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… 
Konečně zas počali brát svého hosta na vědomí. Ačkoli jemu to ne-

bylo už ani trochu příjemné: Hadmund se k panu Kuřátkovi obrátil tváří až 
k smrti slizkou a škodolibou. 

„Povězte mi tedy upřímně,“ pravil domnělý tajný policista. „Jaký to 
má smysl, že existujete, milý pane Kuřátko? Čím můžete ospravedlnit své 
bezpáteřní, mdlé, umolousané, ohavně vyčpělé a snad už bilionkrát viděné 
bytí?“ 

„Mám přece děti!“ vykřikl plačtivě pan Kuřátko. Nic lepšího (ani nic 
horšího) ho v tu chvíli nenapadlo. 

„Aha, takže děti,“ povzdechl si Jörge. Na ono slovo dal důraz tak 
mnohoznačný, až věru nebylo možno vysledovat, jak je míní. Nanejvýš asi, 
že jako výraz jistého problému.    

Hadmund byl konkrétnější: „To že jste svět zatížil dalšími bezcenný-
mi a zoufalými tvory považujete za ospravedlnění vlastní existence?“ 
Nevěřícně kroutil hlavou. – „Co vy na to, bratře?“ 

„Typické,“ pokrčil rameny Jörge. „Velmi typické! Všichni tihle antro-
pomorfní hlemýždi hovoří do puntíku stejně, veskrze předvídatelně – 
nepřekvapí, nemají čím… A já zas nemám, co bych k tomu dodal.“ 

„Tím se netrapte, drahý pane Kvasi. Zde vskutku není potřeba cokoli 
dodávat.“ 
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1 
 
Na rohu ulice. Pod lampou s umaštěnými skly. Dva muži. 
Začneme odzdola: Hugo. Hugo v širokém kabátě, mužík 

vpravdě pitvorný. Zakrnělý, kulaťoučký. Obě jeho tvářičky se 
kulatí jako nafouklé balónky – červené – a pak ty směšné kulaté 
brýle a klobouček s kulovitou stříškou. Právě klobouček je vinen 
stínem, co halí onu až kojenecky nevinnou, jemnou tvářičku. 
Hugo si pěstuje vydatné pejzy, jinak je jeho tvář holá jako dět-
ská prdelka. Pouze malinko pihatá. A hlavičku má panáček jako 
makovičku. Pěkně uzrálou, třebas bez stonku. 

Sychravý večer. Pramálo světla. Lampa sotva pomáhá… 
Přesto si prohlídněme i muže druhého. – Je vyšší. O po-

znání vyšší než Hugo. Jemu říkejme „pan Pecka“. Potrpí si na to.  
Pan Pecka je elegán. Dokonalé ztělesnění libového ideá-

lu, jemuž se Hugo velmi neúspěšně snaží alespoň přiblížit. Štíhlé 
tělo obepnuté nebývale apartním pánským oblekem. Kabát nej-
lepšího střihu; fialový šál okolo krku – krku s výrazným 
ohryzkem! –; ostrý orlí nos; pod ním expresivně nakroucený 
knír; úzká, přísná ústa; strohá bradka… a s tím vším neobvykle 
šikézní postoj – přirozená elegance, nenucená. Nebo přepjatá? 
Pokud, pak přece ne trapná. 

I on má klobouk. Ten jeho je však vysoký, tvoře onu již 
tolik nepřehlédnutelnou propast mezi ním a jeho mrňavým spo-
lečníkem ještě nepřehlédnutelnější, propastnější. 

Útlý gentleman se opírá o leštěnou ebenovou hůlku. 
„Odporný večer! Nemám pravdu, příteli?“ 
„Pravdu pravdoucí, pane Pecko.“  
Pokud jsme zapomněli prve upozornit na koženou braš-

ničku s pozlacenými madly, kterou nese Hugo – ba nyní ji 
dokonce rozepíná –, stalo se tak nejspíš z důvodu naprosté sa-
mozřejmosti tohoto kusu Hugova příslušenství: brašna k němu 
patří natolik, až ji člověk přehlédne.  

Zatím nepovedený gentleman šátrá v podezřelé kabele, 
jež jistě ukrývá hrozivé tajemství: člověka při pohledu do Hugo-
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vy jehněčí tvářičky napadá, zda jím nebude tělíčko pozvolna 
umírajícího děvčátka zodpovědně omotané ostnatým drátem a 
přitom téměř ledabyle vtěsnané v zavařovací sklenici s pouze 
nepatrnou dírečkou ve víčku… či zkrátka něco takového.  

Zatím si z taštičky vyndal pouze cigaretu.  
Tašku zavře a cigaretu si vloží do úst. – Vida, „Quentin“! 

Nejdražší značka na trhu. 
Obtěžkanou ruku svěsí. Za krátký okamžik ji znovu po-

zvedá a taštičku rozevírá.  
Že by konečně – ?!!  
Zapalovač. Nic víc. Alespoň že zlatý.  
Ostatně i hodinky má Hugo zlaté. Zlaté a dokonale přes-

né. Jakmile si z cigaretky pěkně zabafá a zapalovač opět 
svědomitě uloží, hned jeho nenechavá buclatá ručka šmátrá po 
hodinkách v náprsní kapse. Z té vede pěkně prověšený zlatý 
řetízek k Hugovu růžovému zakrnělému krčku. 

„Za dvě minuty a čtyři vteřiny by tu měl náš nejmilejší 
přítel být.“ 

„Věřím, že bude přesný, pane Hugo,“ přikývne Pecka a 
přitáhne si límce kabátu úžeji k bradě. „Jako vždy. A dnes je to 
obzvlášť žádoucí. Vidíte tu chmurnou oblohu?“ – Ukáže vzhůru 
svou holí. – „Jistě se co nevidět spustí déšť!“ 

„Proklatě! Nerad bych, aby mi zmokl můj klobouk. Je to-
tiž úplně nový.“ 

„Všiml jsem si. Jistě byl nesmírně drahý,“ odvětí Pecka 
podle bontonu. 

„Vy víte všechno, příteli!“ usměje se Hugo a očka za 
směšnými brýlemi zazáří jako dvě rozžhavené jehličky přichys-
tané k tortuře ohanbí. „Vlastně byl nesmírně drahý!“ 

„Šitý na zakázku, předpokládám.“ 
„Přesně tak. Na míru.“ 
„Sluší vám,“ praví Pecka, ačkoli má za to, že nevkusnější 

pokrývku hlavy si kolega vybrat nemohl. A nespraví to ani líbe-
zná květena za krempou; spíše naopak.  

„Děkuji…“ 
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Pak tam stáli potichu, nedělajíce ničeho, myslíce leda na 
totéž, a bylo to po všech stránkách věru pěkné, než se musel 
pan Hugo pohoršit. V ústech měl pachuť hořkou jako žluč, když 
říkal: „Nedívejte se přes ulici, drahý příteli, nebo budete 
zhnusen podobně jako já.“ 

Každý uhodne, jak pan Pecka reagoval. 
Po druhé straně ulice kulhala špinavá žena v těžkém vl-

něném svetru absurdně vytahaném téměř k zemi. Její umaštěné 
tmavé vlasy byly deštěm zplihlé – ačkoli toho dne ještě nepršelo 
– a z drdolu jí čouhala dlouhá zlomená jehlice. Strhaná nebu-
lózní tvář, smáčená černými krůpějemi jakési rozpustivší se 
barvy, působila žalostným dojmem a ne náhodou ta hlava při-
pomínala panu Peckovi svrasklé vetché kotě uhnětené do 
podoby něčeho na pohled odporného.  

Žena vedla za ruce dva malé chlapce, jejichž zubožený 
vzhled zpíval tutéž písničku; nebo přinejmenším rytmus byl stej-
ný: umíráček odkapávajícího hnisu. Snad mladá matka, avšak 
zlomená, vyčerpaná, s postavou bídně shrbenou.   

„Žebravá stařena,“ konstatoval Pecka. 
„Nechutné,“ řekl Hugo a afektovaně odhodil cigaretu, 

třeba ji neměl dokouřenu ani zpola. 
„Stále tolik marných lidí chodí po našich ulicích, pane Hu-

go,“ vyslovil Pecka, co oba tolik trápilo. (Byli to velmi soucitní 
pánové.) 

„Je to tak mrzuté…,“ povzdechl Hugo. 
„Ale neklesejme na mysli; však to brzy napravíme!“ 
„Jistě!“ Hugo rázně rozdrtil odhozenou cigaretu podpat-

kem své leštěné boty. „Od toho jsme přece tady!“ 
Začalo lehce krápat. 
„My ano,“ ironizoval Pecka. „Ale kde je hrabě Hrot? Ne-

měl tu již být i on?“ 
Hugo znovu zkontroloval čas. „Ano, to měl! To tedy 

měl!!!“ Rozrušil se, až se všechno jeho masíčko pod kůží odpu-
divě zachvělo. „Už má deset vteřin zpoždění! – Moment… – Aha! 
Teď už třináct!“ 
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„Nu, to je dost!“ konstatoval na oko vážně pan Pecka.  
Věděl, že pokud jde o čas – ale bohužel nejen o ten –, je 

jeho společník zoufale nemocný. Chudák… 
Déšť značně zesílil. Naštěstí netrvalo dlouho a typický ná-

řek kočičích hlav hlásil, že se blíží kočár. Podvečerní přítmí záhy 
vyvrhlo do škraloupu světla, v němž se pánové koupali, svalnaté 
krky ušlechtilých hnědáků a za nimi se vynořili v následujícím 
pořadí: strnulý vozka, sporý kozlík, honosná loď kočáru. 

Vozka přitáhl otěže a z jeho povelu koně zastavili. Na to 
onen bezejmenný hubený muž seskočil z kozlíku a s úslužnou 
poklonou otevřel gentlemanům dvířka zdobená bizarním mosaz-
ným kováním přecházejícím od úchvatného surreálna 
k naprostému kýči a zase zpět; jinak bylo tělo kočáru docela 
černé.  

Jakmile pánové nastoupili a zbavili své hlavy tíže drahých 
klobouků, ozval se odkudsi ze tmy jemný, kultivovaný, leč snad i 
kapánek úlisný, mužský hlas: „Přeji dobrý podvečer, vážení přá-
telé. Rád vás vidím opět v tak skvělé formě a náladě.“   

Mezitím se dvířka zavřela, kočí práskl bičem a vůz se po-
hnul k další cestě.  

„Co vás proboha tak zdrželo, hrabě?“ zeptal se Hugo tro-
chu neomaleně, neustále mna hodinky ve své polštářkovité 
dlani. 

Třebaže pro samý stín nebylo vidět hraběti do tváře, pře-
ce pan Pecka vycítil, jak ho hrabě vyhledal svýma očima. Za 
Hugovými zády si lidé vyměňovali významné pohledy opravdu 
často. 

„Stala se totiž velmi podivná a děsivá věc,“ pravil hrabě 
Hrot v úmyslu dostatečně ospravedlnit zpoždění, jehož si ani 
nemohl být vědom. Naklonil se dopředu, blíže k Hugovi, aby své 
další promluvě přidal na důrazu, a v matném světle, které jedi-
ným oknem pronikalo dovnitř, osvětlujíc pouze uličku mezi 
oběmi lavicemi, působila Hrotova pohublá tvář s prořídlým, rov-
ně střiženým plnovousem jaksi lasiččím dojmem.  
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„Koně se splašili uprostřed cesty vřesovištěm, jako by 
snad viděli nějaké zjevení,“ dramatizoval hrabě. „A přiznávám: i 
mně se zdálo, že tam kdesi v mlhách před námi rejdí zrůdné, 
abstraktní postavy. Vypadalo to, že si mezi sebou cosi tuze ško-
dolibého mumlají. Doteď mi z toho běhá mráz po zádech…“ 

„U psa smradlavýho!“ reagoval Hugo přesně podle Hroto-
va očekávání. „Zlé znamení! Úspěch našeho poslání je ohrožen!“  

Hrabě se zas stáhl do tmy a sám pro sebe se usmál. I 
když to neviděl, uměl si docela přesně představit, jak Hugova 
jako jablka rudá líčka právě zesinala do vápenné běli. Jaká 
úžasná pověrčivost! 

Pana Pecku však takový humor velice nebavil. I pravil 
zcela nekompromisně: „Úspěch našeho poslání není – a ani ni-
kdy nebude; to zdůrazňuji, přátelé – jakkoli ohrožen!“  

Otočil se proti Hrotovi a jeho ostré rysy jako by se sa-
mým šerem prořezávaly, když říkal bezmála výhružně: „Jsem si 
jist, že jste neviděl nic, co by mohlo něčemu takovému napoví-
dat. Máte příliš bujnou představivost, ctěný hrabě. Přiznejte to, 
prosím.“ 

„Ale jistě, pane Pecko,“ uklidňoval jej Hrot. „Vlastně vů-
bec o nic nešlo.“    

„To rád slyším…“  
Svůj nádherný klobouk v ruce několikrát protočil a lad-

ným gestem jej posadil na platinové madlo své hole. 
 
 

2 
 

Gentlemani budou po cestě k Hrotovu zámečku i nadále 
konverzovat na úrovni, o tom není pochyb. My je ovšem na 
chviličku opustíme, abychom se podívali o pár dní zpět, na místo 
jiné, ač ne zvlášť vzdálené. 

 
„To je dneska krásně, viď?“ zeptal se jemný chlapec Bří-

dek neméně jemné dívky Světlušky. 
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„Ano, je moc pěkně,“ odpověděla ona nesměle. „Oprav-
du…“ 

Mladí seděli na staré lavičce pod lesem. Na místě, kam 
málokdo chodíval. Nebylo to místo dvakrát pěkné. O kus dál se 
nachází rozsáhlá skládka. Koneckonců i lavička, co podpírá dva 
rozněžnělé zadečky, není nijak zvlášť vábná. Je rozvrzaná, zašlá 
a hnije.  

Naši dva mladí chtěli mít soukromí – proto šli raději sem 
než do rozkvetlého parku. Poznali se na inzerát „Úplně obyčej-
ný, normální kluk hledá nějakou obyčejnou, normální holku.“ 
a tohle je jejich třetí úplně obyčejné – leč úžasné! – setkání.  

Břídek se pokusil nepozorovaně posunout o kousek blíž 
ke Světlušce. Bohužel vrzání lavičky ho zradilo a jeho pokus ze 
všeho nejspíš připomínal vrtění člověka, jejž svrbí temná prolák-
lina. Potom Břídka napadlo, že by mohl zkusit starý dobrý trik 
s protáhnutím a zívnutím, skrze což by se jeho ruka naoko mi-
moděk dostala na ramena té překrásné, jen lehoučce roztřesené 
dívenky. Nechtěl ovšem, aby ho Světluška považovala za ospal-
ce, že zívá za dne, i neudělal nic lepšího, ačli že pravil: „Když 
jsem s tebou, připadá mi, že je krásně pořád. I kdyby třeba pr-
šelo.“  

Světluška nevěděla co na to říci – neměla jistě načteno 
tolik milostných románů co Břídek. Zmohla se pouze na toporný 
úsměv. 

„Jsi moc krásná,“ pokračoval on.  
„Díky.“ 
„Vážně, dneska ti to opravdu sluší,“ nepřestával hoch 

kamsi směřovat.   
„Ehm,“ vrtěla se Světluška. „Opravdu se ti tolik líbím?“ 
„Vždyť to povídám pořád! Ty mi nevěříš?!“ 
„Věřím. Věřím ti, Břídku. Ale víš – ono totiž je to…, já… 

ehm… víš…“ 
„Povídej, prosím! Já tě poslouchám, Světluško.“ 
„Je pro mne těžké o tom mluvit, Břídku.“ 
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„Mluv o tom se mnou. Prosím tě!“ A vzal její ručku do 
své. 

„Tak dobře,“ vzdychla ona a svou ručku v jeho ponecha-
la. Neznalý by z celého jejího postoje (posedu) dokonce 
usuzoval, že si toho důvěrného dotyku ani nevšimla.  

„Jde o to,“ vysvětlovala chvějivým hláskem, „že jsem se 
ve vztahu už několikrát nepříjemně spálila. Jestli mi rozumíš…“ 

„Samozřejmě, Světluško!“ zvolal on a zatvářil se soucitně, 
kam až toho byl schopen. Pomyslil přitom, jak zranitelně v tu 
chvíli Světluška vypadá. 

„Nechci, aby se to opakovalo,“ špitla ona, když na Břídka 
se z krásné běloučké tváře upíraly dvě nadějeplné a jen malič-
ko, maličko zvlhlé oči – tak bezbranné, plaché… Byly 
neuvěřitelně nádherné: tu modré, tu zelené; tu lesklé, tu temné 
– jako studánka vprostřed lesa. A Břídek chtěl být vlahou laní, 
co ve studánce smočí svůj roztomilý, nevinný čumáček. 

