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Když starf Jokl _ a byl to Óbr s hlavou tak holou, že se a
svit, hvězd mohl o ni tňepit - ve své koželužské zástěŤe a pách
noucí cel1i tŤíslem šel s velk1im plechov1fm džbánkem pro pi
k Zelené žábě, byl vždycky směšn;i: t,en kovov1il džbán, tňe
značn;fch rozměrri, vypadal v jeho veliké oráčské ruce v
titěrně. A stejně nepŤirozeně to dopadalo, když od Ze|ené Žá
šel ke Kotínkovi nakoupit čtyňikrát briček po šesti krejca
a jednou hoŤčice; jeho veliké, tňíslem zahnědlé llpracny{. opíral
se pŤitom o mramorovou poličku na pultě t,ak upňímně, že
zdá|o, jako by ji chtěly rozlomit. ,,Vajbrvirčoft,.. zasykla
ním mladá krámská, rozkošné bílé děvče. krev a mléko. kte
b1ivalo na plesích a pÍi bruslení sokyní dvou dcerek J
qfch. Znalo jeho hanbu, znalo i slovo, kt,er;fm si z ní pomáha
a ulehčoval ten dobráck;ir obr, spoutan]f a zaprodan]i sqfmi že.]
nami. Ano, byl to Samson, kterému sice jeho Dalila neustŤih
hŤívy, poněvadž byl již v dvacíti letech ;olysal;f, ale k
šlapal ml;i'nské kolo svého zotročenÍ právě jako Samson legen
dární.

V pětadvacátém roce oženil se tenhleten obr s drobounko
Katynkou, dcerkou měšéanskou, jak se pyšně nazyvala, a s ma.
jitelkou koželužny, které se, brihvíproč, Ťíkalo ,,Leipzig..; lé
ňečeno: pí.iženil se do té koželužny, a tím slovem bylo již na
čeno jeho závislictví, jeho jakési pŤíživnictví. Velmi záhy
ochočila Katynka tohoto dobromyslného slona, kter;i v ml

česko-německou. Byl ještě s tňemi jin mi chlapíky tovaryšem

u starého Fricka, kter;il prožil pňed Joklem stejnj. osud; i on se
pÍiženil do koželužny, i on byl zotročen dcerkou svého mistra,
i on, druhdy vlk, nesl nyní na svém krku psí obojek; i on b;fval
již pŤedmětem posměškťr měst,skjlch lidí, kteňí naz;Ívali koŽe-
lužnu ,,babím hradem.., neboé co svět světem stojí, rodily se
v koželužně jen dcery a vládly tam jen ženy.

Koželužna byla vždycky cosi jako včelí ril, jako včelí králov-
ství, v němž plnili muži rilohu trubcri; nebyli sice, když vyko-
nali svou povinnost, vyštípáni, nybrž skoro hťrňe: zotročeni;
a v tomto otroctví museli robotit nejen na Sebe' ale i na včelí
královnu, co pravím? _ na včelí královny, jimiž byly vedle
ženy i jejich dcery. odjakživa matka a dcery si v tomto domě
qilborně rozuměly a dělaly jednu frontu proti těm rrizn;im po-
tŤísněn m a zahnědl;fm herkulrim, kteŤí pracně vydírali z ne-
povoln1ich prasečích i hovězích koží chleba pro své rodiny.

Ale teprve Jokl nalezl k označení své vlastní bídy podivné
slovo ,,vajbrvirčoft.., drikaz, že byl filosof a že si své poníženi
uvědomil. KdyŽ nafintěná žena strojila v neděli odpoledne sva-
činu pro tlachavé sousedky a bábovka voněla na stole, u něhoŽ
nebylo místa pro Jokla, mávl star;f jen rukou, procedil skrze
zuby své ,,vajbrvirčoft.. a odcházel na dlouhou procházku k ryb-
níku; a když mu dvanáctiletá dcerka ponejprv dala najevo, že
páchne tŤíslovinou a nezná jemnějších zpťrsobri, i na tu pňíhodu
vzal své lakonické rislovi a vymazal jím ji ze své paměti, jako se
smazává houbou slovo s tabule. A kdyŽ ho po prvé pŤinutily,
že šel místo mladší dcerky se džbánem pro pivo k večeňi, i s tímto
zahanbujícím pocitem vyrovnal se t mž zpťrsobem.

