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Tňináctiletá Lenka Šehavcová probudila se dŤív než jindy,
a oči nevymnuté, plížilase po špičkáchk oknu své ložnice.Vyt,áhlarolet,us podobnou rozpačitostía bezradností,jako by obracela list, v zapovězenéknize. Srdce jí bušilo nedočkavostía plamÍnek nepokojné radosti poskakoval jí hrudí snad již hodinu
pňed procitnutím. Jaké bude dnes počasí? Měla smluvenf
s bratrancem celodennív1ilet do vesnice za městem. Vytáhla roletu a širok1iirisměv slunce udeňil ji zrovna do hlavy. Až oči
pňed ním zamhouňila. A protějšístrári, skropená ranní prškou,
byla jásavá až do p:osvÍcení.Nesmála se, skoro qfskala, a až
sem viděla červeny,drsn1iljazyk kozy chroupajícív1fhonek bezov;i: t,ak byl vzduch sdíln;i'.Byla to naděje? A v co?
Ustrojila se spěšněa vběhla do jídelny. Několik jejích menšÍchsourozencrisedělo již za st,olema starodávná teta, vlasy rozčísnutyv šajtle,pohyby kostnaté,nalévalajim kakao z konvice
do šálkri. Slunce valilo se do pokoje a v něm smál se sněhov;im
směvern i cukr, i porculán, i ubrus. Byla ještě hodrrě dítětem:
pňíjemnězavonělo jí kakao, které se pilo u nich jen v neděli.
Mťrj boŽe, jak mal;imi zdály se jí ty děti! Tuhleta Bert,ička,
jen o rok mladšíneŽ ona, jak byla směšná s tím ohrnut;i'm nosíčkem,vyrost,lá jaksi ze sqich šateček,s rozklácen;fma, pňíliš
dlouh1frrranohama! A Bertík, ten uboh;i Bertík, komuže Se podobal? Ó ano, uŽ to má! Kostnatému, hranatému štěnětitamhle
naproti od ňeznika,které vráŽí do všeho i čumákem'i nohami,
i ocasem' A Frantík, jaké ten má odstálé uši a snad b hví

je byl špatněutŤel po poslední koupeli. Tak.
i mokré,jako by si
náhle mezi nimi, tak vznešená,tak
pňipadala
si
dospě|á a zralá
vzd-á|ená,tak cizí! Nu ano, pňemáhat se musí' aby je políbi}a.
A ta tetička! Tak ubohá, tak scvrklá, tak venkovská, tak těžce
'jí
zanedbaná! Jak si musí dělat násilí, aby se sh1i'blaa políbila
pravdu,
pro
měla
není
společnost
ni.
Marta
to
ne...
ruku! Ne,
kdyŽ ji vyčtla onehdy, jak žeje kafovitá a tet,kovitá a tak že nem že rozumět a neporozumÍ nikdy takov m démonick;fmpostavám, jako je EvŽen oněgin. Evžen se jmenuje také její bra.
tranec a zdá se jí také démonick1i,a už proto by ráda rozuměla
démonick1fm lidem. Umí bj'ti tak povfšen;f a chladn , t.en
Evžen! Je to snad proto, že je klackovit;|r? Ne, ne: on ie dé.
'
monickli.
Za hodinu tu bude a ona by si ráda ještě namázla něco vodol
qimi barvami. Ráda by, aby ji pňistihl pŤi malování. Zdá se jí'
Že v tu chvíli je nejzáhadnější.A v duši kreslí si hned tu scénri:
sedíu štafle, akvareluje tamhletu stráĎ a tváňí se, že nezpozoro!
vala jeho pŤíchodu.A on stoupne si za ni a zeptá se náhle: Co td
malujete, sestŤenko?A ona, tváŤíc se vyrušenou, pňejedesi rrr"
kou po vlasech a ňekne: Nic... jen tak: nudu svéhosrdce.'Td
,,nudu svéhosrdce.. zdá se jí velmi hlubok;?m a již čtrnáct dni
myslínato,jakumístitvrozhovorutatňislova.
odběhla do svého pokojika, napíná si papír, rozdělává bar*
vy. I několik barevn;ich skvrn stŤikne na papír. Vtom se zvoni:
Vejde Marta, ta odporná Marta, kterou nenávidí a která jÍ.pňece
imponuje, zuby zahryzla do rtri, žel, musí si to pŤiznat. Je to
pňítelkyně? Je to sokyně? Nikdy se nemliže toho dohádat.