„I já zažil něco podobného,“ řekl co možná nejprocítěněji. 
„A já určitě nechci, aby se to opakovalo! Věř mi, že rozhodně 
nikdy bych nechtěl jakékoli trápení způsobit tobě, Světluško!“ 

„Ach, Břídku!“ Dívka se k němu přivinula a dala mu pusu. 
Byla to tak přirozená, tak živočišná reakce! Došlo k tomu jakoby 
kouzlem. Ale kdo z nich je seslal? – On? Ona? Nebo ani jeden?! 
– Možná nebylo potřeba mávat kouzelným proutkem, možná to 
jejich láska prostě už nemohla vydržet: nemohla jinak než ko-
nečně prolomit ledy! Přehradu, co ony dva vášnivé človíčky 
dosud držela od sebe! A teď je pryč! Ach božínku! 

„Miluji tě,“ zvolal Břídek. 
„A já tebe,“ odpověděla ona se slzami v očíčkách. „Straš-

ně moc tě miluji!“ 
„Nikdy mi s nikým nebylo tak krásně jako s tebou,“ přisa-

dil Břídek. 
„Chtěla bych, abychom spolu zůstali až do konce života.“ 
„I já to tak chci, Světluško!“ podařilo se mu odpovědět 

mezi horkými polibky. 
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Nuž; bylo by to bývalo takhle líbezné určitě ještě nějakou 
chvíli a následně by se to překotilo ve výjev snad i líbeznější, 
kdyby se to celé jaksi nepochroumalo následujícím vývojem 
událostí. – Povězme si o něm. 

„Achich, achich! Pro pána Jána! Lidičkové dobří!“ křičel 
kdosi odkudsi. „Pomozte mi, prosím!“ 

Ten hlas zněl tak úpěnlivě, že by ti dva měli nejlepší vůli 
pomoci, i kdyby jej nebyl býval následoval mužík vzhledu ještě 
úpěnlivějšího. Rozčepýřený, starý tak akorát, aby vzbuzoval 
dost soucitu, a očividně zoufalý. Vyloupl se zpoza stromů a vo-
lal: „Jémináčku! Achich ouvej! Můj kamarád! Tam, tam!“ 
Rozčileně přitom ukazoval za sebe. 

„Co se děje!? O čem to mluvíte?!“ pohotově vyskočil Bří-
dek.1  

„Rychle, prosím!“ vykřikoval mužík. „Než ho to celého 
rozdrtí!“ 

„Veďte mne!“ zvolal hrdinný hoch a jeho jindy tak chudý, 
dosud bezchlupý hrudníček se nafoukl k samému prasknutí. 

„Poběžte! Je to hned támhle!“ Mužík utíkal, až mu bláto 
třísnilo záda, a Břídek s dívkou jej následovali. – Všimněte si, jak 
se ti dva pevně drží za ruku: jako by je náhlá úzkostná situace 
ještě více připoutala k sobě! (Může snad být na světě něco pů-
vabnějšího?! Ach těžko, přetěžko!) 

„Chtěl vyměnit kolo a ono to na něho celé spadlo! Bože!“ 
vřískal mužík za běhu. „Ježíši! Co mám dělat?!“ 

„Nebojte se, pomůžeme vám!“ ujišťoval Břídek, přestože 
zatím příliš netušil, o čem je řeč. 

Záhy se to měl dozvědět.  
O staré a rozbité cestě lesem věděl dávno, nemyslil by 

však, že se tudy někdo pustí kočárem. 

                                                 
1 Netřeba obšírně vysvětlovat, co je každému zřejmé: mladíkova ochota za-

chovat se hrdinsky a vypomoci bližnímu za každou cenu byla značně živena 

přítomností samičky, s níž si byl právě povyměňoval něco málo tělesných 
tekutin. 
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„Koně se nám rozutekli a k tomu teď tohle! Propána!“ 
„Ááááh!“ řval veliký chlap uvězněný způli těla pod nápra-

vou kočáru, „to strašně bolí!“ 
„Mária panenko! Dyť vono mu to drtí kostrč! Rychle, děti! 

Chytněte ten provaz a táhněte, než bude pozdě!“  
I na nic nemysleli a ihned se chopili provazu zcela 

v souladu s mužíkovými vřískavými instrukcemi.  
Provaz vedl k nápravě a jistě měl nadzdvíhat loď kočáru 

ke druhé straně, aby se nebožák mohl vyplazit. 
„Héj, rup!“  
Břídek a Světluška zatáhli, co jim síly stačily. Avšak: nic. 
„To je málo, děcka!“ zařval chlap. „Znova! Héj, rup!“ 
Nedopadlo to lépe. 
„Šmarjá kluku! To seš vážně tak slabej?!“ řičel mužík. 

„Ukaž tý svý princezně, co v tobě je! Héj, rup!“ 
Opět na povel zabrali, ačkoli jim tu pomaličku cosi pře-

stávalo hrát. Například: Proč mužík netáhne s nimi? K čemu tak 
štiplavá poznámka? A proč se ten chlap pod nápravou najednou 
směje, když ona na jeho choulostivých místech ani dost málo 
spočívat nepřestala?! 

„Je mi nějak divně,“ ozval se za Břídkovými zády jemný 
hlásek Světluščin. „Chce se mi spát.“  

S tím se svezla k zemi. Spala. 
„Světluško!“ zděsil se Břídek a provazu již zhola nedbaje, 

sklonil se, aby se věnoval své nejmilejší. „Světluško!“ Rozruše-
ně, přičemž však něžně, ji fackuje po bledé tváři. „Co se děje, 
holčičko moje?!“ 

Rozčepířený mužík mu solidárně nakukuje přes rameno. 
„Vona usnula, jo?! No tohle!“ – Nezaznívá však v jeho hlase ja-
kýsi výsměšný, ba zlomyslný podtón? 

Najednou se Břídkovi za zády vyloupne i muž druhý: ten 
veliký, co prve tak úpěl, „vězněn“ pod nápravou. „Hele kámo, 
jestli vono to nebude tim lopušincem!“ 

„Cože?! Jakým lopušincem?“ 
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„No to mě podrž! Prej jakym!“ směje se škodolibě ten 
menší, rozčepýřený. „Ty jsi ale trouba, kluku. Přece tim lopušin-
cem, co byl napatlanej na tom provaze!“ 

Břídek neodpoví. Tou dobou se už i jemu zavírají oči. 
Rozčepýřený chlapík pronikavě hvízdne a za malou chvil-

ku vycválají z lesa obrovští tažní valaši. 
„Nasaď to kolo, Bruno,“ káže Majordomus, zkušený vrch-

ní lovčí hraběte Hrota. „Myslím, že můžeme pomalu vyrazit.“    
   

 
3 

 
Gentlemani opustili příkré prostory Hrotova kočáru a sta-

nuli v prostorné zahradě loveckého zámečku, tichého místa 
šikovně položeného vprostřed hraběcích lesů – na hony daleko 
všetečným pohledům mrzkého davu.  

Již neprší, přesto je obloha mnohem mračnější než prve. 
I tma je hustší. Noc se pomalu hlásí o slovo. 

Kočár se odkodrcal a naši tři společníci nakráčeli do za-
hrady krokem lehce zrychleným, jak se jistě sluší na někoho, 
kdo je očekáván významnými lidmi. Zbývající členové Pátečního 
klubu již netrpělivě postávají pod širokou terasou Hrotova ho-
nosného víkendového sídla. Shromáždili se tu dnes všichni – jak 
význačný den! 

Profesor Samuel Bradov, letitý akademik, jehož znalosti 
na polích antropologie, biochemie a genetického inženýrství se 
ukázaly být pro výzkum Pátečního klubu zhola nepostradatel-
nými, je právě zabrán do hovoru s dvěma muži, dvojčaty, kteří 
by si bývali byli na chlup podobní, kdyby jeden z nich nebyl bý-
val o hlavu vyšší než druhý. Ano, slovutní bratři Kvasové, na 
slovo vzatí odborníci s dlouholetou praxí v oborech transperso-
nální psychologie a psychoanalýzy.  

Celý rozhovor oněch tří dosti znuděně poslouchá další 
muž ortodoxně gentlemanského vzezření opírající se o dokonale 
vyleštěnou a vyřezávanou hůl, ne nepodobnou holi Peckově. 
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Pan Kocour. Vážný člověk, jejž můžeme popsat dvěma způsoby, 
které se navzájem nijak nevylučují: jednak řekněme, že je to 
zasloužilý, vážený, nadmíru bohatý a vlivný vysoký státník, a 
jednak, že je to kulhavý, samolibý, snobský a velice zapšklý sta-
řec s pikantní zálibou v naolejovaných chlapeckých tělech 
(v panu Kocourovi byl vždy veliký kus starého Řecka). 

Konečně, lehce stranou tohoto malého hloučku postává 
zásadní osoba celého projektu, geniální biolog a medik, doktor 
Eso. Podivín s hustým obočím a dlouhou bílou bradkou. Doktora 
na každém kroku doprovázel dlouhoúdý a kostnatý pomocník, 
obzvláště bledý a tichý učeň. Jeho jméno nikdo neznal. Konec-
konců, on není členem klubu. 
 Neduživý mladík si jako první všiml jejich příchodu a opa-
trně naň upozornil svého mistra. Profesor Bradov a bratři 
Kvasové ustali v učeném hovoru, aby i oni stočili pohledy vstříc 
příchozím. 
  
 Vynechme, kterak se pánové vítají a vyměňují si nadmíru 
kultivované společenské fráze, a přeskočme o pěkných pár ho-
din kupředu vstříc následujícímu časnému ránu, do prostor 
podzemních, kde jemní pánové, unavení celonoční prací, sledují 
poslední experiment onoho protaženého pátku. Shodli se, že 
potom si konečně půjdou odpočinout – vždyť kruhy pod očima 
nejsou nejlepším pomocníkem vědecké práce. Jak profesor Bra-
dov upozornil ostatní, ospalost a únava by mohla nepříznivě 
ovlivnit jejich usuzování a napomoci zbrklému přijetí neprokáza-
ných závěrů.  
 Hadmund Kvas širokým kulatým okénkem nakukuje do 
hermeticky uzavřené pokusné místnosti a popisuje sledovaný 
děj, přičemž Jörge těsnopisem pečlivě zaznamenává všechna 
bratrova slova. Profesor mezitím bedlivě kontroluje pohyblivé 
ručičky měřicích přístrojů napojených na dvě úzká potrubí ústící 
do sledované místnosti – jako vždy, i dnes pouze on jediný 
ovládá přívodní ventil plynu. Neustále přitom pokyvuje hlavou a 
cosi si pro sebe mumlá.  
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Doktor Eso se nepříliš pozorně dívá do místnosti a mno-
hem spíše zaujatě naslouchá Hadmundovu popisu, zamyšleně 
mne svou dlouhou bradku, co chvíli se napne, jako by se chtěl 
na něco optat, avšak vždy od toho upustí, jeho zarostlé obočí se 
ještě více nakrabatí, a s každým tímto podivným gestem vypadá 
o něco zamyšleněji než prve, až konečně jako by padl do jaké-
hosi kómatu, jsa tehdy zcela mimo, uchvácen, vytržen 
myšlenkou. Bídný mladý pomocník se dívá mistru do tváře, ve 
snaze, jistě zcela marné, dovtípit se, o čem geniální vědec pře-
mítá.  

Pan Pecka nahlíží do inkriminované místnosti, vypadaje 
tehdy jen o trochu méně zamyšleně než doktor Eso; snad s tím 
rozdílem, že na Peckově tváři se zračí i odlesk jakéhosi zados-
tiučinění nebo prosté spokojenosti…  

Hugo postává za Peckou, tváří se bezvýrazně a nedělá 
nic. Zatím pan Kocour a hrabě Hrot opodál tiše meditují nad 
jakýmsi lejstrem.  
 „Pokusný objekt A se již nehýbá. Křečovité stahy ustaly,“ 
hlásí Hadmund Kvas. „Jeho pokožka si ponechává onu typickou 
nafialovělou barvu. Pokusný objekt B křečovitými stahy dosud 
nepostižen. Jeho pokožka fialový odstín teprve získává. Objekt 
jeví zřetelné známky nevolnosti. Padá k zemi. Mohutně zvrací. 
Klečí na kolenou s rukama opřenýma o stehna, zhluboka se na-
dechuje. Zjevně trpí nedostatkem vzduchu. Objekt se zoufale 
chytá za krk. Žíly na jeho obličeji nezdravě vystupují. Ztrácí rov-
nováhu. Padá k zemi. Nepřestává silně mnout krční oblast. 
Rozdírá krk svými nehty. Pokožka tváře je již zřetelně fialová. 
Objekt zjevně trpí enormní bolestí. Škube tělem ze strany na 
stranu – možná ve snaze setřást své utrpení. Bezúspěšně. Žíly 
na spáncích mohutně pulzují. Na rozedřeném krku se objevuje 
krev. Objekt zmítán konvulzívními záchvěvy, pozorovanými prve 
u objektu A. Růžová pěna vychází z úst objektu B. Jeho ruce 
stále zoufale drásají krk, tělo se nepřestává křečovitě zmítat. 
Objekt vydává neartikulované zvuky. Nepříliš hlasité. A teď už 
se nehýbe. – Smrt, pánové,“ ukončil Hadmund svou řeč. 
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 „Skutečně věříte, že je to tolik bolelo, pane Kvasi?“ zeptal 
se profesor Bradov, nepřestávaje sledovat ukazatele generátorů 
plynu. 
 „O tom nepochybuji, milý kolego,“ usmál se Kvas poně-
kud bezcitně.  
 „Tohle mne mrzí, přátelé. Přál bych si, aby naše veliká 
věc nebyla provázena takovým utrpením.“ 
 „Žádný zrod se neobejde bez porodních bolestí, profeso-
re. A zrod nového věku…,“ promluvil se vší svou vážností Pecka, 
„…ten skutečně musí bolet!“ 
 Významná chvíle ticha. Všichni přikyvují. 
 „Světluška a Břídek,“ hlásí Hadmund Kocourovi s Hrotem, 
„škrtněte si je, milí kolegové.“ 
 Hrabě provede na seznamu hlášené úpravy a Kocour se 
ptá: „Žádné komplikace? Všechno v pořádku?“ 
 „V nejlepším pořádku! Vše proběhlo opět k naší největší 
spokojenosti přesně podle předpokladů,“ radostně oznamuje 
Hadmund. „Nemám pravdu, doktore?“ 
 „Ano. To je pravda,“ probudil se doktor Eso a dovolil si 
samolibý úsměv, když říkal: „Dopadlo to přesně podle gusta. 
Nádhera! Bravissimo!“ 

I pan Pecka spokojeně kýval hlavou. Profesor Bradov se 
nicméně ohradil: „Úspěch, dobrá. Ale nádhera?! Vy jste cynik, 
příteli!“ 

„Já jsem jen vědec, kolego,“ na ono „kolego“ vložil dok-
tor zvláštní důraz. 

„To vás jistě šlechtí, leč přece jen: jsme vědci, kteří pra-
cují s lidmi…“  

„Pracujeme s lidmi, a oni umírají,“ ušklíbl se doktor Eso, 
„tak na mne nechoďte s přehnaným sentimentem, jestli smím 
prosit!“ 

„Jste cynik,“ stál si za svým Samuel Bradov. 
„Ha! Od vás to sedí! – A kdo minulý měsíc navrhoval roz-

čtvrtit to embryo?! Hm? Byl jsem to snad já?! Jen řekněte!“ 
„Embryo ale není člověk! Osobnost se vyvíjí teprve s –“ 
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„Ale no tak…, pánové!“ přerušil jejich hádku Peckův au-
toritativní hlas. „Je to náročné pro nás pro všechny. Nikomu 
z nás není příjemné, jak velký úkol nám dějiny uložily. Jaké 
strašné – nebojím se říci až nadlidsky kolosální – břemeno tíží 
naše slabá člověčí bedra! A tak říkám: netrýzněme se navzájem; 
nedrásejme více obnažené maso svého soucitu!“ Charismaticky 
gestikuloval hůlkou. „Což není dost na tom, jak mnoho již musí 
naše svědomí unést pro lepší zítřky? Světlé dny budoucnosti 
vyrostou z naší bolesti. Musíme se obětovat a dopustit se všeho 
toho odporného hrubiánství! – A proč?“ Významně zdvihl prst.  

Po teatrální odmlce si hodlal odpovědět sám, avšak Hugo 
jej předběhl, pohotově odpověděv místo něho: „Aby byl svět 
jednou provždy dalšího hrubiánství ušetřen!“  

Nebylo těžké to říci: vždyť kolik podobných přednášek 
Hugo od pana Pecky za ta léta vyslechl! Přesto byl Pecka jeho 
odpovědí příjemně překvapen.  

