
168 Požáry

I

Bylo to ve čtvrtém roce té dlouhé války, která ne a ne skončit.
Jako by nechtěla odejít, pokud nezchromí hňíšného člověka hriŤ
než vlačihy nebo aspoí neobsype ho prašivinou a svrabem jako
posledního psa. Několikerou vlnou pŤevalila se již pňes toto
staré město se starožitnfm jádrem, z néboŽ trčel kostel svatého
Martina jako st,ará blyskavá pavéza, a s nov1imi prťrmyslbv1imi
pňedměstími, která vznikala paprskovitě v poslední době ko-
lem něho. Městečko plenil jednou pňítel, podruhé nepŤítel, ne-
bylo v tom žádného rozdílu: plenil pokaždé jako nenažranf
dravec. Všecko bylo dávno vyjedeno, ohryznuto, ohlodáno,
neboé člověk již dávno se stal myší a páchl jako myš zeminou
a plísní. ohlodával kriru dubovou a bňezovou a syrové obilí
byl by si nejraději nastňádal do torby jako sysel. VaŤenému
jídlu skoro již odvykl a syrová Ťepa jako by mu chutnala nej-
lépe.

Byl čtvrt1f rok války, která jako by nechtěla a nechtěla skon-
čit,. Lidé se z města rcz|éza|i jako švábi po venkově a žebrali
drim od domu, statek od statku, a vychrtlí psi št,ěkali chraptivě
do horkého léta, které nemělo vody ani pro člověka ani pro
rostlinu. BylJi venkov pecí, stala se z města v;fhe . Stále horké
vlny slunečné rozlévaly se po krajině a pražily všecku zelreít;
ale v městě vrstvily se nějak na sebe a pronikaly vysoko do
vzduchu i hluboko do země jakési ohnivé komíny nebo sloupy.
Pro vedra nemohlo letos obilí ani vymetat a bylo plné námele;
ovoce pršelo pňedčasně se strom červivé; na kostele svatého
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své barvy v ja\isi chameleÓnskf škleb.

A v t-omto horkém létě, kdy nebylo vody k hašenl, .stále
propukaly požáry, nikdo nevěděl jak, stále stáIy v nocích na

olá,' oi,',i ;"tá krvavé metly. Hladoví lidé, jakési stíny lidí

bfvalj.ch, -atony jakoby bez kostí a. kloubťr, jakoby chumle

stínťr a mlh, sotva áopaaii na loŽe a zdŤímli prvním snem, byli

burcováni šturmem.,ěž,,ého,lterj' troubil a bouŤil ze své hlídky

svatomartinské, jako by troubil k poslednímu soudu. Jako by

se kusy kovu oclárolo.,ály od jeho trouby a padaly roz,žhavené

lidem na lebky. A lidé ,'í.,'"tk11'.h nohách sbíhali se dlouhymi

z"ri*i poskoky jakoby k nějakému pekelnému reji, měli vy-

"r,.tta 
bed"a pi"pa'"oá zástěrami sv1ich žen, jak je rozespalí

chytili, a někty- nasazovali si i čepce sv1ich manželek nebo

r.""r.,,rily svj.c}r děcek. Byl to rej maškar, kterjl se obyčejně

il."**y,t,,e rozbíhal kolem ohně, neboé jej mohl krotit jen kŤi.

kem, kletbami a rouháním - modliteb již dávno zapomněl _

" 
to,ryty opravdu prostÍedky málo.ričinné. Ale oheri, jako by

* j." or.i. ao něho pŤilévalo, plápolal tím divočeji a vrhal tím

..ztetrte;si'od1esky po staré radnici a po Žebrech starého kostela'

jJ" ly se to oď slarj.ch zbrojí odrďžely jiskry z vj.hně kováŤ-

ské. Vítr hrrizy běžei skoro každou noc po zpocelÝ:t tělech

mužrl a lepkavém mase žen, které spaly u nich, a ježil chlupy na

jejich tulecrr; jen děti ležeiy zamodralé s nadmut mi bÍíšky

" 

.i"ko 
hlušci, kter ch nevybouŤi :i:. "" 

světě. obracely leklé

rybí oči spíš do seďe ,,ež na sve okolí a jeho věci, a ve sv;fch

kolébkách nebo pos||,lkách, nehybné, vypadaly jako mrtvé

oi.al,",,e rybky, které plovou po proudu' neseny vodou.

