mohli bez obtí�í vidìti tuto hru, nebo� v�echno se dálo prostì a bez skrývání.

�Pøíchylnost obou pohlaví,� dìl Antonín, �je star�í ne� skály a moøe, proto,
abbé, nepøichází potopa, kdepak! Vizte tato pøátelství stará i novì uzavøená,� dìl
ukazuje majorovou holí z dvojice na dvojici, �nezdají se vám �ádoucími a
bohulibými? Necítíte nutkání, abyste vstoupili v úèastenství, ve spojení a ve styk s
touto tvoøivou silou, by� by vás z toho srá�ela øehole kartuziánská.� Abbé
pohyboval hlavou a zdálo se, �e pøisvìdèuje.

Dìvèe s cínovým talíøem

Zatím bylo naèase, aby Anna, dívka kouzelníkova, pomý�lela na svoje
misky. Vystoupila z vozu nesmírnì pùvabnì a poklepávajíc rù�ovým prstem na
plech, jak to vèera èinil Antonín Dùra, a chøestíc penìzi chodila po skupinách
mu� od mu�e, od dìvèete k paní a nevynechala ani starcù ani dítek.

�Drahý pane Antoníne,� pravila pøed ka�nou Dùrovi, �drahý pane, jsem
vám zavázána tolikerými díky za va�e pøispìní.�

�Nu, nu,� dìl Antonín, �va�e povaha je velmi jemná, nestalo se vám nic,
nemáte rýmu�

�Ach,� odpovìdìla, �vypila jsem �álek èaje a va�e cho�, paní Dùrová, mì
o�etøovala po celé hodiny.�

�Moje �ena vede plané a bouølivé øeèi,� odtu�il Antonín a vzal dívku kolem
pasu.

�A� zùstane v ar�e Arno�tkovì,� dolo�il, �ale vy se tam nevracejte.�
�Ach,� odpovìdìla Anna, �Arno�tek je kouzelník jen prostøední, ale je

to dobrý pìstoun�
Potom, nepøijav�i penìz ne� od majora, zmizela ve shluku lidí.

Záhadná hudba

�V�imnìte si dobøe tìchto kouzel,� dìl Antonín zdvíhaje tøi prsty
�Arno�tek stojí pøed svou boudou, Anna obchází vybírajíc peníze, a pøece, jak je
dobøe sly�eti, jejich kolovrátek vyhrává. Bojím se, �e kouzelníkovi slou�í ïábel.�

�Èasto jsem se bál o vá� zdravý rozum a vidím, �e moje strachy byly
dùvodné. Jak mù�ete �ertovati o tom, �e vám utekla �ena� pravil Hugo.

Druhé pøedstavení

Ne� se tato rozmluva skonèila, Arno�tek dávaje zaznívati bubnu jal se
køièeti, �e se pøedstavení poèíná. Potom opatrnì vylezl na svùj provaz a provádìl
podivné a neuvìøitelné kousky. Podobal se postupnì luciperovi, sirce, �a�kovi,
opici, hasanovi, jablíèku, cvoèku, pedelovi, opilci, bláznovi a nakonec,
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stanuv pìknì pøi kraji, mìl tváønost kazatele, kdy� køièel, �e jsou vzadu lidé, jim�
lezou oèi z dùlkù a kteøí neplatili.

Odpoèinuv si, postavil se pìknì na koneèky ukazovákù, a nesa v�echnu
tí�i tìlesnou na tìchto prstech, za hluèného potlesku a volání slávy pøe�el pøes
provaz.

�To je kluk kakraholtská. To je �tvanec. Ten se vyzná v tlaèenici,� pravilo
nìkolik pøíchozích z okolních osad, kteøí v nad�ení u�ívají rèení, úsloví a obrazù
obecné mluvy.

Sklenice de��ù

Kdy� bylo k desáté hodinì, Arno�tek pøinesl stolek, rozsvítil ètyøi lampy
a hotovil se, �e provede nìkolik trikù a dovedností kouzelnických. Stùl a ruce
kouzelníkovy byly prázdné, av�ak sotva luskl prsty, stála uprostøed stolu pìkná
nebrou�ená sklenice plná vody. Sotva�e pak Arno�tek tleskl do dlaní, nadul tváøe
a foukl, voda ve sklenici se poèala èeøiti a chlístla na zem v mohutném proudu,
jen� tekl drahný èas.

Kdyby byl tento �prým trval déle, mohla býti osada v�ecka zaplavena,
nebo� tato pramenitá sklenice, je� se nìkdy nazývá sklenicí de�ti, je s to, aby
vydala 129 hektolitrù vody za hodinu. Toto mno�ství se rovná právì výkonnosti
mìstského potrubí a není ani vìt�í ani men�í�Dobrá,� pravili divákové, �dejte s
tím pokoj, pane kouzelníku, a zavøete kohoutek. Chvála pánubohu, u nás je dost
vláhy, co�pak jsme nemokli dnes a vèera po celý den.�

Rozmanitý zpùsob zábavy

Kdy� bylo po produkci, Arno�tek se pìknì uklonil a zmizel ve voze. Lidé
�li domù. Nìkteøí se stavìli v hostincích, aby vypili dvì nebo tøi sklenice le�áku èi
piva budìjovického, nìkteøí zamíøili k sadu a jiní �li k lukám; ale tam bylo vlhko.

Antonín zívl a øekl majorovi, �e je unaven a �e pùjde spat.
�Pojïme,� pøisvìdèil Hugo, �je právì èas, nebo� co nevidìt bude

jedenáctá.�
�Já,� dìl abbé, �zùstanu chvilku na námìstí, rád bych vidìl, jak si

Arno�tek ustele, jak si lehne, a rád bych vidìl, co uèiní obì �en�tiny, nebo� vùz je
malý a zdá se mi, �e v nìm není tré lo�nic.�

�Umíte pískati na prsty� otázal se Antonín, �nu�e, kdyby se vám pøihodilo
nìco zlého, pískejte hodnì silnì.�

Hovor noèní

Abbé pøecházel po chodníku a tu, kdy� se opìtnì blí�il k vozu, spatøil, �e
jeho dvíøka se otvírají a �e sestupují dvì postavy. Jedna z nich byla drobná a
druhá, pokud jde o objem; �ivì pøipomínala paní Dùrovou.
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�Vidím a rozeznávám,� øekl si kanovník Roch, �hubená lýtka a køivá stehna
kouzelníkova. Vidím, �e se panièka spou�tí boha.�

Potom vyòal z kapsy kní�ku a dr�e ji v ruce pøistoupil k oknu Arno�tkova
pøíbytku. Tøpytilo se rusým jasem�Dnes,� øekl, kdy� se okénko pootevøelo, �dnes
je ji� pozdì honiti bycha. Mìl jsem býti opatrnìj�í a mìl jsem vám dáti tuto knihu
hned prvého dne, jsou v ní krásná vypravování a nìkteré cudné pøíbìhy milostné,
je� se hodí pro vá� sluch.�

�Poshovte mi chvilku,� odpovìdìla Anna, �mám na pánvi ryby a bojím
se, aby se mi nespálila veèeøe.�

�To jsou,� dìl abbé, �to jsou vìru zbyteèné okolky. Ty ryby nejsou èerstvé
a dnes není pátek.�

�Nu�e,� odpovìdìla Anna, �otevru vám a vy budete obraceti pánev pìknì
po ohni.�

U zelené panny

V hostinci tohoto pìkného jména nìkolik pijákù pøebralo míru, a proto�e
to byli lidé hádaví a popudliví, jali se pokøikovati na hostinského pravíce, �e je to
starý brynda a pepøil.

