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OSOBY

PANÍ HELENA KosTARovIČovÁ, vdova po továrnikovi (53 rok )
RÍŠA KoSTARovIČ, disponent banky (32 rokri) | '  , ' .
ALEŠ KoSTARoVIČ, hudebnik (2I rokr]) j| Dratrl

FRANTIŠKA JAŘABATÁ,  s lužka (18 rokr i )
ALEXANDR KosTAROVIČ, bratr neboŽtíka továrnika (53 rok )
ANČA BÁRTÍKovÁ, služka, kamarádka FrantišÓina (l9 rokrl)

Děje se u pňítomnosti u Praze,
Mezi I. a II. aktem čtgÍi měsice; mezi II. a III. šestndctdní,



112 První iednání

Prostornd kuchgfi se sporokrbem. Bílg ndbgtek z měkkého díeua.
Na stěně kredenc plnd nddobí, hlauně alumíniouého; některé ueliké
rendlíkg a pdnue uisí kromě toho na stěně a suíIí čistotou, V rohu
postel, zakrgtá papirouou plentou, polepenou obrázkg ugstíiha-
ngmi z ilustrouangch časopisti' MaIá ždrouka suítí uhlíkouitě nad
stolem, na němž spousta nalrupeného ušpiněného prddla, které
Františka stojíc ugbírd, tíídí a Aleš sedě zapisuje do ltnížky.

FRANTIŠKA: Deset pánsk;ich košil širtingovfch a dvě hedvábné.
Ty nepňijdou do prádla s ostatními; musí se vyprat zvlášť
v lavoru jemn11im m;.idlem. Zapište je zvlášé, mlad1i pane. Ty
jsou pana Ríši.

eI-BŠ: Ríša vám dělá mnoho práce a snad zbytečně: mnoho
špiní.

FRANTIŠKA: PŤevléká se čtyŤikrát i pět,krát tfdně; pravda, vy jen
dvakrát. Ale on musí. Chodí mnoho do společnosti, do kon-
cer t  ,  do  d ivade l ,na  p lesy . . .  do . . .  do . . .  jak  se  tomu Ťíká?  ano,
do klubu ,, .  což já vím, kam všude' Vy jste stá le doma. Sedíte
u sq|rch knih a ještě raději stojíte, své housle pod bradou,
u pultu s notami, a (s usměuem) je-Ii milostpanízdomu, ještě
raději b váte Se mnou v kuchyni.

ALEŠ: Ano; já byl vždycky...  jak bych to ňekl? Jak je mužsk
rod od Popelka? Popelák.. .  ano' popelák. on byl z lat1f bažant
tohoto domu hned od dětství; já jen obyčejn1i, šed;f, ne-
vzhledn1f, ten, kterého neukazuji,... (s nezdaíengm pokusem
o smích) ale stňilejí a jedí. Jím se chlubívala matka i otec, když
byl ještě zcela maličk1f. Postavili ho sotva tňÍletého na židli
a on deklamovával s ni hostrim básničky nebo zpíval a ručkou
dával si sám takt; a všichni mu tleskali a věštili mu velikou
budoucnost. Paničky div se nepohádaly, která ho smí po-

h1ičkat; a nosívaly mu tolik mlskri, aŽ se jimi pňejedl. Pak 113

nebral od nich již žádnÝch; a ony se proto trápily.
FRANTIŠKA' Teď rozumím, proč je tak - j"k to ňíci? - krásn;i

a něŽn1i; to proto, že ho již v dětství milovaly krásné paní
a laskaly. Ano, měkk a něžn;i je.. .  pňesbo, že je tak mužn1f
a tvrd;f a - jak bych t,o ňekla? - a.. .  a.. .  skvělf  jako žádnf
druh1i muž. Vlasy má jako žena. .. kučeravé od pÍirody. Je to
náhoda?

;t'uŠ (sleduje su j proud mgšIenkoug/: i\{ne však vždycky ukr;f.
vali jako tajn;f hňích. Co to jen bylo? Nech|ěli mne snad mít
a vnutil jsem jim nějak proti jejich vrili své narození? Nero-
zumím tomu... nerozumím svému osudu. Styděl i  Se za mne
záhy...  tol ik jest j isto, neJi hned od začátku. Musíte vědět: já
byl v mládÍ dlouho nemocn11i; pochybovali o mně již, myslili,
že nebudu nikdy chodit, .  A neduživ1i jsem vlastně i  nyní...
ano. . . velmi, velmi neduživ1f . Po šarlachu trochu nedosl1fchám;
dlouho jsem nemluvi l  a i  nyní trochu koktám... nebo lépe:
zajíkám se. Ano, zajíkám se; koktám, jen když jsem pŤíliš
vzrušen: když mne pňemriže zanícení. Pňesto, zl1i člověk mohl
by o mně ňíci: mrzák. Ale vy, Františko, nejste na štěsti zlf
č lověk .  V iď te?  (Vroucně. )  Ne. . .  ne . . .  vy  j s te  nesmírně . . .  ne-
smírně dobrá; pÍímo andělslry dobrá. (Chgtd ji za ruce, píi-
tahuje k sobě, tiskne jí hlauu k pasu.) Řekněte, že vám nejsem
odporn;i; nepŤežil bych toho!

pnexttŠNe (ugmgkajic se mu): PŤestalite, mlad;f pane. Co by si
pomysl i la mi lostpaní, kdyby se náhle vrát i la,. . .  víte, že ráda
pňekvapuje. Rekne: Vrátim se v deset; a zatím tu chvíli si již
usmyslila, že bude doma o pr1l deváLé. A pňijde po špičkách;
pŤiplazí se jako lasička. Nenaděješ se. dvéŤe se rozlétnou a ona
na prahu.

ALEŠ: To má od nebožtíka otce. Ten si také rád hrával na impe-
rátora, na Napoleona. Chlubíval se, že zná jako Napoleon
každf knoflík na bluze svého posledního zŤizence; že vi, kdy
byl naposledy pňišit a kdy se Znova utrhne. on také rád se
zjevoval v továrně na mistech, kde byl nejméně očelráván,
a v době, kdy by se ho tam byl nikdo nenadál. Ze mne chtěl
mit také někoho ke své podobě a nemohl mi odpustiti, že jsem
ho v tom zklamal. ChtěI míti ze mne inžen1fra, a nerad se smi.



114 Ťoval s tim, že budu umělcem. Ale i tu chtěl viděti hned rispěchy;
a odvracel se ode mne, pÍezíral mne' když nepŤicházely tak
rychle, jak čekal. osvojil si zvláštní zp sob neviděti mne: vy-
táhl obočÍ a zíral mimo mne, ač hleděl na mne' I na smrtelném
loži na mne tak patňil: to za trest, že jsem byl posud bez slávy,
neznámy, neproslul1il! Ano, byl netrpělivě hrd1f a nesnášel, aby
mu život dlouho odporoval. Kdyby byl zemŤel o dvacet let
později, kdo ví, snad by si ho byl opravdu podrobil; ale možno
talré, že zemňel tak záhy, protože ho nemohl piivést k poslrrš-
nost i .  Ne, ne...  já nejsem po něm: jsem velmi uboh;i; ne-
šéastn;ii, pukl;i, nespokojen1il, slaboch, k ničemu.

FRA'NTIŠKA (hladí ho po ulasech): Co to mluvíte, mladf pane?
Kdyby nic jiného, hrajete tak krásně na housle. Srdce ve mně
1sedá, když vás slyším. Hned jako by žalovaly a hned zase
jásají a v1fskají,. . .  a le tak divně, jako hoch rekrut, když si
veselím zalhává své zoufalství. A nikdy u nás v horách žádnÝ
pták mne tak neroztruchlil, když volai z hloubi lesa... 

" 
,.'"á

i svého zakletí.
etaŠ (urhd se k Frantíšce za uzlgkotu): Vy tedy ve mne věňíte?

Vy čistá, vy dobrá! Věňte ve mne... věŤte, nemám-li se zabít,.
Zde (ukazuje na čelo) a zde (ukazuje na hruď) se něco zmítá
a vlní a chce se vylít a slít v tvar a hoŤet a svítit lidem. Věňte
mně! Věňte! Nemohu žiLbez vašÍ víry. Hledám se, hledám se,
mějte jen strpení se mnou: naleznu se, jistě se naleznu jednoho
dne, neodejmeteJi mně své vlry. Nemohu se vy.. .  vy.. .  vy-
slovit: v tom jest mé utrpenl. Píši tria a kvarteta a kvintei,a
a jednoho dne, dá-li b h - a on dá, jest mi dlužen tu chvíli _,
zazpivám suou pppíseri vítěznou. Vám, jen vám, má dobrá
vílo. Jsem jí j iž na stopě...  Ó j istě.. .  kmitá se pŤede mnou lem
jej iho roucha: jen jej zachyt it , !  A já pádím, bei dechu, za ní.. .
ppňes kameny, v1imoly, strouhy, pppropasti .., (Vgdechnezhlu-
boka; po pause.) Vy nevíte, jak jsem byl nešéastn1i pňed pril
rokem' než jste pňišla k nám. Vy nevíte, jak bylo puito pred
vámi v tomto.domě; ne, to nebyl drim, to byla márnice, to byl
hňbitov. Všude tma, mráz, rozklad, chaos; nikde osy, nikde
tvaru a svět,la. A pňišla jste vy, tichá, pokorná, měsíčně krásná,
a všecko dostalo hned smysl; pohnulo se v hlubinách k rristuj
krystalisovalo se kolem vás, ve vaší ose; ustňedilo se na vás:

roste a zraje v tvar. Ten zázral< jste zprlsobila vy, Františko,
ano vy: svou dobrotou, svou neporrtšeností, svou svatosti,
kterou nesete v sobě,.. .  j istotou a spolelr l ivostí své bytost i . . .
Ano, takovf je bťrh' Františko: tichounkjl, nejtišší, ani vě-
térek se v něm nehne; a proto točí se kolem něho cel1i svět;
a proto proudí z něho cel1f svět. . . Jest v něm svinut. . . obsažen
se všemi sqimi pozdějšími strašn1fmi kontrasty.

FRANTIŠKA (pokíižuje se,/: Nerouhejte se, mlad;i pane. Stydím se
po každé, kdykoli tak mluvíte. Mísíte věci svaté a světské, a to
je hňich!

stnŠ (blouzniuě): Ne, nebraĎte se. Tím dokazujete jen, jak mám
pravdu. Ani brih nepňipustil by nikdy o sobě, že jest bohem:
pŤezírá to, nemyslí na to, neví o tom... a právě proto jím jest.
Váš vliv pocítilo všecko v tomto domě: snad i poslední kámen
zastaven1il do nejhlubších základ . Ulehčilo se mu v tu clrvíli,
kdy jste vešla k nám: a snáze nese Se mu jeho bňemeno od
chvile, kdy jste po prvé zaplakala v tomto domě.

FRANTIŠKA (chce ho píerušiti).
x-rŠ (odmítaje,blouzni ddl): Ne...  ne.. .  nechte mne. Jsem zcela

šéastnf jen v takov;ichto chvílích. A i nejmrzutější nejstarší
pavouci na pridě, zapňedení do nejhlubších pavučin, nejkyse-
lejší staňí mládenci, jsou veselejší od vteŤiny, kdy jste se po
prvé pod naší stŤechou zasmála. A jsou snad od té chvíle i milo-
srdnějši k polapen1im muškám. Aspori jeden z nich, takov;i
směšně nohat1i se strakat1fm zadkem, kter1i mně spadl včera ve-
čer na notov;|r papír, právě když jsem na něj vrhal jedno furioso,
povÍdal, že z lásky k vašim očím pustil jednu z nich na svobodu.

FRANTIŠKA (se smíchemJ: Co vy všecko nevíte: měl byste vypra.
vovat pohádky dětem. Ale vážně, mlad1f pane' proč mně ne-
dovolíte uklízet ve svém pokoji? Nebylo by tam pavučin, ani
na stropě ani v koutech' Ale to se zavírá celé t dny; a kdyby
aspori dal klíč člověku, když odchází na procházku!

eI,nŠ: Nicht diese Tcjne ! Nechte mne, Františko, pokračovat v mé
notě! A str c Lexa, ani si pŤedstavit nedovedete, jak ten
b;fval mrzut1f dť-íve'.. za Toničky a Berty. Ne, nescházel již
vribec k nám dolri. Dával si nosit jídlo nahoru; a ani mne k sobě
nevpoušt{l.  Mne...  Ťekl jsem vám pňece, Frant iško, že mne
vlastně on vvchoval '. .
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116 FRANTIŠKÁ (kgane hlauou).
etaš (šepte^): :....a zachránil pŤed sebevraždou . . . tehdy, kdyŽ se

událo to strašIivé .. . (Pausa,J A mne tehdy nechávalitáti i pril
hodiny pňed sv m prahem a čekati marně. A str;fc Lexa j.est
nyní laskavost sama;jeho čekankov}i zrak, kter1f byl již docela
vybledl;f, svítí novou hlubokou modňí, jako by se napil znova
červnového nebe. Chodí k nám nyni denně a myslím jen proto,
gby mohl pak k vám do kuchyně, pňihŤát se chvilkď _ právě
jako já * v torn teple, které z vás d;fše...  jako z pšeni8ného
lánu, zrajícího v letním slunci.

FRANTIŠKA: Ano, star1ii pán chodí sem rád. Vymyslí si často ně-
jakou dětinskou záminku, aby mohl bez pod-ezÍení se mnou
pobesedovat. Jednou si piijde pro teplou vodu na ruce, ačkoliv
jsem mu jÍ donesla pňed čtvrthodinou do pokoje celou konev;
jindy nehoňí a nehoŤí mu dňevěné uhlí pod sámovarem a já
Pu je mám vzkňísiti k životu, jak ňiká; a jindy je to knoffik,
kter]f mu mám pňišít na kabáť a kter si prěaiim schválnÉ
utrhl: poznala jsem to na nitích...

l,tE.Š: Nesmějte se mu, Františko! Je k politování jako já. Cel)i
život nepoznal lásky; cel}i život, prozil v chlaáu a.ritisku.
A piece: byla-li kdy jemná a choulostivá větev na stromě
našeho rodu a zasloužil-]i si někdo z něho slunce a světla. bvl
to on. Mrij otec a on, to je již má historie a Rišova. btec
všecko... on nic; otec všecko v1isluní, a on odsouzen]i živoňiť
y stinu. kterf vrhala otcova sláva. A pňece: tňi patenly, které
továrně.nejvíc vynesly, jsou od něho; vznikly v jeho hlavě.
otec je jen pňizpťrsobil menším rozměr m skuteonošti a frukti-
fikoval.

r.naxrtŠxa: Co je to fruktifi-?
lrg,Š: Zužitkoval,..Františko... Myšlenku vymyslil str1y'c Lexa,

ale do oběhu ji dal otec a ponechal si peníze, ťteré vy-
nesla.

FRANTIŠKA: To nebylo pěkné; to nebylo spravedlivé.
erBŠ: ovšem že ne. Ale jetzt noch nicht diese Ti;ne...!Nechte

mne jíti ještě chvíli mou vlastní stezkou. Nenuéte mne do ko-
leje prašné silnice. (Pausa, u níž noíí se do uzpomínelt; zachuěie
se z .nich, skrguaje zrak do dlani.) Hu... strašlivo bylo bez vás,
strašlivo bylo zde pňed vámi. Hu... hrriza i jen r'zpomínat na

to. Na kraji, na samém nejuŽším kraji propasti jsem jiŽ byl.
VIas dělil mne od smrti na jejím dně. VŽdyé já, pomyslete si,
zdraví j iŽ jen dobíjel .  opíjel jsem se soustavně: upíjel jsem se
již vším' Ano, považte, i do špatn1jlch míst, do veňejn1fch domri
jsem chodi l , . . .  ačkol iv nemohu tam vlastně nic dělat. Ale
opíjel jsem se alespoĎ ve dvou nebo ve tiech ' . . s těmi holkami.
Bylo to ještě zoufalejší než upíjet se sám.

IrnaNrtŠxe (snaží se sejmout mu prslg s obličeje a políbit ho na
čelo ): IJbohj,,

e,uiŠ (braní se/: Ne.. '  ne.. .  teď ještě ne! Až zvitězim' Až si budu
sám sebe vážit! Až vám zapěji svou píseĎ vítěznou. Pak kleknu
pňed vás a z líbám vás celou...  od špiček stňevíčkú až po čelo,
až po koňínky prvních vlásk . Místečka nebudete mít na celém
těIe nezlíbaného. Pňísahám vám.

FRANTIŠKA (zarděId): Ale, mlad1i pane' pamatujte se; co to mlu-
víte?

ltnŠ: Ne, ne, nevyhrál ještě on nade mnou!I járnámsvézbraně:
Ssvou píseĎ. Má píseri jest také něco. Umění jest také něco a má,
musi míti moc nad čist;im ssrdcem. Viďte, Františko? Neboé
jinak, jakou by měIo cenu?

FRANTIŠKA (zarngšIeněJ: Nevím; ale mne hudba roztruchluje.
Chce se mi zemňít, slyším-li krásnou píseri.

eleŠ: Roztruchluje;ano, to je ten čist;i vliv, kter1i zruší, pŤe-
koná jeho špatn1i' Neboé, nemyslete si, Františko: umím vidět,
umím pozorovat. Vidím, že se vám líbí; vidím, že vás opíjí.
Tuhle jsem pozoroval, jak jste za ním hleděla z okna, až zašel
za roh ul ice. A onehdy vyšla jste z jeho pokoje.. .  celá jaksi
zmámená...  A nebyl ani doma. PŤesvědčil  jsem se o tom; za-
klepal jsern, a ticho. Nikdo tam nebyl.

FRANTIŠKA (zardi se):Libi  se mně, máte pravdu. Nač lhát nebo
zapírat? Všecko na něm se mně líbí: drŽení hlavy, chťrze, jak
usedá a klade nohu pŤes nohu, jak mhouÍí oči, když si cigaretu
zapaluje' A v polioji u něho je vždycky talr krásně.. . tak jinak
krásně než jinde. Musím zatajit dech po kaŽdé, kdykoli tam
vstoupím; a tenkrát, kdy jste mne sledoval, opravdu málem
bych byla omdlela.. .  tak podivně zaváIo na mne zvláštní ně-
jakou pánskou vofiavkou, po stole rozlitou, v1idechem rulra.
viček a cigaretov1fm d;i'mem.
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I18 *nŠ (kgudbolestně hlauou): Ano, tak je tomu vždycky. Fascinuje
sqfm pohledem; a nikdo se nemriže na něho hněvat,. Vlastně
ani ne já, kterému vždycky urval jeho podíl od rist; a já se s tím
konec koncri vždycky smíŤil a div to ješto neschvátil. Jakou to
má moc nad lidmi? Jde životem jako alejí, hvízdá si rozpustil1f
popěvek a češe a plení všecko, co je na dosah rukou: květy:,
plody, risměvy, ženy. A všeclro utržené a servané jako by mí
ještě děkovalo za Lo, že se ráčil k němu snížit... Má všecko,
čeho já nemám a nikdy mít nebuciu: lesk, záŤi, vnějšek, sílu,
smělost, dlouh;f, zdrav;i hlubokjr spánek a potojnď svědomí
v největších špatnostech, -(Po pauše; uzrušei.) Jen vás, vás,
Františko, nesmí mít; sslyšíte, nesmí mít, '.. nemámJi to
ssmrtí zaplatit,. (Vrhd se k Františce, spínaje k ní ruce,)

rnenrrŠxa (odurací od něho tuaí).
aI.rŠ: Ne; vás nesmí mit. .Zabi l  by vás. Zuži|, vyssál a pak od.

hodil; ppošlapal a ppoplival' on'je neriprosn;Í. jd. ,.,,ou cestou
jako mor . . .  jako  smrt ' . .  jako  vá lka '

FRANTIŠKA (mlčí, zakrguš.i si tudÍ dlaněmi)'
nnŠ (chgtí se za hlauu): Óoo.. '  hrr izo! on vás j iž má! on vás j iž

mě l !

(Vzpamatuje se a ugkfikne skoro,) Pište pňece, mlad1il pane.
Šestery pánské podvléčky...

ll-oŠ (poděšeng urhne se směrem k posteli Františčině, abg se ukrgl
za jeií plentou).