Vítr šílenství honil..Lě,t.*" stáčel se.a propadal se kaŽdou

chvíli ve víry, v nichž mizely poslední tŤísky rozumu a soud-

nosti. Rval a unášel clošky že stŤech i staré dědovské modli-

t.l"r r."ir'y a obluzoval jako blín slabé hlavy na vychrtlych

tě lech ,odŤenfchdonemožnost iu tažen miŤemeny,zb lb l j . ch

o*.".',y.*i souložemi nebo zastavenym'. -"1'.:::':emi, vyši-

nutfch z dráhy nepoŤádkem časri i rozvratem hmoty. Lidé i ve



1?0 dne se motali jalroby v závrati a lidem i v poledne se zdálo, Že
pod nimi tančí pŮda; veliké čt,yňliranné kameny na rynku že
cht,ějí se vytrhnovL ze země, drobné plamínky že jim olizují
paty a nutí je do běhu šílenějšího a šílenější}ro. Nákaza z vy.
bičovaného rozt'ratu, šílenství z dlouhého odňílrání Žaludlrri
i varlab rcz|éza|y se jako houba po domech, jejichŽ trámy zdě-
ravěly a zesedly se do sebe, ztrouclrnivělé piisni. Sbačilo sebe-
nesmyslnějšÍ slovo a věňilo se mu; gesto vržené do prázdna nebo
pěst sbalená nesmyslně po větru, a běželo se za nimi, jako by to
byl směr a cíl.

Lidé pŤi požárech jako by byli stiženi motolicÍ, vedli si bez-
hlavě a zbrk]e; protože jedli většinou trávu, slábli na l.ozumu
a nedovedli včas ani vyhnat clobytek. obyčejně zachraĎovali
dňíve staré krumpáče než peňiny, vynášeli tár'sle postroje a ne-
chávali se udusit, koně v konírně; a nejčastěji ponin"n s prázd-
nÝma rukama, zalomen;ima nad hlavou, nebo se chechtali do
plamenťr jako opilí nebo zblblí.

Stalo se, že baráčník Jandourek, kdyŽ mu ]roňela chalupa'
tleskal jako šíleny k praskotu ohně, luskál prsty a chtěi mermo-
mocí tančit. Snad dostal svatého Víta, mínila v1;iměnkáňka Tva-
rožková. Jin;Í vylezl na strom a prozpěvoval ze starého ohma-
taného žaltáŤe modlit,by proti moru a válce a chtěl mermomocÍ
skočit do plamenri jako pry oběť na usmíŤenou. Jakási] zvlčilá
dravost padla na lidi, sálala jimz oči, byli hotovi poŽíra| Se na-
vzájem. Moci něco nebo někoho rozsápát' moci za"1;t clrápy do
něčího teplého masa' 

?ž by krev vyt,ryskla, jen to, zclálo se, by
jim ulevilo. Nerozuměli těm metlám, kt,eré le mrskaly, nechá.
pali smyslu ran, které na ně dopadaly a je krvavily; a jejich vy-
děšené zviŤeci oči, zapálené a zhnisané, jako ry ne"aor.y Se roz-
hlíŽely po nějakém kozlu obětním, kter1i by sĎal jejich viny
a kterého by molrli ukamenovat rrebo vyhnat někam na poušť
rrebo jinalr utrápit. Jen t,o, cítili, mohlo ry .ii- ulevit, jen to
molrlo by jim vrátit rozum tak dlouho zatemnol;1 stínem, kterya
vrlral na ně ďábe]skÝ běh věcí i časri.

2

Icík, iak mu ňíkali, bylo bezbranné hrbaté Židě podivně kŤi-

v;;ich nožek. Byrtlilo v ghettu u staré židovky hadrnice, která

se 1ro ujala, když je našla jednou povržené pŤed prahem svého

domku. ByI strupat1f jalro rnuclromrirka a spíš se vi]rlal než stál

proti staré, nízké synagÓze, lrluboko do země zapadlé, jakoby

zastavené ještě do starších geologick;fch vrstev nižší roviny.
Icík se víc piazil neŽ chodil, ačlroliv mu bylo již šest let.