,,Vajbrvirčoft.., to mu znamenalo zvrácení všeho poŤádku,
anarchii, riplné zpuštění. A to mu znamenalo dále: zde se nedá
nic dělat, to je osud nebo dopuštění boží _ tu se mrižeš zachrá-
nit jen ritěkem. Ale on ovšem utéci nemohl, protože měl na
krku obojek cti měšéácké, poněvadž si vza| za ženu ,,měšéan-
skou dcerku.. a ta mu stokrát denně pŤipomínala Ťetízek, na
kter1i byl uvázán. Ale tŤeba byl již velmi zotročen, nevyhynula
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vojákoval ve Vídni a jenž hovoŤíval podivnou hatmatilkou



112 v něm posud zcela touha Svobody. A často, lrledě za cikán
kterak mizejí v prachu silnice a stÍídají svá bydlišt,ě jako on
košile, povzdechl si z hlubin hrudi: ,,Ja, to je halt svobod'a.
A v těch chvílích se cítil naťolik myslitelem nebo básníkem,
jim až záviděl, těm psanc m a otrhanctim, on, počestn1i
měšéan z oupoňína.

Mladj' vyčouhl;f muž o ramenou poněkud dlouh;ich, kleč
vité chrize, blond;fn s modr1irma očima až trochu vodnatf
st,ál nějak rozklíženě a v rozpacích pŤed Joklem. Byl to PetÍi
tovaryš, lrterého měl Jokl zvláště rád, poněvadž tento pla
hoch hrával na housle tak teskně, až se rozezpíval i smu
zavňen1il v hrudi Joklově jako pták v kleci, a star1i Jokl pok
voval pÍemítavě lrlavou a mezi zuby drtil: ,,Ja, to je halt s
boda... ,,Ja, to halt z t,ěch houslí pláče svoboda, které ustňi
kňídla.. .

A když sl;fchal někdy Petňíka, jak to nabírá o figurálné
na kruchtě nebo jak jindy vyhrává sÓlo na nějakém dob
ném koncertě v městském divadle. nikdy nemohl poc
proč tenhleten hoch uvízl v jeho špinavém ňemesle, v tom
noucím Leipzigu a nepustil se do světa jako pňelet,avj'
Vždyé jeho píece nedrží na místě ŽádnJr ,,vajbrvirčoft.., krk je
je posud prost obojku, mriže si dělat, co chce.

,,Co chceš ode mne, PetŤíku?.. podivil se Jokl, čta z tvá
chlapcovy jakési těžké a trapné rozpaky. ,,Chceš vic lÓnu?,,

, ,Ne, pane Jokl,  pŤišel jsem vám ÍÍc... , . .  a po novém
koktání a zardění, ,,pŤišel jsem vám ňíc o ruku Madlenčinu...

Madlenka byla mladší dcerka Joklova, vytáhlé, osmná
žábě o špičat,fch uších, červen;ich krabat1ich rukou a zvláštn
poéouchlict,ví v zelenav ch očích; byla Lo táž dcerka, která
nila pŤed několika lety, že ,,fotr smrdí tŤíslovinou a nezná
slié mÓresy...

po stehně svou širokou dlaní. ,,To je hr za, co to mluvÍš' hochu.
Ale to nemriže bft' vždyť je to ještě... ain frac...

,,Ale ne,.pane Jokl,.. mínil Petňík, a jako by se škrtil pŤi těch
slovech, tak pomalu z něho lezla, ,,my se už máme s Maálenkou
rádi skoro dvě léta.. . . .

, ,Unsin.. .a já o ničem nevím, no halt uajbruírčoft. A ví
o tom mutr?"

,,To jest, my to budeme muset paní mutr l i  ňíc.. . . .
. ,Proč budete muset ?,,
Hoch zrudl a nebyl s to vypravit ze sebe slova.
Star1f jako by pochopil: ,,Na, das ist mír eine hajkle G,šicht.

A já tě měl, PetŤíku, tak rád; na, halt člověk nenÍ nikdv dost
moudr;f. A abys věděl, du bisi mir ein lock,rer VogI... iď ti tu
holku nedám. Ty... ty jsi víc takovej frajkumštj'Ťj než Ťemes-
ník. Sebereš jednoho dne své housle, necháš ženu ženou a po-
cigáníš se...