PAN Í KosTARovIČovÁ (klade lorilon k očím a rozhlíží se pdtrauě po
kuchgni ).

rnaxrlŠxe: Ruku líbám, milostivá paní.
PANI KoSTARovtČovÁ (zočí Alemje, kterg nedoběhl suého cíle):

Tiens! Ach, ovšem. Kde by jinak byl. Hledám ho všude po
celém domě... a nenapadne mne, hlupačku, že se mlady pán
nejraději bavívá se služkou. Dňíve b1ival t,o kočí, ale das ewig
weibliche zieht uns jetzt in die Kiiche. Teď je to tedy služka.
Děláme pokroky, monsieur.

lrtr,Š (zahanbeně se urací směrem k matce, škubne sebou bolestně pf i
slouě ,,služko..,/: Maman, proboha vás prosím, jen ne ten polro-
Ťujíci tÓn. Františka je pŤece také žena.

PANI KoSTAnovtČovÁ: Zajisté že žena, rytíňi. Nikdo jí její ženství
nebere, neJi náhodou vy. (Františce.) Proto prijde nyní do mÓ
ložnice a srovná mně do prádelníku prádlo, které jsem vyta.
hala, když jsem se pňed šestou strojila a marně hledala pun.
čochy toho odstínu, jenž by odpovídal těmto šatrim.

FRANTIŠKA (kgune, že rozumi, a odchdzí).
PAN1 KoSTARovIČovÁ (pokgne Alšoui na židli, sama si talté sedne

a měňí ho dtouhgm ironickgm pohledem).
ernŠ (usedd rozpačitě jako školdk).
PANÍ KoSTARovtČovÁ: Prenez place, monsieur. Pňála bych si

s vámi, mladj. pane' o lecčems pohovoŤit. Ale nejprve ňekněte
mně laskavě, kdy odložíte konečně to plebejství... tu lásku
k čeledníku? Shocking, shocking. Člověk se musí rdít sám pňed
sebou. Quand allez-vous apprendre enfin les bonnes maniěres?
Nač jsem vám držela od tňí let bonu a od sedmi vychovatele?

alnŠ: Prosím vás, maman, neberte mně jedinou radost, kterou
mám v tomto domě. Žiii zae jako na severnÍ točně: zmrz| bych,
neb1it tohoto teplého koutku. Tolik chladu, tolik urážek a ne-
drivěry, podceIiování a nevraživosti jest zde všude!

PANÍ KosTAnovlČovÁ: Hihihi... Ano, sentimentální je vždycky
plebejčík. ZahŤívej ho, mazli se s ním, laskej se s ním, šmudli se
s ním, dfchej mu na ručičky a na nožičky a hlavně na srdíčlro,

LL9

FRANTIŠKA: Ne! Co si myslíte o mně, mlad1f
vám pňi památce svého nebožtíka otce. . .
svaté: ne!

aLBŠ: Díky bohu! 9.l3ť.t."ás pĚed ním. Dťrvěňujte mně jen;
a dovedu toho pak.jistě..Víry, víry vaší jest mnďtňela. Ýite,
že mám svrij pokojík (ukdže na stiop) p'a,,o nad vámi. Budu
s vámi hovoŤit stále-sv1fmi houslemi. V prav1i čas zazní,
v praqÍ čas promluví. Proniknu k vám, naleznu si k vám cestu,
propálím si ji, byé nás ještě více zdiva dělilo; a snad za moiem
bych vás s ní našel. Miluji vás, a kdo miluje, má dar věštebnf :
v1,-čeho jest a kdy jest, čeho tňeba tomu,-koho miluje. Pravá
láska jest tvoŤivá, Františko. Intuice ňíká moderni filosofie
takovému daru vidět a zírat pŤímo v nitro druhého. VěŤte, že
vycítím na hony nnebezpečí, které by vás ohrozilo, a že se ppňi-
hlásím 1 nravÝ čas. Ó dovedu 

"ačh.á''iť... 
dovedu olira;it

toho, koho miluji.

' (Šramot klič a hlult u pŤetlsíni.)
rneNtlŠxa (ugskočí jako z hrozného sna): Ježíši! Milostpaní.

pane. Ne; pŤÍsahám
pňi všem, co je mně



120 aby se nenastudilo. Je toÍik choulostivé, chudinka; a katar má
pro -ně vesmírn}i dosah. Je libo teplé náčinky na biíško, má-
me-li světobol? Fi donc! Plus de tenue, smím-li prosit. Trochu
víc distance rnezi lidmi a trochu míri drivčr''o'ii a hlouposti.
s'il vous pla|t'. (Vstane.) A|e poslyš, Alexej, vážně: ,,nutlti-ti
jsme se do intimity ddmg,jako jsem já, musíme se umět clrovať
poa|e .tq!o a bfti reservováni. Pamatuj si to jednou provŽdy.

l.tr,Š (zduihne. k ní udtueně hlauu): Jak to? Já že se vámvnutii?
Vnikl do vaší intimity? Nevím o tom: jsme si cizi jako málo-
která drrrhá matka a druh;i syn.

partÍ xosraRovlČovÁ (turdě): Pravím ti, Alexej, že ses vetňel
nebo vnutil do mé intimity; nebo mriže byt votši intimity než
mateňst,vi? 9'y-.narozením, sv}im početím. Rozuměj 

.mně,

Alexej. Nechtěla jsem tě mít; nechťěla jsem b11it po"druhé
m1tkou' ' .  jako bych tuši la, že všecko, co pňijde pb Rišovi,
m Že b1it, jen ripadek. AIe byla jsem pňirrucena;-byls mně vnu.
cen.z vnějška. Dali mi na vybranou: bud vnitÍíí vňed, nebo
druhé dítě' Rozhodla. jsem Se pro tebe, ale chybila jsem. Dnes,
poučena tím, co následovalo, volila bych jinak. Ýr.a možno
vyoperovat; t,ebe však nemožno.

ltnŠ (propukne u hoíkg^sm.ích): Já j9em tedy váš vňed! Vňed vy.
vyvržen5i, ztělesněn;i, Íjlosof Ťekl by zoLjekti.'isovan1f! Nu,
snad i s ním možno vědět si rady. Musimeimaman' vymysliti
společně prostÍedek, jak odstranit vied, kter1f se .o".ostťt"k,
že dosáhl rozměrr i  jedenadvacet i letého člověká a muzikanta.. .
Sn-a-{ i na něj se naleznou kleště chirurgické , jimiž by se dal
vyštípat... ze společenského Života, kdyz nebyl zavčas vyůať
z tvého života.

PANI KoSTARovIČovÁ: Zanech hloup1iich žertrj' Pro špatné vtipy
jse-m tě nevyhledala. Jest mně v niiru plně lhostejno, co dě]áš
nebo neděláš. Jediné jest drileŽit,é pro mne v tomio domě: co
děiá nebo nedělá Ríša; nic j iného. bn je dobyvatel,  on nositel
expanse rodové; jím stoupá v1ivojová ii ' ' ie ''ási rodiny; v němje vrchol její vlny. 9" j" množitel, on stupřovatei života;
v-edle něho jsme všichni. i  lá,  pŤíživníci, . . .  

" j .  
pŤedevším ty.

Ve s'topách lva jdou 
.vždycky šaka]ové a hyeny. at si ritaii

umělci, snivci, básníci, vše. jedno: jest to jen krásne slovo pro
ošklivou věc. I{onec koncri jsou to pňíživníci.

ltuŠ (chce protestouat).
p.lNÍ t<osrAnovlČovÁ: Nech mne domltrvit. Bylo by mně tedy

riplně jedno, flirtuješ-li s FranLiškou, nebo co vribec dě]áš nebo
neděláš. Ale pokud jsi v mém domě, musíš se chovat stglouě;
a Lo jest v toml,o piípaclě dristojně. Nestrpím, abys zesměšĎo-
val sebe, neboé pokud jsi mrij syn - a to, Žel, jsi -, zesměšĎu-
ješ tím i mne. (Cgnickg.) Spi s i  s Frant iškou...

ltnŠ (bolestng u!]kíik ).
PANI KoSTARovIČovÁ (odmítauě): . . .chcešJi,  ale nedvoÍ se jí,

nenos jí květin, nekupuj jí pouéov;ioh prst1inkri, nevláčej se
s ni po v]iiletech, nekomponuj pro ni sonáty, nepiš pro ni verše,
nemiluj jí, neprováděj lyrické skopičiny. To ti zal<azuji, toho
nestrpím. Byla-li kdy osvícená maťka, byla jsem to já; byla-li
kdy matlca bez pňedsudk , jsem to já. Dovedla jsem hleclět na
věci po mužsku stňízl ivě a vidět je, jak jsou;r 'zácná věc u žen.
Dr.žela jsem vám vždycky hezké holky v kuchyni, abyste ne.
musili běhat za nimi do bordel . Ale pokud vím, dovedl použít
té v1iihody a zachovat si zdraví jedin1i Ríša.

a tBŠ: Ó  o ; i s te ;  toho doved l ;  i  j in j l ch  věcí  ještě . . .  mnohem. . .
mnohem... jak bych to ňekl. . .  chlapštějších. KIid a dobré
trávení si zachoval v situacích velmi ožehav1fch.

PANÍ KosTAnovIČovÁ: Ano, dovedl všeho, čeho bylo tňeba, aby
vyspěl, uzrál a věnoval se svému velkému poslání. B;'I od
mládí nesentimentální a ku podivu záhy zralj,' Věc stavěl
vždycky nad osobu a dovedl jí sloužit a po pi.ípadě se jí i obě-
tovat. Dovedl se zapňít; a uměl se nemazlit s tím, co si většina
lidí staví na oltáň a pňed čim pokrytecky klečí: se sv1imi ná-
ladami, city, rozmary, kteryrn se ňíká potňeby srdce a jež ne-
jsou nic než maskovaná touha po pohodlí, zápecl,lenost a zba-
bělost. Dovedl b ti podle potňeby i ukrutn1i k sobě a ne prosně
m1itit a pálit ve Sr'ém nitru. Rozen;f vladaň! Neznám u člověka
jiného drilrazu síly; jen takoq. člověk jest zral pro velkost.

elpŠ: Snad. Jen kdyby režii té síly a velkosti nenesli jiní: slabí
a bezbranní. Jen kdyby nestavěl pomník své velkosti z cizi
naloupené živé hmoty! B;ft ulrrutn1f k sobě, budiž. To je ko-
nečně tvá věc. Ale k druh;fm?

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Jak j . i  podezíraqi! Jak male vidíš
vždyclry, kdykoli jde o něho, Jaká žabí perspektiva! To všecko

I



122 jest jen ressentiment, slabocha. Slaboch mstí se klevetou sil-
nému za t'o, že jest slaboch: že nedovede nikdy toho, co dovede
on' Pomlouváš a snižuješ, poněvadž nejsi schopen soutěŽe
s ním.

ltaŠ (uzrušeněji a uzrušenějj/: M líš se, jsem. I zápasu s ním;
a o koňist nejvzácnější. Ukáži vám všem, kdo jsem; ukáži vám,
koho jste tupili a snižovali dlouhá léta. Ale měch ppŤetéká.
Vňe ve mně odboj, jehož nedovedu už u]rrotit. Vy jste mne,
mmamman, vždycky ppodlamovala; a pňece nnepodlomila
riplně.

PÁNÍ KosTARovlČovÁ: Shnilého dňeva netňeba lámat; dotlí samo.
TŤeba pí.áti jen vrili času; vyrovná se s ním již sám.

aloŠ: l\{mm1iilít,e se! Cas pracuje pro mne' je mťlj spojenec, ne
vvváš. Každ}i nov;Í den vzr stá ve mně síla postaviti se vám
a Ríšovi; čeliti sarnému duchu tohoto domu, jak se vtělil ve vás
a nebožtíka ot,ce. Není to dobrj' duch, maman; a noqi čas se
s ním nesnáši, (Rozčileně,) Je to strašidlo, které musí wvypu.
dit, rozpi1ilit, rozpustit jako v lučavce ve svém ssslunečném
jasu nová doba.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (cgntckg): Hahaha!Vňed se vzbouňil! Mrlj
vňed se znova vzbouŤil! Ale vzpoura jeho je koktavá; vzpoura
nemluvněte. tr{usí se naučit dňíve mluvit!

sreŠ (zlomen, zapld,če): Takto bojujete, mmaman? Tak dovedete
b1ft brutální! V]astní matka... Hrrizo! (Ukrg je obličej do dlaní.)

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Nezb;ivá mně nic jiného. Vnucuješ mi
takové zbraně svou bezednou obmezeností. Myslívala jsem si
vždyclry, že jsi blázer... z rodu tich;fch a neškodn1|rch; nyní
však vidím , žes z rodu zuňiv;iich. A snad i zločincem by ses mohl
s tá t ' . .  A le . . .  pňece ne:  j s i  na  to  pňí l iš  s laboch.

tttsŠ (škube sebou u cloumauém pláči).
ALEXÁNDR KoSTARovIČ (zaklepe na duéÍe): Smím dál, Františko?

(Pootuíraje duéíe,) Snad nepláčete, drahé dítě?
PANÍ KoSTARovIČovÁ: Jen dál, pane švagňe; a bez ostychu!

Drahé dítě tu sice není, ale pŤijde brzy. Páni scházejí se, jak
vidím, v kuchyni na besedu. Smím-li se zeptat, bude to five
o'clock nebo thé dansant?

ALExANDR: Dobr1f večer' paní Heleno! To pláčeš ty, Alši? Hochu,
kam to jen pŤivedeš se svou proklatou vznětlivostÍ. Umělec

musí bft flegmatik: sám z stat klidn1f' aby vzrušoval jiné.
Rozrušuje-li se sám všÍm neustále, vyčerpá se a nezbude mu
sil na jeho vlastní rikol. Nejsi pňece již dítě. Umělectví je
zvláštní povolání; a každé povolání žádá si své hygieny. A ta
je u umělce, snésti větší množství klidu než kdokoli druh1i,
zachovati si jej co nejdéle, možno-li, vždycky' Umělec má bj.ti
dobrj' pozorovatel; a abys mohl b;.iti pozorol'atel, nesmíš b;,it
obětí kaŽdého, kdo si na tebe Zamane. Jakypak jsi to umělec,
když tě pŤivede kdokoli z míry?

,,t,lnŠ: Ach, str;ičku, nejsem umělec, nebudu jím nikdy: jsem
slaboch. A maman z toho koŤistí a dobíjí mne ještě.

ÁLExANDR (s ironií): M líš se jistě, hochu; tvá vznětlivost tě
zavádí: vidíš hned všecko černě nebo červeně...  tam, kde jest
jen šeď...  c iv i l isovaná šeď, že ano, paní Heleno? Tvá matka
je pŤece pňíliš grande dame, aby měla choutky ňezníka na
jatkách nebo surového opilého vozky? A sadismem talré ne-
trpí. Na to nejsme ještě dosti ripadkoví. Naše měšéanství jest
pňece nedávného data a má linii životně vzestupnou, že ano,
paní Heleno?

PANÍ KoSTARovIČovÁ: odložte špr1imy; víte, že mne znervos-
rlují. Život není pňece slovní turnaj v kavárně nebo v klubu' Je
vážnf. Jen vy, pňíživníci, obracÍte ho rádi ve frašku.

ALExANDR: Jak to, my pŤíživnÍci'..? Polrláclal jsem se jtž za
života nebožtíka bratra a pokládám se posud za produktivní
element hospodáŤsk1i a zvláště za spoluzakladatele blahobyt,u
této rodiny. Stál jsem ji málo; rozhodně méně, než jsem jí dal.

PANI KosTARoVIČovÁ' Máme o tom každj' jiné názory. Pokud
vím, máte theorii, že blázni, snivci a utopisté jsou nejplod-
nější živel lidstva, jeho množitelé, dobyvatelé; já naopak
za ně pokládám lidi stŤízlivé a praktické, kteŤí vědí, co se
mriže a aŽ kam se smí. Ti první jsou mně parasiti, tňebas to
byli básníci, umělci, hudebníci a... tak zvaní vynálezci.

ALEXANDR: Tak zvaní vynálezci jest dobré; lituji, že vám ne-
mohu oplatit st,ejnou dvorností a mluviti o tak zvanjlch po-
šetilcÍch. Tedy: pošetilci se v tom, paní Heleno, zÍejmě m;i'lí.
Mťržete to poznat již z toho, že neb1iť jalréhosi blázna a snivce
jména Alexandra Kostaroviče a jelro mansardy, v níž snil své
sny, neměla by vaše továrna ani jeho tŤi tak zvané vynálezy



a tím také ne tak zvan]f rispěch, kterjl měla, pokud tento
blázen a snivec vysedával ve své kom rce a líhnul své ne-
moŽnosti a nesmysly. Když pňestala jeho fantasÍ,ická činnost
nebo nečinnost, jeho podkrovní pŤíživnictví, pÍestal i sllutečn1i
r ispěch. Zdá se tedy, Že obojí pňece spolu nějak souvisí.

PANÍ KoSTAnovIČovÁ: Nikoli. Uspěch továrny dá se vysvět,lit,
jen tak, že nebožLik muž bral do sv1fch praktick;Ích rukou ne-
možnosti a nesmysly Alexandra Kostaroviče a dělal z nich
něco pralrtického, roz.umného a k svět,u podobnélro.

ÁLEXANDR (s ironií): Že bral do sv ch .ukou a pak také do
sv1fch kapes, o tom není pochyby; jenže nejprve musí b1iť
něco, co se mriŽe brát. A to jsou myšlenky nás bláznťr, snivcti,
utopistti, jak nás ráčíte jmenovat; nebyť jiclr, neměla by sku.
tečnost co uskutečĎovat a praxe co praktikovat.

PANÍ KoSTARoVIČovÁ: Dost o tom. Vy byste mně za chvíli ještě
dokázal, že množite] života v této domácnosti není Ríša,
n;ibrž tňebas Františka. Vy jste odjakživa rád obracel svěť
naruby a skutečnost vzhriru nohama.

ALEXANDR: A také že je! TenLo drim propadal j iŽ rozkladu, když
sem pŤišla; neb;it jí, servali bychom se již dávno všichni zde
a možná si i zuby vybili. Tichá, kliclná, ustálená ve své rovno.
váze snáší hysteričnosti vaše a nervositu ostatních a vyrov-
nává ji v harmonii sqiim hlubok;im vnitŤním zdravím; b;it
to zdraví jen o stupínek menší, a všecko jest tu zmatek, chaos
a neustálé nesnesitelné napětí pňed v1ibuchem. Je požehnáním
této nehodné domácnosti: a vy, paní Heleno, měla byste vstá-
vajíc lehajíc dělrovati bohu za to, že vám ji seslal' PŤed ní
nedalo se tu opravdu jiŽ ani d chat.

PANÍ KoSTARoVIČoVÁ: Děkuji; to díkričinění boliu opatiujete
asi za mne vy společně s Alexejem' Ale dosti o tom' prosim.
Nechtěl byste mně raději vyloŽit, proč se stáváte jeho (ukaže
na Atše) spojencem proti mně? Proč vás baví vyvolávati
v něm ducha vzpoury? Scházeti se v kuchyni a lrouti pikle
proti paní domu?

ALEXANDR: Nač takové romantické fráze, paní Heleno? Kotrti
pikle se již neňíká od časri Prokopa Choclrolouška. Dnes lidé
jen int,rikují, nekují pikle. Ale ujišéuji vás, že nám snivcrim
a bláznrim není nic méně pochopitelného než radosť z intriky

a nic cizejšího než talent k ní. Ten b;|'vá qfsadorr horlivcrl
pÍíliš praktick;ich. A bouňit Alše proti vám? Což by to nebylo
iit do nělro jedu? Tak hoŤkj' není mťrj trening. Učím ho na-
opak mírnosti a krotkosti: snášet všecko v klidu, pro své
umění a z vděčnosti za ně' Pro klid a jas své duše, jiŽ si musí
umělec zachovaťi v čistotě; neporušenou a prostou zloby.
Učím ho, aby se proměnil v každé dramatické situaci v desku
fotograťickou a gramofonovou, která jen vnímá a zac.hovává,
co pojala. A v krajním pŤípadě, aby rrtekl a nechal v rukou
Putifarčinjlch svrij plášé. Cert vem plášé, jen když duše ne-
vzala rijmy.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (neoulddaiíc se již): Fi donc! Vy star1|l
kuplíŤi! Komediante! Akrobate! Hadí muži! Svridce dětíI Pe-
deraste! Vaše duše za t'o' máte-li jakou, je porušena až do
morku. Jste zkaženější než nejstaršÍ zh1fralec!