A skoro rremluvil, jen krátké skňeky divu a radosti r'yrážel

ze sebe, kdykoli pňed ním vzplál živou barvou lesk věcí, záňe

zlata, stŤíbra, těžk;ich kovri nebo se zamihl bleslr starého dra-

hélro kamení. Nemiloval ani lidí, ani rostlin; a ze zvíňat měl

rád jen plazy s barevnymi šupinami a neiraději s kovov;ím les-

kem po těle.
Již jako nemluvně odlupoval slídu ze skály tam clole u po-

toka, pod hradbami a skládal z ní doma celé šupinaté ]rober-

číky, které hltal sqim zrakem. Nemohl se odloučit od toho

kočičílio zlata, jak ňíkaly děti tomu nerostu, a brával si je i do

post lky a hrával si s ním, dÍíve neŽjusnul._ 
Celé dny dovedl sedět na prahu pŤed domkem a mhouŤit oči

clo slunce, kt,er1im byl pÍitahován jako magnetem. Nemohl

vidět ohně v krbu ,'ěbo.., plotně, lámpy za oknem, ano ani

lucerny v stáji, aby se k nim nepŤiblížil užasl1i a jako zmámen;í.

Byla to lidská mtira, která jalio by si musila opálit svá hedvábná

wiata o oheĎ, sl,ťrj co stťrj. PŤed synagÓgou, když byly svátky

a lrdyž z nitra šlehala záŤe sedmiramenného svÍcnu a lrdyž plno

jinjlch svět;.ilek olizovalo ji z vnitra i z vnějška, vydržel stát

l.to r'oai''y ponoŤen do sn . A stejně tak rád měl kostel sva-

tého Martin", todyz jeho gotická okna rozkvetla v krvavé kar.

mínové rriže, nasáklá z nitra svibem plamínkťr a záíi světylek,

a zardívaly se pak v nich vybledlé rány star1ich světcťt 1 
-u-

čedníkú jakoby osvěženy novou krví. Tu jeho ridiv zalil jej ce-

lého a vyraziÍ z nělro mocn1im plápolem. Snrál se chraptivě

a tr}raně a vztahoval kňečovitě ručku po celé katedrále, jako by
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1?2 to bylo jedno 
l::"':: 

.J:'y]|" a 
-jako by si chtěl na něm ohňátsvé studené ručky nebo oči; .,"bo podi"ná h.ačka, kt".ou by

;:$f';]ť.Í;. 
u'''u.. 

" od"é;;;;mri, aby si s ní *lnt ,,""us..,
Byl to podivlr;f skiet žabích rist,. neobyčejně dlouh;iich, pa-voukovit;Íclr rukou a stejně 

"vlasini chromo "nozky, 
iejíž zkňi-vené prsty ou."^o'].{ jako ptačí p"*t. il;;'; .i o1.;#"' v sta-rém, poloslepém kame.'i,.,,yp"á"l ,,e .,,ém usmoleném oděvujako kobolt nebo perkma,.iáát, it""y sem zabloudil neznámoodkud a neznámo proč'

d'iié'i#'1 ť'.t.#J:.i$,'s,f :liŤÍ.li,ilT:*':Híil:papírem polepená okna jizby, ,, ,.íž spal, vysty]al travou a ka-meny' kapradím a píslrem, "árv 
.. tam co nejlépe líbilo jehohostrjm. {Jměl ie.ochočovat: r i" , i i , ' ' . i  mu po rukou, lezl i  poklobouce, trtouát i  p" r." lato "ŇÍ"i 'u" '" l  . .  

"k;; 
od nich,ani když se plazil'na procházky"""lo se odvlékal do města.