�Jak�e, vy mátonoho, chcete nás popuzovati? Proèpak pøed nás pøistrkujete
pinku? Vy �òupko, vy �patný �ivnostníku, vy smrdivko.�

Kdy� to v�echno øekli a kdy� byli u konce, slo�ili karty a hajdy ven na
námìstí. Chodili sem a tam, a pøi�ed�e koneènì ke kouzelníkovu vozu, jali se jím
pohybovati, popojí�dìli s ním, vyrazili zákolníèek, pleskali psíka po kýtách, bu�ili
na okna, bubnovali na stìny, køièeli, �e je Arno�tek stará opice a �e se chtìjí s
Annou o�eniti.

Bitka u zeleného vozu

Jeden z tìchto lidí, jménem Petráèek, vylezl po �ebøíku k oknu, a otevøen
je, strèil hlavu dovnitø. Av�ak døíve ne� se rozhlédl,
dostal takovou a tak prudkou ránu za ucho, �e zavøel
oèi. Podruhé byl zasa�en pìstí do svalù �výkacích,
potøetí do kyvaèù, poètvrté do svalíku tragického a tu
se dal do køiku a spadl pod vùz.

Ostatní vidouce svého kumpána takto
zhanobeného velmi se rozhnìvali. Vypáèili dveøe, vnikli
do vozu, rozbíjeli nádobí, køièeli, tloukli, hartusili a byli
vztekli. Z toho vze�el povyk, který probudil u Ètrnácti
pomocníkù mìstského strá�níka.

Tento starý voják sotva se pøepásal a ji� pílil
k místu ne�tìstí maje hoøící dýmku v zubech a v hrsti
èervenou sedmu.
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Zatím kanovník vyvázl z chumlu, a sly�e volání po strá�i, rozbil mìstské
osvìtlovací tìleso. Tu se mu podaøilo pøikrèiti se do tmy. Èekal, a jak byla chvíle
pøíhodná, dal se do útìku podél zdi, pøebìhl námìstí, a zahnuv do ulice
Primátorské, hupky pospíchal k domovu.

Roz�afný biskup

Zmatení hlupáci a lidé slabého ducha bývají �nepokojní, av�ak moudrost
skýtá jistotu. Vykraèujíc si s rukama za zády nespìchává a tøídí nehody pøihlí�ejíc
k vìcem vìèným.

Kterýsi biskup královéhradecký pøekypoval chutí a schopnostmi �tváti
zajíce. Honil je v stinných konèinách hájù, v místech slunných, po bramboøi�tích,
strnisky a podél struh, na koni peèlivì osedlaném, sedì pìknì zpøíma a uva�uje o
�tvanici se svým myslivcem, který se dr�íval o koòskou délku za ním.

�Festina lente� øíkával, �festina lente, pane myslivèe! Zajíc je hbité a malé
zvíøe. My naopak jsme dospìlí a roz�afní mu�ové. Jen po�etilci se øítí vpøed
skákajíce, opisují klièky, rudnou, brunátnìji, popadají dechu, av�ak ten, kdo vìc
uvá�il, jde zvolna. Jen a� nám ten u�ák uteèe, vsadím se, �e co nevidìt vyrazí
jiný, a vìøte mi to nebo ne, tøeba se to v�echno rozutíkalo a tøeba v�echna zvìø
zalezla do dìr, budeme dnes pøece míti k veèeøi zajeèinu.�

Nauèení, je� èerpáme z knih a z rozhovorù

Mistr Antonín na rozdíl od své man�elky, je� byla hlupaèka, mìl schopnost,
aby si v pravý èas uvádìl na mysl zku�enosti cizích lidí, a vzpomínaje na biskupa
øekl majorovi:

�Je mi zøejmé, �e moje man�elka odejde s Arno�tkem do �irého svìta. Je
mi zøejmé, �e kanovník vlezl vèera veèer k Annì do vozu, �e se k ní lísal, a u�ívaje
zhurta své výmluvnosti (která, jak víte, je veliká), ji obloudil; ale na svìtì je mnoho
�enských!

Moudrost kráèívá s vìkem. Paní Dùrová dosáhla ètyøiceti pìti let v dobré
spoleènosti a vzdìlávala se naslouchajíc va�im rozpravám; jsem jist, �e ví, co èiní,
jsem jist, �e uvá�ila v�echny dùvody, ne� se rozhodla, �e odejde; a jsem jist, �e
zná nepatrnost své ceny. Av�ak abbé je zhýralec�

�Byl jsem dnes ráno u nìho,� øekl major, �má natr�ené ucho a zpuchlý
oblièej. Èetl dvì knihy a byl vesel.�

Hnìv

�Hleïme,� opakoval Antonín, �byl vesel! Snad si nezpívá? Co�pak to neví,
co�pak ta nevíte, majore, �e celé mìsto je vzhùru a �e kdekdo mluví o jeho noèní
výtr�nosti? Myslím, �e by mìl kanovník jeviti lítost a �e by se mìl ne�vihati
bièíkem, jako to èinívali v dobrých klá�teøích. Co� není mnich.�
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�Není,� odpovìdìl Hugo, �a vy, Antoníne, byste mu nemìl raditi vìcí
tak �kodlivých. Vzal ji� odplatu za svùj èin. Jeho u�ní boltec visí jen na kù�ièce a
zdá se mi, �e je tøeba jej upevniti nìkolika láty. Chopte se své jehly� �Dobrá,�
pravil Antonín, �chci mu pøispìti, ale neschvaluji jeho høíchù.�

. Øka to, mistr jal se hledati náèiní k �iti ran; a zotvírav nìkolik skøínek,
koneènì je na�el. Byla to pìkná lesklá jehla zhotovená z udièky a hedvábná nit,
na kterou se dobøe líèí, kdy� se zatí�í olùvkem. Antonín si tedy omotal hedvábí na
prst, vzal jehlu do �petky, a nestaraje se o plovárnu, vy�el za majorem, jen� mìl
naspìch.

Ranhojièský zákrok

Kanovníkùv dùm stál uprostøed stinné zahrady, je� se otvírala malou
brankou. Pøátelùm bylo jí projíti. Kdy� �li po pì�inì k domu, vybìhli na nì dva
malí køivonozí psici a mistr ukazuje na nì øekl, �e si kanovník libuje ve zrùdách.
Potom vystupovali po schodech a hluèeli�Lékaø,� øekl major, kdy� se pozdravili s
kanovníkem, �by vás roznesl po hospodách a nav�tìvuje nemocné mluvil by
ob�írnì o va�em úrazu. Je zvyk tohoto stavu èiniti z komára velblouda, Rochu, a
proto�e jste neztratil svého ucha háje církevní pravdy a proto�e je lépe o vìci
pomlèeti, bude vás léèiti pan Dùra. Nechtìjte, abych ho chválil, nebo� víte sám, �e
pracuje jehelcem a jehlou obratnì i �etrnì.�

�Antonín Dùra,� øekl knìz, �je nadaný èlovìk. Budete, pánové, píti víno.�
�Chtìl bych,� odtu�il mistr, �trochu lihu nebo hrnec vroucí vody, abych

oèistil z nástrojù �pínu, která, jak se zdá, je letitá. Pøineste to, abbé.�
Kdy� bylo náèiní vyváøeno, Antonín si vykasal rukávy, a umyv si peèlivì

ruce v devaterých vodách, jal se povzbuzovati kanovníka k trpìlivosti køièe:
�Jen vesele, pane abbé, jen vesele! Nevyhro�ujte! Nastavte ucho s hrdinnou

odhodlaností, a probùh, neklejte, nebo se zmatu.�
Bylo tøeba ètyø stehù. Mistr oèistil ránu a vykonal je protknuv ètyøikrát

hbitým máchnutím oba ranné okraje, protáhnuv nit a zauzliv ji. Potom pøilo�il
obvazek z pìkného krajkového kapesníku a upevnil jej nákrèníkem.

