
94 Zamiloval se ďo domu

Byl to vznešeny drim; vznešen;i z rrizn1ich pňíčin. Pňedně
byl neobyčejně drikladn1f, jakoby ne stavěn;Í z cihel jako tr
ostatní chamradina, která se tÍsnila a stňela pod ním, n;íbrž vy
tesan;jz z kamene, - a ty dva pat,níky jako by byly cosi víc
patnÍky, skoro stráž. A za druhé: stál v t,iché, široké u]ici,
doucí k opuštěnému kostelíčku na Námět,i, kde bÝvalo
sto let,y ještě t,ak rušno, ve čtvrti dnes zamlklé, ale kt,erá tehd
hlaholila jásotem barev, v1ftrysky světel, v11ibuchy slavnostÍ
Z t'oho starého horečného života kus echa jako by se zachyti
v tom klenutém prťrjezdě a padalo občas tiše, tichounko j
nitka odt,ržené pavučiny na některého zamyšleného ma]
ťáka, kter1f tudy náhodou procházel. A pak: stál ten dťrm na
svahu nad rybníkem' a když se rozhoŤelo slunce, v lét,ě nebo
podzim, vrhalo reflexy až do jeho pokojri a Edíkovi, sedícímu
na zápraží svého domku, Edíkovi s velkou hlavou, s očima vy-
boulen;i'ma a s prstem v irstech, zdávalo se tehdy, že ty pokoje;
po jejichž oknech hrály reÍlexy vodní, jsou nějak zvlášé
sostné a slavnostní, dost,aveníčka jak chsi vyšších bytos
o nichž ani nevěděl, kde bydlí a kam se pak ztrácejí.

Edík byl tehdy šestilet;f kluk, na slaboučkém těle veli
tykvicovou hlavu, porostlou Ťídk;imi vlasy, žabí rista skoro

a matka posluhovala u ,,podent,átťr.. onoho rněstečka, jak se

vvjadŤovala, a vedle jiného bj'vala volána i do toho slavného

historického domu, kter1i patÍil od nepaměti baronťrm Vídan-

sk;fm. B1fvalo tam kdysi hlučno, pokud žil star rytmist,r hu-

lánsk;f ; jeho ostruhy cvrnkaly po širok;fch schodech, dubov;fmi
pražci vykládan;|'ch, jeho smích a klení děsívaly mužskou i žen-
Ákou čeleď, o jeho pošetilostech, kt,eré provádíval s kvasícími
druhy, Se vypravovalo po šírém okolí. Tehdy soupeňil drim
Vídanskj.ch pověstí a leskem se zámkem Choltickjlm, ano pňed-
stihoval jej. Ale nyní, kdyŽ rytmistr, po dlouhé nemoci zcela
zb|b|y, ztlíval již druhf rok na vojenském hŤbitrivku u svaté
Barbory, cel1i drim jako by se propadl do ticha a mlčení. Ne-
ustále byly nyní spuštěny ze|ené ža|uzie, a to nejen v oknech za-
hleděn;fch na rybník, niibrž i na severní stranu, do uličky Krum-
pachovské, a stěny domu šupinatěly a krabatěly se vlhkem, kt,eré
lezlo od rybníka a jemuŽ se nečelilo nyní každoroční jarní
omítkou.

Drim byl nyní skoro opuštěnf. Ži|a v něm vdova, vysoká,
kostnaťá, nosatá a vznešená paní Hermína, ještě vyšší nyní, pro-
tože b vala zahalena do spl;ivav;fch čern;irch šlojíŤťr' rukávrÍ
a vleček jakoby prodlužujících celou její bytost, beztak již ply-
nulou, v cosi parnatého a mlhavého. Ži|a v něm s jedinou dcer-
kou, šestiletou Bertičkou, stejně vznešenou jako ona.