H]:l. 
je v záriadŤí i ; k";;;í i. poa kloboukem ,-,.no poa

Kluci mu ňíka]i muňí noŽka pro ten jeho chrom1i paňát, naněmž stále nosil hadňík 
" 

.,ějaká b]a"evao punčochy ,,"bo 'i,'o,,strakatou onučku..^t^1k"..bl 1r pr1r..y""l svrij zkňiven1f-, zpotr-o-ňen1i hnát nebo sirad nějakou ogI.ti.,ou ránu na něm.I(dvž ho tak viděI jednou r..ffi ' iy.ikus Hlaváč, jak si hrajena jaňe, hluboce zamyšlen;Í 
" 

a.l"r,"..aepňítomn;Í, s háďat,ya ještěrkami v městském pr 
"po, 

'",in..ir se nad ním a potňásalnad ním dlouho svou velikou ly.ou lebkou . iltě",',,', ou.l-láry. Pak se Pošvihl .""' š;;";í;; n" tučném l;1itku a mc{lea mlaskavě pňevalil ,'a svém k.á;Ř; tučném jazyku tuto ne-lákavou prognosu] ,,TY klukrr .-""ái",,a, jako bys ani žid rre-byl '  Kšeftsman Z.tebe do .. . t i  ;;;;de. Js i  takovy zjevenec,
:::-"ui 

v,'lezlé. jako žába, 
" 

.";j.;J;ednou pŤejede v z a roz-placne ialro horkou buchttl nebo to nějak1i uličník strčí z hráze
.Ť;l..]iii.a 

utopíš se tam j"k;k"d..iloily. t'k č;.t".uděIat

Jednou když tak Icík zevloval pňed kostelem svatého Mar- 173
tina planoucím o Boží lrod letnicoqf jako jediná svíce, po-
horšil nesmírně tetku Pňedměňickou, vysokou kostnatou bábu,
která se, velik;ir nebeklíč v rukou, pádn]|'mi, kyrysnickjmi kro-
k;l hnala do koste]a' Div o něho nezalropla. Modlitby vypadlr.
jí z rukou, a když Se pro ně zdvíhala, povšimla si pociivně oškli-
vélro mrzáčka a pochopila, že je to žídě. Co se tu motá ten ži-
dovsk;i panchart kolem kňeséanského kostela? Chce jist,ě zftopiL
nějakou nezdobu! Možná krást, možná, že vym;fšlí nějakj' jinf
podvod.

, 'Co tu črrmíš, ty smradlavé židé? A jaké má vykulené oči. ' .
jako žába ! A uslintan.Ý ie jako stará bréca!.. A aby si zdrivodnila
nějak tyto odsudky, dala mu do zad buchtu. Ale jaké byto její
pňekvaperrí, když hoclrovi vypadly ze záĎadŤí dvě krásně ma-
lované užovlry, které se na zemi rychle pohybovaly směrem ke
kostelním dveňím.

Pňedměňická se rozječela lekem a ziostí.
,,Koukejte lro, tolro vyjevence ŽidovskéiioI Vždyé on nosí

s sebou jedovaté hady. Chceš nás ki.eséany otrávit?., A hnala se
rukojetí cleštníku po háďatech, která se plazila nělrolik krokrl
pňed ní.

',Lidičky, lri-eséané, slyšeli jst,e to kdy, viděli jste to kdy? Ta-
kovou jedovatou havěé nosí nám pŤed boží drim ten Židovsk1í.
usmolenec. Beztoho jsi s rohat11im v spolku! Jinak by tě tako-
véhle kejkle nenapadly... A od té doby znenávidě]a si Icíka
z]ou nenávistí. Kdykoli ho měla potkat, opsala velilr;f oblouk
a uplivla se několikrát pŤed ním. Jindy mumlala zaklinadla nebo
nadávky, jindy mu hrozila rukou, jindy div Se na něj nevrhla
pěstí.

A brzy dolrázala t'o, že tento neškodn1|. snivec, tato spíš
barvitá zajímavá věc než člověk, toto pril dítě, pťrl kobolt, ten
liousek mythu, kter;í sern byl zanesen brihvíodkud, ten po-
slední pňežitek nějakého starélro pňedhistorického lidst,ví, byl
nejvíce nenáviděn v městě. Naráz byl každému co nejodpor-
nější; a každ1f, i když jím neopovrhoval, pokládal aspofi za



174 slušné c]rovat se a tváŤiť se ta]<. jako by jim opovrhoval. Takováje síla konformity v mal;ich t'"o-adáci' liaj.)rc1 Člm mengi,tínr liouževnatěji spjatá a spletená!
Ale Icík, zabran;7 