Marta políbila ji jako vždycky lehynk1fm, studen1im polibkem,
L.íbátak člověk? Ne, tak snad líbá vítr, tak snad líbá víla, tak
snad líbá vodník. Musila se velmi sebrat,aby čelilatomuto Poko.
Ťení,které, zdálo se jí, vložila Marta do svého polibku. ,,Kondescendujeke mně,.. Ťekla si, užívajícbezděky slova, které měIa
stále na jazyku Marta. Ale vždyť já jsem také dáma, Ťekla si
v mysli' alespori od dneška jÍ budu. Což nechodím s milj.rrt
také na vj'lety? Marta sedla na židli, pŤehodila nohu pňes nohti
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a požádala Lenku o cigaret,u.Lenka pokrčila rameny: ,,Vždyé
víš, že nesmím ještě kouňit... Marta zívla: ,,odpusť, nevěděla
jsem, že jsi nemluvně... ,,To právě ne,.. namítla Lenka, ale
Marťa se již rozziva|a na celé kolo. ,,Co jsi tak nevyspalá?..
,,Ale, pŤišlajsem ve dvě domri, tancovala jsem u Sutnar ... To
slovo bodlo Lenku: věděla, že tam chodívá Evža. ,,A s kym?..
,;Ale, prosím tě' kdo si ty všecky mužštiny pamatuje, hemžilo
se jich tam jako blech... ,,A mělas moc tanečníkti?..,,Jako
much... ,,A s Evženem jsi net,ančila?..,,Evžen? Kdo to je
Evžen? To je ten s těma dlouh;ima, opičímarukama?.. Lenka se
zarděla. Ta mrcha, šlo jí hlavou, ta ví kam bodnout. Evžen
měl'skutečně nepoměrně dlouhé ruce, poset,érezavfmi chlupy.
,,Nu dovol, vždyéto nenÍpravda, je z ušlechtilérasy, po matce
šlechtic...,, ,,Znám jen dvoji rasu, koĎskou a psí,..nato Marta
a ' pohlédla v1isměšně pňimhouňen1fmaočima na Lenku, která
stňÍdavěbledne a rrižoví' ,,Ale šla, husičko,..vyskočila naráz
Marta ze žid|ea štíplaLenku do brady, ,,snad nenÍzamilovaná?
No, nebá|a se: já jí ho nepňeberu,už pro ty dlouhé opičíruce
ne. Lepil se na mne' jen co je pravda, ale já mu dala najevo, že
by to byla kondescendence,.. z mé strany...
. A znova se rozesmála hlučn;fm smíchem,kter;f zrovna opaÍoval Lenku. Probíhala všemi stupni od mrazení do horka.
A pro slzy sotva viděla, když doprovázela Martu do pňedsíně.
Vrátila se a rozplakala se na stole jako dítě. Jak dlouho se t,opila
v svém hoŤi? Nevěděla; ale myšlenka, Že rr,irže pňijít,každou
chvíli .Evžen a jak by to bylo pro ni trapné, kdyby ji zastiht
v slzách, jí najednou projela. Vstala, šla k umyvadlu, navlhčila
šátek a pi.ikládala si jej na oči. A opravdu, brzy pŤišelnastrojen1i, nažeh|en1fhoch, ten démonick1irEvžen' Byl poněkud sražen;fa pÍizrz|j,, ale jinak číšnickáelegance Sama. Vrině z šátku
v kapse omamovala ji vždycky tak, žesi jednou ňekla: Mrij bože,
jak by to bylo, kdyby mne pňivinul k hrudi? Dnes měl v rukou
rukavičky, kt,erésvítily jako čerst,věodkryt,á prida na poli. Prohnul se v bocích, zaziva| a ňekl nějak unave!ě: ,,Tak co? Je lž
hotova na ten vejšlap?..Ta trivialita ji na vteňinu zarazila. ',To
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jak
všecko,..pomyslila si, ,,protožemne nezastihl u štafle. V
byli!
Proklet,á
Marta!..
hned
bychom
iin'Ích sférách
" takto nezb;ivalo jí nežííci docela plaše:,,Posaďte se, jsem tu
hned,.. a odběhnout do ložnice rodičri,aby se dostrojila.
Vyšli na ulici. Všimla si, že měl k|obouk naraŽen;f do t la,
nějak pepičtějinež jindy. Točil v ruce hrilkou a pohvizdoval si
odrhovačku. Mť.j bože, jak to bylo daleko od ,,nudy srdce..!