„Přesně tak, příteli!“ zvolal. „Chceme-li vyčistit svět od 
svinstva, musíme si bohužel zasvinit ruce.“ 

Na to se otočil k akademikům: „Proto přátelé, prosím 
vás: nesme tento přetěžký úděl společnými silami a buďme 
svorní! Nakonec: i my jsme jen lidé…“    
 „Skvěle řečeno,“ zaplesal hrabě Hrot svým typicky úlis-
ným způsobem. I páni doktoři si krátký proslov vzali k srdci – 
však Pecka nemluví do větru: všichni cítili tu zodpovědnost, ja-
kou jim historie určila. Dívali se po sobě trochu zahanbeně, 
stydíce se, že ačkoli nesou jho takové tíže, přesto se téměř po-
hádají kvůli bezvýznamné maličkosti.  
 „Ano, je to těžké,“ řekl profesor, „omluvte prosím tu mou 
malichernou podrážděnost: to víte – také z vás všech nejsem 
nejmladší! Občas mne popadá zbytečný sentiment…“ 
 „Ne, ne,“ kolegiálně oponoval doktor, „však vy se nemu-
síte omlouvat, příteli! Je to spíš moje chyba. Napříště budu svá 
slova volit obezřetněji.“  
 „Děkuji, bude to tak pro mne snesitelnější…“ 
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4 

 
 Tři mrzáci slaví nedělní odpoledne na slunném vršku za 
městem.  
 První: „Vyhrabal jsem si kořínek. Pěkně voní. Jako hlína.“ 

Druhý: „Já našel v popelnici kůrku opatlanou něčim lep-
kavym. Mňam!“ 

Třetí: „Já sem si nic nehledal, páč já nemám žádnej 
hlad.“ 

„Ale máš, ty trumbero! Akorát o tom nevíš!“ 
„Mária! Ten je tak blbej, že ani nepozná, když má hlad!“                  
Ten ležící, jednonohý chlap s berlemi, zarostlý a špinavý, 

si říká Lepek; právě si pochutnává na kořínku a slastně přitom 
mlaská. Frnda je ten, co vestoje žvýká kůrku; tváří se rovněž 
slastně. Jednooký a jednoruký, kromě toho i dost neposedný – 
veterán, jak má být. 

A co ten třetí? Stojí vůbec za řeč? Jmenuje se Tumpach. 
Třebaže mu nechybí ani jediný úd či orgán, nutno jej považovat 
za mrzáka nejvyšší úrovně a kvality. Páchne až běda, jelikož 
není dost chytrý na to, aby rozeznal, má-li zrovna stažené gatě, 
kaká-li. 

Tumpach jednou vyhrabal krysu z popelnice a nevěděl, 
co to je. Zdálo se mu, že je to nějaká výjimečná víla. I omotal si 
její ocas okolo krku, a ačkoli to má dost utažené a lehce ho to 
dusí – odtud ten Tumpachův sípavý hlas –, chodí od té doby 
takto vyzdoben. Krysa žere, co mu upadne od huby, a nedbá-
me-li toho věčného zuřivého pištění, dá se po pravdě říci, že si 
to zvířátko na svůj úděl vůbec nijak nestěžuje. 

Tumpach sedí na zemi a tváří se zcela podle svého zvyku 
jako učiněný jeliman. 

„Tumáš, ty pako,“ hodí mu Frnda kus rozmočené kůrky. 
„Ale příště si něco najdi sám! Nejsem tvoje máma, abych tě 
věčně krmil.“ 
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Lepek se s Tumpachem o svůj kořínek rovněž rozdělí, ač-
koli ani on se netváří nadšeně, když se obírá o část tak výtečné 
krmě.  

„Díky, jste kámoši!“ zasípá Tumpach. 
„Aspoň že tohle si ten blb ještě uvědomuje,“ frkne Lepek. 
„Prase,“ řekne Frnda zcela přesvědčeně. 
„Jo, blb a k tomu prase,“ rozvádí Lepek. „Blb, protože je 

blbej a prase, protože smrdí jako – Ale hovno! Dyť von vlastně 
smrdí hůř než prase!“ 

Frnda zamítavě mávne svou jedinou rukou: „Nasrat ti na 
hrb, joudo jeden! Já myslel pravý prase.“ 

„A pravý prase nesmrdí nebo co?!“ 
„Já přece mluvim o támhletom praseti, ty tupče!“ 
„Hele, nech si ty svoje nadávky, než ti nakopu… – No jo! 

Vopravdový prase!“ Konečně i Lepek si ho všiml. Maličké, přece 
však pěkně krmené sele postává mezi stromy na kraji parku a 
zpoza mlází na mrzáky mrká. Jako by říkalo: „Co takhle pečínku, 
pánové? Nebyla by vhod?“ 

„Cos říkal?“ 
„Já nic…“ 
„To mluvilo to prase,“ přispěje Tumpach ze svého. 
„Jediný prase, který mluví, seš ty sám,“ vysvětlí mu Frn-

da a praští ho. 
„Ale ono fakt…“ 
„Drž kurva hubu, nebo ho vyplašíš!“  
„Co budeme dělat?“ 
„Hlavně žádné rychlé pohyby.“ 
„Jo. – Ale zkusíme ho přilákat, nebo se vydáme za nim?“ 
„Možná by ho tady tupohlav moh navnadit na tu svojí 

krysu…“ 
„Prasata se chytaj na krysy?“ 
„To není žádná obyčejná krysa,“ protestuje Tumpach.  
A plesk! – „Slyšels, že máš držet hubu! Nebo ne?!“ 
„Hej! Bere roha! Rychle za nim!“ Ještě než to Lepek do-

řekl, jeho berle jej již házejí do stoje. Mrzáček to byl hbitý, že 
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byste nevěřili. Hop, hop, hop a už je na půl cesty k porostu. Dva 
kamarádi ho jen stěží stíhají.  

„Támhle je! Běží ze stráně směrem k potoku!“ 
„Jééé! Jen ať tam nespadne!“ Tumpach sprintuje jako o 

život. „Mohlo by se namočit!!!“ 
Prase zdolává potok ladněji než laň a vrhá se do prudké-

ho stoupání mezi stromy. Sem tam se ohlédne – zdá se, že 
výsměšně: jako by se kochalo dýchavičností svých nepříliš spor-
tovních pronásledovatelů.  

„To prase nás normálně provokuje!“ vříská Lepek. 
„To mu nedaruju!“ funí Frnda. 
Tumpach je čuníkovi nejblíže. Přece jen je z nich nejmla-

dší a nejlépe stavěný. Za potokem se ale zastaví a otočí směrem 
k nim. 

„Co děláš, sakra?! Běž dál!“ 
„Dostal sem chuť na cukrovou vatu…“ 
„Kriple jeden blbej! Napřed chyť to prase a pak si o tom 

promluvíme.“ 
Tumpach se znovu pouští do sprintu a krysa na jeho krku 

se rozkmitá. Probudí se a vříská. Tumpach to považuje za dobré 
znamení a žene se hlupáckým krokem do strmé stráně.  

Čuně mizí za horizontem, neschová se však na dlouho. 
Již i Tumpach zdolává poslední metry svahu, aby se mu oběť 
vrátila do zorného pole. Už ji skoro má!  

Najednou se zastaví. 
Někdo mu vrazí do zad. A hned rána druhá. „Uh!“  
„Na co čekáš, ty troubo?!“ 
„Čekám, až sleze…“ Zírá vzhůru. 
„Kdo až sleze? A odkud?! Radši se zas rozběhni, demente 

jeden!“ 
„Já za to ale nemůžu, že tam vylezlo,“ pofňukává Tum-

pach, smutný, že své kamarády opět zklamal. 
„Běž, povídám – ještě není všechno ztraceno!“ 
Opravdu, čuně je zatím stále na dohled. Tumpach se sice 

trochu diví, jak se to stalo, že ho vidí prodírat se nedalekou 
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houštinou, když prve by byl mohl přísahat, že na něho dělalo 
neslušné posunky z koruny stromu; nelení však a vrhá se vpřed 
co mu síly stačí. Čuníka chtěl dohnat kvůli kamarádům – být jim 
aspoň jednou trochu užitečný! 

„Stůj!“ napadne ho zavolat. „Neboj se nás. My ti nic neu-
děláme.“ 

Čuně zastavilo a počkalo, až ho Tumpach doběhne. 
Ten se na čuníka usmál, pohladil ho po hřbetě a řekl: „To 

je ale hezký čuníček!“ 
„Čapni ho! Než zase zdrhne!“ 
Prase se leklo, úzkostně vypísklo a poskočilo k dalšímu 

útěku. 
„Bože! Proč si ho sakra nechytil?!“ 
„Jéje,“ smutní zas Tumpach, „já myslel, že…“ 
„Nelži!“ hýkne Frnda za běhu. 
„Nebuď na něj tak tvrdej,“ omlouvá ho Lepek, jak to on 

čas od času dělával. „Koneckonců za to může ta střepina.“ 
Opravdu. Tumpach nebyl blbý odevždy, ale teprve od 

války následkem svého hrdinského činu, kdy opustil zákop, aby 
odtáhl do bezpečí zraněné kamarády – totiž právě Lepka, který 
právě přišel o svoji nohu, a Frndu, pozbyvšího ruku; a ovšem – 
oko! Mladý a nezvykle perspektivní kapitán Tumpach tehdy oba 
vojáky zpod palby děl skutečně zachránil. Beze škod na jeho 
straně se to ovšem neobešlo: když se po pár dnech probral 
z bezvědomí… – jsou tací, kteří by zarputile tvrdili, že se vlastně 
dodnes neprobral. 

Vraťme se však k lítému honu! 
Lepek s Frndou prosviští kolem Tumpacha, který už pou-

ze rezignovaně postává mezi stromy. To totiž proto, že když jim 
hon už dvakrát zkazil svou snahou, napadlo jej, že to snad lépe 
dopadne, když snahu protentokrát vynechá. 

Druhým dvěma ona hluboká logika ovšem unikla, tedy se 
domnívají: „Asi už zas dostal chuť na cukrovou vatu.“ – 
„Chudák…“ – „Jistě. Debil…“ 



 21  

Oba jsou znatelně pomalejšími běžci než jejich slabodu-
chý druh, nicméně prase zpomalilo rovněž – asi už je 
vyčerpané. Brzy je budou mít! A pak ty hody!!! 

„Nesmíme to vzdát! Už je skoro naše!“ pobízí Frnda. 
„Já nic nevzdám,“ funí Lepek. „Kdyby mně i druhá noha 

měla upadnout, já to čuně prostě doženu!“ 
„To je slovo chlapa!“  
„Šetři si dech, kamaráde. Možná ho ještě budeš potřebo-

vat.“ 
Měl pravdu. Jakkoli prase zpomalilo, zastavit se přece jen 

ještě nehodlalo. I konečně brzy se zdá, že vzdálenost mezi ním 
a pronásledovateli se spíš prodlužuje než zkracuje. 

„Sakra! Podcenili jsme ho!“ 
„Uf! Už mě píchá na boku! Neměl jsem se tak nacpávat 

tím kořínkem!“ 
 „A co teprv já, ty kundo! Dyť já měl kůrku skoro z půlky 
celýho krajíce! A ještě navíc na ní bylo něco namatlanýho!“ 
 Ani tehdy však nepřijmou porážku… 
 „To prase musí bejt naše!“ 
 „Mysli na škvařený sádlíčko! To ti dodá sil!“ 
 „Takový rady si nechej! Dyť já celou dobu nemyslim na 
nic jinýho.“ 
 „Jo, jo... A co teprv taková jitrnička!“ 
 „Ale kdo nám ji udělá?“ 

„No, mohli bychom třeba –“ – „Hej!!!“ 
„Co?“ 
„To bylo o fous – málem sis o větev vypích oko!“ 
„Nic divnýho, hošo. Čím míň očí máš, tím víc sou v ohro-

žení… zvlášť takhle v lese.“ 
Čuně vyběhne zpod stromů na jakousi mýtinku a naši dva 

hrdinové hnedle za ním. Prohopká vysokou travou a na druhé 
straně mýtinky zastaví. 

„Máme ho! Teď už nám neuteče…“ 
„Už sme ho utahali,“ huhlá za běhu Lepek, třebaže ne 

příliš přesvědčeně: zdá se, že prase žádnou únavou netrpí. Otá-
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čí se a nevinným čuníkovským pohledem si ony dva uřícené a 
zároveň řítící se mrzáčky měří.  

Něco tu nehraje! Však než se ti dva stačí rozmyslet, zeleň 
mýtiny střídá černočerná tma a oba se tvrdě udeří o dno skryté-
ho propadliště. Stěny má jáma holé a strmé.  

Dokonalá past…  
A ještě dokonalejší tehdy, když lovci jsou ihned nablízku, 

aby svému úlovku nedali ani tu nejmenší šanci.  
„Ale, ale! Copak to tu máme?“ ozývá se odshora odporně 

jízlivý, hluboký hlas kohosi velikého. „Když ptáčka chytají, vesele 
mu pískají. Che, che, chéé.“ 

„Co to meleš?! To sem přece vůbec nepatří!“ okřikne ho 
hlas druhý, poněkud kultivovanější – ten patří mužíkovi malému, 
hubenému, znatelně rozčepýřenému, neklidného vzhledu. „Nech 
si ty chytrosti a radši dělej, co máš, ať odsud můžem co nej-
rychlejc vypadnout!“ 

Bruno se tváří trochu zahanbeně, ale podle Majordomo-
vých pokynů se má k činu. Chrstne do jámy pár špetek 
lopušince a zanedlouho tahá ven dvě tvrdě spící, mírně potluče-
ná těla. Majordomus mezitím laská prasátko a drbe ho za 
uchem: „No, no, no! Hodnej čuníček! Móóóc hodnej!“ 

Prasátko přede a slastně přivírá očka. 
„To prase je fakt úžasně vycvičený,“ kýve Bruno, když 

obě těla leží u jeho velikých nohou. 
Majordomus se k němu otočí; neřekne však, co snad pů-

vodně chtěl, poněvadž musí vyhrknout: „Hele! Jaktože tenhleten 
nemá ruku?! Zdálo se mi, když jsme je předtím pozorovali, že 
mrzák je jenom jeden z nich. Ten druhej byl v kuse.“ 

Bruno si dva úlovky zmateně prohlíží. „No jo, ba že: 
tenhle fakt nemá ruku. Ale tim upadnutim do jámy by mu neu-
padla, ne? Nebo jo? Ale kam se poděla? V jámě totiž neni. A 
taky nemá voko. Že by si ho vyrazil? To je divný… Opravdu si 
předtim viděl, že je celej? Já když se totiž hodně moc pořádně 
zamyslilm, tak bych řek, že musel bejt takovejhle už předtim.“ 



 23  

Majordomus se mračí. Měří si Frndu přísným pohledem, 
váhavě kloní hlavou ze strany na stranu: sem tam, tam sem, a 
zase zpět. 

„No,“ pokrčí nakonec rameny. „Já vlastně nevim. Možná 
se mi to na tu dálku jenom zdálo… No dobře. Tak je nalož a 
zmizíme odsud!“ 

Zatímco bude Bruno naše dva ubožáky nakládat do pro-
storného kufru kočáru, my si krátce a jednoduše povíme, koho 
že to vlastně viděl vrchní pan lovčí odpočívat na vršku za měs-
tem krátce předtím, než se rozhodl vyslat tam onu spolehlivou 
vábničku, prasátko.2 Tedy, to bylo tak: lovčí viděl při své brzké 
obhlídce pouze Lepka s Tumpachem, nemoha přitom vědět, že 
k nim patří ještě kdosi třetí, jenž se měl teprve objevit; a nyní si 
toho třetího – totiž Frndu – musel dosadit za Tumpacha – jenž 
shodou okolností chyběl zase tentokrát –, aby mu vyšla jedno-
duchá rovnice, která s nikým třetím právě nepočítala (a 
především dosud nepočítá). 

Výborně, Bruno mezitím stihl uložit výslužku na patřičné 
místo.  

„A nezapomeň to prase!“  
Majordomus vylezl na kozlík a zapálil si cigaretu čekaje 

na Bruna, až ten se vlastním širokým pozadím uvelebí vedle úz-
kého pozadí jeho a chopí se otěží. „Tak jedem!“ zavelel 
Majordomus. „Třeba z nás bude mít hrabě i kapku radosti. Řekl 
bych, že tohle je přesně materiál, kterej se mu hodí. Možná nás 
tentokrát ani nezbije.“  

Bruno přikývl a vyrazili. Cesta byla zarostlá a málo použí-
vaná. Avšak poněvadž naši dva pánové při své profesi uvykli 
jezdit spíše méně veřejnými cestami, měli již mnoho příležitostí 
si na nějaké to kodrcání zvyknout. Navíc disponovali povozem 
                                                 
2 Čtenář, který se všech oněch souvislostí již dovtípil, promine ono nadbyteč-
né vysvětlování, neboť jistě z výše svého úžasného intelektu dokáže velmi 

shovívavě shlédnout na ty, jimž fakt Frndy přicházejícího se svou kůrkou na 

vršek teprve po té, co ji vyhrabal v popelnici mimo Majordomovu perspekti-
vu, nedošel třeba z důvodu, že jsme jej nezmínili. 
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speciálně upraveným k takovým podnikům. Kola byla vysoká, 
nápravy patřičně odpružené a obrovští koně, kteří měli celý vůz 
i s nákladem táhnout nesjízdnými cestami, houževnatí natolik, 
že kdyby o nich někdo tvrdil, že jsou to vetché herky, zasloužil 
by za svou hloupost nejen pokárání, nýbrž návdavkem i silný 
naučný pohlavek sevřenou pěstí do nosu, ne-li rovnou ránu kla-
divem do týla.  

Tolik k povozu a jeho osádce. Ale co Tumpach tam vzadu 
v lesích?! 