Divné mínìní o �rùtkách

�Va�e dobrodru�ství,� pravil major usedaje, �vzalo na se neèekanou
tváønost bitky. Vy jste se, abbé, pral, ale jak se to stalo.�

�Ach,� odpovìdìl knìz, víte, �e se vzdaluji pùtek, a vìzte, �e mám-li
natr�ené ucho, není to proto, �e bych byl zmìnil své mínìní o nich.�

Okoun

�Zùstal jsem na námìstí, a nevida odnikud námitek, jal jsem se hovoøiti s
Annou, je� si upravovala veèeøi sma�íc ryby.�
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�Jedl jste tuto krmi s ní� zeptal se Antonín s pochmurnou tváøí.
�Okusil jsem nìco okouního masa,� dìl abbé, �a byl to tý�, jeho� jste

vytáhl vèera o polednách z Or�e.�
�Nu�e,� odtu�il opìt Antonín a vybuchl v hnìv (nebo� nemohl snésti

pøedstavy, �e abbé veèeøel s Annou jeho ryby), �nu�e ponechte si svoje ostudné
vypravování. Nechci ho sly�eti. Vím to.

Ach, toho smilného básníka! Ach, té literatury.�

Zloøeèení literatuøe

�Kdypak opìt usly�ím o slu�ných strastech du�evních, kdypak se doètu
o vnitøních svárech? Kdypak vyjde krásné písemnictví z hampejzu? Kdy zanechá
zpívání a hrubých v�edních témat? Kdy se pøikloní k u�lechtilým ctnostem
obèanským.

Kdypak se shledám ve va�ich knihách aspoò se stránkou o prodeji a koupi,
se stránkou, je� pojednává o �kodlivosti zavinìného úpadku, o lásce k vlasti, o
zpenì�ování dobytka a o melioraci? Kdy vyjdou nová Georgica? Kdy vyjde
básnická kniha o síle tìlesné a o zásadách agitaèních v správném smyslu tøídním?
Kdy se to stane a jak je ta doba vzdálena?

Slýchal jsem vás, jak drolte ver�e, je� nemají �ádné ceny nauèné a z nich�
hrká zpìnìná krev a ukrutenství odborníkovo, který za cenu hladu a nepamìti
prosazuje novou a nesrozumitelnou krásu. Major a já pravíme o ní, �e je nesmyslná
a sprostá.

Hledal jste po nocích výraz toho, co není, a opìt toho, co se vyskytuje
v pøemíøe u pohùnkù. Honil jste se po slovích a uèinil jste svìt podno�í kratièké
vìty zapomínaje na sousedská vypravování pøíbìhù.

Nemluvil jste ani známì ani slovutnì a pøi tom v�em va�e mravy zpustly,
�e se perete.�

Pøiznání kanovníkovo

�Ano,� dìl abbé, �utr�il jsem si ránu a vy jste mi ji se�il. Rovnì� je pravda,
�e jsem chodil s knihami podél Or�e a �e jsem s nimi pøicházel na plovárnu. Byl to
Shakespeare, Rabelais a Cervantes; chtìl bych za nì polo�iti hlavu, jako jsem za
Annu polo�il málem ucho.� �Pak,� dìl major, �vzne�ené a krásné jest umírati
jedinì na boji�tích, básníci v�ak bývají �patní vojáci. Mistr má pravdu.�

Vnitøek vozu

Tého� dne kolem páté se zaèalo nad vý�inami, je� na severu ohranièují
úval Krokových Varù, høímati a zdálo se, �e se strhne bouøe.

�Hleïme,� pravili obèané, �není bezpeènìj�ího pøírodního zákona nad
zákon Medardùv. Opravdu, jeho kápì kape ètyøicet dnù! Dnes bylo krásnì,
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av�ak mraky jsou ji� pøichystány a bude pr�et co nevidìt. Arno�tek zmokne.�

�enské v�dycky stejné

Kouzelník sedìl na lavièce a vyhlí�el oknem znamenaje s nevolí tuto
pravdìpodobnost.

�Milá paní,� dìl Kateøinì, která spravovala opatrnou jehlou díru v jeho
kabátci, �kdy� jsme byli jednou v zimì v Tyrolích, stahovalo se k snìhové bouøi.
Bylo zima, vùz promrzal a komínek nikoliv nepodobný tomuto netáhl. Tyrolská
zemì je prostoupena mohutným horstvem, na jeho� vrcholcích le�ívá sníh a fièí
severák.�

Nepohoda

�Ach,� pravila paní Dùrová odkládajíc jehlu, �vy jste byl v dalekých
konèinách a u�il jste nepohody dost a dost. Chvála pánubohu, dnes, jakkoliv pr�í,
pøece nemrzne a tato kamna jsou v poøádku.�

�Ov�em,� øekl opìt Arno�tek, �ale tehdy byla chumelenice a cesty se staly
neschùdnými.�

�Chtìla bych se vás otázati,� dìla paní pøeru�ujíc vypravování, �mìl-li jste
za takových okolností ve voze èisto, nebo� je-li domov poklizený, stává se pobyt
uvnitø pøíjemný a dobøe se sná�í. A� slátám tento kabát a a� pospravím va�e spodky,
mám v úmyslu zhotoviti nìkolik pøikrývek a podu�ek. Tyto vìci; Arno�tku;
zkrá�lují pøíbytek.�

�To je dobøe,� dìl kouzelník, �ale nezapomeòte na koberec, kterého u�íváme
pøi pøedstavení. Anna jej propálila cigaretou a je v nìm díra vìt�í ne� dlaò.�

�Napomínala jsem ji právì vèera. To dìvèe kazí ná� majetek ze svévole,
ale a� si nezahrává, a� mne neponouká, nebo ji propustím nevyèkávajíc ani lhùty
slu�ebných dìvèat� odpovìdìla paní Dùrová.

Zatím se dalo do de�tì. Veliké krùpìje odskakovaly od oken a bubnovaly
na støechu vozu. Kouzelník se díval, jak venku houstne soumrak, a nedbal ji�
toho, co øíká Kateøina. Mezi Arno�tka a peèlivou paní se kladl stín nadcházející
noci. Kouzelník naslouchal hukotu vìtru a rachocení de�tì. Tu se mu zdálo, �e
kdesi uvnitø jeho tìla v neposti�ném koutku útroby vzniká tajemný hlas lítosti.

Obrácení Antonínovo

�Pane,� dìl major pøicházeje k Antonínovi, �dnes veèer je bídné poèasí.�
�Máte pravdu,� pøisvìdèil Antonín, �myslím, �e za této nepohody nevyleze

Arno�tek ani z vozu a �e jdete nadarmo na pøedstavení.�
�Tak,� pravil opìt major, �vidím, Antoníne, �e chcete zùstati doma, vidím,

�e jste se rozhnìval a zatvrdil. Co�pak jste nikdy pøedtím nedostal od dìvèete
ko�em? Co� bylo málo tìch, které vás opustily? Zanechte trpkosti, smiøte se s
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kanovníkem, jen� není více ne� nástroj prozøetelnosti.
Co�pak jste zapomnìl,

jak jsme chodívali podél Or�e
hledajíce v zemi pod køovinami
kustovnicovými, pod �ípky,
trnkami a pod ostru�ím de��ovky,
které tak milují vlhkou pùdu?