Jeli tramvají na konec města. Vystoupili na konečnéstanici
a stoupali tÍešĎovoualejí nad pŤedměstí,nad klášter, nad cihelnu, občas se ohlížejíceza sebe. V žlebovit;fchvlnách padaly
pole, zahrady, cesty, aleje stále niŽ a niž. Až je vpilo do sebe
město, tam dole v té začouzenémlze. ,,Jestlipak by našla drim,
kde bydlí?.. Těkala chvilku očima, pak napŤáhla chvějící se
ruku a ŤeklanazdaŤbrlh:,,Tamhle!.. ,,Šlapryč, je to tááámhle,..
ŤeklEvža a strhl jí ruku na pravou stranu. Zasmál se hlasitě, ale
ji proběhlo horko z jeho dotyku.
A pak pŤišlajiž samá pole s vysok1fmi, zelen;,imiiaŤemi a ještě
vyššímiozimy a s rozkvetl;imi tŤešněmia rezivj.m borovičn m
lesem na obzoru. A pak pňišlojiž městečko,kterému se bližili
nějak zezadu, jakoby od humen. První dr1m byl hospoda. Strakaté telátko, pňivázáno u krilu. stálo na potáciv ch nožkách
a bučelodo jarního dne. Řezník, kterj. je koupil, popíjel v hospodě, zatím co několik městsk;.ich dětí tupě na ně zevlovalo
a jeden odrostl;f klučina pošlehával je oloupan1fm prutem po
zadníchnohách. ,,Nedivejte Se na ně,.. míni]a k dět,emrozšafně
stará babka, ,,bylo by vám ho líto a nechutnalo by vám v poledne maso."
Rozbité stany a boudy tŤepetaly sv1imi plátny do teplého
vzduchu a dráždily lehkf vítr k pŤímémuritoku i k poéouchlfm
záskokrim. Po celé silnici až hluboko dolri, kde se vpijela do
náměstí, všude se něco pestňilo, míhalo, vlnilo, kniče]o:faldol
valo zraku i sluchu. t<oupit jí pernik a marcipán ve stanu, pŤed
nímž se št]ouchalaa chichotala venkovská děvčata ve Zvonovit,;ich sukních. Všeobecnéveselí je nakazilo, lidé je strhovali
k sobě a mezi sebe. Zastavili se u stÍelnicea on, držehlaveĎ její
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Vyšli na náměst,íčko.Bylo liduprázdné. Vriněmi sytá, teplá
vlna vzduchová pŤelévalase pod sluncem a tiše, pŤetichorrnce
šeptalao polích, lukách, hájích a lesích,z kter;ilchse Sem vy|ila.
..Érosímvás, co je to piknik?.. zeptala se Evžena, smíchem zajá to napolo
i<rfvajícrozpaky, a zavěsila se mu na rámě. ,,Vite,
je
rlobré,ona neví,
vím, ale ráda bych to věděla docela... ,,To
do
nohy
Evžen.
hrillrou
se
je
piknik,..
šlehl
to
,,To je společná
co
si
s
vezmou
sebou zákusky
i
dámy
Páni
pňírodě.
svačina v
B.
tňebas
vejce s kavi.
je.
slečně
Pan A. nabídne
a vyměriují si
árem a ona jemu v1jiměnouna pŤíkladŤízekstudenéhusy'.. ,.To
musí b;it krásné,..zatleskala do rukou Lenka. ,,Pojďme si hrát
na piknik. Tamhle je obora,., ukázala slunečníkemna jižní cíp
vesnice. ,,Ale kde má pléd? Vždyé musíme něco prostňít na
ZetÍ|..(
,,Pléd? Ale ne, ten si pi'imyslíme...,,A jídlo si také pŤimysli?.. ,,Všeckosi mrlŽe člověk pÍimyslit... ,,I pusinky?.. ,,Ne,
ty ne',. ale hned se zarděla nad svou odvahou.
Vzala ho za ruku a chví]emi zrovna poklusem hnali se k ohradě. Buky, jilmy, vazy nalévaly poupata a květy: cosi pavučinově měkkého a hebkéhosmj'kalo Se po celépridě a lepilo se na
větve stromri. U zdi stálo osm lip, jako v radě. Lenka zpozorovala kruh, kter;f tvoŤily, kruh zvlněn1i vysokou, hebkou travou. ,,Zde' zde uspoŤádáme svrij piknik,.. a utrhnuvši několik
letorostri bukovych, nastJilala je na zem. ,,Elleďte, to bude ten
pléd,kt,eqi jsme zapomněli doma... Jako by se byla vrátila ně.