Náš milý nekňuba nečekal dlouho na onom místě, kde 
jsme jej opustili. Ano, měl to sice v úmyslu – opravdu tam chtěl 
zůstat stát a nedělat nic, aby nic nezkazil. Nicméně tento bohu-
libý záměr poněkud narušilo jeho snad jakési strašpytlovství. 
Brzy po té totiž, co se mu jeho přátelé ztratili z dohledu, přišla 
na něho veliká úzkost. – Záhodno však tázat se: bylo to skuteč-
ně strašpytlovství, co jej k takové úzkosti dohnalo? Co když 
tomu bylo docela jinak? Co když chvění, jež se Tumpacha 
zmocnilo nutíc jej úpěnlivě volat „Kamarádi! Kde jste?! Vraťte 
se!“ bylo příznakem docela jiného rozpoložení nežli strachu o 
sebe sama, jenž človíčka samotinkého vprostřed lesů tu a tam 
popadá?! Třeba oněm obavám, co na se vzaly podobu Tumpa-
chova úzkostného zvolání, byla intencí třetí osobu plurálu a 
nikoli první singuláru, jak by se nezasvěcený pozorovatel mohl 
lehce domnívat. Třeba rozum, jehož se nebožáčkovi nedostáva-
lo, vynahrazovala jakási schopnost temného tušení či neblahé 
předzvěsti?  

Tumpach vám na takové otázky jistě neodpoví. Ne že by 
byl málomluvný, ale je-li potřeba jednat, jedná a pak teprve 
mluví. Často je takový zvyk k zlosti u jelita první jakosti, leč 
možná nám příběh ukáže, kterak se právě za těchto okolností 
osvědčil. Nepředbíhejme však a raději nechme běžet našeho 
hrdinu. 

Tumpach se žene směrem, jímž tuší, že se vytratili jeho 
dva přátelé. „Kamarádi!“ nepřestává volat a přidává na tempu. 
„Ozvěte se! Běžim za váma!“ 
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Po Lepkovi s Frndou není dosud ani vidu ani slechu; jedi-
né, co mladý muž slyší, je typický vřískot krysy zápasící 
s vlastním ocasem na jeho špinavé chlupaté hrudi. – Že by byli 
kamarádi až tak daleko? Co když Tumpach na onom místě 
postával ve skutečnosti déle, než se domníval?! To se mohlo 
snadno stát, když pojem času jakožto trvání byl pro něho ne-
jasný téměř tolik co pojem času ve smyslu příhodného okamžiku 
(totiž např. pro tělesné vylučování; jak jsme si už pověděli vý-
še). Dorazil tedy na osudnou mýtinku dávno po té, co se 
takříkajíc opona zatáhla.  

A nyní je na něm jediném, aby rozehrál nové drama tam, 
kde jedno právě skončilo! 

  
Začal pádem do nekryté jámy.  
„Jéje!“ výskl, jelikož si natloukl zadek. (Naštěstí ne příliš, 

ježto měl – z důvodů již vícekrát prve nastíněných – na onom 
místě vystláno do měkka.) 

Chvíli koukal jako trouba, nevěda, co se to stalo; ale po-
něvadž „koukat jako trouba“ je u něho zcela na denním pořádku 
a „nevědět co se stalo“ je rovněž jeho příslovečným chlebem 
vezdejším, nemohlo ho to ani v nejmenším vykolejit (těžko totiž 
vykolejíte někoho, komu jízda po kolejích vůbec nic neříká). 

O cosi se uhodí ještě poté, kdy se pokusí vstát. Bouchne 
ho to do kolene: „Au!“ Nějaké dřevo, nebo co! A tady druhé…  

Co to jenom…? – U ztuhlý ponožky! Lepkovy berle!!! 
Těžko určit, jakým způsobem tento objev uvedl do pohy-

bu zarezlá kolečka Tumpachova prazvláštního parozumu, ba zda 
vůbec; nicméně něco Tumpachovi přece jen svitlo. Možná to 
byla jen jiskřička. Možná byly dvě nebo tři. Nebo to byla sotva 
půlka jiskřičky. Snad čtvrtka?  

Výsledek byl ovšem velkolepý, když Tumpach se toho ča-
su zatvářil pohříchu odhodlaně… (Alespoň tedy, kam až mu to 
hovádkovitá tvářnost obličeje dovolila.) 
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5 
 
 Poněvadž mrzáčci nejsou jedinými hrdiny našeho příběhu 
a věnovali jsme jim místa dost, zatímco jemnostpáni přišli 
v porovnání s nimi docela zkrátka, musíme jim to nyní vynahra-
dit, napravujíce tak svou ohromnou opovážlivost. Koneckonců 
oni jsou lidé po všech stránkách lepší, požívající docela jiného 
stupně lidské hierarchie. Vysoko nad každou chátrou a plebsem, 
ba dost vysoko též nad vší nicotou lidu veřejného, přece ční vr-
cholek kastovní pyramidy: vrcholek neširoký – samozřejmě už 
z podstaty věci –, leč vyznačující se tou nesamozřejmou a vý-
sostnou skutečností, že bytí jeho obyvatel je skrznaskrz 
prostoupeno smyslem a významem. Tito pánové mají vychová-
ní, dobré mravy,3 erudici, ale co především a zcela především: 
svobodného, svébytného ducha.  

Tedy odvraťme své zraky již docela od lůzy, abychom se 
podívali, co dělal zástupce tohoto právě zmíněného vznešeného 
typu lidského, zatímco ona se po svém přirozeně mrzkém způ-
sobu válela ve výkalech, na něž z nezbytí vlastní hanebné 
přirozenosti degraduje svět.  

Tu chceme-li hledět na jemnostpány, proč nehledět rov-
nou na toho nejjemnostpánovitějšího? Na toho, jenž svůj typus 
dokonale reflektuje a z hloubi i šíře celé své geniální mysli nej-
lépe zachycuje kontury lidské hierarchie ve všech jejích 
momentech a především v precizním nahlédnutí šíře odstupů, 
jež liší jeden od druhého i druhý od třetího. 

V době, kdy se v nedalekých lesích odehrává ono podivu-
hodné, přece však dost nízké představení, pan Pecka – tento 
homme d’esprit povýtce – odpočívá ve svém nádherně vyřezá-
vaném houpacím křesle. V křesle, které miluje. 

                                                 
3 S čímž souvisí: oni si nekálejí do kalhot jen tak nazdařbůh, nýbrž jedině 

tehdy, pokud si to veškerá nutnost přírodní, sociální a kdejaká jiná 

v nepříznivé souhře skutečně nevyhnutelně vyžádá. Nestává se to ovšem 
často – a ostatně i potom je to proti bontonu.  
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Je neděle.  
I neděli pan Pecka miluje.  
Zvláště miluje ten klid, jaký mu každá neděle přináší. Pan 

Pecka – podoben Bohu – v neděli nic nedělá. S nikým se nestý-
ká. Neděle je jeho den. Bez lidí, bez starostí, beze všeho. Toliko 
on sám a jeho hluboké, přičemž však křišťálově průzračné myš-
lenky. 

Proto mohl být tak krásně sám, že ve svém domě neměl 
ani jediného sloužícího. Ne že by si ho nemohl dovolit… Ach ni-
koli! Pan Pecka postrádal služebnictvo z jiného důvodu. Služební 
totiž dle jeho znaleckého posudku spadali obyčejně pod typus, 
jejž on nazýval homo supervacaneus, či po našem „člověk naby-
tečný, člověk zbytečný“.  

Pan Pecka se štítil takových lidí. A nechtěl s nimi sdílet 
svůj dům. Nechtěl své sídlo poskvrnit jejich prázdnotou. Člověk 
zbytečný postrádá ducha, a toho se pan Pecka z hloubi ducha 
vlastního nade vše děsí. 

Člověk zbytečný musí být vyhlazen. Vždyť zbytečné cosi 
má vždy jen krůček k tomu, aby se vyvrbilo být škodným cosi. 
Krůček ovšem, jejž tento plebs nikdy nezaváhá udělat. Ano, 
zbyteční lidé jsou potíží a nemocí světa – odporným vředem, 
jejž je nejvyšší čas vyříznout! 

Pan Pecka sedí, houpe se, popíjí vynikající čaj dovezený 
z Indické Germánie, a uspořádává si v hlavě přednášku, jakou 
bude vést na toto téma následujícího dne v obrovské posluchár-
ně Národní katedry pro rasovou hygienu. 

Pan Pecka si své přednášky nezapisoval. Ano, mohl by; a 
párkrát to i zkusil. Ovšem byl řečníkem tak lítým a zapáleným – 
v dokonalém vytržení enthusiasticky bijícím svými slovy jako 
božskými kladivy –, že se textu nikdy nedokázal držet. Vždyť jak 
by také mohl, když kolosální vlny hřmícího příboje, jímž se tváří 
v tvář posluchačstvu stával jeho geniální duch, nenechaly se 
nikdy ani na chvíli spoutat a vést pojmem jednou promyšleným 
a pak provždy daným, nýbrž tuto přehradu vždy ihned překra-
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čovaly a drtily v neustávajícím vzmachu myšlenek pokaždé 
vznosnějších, geniálnějších, božštějších!  

Pan Pecka se zítra poddá této extasi a jen v ní a z ní pak 
bude hovořit. Maloval si to vpravdě růžovými barvami: Pecka 
jako kazatel nového lidstva. Pecka jako prorok Čtvrté říše – říše 
ještě dokonalejší a čistější, než je ta současná! 

 
O čem konkrétně že bude mluvit?  
Nejlépe, kdybychom mohli počkat do zítra a poslechnout 

si ho přímo z lavic oné slavné katedry, kterou – kromě mnoha 
jiných dříve nemyslitelných vymožeností – přinesla světu Třetí 
říše ve své vítězné slávě. Lavice tam však budou tolik přecpané 
horlivými posluchači z řad nejen studentů a akademiků, nýbrž 
dokonce z řad představitelů moci, vojenských sil, šlechty i bur-
žoazní smetánky, že bychom se dovnitř jistě ani nevešli. Navíc, 
na koho nevyjde místo k sezení, postává, kde jen možno a od-
kud by bylo lze velkého muže, když už ne zaslechnout, tu 
alespoň zahlédnout. 

Využijme tedy příležitosti okusit těchto velikých idejí již 
nyní, máme-li přece možnost nakouknout panu Peckovi do hlavy 
a parte ante v klidu a tichu nedělního odpoledne.  

Ony ideje jsou v posledku dvě a plně do sebe zapadají. 
Jednak idea člověka jakožto druhu dělícího se hierarchicky na 
rozličné poddruhy, či jak říká pan Pecka, „typy“, ne však již 
z hlediska rasového či nacionálního, nýbrž co do stupně odu-
ševnělosti (což je převratná novinka!), a jednak idea 
nežádoucnosti některých – neřkuli většiny – těchto typů (což už 
je topos typičtější, jakkoli též navýsost důležitý).  

Jelikož obě ideje v sobě shrnují celé horizonty dílčích vý-
znamů, bude Pecka hovořit nejméně tři hodiny – s pouze 
krátkou přestávkou uprostřed. Během první půldruhé hodiny by 
měl posluchače dostatečně uvést do problematiky správného 
rozvržení hierarchie, a co především: ukázat které z jejích člán-
ků jsou věcně nežádoucí a proč. Následující druhá část 
přednášky si klade úkol neméně obrovský, ba snad mnohem a 
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mnohem větší; a totiž přesvědčit ctěné obecenstvo, že je „nej-
vyšším posláním současného člověka“ provést čistku, jíž 
všechny předchozí – třebaže navržené a dokonale provedené 
samotným Otcem Říše, Prvním vůdcem – byly ve skutečnosti 
jen slaboučkým předstupněm, jakousi pouhou propedeutikou či 
vítaným, ač z vlastní podstaty nepříliš důležitým, precedentem.  

Konečně, pan Pecka musí obecenstvo přesvědčit, že prá-
vě on je tím, kdo nejlépe rozumí, jak se tohoto nového 
„nejvyššího úkolu“ zhostit.  

Ano, o tak vznešených věcech zítra promluví. A bude 
oslaven. Poté bude zcela nejspíš vládou pověřen, aby 
v nastíněném problému provedl patřičné kroky. Možná mu bude 
dána plná moc – ostatně nebude to dělat pro sebe, leč pro svět 
v jeho požehnaném celku! 

Poví jim však také o tom, že ony patřičné kroky již byly 
z velké části provedeny? Že náročný podnik, který má svět 
s konečnou platností spasit, je již téměř u cíle? Že několik hrdi-
nů se postaralo o tuto vpravdě titánskou záležitost na vlastní 
útraty? Že heróové nového věku dobrovolně zatížili svá bedra 
břemenem, jež by se i nadosobnímu svědomí říše mohlo ukázat 
nesnesitelným? Že zatímco si ostatní žili své více či méně spoko-
jené a slepé životy, že tu po celou tu dobu pracovali – sice 
v skrytu, ne proto však méně pilně – tací, kteří se zařekli slepý-
mi právě nebýti? Tací, jimž blaho věků nastávajících leží na srdci 
přede vším a jedině?!  

Ach, ne – pan Pecka se usmál – ne, o tom jistě mluvit 
nebude. Vždy je přece lépe mít své malé tajemství; a nejlépe 
tehdy, je-li ono malé tajemství tak veliké. 

Pecka se zasmál nahlas. Mohli by mu na kolenou děko-
vat, kdyby věděli, čemu společně se svými kolegy z Pátečního 
klubu věnoval – ne věnoval! přímo obětoval! – minulých sedm 
let svého života. Ovšem mohli by jej za to také zavrhnout… Ko-
neckonců ona prázdnota – tato matka zbytečnosti –, odporný 
princip metafyzicky zakládající lidskou nanicovatost, průměr-
nost, skrčenost a lůznost se vkrádá do všech lidských 
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společenství; tahle mrcha je zkrátka rozlezlá všude a zhola nic jí 
není svaté. Je potom velice pravděpodobné, že i na půdě tak 
vznešené, jakou Národní katedra pro rasovou hygienu bezespo-
ru jest, bude mít ta děvka silnou pozici. Pan Pecka se musí mít 
na pozoru! A zvláště před monstrem nejobrovitějším, jež se 
z lůna prázdnoty zrodilo: před uslinatným a usopleným, přesto 
však gigantickým titánem, behemotem a leviatanem, před onou 
neskutečně makabrózní chimérou, jež má miliony, miliardy od-
porně chladných a slizkých ocasů i chapadel – totiž před hydrou 
s bezpočtem plochých hlav, kterou Pecka určil jakožto „homo 
communis“ či „homo vulgus“: člověk obecný, prostý, veřejný. 
Ten nejpočetnější, a přesto – ne, nýbrž vskutku právě proto! – 
zhola nejzbytečnější typus člověka!!! – Ano, nikoli chudina, ný-
brž veřejnost sama bude vždy tou nejplytčejší a nejodpornější 
chátrou ducha. 

 
Tehdy pan Pecka, uvědomiv si, jak přílišně se touto roze-

vlátou úvahou rozohnil, donutil se k návratu v rozpoložení pro 
něho odevždy tak typické: v rozpoložení stoické, ne-li přímo ky-
nické. 

Spokojeně se opřel do svého křesla, aby se jen zlehýnka 
pohoupal. „Zítřek bude pro náš podnik velikým dnem! Zazáříme 
před tváří lidstva jako samo slunce; na rozdíl od něho však: my 
nezapadneme!“  

Se samolibým úsměvem na rtech se napil svého nepříliš 
lahodného, za to ovšem nesmírně drahého čaje a vstal, aby si 
došel pro své překrásné starobylé housle. Dostal právě chuť 
úžasně zahrát na svoji počest.  
 
 

6 
 
 Však nežli slunce bude moci toho dne zapadnout – jak 
mu nikoli s nerozumem prorokuje pan Pecka –, je třeba ještě 
cosi vykonat. A tento výkon leží na bedrech hlupákových. 



 31  

 Na dně jámy zřejmě pochopil, že má co do činění 
s jakousi pastí. Dále snad pochopil – na základě Lepkových berlí 
–, že jeho přátelé s ní měli co do činění zrovna tak. Ale to není 
všechno! Pochopil navíc ještě tolik, že teď už s ní nic do činění 
nemají (neviděl je totiž vedle sebe, za sebou, před sebou – po-
díval se pod sebe: ne, tam taky nejsou – a nebyli ani nad ním). 
A konečně: bez svých berlí by Lepek nikam nešel – jak také, že 
ano? Potom je to jasné: někdo jeho kamarády unesl! Možná 
někdo tu past nalíčil omylem, omylem je z ní pak i vytáhl, omy-
lem je ukradl a teď toho omylem lituje – tomu by se Tumpach 
nedivil; i jemu se totiž leccos stávalo omylem (vlastně skoro 
všechno) a obyčejně toho pak také litoval. Však ať už omylem či 
bez něho, on musí své kamarády najít! 
 Lepkovy berle bezmyšlenkovitě zapřel proti stěně, užil je 
jako stupačky, a díky tomu se lehko vyškrábal z jámy ven.4 Po-
stavil se nad jámou, protáhl své potlučené údy a rozhlédl se 
kolem.  