Tìch pøíjemných
rozhovorù, za nich� nám u�el
den! Tìch veèerù strávených nad
vlascem, kdy jste, pohlí�eje tu a
tam na splávek, poslouchal krásné
a vybrou�ené hovory
kanovníkovy! Tìch utì�ených a
pùvabných hádek, je� se dobøe
konèívaly!

To v�echno se opìt vrací!
Vezmìte si kabát, Antoníne, a
pojïme.�

�Jsem rád,� odpovìdìl
mistr usmívaje se, ��e jsem va�í
øeèí zmoudøel a �e jsem poznal
pravdu. Na mou vìru, pane, byla
to nehezké, �e jsem se hnìval na
abbého jen proto, �e se mu líbí
hezké dìvèe. Byl pøece v�dycky
namlouvaèný, právì jako vy,

který se chystáte vyhoditi jej ze sedla. Ale nevzpomínejme si na nic zlého. Abbé
nemìl ov�em jísti okouna, av�ak odpus�me mu to.�

Øka to, Antonín vstal a objal majora potøepávaje ho po zádech.
Potom rozmlouvajíce jako za starých èasù brali se na námìstí a do�li tam

právì tehdy, kdy� ustával dé��.

Úvaha o Annì

V prùjezdech a podél domù severní strany námìstí stálo nìkolik lidí,
z platanù padala kapka za kapkou a soumrak se vzdouval jako truchlivý prapor.
Kouzelník se nemìl k dílu a jeho dìvèe bylo mdlé.

�Pravím,� dìl mistr, �a øeknu to tisíckrát, �e se Anna nehodí do tìchto
míst. Vizte ji, jak rozpaèitì si vede. Vizte ji, jak se pøebírá v miskách, které jsou
prázdné.

Myslím, �e byste se s ní mìl o�enit, majore, nebo� paní Dùrová ji asi týrá.
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Sleèno,� øekl potom, kdy� Anna pøi�la a� k nim, �sva�te si uzlík a nechte
vùz vozem. Pojïte k nám! Vezmìte si moje láznì a knihy kanovníkovy.�

�Av�ak co uèiníme s majorem� otázala se dívka�Já zabiji kouzelníka a
pùjdu do vìzení,� øekl Hugo. Tu, právì vèas, Arno�tek se uchopil trubky a dul do
ní ze v�ech sil. Nicménì zvuk padal jako kroupy z pytle.

Víno a nesmysly Jak se to dìlá

Kdy� se pije po práci víno, snad napadne nìkterého mu�e, aby nadzvedl
dla�ební kámen a házel kostku po kostce na lucerny.

Nìkdy bývá èas na nesmysly. Nìkdy se stává, �e dùstojné kní�e církevní
se popadá za bøicho a øièí smíchy opakujíc znovu a znovu jakýsi vtip èi øíkánku
z pøedmìstí. Dobrá. Kdo se smìje, nepozbývá proto vá�nosti (leda by se smál
pøíli� dlouho), av�ak bìda tìm rukodílným �a�kùm, kteøí robí své potivé �prýmy
po tøi dny, aby potom mohli nastaviti klobouk, noty nebo talíøek.

Bìda Arno�tkovi; jen� setrval v Krokových Varech pøíli� dlouho.

�patná náv�tìva

Námìstí bylo témìø prázdné, ale ubohý kouzelník chodil po provaze sem
a tam, metal kozelce, jezdil s trakaøem, prohýbal se a zdvíhal nohy.

�Hleïme,� øekl Antonín, �nikdo netleská, nikdo nevykøikuje a bojím se,
�e nás nerozveselí ani sklenice de��ù, ani rána èi lépe p�ouk, a� se ozve
z Arno�tkova klobouku.�

Pøedstavení tøetí

Zatím kouzelník stanul na palci pravé nohy a velikou rychlostí se otáèel
kolem podélné tìlesné osy. A tu, kdy� to èinil nejhorlivìji, vy�el z hospody U
zelené panny pová�livý dìdeèek a maje ruce na holi a pokyvuje hlavou stanul
pod vysokým provazem kouzelníkovým a jak se volati.

�Slezte dolù, pane Kri�tùfku! Slezte dolù a nepokou�ejte prozøetelnosti!
Natluèete si a z tìchto krvelaèných zevlounù, kterým� je pøíjemné vidìti i popravy
na soudním dvoøe, vám nikdo nic nedá. Slezte dolù, Je�í� Maria, slezte dolù.�

Arno�tek dìdeèka po vojensku pozdravil, potom vystøídal palce a hledìl
si svého:

Starý pán pøistoupil pomalu k lanu, je� podél vidlice viselo dolù a tu, ani�
se rozhnìval, jal se �kubati a cloumati provazem opakuje, aby kouzelník nedìlal
hloupostí a slezl.

Nìkolik sousedù výtr�níka napomenulo a Antonín s majorem k nìmu
bì�eli chtìjíce zabrániti nehodì, av�ak døíve ne� mohli zachytiti ruku bláznovu
nebo posmìváèkovu, spadla veliká tyè kouzelníkova a za ní, vyraziv zdì�ený
výkøik, støemhlav se øítil ubohý kouzelník.
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Nenasytní divákové

Pøi v�ech svatých I tehdy nìkteøí lidé, ji� mìli Arno�tka za po�etilej�ího,
ne� byl, se domnívali, �e tento hrùzyplný pád je èást pøedstavení, a jali se mu jako
na posmìch tleskati:

Bylo nutné, aby Antonín vlepil nìkolika výrostkùm po políèku a aby
vdmychl smí�kùm pravé mínìní. Bylo nutné, aby se dala do práce majorova hùl,
je� jediná je s to, aby dr�ela hlupáky na uzdì.

Zvyk má �eleznou ko�ili

Poznav pravdu a povzbuzen byv tímto pøíkladem, mìstský lid dal se do
dìdeèka, a nazývaje ho darebným nestydou, tloukl ho do zadnice a pøes høbet.

Vìru, nezbývalo mu, ne� vzíti nohy na ramena a utíkati. Kdy� byla pøíhodná
chvíle a kdy� mohl starý pán vyraziti, dal se do bìhu a upaloval a� k horní bránì
Kotláøské, kde bylo stanovi�tì vozù. Lidé odsuzujíce horlivì jeho chybu bì�eli za
ním a� do tìchto míst. Av�ak nikoliv dále! Nikoliv dále, nebo� navraceti se od
zmínìné brány je starý mìstský zvyk, jen� se zachovává i pøi køes�anských
pohøbech.

Kouzelník pøemohl bolest

Tlum kolem Arno�tka se rozptýlil teprve za dlouhou chvíli, a tu bylo zøíti
kouzelníka, an se sbírá se zemì a vstává maje tváø bolestnì sta�enu. Byl velmi
smuten: Nicménì odmítal rámì Dùrovo a hùl majorovu.

Za svých úspìchù, kdy se nad mìstem ohánìl bidlem, kouzelník zpychl a
tato pýcha uèinila jej schopným, aby ustal, aby se vzpøímil a aby �el neohlí�eje se
ani napravo ani nalevo a� k vozu, jeho� otevøenými dvíøky bylo vidìti paní
Kateøinu, je� �tká majíc na oèích �átek.