řolik let nlzpět: pošetilé,lrravédítě byla, tonoucív rozkoši hry,
a nic jiného. e"imentem slečna!ohrnul své tlusté rty nad ní
s hloupou, nechápavou opovržlivostí. ,,ona je opravdu ještě
ditě;..nt. ii t" kritika jako by se net,kla.Usmívajícse v blaženém
sebezapomenutí:',Tak, a teď se posadte na ten mrij pléd, nebojte se, že si zaze|enítešaty...A on: ,,o tohle kvádro se pňece
bojim, je nové, dovolila, svlíknu si aspori Sako... A odloživ
kabát, opŤelse zády o lipku; a zívaje častějia častěji,pŤihlíŽe|
jakoby v mlze jejÍm hoiečně vystielujícím pohybri.1, s nimiž
hrála svou hru, trplně v ní utonulá. Pi.inesla odkudsi kus kťrry,
roztrhla ji ve dví a podávajíc mu prilku: ,,Tohle bude pro nás

pušky' učil ji, jak rníňit,nejen do zavěšenychvajec, nfbrž i do Í
komihajícího se kance se žlut;fma očima. A smáli se pokaždé,{
jako děti, když se minula terče,a t,učnámajetnice závodu nabí!
jela jí znova a znova pušku.
. :.fl
otrhan1f chlap na vrat,k; ch nohou. kalhoty záplat,ovány, če- ,{
pici s jablíčkemna smoln;'ich,zamaštěn1|rch
vlasech, pňi|ákal je '{
sv;im Ťevem k svému obchťrdku. Na udupané pridě t;,ičilse les fl
hŮlek a ti, kdo vsadili, snažili se hodit kovov1f kroužek tak, 'N
aby se navlékl na hrilku;a v1fhercidostávali pak darem buď ka. fi
pesní nťrž,nebo zrcátko. Děvčata vesměs vo]ila zrcátka a smě- fr
jíce se pŤičesávalase hned a zhlíželase v nich hned.
i
Pak se šli pohoupat na americkou houpačku,pňed nížse t,1i. {
čila jakási nízká slavobrána s nápisem ve chvojÍ improvisova{
nym: Vzduchoplauba. Vojáci stá]i v prilkruhu a snráli se dívkám .fl
unášen;fmdo vfšin v loďkách podobn;.ichvelmi bednám; a jeden I
z nich popadl pihovaté děvče, když z ní seskočilo,a sevňel je I
,|
jako by mu ji právě vrátily bňehy
do obiet,í tak upŤímného,
Ameriky. Potloukali se tak hodínu a Lenka zh|ádla jako již f,
dávno ne. Sama ňekla Evžovi, aby ji zavedl na oběd do prvního i|
hostince. kterf se jim namane. I vešli k Zelenému věnci, coz il
byla zájezdní hospoda na náměstí. Poclomek v modré zástěňe i|
vyváděl koně a pach stájí plnil pr jezd. obědvali za zelen1im fl
sto]em se zkiížen;fmitrnožemi a zapili oběcl venkovsk1frn pivem,
fl
v němŽ by ve městě nesmočili rt . A jako by tohoto pochyb- fl
ného oběda bylo tŤeba k dovršeníjejich štěstí,rozesmáli se:,,fl
a Evžen se snažil pod stolem uloviti její ruku' Toho bylo tedy rN
tŤeba,aby zjihl? zamyslila se Lenka.
il
,,Myslíte,že budou hnec]tant]ib?..šepťlak rrěmu, kdyŽ viděla I
vcházet do světnice pět venkovsk;fch muzikantri s houslemi, ,|
basou a plechy a usedat u podlouhlého stolu v rohu. Ale ne- f
doslechla ani jeho odpovědi, když vtrhl do světnice mrak mla. fl
d1ich hochťra děvčat. zvykl;ich tančit celéodpoledne až hluboko ,.fi
do noci' ,,Šlaven,.. mínil Evžen, ,,umačkaliby nás tady... AIe I
jí bylo najeclnou tak líto opustit tohle místo, kde, zdálo se jí, :fl
mohla by si po prvé zatykat se životem.
il
il
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šunka, že ano?!.. Místo odpovědi zabručel jen cosi z ospalé
nudy. ,,Ale kde opatňit pohárky na víno? To bude nejtěžší.