"cela áo sebe, nic o t,orrt nevěděl. Živottekl kolem něho jako široká mámivá ňeka, a on seděl na bňelrua v tupém zasnění patňil do hrv ieho vln 
" 

J; ;fi.ysk jehobublin; a neměl 
" 

.'ěho ,ic n"i barvité odrazy jeho povrchu.A ani ve Snu net,ušil, že tato ňeka se mriže jednoho dne zakalitlidskou nenávistí a r,zbouňit až od dna iidsk;Ím irněvem a Jid-

;[""1 
lstÍ i liclskou zlobou, vystoupit z bŤeh! a ohrozit jeho

Věstí požár jako rosnička déšé. A já myslím, kňeséané, že iro 175
i dělá' S tírn klukem to není v poĚádku, ten je jistě s cláblem
v spolku. Já myslím, že 1,o neni ani lidské dít,ě' PodívejLe se jen
na ten jetrro paŤáb. Snad rná na něm i blántr jako vodník...

A den potom, když se sebměIo a když trna, dusná, pril svě-
télkující, pťrl hnilobná tma padla do polí, odešla Se Svou kama-
rádkou Poveišilovou cJo \rodrant do IaSoVIrYr ]rde Žila stará
čarodějnice liorejtor'á.

Namazaná psím sádiem seděla souchotivá bírba vysoko
u stropu mezi čern;lrni tránry, poloslepá jako sova' černé vlasy
speklé na skráni' kolozubá sta vvceněná na pňíchozí.

Pňedměňická poclala jí nějakjr mal;1i pŤedrnět v papírku zaba-
lenjl. Korejtová rozdč:lala v peci oheů ze zvláštní trávy a ze
zvláštních dŤívek, které měla navršené na pekelci; bylo to zá-
zračné koňení, byly to větvičky z tajemrr;fch kei.ri, které nasbí.
rala a polámala noc pied svat;im Janem Kňtitelern.

Když plamen mocně vyšlehl a zadul do komína, jakoby roz-
dmycháván nějaltym zbloudil;im větrem, vhodila do rlěho ten
pňedměť, kter;i jí podala PňedměŤická.

oher1 jej olízl, ale nesťrávil, neboé zatím vlna jeho klesla
nízko, až na sám rošt, a zhasla.

Bába vytáhla jej neporušen;i z peci a podávala jej Pňedmě-
iické. Byl to pramének kučeraqfch vlasri lcíkov;ich, které mu
tajně odsti.ihla jeho nepŤitelkyně, když si hrál, jako vždycky
blaženě zasněny, se sv;Ími plazy.

, ,Je to j istě on,..  zamumlala čarodějná bába. , ,\ržcl1,é to vi-
díte: jeho vlasr i  se nedotlr l  o lreĎ!..

4

Tentokrát to bylo zvláště s]avné. Bylo v druhé polovici
Srpna' všecko jeden jedinjl troud; stačila jiskra a všecko hoŤelo
jako věcheť.

Bylo to rr Strausťr na Lysoborském pňedměstí. Straus, to byl
bohaty Židor's]ry nájemce dvor ; a jako by oheř věděl, čím je

3

Teď v t,om troudném létě, v tom žiznivém srpnu' kdy ne-ustále lroňelo, bylo lcíko.vi rlobi.e. Byl ve svém živlu. ohromnémasy tekuté]ro zlata vlnily se tak často pi'ed ním a zpívaly ta-je11ou.piseĎ slávy a 
.rrrdy 3"" 3"*u srozumitelnou. PŤi všechpožárech byl rrvní..Icik. .rako by se nemohl dost na ně vyna-dívat, nemo]rl se jich.dost nasytit' nemohl se jimi dost opít.obskakoval je jako vyjeven;i, trturoce ao ."r" po.'oi."v,í.-*lvážnjr,liturgicky -j],i]"T,iě, jako }y provozoval nějak;í taju.plnjl obňad nábožensk;í.. Roztairoval švé hubené pavouči ruce,ltapÍnal svrii ubohÝ zchroml1ii paňát, jako by chtjl ta;;i; kolo,jako by se chtěl 