Shon podobný shonu u mrtvoly

Høímalo, na nebi se køi�ovaly blesky a pøece, kde kdo byl, vybíhal z domù
a lidé spìchali na námìstí k provazu Arno�tkovu. Nìkteøí zvìdavci se ptali, co se
to pøihodilo, a jiní odpovídali:

�Kouzelník je zabit.� �Kouzelník je zchromen.�
�Ale jdìte, ale jdìte! co�pak to nevíte? Má utr�ené ucho právì jako

kanovník Roch.�
�Str�il si bouli. Nu, proè byl hlupák, nebo� kdo jej posílal na provaz? Proè

tam lezl.�
�Víte co, vybéøeme mezi sebou nìkolik krejcárkù a koupíme mu slepici,

aby si uvaøil polévku. Tato krmì, je� se podává �estinedìlkám, skrývá a tají v sobì
velikou schopnost léèivou.�

�Nu ov�em, nu ov�em, pane soused, jen�e my nedr�íme na pitomé sbírky.
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To� se ví, to byste nakupoval! To byste se pomìl�
�A na mou tìl a na mou du�i, je to pravda! U� je to tak! Ten si dal, ten si

natøel záda,�
Takto a jinak zdì�enì hovoøíce lidé se strkali lokty a koleny. Byla tam

taková tlaèenice, �e �enské zaèaly jeèeti a výskaly jako na voze o ob�ínkách. Byla
tam taková tlaèenice, �e zástup vymáèkl nad svoje hlavy vzru�enou tváø starostovu,
�lápl na lékaøe a tísnil strá�níka, jen� zdvíhal poboèní zbraò v obna�ené pravici,
nebo� byl bez kabátu.

Hlas rozumu

�Mluvím-li teï s vámi, majore,� dìl Antonín, �je to hlavnì proto, abych
opìt sly�el lahodné zvuky rozumu. Bojím se, �e tento útrpný zástup se zbláznil a
�e �vástá. Kdysi jsem znal nìkolik ver�ù, je� se hodí øíkati za okolností pohnutých
a hrùzných, pohøíchu neuchoval jsem u své pamìti více ne� slovíèka, je� znìjí
takto:

S Vaòkem se raï- nevíte, jak je to dál?�, �Ne,� odtu�il Hugo, �ale abbé to
asi ví.�

�Snad,� dìl opìt mistr, �abbé není pøítomen a neu�ije své znalosti.
Av�ak v�iml jste si, majore, jak trest kráèí vzápìtí høíchu? Kanovník má ucho ve
dví, proto�e se dopustil zrady, a Arno�tek si zhmo�dil krajinu pánevní. Mohutné
lopatovité kosti tvoøí v tomto tìlesném okrsku vìnec; kdykoliv pak se pádem
nebo rázem proti sobì po�inou, vzniká bolest, její� jsme svìdci! To jest odplata
køivd, to jest dotek horoucího nebe.�

�Zdá se mi,� odpovìdìl major, ��e nehody tohoto námìstí vás naplòují
uspokojením a �e je schvalujete.� �Nikoliv. Odpustil jsem knìzi, a nepøeji mu
jeho úrazu,� øekl Antonín, �ale podivuji se spojitosti vìcí, je� obrá�í moudrost
opravdu kakraholtskou. Mìl byste si z toho vzíti, majore, pøíklad a výstrahu.�
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Prostá srdce

Anna nevidìla kouzelníkùv pád. Pøed poèátkem pøedstavení, kdy� vybrala
peníze a kdy� je spoèítala, vzala nádobu na mléko, a majíc ucho v pìsti a palec
vzhùru, �la pro mléko do statku bohdalského.

Tento statek je vzdálen dvacet minut od mìstského námìstí a stihnete jej
døíve, jestli�e bì�íte a máte-li dobré nohy a dobrý dech. Brala se vpøed nezakou�ejíc
povìdomé tísnì, je� pøedchází pøed pohromami. �la mìstem, silnicí, lesíkem,
loukou, dvorem a stanula koneènì na prahu stáje, co sedlák si kroutil knír a selka
s hnìvivou tváøí tiskla koleny dojaèku. Mléko crèelo a dí�ka znìla. Anna pozdravila
a cinkajíc penìzi, �ádala o �ejdlík mléka.

�Co vás to napadá,� pravila hospodynì, �mléko se neprodává! Nemìli
bychom co jíst, ani kdyby toto vemeno bylo dvakrát tak veliké jako je letos, kdy
se neurodila píce a kdy jetely stojí sotva za facku. My jsme bídnì �ivi, ale jdìte si,
sleèinko, po chalupách, tam je v�eho hojnost.�

Økouc to, selka vstala ze stolièky a odná�ela mléko do sklepa.
Hospodáø pøisvìdèoval, av�ak sotva jeho �ena ode�la, uchopil Annin hrnec,

a vbìhnuv do kuchynì, nabral z krajáèe smetany. �kraloup, jen� byl dozajista
tlust�í ne� prst a jen� pøipomínal svým obrysem mìsíc, visel pøes zevní stìnu
hrnce a z nìho odkapávala smetana.� Tu máte mléko, dceru�ko,� øekl
sedlák podávaje Annì hrnek.� Pøijïte zítra a� po deváté, nebo� v tu dobu míváme
pokdy a mù�eme hovoøiti.�

Tato slova dodal hospodáø s velikým dùrazem, av�ak sotva je øekl, ji� mu
bylo pospíchati do svìtnice. Utíkal, vrhl se skokem ke krajáèi, a ponoøiv ret do
bílé smetany; pøedstíral, �e vypil v�echno, co chybí.

Návrat do mìsta

Anna se vracela domù
bez vzru�ení a pøe�la pomezí hrùzné
události témìø klidnì. Vidouc zástup
pøed zeleným domkem Arno�tkovým
domnívala se, �e nìkterý zatrachtilec
nebyl uspokojen pøíli� krátkým
pøedstavením a �e se lidé sbìhli, aby
�ádali zpìt svých penìz. Tyto bìdné
zvyky se vyskytovaly dosti èasto a byl
v nich zhusta dùvod, �e vùz opou�tìl
stará místa a vydávat se na dal�í pout:
�Hle,� pravila si Anna procházejíc
øadou, je� zmlkla, �nikde není sly�eti
spílání, co se to stalo.�

Potom vystoupila po tøech
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schùdcích a otevøela dveøe.

Annina rada

Kouzelník le�el pìknì na bøí�ku zvolna a pravidelnì dýchaje. Jeho tváø
nebyla bled�í ne� jindy, vládl údy a byl �iv.

Znamenajíc to v�e, Anna se zastavila pøed paní Dùrovou, je� hlasem pláèem
pøerývaným vypravovala o ne�tìstí, a øekla:

�Mùj prostomyslný názor jest, �e breèíte pøíli�. Tøesky plesky. Mùj pøíbuzný
si nepotrpí ani na vra�edné skoky ani na pláè, který ho dopaluje. Vezmìte si pìknì
Arno�tkovy kalhoty, èepici a, chcete-li, masku. Já se obléknu do krátkých
sukýnek a uspoøádáme nové pøedstavení, nebo� venku je lidí jako mraku. Vzhùru,
oblékejte se a pospíchejte, ne� se rozejdou.�

Odpovìï

�Já,� pravila paní Dùrová, ustávajíc v �tkaní a povstav�i, �já, správná
mì�tka dbalá cti; bych mìla obléci tyto kalhoty a pøed tváøí nebe a pøed tváøí
svého lidu bych mìla bráti podíl na �albì a klamu, nebo� a� tak dím, va�e
pøedstavení je zalo�eno a zále�í v ubohých a smì�ných podvodech. Chvátala
jsem, abych vás vytrhla z tísnì, a jedli jste moje slepice a moje ryby. Slátala jsem
ko�ile a v�echny cucky, je� vìru nezasluhují jména prádla, ale teï je �pi�írna
prázdna a není v ní nic jedlé ho. Moje ruce uvykly pocestné práci a ji� se nedotknou
hadøíkù, které èpí potem kotrmelcù a líèidlem. Snad jste si, pane, v�iml, �e se
køi�uji, kdy� klejete, a �e se odvracím majíc se otøíti o tuto kubìnu. U v�ech
rohatých, pøece mi nenamluvíte; �e je to va�e neteø nebo sestøièka! Chválabohu,
uvykla jsem pletouc punèochu sedati pøed poctivým domem a budu tam sedati
opìt, nebo� Antonín mì volá a kyne mi, abych se vrátila. Dvakrát èi tøikrát jsem
ho vidìla, jak stojí pøed vozem s tváøí vzru�enou, bledý, rozháraný a
hotov roztlouci na prá�ek a roz�típati na tøí�tièky tento vozík. Ha, ha, støezte se,
aby nepøi�el! Jen si myslete, �e jsem omezena na úzké prostory tohoto chlívce!
Jen si to myslete! Jen se spalte, vy stra�pytle, pan Dùra stojí za dveømi.�

Arno�tek nebyl pøekonán

�Máte pravdu,� odpovìdìl Arno�tek, �vzdálila jste se malièko od svého
krbu v zájmu veøejného poøádku a trpíte pro svoje pøesvìdèení, ale teï se ji�
sypte domù nebo vytáhnu hùl. Mé trpìlivosti ubývá, jak roste va�e ctnost, a jestli�e
se do toho dám, ztluku vás a dám vám za vyuèenou. Jdìte po svých a dìkujte
bohu, �e vás uèinil opìt øádnou a poèestnou �enou bez výprasku.�
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Annino odìní

Kdy� paní Dùrová vy�la, Anna si oblékla krásné hedvábné nohavice, je� jí
nesmírnì slu�ely (nebo� mìla dokonalá stehna, drobná kolena, u�lechtilá lýtka,
útlý kùrek a pùvabnou nohu; pro ni� král francouzský je�tì pøed pìti sty lety by
byl vedl válku a� do vyhlazení lidu a zkázy krajin pøilehlých k �panìlsku), potom
zapjav�i v�echny knoflíky a opásav�i se pìkným páskem, na nìm� byli umìle
vyobrazeni dva hadi, jak se navzájem po�írají, Anna pøistoupila k zrcátku a
shledala; �e je hezká.

Zvrácený vkus

�Mlad�í Dohnálková,� pravila kouzelníkovi, �tanèila kdysi v cirkuse
ferdinandském s hru�kou v ústech. Nì kteøí lidé pokládali její vynalézavost za
výstøední a opravdu se domnívám, �e jí to neslu�elo. Nejvhodnìj�í jsou nahá rù�ová
ústa bez ozdob, kdyby v�ak nebylo vyhnutí, zvolila bych nikoliv hru�ku, nýbr�
rù�i, ji� dr�íme v zubech tøenových, zlehka jí pohybujíce.�

Zasmu�ilí mì��ané

Mìstské obyvatelstvo, jsouc vesmìs chmurné povahy, rádo prodlévá na
místech, kde se událo ne�tìstí, a na vìènou pamì� oznaèuje je v�elijakými
znameními: stromy, so�kami, malbou nebo køí�ky podle zámo�nosti obce a podle
vkusu faráøe, jemu� jest se dohodnouti s jednatelem okra�lovacího spolku (a pane,
za takových slavnostních chvil bývá jednatel zticha, nebo� faráøský mrav je
mar�álský). Ne��astná místa jsou v uctivosti, a proto lidé stáli na námìstí pìknì
v oblouku. Rozmlouvalo se o Arno�tkovi a o provaze. Vyskytovala se podivná a
pøekvapující mínìní, a jakkoliv mìli v�ichni le� v o�klivosti (nebo� to jim bylo
v�típeno ve �kolách a dùstojnými bohoslovci), zdálo se, �e nìkteøí nemluví pravdu.
Øíkali o Arno�tkovi, �e je èert a chudinka, spros�ák, filuta a kulhavec, øíkali, �e se
mu kolena stýkají po zpùsobu písmena X, a vzápìtí, �e pøijela na melounu, má
nohy do O. Nìkteøí pravili; �e je simulant, jiní, �e zemøel, a opìt jiní, �e by za-
sluhoval pìtadvacet, aby byl mír v obci.

Dobré divadlo

Za tìchto hovorù Anna vy�la z vozu, a vstoupiv�i na koberec opìt
rozestøený, zjednala si záhy ticho. Byla ji� málem hluboká noc, trochu mìsíèního
svìtla kanulo z nebe propùjèujíc nìco krásy i ohavníkùm. Mihotavá krùpìj jasu a
záøe, je� se bezpochyby dotkla úst andìlských, padala na Anniny rty vzbuzujíc
takovou lahodu a takovou krásu, �e se nikdo neodvá�il dýchati. Mu�ové potlaèili
v�echny kony tìlesné, neka�lali a nikdo nekýchl.

V podivuhodném osvìtlení, je� tvoøilo jeskyni v noèních temnotách, Anna
se jala pøecházeti, napodobujíc chùzi provazolezcovu. A jakkoliv chodila po
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ohavném koberci a jakkoliv provaz Arno�tkùv se kýval devìt sáhù nad ní, bylo
v této chùzi veliké a svrchované umìní.

Poctivý ú�as

�Jsem pravovìrný
èlovìk,� dìl kterýsi soused, �a
vím, �e dno tohoto námìstí
nepovolí ani pøi dobytèích
trzích (a bývá tu bezpoètu
tì�kého dobytka),
av�ak v�imnìte si, nestalo se
teï propastí, nad ní� po
sluneèním paprsku, po útku
baladické pøadleny sem a tam
kráèí líbezný zjev �enský?

Ano, ano, ano. Tak se to
patøí. Na mou tì pravdu, ta
holka se vzná�í! Chtìl bych se
vsadit, �e to není obyèejná
�enská a �e se u nièem nepodobá mé Verunce, která vyniká spoøivostí, ale má
ploské nohy.�

Tak se to slu�í

Kdy� se Anna sdostatek naprocházela, jala se zlehka otáèivými pohyby
naznaèovati mrtvièné, hulvátské a krkolomné cviky Arno�tkovy. Byla pøitom je�tì
krásnìj�í. Bubnovala si na bubínek, zhusta se uklánìla, smála se, støíhala oèima,
mìla v�echny pøítomné za blázny, vodila je za nos a �lo to jako po �òùøe.

Nakonec jí pánové nasypali veliké mno�ství penìz do Arno�tkova
klobouku. Bylo mezi nimi dost mìïákù, ale zapla� pánbùh, malé ryby jsou také
ryby.

Koøeny umìní hereckého

�Tento krásný úspìch,� øekl Antonín,
�nepochodí z nièeho jiného ne� z nestydáctví, je�
ostatnì schvaluji. Jednou jsem na jevi�ti v Polích
Elysejských vidìl hasièe, jen� vytrvale po celé
pøedstavení pøeléval vodu z putýnky do putýnky, a
pozdìji jsem spatøil osvobozeného herce, jak opìt
pøelévá vodu ze sklenice do sklenice. Pozdrav pánbu,
majore, ta voda nebyla tá�, av�ak hasiè a herec byli
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stejnì velikolepí. V pøelévání vody, dìje-li se nikoliv v soukromí, nýbr� veøejnì,
tkví veliký dùmysl. (Vy a já, kteøí tak èasto bryndáme z láhve do sklenice, pro
v�ednost a ustaviènost tìchto úkonù nepostøehujeme krásy, je� se v nich tají.)