Kdysi se stalo, že Barbora, kterou povolali k Vídanskfm, aby
vypomohla služkám pňi jarním riklidu, vzala s sebou Edíka,
prot,ože otce nebylo doma a Barbora se bála nechat dítě sa*
mot,né ve svém vlhkém pŤízemním domku, houbou prolezlém.
,,o toho se nemusíme starat,.. Ťekla na omluvu kuchaŤce Katyl
,,vyhraje si celé dny sám. Viď, kulíšku?.. a vzavši jeho bradičku
do štipce prstri, snažila se rozkyvat jeho hlavu do něčeho, co
mělo b;iť patrně souhlasem. Ale žádná povolnost, žádn;i sou-
hias se nechtěl proklubat z toho černého klubíčka jakoby za-
mŤižovaného do šed;ich pavoučích vrásek; naopak, cosi odmí-
tavého mlčelo v této pŤísné, jakoby již staňecké tváŤi. Tato sta-
robná nevrlost byla tak nápadná, až si toho povšimla Katy;

ucha k uchu' čelo tak vyklenuťé a piitom voskově žluté, jako by
volalo po nějakém metafysickém prst,ě, aby na ně napsal svou

:"1č.ku' kterou by rozluštila později smrt nebo jin;ii osud. Edík
byl dítě star;1i.ch rodičťr, otec byl b]1ivalÝ voják a pak sluha soudní



a jako by ho chtěla poškádlit a tím probudit k životu, shfbla
se k němu a vjela mu tvrd;fm prstem pod bradičt<u:..rsss.
kššš' jsi ty mi Ďákf divnf filosof'.. Ale Barboru 'o"nodit" ii lpňed hocha z pletené tašky hromádky klrickri a onucí. skromné
hračky malého, odňíkavého filosofa, z nichž si špagáty a tka-
nicemi svazoval panenky a panáky. ,,Tady nebudJ pÍekáŽet,..
mínila Barbora a uložila ho jako churavé kuÍe do rohu pod
krucifix a dot;ikan;i rriženec Katin.

A soběstačn;i filosof zabral se hned do sqfch hraček s váž-
ností t,ak nepŤiměŤenou svému věku i ričelu chvíle, že to vy-
padalo, jako by si ne hrál, n1iibrž ňešil početní rikol. A když
matka i Katy odešly do vedlejších pokoj , jako by teprve se mu
ulevílo, zapadl do hry s tou podivnou tesknou opravdovostí
tak riplně, že si ani nepovšiml, jak nad ním stanula stinta dívka
s rozpuštěn]fmi vlasy, propleten;imi modrou stuhou, vvčnělÝ.
orličí nosík, nadut;i vrchní ret, a zdrželivá poq,,lšenost" '"*á,
mlčky se ch1ilila nacl žlutou, skoro olysalou lebeoku dňepícího
Edíka. V jejích očích byl štítiv1ii chlad; byly jako tykadla, která
se zvědavě prodloužila, ale ihned couvala 

"n."h.,".,,". Edík
zdvihl k ní hlavu a pokusil Se v rozpacích o cosi jako risměv své
žabí tváŤe. ,,Fuj, jak je oškliv1f l..procedila za c-hvilku Ťídkfmi
zoubky Bertička, piičemž nebylo jasno, mluvila-li k Edíkovi
nebo o něm. ,,Co to tu má?., ňekla za chvíli podivně rozmrze|e
a nabrala na špičku svého stÍevÍčku jeden hadŤíček, z nichž látal
primitivním zprisobem Edík své panáky a panenky, a odhodila
jej o několik krokr]. Ale to šlo již nad síly malého híaváče. tolik
pokoňení nesnesl. Propukl ve vŤeštiv;f pláč, kter;i jen stupĎoval
odpor Bertiččin. Rozchichotala se, snad z .o"p"il.i, že zašla da-
leko, a chtěla se v"dálit, když tu vpadla Barbora do kuchyně,
pňivolána kŤikem Edíkovjlm. Rozhlédla se po obou dětech;
a pochopila ihned, co je její povinnost,í jakožto služebného tvora.
okamžitě se pňidala na stranu ,,milostslečenky.. a oboňila se
jaksi divadelně na svého synka: ,,Co pláčeš, hlupáku? Snad ne
proto, že ti milostslečenka kopla do nějakého ki,jcku?..

A obracejíc se k Bertičce, jako by byla dospěl;f človělr a jako

by omlouvala pňed ní počínání svého nevychovance, šišlala po. gf

korně: ,,Líbějí odpustit, milostslečenko, on je to hloup;f, nevy-
chovan1f kluk, on se neumí ještě chovat v panském domě...

