














































vhodné, aby věci poslal do Mauricova bytu po po-
domkovi, a tak si naplnil kapsy a uchopil láhve za
hrdla jako mlékaÍ.

- Nebylo víc než deset hodin, když zazvon , u dveŤí
svfch píátel.

Y Marcele hrklo. ,,Maurici,.. pravila dopínajíc si
naryclrlo živritek, o,Maurici, to není nikdo jin1í než
správce hotelu. Pňináší ríčty...

Mladf básník se pokňižoval, než stiskl kliku.

"Guy de Maupassant!" Marcela se zmocnila mi-
strova pláště a s prostotou, jež tak slušívá dívkám
kolem dvaceti, měla Maupassanta k tomu, aby se
posadil.

Světnice Mauricova, či lépe světnice Marcelina,
byla pramalá. Jejich stolek se podobal sloupku, na
němž v notáŤskfch domácnostech stává socha Na-
poleonova. Mimo tento nábytek lze jmenovatí ještě

knihovnu, kterou pŤešlo boží dopuštění, a dvě po-
hovky s polštáňi pátf pŤes devátf.

Když slečna a oba básníci usedli' byli tak těsně
u sebe, že se dotfkali koleny. Podobná blízkost po-
vzbuzuje dobrf rozmar. Maupassant mluvil o Flau-
bertovi a uprostied Ťeči políbil Marcele ruku. ,,Mi-
lenci, milenci,.. děl, zapomínaje na větu, kterou ne-

dokončil, ,,mám na mysli lásku vše jednotící, onen

prrlsečík toho, co jest a co si z plna srdce piejeme.

Mám na mysli lásku, avšak to, co jsem kdy našel,

nejsou než slovíčka. Má práce je špatná. Svět se stal
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koÍistí pozorování hlupákri. Žel, viděl jsem lidi v rise-
cích piíhod, za milkování a v okamžicích vášně' ale
too co z prací tvoňí dílo, co propŮjčuje všemu smysl
a skládá skutky v boží sled' mi zristalo utajeno. Pro.
padl jsem náruživému poŤádku umění, jenž všechno
znásilůuje.a všechno vrlrá do své ňady. Jádro a pod-
siata věcí je však vyhrazena špatnfm básníkrim,
jako je Maurice."

"Mistie, vám byl skytnut znamenity duch srozumi-
telnosti, ale teď je obtížno vás sledovat,.. pravil Gi-
lardin. Stál s Marcelou právě pŤed Maupassantem,
kterf se z plna hrdla smál.

,,Ach,.. Ťekl pŤivíjeje dvojici k sobě, ,,vy mi po-
rozumíte, vy porozumíte, moji básníci!.. A jsa ne.
zkrotně a velikolepě vzrušen jal se je stŤídavě líbati,
aniž vzbudil žárlivost či odpor Mauricriv. t
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USMÍvAJ  ÍcÍ s r  pĚvČn

N. poratku povídky je dlužno Ťíci, kde se věc,
o které se bude mluvit, zběhla. A nejen to, sluší se
uvésti letopočet a svědky poÍádnfch jmen. Nikoliv
katy nebo kurvičky, ale lidi požívající obecné ricty
(af si již o nich myslíte, že jsou tŤeba větší šejdíÍi
než ti, o nichž byla zmínka).

Počítajíce s tímto pravidlem' vyjmenujeme Ťadu
hodnostáňri a paní, kteňí všichni žijí v městě Námětí,
pár hodin od Prahy.

Prvf je kožišník Drbohlav, druhf je Koza, správce
zá|ožny, tietí pan Baloun z ulice vedoucí k mostu.
odtud pokračuje poÍadí domri, jejichž obyvatelé
jsou stejně hodni víry.

Béží-Ii o místo v užším smyslu, je nám věnovati
pozornost pňedevším mostu. Klene se mohutnfnr
obloukem s bÍehu na bŤeh, hrdf jako lafeta dělo-
stielcova a ohyzdnf jako kostelnické stňevíce. Říěka,
která jej pňiměla k tak velikému skoku, nestojí věru
za to. Jmenuje se Ráno a protéká v utěšen1ích bie.
zích' celou šíňí města mezi domy, neoddělena ani
cestou ani pažitem, Zaéasté se stává, že se znenadání
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otevŤe nad jejím proudemoknoadorákosin dopadne
hrnec nebo krajáč. Věc je zakázána, ale uhlídejte se
hospodyněk.

Do dom , jejichž prričelí je obráceno k ňece,
vchází se ovšem se strany druhé, kudy se ktrikatí
ulice sledující běh Ťeky Rána. Z městskfch stavcb
jsou v tomto pŤíběhu dvě nad ostatní vfznamnější.
Je to d m advokátriv' tvoňící krásné nároží těsně
u mostu, a drim železníkriv. Poslední je doslova
chajda a v spravedlivém ,poňadí by mu mělo bft
vyhrazi:'no místo někde u rasovny. Nicméně počítáno
od mostu je tňetí a tak jej neodděluje od znameni-
tého obydlí ieěeného doktora nic než nevfznamnf
domek prodavaěek okurek a zelí.

Dávno se vžilo, že nemáme soudit lidí podle ze-
vnějšku a domri podle omítky. YkrďíteJi však do-
Yniti, najdete potvrzení soudu dŤíve proneseného. Již
klíče těchto staveb skftají vám dobrou pŤedstavu
o jejich pánech. Železník je star1í lišák. Nosí čepici
posunutou k uchu, žije sám, nikdo mu nevaňí, nikdo
mu neuváže mašličku' a tak se stalo, že je zauredbán.
Tím není ovšem ňečeno, že by se stranil světskfch
radostí, naopak, velmi často chodívá po hospodách,
ale dlouho neposedí. Má, jak se iíká, v těle rtué.

Je dvacet dvě léta vdovcem a jeho jedinf syn Se
jmenuje Jindňich. Mladf pán zdědil po otci po-
žehnanf nos a tesáky. Říká se, že je k světu. Jeho
prlvab spočívá ve veselé povaze' na všechno se dívá
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