A tak, majore, Anna ukazujíc nám mechaniku kloubù, smr�tìní a stah
svalových vláken, je� zvedají nohu, ukazujíc nám pravidelné a volné dýchání,
jím� se dme hruï a pøi kterém malièko a v nále�itém pomìru se pohybuje i bøicho,
skýtá nám utì�ený obraz prostého jsoucna a záva�ných akcí, je� jsou koøen
divadla. Zde vidíte èlovìka správného obìhu krevního, dùkladné vnitøní sekrece,
jen� pøed námi uvádí v èinnost pozièní smysl kloubový chvále tím v�ím boha, o
nìm� se praví, �e stvoøit tìlo k svému obrazu.

Jsem pravdì zavázán, abych prohlásil,� dodal Antonín snímaje klobouk,
��e má Anna pevné hy�dì nepøenáhleného tvaru, �e je velmi dobøe uzpùsobena a
�e je vybavena u�lechtilými orgány.�

�O tom,� odpovìdìl major, �nepochybuji a zdá se mi, �e jste mìl pravdu
hovoøe i o funkcích tìlesných. Vídal jsem vojáky, jejich� nohy jsou spí�e dùkladné
ne� krásné, a pøece, kdy� vykroèili, jejich støevíce lahodily mému oku a na
pochodech zvuk kroèejù nás mìl k zpìvu.�

Pøíhoda s rukávem

Sotva to doøekl, Anna se naposledy uklonila a chtìla obléci plá��, jeho�
rukáv se zmítal uprostøed zad. Byl to pìknì støi�ený kabát z pruhovaného harasu,
lemovaný sobolinou kanadskou (tou�, která od nìkolika let jen zøídka se vyskytne
na trzích ko�i�inových, nebo� byla zatlaèena napodobeninou, je�, �el, není ne�
králièina). Major, spatøiv vlající rukávec a znamenaje, �e není vhodné, aby se Anna
oblékala jako slu�ka, která pospíchá k dostavníku, seskoèil s okraje ka�ny, spìchal
a podr�el kabátec, usnadòuje tak Annì kru�nou chvíli. Potom jí podal rámì a
odvedl ji za vùz, kde spolu rozprávìli po pìt minut o nìkterých starých citech
lidských, dotk�e se jen letmo poøadových cvikù a pochodování.

Mistr a Kateøina

Pøi�ed domù, mistr Antonín nalezl dveøe otevøeny a paní Dùrovou uprostøed
svìtnice.

�Tak se podívejme.� pravila zakládajíc si ruce �Kudy chodí�, kde se toulá�?
Byla jsem na plovárnì, je v�echna �pinavá a zane�ena proutím i listovím, je�
pøiplouvá s proudem Or�e. Co jsi dìlal, Antoníne.�

�Ach,� dìl Antonín, �vy jste se vrátila pro své vìci. Vezmìte si je.
Nakládejte, balte, stìhujte se, pakujte.� �Vrátila jsem se,� pravila Kateøina, �proto�e
ti chci odpustiti. Byl jsi ji� sdostatek potrestán za svoji nevìru, nebo� �ije� tøi dny
v neèi�tìném a pustém pøíbytku, jí� neupravená jídla a snad ani nespává�. Nemohu
se na tebe déle hnìvati, Antoníne.�

�Tím lépe,� odpovìdìl mistr, �nehnìvej se, av�ak pokud jde o moje chyby,
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jsou nenapravitelné. Vidìl jsem dnes pradlenu, je� stála po kolena v Or�i. Byla
daleko o�klivìj�í ne� Anna, a pøece mi bylo jasné, �e jsem se nepolep�il. Vezmi si
tedy svoje nádobí a jdi za Arno�tkem, je to vzorný kouzelník a øádný man�el.�

�Kdy� tì sly�ím tak hovoøiti,� pravila paní, opásav�i se starou zástìrou a
vy�krabujíc hrnec, �zdá se mi, �e ses s ním smluvil, aby mì odvlékl.�

�Nutí� mì, abych se vyjadøoval urèitìji,� dìl Antonín, �nu�e, jsi záletná
�enská a spala jsi dnes v noci u
Arno�tka. Dobrá, nevyèítám ti
tìla, aèkoliv je tuèné a �karedé,
ale potrestám tì za
pomlouvaèný zpùsob omluv.
Ticho,� dodal, kdy� paní chtìla
odpovídati, �pøipou�tím, abys
zùstala, ale nestrpím tvé øeèi.�

Potom si mistr vykasal
rukávy a vykonal, co naznaèil.

Rozmrzelý kouzelník

Kolem pùlnoci, kdy se spáèi obracejí z boku na bok, hoøela je�tì
v Arno�tkovì voze lampa a kouzelník bdìl. Bylo ticho, Zelená panna podøimovala
a Ètrnáct pomocníkù mlèelo. Kdesi rachaly pantofle venkovanovy mírnì pøipo-
mínajíce svátky vánoèní, kdy se hází touto obuví za záda, aby se pøedpovídala
budoucnost. Kouzelník v�ak poslouchal bez zvlá�tních pøedstav a hledìl do
plamene. Nemìl chuti k �ertùm,
nýbr� byl rozvzteklen. A tu, jako
to èinívají právoznalci, pøemítal
v mysli události posledních dnù,
hledaje køivdy, bezpráví a vìci
�karedé.

�Kateøina Dùrová,� øekl si,
�je domý�livá opice. Abbé je osel.
Antonín si to odskáèe doma, ale
major je nebezpeèný chlap.�

Výprava

Øka to, pøese v�echnu
bolest slezl z postele, vzal si
kabát, boty a hùl. Otevøel dveøe,
sestoupil, zavøel, zamkl a dal se
na cestu pøidr�uje se prvé
my�lenky, je� ho napadla. �el
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opatrnì cítì �kubání hnìvu a bolest v bedrech. �el ulicí Hálkovou, Hradební a
Dlá�dìnou kulhaje jako �karohlíd a� pøed majorùv dùm, kde usedl pod mladý
doubek. (Bylo jich tu hojnost, nebo� od ulice a� k domovním dveøím vedlo
stromoøadí, je� vzroste a stane se velikolepým podle majorova vkusu.) Arno�tkovi
bylo pøíjemné sedìti, a aby jeho hnìv nebyl vystøídán náladou smírnou a aby si
zachoval prudkost, kouzelník se �típal do stehen. Pøitom se díval mezi listovím
na hvìzdy, ale proto�e nebyl pobo�nùstkáø, ani� èítal dobrých knih, bylo mu to
jedno.

Souboj

Ne�li svítalo, kdy� �lo asi na tøetí hodinu, otevøely se koneènì dveøe.
Arno�tek vstal, a zachvácen byv novým hnìvem a zvedaje hùl, vyrazil proti
pøíchozím. Anna a major se zastavili. A tu se do nich kouzelník dal bez trubaèe,
bez bubeníka a bez vojenského poøádku. Tloukl je, mlátil a bu�il do nich, co mu
staèily síly.

Anna køièela opakujíc do omrzení majorovo jméno, av�ak Hugo si zalo�il
ruce a øekl: �Probùh, vy skøítku z hor, snad jste si nepøinesl vidlièku, abyste mì
píchal do lýtek? Snad mì nechcete prokláti hùlkou, jí� se pøehrabává oheò?

K èertu,� dodal vida, �e èást ran se sná�í na Annina záda, �miøte lépe nebo
zraníte moji dámu.�

�Va�i dámu� vykøikl Arno�tek, popadnuv Annu za vlasy, �va�i dámu! Co�
jste pozbyl rozumu.�

�Ne,� odpovìdìl Hugo, �nebo� Anna zùstane se mnou a vy odejdete.�
Kouzelník øekl, �e udìlá, co bude chtíti, a Anna, patøíc z jednoho mu�e

na druhého a srovnávajíc krásné skutky Arno�tkovy s neèinností majorovou,
rozhodla se pro prvého.