Edík, oči vyjevené, pŤemílal cosi v prázdn; ch dásních i rtech,
s kteryclr stékala slina. Pak, zvednuv hrilkovitou ručku, po-
hodil jí směrem za Bertičkou a vyhrkl: ,,Mami, ona je bekaná...
,,PŤestaneš?.. zaječela Barbora, ,,ty sproséáku, dyé je to milost-
slečenka a ty jsi ošklivjl, hloup;ir kluk... A aby ukázala dceŤi
zaměstnavatelčině, že si jí jak náleží váŽí, vyzdvihla malého filo-
safa z dňepu a pleskla jej dvakrát po zadnici. Místo odpovědi
vzedmula Bert,ička pysky do kornoutku co nejhrdějšího, Po-
|,i-ílsla hlavou jakoby na znamení, že lituje, jak se mohla spustit
s takovou chamradinou a tak dlouho se s ní obírat, a natŤásajíc
rameny' vyšla něma, bez pohledu z kuchyně.

Těch zešpulen;fch, pohrdaqfch rtrl Bertiččin1ich! Stále viděl
je pi'ed sebou Edík, okouzlily ho, učarovaly mu. Nemohl na ně
Zapomenout; pňál si je znova spatňit, tňebas mu zprisobily bolest
ještě větší. Ta pŤedstava pohrdavé, povznešené holčičky, vy-
pjaté nad ním, sedícím skrčencem, posedala ho a mučila pňíští
t,;fdny; ale do toho mučenÍ se mísila i jakási slast; chtěl by ten
děj prožívat znova a Znova' i ty rány od mámy zakoušet Znova
a znova' jen kdyby zase spatŤil tu pohrdavou vznešenost, ten
qirsostn;i odpor, t,y zkrabatělé rty, tu rozmrzelou, pykající tváň. . .
Ale není jí, zhasla, propadla se do tmy. Máma ho nebere již do
toho vznešeného ,,Zámku.., jak Ťíká. Byl prjl nezpťrsobny, za
trest musí b;ft doma. A žlutá filosofická lebečka vysedá na zemi
pňed vlhk m domkem sv;ich rodičri, jarní sluneční paprsky ro-
zehrávají mu tenoučké hrilkovité ručky, které cÍti náhle tak
prázdn;i'mi, tak lačn;imi jiné, duchovější a jemnějši hry, neboť
jeho užmoulané hadňíčky a klrlcky |ežI pohozeny v staré ška-
tuli Barboi.ině: zhnusily se mu od chvíle, kdy jeden z nich na-
brala na svťrj liliputánsk st,Ťevíček ta z|á, a pňece t,ak rozkošná
milosts lečenka ze,,zámku...

Ta malá žlutá lebka Edíkova nebyla jen tak ledajaká mako-
vice; na školách se osvědčovala: cpali do ní rťrzné formulky,



poučky' nauky a ona nejenže je zachycovala a sbírala, ona je
také podržovala a reprodukovala, byloJi tŤeba. Ta tykvovitá
hlava na slaboučkém těle se objevovala patrněji a patrněji uži.
tečn;im ridem životním. ,,Ty kluku, máš dobrou hlavu,.. kle-
pával mu na ni profesor matematiky such1fm, kloubnatfm
prstem s pocitem dokonalého uspokojení, jako by stál nad dobňe
konstruovan1fm akumulátorem nějaké fysické energie. A k tomu
mínění došla konec koncri i Barbora, které se jinak dost těžko
rozbňeskovalo v zatmělé duši.

,,Táto, dáme ho pŤece jen na študfr!.. mínila k starému vy-
sloužilci, kter;f teď již byl na pensi, nedocházel do riňadu a vy-
sedal celé dny na slunci pňed domkem, vyhaslou d;.fmku v stech,
pakostnicové hnáty rovno pŤed sebou nataženy. Byla to jen lho.
stejnost, jež mu bránila něco namítat? Jeho velké modré vod-
naté oči již mlčely, vyhaslá d;fmka padala častěji a častěji zbez-
vládné ruky.

