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Šustrprincezl

Išněži a vojáci dě]ili se o život krajského měst,a na národ-
nostním rozhraní. Sídlo podmaršálkovo a biskupovo mělo něco
z karakteru černé i z]at,é velmoci. Do zamlkléiio biskupského
paláce a dvora zapadaly vŤešt,ivé zvuky trubek i víňení 
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z nedalekého cvičiště a zaléhaly i do kostelri v čas pašijov;f. Ale
jinak šel obojí živel, vojensk]f i církevni, klidnď vedle-sebe,
spl;fvaje jen o velik1fch svátcích, jako o vzkňíšení nebo na Boží
tělo, kdy poddristojníci s nasazen;i?mi bodáky t,voĚili čestnou
stráž kolem baldach1fnu biskupova a setniny vypalovaly z pu-
šek rachotivé salvy.

Na pŤedměstí, mezi nízk mi domky, vět,šinou šindelov mi
nebo i doškov1;imi, zdvíhal se st,ar1,i barokní klášter, podobnější
pevnosti než budově církevní. Hrdě se t)ičilo a vysoko jako loď
plulo nad drobn;fmi domky rustikové stavení, k němuí se pou-
tal větši zájem obyvaťelstva než k paláci biskupskému. o bii}ich
kněžích, o jejich bohatství, učenosti i milostn1fch pletkách, ať
skutečn;ich, aé domněl1fch, vypravovaly ." 

".ié 
legendy, ačko.

liv málokterá z žen pronikla do nitra klášterního. 
"pr.a 

iltast"-
rem nejmenší a nejvíce roztrhaná a zanedbaná chalupa patŤila
ševci Vařousovi _ jedno z mála česk1;ich jmen v tomto )něm-
čeném městě.

-_ Byl to nejpitvornější pat,ron, jakého si jen dovedeš pňedstavit.
Na vysok;fch kÍiv1i?ch, hulánsk;1ich nohách seděla ma]á suchá
ptačí hlava, jakoby sĎatá se šibenice, s dlouh mi pňevislÝmi
vlásky jakoby deštěm vyplaven;imi. Jako by n{.ak1f.opiljl brih
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nalepil na sebe t,u dvoji prllku těla, tak málo spolu spiizněnou,

1uk r znorodou. A opravdu: ty dvě prllky pňely se spolu ne-

ustále. S těma nohama nemohl sedět u verpánku a s tou malo-

rnozkovou hlavou nemohl jednat, podnikat, obchodovat. Byl

to trapn;f smolaÍ. Provozoval devatero ňemeslo, které neustále

měnil; teprve desátému, bídě, zťrstával věrn;f. Jeden čas koĎa-

ril, i"d"'' čas šindelaÍil, nejdéle ještě karbanil. Činil, co musil,

ale co musil, bylo jaksi zbytečné. A doma zavazoval neu-

stáIe, vypl uje sq;ima kŤiv ma nohama mnohem více plochy,

než kolik pŤíslušelo té drobné hlavě, kt,erá jako by volala po

ptačím trupu a po kleci. Jeho krásná žena, kdykoli šla mimo

něj, nazdvihla z opatrnosti sukně a odtáhla se rameny' jako by

šla kolem močidla a bála se z něho nádchy, nebo alespoĎ kolem

nedostaveného domu ještě nenatŤeného.
Byla čirá záhada, jak pňišel tenhle zpitvoňen;i zmetek k své

Ženě, snad největší krasavici v celém dvacetitisícovém městě.

Byla t,o žena lvice. Postavy prostÍední, měla velké sršivé oči žen
života lačn;fch, tÍebas se jí již kolem tňešůov1ich rtri r1isovala
první tucha zatrpklé vrásky z životního rozčarování. Její smysl-
nost a vášnivost pobuŤovaly kdysi město; to v době, kdy byla
počata Truda. Krátce po jejím narození jako by však pňešla
tato vášnivost do jakéhosi Ynírnějšího pásma diskrét,nosti i spo-
lečensky pťípustněj ší.

V té době voněla již paní Gréta levandulí klášterního prádla,
vŮní, které tak dobŤe odpovídal její risměv, nyní pravidelně již
posmutněljl. Po městě se šuškalo, že si ji oblibil páter inšpektor
a po něm ji p.y měl děkan a po něm jeden kaplan. Ale paní
Gréta hrdě tfčila svou hlavu z kalu pomluv jako polovykopaná
socha Venušina z bláta tiberského. Jakého prlvodu byla Truda,
nikdo se nemohl nikdy dohádat, a nejméně již její malomoz-
kov otec. Ale často skláníval se nad kolébkou dítěte plav1i
dragounslr;f oficír, kter;f docházel k Vaůousovi za záminkou,
že si objednává u nělro jezdecké boty, zvláště d kladné a pracné,
na nichŽ mu velmi zá|eže|o,což ospravedlfiovalo jeho časté ná.
vštěvy v dílně ševcově. Snad to bylo pŤíčinou, že si Truda
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zamilovala v dětství všecko pestré a tňpytivé. Neboé t,ento.
oficír dával jí vždycky hrát, si se sv;imi zlat,;fmi šĎrirami, Ťe.
meny i portepée. A st,ačilo i později, kdy oficÍr již nedocházel
k Variousrim, poněvadž byl pňeložen k |jiné posádce, ukázat
plačícímu dítěti zlat,ou cetku, aby okamŽitě zmlklo a záhy se
i usmálo.