K jistým věcem nepotřebujete rozum, nýbrž spíš jakýsi 
dlouholetým cvikem získaný nový smysl: a jednou z takových 
věcí je stopování. Tumpach jako veterán Vítězné války – jeden 
z těch, kteří se s nasazením vlastního života zasadili o triumf 
Třetí říše – shodou okolností zrovna tento smysl měl. Do ruky 
mu však hrála i skutečnost, že stopa jakéhosi vozu, kterou ih-
ned objevil, byla pro zjevnou nepoužívanost lesní cesty stopou 
jedinou. Koneckonců, i cesta odsud vedla jedním jediným smě-
rem: do travnatého prostoru, jenž se rozevíral mezi dvěma cípy 
lesa. 

Tu se Tumpach rozběhl.  
„Kamarádi!“ volal, když se pozvolna zacházející nedělní 

slunce opíralo do jeho odhodlaně napřímených plecí, „nebojte 
se, já běžim za váma!“ 

                                                 
4 Na místě je vysvětlující poznámka: pokud Tumpach dělal něco bezmyšlen-
kovitě, většinou se to dařilo a jevilo se to být dokonce velice důmyslné – tak 
ovšem právě proto, že s jeho vlastním „důmyslem“ se to zdaleka nepotkalo. 
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Pondělní podvečer. Pár minut poté, co musela být dlouhá 
a vyčerpávající diskuze navazující na přednášku rázně přeruše-
na, aby se Pecka a další vlivní mužové velkého světa mohli 
vůbec kdy vrátit ke svým onačím – ačkoli jistě méně slavným – 
povinnostem. Minuty po té – nebo desítky minut? – a ovace 
neberou konce.  

Přesně podle očekávání. Pecka triumfoval. Mohl být spo-
kojen. Avšak co to?! – Proč se tváří tak urputně trudně?  
 Hned si povíme, co je toho příčinou. Ale lépe to ani nepo-
slouchat, nebo se člověku udělá špatně. Je to inu věc 
nešťastná, neblahá, po všech stránkách mizerná, ohyzdná a 
slizká… – Ano, přesně tak: děti! 
 Fuj!!!  Pecka by si byl nejradši odplivl. 

Jakýsi plukovník si s sebou do lože, odkud přednášku po-
slouchal, přivedl celou kupu dětí! Ba co je horší toho, jak je 
Pecka nemohl po celou tu dobu spustit ze svého jemného oka, 
neuvyklého na podobné špinavosti; tedy: co je toho horší?! – 
Jen si to poslechněte: nakonec právě tyhle ohavné děti to byly, 
kdo svým křikem Pecku nejvíce oslavil! Ony, které nemohly ni-
čemu rozumět a zhola nic pochopit! Vřískaly tam docela 
nadarmo! Tupá hovádka, nevyvinutá, zakrnělá dosud – tleskají 
a ječí, jako by se jim byl předvedl nějaký mrzký cirkusák, kejklíř 
či zoufalý klaun! Taková potupa! Proč mu ten muž rovnou ne-
naplil do obličeje?! 

Možná nikdo nezaznamenal tento tuze opovážlivý vý-
směch – a možná jako výsměch ani trochu málo míněn nebyl –, 
avšak Pecka je citlivý člověk. A obličej onoho tatínka (pche!), 
jenž si vůči němu takovou bezbřehou drzost dovolil, si Pecka 
vryl hluboko do paměti. Mocný člověk, jistě ano. Přesto se Pec-
ka postará, aby trpěl. To nebude těžké. A nechť tehdy ten 
umolousaný a obludně usmrkaný trs ratolestí trpí s ním! 
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Však to musí počkat. Nyní se Pecka uklání – dělá to 
ovšem už tak dlouho, až mu z toho loupe v zádech – a pomalič-
ku couvá k postrannímu východu. Jeden z osobních strážců, 
zapůjčených pro tuto zvláštní příležitost panem Kocourem, pře-
hodí přes jeho rovná ramena temně modrý kabát, Pecka si jej 
platinovou sponou upevní pod krkem a nechá si podat klobouk i 
ebenovou hůlku, další to skvostné kusy své typické garderoby. 

Za dveřmi mezi dvěma schodišti malý moment vyčká, než 
se k němu připojí odshora sešedší postarší muž velmi význam-
ného vzhledu, aby dolů a ven, kde čekají kočáry, pokračovali 
oba gentlemani společně dle jisté předem sjednané domluvy. 

„Úchvatné vystoupení, příteli Pecko,“ zvolá kancléř Květi-
na. „Gratuluji; a přeji vám tu slávu z celého srdce!“ 

Podají si ruce. Dále už se ovšem nezdržují a berou scho-
dy po dvou. Nebudou-li dost rychlí, mohlo by se stát, že Pecka 
uvízne ve stahlavém zástupu svých obdivovatelek. Možná jsme 
to opomněli zmínit: muži byli z Pecky nadšeni, ženy ovšem na-
prosto paf! 

„A to, jak přesvědčivě jste argumentoval, že odborná ve-
řejnost není veřejnost,“ chválil Květina, „…to považuji za zcela 
husarský kousek! Bravo!“ 

„Děkuji mockrát, kancléři. Vašeho ocenění si skutečně 
vážím.“ 

„Ale jaképak ‚kancléři‘?! Prosím vás!“ mávl rukou státník. 
„Bavme se jako přátelé! Říkejte mi klidně ‚pane Květino‘!“ 

„Jistě, milý příteli. Vaše upřímná náklonnost mne těší ne-
srovnatelně více než všechna ocenění; jakkoli třeba rovněž 
upřímná! A věřím, že naše přátelství uzavřené pro záležitost tak 
bezbřeze významnou, se ukáže být z nejlepších věcí, co z celého 
podniku vzešly!“    

 „Hovoříte neustále tak dobře! Zdá se, jako by vás celá ta 
náročná přednáška ani trochu nevyčerpala,“ podivil se kancléř. 

„Nevyčerpal jsem se,“ usmál se Pecka. „Nýbrž naprosto 
načerpal!“ 
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„Chápu,“ přikývl jeho nový společník. „Nabyl jste ještě 
mohutnějšího entuziasmu a nadšení pro věc.“ 

„Právě tak!“ 
„Á, podívejme,“ zvolal Kancléř, jakmile vystoupili pod ši-

ré, toho času mírně olověné nebe. „Váš přítel! Hugo, nemýlím-li 
se.“ 

„Nemýlíte se ani trochu,“ pokývl rovnou Hugo namísto 
Pecky a poněkud křečovitě smekl svůj směšný klobouček 
s květinkou za krempou, aby odhalil ještě směšnější polopleš. 
„Těší mne, že vás poznávám, nejctěnější pane kancléři.“ 

„Pro vás pan Květina, nejmilejší pane Hugo!“ 
„Hrabě se nezmínil, že jste tak šarmantní,“ pozvedlo se 

obočí nad nevkusnými brýlemi a pihovatá tučná tvářička 
s ohavnými pejzami se rozmile začervenala. 

„Ani vás mi můj přítel nevylíčil v tak zářivých barvách, ja-
ké…–“ 

„Raději pojďme,“ přerušil jejich velmi vkusné námluvy 
pan Pecka, chytě pana kancléře velice jemně, zároveň však i 
velice naléhavě – tyto dvě věci uměl nejlépe spojit právě pan 
Pecka! – nad loktem, „…než tu budou celé davy!“  

V doprovodu osobních strážců se přiblížili k přistavenému 
kočáru. „Hraběte Hrota už znáte,“ konstatoval Pecka, když se 
dvířka kočáru otevřela a hrabě vystoupil. 

„Jakpak by ne!“ zasmál se Květina upřímně. Podali si ru-
ku a objali se jako bratři. 

 
 Po cestě na Hrotův zámeček se uvnitř prostorného hra-
běcího kočáru následovaného kočárem druhým, páně 
kancléřovým, toho času vezoucím pouze jednoho jeho osobního 
sluhu a tři po zuby ozbrojené osobní esesáčky, vedla následující 
debata. 
 „Váš záměr plně schvaluji a mám jej za nejvýše bohulibý, 
pánové,“ promluvil kancléř. „Leč cosi mne přece jen trápí.“  
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 „Tak mluvte, vážený příteli!“ pobízel ho Pecka. „Máte-li 
jakékoli pochyby, vůbec se prosím neostýchejte je sdělit. Jen 
potom bude možno je dokonale rozptýlit!“ 
 „Přesně tak, ničeho se nebojte,“ pokynul jemně Hugo, 
aby i on kancléře povzbudil – zdálo se totiž, že jejich host je 
skutečně zmítán pochybnostmi rázu nikoli nevýznamného.  

„Obávám se,“ vysvětloval tedy on, „zda ta vakcína, kte-
rou jste již vyvinuli, jak o tom byla v tajnosti řeč, nemůže 
postihnout i nás samotné…“ 
 „To je vyloučeno, příteli Květino!“ zvolal ihned Pecka. 
„Sám nejvěhlasnější doktor Eso ručí za spolehlivost tohoto 
úžasného preparátu! Zbývá jen několik posledních testů a poté 
se jistě přidá se svým souhlasem i profesor Bradov; on je totiž 
nanejvýš skeptický člověk! Nikoli ‚dvakrát měř a jednou řež‘, 
mám-li to nastínit poněkud lidově, nýbrž ‚stokrát měř a potom 
teprve uvaž, jestli nebude lépe si to ještě tisíckrát přeměřit a 
pak teprve řezat‘ – to je náš profesor Bradov.“ 
 Hugo se zasmál tomu lehoučkému vtípku. Leč kancléř se 
posud ošíval. 
 „Nedáte-li na soud těchto proslulých géniů,“ přesvědčoval 
jej dále Pecka, „dejte alespoň na soud můj. A ten je jednoznač-
ný: preparát bude účinkovat skutečně pouze na zbytečné lidi; a 
na žádné jiné!“ 
 „Ale ne, příteli,“ děl Květina. „Vy mi špatně rozumíte! Ani 
v nejmenším nepochybuji o soudu oněch dvou velmistrů svého 
oboru, a ještě méně pochybuji o soudu vašem! Bůh chraň! – 
Váš preparát bude jistě fungovat tak, jak říkáte. Pes je ovšem 
zakopán docela jinde.“ 
 „Nuže, exhumujme ho!“ 
 „Je mi to trochu trapné,“ povzdechl si kancléř, „ale já 
totiž váhám, zda si mohu být jist, že sám nejsem zbytečným 
člověkem. – Jak se o tom může jeden přesvědčit, pane Pecko? 
Máte na to nějaký test? A promiňte, mluvím-li teď jako vystra-
šený pošetilec.“ 
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 „Ne, ne, ne! Jen se neomlouvejte, milý kancléři! Takové 
pochyby jsou zcela přirozené. Nepovažujete-li se a priori za člo-
věka, bez něhož by se svět neobešel, poukazuje to jedině na 
vaši chvályhodnou skromnost! Ovšem odpověď na vaši zdánlivě 
těžkou otázku je docela prostá: člověk, který se osobně angažu-
je v tak zářném, světaspásném a povšechně prospěšném 
podniku, právě tím nejlépe dokazuje, že tu není zbytečně! – Je 
třeba dalších důkazů? Testů?! – Ano, byly by možné. Pochopi-
telně. Ale věřte mi: vy je rozhodně podstupovat nemusíte!“ 
 „Nikdo z nás nemusí,“ dodal hrabě Hrot a rovněž Hugo 
kolegiálně přikývl. 
 „Rozumím,“ pravil kancléř Květina, nyní již o poznání ži-
věji. „To je velmi důvtipné.“ – Usmál se. – „Ostatně jako 
všechno, co od vás člověk slyší, milí přátelé.“ 
 „Za Pátečním klubem leží mnoho let usilovné práce, pane 
Květino,“ rozpřádal Pecka. „Dříve jsme cíl pouze tušili; naléhavě 
sice – to ano –, leč přece byl skryt ještě hluboko a hluboko 
v mlhách pouhé předzvěsti; něco nás volalo k velkému skutku, 
aniž bychom zprvu dohlídali jeho celkový význam a důležitost – 
důležitost nakonec tak olbřímí, že nás tíhou veškeré zodpověd-
nosti bezmála drtí. – Chcete-li být účasten naší věci, kancléři, 
měl byste tedy předem vědět, že nemůžeme nabídnout věru 
vůbec nic nad možnost zasloužit se vlastním životem o blaho 
nadcházejících pokolení – možnost, kterou musí každý přijmout 
zcela svobodně, neboť nároky takového počinu mohou být i pro 
nejsilnějšího jedince příliš ohromné. Nabízíme břímě hrdinství, 
ale skutečně je to břímě, příteli. Rozumíte?!“ Mluvil vlídně, jako-
by unaveně. 
 „Myslím, že chápu,“ přikývl s vážnou tváří Květina. „A 
jsem nesmírně poctěn, že jste mne k tomu přizvali. Uvidím, co 
bude v mých silách.“ 
 „Proberme tedy podrobnosti,“ navrhl Hrot. „Jistě máš 
mnoho otázek, drahý Řehoři.“ – Hrot, jenž se znal s kancléřem 
ještě z války, zastával ono privilegium důvěrně si s ním tykat a 
oslovovat jej křestním jménem. 
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 „Snad bych se nad tím ohlédl ještě jednou z obecnější 
perspektivy, přátelé, dovolíte-li,“ reagoval kancléř. „Totiž: oh-
ledně vaší přednášky, pane Pecko,“ – a otočil se zas k němu – 
„musím se přiznat, že jsem byl naprosto fascinován tím zhola 
bezprecedentním ohlasem, jaký měl celý váš projev! – Zajímalo 
by mne, čím si to vysvětlujete. Vždyť za tím stolcem se už toli-
krát proklamovalo, jakou další rasu by bylo záhodno vyhladit a 
jaká další ‚konečná řešení‘ zvolit nad ona, jimiž svět tolik napra-
vila Říše v samém svém veselém rozpuku! Takové proslovy byly 
ovšem přijímány spíše chladně, s jakýmsi pouze teoretickým 
zájmem/nezájmem. A naproti tomu nyní: takový ohlas! Takové 
emoce! Neuvěřitelné! Naprosto mne to uchvátilo! Čím to tedy 
je?! Že by kouzlem vaší osobnosti?“  

„Nikoli, mé charisma by k něčemu takovému bylo zcela 
chabé,“ usmál se Pecka lišácky. „Forma nemá v tomto konkrét-
ním případě zdaleka takový vliv jako obsah – tím jsem si jist.“ 
Odmlčel se, aby dodal svým následujícím slovům potřebného 
důrazu. „Pochopte, milý pane Květino,“ pokračoval záhy, „že 
všichni ti, kdo za tím stolcem přede mnou mluvili – ač třeba 
dobře a pěkně; a možná i trochu učesaněji než já –, chápali 
nicméně věc pouze partikulárním, velice omezeným, dílčím způ-
sobem. Zkrátka, pouze z pohledu přírodozpytu!“ Významně 
přitom zdvihl prst. 

„Jak to myslíte?“ 
„Dělit člověka podle rasy je velmi zpozdilé!“ vysvětloval 

Pecka. „My upouštíme od přízemních fyzických dělení 
vstříc dělením metafyzickým! Rozdělujeme lidský druh nikoli 
způsobem fyziologickým, nýbrž docela filosofickým – dotýkáme 
se problematiky samotného smyslu bytí. Rozumíte? To, čím se 
náš adept na ‚konečné řešení‘ vykazuje, jest samotná jeho neo-
právněnost být. Neptáme se: jakou máš barvu pleti? jsi 
obřezán? Ha, ha. Vidíte: ani po vyznání se neptáme! – Nikoli, 
nýbrž ptáme se mnohem obecněji a proto vznešeněji a blíže 
pravdě samotné. – Naše otázka zní: ‚Má tvá existence nějaký 
smysl? Zasloužíš si tu být?‘“ 
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„Úchvatné!“ kroutil kancléř zpola nevěřícně hlavou. „Ta-
kové tázání je posunuto na mnohem vyšší rovinu, než jaké byl 
schopen dosíci sám Otec Říše. Vždyť vy zasahujete samotnou 
podstatu věci! Jádro problému!“ 

„Ano,“ přisvědčoval Pecka. „Otec Říše – jakkoli velikým 
géniem bezesporu byl –, nebyl ještě schopen tak hluboké re-
flexe, jakou přinášíme my.“ Hrot z Hugem se toho času tvářili 
velmi domýšlivě – řekl přece „my“, nikoli „já“; ačkoli všichni 
v Pátečním klubu věděli, že tohle celé byl nápad víceméně pou-
ze Peckův. Zvláště Hugo, Peckův nejbližší společník, zároveň 
však jeho rival v jemné výmluvnosti, mu tuto přednost často 
záviděl.  

„Spatřuji tu jen jediný problém,“ řekl kancléř. 
Kočár nepříjemně poskočil, když kola najela na jakousi 

výraznou nerovnost v terénu. Zřejmě už opustili dlážděnou 
městskou cestu. Hugo odhrnul krajkovou zástěrku a vyhlédl z 
okénka. Skutečně už jeli po nerovné kamenité cestě táhnoucí se 
mezi širokými poli, která všechna, jak Hugo i Pecka věděli, patři-
la jejich štědrému hostiteli, hraběti Hrotovi. V tomto počasí a 
šeru, jež s sebou pomalu nastupující večer přinášel, působila 
holá zemědělská krajina ještě bezútěšněji než jindy.    