�Je nezbytné, abychom byli shovívaví k slabosti svých pøátel,� pravila
dotýkajíc se ruky kouzelníkovy, �nechte majora na�ivu, nezabíjejte ho.�

Nakonec jsouc postra�ena a plna obdivu ode�la s Arno�tkem jako panna,
je� podpírá hrdinu slavkovského. Nebo� vzne�enost, která se nerve s chudáky,
není dostupná �enskému rozumu.

Pravá pøátelství

Nazítøí ráno abbé si upravil obvazek a �el na Dùrovu plovárnu.
�Horlivost pøátelství,� pravil pozdravuje mistra a majora, �mìla mì k tomu,

pánové, abych vás vyhledal. Jste zdrávi? Daøí se vám dobøe.�
�Ach,� odvìtil Antonín, �nemù�e býti spravedlivìj�í pøíèiny k stí�nosti,

ne� je moje, nebo� vìzte, �e se Kateøina vrátila�
�U v�ech rohatých,� vykøikl knìz, �kde je lidská stálost? Co si ta �enská

myslí? Proè jste jí nevyhnal.�
Antonín pokrèil rameny a neodpovìdìl.
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Epizoda o smíølivých a pøísných lidech

Nìkteré skutky pøíli� pøísné a opìt nìkterá shovívavá rozhodnutí jsou mimo
hranici rozumu a mimo obecnou chápavost, která, �el, je ménì ne� oslí.

Víte, proè to je? Nìkdo se vyuèil kominíkem, vyøezává lupenkou sirníky
nebo klece na ptáky, zahradnièí, miluje lidnaté pivnice a slunné dny. Je to
bezúhonný mu�, a vylosují-li jej za porotce na hrdelní soud, bude v�dy mluviti
pro odpu�tìní viny sna�e se v tomto krásném svìtì po svém o spravednost.

Jiný mu�, je-li vyuèen právu, u pláèi chystá vra�edníkovi provaz a
omdlévaje, od veèera do svítání myslí na hrùzyplný nù� a na sekeru ne��astníkovu.
Tento èlovìk se posedl pravdou zákona a blázní stejnì jako dobráèek, jen� v�em
odpustil.

Ukrutný soudce a spravedlivý kominík se nepoznají, ani kdyby se se�li na
ku�elkách. Ale lid na nì ukazuje stejným prstem øka: hleïte dva potrhlé.

Epizoda se konèi

Mistr, abbé a major slou�íce bez výhrady svým názorùm a disciplínám
mohli se navzájem shodnouti. Ale ti, kdo� vyznávají pomìrné týdenní pravdy a
milují hned tu, hned onu práci jen pøípad od pøípadu, nemohou jich pochopiti.
Mistr, abbé a major jsou sami.

Dal�í rozprava

Ticho, je� nastalo po kanovníkovì otázce, plynulo jako Or�e. Major si svlékl
rukavice, a ujav se skøínky, vyòal láhev.

�Anna odchází,� øekl, �ale Kateøina se vrátila. Anna byla krásná, Kateøina
je o�klivá, a pøece se sobì podobají. Sly�el jsem Annu, �e se sdílí o své mínìní s
paní Dùrovou. Nazývala Antonína hrubcem, Rocha plytkým knihomolem a o
mnì soudila snad je�tì hùøe, nebo� ode�la s Arno�tkem domnívajíc se, �e mì
pøemohl.�

�Vy jste spolu zápasili� zeptal se Antonín.
�Dnes ráno,� odpovìdìl major, �v stromoøadí doubkù mì

kouzelník se�vihal �panìlkou.�

Vìci nevídané

�Sly�te� vykøikl kanovník a postavil sklenici, �vy jste to strpìl! Vy jste se
nebránil� Øka to, abbé za�al pìst, a pøistoupiv co nejblí�e k obìma pøátelùm, jal
se vypravovati o svém odhodlání pøi noèním dobrodru�ství s Annou�Kdy� jsem
vidìl,� øekl, ��e opilci od Zelené panny vnikají oknem do vozu, pojala mì tak veliká
zuøivost, �e bych byl roztál nièemníkùm hlavy, a lituji, �e moje pìst nebyla ani
øe�avá ani ostrá ani dost mohutná.�

�Poèínal jste si dobøe,� øekl Antonín, �nebo� jste neu�íval svých zbraní a
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neusazoval jste výtr�níkù citátem.
Vy a major jste vzácní mu�ové.
Av�ak co s tím? Pijte� Kdy�
vyprázdnili sklenice, kanovník se
zamyslil a øekl:
�Antonínùv zájem je dosti
�iroký. Proè mu Anna pøed
ostatními nedala pøednosti.�

V�e uplývá

�Zvolila mì dosti brzy,�
dìl mistr, �ale právì proto je tomu
ji� dávno.�

Potom, nehodlaje ji�
mluviti o Annì, jal se majorovi
ukazovati nìkolik cvikù, které
ztu�ují svalovinu levého srdce.
Abbé otevøel knihu, a kdy� byl
mistr dokonèil výklad, dal se do
své hry i major kroutì zápìstím a
zachovávaje dùstojné mlèení.

Co se Kateøinì líbí a co odsuzuje

V tu dobu paní Dùrová stanula ve vrbinách. Potemnìlá Or�e se bystøe
sunula mimo ni a nad hlavou poletovali ptáci, jich� Kateøina neznala, byla
v�ak klidná. Na vì�i svatého Vavøince odbíjely hodiny. Kdy� doznìly, paní si
vzpomnìla na obìd, a zmìniv�i místo, uvidìla nad støechami kabin hlavu
man�elovu.

�Hle,� pravila s nevolí, �Antonín v soukromí cvièí tìlesné síly. Jsem si
jista, �e nìkde v koutku svírá abbé knihou svoji tváø; kdybych jej poslouchala,
nikdy se nedovím, kde je poèátek jeho kni�ních øeèí, a nikdy se nedopoèítám
konce. Ti dva jsou úchylní náru�ivci a major se svou topornou dùstojnosti, je� se
nebojí výsmìchu, jim nezadá ani v nejmen�ím, nebo� jen blázen slou�í minulým
vìcem a neu�ívá toho, co jest.�

Økouc to, rozhlí�ela se paní Dùrová na v�echny strany a tehdy, sledujíc
cestu k obci Studené, která stoupá po druhém bøehu od øeky vzhùru do veliké
vý�e, spatøila zelený vùz, jej� vlekl selský kùò. Arno�tek sedìl na kozlíku a práskal
bièem. Anna �la podle vozu opírajíc se dlaní o jeho stìnu a vzadu bì�el malièký
psíèek.

�Ach,� vydechla cítíc, �e je na chvíli veta po její obèanské jistotì, a setøela
si høbetem ruky slzu�Ach, ach, ach. Jak je krásné kouzliti ohnì a po �írém svìtì si
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pohrávati malými oblými vìcmi. Jak je krásné poèítati dny do tøí a míjeti mìsto
po mìstì!

Jak je krásné strojiti dìjství od poèátku do konce a opakovati je znovu a
znovu pøed lidmi, z nich� nikdo mimo nás neví, co se stane.

Lampy! Kouzelný klobouk! A strmý provaz! Vizte mì, divákovì, jak odìna
jsouc trikotem, flanderským podpírám Arno�tka, nebo� je to slabouèký kouzelník.

Jak je to krásné. Jak je krásné býti kadeøavým�
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