KdyŽ oficír zmize|, jako by slunce zapadlo. VystŤidali jej
kněží, jichŽ se ditě báto a pÉeď nimiŽ se zpočátku ukr1ivalo.
Jak se bránilo, kdyŽ někbery z nich neobratně je pozdvihl, ;
aby je pochoval! Jak skr;ivalo svou kučeravou hlavičku do čer-ll
ného kabátu nebo do bílé kleriky! lV takovém položení do- l
vedlo volat, i o pomoc ke svému kňivonohému otci, kt,er;f mu l
jí ostatně nikdy nedonesl, snad z piílišné ricťy k černému panstvu. i

Z\at,o, které si tak zamilovalo, bylo pro ně nyni jen pŤed ii
chalupou. Pňed ní sedalo v tébě a na jaíe celé hodiny, němě za.lii
díváno do slunce, kt,eré rozehrávalo jeho hubené ručky k trha- i
n;im pohybrim jakoby pňelévajícím jedny paprsky do druhj'ch;lj
nebo zdvíhalo lačně své hladové oči od sv;ich uboh;irch hraček I
za švadronou jezdcri, kteňí zvíŤili ulici a prostoupili její šeď l|
bl;fsknavou hrou sv;ich pňílbic a šavlí. ll
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Truda, stále nějak nesvá, st,áIe nějak tupě zasněná, rostla jako i
z vody; tŤináctilet,á, prisobila dojmem šestnáct,i]eté. Ve škole {
zakoukal se do ní huben;f kat,echeta ňádov1i, jestÍábího ',o'u {
a velik ch oráčsk1fch rukou, a odvedl si ji se zastŤen1fm souhla- fi
sem její matky na nebohatou venkovskou faru, na níž byl usta- fl
noven faráňem nedlouho poté, co Truda vychodila měšéanku. {

Jaká Žalná fara, jaká žalná ves! Kost,el a fara stály na vrchu ff
jako opuštěn;f pomezn1f kámen, nějak holé, jako strom v zimě, fr
bičované neustále větry. A hňbiLov, celjl propadl do hrobri se ,{
zemí srovnan1ilch, hleděl ze všech stran do oken farskfch jako fl
nekonečná nevyslyšená prosba nebo hrozba... nedovedla t,oho {
nikdy rozŤešit. A jak nepŤátelsky pňivít,ala Trudu vesnice, která {
nestála o tohot,o faráie a pňijala jej vlastně z donucení. To slovo .l
,,Šustrprincezl.., kt,eré jí tolik iichotilo, když je zaslechla s*p. Í
táno v městě' aé kamarádkami, aé dospěl1imi, syčelo nyní a je. $
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I r.lo na ni ze rtri uličníkťr nebo hvÍzdalo jÍ kolem hlavy jako

l k"*.''í vrhané nenávistí a opovržením.

Jak hrubě probouzel Život v Líkově tu lenivě zasněnou kra-

savici z jejích dum! Jak odporn1i byl jí ten dotěrn;i kněz, vra-

cející se pozdě večer dom z hospody, v níž si pňi dardě nebo

mariáši hleděl naklonit své nepňátele! Jak páchl polibek z rist

zvyk|ych na d]ouhou d1tmku! Jak plenilo jeho vystydlé objetí!

Prach starostí začal rozleptávat čisté tahy tohoto sluncového

dítěte, které faráŤ nutil starat se o dobytek v chlévě a na jaŤe r1it

a kopat v zahradě a v ]étě ji zalévat,!
Kolik ]et tak žila potupená, zneuctěná, kdož to ví? S mlčením

podivně zarytym nesla své jho. Nemluvila skoro, tázána odpo-
vídala jednoslovně. Proč Žila? Sama toho nevěděIa. Pro nějakou
velikou chvíli, která snad pÍijde? Pro nic?

PÍihnala se válka. Zableskly se zbraně, zaduněla děla, zaječely
pruské vojenské píšéaly. Vojska zaplavila krajinu. Pohybovala
se' posunovala se, pŤelévala se jinam, rnizela jakoby vsáknuta
do země. Nesmírně pestré mraky napětí, dojmťr, bázně, touhy,
strachu hnaly se kolem ní a obtáčely ji sv;imi stíny a rouškami.
občas himěla děla a jedno odpoledne zachvivala se hora, na niž
stál kostel a fara, temn;fmi otŤesy jako rodící žena' Signály tru.
bek rozsévaly stňíbro po krajině a zlaté odlesky hrály na vodách
Ťekv, kterou se brodily celé pluky jizdy.