NenÍ jisto, že by bylo k tomu došlo, nepodědit, rodinka po l
smrti starého po jedné tetě ždibec jměníčka; to byl takov;f ,,aus-
hilf.., jak se vyjádŤila Barbora. To již byl Edík v kvartě a chlou-
bou své tŤídy. ProfesoŤi jako by se zhlídli v tomto tvorečku pa-
voučích nožek i ruček, v tomto rachitikovi, v kterém jako by
nebylo zloby a žluči, nj.brž jen vrlle plnit, plnit,, stále plnit, tu pŤe.
bujelou hlavu, která jako by vysála celé jeho tělo. Neobyčejně
pevně seděly v této lebečce formulky matematické i fysické, prá-
vě tak jako data historická a pravidla latinské syntaxe. Jediné
nebezpečí, že se ty pŤihrádky v ní popletou a pomatou, byly
chvíle, kdy o večerní promenádě na korsu, jak Ťíkali, na chodníku
po jižnÍ obdélníkové straně náměstí, pŤed radnici, záIožnou
a gymnasiem, potkával večer náš premiant slečnu Bertičku. Do-
rostla nyní již riplně vídanské vznešenosti a dťrstojnosti. Její nos
dostal cosi mariatereziovského, horní ret ztuhl do jakési naduté
v1ilučnosti, pňimhouŤené Ťasy nemluvily, jen v pausách štěrbi.
novitě cedily své opovržení celému tomu mizernému malo.
městskému světu, k němuž se ráči]a sch1fliti, jemuž ,,líbila.., jak
Ťíkala Barbora, prominout celou jeho žalnou existenci mladá

baroneska. Tu po nažloutlé pleti Edíkově zaplápolal na vteňinu
r měnec, kdyŽ VÍdanská, obklopena riňednick;fmi i dristojnic-
k;fmi ctiteli jako zral;i hrozen vosami, pŤezíravá a roztržitá, ho
míjela. Tu se mu zdávalo, že sama poesie qflučnosti, celá v1f-
sostnost světa, do něhož nikdy nevnikne, z néhož je navždy
vyloučen, se pŤenesla kolem něho a pohasla diív, než mohl ote-
vňít své krátkozraké oči a vpít ji do sebe.

Až pak - - až pak se vyhoupla na jeho obzoru možnost, že
ji uchvátí jednou do svého objetí, že ji ponese aspoů několik
minuť ve svém náručí, ovšem veŤejně, pŤede všemi. To bylo
v oktávě, chodil do tanečnÍch hodin a nedalek;il abiturientsky
věneček čeÍil krotké, pŤíliš krotké a počestné sny jeho hlav;,,
ňídce vlasy porostlé. Pňišel konečně ten večer dlouho čekany,
kterého se i bál, i po něm toužil. Lhost,ejnost i opovržení ten
večer byly zvláště nějak patrny na nudící se tváŤi Bertiččině,
která tentokrát' jaksi zcela okatě kondescendovala ke sq,im mla-
d1im, skoro ještě chlapec\fm tanečníkťrm. A kdyŽ stanul pÍed
ní tenhle pril star;f, pril mlad;i hoch, veliká, svítivá koule na
hrbáčkovsky zanedbaném tělíč]<u o dlouh;fch opičÍch rukou,
a zmateně koktal cosi o cLi,že jiŽ od mládí zná milostslečnu, po-
hlédla Bert,ička z tak rl:.razivé v;išky na našeho trpaslíčka, až se
mu zakymácela jeho melounovitá hlava a roztÍásly se dlouhé
pavoučí ruce. ,,Mama, pojďme domti,.. zašeptala rozkazovačně
Bert,ička matce' své gardedámě; ,,mne to mezi těmi kluky nudí...

Tu noc škubala sebou dlouho v pláči veliká tylrvová hlava
abiturientova, zaboŤená do podušek, a lomcovala sebou talt ho-
rečně, až to upoutalo pozornost staré Barbory, která namáčela
do vody s octem šátek po šátku a kladla je na to rozumné, žluté
čelo, které náhle, jí na podiv, se popletlo.

,'Co je ti, hochu, co se s tebou stalo? Vždyé jsi pňec maturu
udělal s vyznamenáním a za čtyŤi měsÍce pťrjdeš do Prahy.
Kdybych měla posledni košili se sebe svlíknout... jako že
jsem rozená Barbora Fantová... ,,Nechte mne' mami, mne vše.
chno bolí, a nejvíc tamhle světlo odnaproti,.. a ukázal bradou
na okno, kt,eq m se |ila záŤe ze,,zámku.., kde ještě svítili. Matka



100 šla a zatáhla záclonu; ale sot,va odešla, vstal Edík z postele,:
došel k oknu, rozevňel je a pil dlouho lrladov1fma, hladov;fma l
očima, z nic|tž stékaly občas slzy jako lrrách velké, to tvrdé '
a bezcitné, jak se mu zdálo, světlo odnaproti.