ALEXANDR: Dělruji za poklony! Netrefily sice do černého, ale
dobrou vrili k tomu měly: nejsem ješt,ě ke své lítosti tak daleko
v umění. Lichotíte mně, paní Heleno, byé poněkud neobratně.
(Atšoui') Ale, hochu, teď to začiná b1i.t vážné. Je nejvyšší čas,
abychom vzali oba nohy na ramena' neboé co vycházl z |i-
bezn1ich rist tvé paní matky, je veliké nebezpečí pro klid a jas
našich duší. Tedy: zachraíme v sobě umělce a obětujme
hrdiny! Z dvojího hoďme pňes palubu to menšÍ! A upalujme,
co nám nohy stačí. (Chgti Alše za ruce a uleče ho ke duefím;
ugstrčí ho uen, a ugchdzeje sdm, klani se paní Kostarouičoué.)
Dobrou noc, paní Heleno! Scéna byla rozkošná, jen pŤes míru
temperamentní. Po druhé bude tňeba snažiti se o trochu umě-
leckého kliclu. Nicméně: velmi dobrá. Ve vzpomÍnce, až barvy
ostňe nanesené poněkud pohasnou a celek se vyrovná, bude
ještě rozkošnější. Jdu proto do své mansardy vychutnat ji
cele ve vzpomínkách,,. (odejde.)

parvÍ xosreRovlČovÁ (ugčerpana klesd na židli, ouíud se kapes.
níkem): Tatrman! Šašek! Špr1fmaÍ! Necuda! Drzoun! Ten
mne zmoňil. A na takové blázny není ani zákona, ani vězení;
ano, ani do Bohnic jich neberou' Nedokonal;f je svět, a našinec
nevykonal posud všeho, čeho tňeba pro jeho bezpečnost na
této nepokojné zemi.

(Klepe se zuenči.)
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126 FRANTIŠKA: Smím dál, milostpaní?
PANÍ KoSTARovIČoVÁ. To jste vy, Františko? Jen dál! Pňichá-zíte jako na zavolanou.
FRANTIŠKA (ueide).
PANÍ KoSTARovIČovÁ,'. M;.1j Tiglenin, Františko. A rychle! Tendarebák mne k smrti uštval. fra mém nočnÍm stolku v ložnici!F.RANTIŠKA (odběhne pro.mig.renin1 urdti se mtikem s iím),paxÍ xosraRovlČovÁ (!r-e it spdnkg): A botky -no .o,snorujte.Dusím se. Krev nem že proudit"v těle.
FRANTIŠKA (zouud ji).
PÁNÍ KosTAnovrČovÁ: A trepky! Hezlry rychle!
FRANTIŠKA (odběhne pro ně a hned s ,t*t nazpět; naulékd ií jena nohg).
PANÍ KosTanovrČovÁ: Uf! Uf! Jak je LěžkÝ život, kdvž člověkje obklopen nesourod;fmi lidmi. ja, t.t."poJ;t'i""á a činná,

l.lo"Lvi já, tak. praco.,itá a opravdová, hť.;;;; iedoch d.čaty. Ríša...  Ríša j.  -1jediná naae1e:'t<rev '  r . ."". -":r,  duchz ducha mého;'rozen'v,vt{,ag a pán. Neblri j"h;;";;;la bychdéle života v této žabárně. Dusírn- se tu; nemohu vydychnout.(Uuolr iuje s i  bluzu,) Rychle, Frant išká:;;;;* 
' ' - '

FRANTIŠKA (běží pro něj).
PANI KoSTARovIČovÁ (kÍičí za ní): Ne ten v mé ložnici; v téskÍíni v pĚedsíni, napravo. A neshoďte deštník. Nesnášímhluku. To už raději mne zavražděte.
FRANTIŠKA (urdti se se županem).
PANÍ KosTARovIČovÁ (usiala ,oíí^ a prochdzí se u myšlenkdchpo kuchgni).
FRANTIŠKA (nabizejíc jí župan): Račte.
PANÍ KoSTARovIČovÁ 

-(odmítauě): Ne teď, ne teď. Už je pozdě.Mrij záchvat jiŽ pňešel. Nemam-fi voc ir."eá il;';;,1žp", ,'..dostanu-li jí p1k již vribec; aspoli .. ''..oáus.4i"po a.une.(Prochází se ddl p.o kuchgní;, naile stane pÍed r,oiiit,,,./ Po-
llyšte, FrantiškoIjiž dávio chci s vámi promtuviii vazná stovo.Nesmíte lákat k sobě Alše.

pnarqrrŠxe: Ale iá'ho nelákám, milostpaní. Já ho odmítám, já siho nevšímám, ale všecko ;;."é."-.
PANÍ KosTARoVIČovÁ 

, 
(iako bg neslgšela odporu Františčína):Vám to snad l ichotí, že se zá vamífanti; ále 

"., '" i lulo l.at

vážné. To byste da]eko došla. Z Loho mračna nemriže b;j,t,
nilidy déšé' Dělala byste se jen směšnou.

FRANTIŠKA: Ale, milostpaní, já vás ujišéuji' že nejsem ničínr
vinna. . . že si na mladého pána ani ve Snu nemyslím.

panÍ NosrARovlČovÁ: Mlčte. Vždycky je děvče vínno, běhá-li
za nim hoch. Jako minulou neděli byli jste viděni na v1fletě
v Troji, lidé mně to dones]i. Hoch se dělá nemožn;.im a vy
směšnou. To musí pňestat.

FnANTIŠKA' Ale když mlad;f pán jinak nedal. Nemohu Se mu
ubránit. Hrozí mně neustále, že se zabije.

PANÍ KoSTARoVIČovÁ: l.{echte ho hrozit' Kdo hrozí, nikd'v ne-
splní. Nesmíte si na něho myslit a on pť.estane.

pReNttŠNa: Ale já vás ujišéuji, milostpani, že nemiluji pana
Alše; já mi luj i  někoho docela j iného. Já mám s panem Alšem
jen soucit: je tak nešéastn;Í, stále zoufal;|'. Nemohu se na něho
rrěkter1il den ani podívat: tak strhanou má tváŤ, takov;/ smrr-
tek doutná v jeho očích; nevypověditeln1i smutek. Ty oči vy.
čítají jako oči mučeného zvíňete: srdce ti trne, když se do nic}r
zadíváš. Ale jiného nic k němu necítím. Jinak je mně lhostejn1f .

PANí KoSTARovIČovÁ: Nu, to také ňíkat nesmíte. Mé dítě a vtibec
nikdo z naší společenské vrstvy nemriže vám b;it lhostejn .
Jeho pozornost ntusí vám pňece lichotit. Jest to pro vás pocLa.

FRANTIŠKA: Ale, mi lostpaní, já ho nemiluj i ,  já mi luj i  pana...
PANÍ KoSTARovIČovÁ (píetrhne jí, feč uelitelskym posunkem):

Je riplně lhostejno, koho, Františko, milujeLe. Z mé rodiny,
z mé společenské vrsbvy nemrižete milovat nikoho; a po
ostatních mně nic není.

rRaNrtŠN.q,: Proč nemohu milovat nikoho, milostpaní, z vaší
rodiny?

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Poněvadž jsme společensky vysoko nad
vámi. Milovat ' ' . rozumějte, milovat tak, aby to vedlo k svatbě
a k manŽelství, a jen to je pro mne láska, mohou se pouze lirlé
stejné společenské tňídy. Mrij syn mliže se s vámi chvilku nri-
liskovat, ale nemriže vás milovat a následkem tolro vy ne-
m žete milovat jeho.

FRANTIŠKA: Ale, milostpaní, milovať mohu každého člověka
a každ1i člověk mriže milovat mne' I mladj, pán mriže mne
m i l o va t  a  j á  j eho ! . . .
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128 PANÍ KoSTÁRovIČovÁ: K smíchu. Mluvíte, jako byste se blínu
napi la. Konečně: mi lovat ho mŮžete, ale beznadějně, ne-
dostiŽně. A pak mťržete seškrabat fosfor se sirek nebo zmocnit
se mé lahvičky s morfiem a ot,rávit se. Beztoho se pro lásku
zabíjejí dnes jiŽ.jen služky; u našince se to nevyskyiá; a kde
se to vyskytne, jde vždycky o šílence. Jeden lékáň mne o tom
ujist i l .

FRANTIŠKA: Ale, mi lostpaní, vy mnou vlastně strašně pohrdáte.
A proč? Vždyé nenláte pňíčiny. A je divné, Že jsem si toho
dňíve nevšímla; že to vidím aŽ dnes. (Paus') Jen miliskovat
se  se  mnou,  praví te ,  mr iže váš syn. . . tak  j s te  to  opravdu
Ťek]a? Ne, to není možné! (Vzepne se. Vášniiě'l Ne! Ón m,,e
bude milovat, jako miluj i  já jeho! Musí. mne milovat; má
láslra si ho dobucle!

PANÍ KosTenovIČotlÁ (s opouržením): B|ázníš, hloupá couro?
Napi la js i  se blínu? CoŽ jest mně souzeno tahat se neustále se
sam1fmi blázny?.Nejprve ten hoch, pak Lexa a nakonec ty.
To aby byl člověk ze di.eva! To je o6tězkací zkouška pro mé
nervy! Mám silnou.migrénu, jdu si lehnout; nemám čásu po-
lévat ti hlavu studenou vodou. Ráno mne nebuď pŤed de-
vátou! A jak jsem Ťekla: buď pňestane Za tebou bě.hat, Aleš
a koupím ti na šaty; nebo nepÍestane a pak _ (Ukdže na
dueíe.) Zatiď se podle Loho! (od'eide.)

FRANTIŠKA (klesne-na židlí, ponoÍí hlauu do kupg špinauého
prddla na slole a chuili ticho; pak jí roztíese uzlgkot o prut, z něhož
utrhují se občas polosrozumitetně jednottiud sloua): To je straš-
né. . .  strašné.. .  nepňežij i  toho. .  .  hrr iza. . .  Jsou všichni bohatí
tak ukrutnl a zli? ...
(V pÍedsíní, slgšet kohost, kdo od'klddd h t, sutékd surchník
a huízdd si odrhouačku; zaklepaní na duéíe. Nikd,o neorlpouiild;
zaklepe se po druhé a do kuchgně uejde, s cígaretou u. ustech,

nÍŠ.l,: Fanynlra doma? o n':,JT:-''Íí||,,,"t (Spatfí ji plačíci.)
Co to dělá? ona blázne? Snad nepláče? Aie 

"zayť 
si  pokazi

pleé a vypláče oči.. (Zduihd, jí htaui a zuraci ji zuáIna k sobě.)
opravdu? Co se jí stalo, ona hloupinká? édo jí co udělal i

FRANTIŠKA: Mi lostpani.mne tupí; mi lostpaní mne pokoňuje.
Nikdy, ňekla mně, nebudete mne pr1f moci, mlad1i $ane, mi-

lovat. Mezi vámi a mnou není pr11i možná láska. (Noug pldč.)

Jen miliskování.
nt le. ona Ťekla maman, Že mne má ráda? Ale to neměla, ona...r'io"pa. 

Tím všecko pokazila. To je mrzuté. Pět tisícovek bych

radoji neviděI' Nebudu jí již moci mít rád; nemohu milovat

''otor'o, než když o tom nikdo neví. Jak o tom někdo ví, jako

bych měl okovy na rukou i na nohou.
..oí''Š'.o, Ne, ne, ne! Nic jsem neŤekla o vás, mlad1f pane. Jen

tak docela všeobecně se o tom hovoňilo.
RÍŠA: Ani to se neměIo stát! Jak hloup1i je ten život! Nudíš se

ve společnosti, pŤijdeš domťr schválně dÍív, aby ses trochu po-

vyrázil - těšiš ie na to celou cestu, ani doutník ti nechutná -,

a tu máš:.doma na tebe čeká jen nepňíjemnost a oškl ivost.
Horší nuda než v saloně. Což jsem jí neňíkal, že pied maman
nemá o tom ani cekat. Aé si ňíká co chce; aé ji provokuje a dráž-
dÍ: to už je jednou její man ra. Nechala ji mluvit a myslila
si své.

FRANTIŠKA: Ale já nemohla, mlad1i pane' Bylo to silnější než já,

neŽ mrij rozum a dobrá vrile.
RÍŠA: on; t,o krásně zbryndala! Proklatě. ona je stále vesnická

husa, tiebas slouží uŽ dvě léta v Praze' ona nebude nikdy
k ničemu; bude si jen do smrti škodit a dělat ostudu tomu, kdo
se s ní smočí. Nikam to nepňivede.

FneNrlŠx.q, (zoufale): odpuséte mi to, mlad1f pane. Nehněvejte
Se na mne. Nestane se to po druhé. Snesu všecko od milost-
paní mlčk"v, jen když vÍm, že mne máte ráď. (Vrhd se k němu
u ptači.) Řekněte mně to, opakujte mně to!

nÍŠa': Dost už!Jsem z toho nervosní. Zítra mně nebude chutnat
ani má obvyklá sklínka sherry. Takové scény, to je mně sťrl
do očl. Comme c'est béte! PŤestala, k čertu, s tím pláčem!
Vždyé mi zamáčí celou náprsenku a pocuchá smokingl

r.neNriŠxa (zhroutí se mu k nohdm): odpuséte mi to, mlad pane,
proboha vás prosím.

aÍŠl' (zachuěje ie ulnou smgslnosti): U čerta, sluší jí to, Ta linie
zad a bokťr jest krásná, jak jsem jí posud nikde neviděl.
Vstala! Nesváděla mne ke zlérntr! Ještě několik sekund a ne-
ručím za sebe. (Rue ji k sobě,) I ten pláč jí sluší a bodá mne
jako ostruhy líného koně.
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130 FRÁNTIŠKA (se slzamí 
,u 3čí,ch; plachy směu. ihned hasnouci):

LíbÍm se vám? A nehněváte s.e už ía mne?
nÍše: Mlčela. Svatého by zmámila, natož člověka! (Rozpind ji

žtu tek. )
rneNrršxe (uzkostně): Ne, ne, ne! Proboha vás prosím, mlad1f

pane, puséte mne!
(Nad kuchgní zdu.ih-ne se zpěu housli iako ugkíik uzltosli a hrti.
zg. Ríša i Františka zduihnou ,o 

'ih,tti il,,u o naslouchaji

nÍša: Co to? Áá... to ten ilá:":,;i:iáu.' ou*vnoci. Nestačí muden; i do mé noci se vtírá: dotěra, pňíŽivník, zbytečnost
rodiny.

r 'neNtršxa' Ano, mlad;f pan Aleš to hraje. Áá.'. rozumím! Va-ruje-mne, jak mně 9]in1t. Nebezpeči cíií a pňihlásil se ke mně
.ve chvÍli nejtěžší. -(.Chce se ugtrinout Rtsoii.1

nÍše: Hahaha! Ten b|ázen j i  tedy mi lu je.  Nu' . .  ať mi lu je:  onaje moje. on-mně jÍ nevyrve. a.r jen hraje! H""Í" ;;;.'.]',.,ou
pÍseů svatební... jak.o bych si ji byl u něho objednal. Jsoulidé, kteňí musí sloužit diuh1i.m chtoj nechtoj.
(VIeče Františku směrem k posteti' Františka brdní se slabějía slaběji. Pfekotí plentu, k[erd s tfeskem pada ia zi^i.,,n,,Františku na postel a sdm se k ní urhd, Housle kuíti a sténaíí

zoufalej í a zoufatej i' )

Dnuhé iednánÍ

Nedětní odpoledne u pfedjaÍí mezí tfetí až čturtou. Do kuchgně

unadá zuenčí bledé zimomfiué slunce a tuoŤí na podlaze čistě ug-

drhnuté čtuerce a obdéIníkg. Františka ughublgch tudíí, pohgbťt po-

malgch a uláčngch, sedí uit,Iu a píše dopis; píed sebou má,Iahuičku

inkčusfu, péro a čturtku papiru, ttterg si po čdstech linkuje podle

híbetu udz-ané domdci knihg učetní, neboť nemd prauitka.

rnaNrršxe (zduihne hlauu od papíru a pohlédne na ndstěnné
hoding): TŤi a pět minut. Anči tu musí b;i't každou.chvíli a já

''" 
" 

i'.. se doslat pies rivod. Tak teskno mně nebylo posud

nikdy' Nevím co psát. A tady (ukdže na hruď) jsem stále. jako

zešněrovaná. (Piopuká u plač') Co to jen ze mne udělalo
město? Jaká jsem b;Ívala doma veselá! Ještě pňed dvěma. rolry.
A bylo- l i  mně smutno, vyběhla jsem na l{r iry.. .  tam, kde je

tol ik nebe a svět la.. .  a vždycky vítr, . . .  a jako když to se mne
setŤese: vrátila jsem se domťr zase lehká jako pírko a zpěvná
jako pták. Bože, jak je tomu již dávno; a co všecko |ežimezi
bneškem a tehdejškeml (Nahlédne do papíru a čte,) Draháma-
minko, vědomosťvám dávám, že jsem, chvála párrubohu, zdra-
vá a Že se mně dobie vede. Ale ne...  vždyé to neni pravda!
Vždyé já jsem nemocná, tak divně nemocná...  nesvá; ty bo-
lesti v trizi 

" 
tak často náhle špatně od žaludku, bez pňíčiny,

z ničeho nic. Ne; já lžu...  lŽu mamince po prvé v životě; proto

nemohu dál, pŤes rivod. . . A pňece mamince psaní poslat musím;
co by si  pomysl i la, kdyby Ančka pňijela do vsi . .bez 

"Ť|o...
Ale iohle-ne...  ne, tohle pos|aL nemohu...  Raděj i  zemŤít neŽ
lhát své rn:atce '.. (Propukne u ptáč') Proč jí nemám zde?
Padla bych jí kolem krku a štkala bych a plakala bych stáIe,
bez oddychu, do noci a snad do jitra. A buď bych se dovzly-
kala u ní pokoje, nebo bych se zalkla tim pláčem.
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132 PÁNÍ KosTARovIČovÁ (uejde ndhle do kuchgně, rozhlíží se lor.f ionem):  Áa . . .  Fanda píše. . .  To  je  ve l i k5 iob ia j - ; ; ;  n i . . .  žeano? (Pohlédne na čturtku,) Ale má tonějaLé .o,.ui",,o, kropi-la to vodou z vodovodu nbbo slzami? Aá do;li;.-nÁi''.". Noto mne těší. .I.á se j iž bála. že milenci: aby jí 
".opo"star. 1oase do smíclru.)

r.nexrrŠxe (propukd u pldč).
peNÍ xosraRovlČovÁ: Ale vážně, Fando.: co se to s ní děje v po-s]ední době? . Ie  jako z  mčsíce spad|á .  Šr" . . . ,  

" i ; i  
p ioh lodnu.