Nemáte nějak;f nápad?.. Ne, neměl žádnf nápad, brada jetro padala povážlivě k jeho hrudi. ,,Ach, už vím, počkejtejen chvilku!
Tamhlet,a skupina dubri! Nejsou vzdálenější než tňi minuty
běhu: to by bylo pěkné, abY se pod nimi nenašly žaludy od
loĎska. Žalud, viděl jste někdy žalud?.. Zdvihla k němu oči.
Zachroptil cosi nesrozumitelného. ,,Nu, což nevypadá žalud
jako sklínka nebo koflíček na tácku? To budou naše vinné
sklínky. Z nich si pŤipijem... A vyskočivši, jako skotačivékrlzle
hnala se pňes pěšinu a pŤes m;itinu ke kytce star;ich, rozsochat;ich dubr1,na nichŽ bvla nalepena, jako teninké hedvábné papírky, spousta děravého rezivého listí od loflska.
Asi za pět minut vrací se Lenka od nich s prázdn ma rukama.
Je jí skoro do pláče. Ne, nic nenášla. Ani jediného žaludu.
Všecko odplavily podzimní deště. Nebo to shnilo v zimě pod
sněhem. ,,M j bože, co si počnemes piknikem? Slyšíte,nenapadá vás nic?.. A vryla se pohledem do hluboce nakloněné
lebky Evženovy. ,,Slyš|te?..Ale on nic. ,,Slyšíte?..A tleská do
rukou. Skokem je u něho a tňepe jÍm za rameno. Ale Evžen zamručí cosi ze sna a spí dál těžkfm spánkem opilcri a nočních
t,ulákri. ,,No tak, procitněte piece... A zase nic. Lence je do
pláče. Mrij bože,jak je ošklivf, kmitá se jí mozkem. Je každf
mužsk]jl,když spí, tak ošklivjl? A podivn;im, nedokreslen;Ím,
jakoby zajíknut1fm gestem vytňásá cosi ze své sukénky. co
jen, mrij bože? Nic, vždyé pňece nemohly na ní ulpět drobty
z toho obraznéhopikniku?

První a druhá

Byla to ohromná stará krilna, ležela vedle dlouhfch stájí pro
šedesátkoní, které byly nyni prázdné; a byla plna star;ich vybrakovan1y'chdostavníkri a jin;ich kočárri. B vala to kdysi vesilnici spojujícídvě veliká
Iiká a slavná stanice na hlavní císaŤské
již
dost,avníky tudy
zrušena,
dávno
města. Dnes byla ta štace
kterf zarristal
dvrir,
nejezdily a z celéstaré slávy zbyl ohromn;i
Lravou a lopuchou, prázdné stáje a tato krllna, která byta jakfmsi hňbitovem vší té staré clristojnosti. Proto prf tu o prilnoci strašilo jako na všech hŤbitovech. V starfch kočárech to
harašilo, praskot biče b1fval slfchán ve vzduchu a cosi jakoby
dupot kor1skfch kopyt, bijících do mlatu uježděnésilnice, _
tak aspofi tvrdila domovnice ze Sousedníhodomu, která někdy
v noci musila pňes dvrir otvírat branku zahradní některému
opoŽděnémuchodci, kter1i šel od dolejšístrany. V té krilně stála
spousta star;fch reziv1ilchdostavníkri s rozbit$mi skly okenními,
s praskl mi koženj'mi stňechami a oprfskan m lakem; ale
byly tu také ješt,ěbarokní a rokokové karosy na tlus|ich pruŽn;ich Ťemenech,skleněná kupé obložená zrcadly dnes již oslep_ kupé jakoby stvoŤená, aby vozila
lfmi nebo roztť'íštěn;i'mi
princezny nebo dvorské slečny do plesri v záii smolnfch pochodní nošenj'ch maskovan1fmi bradat;fmi perkmoníčky.
Pusto a mrtvo bylo celou noc a cel1i den v kúlně, jen na podzim a v zimě kolem čtvrté docházel sem, doprovázen star;fm
olysal; m sluhou, dvanáctilet}i otík, synek majitele té bfvalé
pošt,y,vyčouhl1ihoch jakési plachézamračenékrásy, dítě vášnivě
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