A star;i opravdu dlouho se vzpíral s atku Madlenčinu s Pe-
tňíkem' Ale ovšem: to by u nich nesměl b;ft ,,vajbrvirčoft..,
kter;i' tam byl. Muž u nich v Leipzigu nic neplatil. Byla to
onuce' kterou ženy jen sm;fkaly, jen hadr, kterfm vytíraly
prach' Stará si nakonec dupla na Jokla, a ačkoliv mu byla skoro
jen po pás, hle, ten obr tak pňivykl svému jhu, že kapituloval
dňíve, než bys deset napočít,al.

. ,,A tak si tady dělejte, k čertu, co chcete. Já vím, že jsem tu
jen páté kolo u vozu...

Ale na svatbu PetŤíkovu nešel, nfbrž vyšel si, svou rozkou-
sanou americkou lulku v stech, daleko za ňeku a vrátil se domrl
podnapil;f, což b1ilvalo u něho vzácnou vfjimkou. Dlouho ne.
mluvil na PetŤíka a mnohem později odpovidal na jeho otázky
jednoslabičně.
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A věci se vyvíjely, jak se vyvinout musely.
obojek byl vhozen na šíji ubohého PetŤtka a ŤetÍzek kovala
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,,Jégrle!,, vykÍikl star1f a v ridivu zapomněl se tak, až si



114 článek po článku, den co den, neznatelně skoro, avšak vytrval
Madlena. Už mu nezb;fvalo ani času na housle; tak dokon
byl zapňažen do v;idělečné práce na ,,mutrli.., na Ninu a
Madlenu. Pet,ňík se nepocigánil, PetŤík se neprokázal frajkum
št1iňem, Petňík zahníval jako scÍplá kočka v smradlavé zá
koželužské, den ze dne smutnější, tupější a vypelichanější.

,,Vajbrutrčoft zabi|a halt svobodu,,. mínil Jokl' když ho uvi
děl jednoho dne tak podivně pletoucího sv;lma klečkovitfmr
nohama.

,,Du schaust mir schcin aus,.. mínil sám sobě, ,,jako zmá
chan;f kocour."

Ale netušil, že posledními slovy udeňil opravdu, jak ňíka
hŤebík na hlavičku. Petňík byl již opravdu vymáchán a vy
ven jak náleží v městsk; ch ňečech a pomluvách. on již pod
po starém Joklovi plechov;f džbán a pletenou tašku, s k
chodil na nákupy.Zanim již, a ne za star;im Joklem kuckali
lidé smíchy, cedíce skrze zuby ne slovo ,,vajbrvirčoft..,
slovo ,,Madlena... AŽ jednoho dne jeden dělnick v;irros
kdyŽ se potácel po sobotní v]iplatě podnapil;i'ulicemi a když
mu PetŤík na svJ'ch klečkovit1fch nohou dosti rychle nevyhn
stŤíkl po něm jako slinou: ,,To je Laky jeden Madlenin...

Jako by ho vzal někdo holí po hlavě, tak bylo Petií
V očích se mu zajiskŤilo, desítky drobn1fch náznakri a nápov
splynuly v jedinou ohnivou čáru, která se mu zdrhovala
hrdla jako smyčka, z níž nebylo vysvobození. Ano, byl
jeden Mad|enin, neboť Madlena měla jich již víc. Toto
faunisko opíjelo se muži jako jiní lidé koňalkou. Pelešila
s nimi skoro již na silnici.

Starjl dlouho nic nevěděl, až jednoho dne utekla s potuln
šlejfíŤem.

,,Na, tohleto je pěknjl aajbruírčoft,.. a uplivl se daleko
plot do zahrady. To byl jeho filosofick a zcela stručn; pu
za celou historií. Vážil vic než cent a nikdo jím nepohnul.

Star; , nyní již na v měnku, hleděl tupě pŤed sebe celé
diny, vyhaslou lulku mezi prázdnfmi dásněmi.

Až jednoho dne dohasl skoro tak rychle jako jeho lulka.
Leže| ce|jr den natažen na posteli, své temněhnědé, v t,Ťísle vy-
máchané ruce jako mrtvá vesla položené vedle těla; až k večeru,
cILé, že se blíží jeho hodinka, zavolal si PetŤíka:

,,Nichts fiir ungut, .PetŤíku, ich hab,s uorausgeschauÍ. Věděl
jsem, jak t,o dopadne; a proto jsem ti ji nechtěl dát. Měl jsem tě
na to moc rád...
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