„Problém? Neotálejte jej sdělit, příteli!“ vybízel zas Pecka. 
Sebedůvěra ho nikdy neopouštěla – byl si jist, že ať jde o pro-
blém jakýkoli, ukáže se nakonec být nikoli-problémem a totiž 
pouhou dosud-nevědomostí-jak-se-to-s-věcí-má.   

„Zkrátka mi není jasné, jak může vaše vakcína fungovat,“ 
krčil rameny kancléř, „je-li zcela fyzikální povahy a má přitom 
zasahovat vlastnost metafyzickou: tedy tuto jakousi, jak tvrdíte, 
pochopil-li jsem vaši přednášku správně, privaci smyslu bytí.“ 

„Odborně tuto chybějícnost smyslu být nazývám prázdno-
ta; případně ještě nicota,“ upřesňoval Pecka své pojmosloví. 

„Dobrá. Tak tedy prázdnota. – Ale jak může vakcína pů-
sobit tam, kde se tato prázdnota vyskytuje, není-li její výskyt 
přece ničím fyzikálním, nýbrž je skutečností ontologickou, ucho-
pitelnou pouze v čistě rozumové reflexi?“ 
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„Jste nadmíru bystrý, kancléři!“ zvolal Pecka potěšeně. 
„Když slyším takové otázky, znovu mne nesmírně těší, že jste mi 
umožnil zvát vás svým přítelem!“ 

Kancléř se pousmál: „Usuzuji tedy, že ani tento můj pro-
blém není bez uspokojivého řešení, když vás to tak blaží. To mi 
spadl kámen ze srdce! Ale honem; vysvětlujte! Jsem nesmírně 
zvědavý!“ 

„Při své bystrosti byste na řešení přišel sám velice záhy. 
Ale dobrá, nebudeme vás napínat,“ uvolil se Pecka. „Jistě chá-
pete,“ vysvětloval tedy, „že fyzika v nejširším smyslu a 
metafyzika jsou pouze dvě strany jedné a téže mince: jedna 
přivrácená, druhá odvrácená; jedna imanentní, jak říkají někteří, 
druhá transcendentní. Tyto strany se ovšem kryjí naprosto. – 
Možná už chápete, kam tím mířím…“ 

Hnisavé koleno, bolák za uchem a hnát pozorovaný z levé 
strany. (I když to sem nepatří.)   

 „Možná. Ale přece bych to raději slyšel od vás. Zdá se, 
že jsem dnes už příliš unaven, aby mi to zvlášť pronikavě mys-
lelo. Pokračujte, prosím.“ 

„Beze všeho!“ – Kočár znovu poskočil na jakémsi hrbolu. 
– „Tedy: má se to přece tak, že každou metafyzickou skutečnost 
jistého, řekněme, ‚charakteru‘ nutně doprovází na straně druhé 
– té fyzické – skutečnost adekvátního charakteru, tentokrát 
ovšem ve formě vnímatelné materie v nejširším smyslu. A kaž-
dou jednotlivou a konkrétní vnímatelnou skutečnost, ve které 
promlouvá nemateriální podstata, zvu odborně symptom, maje 
tím na mysli právě to, že tato vnímatelná skutečnost je jakousi 
výpovědí o oné nevnímatelné.“ 

„Už rozumím! Zbytečného člověka tedy určíme podle fy-
zických symptomů jeho zbytečnosti.“ Tu se kancléř přece trochu 
zachmuřil. „Můžeme si být ovšem jisti, že fyzické symptomy sle-
dují metafyzickou realitu zcela nutně? – Co když je někdo 
zbytečným člověkem, aniž by to přitom bylo empiricky rozpo-
znatelné?!“ 
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„Něco takového nepřipouštím,“ řekl Pecka zcela rozhod-
ně. „Tvrdím, že obě strany si musí dle jistého řádu odpovídat. 
Není to ani věc kauzality, jak jistě chápete, nýbrž skutečné 
dvoustrannosti jediné mince.“ 

„Mluvíte o jistém řádu, podle něhož si mají ony strany 
odpovídat. Ale co je zač takový řád?! Něco třetího nade dví 
stran?! Jakýsi zlomový bod? Ohyb, skrze nějž se strany lámou? 
Nový princip všech principů?! Nebo ten starý z naprosto nové 
perspektivy? Ale kde jej bereme a kdo nám jej zaručí?“ 

Pan Pecka se nehodlal pouštět do obtížných meta-
transcendentních spekulací. Rozhodl se to řešit prostinkým 
způsobem, jakým se aporie už od pradávna řešívají: „Řekněme, 
že tím principem je Bůh sám ve své nejvyšší nepřekročitelné 
nepochopitelnosti.“ – Zeširoka se usmál. – „Chápu, že se vám 
příliš nepozdává takové, v uvozovkách, řešení,“ dodal, jakmile si 
všiml Květinova kyselého výrazu. „Ale víte přece sám nejlépe, že 
i samotný Otec Říše se ve své věci spolehl v posledku toliko na 
víru. Naplnil svou vizi, nakolik byl schopen: obětoval jí vše, a 
přitom také postrádal onen poslední základ, o jaký bychom se 
mohli opřít jako o berličku, která nikdy nesklouzne a nikdy ne-
povolí. Bohužel, příteli; takovou berličku lidskou rukou nelze 
uchopit! Ona není na dosah a nikdy nebude, dokud člověk zů-
stane člověkem. Zbývá nám jedině víra! – Ale právě to je tím 
vpravdě heroickým; nemyslíte? Tvořit nové hodnoty, aniž by-
chom se mohli opřít o jakékoli staré, provždy pevné, navždy 
dané! Nevěříte-li v Boha, pevně věřte alespoň v naši – ve svou – 
věc!  Tak radím já. Více nezmohu; ostatně, sám v Boha také 
nevěřím; a to ani co by se za ten nejmenší nehet vešlo.“ – Po-
koutně se ušklíbl. – „Snad bych i řekl, že právě ve svém 
přesvědčení o jeho nebytí nacházím přijatelnou nápodobu oné 
jakési berličky jistoty: nejvyšší to úlevu a spočinutí…“ 

Kancléř neodpověděl. Rozvážně ovšem přikývl. Zdálo se, 
že na něho tato Peckova promluva – ač poněkud rozporuplná – 
udělala dojem. 
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Pecka záhy pokračoval: „Jistě je mnoho věcí, kterým, 
jsouce lidmi, nerozumíme, a kterým rozumět nikdy nebudeme. 
Ba snad samo rozumění je na překážku skutečnému porozumě-
ní! Jen blázen by tohle popíral. Ačkoli zas jen další blázen to 
chápe… Jedna věc je však jistá dost na to, abychom se o ni 
opřeli: zbytečný člověk se skutečně vždy vykazuje jistými 
symptomy. A k tomu je nyní třeba říci: výzkum Pátečního klubu 
spočívá zcela především a z největší části právě ve vynacházení 
těchto symptomů a pečlivém poměřování této strany lícové, te-
dy materiální, se stranou rubovou, imateriální, již jsme vyzískali 
vždy pohovorem s pokusným objektem a reflexí nad řečeným. 
Postupujeme zcela vědecky: hypotéza, empirické ověření, závěr, 
korekce, ověření… Však to znáte.“ 

Chlap náchylný k nadměrnému pocení, který se nikdy 
nemyl a přitom vůbec nesmrdí, ba naopak libě voní: záhada! 
(Ačkoli ani tohle sem vůbec nepatří, doporučuji to pečlivě uvá-
žit.)  

„Dobrá. Nechme tedy stranou plané mudrování,“ vece 
nakonec Květina, „a povězte mi rovnou – je-li to možné říci 
v krátkosti a tak, aby to pochopil i laik vědy jen málo znalý –: 
na co tedy ta tajemná vakcína, o které jste mne s největší důvě-
rou zpravili, reaguje? Je to věc jakéhosi genokódu, genofondu či 
jak se to odborně nazývá…?“ 

„Skutečně se divím vaší intuici! Ano, ano, genofond… ne-
bo tak přibližně. Přesnou terminologii znají doktor Eso 
s profesorem Bradovem. S tím vám skutečně příliš nepomohu. 
Ostatně, můžete se jich později zeptat osobně; ačkoli to nedo-
poručuji,“ – s těmi slovy se Hrot i Hugo rozesmáli.  

„Ano,“ řekl Hugo, „poslouchat učený výklad velkého pro-
fesora Bradova je skutečně nad síly obyčejného smrtelníka.“ 

„To souhlasí!“ šklebila se Hrotova lasiččí tvář. 
Dobře propraná lidská žíla v adekvátně sladkokyselém 

nálevu. (Nenechte se rušit.) 
 „Ale abych pokračoval,“ navázal Pecka nit tam, kde mu ji 

Hugo přetrhl, „mohu-li přispět svým málem, nastínil bych věc 
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asi takto: zbytečnost člověka je součástí jeho genetické výbavy; 
je v jeho genech zanesena stejně jako jakákoli informace jiná. 
Představme si to jako jakési sériové číslo zbytečného člověka, 
tohoto vpravdě továrního zboží přírody. A teď… Slyšte! – Ona 
nesmírně jemná a sofistikovaná látka, kterou naši dva úžasní 
géniové za dlouhá léta úporné práce vyvinuli, funguje tím bez-
mála neuvěřitelným způsobem, že vstupuje do chemické reakce 
pouze s objektem, jehož genetický kód se takovou sériovostí a 
neoriginálností vykazuje! – Nemusím snad dodávat, co je vý-
sledkem takové reakce.“ Pecka se ušklíbl. 

„Jen to dodejte, prosím,“ rozveselil se kancléř. „Takový 
dodatek bude jistě náramně chutnou třešničkou na dortu!“ 

„Jsem pevně přesvědčen, že vám bude chutnat,“ zasmál 
se Pecka na oplátku. „Inu, výsledkem bude:  

S  M  R  T  !“ 
A mít tam tehdy trochu sektu, byli by si pánové v tu slav-

nostní chvíli společného veselí jistě i připili.  
 
 

8 
 
 Přibližně tou dobou se kdesi kdosi probouzí.  

Probuzení je to velmi polovičaté; zatím sotva před-
probuzení. Lopušinec se zřejmě dosud neuvolil pustit nebožáčka 
ze své moci zcela. Z “kdosi“ se tedy jen velmi pozvolna stává 
„Lepek“ a „kdesi“ se vybarvuje ještě o poznání pomaleji – však 
ono se také nijak zvlášť vybarvit nemůže; nanejvýš totiž dočer-
na.  

Takže já jsem ve tmě, pomyslil si konečně náš mrzáček. 
Hm, aspoň něco. Na tom se dá stavět. 

A také že stavěl! Postupně si ujasnil svou polohu – ta by-
la horizontální –, svou spoutanost – ta byla nepříjemná –, a 
konečně: seznal i tolik, že ve vší té tmě není sám. Opodál, jen 
co by kamenem dohodil, i kdyby měl metrák (opravdu to nebylo 
daleko), někdo chrápal. 
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Ten chrapot je nezaměnitelný! – Frnda!!!  
Díky bohu! Alespoň v tom nejsem sám, řekl si Lepek 

ponejprv. Hned ovšem: Chudák Frnda! Tedy ani on tomu neuni-
kl… 

Pak mu přišel na mysl Tumpach. Kde je jemu konec?! 
Lepek nastražil uši ve snaze zaslechnout cokoli, co by 

mohlo prozradit přítomnost Tumpacha či vůbec kohokoli dalšího. 
Frndův hřmotný chrapot nebyl sice ani dost málo nápomocen 
takovému podniku, leč Lepek si byl po chvilce snahy docela jist: 
nikdo třetí tu s nimi není.5 Nedaleko pomalu odkapává voda na 
kamennou podlahu a jakýsi vzdálený hukot – čímsi tlumený 
(Lepek odhadoval, že překážkou pravděpodobně dveřovitého 
typu) – prozrazoval další přítomnost vody, tentokrát ovšem 
v toku mnohem mohutnějším. Jak napovídala i povšechná vlh-
kost toho místa a hrubost podlahy, patrně se nacházejí v jakési 
jeskyni. Díky ozvěně (či spíš právě díky její absenci) Lepek do-
cela přesně odhadl i rozměry cely. Cela to nebyla veliká; sotva 
by tu jeden zvládl pár kroků. 

Lopušincový opar se líně zvedal a Lepkovi se postupně 
vybavovaly nedávné události: Nečekaná rána. Někdo zhasl? 
Zmatek. Kruh světla. A hlava. Ano, nevzhledná hlava mezi širo-
kými rameny. Chlap jako hora, naklání se a z jeho ruky se práší. 
Zlatý déšť? – To zrovna! Mnohem spíš nějaký šeredný svinstvo.  

Ty vzpomínky mu však mnoho neříkaly. Pokusil se vyba-
vit si něco určitějšího.  

Jelítka. Jitrničky. Tlačenka. Ovarové kolénko. Škvarečky… 
– Kde se mu k čertu vzalo v hlavě zrovna tohle?  

Dobrá, hlad má. Jistě. Ale stejně tak by přišla vhod třeba 
nadívaná husička; tak proč zrovna…? 

– No jistě! To proklatý prase! 

                                                 
5 Koneckonců na Smraďochovu, tedy vlastně Tumpachovu nepřítomnost 

nejlépe ukazoval fakt, že se tam dalo alespoň minimálně dýchat. Být totiž 
v malé uzavřené místnosti s ním… – ne, ne, na to raději ani nepomýšlet! 
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S tím mu to došlo celé: To čuně bylo nastrčený! Pěkně 
sme někomu skočili na špek!  

Naštěstí ne všichni! – Vždyť Tumpach tam s námi ne-
byl!!!  

– Jak to, že tenhle syčák na to vždycky tak vyzraje?! – 
Pokaždý o krok pozadu (a rozhodně ne o malej! che, che) a 
přece: pokaždý vítězem!  
 Lepek pouze doufal, že jejich věrný kamarád se s nimi o 
toto své „vítězství“ – je-li vskutku jaké – podělí.  
 
 

9 
  
 Tumpach znaveně bloumal ponurým krajem. Stopa se mu 
ztratila, když se lesní cesta napojila na silnici, pro jejíž kamenitý 
charakter nebylo již možno vysledovat, kam se povoz ubíral. Ač 
sice leckteré odbočky z hlavní cesty byly již sdostatek bahnité, 
aby v nich kola vozů opět zanechávala vyjeté koleje, jak mohl 
mezi tolika otisky nebohý Tumpach rozpoznat jeden, jenž se od 
jiných sotva lišil a jenž se mu dávno ztratil?  

Řešení by se jistě našlo. Muselo by se však hledat s po-
mocí alespoň špetky rozumu – kterou chudák Tumpach 
samozřejmě neměl.  

Hlupáček to řešil po svém. Jeho řešení bylo trudné a ob-
tížné. Každou z odboček hodlal prozkoumat až k nejzazšímu 
konci; problém často spočíval v tom, že mnohé cesty (ne-li 
všechny) takový konec postrádaly – ba co víc: dokonce se větvi-
ly dál a dál. Tehdy bylo nejtěžší rozhodnout se pro návrat zpět. 
Pokaždé, když se vyčerpaný Tumpach obracel, aby se vrátil 
k hlavní cestě, mučila ho otázka: „Co když budou kamarádi tam, 
za další zatáčkou?!“ Obyčejně se musel plahočit ještě o hodný 
kus dál, než byl skutečně schopen se vrátit. Návrat to pak byl 
jen o tolik delší a trudnější.  

Minulou noc Tumpach nespal. Toulal se nejrůznějšími ce-
stami stejně jako nyní a třásl se zimou.  
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A další – tentokrát pondělní – noc již přichází. Zvedá se 
ostrý, pohříchu studený vítr. Kdesi vrže korouhvička. Neúčelná, 
nesmyslná, opuštěná a ztracená mezi poli – …nebo toť hlava 
polního strašáka. Obloha je temná, mračná. Slibuje silný déšť a 
není to slib zrovna vítaný.  

Leč Tumpach si nic z toho nepřipouští.  
S hlavou skloněnou proti prudkému vichru se krok za 

krokem sune hlavní silnicí a své kryse mumlavě vypráví, kterak 
už brzy budou u cíle. Nepochybuje, zda má celé jeho snažení 
nějakou naději. Na takovou úvahu mu rozum nestačí. Konec-
konců, ježto mozeček má dosti skrčený, vejde se mu tam 
jediné: myšlenka na jeho dva nejmilejší přátele. Ovšem té se 
drží pevněji než klíště heboučké kůže!  

Již hodnou dobu nepotkal živáčka. Přes den ho minulo 
několik povozů a rovněž lid pracující v polích mohl Tumpach 
pozdravit. Smutnější je jen, že mu nikdo neodpověděl. Jako by 
se vlekl krajinou duchů nebo zhola naopak: krajinou prázdných 
těl. Možná by jeho skrčená, únavou a hladem zchvácená posta-
va mohla působit dojmem, že je v takové krajině doma. To 
byste ovšem museli přehlédnout jeho oči!  