Je to s ice. poněkud dégo tant l  a le co r|člat? Dnes aby bylapaní své služce i lékaňem. A vribec vším: g.',,.",,",'tkou' pro-
1qsofY všech fakult, celou lidovou universitou. ]\ová dobaklade na nás své požadavky, a ty nejsou malé, pravda. Snazmese.jím dosbát, 

Pot ld mr'žeme.- (Rozhodně.; 
'šr"-. .- ,  

Fando:nekrátí se jí sukně?
FRANT.IŠKA . ( pro pu,k,n.e u . pldč ) : Ježíši Kriste, nechte nne, milost-paní. Nebo se zblázním.
PÁNÍ KosTAnovtČov.4.:,Io,.1o, j.en se dělej neviiiátlrem. Copakti mám snad dňíve dávat 

lo9'."v z polrlávní vychovy? Vždyťvás tomu učí už ve škole. Pojď seml. (Pi|itdhne,1i i'oint a šeptdj i  do ucha.)
nneNttŠx.q' (sesuje se jí k nohdm a ugpukne u šílenťl plač): JežíšiKriste, milostpaní, co to mluvíteť N.por.oruji."ď.'Ji"t, p.oKrista Pána. Nesnesu toho, zabi j i  se!
PANÍ KosTARovIČovÁ (po pause): Ť]ude to již asi takové. Tichévod;' bŤe.hy berou. Ťaková holka vypaáa ;"to *"i1' ,,tri-'.o.'...: .ale ty bjlvají nejhorší. Hloupé jako anděIé a pňitom

ohnivé jako čerti: pioto-padají do jaml kter1i?m *á áo,,.douostatní vyhnout. 
"Sacrebleu, 

to je hištorie. (BLbnuje rozčtleně
21sty. no.stole.) Ale ňekla mně jen s k;im. irr:,p, 1,i,.atmeng.1Slyší: s k;tm?

FRANTIŠKA (leži tudŤí k zetni obrdcena; pldč ji zmítd),PANI KosTAnovtČovÁ: Snad ne s Alšem?pnexrlŠne (rozclountd se-do uzl11kotu sitnějšího než píedtím).PANÍ KosTARovIČoVÁ' 
ry', '"Yi .vŤed^ jí jistě 

""dltczro"í. nr.ij
y.1:1j. na ťo pŤíliš rnálo v;fb-ojn . Sťači '''u .lpilj; z. or.auirztvo! mně: nehude doufám ot,ravovat j iŽ j inak člověčensLvo.(Pausa' TÍepe znol)u Františkou./ Ale r.nď *no' . roy*i x"ro

měla jic}r snad několik, ona couro' a neví, kdo jí to udělal?

FRANTIŠKA (suijí se u plači na podlaze): Nechte mne, milostpaní.
Neurážejte mne' nemučte mne, nebo vyskočím z okna!

peNÍ Nosr.qRoVIČoVÁ (u rozhoŤčenl/: A tak si to nechala, ona
huso. Co je mně vlastně po tom? Co se rozčiluji? Ale to ií
ňíkárn, nestydo: slehnout ji zde nenechám. Byt si tÍm nene.
chám zaneŤáďovat. To by mně tak ke všemu scházelo. Kdyby
byla rozumná a svěňila se mně, poradila bych jí' snad by se
našlo, jak jí od toho pomoci.

FRANTIŠKA (ugkrik hr zg a ťlzkosli): Mlčte, milostpaní; proboha
vás prosím, mlčte! Nebo vemte sekerku, tamhle od plotny,
a zabte mne rovnou dočista.

p.tNÍ t<osr,lnovtČovÁ. Byla už jednou zticha! Nedělala poňád
brajgl. To není nic zlého. KdyŽ už se holoe pňilrodí takov1i
malér a její milf si jí nemriže nebo nechce vzít, co se má dělat?
Copak to není dobrodiní pro ni i pro toho červíka? Co má
takové parchantě na světě? A co je z něho nakonec? Buď po-
buda a zločinec nebo kurvička' Pánbrih se o takového zmetka
starat nebude. Ten by tolro měl na práci! Dal člověku rozum'
aby to nahlédl a včas mu zakrouti l  krk,. . .  l rdy ho to ještě
nebolí '

FRANTIŠKA (ucpdud si uši): Ne, ne, nikdy' Vy se rouháte, milost-
paní. Vy jste bezbožná.

PANÍ KoSTARovIČovÁ; Tak buď zbožná, huso, a scípni i s tqfm
parchantem hlady. Uvidiš, jestli tvrij pánbrih hne prstem, aby
tomu zabránil. Vždyé i věda k tomu došla a doporučuje to
i v manželství. Vy chudí zvlášé množili byste se jako králici.
Vždyť jsi si toho všímla snad u vás na vsi. Ta]rov;Í podruh,
kter1f nemá co do huby, kter1i nevi kudy kam, mívá dětí jako
smetí; a ňádnf bohat;i člověk, kter;f by stál o dítě, ho nemá;
statek jeho piijde nakonec do cizích rukou. To máš jako v pňí-
rodě. Takoqi' slon mivá jedno mládě a ještě za kolik let;
kdežto myš nebo šváb nebo veš množi se jako prach na silnici
v suchém létě. Čím je kdo bídnějši a slabší, tím více se stará,
aby ta jeho bída nevymiela s ním' Jako by se bylo oč stra-
chovat a bát.. .  To já soudím docela j inak: nejprve máš po-
vinnost b1fti sám siln;i a bohat .,. a pak teprve smíš pom;išlet
na to. abv ses rozmnožil. A ne obťáceně! Kdvbv se mělo
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134 vždycky narodit'ditě, které bylo počato, nebylo by brzy cojíst na světě a lidé by se požírali naizájem.zhlaáu. Mtm-o tom
knihu; pňečtu ti z ni a poučím tě.

FRANTIŠKA: Ne, ne, ne. Nemluvte tak, milost,paní. Rouháte se;jes.t. t9 t:ěžkÝ hňích... to, k čemu mne naíádite. A kdyŽ toradí bohatí a učení, jest to hňích tím větší. Nevědomému
a chudému, kter1f to udělá ze zoufalství, spíš to pa"lír' oa-pustÍ. Stará se o posledního červíčka, o poslední.žížalu; jak
by se nestaral o člověka? Což nevdechl mu nesmrtelnou duši?
Takové lidské robátko je mu pňece dražší a bližší než mládě
liščí a jezevčÍ.

peNÍ xosrenovrčovÁ:.{."..* tě tedy čert, driro hloupá. Hňích. ..hňích! lnámjedin1i hňích, a to je Írloupost lidská; á le i.i.pr"a,v hlavě máš až černo. 9d "! 
a proto neumíš se jasně iozhléd-

nout kolem sebe a vidět,. To vaše hloupé I.re.ťa.,,t,,i, 
"aro-ženství bÍdy. Klop1ft,ám stále o ně u vas. .laIr někdo provádí

l.lo:ťo:.t' vždycky to dělá ze strachu pňed hňíchem. .ďie snad
19 jiz jinak ani neprijde: snad musít" l1rt vyhubeni-vlastni
hloupostÍ, aby-bylo možno slušnému rozumnému člověku žítna této zemi. Komu není rady, tomu není pomoci. Ale to t,i
ÍYá.- naposledy:rremy.sli si, ze ti poběhnu o i,,rr"o.i:p.ialut
9}v.. sis to upekla, s iím si to.sněz! ( Bouchie a,ir^iá1iia,.l
(Františka Ieží na rymí a chuili píerguauě plače, Zuonek u" pfed,.
síni. Františka zduihne hlauu a hteaí tupa ie d,ueíim, iot,-,|,,,a-
hauě ustane, dojd,e k uod,ouodu, optdchie si oči 

" 
,aiá; iteurithostu. P.ozdrauuje se s nim a ia chuilku uuddí ái kuLcngnakamarddku Anči Bdrtíkouou u klobouku, ,, ,g,ikEii- p,a-patcich, rozesmritou, oblečenou, jako bguaji lepši áěUi;ta.,,paní

aNČa: A to je pěkné! 1,. '"li!i,;;luu psaní napsané a já ne-
mám moc času čekat. Z3 

ťú] hodinky mám ranáe u Cansousy
(r.o.zuměj: Sanssouci) s jedním moc íelk;;im fešákem... r..,dr-
: '"čk:y:.. . ty já mám nejradši. AIe , ' ."ád čeká; je nervosní.
T:níš t,r.rc.hy, milá holka, ;ato 1,ou teď mužští rozmazleni...
di f is i l . . .  ňÍká má nová pani. To"je t i  moc velká koketa a umíto s'nimi. Byvala zpěvačkou u velk;Ích oper v Německu.a nakaždémprstě vodí jich deset' Tak se ,,. ,,ě musí; od 

"i ;..,,,moc pochytila a moc se pocvičila. Jsou to pálení koste]nili, ti

velkoměstští hoši; a chudá venkovská holka musí se něco

diiet, aby mezi nimi obstála... Ale co ti to vykládám? Tys

i"ste,""'"tuvně a nevíš ani, jak se na mužského kouká. Ty

i'átris ještě do kolébky a do peŤinky s povijanem; a do huby

cumlík.

"oi*''Š'.o: 
Sedni si u nás, abys mně nevynesla spaní; nemám

ho beztoho mnoho.
eNČe (sedrÍ si u spordkuJ: Musím opatrně, abych si nepomačkala

šaty. Nemáš tuchy, nemluvně, co dnes ty hadry čJověka stojí;

" 
*nyt sem tam nějakého staňečka, kter;f si rád štípne do

brady a pustí za to chlup, nemohla bych si je an.i koupit. (Iia-

tahuie si nohg směrem k ohni,) To je flÓrek, co? A l;iltko skrz

to sviti jako álabastr. Na to se takoví bašusové v TŤebáni ne-

dovedou ani podívat. Na to by jim dňív musil pťrjčit kantor

brej le. Hehehe. Ale z ima je v tom!...  A pak se.to.musí'umět
''o.it. N" to jdou mužští jako na špek. Ale teď již dost ňečí.

Nebudu tě vytrhovat; sedni si a dopiš to iíkání. A mně prijč

nějaké noviny; ale ty, co mají vzadu dopisy a nabídnrrtí

k štiatku; ty žvást,y vpŤedu já vždycky pŤeskočím.
FRANTIŠKA (poddud jí nouíng se stolu; puk se zabere do rozepsaného

dopisu): Čii *i tedy. Já musím sebrat všech pět dohromady,
abych to dokončila.

eNee (čte chuíti, pak ndhle zduihne hlauu z nouín): A co dělá
váš mlad;i pán?

FRANTIŠKA: Kter1i? Jsou tu dva.
ANČe: Ale to .e ,,i, že ten starší, pan Ríša. Ten mladší je těžké

nedopatieni: hrbat;f nebo kokta... ani již nevím co.,-Ale je.

denfálls nedopatiení. To se stará s něk]|rm zapomněla, buď
po prvé, nebo po druhé: ti dva nemohou mít jednoho otce.

p.niNfrsre (u rozpacích1: Pan RíŠa. . . Je nějakjl mrzutf poslední
dobu. Jako by ho někdo vyměnil.

AI,IČA': Ale jdi. Snad ho špatně bavíš? Já bych.ho .dovedla,
holenku, 

.jináč 
roztočit. Víš co, nemluvně, to by bylo tak

něco pro mne' Šlehla jsem po něm okem... a on myslím j iž

bere.
FRANTIŠKA (chuěj i  se jí ruce, až musí odložit pero): Co to ňíkáš.. .

Pan Rišai Na tebe že bere? K smíchu. Nabírej si někoho
jiného'
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136 ANČA: A bere. Nu ' . . a je to něco divného? Nejsem snad k světu?
Holenku...Za mnou se ohlíŽí něco pánťr na ul ic i .  A z těch, co
chodí za naší starou, pŤitírá se ke mně v pňedsíni každf druh;f.
A jeden z nich mně tuhle pošeptal do ucha, že ho dráždí má
noŽka...  Já nejsem obyčejná s lužka. Na mně je hned znát, Že
jsem něco lepšího, něco nÓbl.  Já zahanbím kaŽdou paničku;
ve  všem se  jí  pos tavím' . .  i  když s i  l ehne. . .

FRANTIŠKA: Ale aby si  pan Ríša s tebou začínal, to není j istě
pravda.

ANČa: A začal už, když to chceš mermomocí vědět. Tuhle pŤed
čtrnácti dny, když jsem šla od tebe, potkali jsme se v prrl-
jezdě. Pozdravil mne a zastavil mne; a alespo pět minut jsme
se spolu bavili a smáli' Ruce mně tisk a ňíkal mně, že se těší,
aŽ se zase uvidíme,.. .  a aby to bylo co nejdňív. Má takové
mlsné oči a moh je na mně nechat: zrovna mě jimi hltal. Ten
se vyzná v tlačentcr.

r'neNtIŠxe (rozrušeně): Mlč jiŽ
špatně rozuměla.

a nepomlouvej ho. Jistě jsi mu

FRANTIšKA (ťiiuoce): PÍestaťr se sv1y'm smíchem! Není mně clo 137

žertú.
^*;;"Z;.," tí nad' ní hlauou): C9 L" : tebou? Takhle tě ještě ne.

zrlám, (Pohtédne 
";-;í 

oít,r,,1"S t.bo.. se, holka, stala nějaká

změna. Jsi celá ponr.ata 
" 

-as modrá kola pod očima. Jsi

iako boží.,*,,o""iij;k; by. již měsíc nespala. Co se ti to

vvspat nedá?

"J'-.i ' 'š;'||o.,,d'tld, 
u rozpacích). Y:* tv také nevypadáš jako

.,. i i"áo. 
" l" l io by tě něco.obešlo. Js i  jako mťtra.

"J;;?;;;,ěaíi"a," 
i,šíi,i ', doprosíred kuchgně): Copak já!

".r" 
i|-"e." ji"ého:š;;ttot" i..* brouka. Udělala jsem potrat.

A to člověr.".t,'r.íTy-si snaa myslíš, že se to jen tak vy-

k lopí, . . .  a le  o, ,o, , . . . . "gu ' . . . ' .  s  t im ie ho lečku d i ' ina.  U an-

dělíčkáiky j,.* ;;;';*"ra porstáŤ bolesti a ňvala jsem jako

blázen ao o.r'."piJíi:Tyá.;;".nohy, jsem nemohla. Byla jsem

iako pňeraž",'a tott.". to radši 
" "ai 

v horách měsíc vrcho-

vatÝ trakaŤ , dňi; ;.r'.u.ii* do kopce z lesa dvakrát denně

vláčet neŽ tohleto...
r.naNrlšxe: Co to mtuvist Pamatuj se. VŽdyé je to }rrriza.

eNča: No, neděle:.... i"r. moc nevinná.'. jako bys z měsíce

spadla. Však nejsi d;;J"í; a víš, Ž'e to ták dělá dvě tÍetiny

liolek. Mně to pJ'"aii" Ái p*"i á d-nes ií za to děkuju. Vzala

si mě stran"", l;; il;J-;". a ňeklá mně pak: Anči, ditě,

to neni maličkošt. Dítě, to jsou, milá holka, 
-dva 

zuby pryč

a dva faldy na ir ig.. Ť| nych.ďnes měla... Nu, zaplaé pán-

bťrh: jsem ,aa", í._io mám odbyté. Bvla to strašná zkouška.

Brrr... když si na to vzpomenu' věň mi, zabila bych toho

kluka, co mi to 
""o.onil..To 

bych.teď už byl1 1.životě 
na-

pjatá; to bych-d;;;d;l;... To "bych si mohla háčkovat prá-

dÝIko... nebo r're.iat jámu, kam bych to zakopala. .

"-"'-i's"""č;h,ii;;; 
nL cek,m těte)i Ale to je hrriza hrťrzoucí'

To je  s t rašnj l  hňích, -Anči .  i lÍ . - - .^- . - l  p l l^ io  *n
eNčl: HŤích. . . r'ri.r.. 

'Č.rt 
vem hiích. Nesmysl. .Bída, 

je .to a ntc

vic. Kdyby .. 
.*ár.ri. 

*"zsti ve dvaciti nebo čtyňiadvaciti

ženit, nebyl" bi.ili'; |otňebí. Ale pro.tože. si. t.roch dnes ve

čtyŤiadvacíti 
".íyděi; 

í"i-"" r'orr.u z ulice, jest tomu bak, jak

tomu je: r.""i z.''Jr.ď. r.i..íÁi se setká. A jedny jdou pak dělat

' ]ehké na chodnik, á'ur'o se áostanou do čeiveného domu a tŤetí

.e'Nee (dri se do smíchu): To viš'
Špatně rozuměla! To ňíkej někomu

Špatně rozuměla! Hihihi.
jinému. Já se taky vyznám

v tlačenici.
r.neNrlŠxe (ucpaua si ušj, kŤiči pohněuaně): Pňestari, pro všecko

svaté, s tÍm smíchem... nebo se zblázním. Takhle nedopíši
do smrti to psaní.

eNČÁ: Máš pravdu. Nač se hádat? ono se to ugstÍíbíi samo sebou.
Brzy uvidíme, kdo z nás dvou je hej l .  A dopiš to tedy j iž jednou,
aé má máma z tebe radost a aé mohu j iž jít.  Ty naše staré
mámy jsou hned ubrečené, jak j im nepošleš v psanÍ t isíc pus.
Je to stará generace. Man muB s-e tolerieren, Ťíká má stará;
a má pravdu. Neměly ještě ty školy co my. Já musím byt ke
své také moc shovívavá; někdy nad ní musím zamhouňit ne
jedno, ale obě oči.

rneNrlšxe (odhodí prudce péro, schumld dopis a urhne jei ke
kamnťtm): Ne' Nemohu to dopsat. Je to silnější než já, (Pro-
pukne a kíečouítg pldč.)

e'Nče: Co je ti? Proč zuŤíš, nemluvně? To jsem zajela s tím
Ríšou t,ak do živého? Podívejme se; nemluvně...  a snadsena-
posledy nezami]ovalo do svého mladého pána.



139138 si  od toho pomáhají. A ještě dobŤe, že je od toho pomoc...
r 'n.q,NrtŠxR: A proč, kdyŽ nechceš dítě donosit ,  proč je.. .  proč-

pak se  mi lu ješ S . . .  s . . .  jeho o tcem?
eNČe: Proč? To je hloupá otázka. Cožpak jsme ze dňeva? Když

tě tak sevňe v náručí a strhne k sobě a očima z Lebe duši vy.
píji'.'. tu slyšíš andělÍčky zpívat a hrát v nebi a čerty k tomu
v pekle bubnovat. . . a kašleš na všecka proč a proto. Kriste
Ježiši! To mu uděláš všecko, co chce. A máš zaděláno, dňív
než o tom zvíš.

FRANTIŠKA (chuíli zamgšlena; pak peuně, polohlasitě, celd roz-
žhauena): Ne a ne! Nemohu prostě. Nedovedu toho nikdy.
A kdybych hlady zemŤít měla! A kdybych na mezi nebo za
plotem slehnout, měla! Ne a ne. Nevím, je-li to hňích proti
bohu. Ten by ho snad odpustil. Ale je to jistě hňÍch ná ži-
votě'.. na svatém, mladém, nevinném životě, kter;1i se ničím
neprovinil. Proč on má odpykávat, když nic nezavinil? Proč
on má zaplatit za nás, staré a pokažené?

ANČA rpielétne zkoumaugm pohledem Frantíšku): Co to blábolíš,
nemluvně? Ty že bys.. .  Ne. To je k smíchu. To je proneseno
jen tak do vzduchu...  jako kázání pňed svat; im Janem na
návsi. Viď?

(Ktepe se na dueŤe.)
FRANTIŠKA (pokus azpamatouati se ze suého ugtrženi).
ANČA ípo chuíli udh níl: Dále.
nišx (uejde, a domdcim kabdtku, kouíi cigareÍu,): Servus, Fando.

Aáá.. .  má r icta, s lečno Anči. Jak se máme? Poňád mladší
a mladší; rostete nazpět... do dětsk1ich let. (Poddud jí ruku.)
Poslouchala, Fando, mamá ji něco chce. Ale byla rozumná,
ona potŤeštěnče; mamá zuíi.,. jako tygr, ňíkám jí. Tak šla
už a nerozčilovala jí; pamatovala si, že stará paní trpí srdeč-
ními záchvaty; měla by velikou zodpovědnost, kdyby se jí
něco l idského stalo. .  .

FRANTIŠKA (zutllna u rozpacích odchdzi).
aÍše' (chodi chuili jako u zamyšlení po kuchgniJ: To jí je souženÍ,

milé dítě, s nerozumn;fmi žensk;fmi. Člověku se pŤihodí něco
lidského - je pňece každjl z nás kňehká nádoba-- a Ženské
z toho dělají kriminální historii ' Svolaly by na to hned všecky
svaté z nebe; a ono staěí se jen chvilku klidně nad tím za.

mvslit a dorozumět se. To by slečna Anči byla jinak moudrá

a rozumná? Neklamou mne mé naděje?