o prázdninách jezdíval Edík domrj a potulovával se kolem j
zámečku dlouho, pÍíliš dlouho bezrispěšně, až lrteréhosi dne :i
o prázdninách pňinesla mu tlustá, zamaštěná kuchaňka od Ví- j
dansk1ilch pozvání na ,,suaré.., j"k se vyjadŤovala chlubící se i
Barbora v celé uličce. To byl Edík jiŽ doktorem filosofie a kan- i
didátenr profesury; a v městečku hleděli na něho jako na váŽ- |
rrého kandidáta ženitby. Pohrdavé jindy měštky, matky dospí- i
vajících dcer, shlížely na něho pňívětivě a povzbudivě, kdyŽ se t
s nimi a s jejich dcerami setkával v měst,ském sadě ve Vodran- i
tech nebo na většíclr v;;iletech nedělních. Byla to náhoda? Byl j
l,o záměr? Jisto je, že Bertička byla stále svobodná a stará paní i
se rozhlížela zkoumavě ne již po ctitelích a obdivovatelích, .j
nybrž po ženiších. A t,ak pňišel ke cti i ten ,,riákej filosoÍ.., jak I
ho nazval švec Urbanec, kter;|- také domovničil u Vídansk ch. {
A tak se stalo, že byla k Edíkovi zdvoňilá ten večer i st,ará paní :!
Hermína, která trrinila ve své prilpudové velebě, nohy na tabu- il
retě, pod velikou, olejem malovanou podobiznou nebožtíka {
rytmistra, samá šĎťrra, sám vosk a sám knír. PoboŤil tehdy Edík {
ledy kolem srdce staré velmožné šlechtičny, ale mladou zdolati ],Í

Se mu nepodaŤilo. - ,,Nein' Mama, er ist ganz láclrerlich und j
unm glich,.. ušklíbla se za ním - slyšel to docela zňetelně ll' 
Edík, když se motal o prilnoci, opil;il všemi těmi dojmy, do $
rodnélro domečku, houbou prožraného l

Pak byl jmenován profesorem ve svém rodném hnizdě a po- fl
zvání do ,,zámečku.. se opakovala častěji a častěji. V té době $
Barbora neposluhovala již po domácnostech; širokou, černou, 

'|

zvarhánkovatělou sukni a dristojn1il, bohat;i, čern;f kapižon na lfr

sobě, sedávala celé dny v děkanském kosťele a ričastnila se váš- .fl
nivě života v rťrzn;fch bratrstvech. Zdálo se jí, že tím dosahuje {

:Í't'ffi ,l':l::: jllTl'jfi;::ixi'';lli; jJiil,*Hr'11ť".'il
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! *tu.'it o počasí, aby do něho nezapletla svého syna profesora.

l  ru dobu docházel j iž-Edík tfden co t1i lden na ,,zámek...
I r'eale pana okresního komisaŤe, bňichatého mužÍka riplrikové

l t"are a tučn1ich, stále zapocen;ich rukou, a vedle obstarožného

l tytt.ovitého pana soudního adjunkta, lrtěr;.i nemohl a nemohl

l ,. dočkat jmenování okresním soudcem a v rozLrŽitosti rval si

I stále vybledlou, jako v louhu vymoŤenou kozí bradku, byl jiŽ

I oprávněn;im nápadnílrem ,,milostslečenky.. rychle stárnoucí a

I tělnatějící, které obracel sv;ima dlouh ma opičíma rukama noty

I n" klavíru a držíval barevná pňadena bavlny, když je navíjela na

I o"n'ry' Ale to byly také konec koncri všechny jeho rispěchy.

I rrinšná bázlivost, s kterou vzb|iže| ke své modle, jeho komická
I postavička, jeho rozpaky, ' nichž se lehce zakoktával, to vše-

cko činilo ho směšn;i'm rr Bertičky. A tak to naposledy vyhrál
tučn;f pan okresní komisaŤ, tňebas nešťastnou náhodou měl
právě pŤed čtvrt rokem druhé nemanželské dítě s Kačenkou,
lrranatou služkou v domě, kde bydlil. Všichni věděli již o tom,
že pan komisaň je vítězem, jen Bdík, stále v mlhách, zasněn1i
janek z měsíce spadl1f, netušil svého neštěstí. A zeširoka ote-
vňel svá žabí rista, když bylo veŤejně prohlášeno zasnoubení
Bertiččino S panem Mti]lerem. Bledjl jako plátno pňišel k obědu.
Nemohl polknout ani lžice polévky, nriž a vidličky padaly mu
z rukou, slzy jako hrách stékaly po ustaranj.ch vyhubl1ich lících.