"apnout do.k..,i 'u s ii,,ymi, pňelít do jejich silněj-šíhoa mocnějšího 
"{lTu, utonout 

" 1.;"l"r, extatickém zoufalství.
,,Hergot, kruci, kluku' židovská,.; vykňikl j"d.;;.d" ;]schlostňíkačky, která pracova.la naprázj''o, .t""y Vodrážka, ,,jdi dál,

pT -ě 
t1T 'u mou duši noáim a uškvarim tě jako škvar,ek!..A jinf velik;i chlap, odháněje ho ranami, Ťval do dujících pla-men : ,,Yždyt, on, kluk žiclovská, snad má z toho radost! Snadse nám kňeséanrim posmívá.!..

,,r ne,.. zasvkla stará Pňedměňická, která se nyní plazila zaIcíkem stejně vornu jako jeho .tí;. ,,i;., hdičky, ten kluk vÍ užden napňed, kde bude hoňet. r"" 
"r. 

ly to moh prorokovat.



176 povinován takovému bohatému, mocnému pánovi, dal si zvlášé
zá|ežeL' Jeho kŤíd]a vlála mohutněji než jindy a dul z nich liork;';
vítr, kter;i bil lidi po tváť.ích, jako by plachtou fofroval nebo
prsty lískal. Lípy a oňechy na cestě' která vedla ke dvorci, zčer-
naly a doutnaly, ]istí se zkroutilo do drobn;i,ch kornoutkri,
které chvtaly jiskry jako do dlaní a podávaly je dál.

Lid, kter;i se selrnal k požárrr, byl dnes 
"vt"agii. 

zv|čilrj, a roz-
jíven;í.. Již čtrnáct dní nebylo pť'íc{ělu ani nej}rorší otrubové
moulry, již ijlden neviděly ženy ani shnilélro bramboru. Muži
nepňišIi ani s dobrou vrilí hasit, pňišli se jen popást na cizím
neštěstí. Straus nebyl oblíben, poněvaclŽ byl čein} činit,el v ko-
misi, lrterá rozdělovala poslední zbytky 

"zkazei5,ch 
potravin,

a poněvadž byl viněn z tvrdého srclce a z lichváť'stvÍ. Lidé se pňi-
hnali jen k divadlu, pňihnali se jen jakoby r,yrobit jisté mnoŽ-
ství }rysterického rozčilení, napásť se na něm, opít se jím jako
nejhorší koňalkou, po niž padneš k zemi jako mrLv]f a usneš
jako kámen pod vodou, bez pocitu'  bez pamět, i

Náhle vyletěl ohromn;i snop žhaqfch jisker z požáru a \rze-
drnul se ]r obloze jako nesmírné clrvoštěi a v 

"y"t.t;i"t. 
ranáclr

za sebou vyst,ňelovaly stále nové v;Íbuchy z plame.'",i.
Byla to mouka, jejíž zásoby měl Straus a irterá nyní clrytla.
oči lidÍ, kteňí až posud tupě pňiirlíželi, zaleskly se h,'ed ,,"",'.

šením a vztekem, jako bys do nich alkoholu nálil nebo atropi-
nem jich rozšíňil. Nějaká podivná hadovitá vlna prolétla roz-
pt;itlen]fmi skupinami a naráz ztavila je v nějak;f záiadn;i Ťetěz,
kter m jako by se hnal elektrick;i' proud 

"*iit.e 
síly a t,oužil po

vybití.
,,Hele je, Židáky zatracen;i! Mají

roku není nikde ani ždibec zadinr,.
abŤiz, pečeme zLoho placky, ze by
pyt le mouky!"

,,Nechte hašení, lidičky!.. (Ale vpravdě nikdo nehasil.) ,,Nech- 17f

te hašení, lidičky! Ty potvory židovské za to nestojí. A pojdte

na židy, do Meislovy ulice! Nejdňiv k starému Salomounovr

Becherlet,i, tam jsou sudy koŤalky a cerbuláty a sardinky; jsou

toho hory a plesniví to tam!..

,,Vybíjet, rabovat!.. hlučí to zástupem.