Jakkoli jinak hlupácké, hořelo v nich odhodlání.      
  
  

10 
 
 Pánové zasedli k bohatě prostřené tabuli a další vybrané 
pokrmy se na stůl jen hrnuly. Vpravdě slavnostní chvilka: slavil 
se nejen úspěch Peckovy přednášky, nýbrž ono malé soaré mělo 
taktéž vábnou příchuť nového přátelství – vždyť kancléř se zdál 
být celé věci převelmi nakloněn. Jeho přítomnosti si očividně 
cenil zejména Hugo.  

„Tohle musíte ochutnat, nejmilejší příteli!“ ukazuje zrovna 
Hugo na jednu z mnoha a mnoha drahých specialit, jaké se pro 
Hrotovi zhýčkané hosty naučila ze vzácných surovin připravovat 
frau Helga, převelice korpulentní kuchařka. 



 46  

 Kancléř ochutnal. Chvíli žvýkal v jakoby nejvyšším očeká-
vání, aby posléze potěšeně zvolal: „Výtečné! Co je to, 
propána?!“ 
 „Svíčková z babura,“ odpověděl mu hrabě namísto Huga 
– kterého tím očividně nepotěšil. „Jen si to vychutnej, ctěný Ře-
hoři! Tohle zvířátko je totiž tuze vzácné a obávám se, že brzy 
vyhyne docela, čímž se naše výtečná tabule lehoučce zúží.“ 
 „Ach, tak to je škoda,“ posmutněl kancléř. „Je to totiž 
opravdu fenomenální! Nevzpomínám si, že bych někdy jedl něco 
tak vynikajícího!“ 
 „Jsem rád, že ti chutná. A doufám, že chutná i vám, staří 
přátelé,“ oslovil hostitel rovněž pana Pecku s Hugem. Kromě 
nich byl v pokoji jen jeden zcela bezvýznamný a přehlédnutí-
hodný sloužící; ostatní členové klubu bohužel nemohli být 
přítomni. Všichni to byli samozřejmě velice důležití a proto za-
neprázdnění lidé. 

 Pan Pecka rozkošnicky poválel po jazyku lok archivního 
zámeckého vína, pozvolna polkl a odpověděl: „O tom vůbec ne-
pochybujte, hrabě! Tak dobře nás dlouho nikdo nepohostil. A 
doma si takovou hostinu těžko kdy připravím.“ Usmál se a Hrot 
se usmál s ním. Kancléř té narážce bez dalšího nemohl porozu-
mět, pročež mu Hugo vysvětlil: „Pan Pecka totiž nemá doma 
vůbec žádné sloužící.“ 

„Ach tak! – Ale pročpak?“ 
„Náš přítel je totiž ve své věci docela radikální. Nechce se 

s lůzou mísit na žádný způsob.“ 
„Hm,“ pan Květina se na Pecku rozvážně obrátil. „Obdivuji 

vás čím dál tím více!“ 
„Děkuji. Vážím si toho. Ačkoli tu, myslím, není tolik co ob-

divovat; uvykl jsem čistému životu, nic víc. Je to prosté.“ 
„Naopak! Zdá se mi to jako velká věc!“ 
Pecka na znamení díků pouze přikývl. 
Malou chvíli si všichni pochutnávali v tichosti. 
„Mimochodem, přátelé,“ ozval se konečně hrabě Hrot. 

„Obdržel jsem včera vpředvečer zprávu, že dorazil nový materi-
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ál. Nic neobvyklého: lůza nejnižšího stupně, dva kusy, navíc 
dost poškozené. Asi škoda mluvit… Majordomus s tím mohut-
ným pacholkem by se měli snažit mnohem víc, nechtějí-li dojít 
trestu! – Dobrá; poslyšte ovšem, co se událo dnes ráno…“ – 
Labužnicky mlaskl, cinkl stříbrnou lžičkou o kraj talíře a v očích 
mu radostně zablýsklo. – „Došla nám konečně zásilka, jakou si 
pan Pecka vyžádal již před měsícem!“  

„Ááá! Výborně!“ rozzářila se Peckova ostře řezaná tvář. „A 
je to poctivé sousto?!“ 

„Jen užívejme kulinářských metafor, večeříme-li!“ zvolal 
rozverně Hugo, jehož veselí bylo již notně podepřeno upitým 
vínem. 

„Řekl bych, že poctivé. Osmnáct zdravých kousků. Ostatně 
můžete si je prohlédnout sám. Už jsem je ubytoval.“ 

„Věru!“ Hugo se zas rozesmál. „Prý ubytoval! Vy jste mi 
hostitel každým coulem, hrabě!“ 

„Dnes to nepůjde,“ promýšlel Pecka. „Ostatně, každá zále-
žitost má svůj příhodný čas. A této bych nejraději vyměřil 
čtvrtek – totiž, jakmile budou moci být přítomni bratři Kvasové. 
Bez nich bych se do tak křehkého materiálu pouštět nechtěl. Tu 
bude totiž potřeba velmi empatický přístup.“ 

„Jak je libo… Však to záleží jen na vás, kolego.“ 
„Nic se nesmí uspěchat, tomu rozumím,“ vložil se do hovo-

ru kancléř Květina. „Zbytek mi ovšem dosud uniká. O jakém 
materiálu je nyní řeč, mohu-li vědět?“ Pochopitelně nechtěl zů-
stat stranou. 

„Pan Pecka se domníval, že bylo dosud příliš málo pokusů 
provedeno na mláďatech,“ zpravil jej bez okolků Hugo. „Proto si 
šikovně dojednal, řekněme, ‚zájezd ze sirotčince.‘“ 

Kancléř nevěděl co skvělého na to odpovědět, pročež řekl 
pouhé: „Aha. Chápu.“ 

Chvíli tu myšlenku přežvýkával ve své hlavě nikoli nepo-
dobně tomu, jako v ústech žvýkal křehoučké masíčko tvorečka, 
jenž má, jak se doslechl, brzy vyhynout; a tu se musel optat: 
„Ale je to nutné? Pokusy na dětech?! Tedy, ne že bych vám do 
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toho chtěl nějak mluvit – ostatně je obecně známo, jak mnoho 
dobrého takovým počínáním vyzískal pro vědu náš starý dobrý a 
velmi muzikální doktor Pepé, tehdy ještě za války –, avšak tro-
chu se mi to přece jen příčí.“ 

Pecka Huga vyhledal pohledem, zdánlivě nevýznamným; 
ve skutečnosti však, jak Hugo věděl, znamenal mnoho. Hugo 
výtku pochopil zcela přesně: Proč jste mu, k čertu, nejlíbeznější 
panáčku Hugoušku, musel tak zhurta sdělovat tuto choulostivou 
skutečnost ohledně dětí!? Ještě ho to odradí a nalomí to naši 
věc! Vy snad vůbec nepřemýšlíte! To vše bylo zavinuto v onom 
jediném pohledu a možná ještě víc. 

Hugo byl ovšem paličák a ještě si přisadil: „Moje řeč, pane 
Květino! Také jsem mínil, že není vůbec nutné špinit si ruce ne-
dozrálým masem.“ 

„Ano, to jste sice mínil,“ poznamenal Pecka – a dokonce 
na své poměry trochu příliš prudce? „Ale proč také nedodáte, že 
jste to mínit přestal, byv udolán mými argumenty?!“ 

„Dobrá, možná že jsem tehdy skutečně ustoupil. Ale co 
když jsem mezitím připadl na možnost, jak na vás tentokrát vy-
zrát?!“ 

„Ha! Nebuďte směšný! Nechápu, proč by vám taková, 
s prominutím, prkotina mohla stát za to, abyste znovu promýšlel 
již uzavřený spor. Jako byste neměl důležitější látku 
k přemýšlení! Vážně vás tolik obtěžuje rozřezat či zplynovat pár 
nedorostlých exemplářů druhu homo? Nakonec, vždyť vás do 
toho nikdo nenutí! Stejně vždycky stojíte s rukama za zády, 
když přijde na vědeckou práci!“ 

„No jistě! Hlavně že vy jste vždy s pilkou vepředu!“ zvolal 
Hugo ironicky. Načež klidněji: „Podívejte, pane Pecko, milý ko-
lego; pochopitelně mi vůbec nejde o pár přebytečných sirotků. 
Co je komu do nich?! Pche, vždyť těch je všude dost! – Já vám 
chci ovšem odporovat už z principu! Poslední dobou mám totiž 
pocit, že si příliš věříte – a to na úkor ostatních!“ 

„Vy jste opilý, pane Hugo,“ konstatoval Pecka. Snažil se 
zůstávat v naprostém klidu, i když v oné chvíli se to i jemu daři-
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lo nanejvýš stěží. Tento den byl skutečně jeho triumfem, a závi-
dí-li mu jej ten směšně zakrslý a tučňáka připomínající panák 
Hugo, měl si to nechat pro sebe! Měl to nechat doutnat uvnitř, 
dusit se tím, a nakonec se tím třeba i udusit. Ale rozhodně ne 
takhle upouštět páru! Takové chování je přeci zhola negentle-
manské! 

Hugo Peckovo nařčení nekomentoval. Jeho odulá, humo-
reskně obrýlená tvářička se pouze poťouchle šklebila. 

„S vámi není řeč,“ zakroutil Pecka hlavou. „Raději našemu 
příteli osvětlím jádro našeho sporu sám, aby si o tom udělal zře-
telný obrázek. A vy mne, drahý Hugo, opravte, kdybych cosi 
opomněl.“ 

„Typické! Zas byste nejradši hovořil sám! Jen vy a nikdo 
jiný! Ano, ano, jistě…“ 

„Chcete tedy slovo?!“ 
„Jenom si je nechte!“ 
„S vámi je dnes těžké pořízení…“ 
„Ale no tak, přátelé! Snad se nechcete ještě hádat,“ vpadl 

mezi ně bodrým, smířlivým tónem hrabě Hrot. „Zvlášť když tu 
máme tak vzácného hosta!“ 

„Ne, ne, ne… Vůbec nic se neděje, Juraji,“ ujišťoval Hrota 
upřímně jeho přítel z války. „Však jsem z vládního kabinetu na 
podobné výměny názorů dávno zvyklý.“ 

Vespolek se pousmáli a atmosféra se trochu uvolnila. Pou-
ze pan Pecka se tvářil dosud dosti vážně. Ten svou věc nikdy 
nebral na lehkou váhu. 

„Náš spor,“ začal rovnou vysvětlovat, „vycházel z principu 
úspornosti. Pan Hugo totiž mínil, že dělat pokusy na dětech, 
abychom se ujistili, zda na ně naše vakcína účinkuje, není po-
třeba, neboť se prý vyléčením rodičů léčí rovněž děti, nakolik 
jsou na svých rodičích existenčně závislé.“ 

„Inu,“ reagoval kancléř, „nemohu říci, že bych v tom nena-
cházel smyslu. Vždyť je to přeci zřejmé: přinejmenším, je-li řeč 
o skutečně mladých dětech.“ 
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„Přesně o těch! O starších se nepřeme, neboť starší omla-
dina byla do našich pokusů zahrnuta už dávno. Pouze pokud jde 
o ty skutečně nejmladší… – pouze tam jsem spatřoval dosud 
jakousi mezeru. Nepřípustnou mezeru. Nu, však my ji také už 
brzy vyplníme!“      

„Ano, od milého Juraje jsme slyšeli, že nějaký materiál 
k tomu již máte. Ale pokračujte, prosím. Proč tedy míníte, že 
jsou takové pokusy nutné, je-li zřejmé, že děti tohoto typu 
opravdu nemohou bez rodičů přežít?“ 

„Za prvé,“ rozkládal Pecka, „nikdo si nemůže být jist, čeho 
jsou ty zakrslé zrůdy schopné… – Vždyť považte: co je nevypo-
čitatelnější než ony oslizlé kopičky líného masa opatřené savými 
hubami a stižené hrubou disfunkcí svěrače?! Jen řekněte: co je 
v prostotě sobě vlastní iracionality děsivější nad ony stvůry čer-
vovitého vzezření vyznačující se společně sdílenou fyziognomií 
slizem potřísněného nádoru?!“ S čímž se zeptal jen jakoby mi-
mochodem: „Vy máte děti, pane Květino?“ 

„Já?! – Ale kdepak! Na to já nemám čas.“ 
„Pochopitelně,“ řekl Juraj Hrot, „důležití lidé si takovou po-

šetilost nemohou dovolit.“    
„Za druhé,“ pokračoval Pecka, „i kdybychom si mohli být 

nakrásně jisti, že děti bez rodičů nepřežijí – což ovšem nemů-
žeme, neboť apriori to jisto nikdy nebude –, zbývá tu mnohem 
palčivější problém. Nebude-li totiž sdostatek ověřeno, že naše 
vakcína působí bez výjimky i na děti, můžeme se zcela oprávně-
ně obávat situace, kdy jeden z rodičů je zbytečným člověkem a 
druhý nikoli. Dejme tomu, že potomek podědí sériové číslo 
s vpravdě nulovým rozdílem pouhé přičtené jedničky. Předpo-
kládejme nyní následující: mládě je takto postiženo, avšak 
vakcína na ně neúčinkuje v důsledku našeho opomenutí – tj. 
nedostatečných testů na objektech daného typu – a jeden 
z jeho rodičů, ten zdravý, přetrvá. Místo, aby mládě po právu 
pošlo, bude tímto jediným rodičem zabezpečeno a vychováno 
v dospělého nositele. A zas tu máme zbytečného člověka, který 
se bude množit dále a dále a rozšiřovat toto ohavné a zhoubné 
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plémě. A já se ptám, přátelé: Uvážíme-li vskutku takovou situa-
ci, kam nás to vrhá?! – Odpověď zní: znovu na začátek; a já 
říkám: Ne!“ zdvihl ukazovák, pak sevřel ruku v pěst a tou 
s apartní jemností, ač přitom zároveň i s apartním důrazem, 
uhodil do stolu. „K celé věci je potřeba přistupovat mnohem 
radikálněji! Prázdnota musí být vymýcena v samotném svém 
zárodku!!! Nic a nikdo – lze-li ovšem batole, zcela postrádající 
jakoukoli známku osobnosti, vůbec nazývat ‚někým‘ – nesmí být 
ponecháno rozmaru plané náhody!“ 

„Už rozumím,“ odpověděl kancléř, na něhož se právě upíral 
Peckův až znepokojivě pronikavý pohled. „A souhlasím ve všech 
bodech.“ 

„Ano, je to skvělá úvaha,“ přidal se vlastním souhlasem 
hrabě. „Ačkoli my ji už známe. Právě proto jsem nechal obstarat 
tu zásilku.“ 

„Za což vám bude budoucí pokolení vděčit spolu se mnou,“ 
přikývl Pecka. 

„Ovšem pan Hugo by mohl chtít něco důležitého dodat…“ 
Otočili se na něho. 
Leč brunátný panďuláček se bezvládně rozvaluje 

v pohodlné židli a spokojeně pochrupuje. Z jeho blažené papuly 
vytéká dlouhá narůžovělá slina. K žádné větší argumentaci se 
očividně neměl.  

„Pan Hugo vypadá tak nevinně, když spí,“ konstatoval 
kancléř s upřímným uznáním v hlase. 