ANČe: ZajisLé, pane Ríšo. Slečna Anči je velmi rozumná, velmi

spolehl ivá a.velmi.. .  j"k se to ňíká?.. ano' velmi disgretní.

iarczijen na tom, aby to dovedl pan Ríša ocenit. env lvl
áost užnali' a dost vdotn5' za takové vlastnosti: jsou velmi
vzácl,é nyní ... u dívek i u žen.

aiš1- (sedd's i  obkročmo na žtdt i  protí Anči, stdle kouíe): No!.. .

o to nejmenší starost. Pan Ríša byl vy-chován jako.kavalír

a zná wé kavalírské povinnosti. Pan Ríša nenávidí hádek

a svár a miluje nade všecko lidi, s nimiž je možno se doro-

zumět. Jako n.a pňílilad ji. S ní je radost hovoiiť. Znám ji

snad měsíc a jest.mně, sedím-li tak zde s cigaretou jí naproti,
jako bychom ie znali léta: jako bych hovoĎil se starym .ilvT

L"..,".ád.-, pňed nímž nemám tajností, s nímž jsem prodělal

vše,chny nem.oci ptrberty, v jehož společenství vykouňil jsem

prvni áoutník a ulovil 
-si 

první opičku. A ten kamarád má
ješft to navíc, že je ženského rodu, roztomil1f a krásnjl jako

iena pňestrojená zá páže... To byl vždycky.mťrj sen-: bytost,

v níž by se špojila bezpiedsudečnosť kamaráda s vášni uzrá-

vající ženy.
ANČ; ršl'ddljuě): Nu, a Františka? Nevyhovuje tomu vzneše-

nému gustu?
nÍŠe' Dja pokoj s Fandou. To je největší morous, kterého jsem

poznal. Út<"uťne vážná jako kantor pňestrojen1i.do. ženskj'ch

šatri; jen rákosku jí dát do ruky. A stále mravoučné sentence;

bez nich nepodá čiověku ani sirku k cigaretě,. ani číšku.černé

kávy po or8ao. Znám se s ni již rok a-poňád. jsme si cizi jako

p,,r,,i.d..'. Pňesto, že jsme se spolu (zasměie se u .rozpa.cích).h-* . . .  
nač to  tušovat? . . .  ona je  moudrá  a  rozumi  ž ivotu . . . ,

pŤesto, že jsme se spolu i milovali.
tiet (zamgsit se): S milováním je to divné: když nesloLči dva

lidi, rozv"ede je navždycky. Mně se stalo taky něco podobného.

RÍŠAl Ale šla. Vypravovala mně to.
eNČl (zdrdhd se"chuíli): Nu, budiž, prljčka na oplátku. W j.t9

-''É ;iz na sebe něco napověděl a' jistě to brzy dopovíte. Chci

se vám... revanŽovat..-. Ale dŤív mně dejte také cigaret,u.

Nechce se mně jen tak se dívat na vás, jak kouŤíte, ViděIa



140 jsem to u našÍ paní...  ona také kouŤí'. '  a moc se mně to líbi lo '
Víte, ona mně sice také nabídla,. . .  a ie já se pňed ní žen11iruju.
Pňed vámi se teď jiŽ nestydím. Je to divné,.ale je tomu ták:
ženské se stydím a vás, muže, ne ' . .

RÍŠA: Ale rád, dět ino že o tom ztrácí s lov. Já taky rád vidím,
když dá-. .' (ďttěl íící ,,dama,,, ale po pruni síubice se za-
razil) mhrn... dívka kouňí' Baví mne ťo' dlvat se na ni, a směji
se, zalrucká- l i  se; a každá začátečnice se zakucká, (Pod,t i  ií c i .
garetu, kterou zažíhd sirkou. )

ANČa: Ba 1e, já se nezakuckám. Uvidíte, že ne' NIne j iž jako
malé žábě naučili na pastvě hoši kouiit naé a dubové iistí.

RÍŠA: Tak tedy' jak to bvlo?
eNČa: Nu, seznámili jsme se v tančírně u Apolla. Byl medik,

černovlas;7, s' mal1iimi knírky jako uhel, a i.'ce mď vždycky
páchly karbolem. l{ne to z počátku odpuzovalo, ale pak'mne
P.|á1ě to jednoho dne začalo k němu tit<at' Jako by mně to
sládlo v ristech. VěŤil bvst,e tomu?

niše (kgune hlauou): Věňím. Takové pocity já znám také.
ÁNČA:-on by si 

1n.e byl vzal, ale jeho str1j'i iomu nechtěl; a byl
by !o vydědil, kdyby neposlech. VíLe, on je sirotek, rodiče
mu hned v mládí umňeli a str1fc dával mu všeclro, od košile
až do klobouku, bot a rukavic; a vydržoval ho na studiích.
Bez něho by -byl nedostudoval, pro[ože já taky nic nemám.
Tak mu musil povolit. A co mně.zbyvalo?

RÍŠA: Jak to? Co jí zbyvalo?
ÁNČA- (dd se do duojsmgslného smíchu, tudfic se, jako bg nerozLl-

měIa opakoudní této otrjzkg Ríšou/: Nu u,'o, 
"á 

mně"zb;fvalo?
Rozešli jsme se..(Pausa') Tuhle jsem ho potkala a nepbznala
jsem ho. Měl obnošeny svrchník, šel poa ok"py, iímec od
svrchníku měl vyhrnut)i' Říci si o desit,ihalíň, byla bych mujej dala. Tak r iplně jsem na něj zapomnota...  t"at< docela se
mně odcizil; a to ani ne za měsíc.

nÍfu. (kgud hlauou):-Má pravdu, tak riplně umí zapomenout jen
žena. V muži snad pňece vždyckv něco uvízne.

eNČa: Co dělat, když je tomu ták?"Život je už takoqi: dojem
Za dojmem, změna Za změnou. Dnešek smyje ,,t...js.k
a zítiek dnešek. Proč z něho chtít dělat něco jiného? tunte
jsem se dívala vgčer s mostu do Ťeky. Bylo věirno. V]rra šla

za vlnou;nic nestálo, všeclro se stále měnilo, stále někam pro- 141
padalo. AŽ se mně hlava z toho zatočila. Nu, a takov;.i je
život. Proč z něho chtějí lidé dělat něco jiného? Zemi nebo
skálu, když je voda? A stavět na něm, když v něm nic nestojí
a nedrží?

nÍŠA: Má pravdu. B;it rozumn1f a nechtít od švestek pomeranče
nebo fíky. V tom je všecka moudrost života.

r.naNtIŠNe (ueběhne uplakand do kuchgně; padne na poslel, za.
boíi se tuaíí do poduškg; chuíli neschopna promluuit; pak ustane
těžce a udžně, rozhodnuta uelikgm rozhodnutim, píistoupí k Ri-
šoui, kterg zatím ustal se židle a odhodil nedokoufenou cigaretu,
upije se mu očíma do tudíe; tiše, slaunostně, odstaucujíc každé
slouo): Vy tedy víte, pane Rišo, o tom, čeho žádá ode mne
vaše paní matka?

alŠl- (uleknutg): Yirn.
r.naNrtŠxa: A schvalujete to? Souhlasíte s ní?
nÍŠe (u rozpacích, chce zabočit do parodíe): ALe nač ta ve]ilrá

tragická kukadla? Nač ta sedmibolestná panenka Marie? Nač
ten pathos a ty kothurny? odložila to; není to již v mÓdě ani
na divadle.

pnaNrrŠNe ( iej íž tudíí proběhne rozhodnost, kterd mu zarazí blagu ) :
odpovězte na mou otázku: Chcete, abych jí poslechla?

RÍŠA: Nu ano; co dělat, když není j iného v1ichodiska. Nemohu
s i  j i  pňece '  ' .

FRANTIŠKA (zarazi mu sugm pohledem další feč u hrdte): Dost.
Na to další jsem se vás neptala. odpovídejte jen na otázky.
To první mně stačí; to je všecko, co jsem chtěla vědět.

ANČA rprolíra se zuolna z užasu): Tak tedy pŤece.. '  Mohu na
tobě oči nechat. Kdo by to byl Ťekl. . .  do toho nemluvněte.
No, jsi-li v tom již jednou, milá holka, musíš sebrat kuráž
a zbavit, se toho; čím dňív, tím líp. To máš jako velikf zkaŽeny
zub...  nic j iného. Musíš to dostat ven. VzpomeĎ si ,  co jsem
ti pĚed chvílí vypravovala.

RÍŠA: A co jste jí Ťelr la?
aNee (s lehkgm usměuem): Ale takové ženské drivěrnosti. To

neni pro pány. Nebo snad je to pro Pány, ale nesmějí b1ft
rr toho dárny.

I.RANTIŠKA (Ríšoui, ja lto soudce obžalouanému): Yy tedy jste s i



142 všecko rozmy.slil? A jst.e pro to, abych poslechla vaši panl
matky a zničila ve sv;ich ritrobách ',ás. aitot

a|Še' (upadd zase do blagy): Ve sv] i ich r i trobách...  naše dítě.. .
Kdopak bude dnes takhle mluvii. Tak se dnes již nemluvÍ,
leda na kazatelně nebo ve škole.

FRANTIŠKA (odzbroji ho znouu pohledem): Pravím: a zničila ve
sv11ich ritrobách naše dítě?

nÍŠe (liše, po krdtkém zaudhdní): Ano'
pneNtlŠxe: Děkuji. To mně stačí. Vyhovím vám tedy; dojdet,e,

čeho si pňejete: i vy i ona.
RÍŠA: Bude to opravdu, Fanynko, to nejlepší. Pňijde jednou den,

kdy budeme oba za tu radu maman 
"áot"i. 

ltysri to s ní dobňe,
věňila mi. Na sv-é'nejlepší svědomi ji ujišéuji. '.

r.neNrtŠne: Dost. Mlčte; ani slova víc. Nept,aia jsem se vás na
nic. Nemám s yámi již o čem mluvit; isect.o je skončeno.
odejděte teď odtud; a ihned. okamžiiě ven! Nemám-li vás
zabít. (Ukazuje na dueíe.) Zristanete-li ještě pŮl minuty, ne-
ručím za sebe.

aÍŠl (p'oraženg, pokoíeng, zaolna mlčkg odchází).
ANČA (odchdzí 

,za ním poděšen ; uipamatuje se teprue mezi
dueÍmi): Sbohem, Fančo. A vzpamatuj se; buď rozumná.
KŤikem nic nespraviš. A co mám vyňídil mámě?

FRANTIŠKA: Pravdu; jen.čist,ou pravdu. Všecko, co jsi viděla
a sly-š-ela a jak jsi to viděla a slyšela. Nic víc, níc miR.

ÁNČ.e': Nu, to by neměla velkou iaclost.
r.n.e.NrlŠre: Nezáleží na'tom, 1by me-l1 radost, zá|eži natom, aby

věděla, až kam jsem dnes klesia. Neboé zitra plijde to se mnou
možná ještě níž.

lxČl (mlčkg odejde).
FRANTIŠKA '(ugčerpand, zhrouti se na židli; těžce oddgchuje, ruce

suislé podél těIa; pohled zargtg u prazdno.. Za chuíli"se k.lepe na
dueie kuch.yfiské; klepe se pi druha, Trua chuili, než se Františka
y1yy.alie a pronese mrtuě): Kdo mne to pňichází ještěštvát?
!ždyť j iž ani dechu popadnout nemohu. bále!
(Do kuchgně uklouzne Iíše AIeš, rozhlíži se pátrauě kolem sebe.
Kdgž pochopi, že jest bezpečno, rozblouzní se sugm obugktgm

etnŠ: Mamá mne sice strezi|f,r:i,^,r;Iii pŤece dovedl oklamat.

Nu' . .  všeho do času;  vše-ho do ča-su! . , ,  Už už vrhám na 143
papír posledni takty své písně vítězné. Jak ji dokončím, osa-
mostatním se riplně. Zrehabilituji se pŤed sebou; pak budu
nepŤemožiteln1i. Posvěcen;f k boji se zlem celého světa. Pak
vyrazím prach tohoto domu z obuvi své, pak uteku odtud,
i kdybych se měl po prostěrad]e z okna spustit na ulici. Ano,
pak promluvím a bude mne slyšet dlouho a daleko; maman
i bratrovi Ťeknu pak jejich díI. A vy, Františko, musíte pak
se  mnou ' . . .  i  kdybych vás  mě l  nás i l ím unést .  Ne. . .  ne . . .  an i
hodinu zde nesmíte zr istat. . '  po té chvíl i ,  až udělám na své
partituŤe poslední puntík. (Pohlédne ostíeji na Františku,)
Ale co je vám, dítě? Jste celá uplakaná. UblíŽi l  vám zase někdo?

FRANTIŠKA (hladí mu ulasg): Ne...  ne, mladf pane. o mne se
nestarejte. Vždyé máte svého utrpení dost. Se mnou není zle.
To tak již ze zvyku občas pláču. St;y.ská se mi po domově.

eroŠ: Ba ne. Lásky neoklamete; ta je jasnovidná. Já vidim
dobŤe do vás.. .  jako bych se díval do horského jezera.. .
TrpíLe!

FRANTIŠKA: Dětino, vy že vidíte do mne? (Zasměje se slabě,)
A co tam t,edy vidÍte?

x-nŠ (zuolna): Pop|vanou' pozuráženou duši lidskou, schoule-
nou a plačící v nejtemnějším koutku...  stydící se i  za toboží
svě t l o . . .

FRANTIŠKA (zhrouti. se mu k nohdm; propukne u pldč): Nechte
si políbit ruce, mlad;f pane. Duši lidskou jste osvobodil v tu
chvíli, jak jste našel jméno pro její hoÍe. Vy dobr1jl, vy čist;,i,
vy jedin1i muži v tomto domě. ostatní.. .  ostatní.. .  jsou l ido.
kupci a hriň: duševrazi. Usmrcují duše, aby mohli obchodovat
t,ěly.

ltnŠ (uzrušen): Co, cco se stalo? Mamá vás zase tr;fznila? Jjak
k tomu došlo? A proč jsem nnebyl pii tom, abych vás chránil?

FRANTIŠKA: Ne, ne, netryznila. To není pravé slovo. Urazila mne
a pokoňila, že nenl možno víc pokoŤit člověka.

eI,nŠ: Jjak, j"k.. .  Musím to vědět. Musírn zakročit. Nnesmím
se nnna to déle dílat nečinně: stávám se pak toho spoluvin-
níkem.

FRANTIŠKA: Nechtějte to vědět, mlad;i pane. Bolelo by vás to
pňíliš. (Nezdrží se déIe a sesuje se mu k nohdm,) Proč jste mne



145r44 lépe nechránil? Slíbil jste mne ochránit, a pak pňece ne-
ochránil.

arnŠ (s ugtfeštěngma očima, nech paje): Já že vás neochráni l?
J j á . . ' J j a k  t o ?  Pňed  k ; i rm?

FRANTIŠKA (agdgchne ledua slgšitelně): Pňed Ríšou.
eroŠ; Cože? Slyšel jsem dobŤe? Já že pňišel pozdě? A vždyé jste

mmmně t,enkrát pňísahala, že vás neměl'
FRANTIŠKA: Tehdy ještě ne. Ale čtvrt hodiny po tom, kdy jste

odešel, pňišel on. A tehdy se to stalo. Vy jako byste to tušil,
zavolal jste na mne v tu chvíli sv1imi lrouslemi, pŤihlásil jste
se ke mně sv1fm vÝkňikem. Ale on byl silnější než vy'.. než
vaše piseĎ.

ALEŠ: Tt,tehdy se to ssstalo? A on, on byl sssilnější než já, než
mmmoje umění? (Ve uelikém uzrušeni.) Ale nač tedy je? Kde
má pak drivod svého bytí? Když nnestačí na boj se zlem, když
ho nedovede ppporazit? Kletba mu pak! K ďáblu s ním! Proč
žili pak Bbeethoven a Bbach a Mozart a Ddebussy a všichni
ti velcí duchové, když je tohle možné? Nadarmo žili; nnna.
darmo zemňeli! Kletba jim! Rrrozbiji své housle, rrroztrhám
své noty.. '  pol i j i  petrolejem a zapálím jej ich skladby: nnne-
jsou k ničemu! (I{lesne na židli; složí hlauu do dlaní; pldče
hoíce. )

FRANTIŠKA' Jak je mně vás líto, pane Alši. Jak nev1fslovně líto!
I(dyž vás vidím tak zhrouceného vedle sebe, jednu hromádku
l idské bídy...  vedle druhé. I na sebe zapomínám, abych vás
mohla politovat. Jací jsme to chuďasové - my slabí. Naklá-
dají na nás, pokavad nepadneme; čím js i  s labší, t im více bÍe-
mene skládá na tebe život.

eroŠ: Ne...  nemluvte tak. Budeme si lní; vzepÍeme Se a rázem
se všecko změní. Já.. .  já snesu tu ránu osudu...  kvr i l i  vám
ji unesu.

nnexrlŠNl: A netrněváte se na mne? Nezazlíváte mně? Nezpro.
tivila jsem se vám? Necítíte ke mně odpor?

arnŠ: Proč odpor? Miluji vás víc než jindy, víc než pŤedtim.
Jst,e dnes nešťastnější než kdy jindy: o to víc vás musím mi-
lovat. Ale mi lovat opravdu...  v duchu a v pravdě...  k tomu
ie teď piíležitost, která se nevrací dvakrát za živoL. Nenriloval
jsem vás dŤíve opravdu, prav1iim čist m zp sobem, když jsem

z vás čini l  cenu svého'zápasu s Ríšou'. ' .  a proto jsem snad

nodlehl.  Právem jsem potrestán za to. Mi loval jsem ve r,ás

sebe, své pňíšti vítězství.. '  ne vás Samu; miloval jsem ve vás

svou hrdost, svou p1, ic lru. Teď...  teď miluj i  doopravdy vás

a jen vás. Nezištně' čistě, pravdivě.
r.naŇrrŠNe (celá ozdfena zaťi uelkého rozhodnutí): Díky vám,

Alštt. Teď pŤišla chvíIe, abyste zvědě] všecko: to posleclní.

A abyste o mně rozhodl. Ve vaše čisté ruce skládám svrij

osud, a ne jen svr i j  ;víc, víc, mnohem víc: osud svého dítě|e.

eI-oŠ: Svého dítěte? Nerozumím vám.
FRANTIŠKA: Porozumite ihned. Ta chvíle' kdy se mně v onen

osudn;il več:er Ríša pňiblížil, rrezristaIa bez následkťr' Nosínr
pod srdcem nov..f lidskj' život'

er'ns 1u ertasi): Noq lidsk život,?
FRANTIŠKA: Ale všichni - vaše matka i Ríša i Ančka -, všichni

chtěj i ,  abych ho nedonosi la; ab1ch se ho zbavi la, abych jej

utrat i la. Tak jest j im to pohodlné. Tak j im to velí jej ich so-
bectví i p1fcha' Vymazati riplně ze živoia Ríšova chtějí t,u
chvíl i ,  jako by jí nebylo; aby se mu nikdy nepi ipomněla, ne-
mohla pňipomenout, ztělesněná v živém lidském tvoru.

arnŠ: Froklatí, podlí, bezbožní!
FRANTIŠKA' Rozhodněte o něm nyní sám. Mám jej nechat Žít

a rrist? Mám jej utratit nenarozeného?
.c.rBŠ: Nikdy. A kdybych měl kopat jako nádeník, kdybych měl

cihly na stavbě podávat, kdybych měl krást a loupit, . . .
opaiňím vám všecko, čeho budete potňebovat ve své těžké
hodince...  i  v prvníclr dnec]r po ní.

FRANTIŠKA: Díky vám, Alši. Jest rozhoclnuto; a pláči štěst,ím, že
jest rozhodnuto, jak jest rozhodnuto. Nemám i iž nyní práva
poslouchati ani vaší matky, ani Ríši' Nemám práva pňihlížeti
nečinně k tomu, jak o mně rozhodli; nemám práva nechat se
ubíjeti jimi a ponižovati jimi pod zvíÍe. Mám povinnost
vzepňíti se jim. Díky vám za Lo, že jste mi ji uložil.

erns (u e aši klekd pŤed ní na kolena): Máte povinnost b;fti
hrda, Františko. Vznešeně, s hlavou vztyčenou a s poŽelrna.
n;fm životem musíte nyní lrráčet ulicí. Jste vyvolená náďoba
boŽství. ' . svat;i život sestoupil do vás a rozbil ve vás sv j

stánek. Zázrak obrody světa děje se vámi. Blahoslavená



jste, světice, vyvolená mezi žerrami; nedotknutelná, ne-
zraniteIná.