,,Považ, maminko,.. ňekl Barboňe, když nař doléhala otáz-
kami, ' 'ona Se mi vdává.., A za chvíli, jako by nejhorší neštěstí
ponechal si až na teď: ,,A ani u nás už nezristane! Mtiller je pŤe-
ložen do Chotěboňe a ona se tam odstělruje S ním... A opravdu,
Bertička se svym vznešenyrn orličím nosem a se sv;imi nadmu-
t;fmi rt,y vyrazila brzy loučímsk1il prach z obuvi své a odjela
párem krásnÝch běloušri na nádraží stňedem zevlující ulice,
plné bab a dětí' Ale stěhování trvalo cel1f t1fden a Ťídila je stará
paní v žlutém čepci, většinou z okna své ložnice. Frira za fťrrou
odvážela nábytek a jin;f majetek Bertiččin a pozornost, staré
paní byla tím tak vyčerpána. že si ani nepovšimla obvyklého
uctivého pozciravu Eclíkova a neopětovala ho. Star1i' domovnÍk
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102 a švec Urbanec, kter;i' také vyhlÍžel z okna, poděkoval mu za
ni. A zvykl si ho vribec jiŽ pozdravovat' toho ,,řák;iho div.
n;i'ho filosofa.., když pŤíští dobu Edík stále obcházel ,,zámek,,
Vídansk ch, kterJr nyní, po odjezdu Bertiččině, upadl jakbby
na dno vod mlčení a strnulosti. Ža|uzie v něm byly spuštěny,
vznešenÝ chlad se roz|éza| po zdech a odstrkoval drim ještě vÍc
od pŤedměstské pakáže, jak ňíkal švec Urbanec, kter1i se cítil
sounáležitostí ,,zámku.. a ošklivil si nyní svou plebejskou mi-
nulost právě jako své plebejské pŤíbuzenstvo, dosti rozvětvené
právě v této straně, ve čtvrti ,,na rybníčku...

Jednou v dubnu navečer, když se již sbíraly trnky a tňešně,
potkal Urbanec Edíka, jak zádumčivě a těžkomyslně, jako by
nepozoroval, že vzduch se vlní vfchvěji tepla a jara, jako za-
bloudilf pes bez pána, nějak osiňele a pohoŤele se potlouká
stále kolem zámečku. Šla s ním jeho dcera Božka, asi dvacíti-
let,á holka rus;ich vlasrl, pihovité t,váŤe, ohrnutého nosíku, vy-
čněl1ich lícních kostí.

,,Ale, pane filosof, proč jsou tak smutnej? Do života se musí
s kuráží, viď, Božko? Jí taky odešel milej, ale nic si z toho ne-
dělá. Musej bejt trochu kurážnej!..

Edík zvedl svou tykvovou hlavu s krátkozrak1ima očima
a hodně zb|izka, jako na brouka nebo na rostlinu, zadíval se
s piedmětn1fm zájmem na pihovatou Božku. Byla nyní na jaňe
jako posypána ciheln;im prachem. Co na ní uviděl? Jistě že ne
orličl mariatereziánsk1i nos Berťiččin, ale možná že tlLéž kraba-.
tinu rtri vzpurně vzdu{ich jako na své modle posud nepňeželené.

A setkávali se pak častěji a častěji v té uličce, vroubené vyso.
kfmi zdmi zahradnÍmi, pňes něž pŤepadaly větve tňešní, slív,
jabloní a meruněk; pršíval z nich nyní bíl1f sníh plátkri okvět.l
nfch až na dlažbu, skoro do pril cesty. Star , poněkud pitvornf
Urbanec, melancholickf, pňeučen;í pavouk filosofickf i ta
jaŤená, roztančená dcerka, kt,erá svou hybností a napjatostí své
pozornosti pŤipomínala mlsnou kozu, stále po životě
nou. Jednoho dne odpadl poéouchl;|r švec a oba zb1ivajtcí si
toho ani neuvědomili.

Tak se stalo, Že kteréhosi vlahého večera květnového nabídl

své dlouhé opičí rámě filosofického pavouka Edík Božce a vedl
ji Jeníkovskou a pak ChabaŤovskou ulicÍ ke své matce.

,,Co měl dělat?.. Ťekl rozšafně koláÍ Chamtiva a odplivl
velkfm obloukem z dfmky. ,,Byl to halt, jeho osud. Měl moc
rád ten drlm. A když ho nechtěla slečenka, vzal si z něho aspoř
domovnici."
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