Tupě zamyšlena sedala Truda pŤed farou na lavici, oči rukou
pňicloněné pŤed vším tÍm mihotav1im a tňepetav;fm, zvlněn1im
i rozjiskŤen;fm, duši vyděšenou a hotovou k od]etu jako plachou
holubici, zahleděna do irdolí, kde se pŤevalovaly všecky ty
barevné vody lidské i zvíňecí, vychrstnuté sem z tak vzdále-
n;fch svět,a koncri. Někdy sťrala ruku s čela a napňáhla ji smě-
rem k ridolí, jako by tam někde byl t,en sluncov;Í oheĎ, na němž
se t,oužila hŤát, a kter;í tak dávno zt'rat'1|a.

Jakési vichĚení neslo se světem. Věci, které st,ály včera ještě
pevně, vytahovaly své nohy ze země a dávaly se na pochod.
I(dejaké vňeteno lidsk;fch nebo zvíŤecích nervri svinu]o se rychle
a vrhalo se do t,é povodně dějri, kt,erá se hnala těmi ridolími.
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.Iako by všecko nutilo k spěchu, k rychlému rozhodování. Do.'.
hnat zameškané! Neopozdit se! První vykročit! První ritočit!'
Nezaspat! Nadběhnout si! To jako by k tobě volali věci i lidé;
t,ím jako by na sebe pokŤikovala i zvíňata polní i lesní. To vra-
cely ozvěny skal jako divok;i smích odpovědí na loudavé otázky.
nebo melancholické váhavé písně. Bylo t,o cosi jako pozdviženti
uspan; ch revolt, umlčen;fch živlri, zatlačen1fch a zašlapan;fch.
snri. Neskutečné a snové stalo se naráz pravdou, umlčené a pro.]
mlčené hlásilo se o život. Požáry hoňely všude a odlesky ohůrrj
propalovaly se hluboko i do temn;Ích vrstev vod. Květiny,'
které kvetly jindy na lukách a v hájích jen v noc svatojánskou,.
jako by rostly nyní na doškov;.ich stňechách jako netŤesk na do.i
sah ruky a ženy požínaly je i ve všední dny magick1/m srpem:
své krve.

RozšíÍen1ilma nozdrama pila Truda toto zvichňení dějri, zvlčeni i
l idí, pohnutÍ časri. Celf ten bouíkoqi vzduch, všecku tu rychlou,
záměnu kolébek v hroby a hrobri v kolébky. Jakási veliká l
lhostejnost, která nevylučovala nejostňejší zvídavost a krutéi
pozorovatelské zahledění se, padla na ni.

Jednoho dne zazvonil u fary mlad1i dristojník. Cvrnkly ostru-
hy, ruka vznesla se k čáce. Chtěl mluvit s faráŤem. Ulekla se bo i
jako vraha' slova ze sebe nemohla vypravit; a když ho vedla.
pňes chodbu do farské riÍadovny, chvěla se pod ní kolena. Byl j
celj' jak1fsi plav1i a plápolav;i jako plamen: cÍtila jeho modré oči,l
zaLim co šIa pŤed ním, jak ji obešly celou a zastavily se na pleci,]
kde měIa mateÍské znaménko. Bylo to, jako by jarní slunce, j
v němž si hrávala pŤed lety pŤed roztrhanou chalupou svého '
pitvorného otce v rodném městě, sestoupilo na zemi a vtáhlo.
ji do svého zlatem zvonlcího kruhu. 1

V mrákotách prošla jÍ ta noc i druhf den, celf roztŤepenf do I
stínri a šmouh. Byl snad proto tak vlhkf a studenf, aby jí dal.i
tím víc zaLouži| po jejim slunci? Byla sama doma, ten druhf 1
večer; kněz odešel s viatikem. Horečná, rimyslně zády obrácená i
ke dveňlm, kudy musil vejít, o okenní rám opŤená, mdlá a pod-i
klesávající, stála nedfchajíc. Vešel bez slova, bez pozdravu. ,

PŤistoupil k ní a položil ji ruku na rameno tim vlastnícím po;

Sunem' jehož tajemství zná zcela málo mužri. Vzhlédla k němu

provinile jako dítě a naráz pochopila, proč zde žila v písku a po-

ieli celá léta: pro tuto chvíli, jen pro ni, pro nic jiného. Čekala

právě na tenhleten posun a na nic jiného.

Ruka si pňivlastnila plec, pokojnf a nepochybující pohled

celé tělo a celou duši. Ani faráň, kdyŽ se vrátil večer z cesty od

nemocného, ani ves, když se ráno probudila a vymnula si ospalé

oči, nenalezli již Šustrprincezl.
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