FRANTIŠKA: Vstaf i te, Alši; vstar lte. Rdím se pied vámi.. .  já
nehodná'

lrnŠ (blouzniuě pokračuje):Požehnaná mezi ženami a požehnan1i
plocl života tvého. Chtěl bych b1Íti mrtev, abyclr se mohl zLebe
znova narodit. Jak sladko bylo by spočívat v lrině tvém, než
pŤijde čas mrij, abych vystoupil z něho a živ byl na této
tvrdé zemi!

FRANTIŠKA (zakrgud si zarděId, tudí rultama): Zalknu se studem,
budete-li pokračovati. Nerouhejte se!

etnŠ: Ne, Františko. Ty mně nemrižeš rozumět; ale já musím
pňesto mluviti, nemám-li se zalknout štěstím. Požehnaná
mezi ženarrti, pravim ti. Život tvrlj jest hoden, aby nesl a dal
lidstvu nového spasitele, světlo ve tmách, kotvu do moŤe
vzbouŤeného: nového Buddhu, Krista, Františka Assiského.

FRANTIŠKA (ucpdud mu usta): Dosti proboha! Brih nás potrestá
za tot,o rouhání. Jest to těžk}i hŤÍch. Mlčte, prosím vás na
kolenou.

l'rnŠ (tgmž tÓnem): Rdi se jen! Brafi mi! Ponižuj se! Jest to
tvé svaté právo; ale jen tvé. Jen nevinnost, jen prostota to
smí a toho dovede; v tom je její nejvyšší kouzlo i moc její nad
námi.
(DuéŤe se rozlétnou a uejde prudce paní Kostarouičoud a Ríša')

PANÍ KosTARovIČovÁ: Co je to tu za hluk! Kdo to tak kŤičí? Až
ke mně do pokoje proniká ten Ťev' Tos ty, Alexej?

ernŠ (uztgčeng): Ano, já, matko.
PANÍ KoSTÁRovIČovÁ: A co zde děláš?
elEŠ: Dťrležitou věc, matko. Zabral1uji zločinu, kterf by po-

skvrnil naši rodinu víc než krádež a loupež.
PANÍ KosTARovIČovÁ: Mluvíš zase jako ztŤeštěnf janek. Zlo.

činu? Jakému zločinu?
lr'nŠ (měŤi ji hrdgm pohledem): Zločinu, kterf chcete spáchat

a div jste již nespáchali na této dívce, již jste diíve svázali na
rukou i na nohou, jíž jste ucpali rista roubÍkem, jejíž lásky
a oddanosti a bezmezné dobroty jste zneužili. Fuj! Hanba
vám za  Lo!

RÍŠA: Hleďme, Fanda si zavolala na nás rytíŤe. Aby chránil její

čest.. .  nebo nevinnost. Hahaha. Našeho nr 'uzikanta. Ale tomu

paLií do rukr' šumaňské housle' a ne kord.

o"'"s. poatče!"Zato tobě patňi jen cejch na čelo jako lotrovi.

oiíi' H"r'"' Náš šumaŤ bude nám dnes lrázat morálku. PŤíŽivník

rodiny, cizopasník! Jeií nedopatŤení a zbytečnost!

olo* z"nytečnost snad. Ale tys všecka její podlost.a -mrzkost.. .-Ť'.  
její praqi vňed'. .  abych tě poct i l  jménem, jímž urážela

mamá tak dlouho mne.
peNÍ xosrARovlČovÁ: Dost, Alexej. Což jsi nerozuměl vtipu?

Byl bys opravdu tak omezenj l . . .? Co to je, já.tě {ne.sani ne.

po'''a,'a*. Jak;f jsi rozdivočen;i, rozjíven , hrubf! Neznáš

ricty, jíŽ js i  dlužen svÓ matce?
,c'LnŠ: Neznám; poněvadž ona neznala a nezná ric1y k dítěti...

ani živému ani nenarozenému' Dítě jest cosi stejně svatého
jako otec i matka; a možná i světějšího.

ntie.' Už je tomu tak. Svět je dnes nrruby. Z na3ehq šumaňe

se stal kázatel' A ani pňitom nekoktá! To je mně nejvíc k smíchu

na celé věci.
PANÍ KosTARovIČovÁ: opravdu. Úžasné. Koktavost jako by byl

ztratil. Nějakj' moderní zázrak, hypnosou nebo autosugescí?
FRANTIŠKA' Hanba vám, milostpaní, že dovedete tak mluvit

o svém synovi. Což nevidíte, že lráž|Le nepŤímo sebe, posmí-

váte-li .. j.ho vadě? Je z něho od dnešlra cel1i muž; a ctu

vaši si již vynut,í.
peNÍ xosr,cRovlČovÁ: HIeďme. Komplot. Kuchyfi utvoŤilafrontu

proti salonu. .Ien str c Lexa tu ještě schází, aby bylo kuchyri-

ike t. io ťrplné... Škoda, že odjel právě dnes, (s ironií).. .  na

obchodní ces tu . . .
RÍŠA| Tak ty tedy, šumaŤi, budeš se starat o moje dítě, nenÍ-liž

pravda? To se bude mít královsky!
,\LsŠ, Ano, tobě na hanbu budu se starat o tvoje dítě; a lépe než

ty jistě' Nedovedls mu dát ani život. Chtěls mu ho vzít, dňíve
nei má čas se ho zmocnit. Fuj! Hanba ti. Poslední venkovsk;í
čeledín nebyl by schopen takové špatnosti. Bídáku!

aišt (zatne pěst a urhd se na Alše).
lltnŠ (zd,uihie žídli a mduaje jí nad hlauou): opovaž se sáhnout

na mne! Tvou podlou prázdnou lebku ti jí rozrazím.
nÍŠl, (chrdně si ramenem hlauu, couud ke duefím).
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1.48 FRANTIŠKA (skočí pobokAlšoui): NedotÝkejte se ho! on mně rozža|
světlo! on mne vyrval z vašich drápri. on mne vyvedl z Í'my
mého zoufalst,ví!

PANÍ KoSTARovIČovÁ (u užasu a hr ze couuá za Rišou také ke
dueíím): Alexej, měj rozum. Což šílíš? Což se takto dorozumí-
vají vzdě|aní lidé naši společnosti?

erpŠ: A což tropí vzdělaní lidé, co tropíte vy? Ani zvěň ne, natož
zdrav , nezkaženy člověk.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (k Františce): A vždyé vy už jste slíbila
pňed clrvi lí tuhle Ríšovi, že budete rozttmná; že...  že budete
poslušná a učiníte, lr čemu vám radí. . ' mhm . . , (chtěIa ííci ,,ra-
dím,, a oprauila se) k čemu vám raclí z]rušení a moudňí lidé.

r.neNrIŠxa: Slíbi la, ale jen proto, abych se jemu (ukdže hlauou
na Ríšu) pomstila a sebe zahubila. Ale teď odvolávám svrij
s l ib; nemám j iŽ práva dár 'at ho. Byla jsem zoufalá, ztracená,
zmaňená; teď jsem vykoupená.

peNÍ NosrAnovlČovÁ: Tady padají vysoká slova jalro bomby.
Jěm já' stará sprosťačka, ani nerozumím. To je na moje nervy
hotová bubnová palba. Na takov1i vysok;,4 idealismus má stará
lebka už nestačí. Nezb vá, Ríšo, neŽ ficher le carrrp '.. vziLi
nohy na ramena. Sauve qui peut.

RÍŠA: Máš pravdu,  maman. . .  Kampak my,  sprosťác i , . . .  na  ta -
kov1i kuchyrisk1jr idealismus. ( Uklouznou dueÍmi' )

(Cht,íli ticho')
aI,nŠ (s tichgm d razem): Díťě bude zapsáno, Františko, na moje

jméno. Prokážete mně tu čest?
FRANTIŠKA (zahleděná uroucně na něho): Muži! Rytíňil
x'aŠ (líbd jí ruku; pokorně): Ženo! Mátko!

TňeÚí iednání

Dopoledne jarníIrc clne; mínula jedenáctd' Veselé ugbojné slunce
suíIí do kuchyně. V plotně hoŤí a na ni bublaji r zné hrnce. Ku-
chgfiské hodtng o zťluažích uesele cuakaji se stěng. U postele Fran-
tiščing rozeuíeny díeuěng kufr černě natŤeng, zpola již naplněng
uěcmí; některé pŤedmětg, krabíce, kouskg prddla ald' rozloženg
kolem něho na zemi' o stěnu opŤen prazdng koš na prddlo.

elnŠ (u domácím ltabdtě a ue stÍeuících chodi zadumdn po kuchgni):
Františka se nevraci a pňece slíbila, Že tu bude ve čtvrt.
hodince .. .  (Pohlédne na hoding.) A|e opravdu, nezpozdi la se
posud; je teprve pět minut z domu. Jalr pomalu plyne čas bez
ni. (Zase chodi chuíIi zamgšlen; ugtrhne se ndhle.) Abych ne-
zapomněl: musím pňiložit, aby nevyhaslo. Pňikazovala mi to
naléhavě: , ,I{ovězí maso musí se dlou}ro a stejnoměrně vaňit. . .
(Nabere lopatku uhlí z kgblíka a uhodí ji do plotng; pak se zase
rozchodí a zamgšIen piše notg do uzduchu; uuědomiu si to: )
Eh, k čertu s tím! Kdy odvyknu konečně té hl''oupé manii,
mysliti na komposici' pňebírat se stále v notách. Cert je vem.
Neni j ich pňece nikomu t ieba ke spáse ani tě la, ani duše...
(Klepe se./ Volno.

ALExANDR ( uejde u cestouním pldšIi a u cestouní čapce )': Dobr;Í den,
Alši! I{de vězíš, hochu? H]edal jsem tě v tvé mansarclě. A ne-
vzpomněl jsem si na kuclryni. Dopoledne jsi sem pňece nikdy
nechodi l .

ALEŠ; Vítejte, str; iče! (Tisknou sí ruce, I ibají se.)
ALEXANDR: A sám? Františky tu nět?
ALEŠ: Pňijde co nevidět. odběhla si jen pro něco do niéaňského

krámu.
ALEXANDR: Pňed chvílí jsem pŤijel z dráhy. Ani jsem se neumyl,

ani jsem se nepŤer'lékl a rovnou za tebou' aby mně nevystydla
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150 ta velká novina. Poiídil jsem, hochu, znamenit,ě. Je bo jako
malá qihra z lutrie. Nyní budeš moci komponovat nerušeně
leta a leta.

lraí (usměje se s neugslounou trpkostí,),
ALEXANDR (pohlédne na něj pozorně): Co je s tebou, hochu? Jsi

cely vyměněny, Zvážněl1f, zpŤísněl;f. I(lidn$ nějak a siln;f.
Cel;i muž. Co se tu stalo za mé nepŤítomrrosti?

nI-BŠ: Nic zvláštního a pňece něco. Kus staré zpuclrÍelé lži Se Se.
sulo a kus nové pravdynarostlo' Děj, kter]il se děje vlastně na
sr'ětě nepietržitě, ale kter;í si uvědomíš, až když tě taková
udrolená cihla ucleií do čela.

^LEXANDR. Tak. A ani tě netěší, že se vrátil str;/.c s dobrou po-
Ťízenou a že se nebudeš musiti již doprošovat skyvy chleba
a pňístěnku pro své umění od matky a bratra?

l^t'YŠ (trpce/: Ach, str;1iče, nechme umění s pokojem. K čemu nám
umění? Podá doušek vody žíznivému? Krajic chleba hlado-
vému? Nakape olej do rány raněného? Zdá se mně dnes skoro
náročnou zbytečností. Jest cosi nad pomyšlení většího než ono.

ALEXANDR: A to je po tvém mínění?
eI'nŠ: Život,, str;iče' Prost;i denní život; nic není tnimo něj, rrit:

nad něj.
ÁLExANDR: Hm. Dalo by se o tom pŤít. Ale hlavně, zdá se mně,

neměl bys tak mluvit ty, kterému umění posud nahražovalo
život. .  .

ALEŠ; A to byla právě chyba. Zeslabovalo mne tak ještě víc.
Slabí potňebují narkotik, nemocní potňebují opia, morfia a ji-
n;ich lékri. Ale nevrhají je ty všecky prostŤedky do nemoci
ještě hlouběji? Neni to bludn;f kruh? Já ho rozrazil. NepotŤe-
buji jich již; nepotňebuji ničeho' co navozuje sny. Dovedu se
již podivat životu tváňí v tváň. Těch šestnáct dní a nocí, jež
jste strávil na cestách, mne tomu naučilo.

ÁLEXANDR: Co se v nich stalo?
alBŠ: Františka je s ťrtěžkem'
ALExANDR: Jdi pryč! Není možná! Kdo ti to Íekl?
eI-EŠ: ona sama; ale ví to j iž celf  dr im...  i  matka'
ALEXANDR: A s klim?
ALEŠ: S Ríšou. (SIzg mu uhrknou do očí,)
ALEXANDR (pŤiskočí k němu): A tys ji miloval! Ubohjl hochu!

lt lŠ (kgune htauou),
^i""o*í*' A nyni ji jiz nemituješ. PŤekonal jsi to jako slabost.

Viď? Protos tak zesili l. ZmuŽněl

,lr,ns. tvtyrite se. Miluji ji dál. A vic, jinak, |épe! Proto jsem zesílil.

;;"*"*;* (odmlčí si na chui1i a zadumd; z té dumg tesAndl.:^A lidy.-_.",,."-ou 
s Ríšou? Kdy jÍ již neuvidím v téhle kuchyni?

niis (aa se do smíchu): Ani ve Snu ho nenapad.á, aby si. ji vzal...-Ď"; 
tfdny spí jiŽ noc co noc S jinou, s Ančkou Bártikovou,

t."*n*atbu Frántiščinou' Čtrnáct, dní již večer co večer chodí

k..ěm,, po clesáté a ráno pňed šestou svádi ji dolťr'a otvírá ji

á,i*. srysi* je noc co ''ocl a dvakrát jse1.9e.s nimi i stŤetl na

c:hodbě, kdyí ii 'áno vyprovázel ze své loŽnice.

,l."u*o*o" (pooteuíe ud,iuěm usta; pak huizdne): Dej polroj! To je

historie.
,q'LnŠ: Hledte, str;iče, oč jsem vás pňedběhl. Jak žák vyrostl nad

,'oit"t.t VždycĚy jste mi Ťíkal, že neznám života, a učil jste

mě jemu: .r'tct"1.t" mne vodit do jeho tvrdé školy. A-nyní

-u.i* já poučovat o něm vás! (Směie s-e.)Ale.xan.dňe Kosta-

roviči, št"i.;i zax", šediv;f nedoulru, sedněte si. Píši vám do

notesu pětku. A budete opakovat tŤídu!
aluxeNon, Fi  donc! A pravíš, že o tom ví matka? A souhlasí

s tím?
alnŠ: Ale ovšemže. Nebo jste čekal od ní něco jiného?.Měla snad

zradit sama sebe a bft najednou sentimentální a vaÍit heňmán-

kov1i odvar pro plebejského vnoučk.a? Nebo háčkovat pro něj

cintáčky a pbvijány? bna, Helena Kostarovičová, prťrmyslová

imperiaíistk", í.''" jednoho dobyvatele, captain of industry,

a matka druhého, in spe ještě většího?
ALE1ANDR (rozhorlei,ně): A to tedy ji vyženou s několika tisicov.

kami z domu, aby slehla vporodnicineboněkde jindev straní?

A na dítě uloží n,ěkolik jinfch tisícovek do záloženské knížlry.

aby mělo nějakf groš a -ohlo si, až dospěje, zaňídit ševcovskotr

dílnu nebo žehlírnu?
elnŠ (lcroutí nad strgcem hlauou): Str;fčku, str1ičku, jak;í v'y jste

,"o.tuly'! Jakf špátn}i žák! Jakf tupf učeĎ ve škole Života!

Bohatí nejsou, stryčku, |,ak štěáŤí jako tak zvaní vynálezci'

utopisté,snivci , . '*ěl . i ,básníciaj inápŤiživnickáluza'.Bohatí
nehizejí.tisícovkami; těmi plj'tvajÍ nevčasně a nemístně jen
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1537  š o chrrdáci. Dobguatelé jdou i na takov;i pŤípad po dobyvatelsku:
se sekerou v ruce a rovnou na koieny' ' .  radikálnč.

ÁLExANDR: Jak to? Nerozumím t i .
arBŠ: \ridím již, že ne. A je to pňece zcela prosté. Pošlou děvče

Iovnou k andělíčl<áňce; a basta.
ALEXANDR: I( an-dě-lí-č]ráňce?
aI-rŠ: Vy, jak vidím, nevíte ani,  kdo to je andělíčkáňka? Máme

to kňíž s těmi star]iimi utopisty: člověk aby je do smrti po-
učovaI' Vězt,e tedy, zanedban;i str;ičku: anclělíčkáňka je ztěles-
nění staré ctihodné společenské instituce; bez ni by, právě tak
iako bez prostituce, mohlo žíti lidst,vo sotva t1fden. Andělíč-
káňka je paní, která za mírn1i? poplat,ek dělá z nenarozenjrch
dětiček andělíčky. Pomáhá jim podle Vymazala snadno a rychle
do nebíčka: hned rovnou z r i trob mateňsk]; ich,. . .  aby j ich
ušetňila Život,ních zklamání; aby nedostaly zbytečnou rymu
v drsném pozemském vzduchu. Dvěma tňemi tisícovkami je
to spraveno jednorr provždy...

ALEXANDR: Jak to všecko víš?
erBŠ: Ale studuj i  tu otázku j iž čtrnáct dní...  den po tom, co

jste odjel ,  jsem začal. Mám o tom l i teraturu: pr i jčím vám j i ,
chcete-li. o všem je dnes liťeratura a statistika' Ta mně ote-
vňela oči. Podívejt,e se, (Vezme nouíng a ukdže mu na jejich
zadní stranku.) Zde máte cel;f sloupecinsertri a byl by .r, to*
sám rohat;Í, aby mezi nimi nebyla také andělíčkáňka. (Čte.)
Dámy, v diskretních záIežitostech obraéte se s plnou drivěrou
na porodní asistentku paní Katuši Petrklíčovou tam a tam,
číslo to a to. Není to mnohoslibné?

ALEXANDR: Žasnu nad tebou' Alši '
,q.tBŠ: Snad by t,o ná]eželo spíše mně: žasnouti nad vámi, že jste

tak nevědom;f. Tedy neházet tisícovkami zbrihdarma! Ne-
ukládat nemanželskému díběti peněz do záloŽny. Nevyhazovat
lich na alimenty. Takto se to spraví mnohem laciněji a lépe.
Žaane tahanice pňed souderr.!Žaany záz,namjména nLmanŽel-
ského otce do soudních aktrl! Nic. Čisté jsou naše obchodní
kn]hy. Naše náprsenlra, náš frak jsou bez poskvrny. Vyopero-
val i  jsme vňed ze života dokonale.. .

ALEXANDR: A Františka k tomu svol i la?
ALnŠ: Snad by byla svol i la. . .  z donucení, z hnusu; aby zahubi la

sebe a pomstila se Ríšovi. Ale tentokráte pňišel jsem právě
včas a dokázal jí, Že nemá práva k ničemu takovému. Vdechl
jsem jí novou víru, novou sílu do života. NajaI jsem jí pokoj
á pňestěhuji ji tam dnes - notabene z peněz, které jsem si
vydělal z hodin horrslov;fch - a stal jsem se tak po prvé v Ži-
votě někomu užitečn1i. Je to pocit tak krásn1i, tak omamny,
že již pro tu chvíli, která mně jej pňinesla, stálo za to se na-
rod i t . . .  a  snést  všecko,  co  nás ledova lo  potom! . . .