Á riae, jako by jim bylo dáno k tomu komando, odskakují si

domri pro podávkY, Pro vidle, pro sekery nebo pro lopaty a pro

""p1' " 
ženou se jako lrust krupobitn;i mrak směrem k syna-

go'e. Ho.t.á země od niclr duní, iako by to bylo stádo hŤebcti.

olo". zabl;fskne se z toho nahá šíje nebo rrahá noha, vyskočí

blesk želez,,é l.o.y, zaŤičí kletba, zaječí Žens\il hlas, jako by

vykvikl z pŤedráždění nervového nebo z hysterického zalechtání.

Icík osámotněl. Vyjeven;ir, s vypoulenym zrakem, s utajen;im

declrem zíral pňed sebe do ohně a nemohl se dnes ani vynadivit

těm pňekrásn;Ím čárám a figurám, které tvoŤil, tomu žárovišti,

kterď se vlnilo pŤed ním jako ohromné d.imné jevišt,ě mihota-

v;ilch stín , těm duhov m, magnesiov1fm zrovna obloukrim

a vodopádrim a vodotryskťrm, které se pňedly a tŤepily Zrovna

hudebně v té žhavé lávě.

,,Koukej ho, má muŤí nohu!.. zaječel náhle za ním sípav;f hlas

jeho nepŤíielkyně. obracela se ke své kamarádce Povejšilové.
- 

Trvaio hodnou chvíli, neŽ si hoch vťrbec ty dvě ženy uvědo-

mil. Teprve když Povejšilová jela mu svou železnou pěstí po

',o"", .,],t,hl se ze svého snění a chtěI pŤit,áhnout nohu k tělu,

schoulit se do sebe jako ohrožen;ir brouk.

, 'Ukaž, kluku, pazour!. .
Á vzt,elrlá ženská ruka str}ria poslední cáry barevného ha-

dŤiku z jeho ubolré churavé nohy, na níž zamokvala bolestná

slizovitá rána.

,,Má muňí nohu!.. zakrákaly obě dvě ženštiny jako staré di-

voíé v.ány nad bezbrannym zajíčkem na lánech mrazivého

sněhu zimním sluncem politého.
SkŤek jejich pňivábii dva otrhané chlapy, kteŤí se. tu ještě

opozdili pri.pozí.u. Hlad a vražda svítt jim z oéi, zvl'č1lá suro-

' mouku! Mají mouku! Čtvrť
žereme trávu a kriru z dubii
to prase nežralo, a tady jsou

,,Potvory židovské! Ty ji dovedly poschovávat!..
A nějakf siln1i chlapík na kŤiv]ich hulánsk;1ich nohou vydělil

se ze zástupu, rozkročil se do celé šíňky, černá chlupatá prsa
vypadla mu ze zapocené špekovit,é košile.
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178 vost rozceťruje jim dásně, z nichž se bljlskají ostré špičáky.

,,Žid,žid'je to! Jen tam s ním! S židem do židoviny!..Avšiclrni
čtyŤi rvou vychudlé pavoučí tělíčko' bránícÍ se kňečovit-Ým
škubáním, a vrhají je do roztaveného žároviště.

Krátkjl ston, kter1i zmlká pod zesouvajícím se, prohoňel--vrrl
trámovím.

ZaviŤi divok1f kotouč jisker a plameny se otevrou jako hrob'
kterf pňijímá rakev.

J

Zuhelnatělá mrtvrilka Icíkova vyčuhovala druh1i derr z ru-
moviště požárového. JejÍ chromá nožka trčela jako ptačí paiáL
sražen;Í navždy k zemi, kter;i nikdy již nevzlétne.

A jako by bylo této oběti malého židovského skňeta tŤeba
k usmíňení nebes, požáry ustaly. Tak to aspoů zapsal starou

tÍaslavou již rukou a švabachem do knihy pamětí místní kro.

nikáŤ, truhláí Antonín Záhubka na Podsvětí čp. lz5. Měl ně-
kolik latinsk;ich tŤíd a rád se vyjadňoval složit m kniŽním ja-

zykem, vzdělávan1iim na pňekladě Tita Livia'
Zača|o pršet. Druh;Í den zatáhlo Se nebe, piišly dlouhé pocl-

zimní lijáky, trvající t$dny a t;fdny; a rychle ulily oharky z ne-
blahého požáru u Strausli.

DodaÚek