ALEXANDR: A co já? Já zde zbudu osii'el;i, zapomenut;i, nikomu
nepotňebn;f !... Již nikdy nezaklepu na tyto dveňe. Již nikdy
neozve se její rozpačité, jakoby zajíknuté, starosvětské ,,dále...
JiŽ nikdy mne nepňivítá sv1i'm světlym risměvem. . . s]roví-
vavá k mé zbytečné pošetilé existenci' Zclrudl jsem o něco,
zatím co ty ses o to obohatil. Co jsou mně dnes platny mé
peníze? Pňicházej i  nevčas...  jakoby mně na posměch.

ALEŠ: M;flíte se: pňicházejí právě včas. Nezapomínejte: není
tu jen Františka, je zde i dítě. Bude tňeba na ně mnoho
peněz; já sám bych asi nestačil. Budeme se starat o ně
společně"

ALEXANDR: Dítě. .  .  Jaká svatá, vel iká věc je to! Nedopočítatelná,
nedomyslitelná. Všecky zázraky pňíštího života jsou v něm
zavinuty jako Popelčiny z laté šaty v oŤišku...  Jaks pěkně
jedrral, že jsi je zachránil životu! To b;'l větší čin než složit
deset symfonií. To bylo i víc... mnohem vic než b;iti jeho
otcem fysick m, zplodit i  je tělesně...

ALBŠ: Vedle otectví těIesného jest ještě něco vyššího.. .  L idÓ toho
nechápou a domnívají se, že míti dítě jest tolik jako míti kus
živého nábytku, kter;l leze, chodí, jí a pije. A zatím nemáš
v životě opravdově nic než vědomí, žes byl někomu chvíli na
prospěch.

ALEXANDR: Mít dítě je mit cíl života... míti tváň obrácenrr k v;f-
chodu slunce a jíti za ním. Mít dítě. . . byti vpravdě jeho otcem
jest odrristati pŤítomnosti a dorristati stále budoucnosti, abys
mu byl práv.

ALBŠ: Uvažte tu souvislost. PŤišlo k nám dítě a cel;i náš mal;i
světjako by se dal na poqhod...  ke svět lu '  Staré lži pukají
a odpadávají a jasné modré nebe směje se trhlinami.

ALEXANDR; Nu, ta naše rodina nestála za moc již dávno pŤed ním.



151 Byl to rozbit;f hrnec jak tak sdrátovan1i, jak tak stmelen;v..
Právě jako celá ňada jin1i'ch rodin v naší společnosti.

elnŠ: Myslil jsem mnoho o těch věcech v posledních dnech. St,ará
krevná rodina snad proío všude povoluje, aby na jejím místě
vznikla nová, volnější jaksi, pravdivější, sdružená snad znova
kolem matky...  aspoĎ na čas...  jako tomu bylo v dobách
pradávn ch. V tomto pňípadě Františka a její dítě a vy a já. ' .

.\LEXANDR: Nu, aé tak, aé onak, praská to všude kolem nás jalio
v staré poloshnilé lodi, než ji rozdrtí opakované nárazy r'ln.
Sauve qui peut. Proto jsem dbal vždycky, abych neměl mnoho
zavazadel. Na ťrtěku jen pňekážejí; nemyslíš?

'u,nŠ: Nejsou-li to náhodou peněženky, jistě.
ALEXANDR' Ach ty liško jedna, jakous to změnu prodělal! Jak jsi

se naučil  b1it i  prakt icky.. .v tak krát,ké době.
.tlpŠ: Jakmile jsem pňestal b;iti kandidátem umělectví, jako když

Se mne všecka hlupota spadne. Za každou skopičinu bych se
dnes styděl. A tenkrát jsem myslil, že je musim mít všecky
v programu... Je to nejlepší a nejlacinějši odtučůovací kura
hlouposti. . .

ALEXANDR: A s dovolením: co jsi dnes, t,y lehkomysln;f rouhači
svému včerejšku?

'rlsŠ: Nic než agitátor rozumu a stŤizlivosti.
ÁLEXANDR: Nu, to není mnoho...  Z toho se, pokud vím, neplatí

daĎ ani v;ÍděIková ani osobní.
,tlrŠ: Ale budu vÍc: budu i agitátor politickj'... i agitátor So-

ciální'.. Spálil jsem své noty. Nechce se mně uměnÍ, chce se
mně života; a takového, jak1i je. Tňebas hloupého, tňebas poli.
tického... Chci prospět lidem; a to je možno jen, organisuji-li
je. Stejní k stejn;fm, rovní k rovnym... jako my dva. Budu
jim pomáhat, aby se našli. Je to někdy těžší, než se zdá.

ALEXANDR: To ano. ZaLim tedy založíš družstvo trosečníkrl staré
rodiny?

ALEŠ: Ano, těch, kteŤí se ji jaksi nehodili do krámu; které hned
od začátku, instinktivně, tiskla ke zdi. A které vylodila pÍi
první jak ná|eži deštivé a nevhodné pňíležitosti. A vy budete,
str če, toho nového družstva prozatímním pŤedsedou... podle
s táŤí, . . .  neŽ nachytám ještě  s ta ršího. . .

ALEXANDR: Děkuji ti. Jsi nezdvoňil11i, ale to už je většině lidí

tolik jako upňÍmn;í. Já však skončím již jako tich;f soukrom1,i 155

blázen... ne hlučn;f a veňejn . (Klepe se.,) Volno.
FRANTIŠKA (uejde, a ruce kabelku. Zardi se, kdgž spatíí Aleaandra

Kostaroaiče): Dobr;i den, pane l(ostaroviči! Vítejte nám! (Po-
ddud ma ruku.)

ÁLEXANDR: Dobr;f den, drahé dítě.
FRANTIŠKA: Nehněvejte Se na mne' pane Alši, že se vracím tak

pozdě. Nesu zato novinu, velenovinu. . . a pro ni mne omluvíte.
Potkala jsem Anči a Ťekla mně něco, nad čím užasnete. Za.
snoubili Se s panem Ríšou a vezmou se! A za chvíli se sejdou
a pri jdou k mi lostpaní. . .  oznámit jí to a požádat j i  o po.
žehnánÍ. (Propukne u pldč.) Clověk nečeká již nic dobrého rra
světě. ' .  nedivi  se ničemu. Ale tohohle.. .  takového políčku do
tváŤe, takové rány podpatlrem do če]a... jsem si snad pňece
nezasloužila, (Ktesne na židli u stolu, Plače.)

l:'rŠ (trpce, pološeptem): Hriuza! Hrriza! Jak pláče pro něho!
Stále ještě ho miluje.

IrRANTIŠKA (uzhlédne na AIše suou zmučenou tudíí, kterou se po.
kouši se usmdt): odpuséte, pane Alši. Vím, jak jsem k vám
nevděčná. Vím, že se chovám hanebně. Jen chvilky dopÍejte
ještě m1im slzám. Je to naposledy. Posledni den zde... Pohi.bi-
vám tu celé své mládí.

ALExANDR: Vyplačte se, ditě. Bude vám lehčeji. A zdvihněte pak
hlavu hodně vysoko a hodně hrdě! Vím všecko, Františko.

rnawrtŠxe (škubne sebou; noug ndual krue do Iící)'
ALExANDR: Vy dítě, věčné dítě. . . Neni proč se vám rdít. Naopak.

Velikou, vzácnou věc jste dokázala, Františko, které by ne-
dovedlo tisice a tisíce žen... Vybojovala jste si své pňíšti dítě.

rRANTIŠKA (naznačujíc posunem Atše): Bez něho bych toho byla
nedovedla.

ALEXANDR: I tak je to zásluha. Bylo to bňemeno rradlidské; jeden
člověk by ho nepozdvihl. Ale kdo je k čertu ta Anči Bártíková,
že dokázala ten ďábelsk1i kousek a otočila si kolem prstu na-
šeho dobyvatele?

arBŠ: Drzá, prohnaná osoba. Jen takové to vyhrávají. Chodila
naoko k Františce jako kamarádka, a zatím vrhala síé do kal.
n1ich vod a slídila, kde by koho ulovila.

FRANTIŠKA: Neměla bych to snad ŤÍkat, protože to byla ka.



marádka; ale potupi la mne tak ukrutně, že jí to snad nebudu
moci nikdy odpustit. Kleslá osoba. obtěžkala s něk;fm a udě-
lala potrat,.  Sama se mně k tomu pňiznala.. .  a ne zkroušeně,
nybrŽ hrdě'.. jako by vykonala velik1i slrutek.

ALExANDR: A ví o tom Ríša?
FRANTIŠKA (pokrči ramena; noug pldč).
ALExANDR: Upokojte se jiŽ, Františko. CoŽ nevidíte, že se po-

trestal sám? Nechtěl vás, čistou a nevinnou, a vezme nyní
zavděk protňelou a od]oženou. PŤišel na něho někdo ještě pro-
tŤelejší, než je sám. A corsaire, corsaire et demi, ňíká Francouz.
Na lotra pril druhého lotra. Na hrub1f pytel hrubá záplata.
Kam by došel Život,, kdyby se sám nekorigoval? Kdyby had
nežral hada a drak draka?

( Bije duandct. )
FRANTIŠKA (se uzchopi): Ježiši, poledne! Musím dovaňit oběd,

snést si ještě věci z pridy, složit si kufr, nanosit uhlí ze sklepa -
podlahu jsem umyla již včera -, abych odevzdala všecko čisté
milostpaní.

alBŠ: Nebudeme vás rušit, Františko, pňíjmím svědomitá. Zmi-
zíme nyní; a asi o jedné zjevím Se S pos|uhou a odnesenre vám
kufr a ostatní věci do vašeho nového byt'u. (oclchdzi.)

ALEXANDR: Ano, do nového bytu a snad i  do nové, lepší kapitoly
vašelro života. Splétáme nové lrnízdo nejen vám, ale i sobě.
Blaze nám, Že máme pro koho shánět a o koho se starat' Je to
nesmírné dobrodiní pro citově nezaměstnané. Komu se ho ne-
dostane zavčas, umírá ztučněním srdce. (Také odejde.)

FRANTIŠKA (píistoupí k plotně a zkoumd, je-Ii maso již měkké;
píiloži pak do ptotng a oškrabuje bramborg. Zuoní se. Františka
jde oteuÍit,)

ANČA rU pňedsínt): No ano...  to jsem já. (Vejde nastrojend,,
a rukauicích, s kloboukem n(l hlauě.) No, nevejňi na mne jako
ka]rabus. Nedalo mně to a jclu ti to vytmavit, když jsi zristala
pňi té novině na ulici jako tumpachová. Copak si myslíš, že
jsem t i  něco zlého udělala?

FRANTIŠKA (neušimd si ji a oškrabuje bramborg).
ANČA: To jsou h|otrpé pŤedsudky od vás z Mrákotína. Život.

to je holenku konkurence. Kdo je silnějši, ten vyhraje. Boj
o život se tomu Ťíká... vynašel to nějak1i Englendei nebo

Tal ián, má stará ho umí jmenovat.. .  t ,ak nějak jalro Kravín'

A nač bych měla já ustoupit tobě? Jsem vzdělanější...  snad

o nějak;i den i starší, duchaplnější, krásnější. Já má1l Právo
na š iěSt i ,  p ro tože j sem od pňíror ly  hm. . .  jak  se  to  ň iká? . . . lépe

vyzbrojena než ty.. .  ano. . .  lépe vyzbrojena...  tak to ňíká ten

I{ravín. . .  lo ,  ne . . .  Darvín.
FRANTIŠKA (bere hrnec s oloupangmi bramborg a stauí jej na

p lo lnu .  Neušímd s i  i í . )
eŇee. Kdvbys nebyla hloupá vesnická husa a byla vzdělaná

dáma jako já, rozuměla bys tomu a nezlobi la se proto 1a mě.

Copak já za to m Žu? Kdybych to nebyla já, byla by to j iná.. .

A to by bylo horší pro tebe' Takhle budu snatl moci pro tebe
něco udělat. Pošlu t i  občas něco...  budu tě podporovat.. .
A  snad bych s i  tě  po  čase i  do  s lužby vza la . . .  Ne .  . .  ne ,  to
piece ne. Kvri l i  Ríšovi ne ' . .  abys ho nesvedla po druhé .. .

r.niNrtŠNe (uezme prdzdny koš na prddlo, a nepohlednouc na Anči,
nese iej uen na p du. Slgšet uder unějších dueŤí. které za ní za-
padnou. )

eN.Če (oclpliune si): Jdi si, cl ro nevzdělaná. Je vidět na tobě,
že jsi balice z Balíkova a z staneš jí do smrt,i' N{ělas zťtstat na
ve''k,' a pásat krávy nebo kozy do smrti. I( tomu by ses ho-
diia, a ne polrybovat se po parketáclr. To bych si dala: tebe
podporovat.. .  A just a just ne: ani halíŤe t i  nesmí dát Riša'
pokávad já budu paní v tomto domě. A to budu clo nejdelší
smrti.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (ueide prudce; zarazí se, spatÍiuši cizí osobu):
Kdo jste? Co zde chcete? A kde je Františka?

eNČe: Ruku líbám, milostpaní' Františka odešla pŤed chvílí s ko-
šilrem. Šla snad na pťrdu pro prádlo.

PANÍ KosTARovIČovÁ: A proč vás tu nechává samoťnou? (Roz.
hliži se ned uěÍiuě po kuchgni, nezmizelo-Ii z ni nic.) Co Lu
pohledáváte?

ANČA: Já jsem Anči Bártíková z Dolní Tňebáně...
PANÍ KoSTARovIČovÁ (pferuši i i ):  Já se vás neptám, kdo jste;

já se vás ptám, co t'u pohledáváte. U mne musi každ od-
povídat pŤesně, nač se ho táži.

ANČA: Já jsem sem pÍišla za Františkou' ale vlastně...
PANÍ KoSTARovIČovÁ: Aha, vy jste tedy ta nová služlra' co má
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158 dnes nast,oupit. A doporučuje vás paní Burdová, že ano? (Měíí
ji torúonem./ Nu, zvláštního na vás nic není. (Sgpe rgch|e
ndsledující uětg.) A' kde máte kufr? U mne se musí mít ho-
lenku holka k světu. Ráno první z postele, večer poslednl do
ní. Jsem na domácnost metr.

eNČe: Já taky, milostpaní.
PANÍ KosTARoVIČovÁ: A hlavně: nic s mužskfmi. Jsou tu dva

a oba. . . trochu chytlavi. Kv li nim musí Františka z domu.
Nestrpím takové svirlstvo.

aNČa: Já, mi lostpaní, taky ne. S dvěma si začínat.. .  to ne.
o toho mladšího - je to ten hrbatjr nebo koktavf * já ne-
stojím.

paNÍ Nost,q,novtČovÁ: Jakže? Cože? o toho mladšího že ne.
stojíte? Stojíte tedy o toho staršího?

ANČa: Toho už mám čtrnáct dní'
PANI KosTARovIČoVÁ: CoŽe? Mon dieu! Jak ho máte čtrnáct

dn í ? .  . .
ANČA: I \o ' . .  jako  nevěs ta .
PANÍ KoSTARovIČovÁ: Co to blábolíte? Spadla jst,e z měsÍce?

(Měri j i .)  Yyznám se pŤece v l idech:jste s lužka...  tňebas tak
trochu nedělně ohozená.

enČe: Milostpaní mne nesmí urážet ani podceůovat. Já nejsem
a nebyla jsem nikdy obyčejná služka; já byla vždycky paní
k ruce.

peruÍ NosTARovIČovÁ: Ale já ňekla paní Burdové, že chci služku
pro všecko. ' .  Paní k ruce'. .  ne: to vás nemohu potŤebovat.

aNČa: Ale já k vám nejdu, milostpaní, sloužit.
PANI KosTenovtČovÁ: Nejdu sloužit?.. .  Tak co zde u všech ro.

hat;fch chcete?
eNČa: Bfti tu paní vedle vás a po vás.
PANÍ KosTARovIČovÁ: Paní vedle mě...  a.. .  po mně? Zb|ázni l 'a

jste se vy nebo já?
AIiČe: Ani milostpaní, ani já. Já jsem totiž zasnoubená s panem

Ríšou; za tňi neděle budeme mít svatbu. A dnes jsme se smlu.
vili, že se pŤedstavíme milostpaní jako snoubenci.

PANI KosTAnovtČovÁ: S Rišou? S Ríšou? Nevím o tom nic; nic
mi neŤíkal. To bude asi nějaké nedorozumění, milá osobo. Mrij
syn Ríša je pŤíliš nÓbl pán, aby si bral takové. . . mhm. . .

ANČA: Milostpaní mne nesmí podceůovat. Řekla jsem to už
jednou' Já jsem vzdělaná a vyrovnám se každé dámě...  stojíc,
ležic. Já chodím taky do divadla;a vždycky si do něho kupuji
čokoládové bonbony. A čtu taky knihy v krásn1fch pozlacen1fch
vazbách. Lehnu si pňitom na divan... ovinu si hlavu tureckou
šálou a zamhouŤím oči; dělám, jako když sním. Nebo někdy
kouňím jen cigarety, dělám kroužky z d;fmu. ' . a sním. . .

PANÍ KosTARovIČovÁ (ostíe): I\ejsme my tak něco jako číšnice
nebo animírka?

ANČA: To si vyprošuji, milostpaní. Já jsem chudá sice, ale po-
čestná a vzdělaná dívka.

PANÍ KosTARovIČovÁ: Nu...  dobrá, dobrá. Vstrči la bych vám
jinak nějakou padesátku, abyste neobtěŽovala zbyt,ečně syna. . .
Však jsme asi nestňel i l i  daleko od černého...  Nic ve z lé, ale pro
mého syna nejste. Ten kouká tak o deset pater qi'š.

ANČA: To by si vykroutil krk. A tak hloup1i on není.
PANI KoSTAnovIČovÁ: Ale vy jste, jak vidim, hubat,á osoba.
ANČA: Nic ve zlé, milostpaní a pňíští matko, ale jak se do lesa

volá, tak se z lesa oz vá.
PANI KoSTAnovIČovÁ: Nu, s tou matkou ještě pomáálu.. .  Po.

máálu.. .  Z toho mračna nebude déšé.
eNČa: A bude! A možná s kroupami.
PANI KoSTARoVIČovÁ: Ale ty by pak potloukly vás.
ANČe: Mne nebo někoho jiného' To se posud neví. Snad byste

si měla pňece své políčko pojistit?
PANÍ KosTAnovIČovÁ: Nu, komu čest, tomu čest. Dávno jsem již

nebyla pŤítomna takové produkci jazykem, jako je váš. Mohla
byste vystupovat ve variété.

(Zuoni se. )
ANČe: A to bude již Ríšínek. My jsme se měIi sejít u něho, víte,

milostpaní, ale ta hloupá husa Fanda je vinna, že jsem na to
zapomněla a šla za ní do kuchyně, (Běží mu oteufít1 duéíe zku-
chgně do pfedsí.ně zťlstanou oleufené, takže je slgšet, co se mluui
u pŤedsíni ')  Ale ovšem, vždyť jsem to věděla.. '  Ty' chytr5i; ty
uhádneš vždycky, co si myslím, dňív než si to sama pomyslím.

nlŠe (u píedsíni): Kde je maman?
nNČA: V kuchyni. Poj ď jen za ní. Vyložila jsem jí, proč jsem sem

pňišla, ale nechce mně rozumět.



160 aÍŠl (uejde do kuchgně s Ančí, kterd se do něho zauěsila): Ruku
líbám, maman. VÍte tedy j iž, oč jde, a nemusím ňečnit. . .  ne-
návidím beztoho takové ňečnění k smrti. Vezmu si ji; nemohu
jinak. Jsem v létech, kdy muž se chce usadit a mít v Ženě
i dobrého kamaráda. A ona bude mně qfborn;.i kamarád. Vy-
zkoušel jsem j i .

lNČl' (zatleska do rultou): Bravo' Rozumíme si, milostpaní, zna-
menitě. Brrdete mít z nás radost. Bude z nás rozkošn;i párek.

peNÍ NostaRoVIČoVÁ (pokus o pldč): A|e Ríšo, quelle folie.
Incroyable. Ne. Nepí'ežiji toho' ZešiLim. VŽdyé je to všecko
jako strašn1il sen. . .

RIŠA: A]e maman' není proč šílet. Byl i  větší l idé než já a vzal i  s i
chudší, neŽ je Anči, nemluvim-l i  j iž o tom, Že oškl ivější a hlou-
pější. Náš ňediteI si vzal na pňíklad lrolku z baru; a je to Ťeditel
a sloup bursy.

panÍ NosranovlČovÁ: Proto. Nakazil tě sv]i?m bláznovstvím.
Hned jsem si to myslila, že tě zaveďl nějakjl špatn]f pňiklad.
La folie Se gagne. Ale to je star;ii dědek. Čert vem takového
starélro zuzanika, Aé si odp;'ká své eskapády z mládí. Ale ty.
Tak mlad;f a krásn;i . . .

RÍŠA: Nu, s krásou i  mládím začíná to bjrt j iž nahnuté' maman.
(Skloní hlauu k matce, takže je utdět počínajíci lgsinu.) Zači-
náme j iž pel ichat.

peNÍ NostanovIČovÁ (jako b!] toho neslgšela): Ty, tak mlad;i
a lrrásn;i, mohl bys vyženit míliony.

RÍŠA: Už nevyžením. Věno vychází jiŽ také pomalu v Bvropě
z mÓdy; amerikanisujeme se' maman. Věno začínají teď již mít
jen naťuknuté nebo odložené a zaleželé. Jeden lrolega vyženil
mi l ion, ale objevi lo se, že panna nevěsta měla j iž dva potraty. . .
s jedníln naším praktikantem. Myslíš, Že je to pňíjemné, mít
takového piedchridce?

p,c'NÍ xosrnnovlČovÁ: Nu t,edy čert vem peníze. Ale musíš si
najít děvče sobě rovné. Vím, že po tobě vzdychala dcera mi-
nistra Kotíka.

nÍŠa: Nu, mamá, jiŽ nevzdychá. I]těšila Se Se svÝm šoférem.
peNÍ xosr.q,novtČovÁ: Proboha t,ě prosím, nemluv tak, Ríšo. To

je strašn;i cynismus. Děsím se ho u tebe.
RÍŠA: Ale'  maman' že mrjžeš b;it  tak pošeti lá. . .  tak zaostalá.

Cožpalr jsem sám? Cožpak se to neděje neustále i v nejlepších
rodinách?

PANÍ KosTARovIČoVÁ (zatne pěsti): Ale u nás se to nesmí stát!
Tuhle hloupou mÓdu nebudu dělat s sebou. Quelle mésalliance.
Jamais.

ANČe: Milostpaní, rozumím taky trochu francouzsky. Vírn, co
ie to mezalianc. Chodim do divadla. Mezalianc by byla, kdyby
ii vzal dědek osmnáctiletou nebo rovn;i hrbatou. Ale my se
k sobě s Ríšinkem znamenitě hodíme. .. i věkem i postavou.
My jsme pro sebe jako stvoŤeni.

RÍŠA: Maman, zkraéme to' C'est trop pénible pour moi, vraiment.
Taková scéna se mně smrti rovná.

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Ne! K tomu nedám nikdy svolení. Zapal
tento dťrm! otrav mne! Dělej se mnou' co chceš! Jen mrij sen
mně neber! Pochop to. M j Ríša byl mně víc než mrij b h.
Nemohu ho vidět na zemi v blátě. . . pošlapaného. . . pŤedmětem
rišklebkri a vtiprl. Nesnesu té podÍvané... Žijeme sqilmi sny.
Zab mne, ale neber mně mrij sen o sobé. (Zapldče suchgm
uzlgkem. )

RÍŠA: M j sen...  mťrj sen. Mluvíš s cesty, mamá; odpust! Ale
takhle mluvíval vždycky náš náměsičník nebo str;ic Lexa. Tys
vša]< chtěla b;ft,, pokud vím, stňízlivá a praktická a žÍti sku-
tečností' A Anči je moje erotická skutečnost.

ANČA: To taky že jsem... Nerozumím vám, milostpaní, že jste
tak umíněná. Já si vás pňedstavovala docela jinak: jako mo-
derní matku. Jsem zase o ilusi chudší.

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Mlčte. Nesnesu déle vaší pňítomnosti. Ple.
bejství z vás pŤímo čišÍ.

ANČA: Plebejství.. .  Co to je, Ríšinku? Já mám s těmi c izími
jmény smťrlu. Aha. . ' to jako že jsem z nizkého rodu? Nu a jste
vy baroni nebo hrabata? Jsme všichni stejná červená krev.
Jenom že já mladá a čerstvá, venkovská, a vy stará, zkažená,
městská. Ríšínek je opravdu moudr;f a ví, proč co dělá. Cetla
jsem tuhle knihu...  vzala jsem j i  své staré... a ta byla celá
o tom, že by se krev měla míchat a staré rodiny s Íídkou krví
že by se měly osvěžovat mladou, hustou krví venkovskou.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (zuÍiuě): Nesnesu již déle této osoby! (.Rí-
šoui.) Otez moi de lá cette personne' s'il vous plait.
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162 ANČA: Zase ciz i  jména. Zase s frančinou na mne...  AIe já j iž
hodně rozumím a ostatní se brzy doučím. Pak bude na mne
milostpaní krátká.

RÍŠA: Finissons-en! Leze mně to všecko již z krku! Poslední slovo,
maman. Nesvolíte tedy k mému sriatku?

peNÍ NosreRovIČoVÁ: Raději bych tě viděla mrtvého na márách.
anČ.t: Nu, tou laskavostí vám Ríšínek sotva poslouží.
RÍŠA: Dobrá. Tedy se ožením bez vás. Doufám jen, že pŤijdete

dňíve nebo později k rozumu a pochopíte, jak zbytečně jste
rozčilovala mne i sebe' Ruku líbám. (odchdzí.)

aNČ't ( lulíc se k němu): Ruku líbám, rni lostpaní a' . .  má pňíští
matko. (odchdzí s ním,)

PANÍ KosTARovIČovÁ (ugčerpand klesne na židti; hlauu do dlani;
cloumd jí suchg pldč): Quel outrage! Tak se mnou jednal on,
m j  Ríša!  M j  b  h . . .  mé s lunce . . .  a  v  područí jaké s t rašné
děvky . . .  omámeny jí ' . .  op i l ; . i . . .  nev idom1i . . .  s lep; f .
(Venku u hlaunich dueÍich zachiestí klíče a za uteíinu, U ruce

koš s posbí'rangm suchgm prádlem, uejde Františka.)
FRANTIŠKA: Ruku líbám, milostpaní. Zde pňináším suché prádto

milost,panino, které mně poručíla pŤedvčírem nakvap vyprat,.
Zmandlovat a vyžehlit ho již nebudu moci; to jiŽ musím pňe-
nechat své nástupkyni.Anyní musím ještě do sklepa, nanosit
do všech kyblík uhlí. Chci zanechat všecko v riplném poiádku,
aby mne nemohl nikdo pomluvit.

PANÍ KoSTARoVIČoVÁ (mlčí, očí upfeng do země).
FRANTIŠKA (ugběhne s kgbtíkem na uhli, kterg stdl píed plotnou, do

píedsině; slgšet, že sbírd druhg kgblík a zahg potom pŤírdži za
sebou hlauní duéŤe).

PANÍ KosTARoVIČovÁ (mgstí' stale na Rišu): Tak mne potupit!
A ta jeho drzá coura, hubatější neŽ nejjedovatějši bába
z t'tžiště' ByIo by to krásné oznámení sriatku v novinách' Anda
Bártíková, dcera asi baráčníka, ne-li obecního slouhy z Dolní
TŤebáně, a Ríša Kostarovič, disponent Banky pro agrár'ní prri-
mysl v republice Ceskos]ovenské, doporučují se jako novo.
manželé. To vypoulí pražská společnost oči. . . To bude tableau !
(Zuoní se. Paní Kostarouičouá zuolna se sbír a jde oteuíit do

píedsině. )
ALExANDR (u píedsíníJ: Ruku líbám, paní Heleno.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (zaražena): Á, to je pan švagr. Dobr;f den,
pane Lexo.

alnxaNnn (uchdzeie do kuchgně): Dovolite, paní Heleno, jen na
minutku. Františka uschovala si u mne své rispory, musím jí

ie vrátit; a také nějakou knížku jsem jí pňinesl na památku.
krit, potoka a Kytici a verše Nerudovy a Máchovy... ona
tak ráda čítala básně. Aby se jí nest;irskalo v její samotě hned
první dni' Zajisté mi nebudete bránit.

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Ale ovšem že ne. Nikdy jsem nebránila
mužťrm v rytíŤsk1fch sluŽbách.

ALEXANDR (shgbd, se nad ku|r a round u něm něco): Děkuji. Tak.
Ty peníze a ty kníŽky hezky ke dnu, aby nevypadly... Ano,
to se mně, paní Heleno, nejvíc na vás líbilo. Nesdílela jste sice
naše sociální rytiňství, neschvalovala ho, ale pňece jste nám
v něm nebránila, že ne? Ani mně, ani Alšovi, ani... (pointo-
uaně) Rišovi. . .

peNÍ NosreRovlČovÁ (škubne sebou jako bodnuta).
ALExANDR (sklddd do kuf ru Františčina ještě leccos, co Ieží na zemi

u něho ): Tak. Musím trochu pomoci tomu dítěti. Zas]oužila si
toho ode mne. (Pani Kostarouičoué./ Nu a jinak, paní Heleno,
vede se nám dobÍe, že ano? Všecko se nám daňí? Sny o vze-
stupné linii našeho rodu se utěšeně blíží svému uskutečnění,
Že ano? Dob1iiváme stále nov1ilch posic ve světě finančním
a hospodáňském.,. ve společnost i ,  že ano?

PANÍ KoSTARovIČovÁ (u rozpacíc /: Nu, není to tak velké...
Život dává si vždycky hodně na čaS' než nám splatí, co je nám
dIužen.

ALEXANDR (stdle zaměstndn ku|rcm Františčingm): Ano, abych
nezapomněl: smím gratulovat? Pňed nějak1imi pěti minutami
potkal jsem na ul ic i . . .  nebo lépe stňet l  jsem se v domovních
dveňic}r s Ríšou a nějakou mladou dámou' Šli zavěšeni do sebe
a byli tak šéastní, tak blaženě do sebe zadívaní, že Ťekl jsem
si hned: to jsou ženich a nevěsta, jimž právě požehnala
ma t ka . . .

PANÍ KoSTARovIČovÁ (mlčí; kreu žene se jí k hlauě).
ALEXANDR: A jak jsem slyšel, je p.y ta nevěsta Ríšova krajanka

rraší...  dnes musím j iž ňíci kdysi naší Františky?
PANI KoSTARovIČovÁ (ugbuchne): Jste vševědoucí, ďáble? Pňišel
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164 jste mne mučit? Pňišel jste se popást pohledem na mé neštěstí?
Podívanou na matku, které syn rozbil sen jejího života? (Stauí
se p-íed něj.) Yizbe mne tedy! Vizte mne pokoÍenou! Nadívejte
se dosyta do mé zmučené tváť'e!

ALEXA:ť?1: M1flíte se, pani Heleno. Nic mně není vzdálenější než
to' Kdyby s-e byl váš sen uskut,ečnil, byl by mně asi odporn;f ;
ale nyní, kdy leží ve stňepech, rozbit;i', pŤed vámi, je.mi ho
]íto... a je mně líto hlavně vás, která jste jej milovala, h čkala,
krví svou napájela jako nejdražší dítě. Konec koncri-byl to
pňece jen lidsk;f sen, byé nevysolry, byé nízk1f ...

PANÍ KoSTARovIČovÁ: Nu, zdvoňil právě nejste.
ALExANDR: Nejde teď o to, dělati si poklony. Jde o to, zamysliti

se nad tím, co se stalo, a napraviti ješt,ě, co se napraviti
dá.

PANÍ KosTARovIČovÁ (a niž uzplane jiskra naděje): Jakže? Vy
že byste chtěl domluviti Ríšovi, aby opustil od toho šíleného
sĎatku.  . .

ALPxA\9R (s iemngm usměuem): Nerozumíte mně, panÍ Heleno.
|lepokládám ten sĎatek za nerovny, jak se vám zda; naopak.
Něco j iného mám na mysl i . . .  Nemyslít,e, paní Heleno, ze íjmi
než vy měli a mají své sny? A že si ty sny žádaly a žádají
šetrnosti druh;fch... a také šetrnosti vaší? Abychom byli vzá-
jemně šetrni ke sqim sn m a aby naše sny svou jakostí takové
šetrnost i  zasluhovaly,. . .  nemyslíte, paní Heleno, že v tom je
všecka civilisace?

PANI KosTARovIČovÁ: Nemučte mne déle! Nejsem tak vinna, jak
si myslíte! Nebo byl snad mrzk;i ten osten, kter;i' jsem cíiila
stá le v.hrudi a jenž mne pudi l  dál ,  dál ,  stá le vpňed...  ne pro
sebe, ale pro mé děti, m j rod?

ALEXANDR: Ten ost,en, kterjl vás hnal takto kupŤedu, nebyl by
sám o sobě nízk;ii. Ale nízké jest, když ten, kteiého t,akto pudi,
vybere si cestu pÍes dobrá práva sv11ich bližníclr. (Zabodne^se do
ní .zrak.em.). Nemyslíte, pani Heleno, že v tomto domě bylo
pošlapáno ještě trochu víc než sen' sen čisté duše: její svaté
právo na mateňství?.. .

PANÍ KosTARovIČovÁ (zastírd si rukama tudi ) :Nemučte! Nevím,
nač narážíte! To se mne net;Íče, n1fbrž...  snad...  Ríši. To je
jeho věc' Není mně nic po tom.

ÁLEXANDR: Níně tedy ještě méně. To si vyňidte Sama Se sebou.

Já se jen klaním vašemu roztňíštěnému zkrvácenému snu

a zdvoÍile se vám poroučím. (odejde.)

PANÍ KosTARovIČovÁ (píechází u těžkém mgšleni po kuchgni;

sbírá sítg ): A ne. .  .  ne. .  .  Pňece se nepoddám. Pomstím se j im

aspoĎ. Ne...  nevzdám se j im tak lehce. Vydržím boj, kt,er1f
mně vnutili, pokavad budu moci prstem hnout ' . .
(Šramot kIíč ue unějších dueíích. Slgšet Františku u pfedsíni,
itekoucí dua kgbtíkg uhlí a zandšející jeden z nich do poltoje.

S druhgmueide do kuchgně.)
lrf i^l{TIŠKA (stauíc jej k plotně):Zde je klíč od sklepa,milostpaní,

a zde od p.idy; a zde od hlavních dveňí; to jsou všecky, které
jste mně svěňila.

PANÍ KoSTARovIČovÁ (pfijímd je mlčkg).
I..RANTIŠKA (zkoumá maso i bramborg u hrncich na ptofuě): oběd

jest uvaien; mám jej již nést na stril?
PANÍ KoSTARovIČov,!: Ne, Františko. Nemám dnes naprosto

chuti k jídlu.
FRANTIŠKA: Ale pňijde snad...  pan Syn.
PANÍ KoSTARovIČovÁ: Ne, Ríša ode dneška Se nlnou neobědvá.

\rezměte si jen sama a jezte.
FRANTIŠKA: Nepozňela bych ani sousta, milostpaní. Já si teď omyji

ruce a doskládám si své véci. (Pohlédne na hoding.) Beztoho
za minutu pi.ijde posltrha. (Umgua si ruce; složí si pak sué uěci
do kufru; píirazí uíko a uzauíe zámek')

PANÍ KoSTARovIČovÁ (sleduie ji mlčkg u tupém zatngšIení; pak
náhle): Pojďte sem, Františko, '  .  .  sem. '  .  pňede mne.

trna.NrtŠxe (udíuena udhauě ií ughouuje).
PÁNÍ KoSTARovIČovÁ (bere i i  za ruce): Poslyšte.. .  nemohlo by

b;;t ještě všecko dobré? Nějak bychom všecko urovnali.
IrnaNrIŠNe: Co rovnab? Já všecko v tomto domě ztrat i la.. .  pro.

hrála navŽdy. Jaká tu náprava? Víte Sama' milostpaní, čím mi
byl pan Ríša pňed čtyŤmi měsíci a čím je mi dnes.. .

l,ANÍ KosTanovIČovÁ: Právě proto. Pomstěte se mu! Neodchá-
zejte odtud! Nevyklízejte dobrovolně pole! I já se jim chci
pomstít. Zristafite: navzdory synovi, navzdory pňíští snaše!
(Tiskne ii ruce; uzhlíží k ní jako tonoucí k suému zachranci,)
Budu k vám docela jirrá. Nebudete rnou služkou, budete mou
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společnicí. Budu vás chovat jako v peňince. Pomst,íme se obě. . .
j im,  bídn1fm. . .

FRANTIŠKA (zaurtí tesltně hlauou; plachg směu zalitg slzami/: Ne.
umím se mstíb, milostpaní. Nedovedla bych toho, čeho ode mne
žádáte. Puklo by mi srdce pŤi tom. Jsem prosté vesnické děvče
a nerozumím ničemu z takového složitého života. Nechte mne
odejít a dožít všecko, co.mně dal tento drlm, prostě a pokorně
v straní. (Zuoní se.,) Nepovyšujte mne; nechtějte mit ze mríe
nic víc, než co jsem byla: služka pro všecko. (Jde oleuíít do
pfedsině. )

PANI KosTARovIČovÁ (klesne na žídli ugčerpand, pokoíend).
.l' loŠ (u píedsíni): Rozhodl jsem se, Františko, odnést vám sám

kufr do nového bytu.
FRANTIŠKA: Ale to není možné, mlad1f pane'. . .
x-nŠ (uchdzeje do kuchgně): Už ano; bude to zcela dobňe možné,

Františko' (Spatíí paní lfustarouičouou.) Dobr;1i den, mamá.
Vidíte, jak jsem se na to oblékl? (Md ušedni šatg, na hlauě
placatou čepici; U ruce drži popruha, iak je míuaji posluhoué,
kteíí nosi bÍemena.)

pReNrtŠxe: Ale ne, ne; nedovolím toho nikdy...
etnŠ: Ne, nebraůte mně, bylo by to marné. Pracuji strašně rád

fysicky. Tělesná práce je něco krásného. odměĎuje tě hned na
místě radostností mysli, klidem duše. Svatá je. Cepici dolrl
pŤed ni! (Zduihd ku|r Františčin na židli. Poklddd pod něj po-
pruhg a klade si je na hruď.) Jaká krásná věc, nositi bňemena
sv1ich drah1fch. Jsem nyní tak zdrav1il, tak siln1/, že bych na
sebe mohl naložiti hoňe celého světa. Aé žije zdraví, síla,
bratrství! od té doby, co jsem se odnaučil koktat, jsem siln;i
jako valibuk. (Vzepíe se pod kufrem a odndší ho na zddech,)
A ty, maman' Se na mne nemrač. Není ti to nic platné. Jsem,
po prvé v životě, trochu šéastn1i. Nemohla by ses z toho těšit?

PANÍ KoSTARovIČovÁ (mlči píed sebe).
FRANTIŠKA (odběhne do píedsině, otuírd píed AIšem obě kíídla

unějších dueÍí, zauird je a urací se zase do kuchgně' oblékd kabdt,
čepičku, pletené rukauice): Buďte tu s pánembohem, milost-
paní.. .  (Zuolna ugchdzi.)

PANÍ I(oSTARovIČovÁ (chuílí schoulena na židti tupě ciui pÍed
sebe; pak se ugmrští a pobí"hd po kuchgni rgchleji a rgchleji,

chuílemi dupaiíc; slane píedkredencí a chgtne z ní skle.nici, muT-

i;í; , Ríšová... píval z ní j iž jako !o.l. ,, (Udeíí jí o.zem. Za., i i i  
,nghe šdlek.) Ríšťrv... zdětsk]fchdob... (amrští jím.na

p,ií"n"i pok ugčeípand, klesne zno,a na židli, těžce oddgchujíc.

Žd,:ii"; 
,hlou,i 

po tudíi splgnou jí duě drobné suché slzičkg,)
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