„Ano,“ musel souhlasit Pecka. „On ovšem vypadá nevinně, 
i když nespí.“ 

„Zřejmě velice ctnostný člověk, že?“  
„Jistě! Na nejvyšší míru! – Třebaže se občas neshodneme, 

nemohu proti panu Hugovi říci jediného špatného slova. Ostat-
ně, my se známe již ze studií…“ 

„Ze studií? I vy tedy máte titul? Předpokládám, že nejmé-
ně doktorský.“ 

„To nikoli, milý kancléři. Já, ani pan Hugo. Od teorie 
k praxi jsme se totiž rozhodli obrátit velmi záhy. Akademický 
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způsob je způsobem poněkud zkostnatělým. Ať už studujete 
cokoli, myslím.“ 
 „Géniové nepotřebují tituly,“ pravil hrabě Hrot na Pecko-
vu podporu. 
 „Géniovi by byl titul pouze trapným, ba co řku – dokonce 
ponižujícím, přívěskem!“ přikývl Pecka. „Nechť se oni titěrní tam 
pod námi titulují, čím je jim libo. – Vyššího člověka si však ne-
mohou vůbec dovolit posuzovat!!! Tyto ohavné skandály se 
ovšem, bohužel, dějí. A velkým výsměchem je titul zvláště, jde-li 
o génia uměleckého.“ 
 „Vy jste umělec?“ podivil se kancléř. 
 „Já jsem novým typem umělce!“ Pecka uchopil pohár. 
„Michaelangelo otesával mramor. – Já však otesám samo lid-
stvo! On vytesal neživou sochu; hezkou sice, ale co z toho? – 
Kdežto já…! Pánové,“ – významně se odmlčel a zdvihl svůj po-
hárek, ježto si patrně hodlal slavnostně přiťuknout. – „Já dám 
světu čisté dobro! Odlámu zlo z tváře světa! Narovnám zkrou-
cené torzo byvšího Edenu do původního rajského tvaru! Vrátím 
blaženost tam, kde je nyní pouze bol a strázeň! A to všechno, 
přátelé, jak z celého srdce doufám, s vaší skvělou pomocí!“ 
 Připili si. 
 „Dobrá,“ řekl kancléř po chvíli, když ona až komicky svá-
teční nálada trochu polevila. „Se mnou můžete počítat. Což jsem 
ostatně říkal Jurovi již dříve. Nyní, když jsem vás poznal osobně, 
se mé přesvědčení pouze upevnilo. A to tak, že si neumím ani 
představit, kdo by je mohl rozbít! – Řekněte mi však, prosím, 
jak konkrétně bych mohl v tuto chvíli přispět, milý pane Pecko. 
Všichni jste udělali maximum a já dosud nic!“ 
 „Dost na tom, že jste neomylně rozeznal, kudy vane vítr 
zítřků a vydal jste se v jeho směru.“ 
 „Možná. Ale přece: zdá se mi, že dokud skutečně nepřilo-
žím ruku k dílu, jako bych tu byl téměř vetřelcem. Nechci být 
pouhý přihlížející. Souhlas nestačí: já se chci plně angažovat!“ 
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 „Zřejmě by sis rád, milý Řehoři,“ usmál se hrabě Hrot, 
„co nejdříve rezervoval místo v jakémsi pomyslném nebi. Ne-
mám pravdu?“ 
 „Nikoli v pomyslném, jak to vidím já,“ opravil jej kancléř, 
„nýbrž v docela skutečném! – V nebi na zemi! Ostatně tak stojí i 
psáno, nemám pravdu?“ 
 „Aha, podívejme! V souvislosti s tímto náboženským mo-
tivem jsme o naší věci dosud ani neuvažovali. Viďte, pane 
Pecko? – Nebe na zemi. Co tomu říkáte?“  
 „Pouhá metafora,“ mávl rukou Pecka. „Třebaže značně 
trefná. Ale takových lze kupit stovky… – Avšak k věci.“ Otočil se 
na Květinu: „Myslím, že bude nejlépe, podržíte-li své bohulibé 
nadšení do pátku, milý příteli. Tehdy se totiž scházíme pravidel-
ně všichni a tehdy se odehrává to nejdůležitější. S jen maličkou 
nadsázkou lze říci, že pátky jsou motorem onoho skvělého vla-
ku, jenž veze svět k jeho zářné budoucnosti. – Dokud nejsou 
všichni přítomni, můžeme dělat jen málo a skutečně není potře-
ba, abyste tu marnil svůj jistě velice drahocenný čas.“ 
 „Zvláště se nemohu dočkat, až se seznámím s vašimi 
proslulými vědeckými přáteli! Profesora Bradova jsem jednou 
zahlédl při přebírání Mengeleovy Ceny. Ovšem doktora Eso 
znám dosud pouze z vyprávění. Skutečně je to takový podivín?“ 
 „Jak se to vezme…,“ chopil se slova hrabě.  

Načež se diskutovalo v duchu poněkud volnějším. Hrabě 
servíroval jednu zábavnou historku za druhou: nejen o doktoru 
Esovi, nýbrž tak vůbec humorné kousky z dějin celého Pátečního 
klubu. Ostatně ne vždy byla činnost Klubu tak dobře organizo-
vána a v počátcích to bývalo i dosti divoké: někdy hotová 
švanda a bžunda k popukání!  
 Pánové se velice bavili. Jejich smích záhy probudil i Huga, 
jenž na to chytil druhý dech, a pilo se a hodovalo až do ranních 
hodin. 
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 Takové veselení jemných pánů, to je věc moc pěkná. Ale 
jak je na tom Tumpach? – Hůře, prozraďme si; ač to nikoho 
nemůže překvapit.  
 Vprostřed noci sám pod otevřenou oblohou, zdoláván 
vichrem a deštěm: těmi, o nichž nemohli mít pánové v teplíčku 
Hrotovy hodovní síňky ani ponětí.  

Chudáček hlupáček. Prochlazen, hladov a unaven. To tře-
tí dokonce natolik, že usnul za chůze. 
 Takto spě, sešel Tumpach z cesty a během doby, co se 
mu nějaký ten líný ušmudlaný sen sotva stačil urodit, přibyl do 
černého lesa. Tupá postava s hlavou svěšenou kráčí mezi 
masivními kmeny a zlověstný měsíc na ni pomrkává co chvilku, 
kdy mu to široširé koruny zrovna dovolí (prvně se musel ovšem 
dovolit mraků, aby ho nechaly aspoň na chvíli vykouknout – 
taky to nemá tak snadné). 
 Tumpach chrní, když tu najednou: Žbuch! – Nebo spíše: 
Ponk! (Zvuk je to totiž zřetelně dutý.) 
 Krysa polekaně hvízdne a Tumpach se probudí. Na hlavě 
má bouli, že by mohl na výstavu, a sotva na píď před očima se 
mu rozprostírá drsný a pevný kmen stromu. Tumpach se ujistí, 
zda jde vskutku o strom a nikoli o něco, co ač třeba od stromu 
zhola k nerozeznání, ve skutečnosti stromem není. Když je spo-
kojen s výsledkem testu, zamyslí se nad celou věcí poněkud 
šíře, aby následně uzavřel: „Aha! Takže teď vůbec nevím, co se 
se mnou děje.“ 

Zamyslil se ještě jednou. Snažil se tak úpěnlivě a tuze, až 
mu cosi ušlo (nikoli ovšem na rovině psychické, nýbrž přímo na 
rovině duchovní; třebaže „duchovní“ ve smyslu silně tělesném), 
a konečně povídá: „Už to mám! Zřejmě jsem rybařil a nepřišel 
za mnou žádný chlupáč, který by mně řekl: I ty jeden kuliferdo, 
že já tě plácnu přes ten tvuj vyšpulenej zadek! Hmm, škoda.“ 

Chvíli mu bylo líto, že nedostal k svátku chůdy, ale nako-
nec si vzpomněl, že je vlastně dostal, akorát neví jestli.  
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 „Dal bych si bonbón,“ řekl. Takto se u něho totiž proje-
voval hlad. A vysmrkal se do rukávu. (Tak se u něho 
projevovalo mnoho různých jiných věcí.) 
 Poradil se se svým kouzelným náhrdelníkem, jak to občas 
ve chvílích nouze dělával, a ten mu pověděl, že musí zpátky na 
cestu. Rovněž byla krysa od té dobroty, aby mu pacičkou ukáza-
la směr. Ona neusnula a byla čilá po celou tu dobu, kdy si 
Tumpach tak slabošky pospával.  
 „Máš pravdu, ty můj poklade! Musím se víc snažit! Žádný 
odpočinek, dokud své kamarády nenajdu!“ 
 Vyrazil ve směru, jímž pacička kázala. Ledva však udělal 
nějakých pět kroků, zase už: Žbuch! a tentokrát opravdu žbuch 
– případně ještě Šplouch! či Plesk! Poněvadž nenarazil do stro-
mu, nýbrž nyní docela usnul a upadl do studeného řídkého 
bahna. 
 Měsíc znuděně odvrátí svou bledou tvář od onoho plytké-
ho výjevu a krom bahna Tumpacha zalévá ještě 
neproniknutelná tma.  
 Nejvyšší čas opět jej opustit.  
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Úterý. Za pět minut dvanáct. Čas k obědu. 
Pan Pecka postává na obvyklém místě v podloubí nově 

zbudovaného orloje na samém Náměstí Říše. Trpělivě vyčkává 
příchodu svého společníka. Než pan Hugo dorazí, bude Pecka 
zřejmě nad čímsi hloubat – ba pravděpodobněji nad ČÍMSI 
(Pecka totiž nikdy nehloubá nad něčím fádním či přízemním; 
každá jeho myšlenka je VELIKÁ, až se jeden diví, že mu z toho 
ta fešácká hlava nepraskne) – a sotva jej tedy zamrzí ono kra-
tičké čekání, které je vždy nutné, má-li se dostatečně 
předcházet tomu, aby se patologicky citlivý pan Hugo někdy 
náhodou nenadál kolegovy nedochvilnosti a skrze to možná do-
cela smrtelného šoku. 



 56  

Pár minut uteče velmi lehko a hle: tam na druhé straně 
náměstí, panďuláček jako z pohádky (průměrný člověk by tako-
vou dětem nevyprávěl, pan Pecka jistě ano): zavalitý, malinký, 
spíše širší než vyšší, k tomu zas ty jeho brýle, trapný klobouček 
– třebaže drahý k neuvěření – a za jeho širokou krempou dvě 
povadlé kytičky. Svou kabelku Hugo pochopitelně nezapomněl. 
Tu Hugo nikdy nezapomíná. Ostatně: zapomíná Hugo vůbec 
někdy něco? – O tom by Pecka silně pochyboval. Lajdáctví je 
nepřípustné. 

Za dvě minuty dvanáct. Už je vidět i typická růž 
v Hugových tvářičkách. Pan Pecka Huga občas podezříval, že si 
je líčí. Představil si jej s dámskou pudřenkou a malinkým zrcát-
kem, do jakého by se mu celé ty rozplizlé líce nemohly ani vejít, 
a málem se rozesmál: absurdní představa! Proto však ještě ne 
nereálná. 

Za minutu dvanáct. Pecka ví přesně, co bude následovat. 
Ještě tak osm, devět, možná deset kroků a pan Hugo z vnitřní 
kapsy vyndá své dokonale přesné hodinky – jak právě učinil –, 
následně přizpůsobí rychlost svých kroků zbývajícímu času – zdá 
se, že mírně zrychlil –, aby se nakonec zastavil půl druhého me-
tru před Peckou přesně ve chvíli, kdy se ozve tiché cvaknutí a 
vteřinová ručička jeho časoměru ukáže dvanáct hodin. Pan Pec-
ka se nijak nepozastavoval nad tímto Hugovým rituálem; za ta 
léta se naučil brát svého druha takového, jaký je (tedy jakožto 
duševně chorého). Pouze škoda, že i orloj nevykazuje takovou 
přesnost jako Hugo, potažmo jeho hodinky: s úderem mohut-
ného zvonu by byl Hugův dokonale načasovaný příchod o 
mnoho působivější. „Zdravím vás, příteli!“ 

„Krásné poledne, milý Hugo!“  
„To vskutku je. Tak jasné poledne už dlouho nepamatu-

ji.“ Hugo vrátil svůj bezchybný časostroj zpět na místo a oba 
zamířili uváženým krokem do uličky, která je měla přivést 
k jejich oblíbené luxusní restauraci. 

„Ano, v poslední době bylo spíše sychravo než slunečno,“ 
pokračoval Pecka v nezávazné konverzaci i za chůze.  
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„Tak, tak… ještě do včera nezbývalo než se krčit pod 
střechou a hle: dnes by člověk pro všechno to slunce bezmála 
nejraději celý den skotačil před prahem.“ 

„To bychom ovšem museli bydlit spíše kdekoli jinde, ne-
myslíte? Však všechny ty davy táhnoucí se nepřetržitě zrovna 
před vaším prahem by vás – jak myslím já – ukrátily o veškerou 
jarost, již by vám byl onen sluneční svit mohl kdy přinést.“ 

Na vysvětlenou: oba naši hrdinové – třebaže misantropo-
vé k pohledání – bydlili paradoxně v samém centru města, kde 
koncentrace lidu (rozuměj tedy: chátry) byla nejvyšší. Svůj dů-
vod to ovšem má a je to důvod po čertech pádný: jinde by 
bývalo bylo bydlení levnější, pročež by pochopitelně pravých 
jemnostpánů nebylo hodno. 

„Jistěže před mým prahem skotačit nelze; samozřejmě 
jsem žertoval,“ odpověděl Hugo, ač ne zvlášť vesele. „Těch da-
vů jsem si vědom – a snad jen vy dokážete pochopit, jak palčivě  
jsem si jich vědom!“ 

„Jistě. Není nic horšího nad pach davu. – Nic nesmrdí de-
likátnímu čichu hůře než prostý kmán na procházce se svou 
nanicovatou rodinkou!“ 

„Takový turista například,“ ušklíbl se Hugo. 
„Ano, ano, například,“ odpověděl Pecka zcela vážně. „A 

víte, co je úplně a ze všeho nejhorší?“ 
„Netuším,“ odtušil Hugo. „Ale těším se, až se to dozvím.“ 
„Nu, nebudu vás napínat, příteli Hugo, a s radostí vás 

hned oblažím svým názorem: tedy, zdaleka nejvíce nejhorší…“ 
„‚Zdaleka nejvíce nejhorší‘?“ přerušil jej Hugo. „Poněkud 

diskutabilní výraz…“ 
„Já vím. Věřte ale, že v tomto případě se ukáže být zcela 

adekvátním.“ 
„Tedy pokračujte, prosím.“ 
Načež Pecka nejen pokračoval, nýbrž tuto svou myšlenku 

i docela dokončil. „Zdaleka nejvíce nejhorší ze všech veřejných 
pouličních výjevů je mladá matka s kočárkem,“ řekl. 
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„Pokud v něm veze haranta, přesaďme ji rovnou do ka-
tegorie ‚absolutně nejhorší‘ a ušetříme si štrapáci s podobně 
šroubovanými výrazy,“ zachechtal se Hugo. Peckovu averzi 
k dětem hraničící s posedlostí znal odedávna… Což nepřišla i 
včera ke slovu?! Vlastně přicházela ke slovu neustále. – Hugo ji 
však sdílel jen naoko. Třebaže Peckovi by to nepřiznal za nic na 
světě, jemu připadaly malé dětičky neskutečně roztomilé. Po-
chopitelně se za to musel stydět i sám před sebou. 

„Povím vám jeden děsivý příběh, Hugo. Ne tedy, že bych 
vás chtěl strašit, můj milý – spíše tak, řekněme, odstrašit.“ 

„Díky, to bude určitě užitečné.“ 
„Samozřejmě. Jen se pokusím nezacházet do přílišných 

podrobností – vždyť jdeme-li stolovat, není jistě vhodné kazit si 
chuť přílišnou řečí o ohavnostech.“  

Kdesi za nimi se rozezněl orloj. Hugo vytáhl hodinky z 
kapsičky a – napůl pohoršeně, napůl pobaveně – zavrtěl hlavou. 
Pak se vrátil k tématu: „Já něco snesu. Bez okolků klidně mluv-
te.“ 

I přesto si raději vylovil cigaretku ze své brašny. 
„Tedy poslouchejte,“ začal Pecka, „vzpomínám si, kterak 

mne jednou zastavil jeden můj starý známý. Dlouho jsem jej 
neviděl a rád jsem s ním tedy nějakých pár slov ztratil: je to 
slušný člověk, tak proč ne, říkal jsem si tehdy. Ovšem: jaký to 
omyl! Měl jsem se mít na pozoru! Ten muž byl toho času již že-
natý a co horšího: byl právě čerstvým otcem!“ 

Hugo si zapálil cigaretku. „To je skutečně politováníhod-
né. Tím to ovšem ještě nekončí, viďte?“ 

„Bohužel nikoli, příteli, třebaže pokračování je navýsost 
smutnější. Ten darebák mne totiž zavlekl do pasti: hned za ro-
hem čekala jeho choť! Kéž bych byl tehdy prozřetelnější! Ale to 
víte, od starého přítele jsem tak podlý úskok nečekal.“ 

„Nerozumím,“ potáhl Hugo ze své cigaretky. „Proti ženám 
přece nic nemáte. Mnohokrát jste mne ubezpečoval – jak slovy, 
tak činy –, že ženy vám jsou dokonale lhostejné. – Něco mi 
uniklo?“ 
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„Snad jen to, co jsem zatím nezmínil. – Totiž: ona 
s sebou tehdy měla kočárek!“ 

„U psa! To je ovšem jiná,“ zvolal Hugo poděšeně. „A 
předpokládám, že jste byl nucen dovnitř nahlédnout.“ 

„Předpokládáte vždy to nejhorší, že?“ ušklíbl se Pecka. 
„Inu, sám víte, že je to tak nejlepší,“ pokrčil Hugo svými 

tukovými ramínky. 
„A nemýlíte se,“ pokračoval Pecka zdrceně. „Skutečně 

jsem byl přinucen do těch uslintaných peřinek nahlédnout. Udě-
lalo se mi mdlo z toho pohledu, ale co víc: dokonce jsem musel 
poslouchat zvolání typu ‚podívejte, jak je krásný, pane Pecko! to 
je náš šikovný chlapeček! naše chlouba! no řekněte, není nád-
herný?!‘ – Div, že se ti dva ubožáci ze všeho toho rozplývání 
nerozplynuli docela!“ 

Hugo se zasmál, Pecka jej však zpražil tvrdým pohledem 
– jemu ona vzpomínka nijak zvlášť vtipná nepřišla. Spíše ji vlekl 
svým delikátním živůtkem jako tíživou noční můru, která se co 
chvíli tak neodbytně vrací – toliko aby jej drásala a trýznila. 

„Promiňte,“ omluvil se Hugo, přestože se stále nepatrně 
ušklíbal. „Rád bych věděl, co jste na taková zvolání odpověděl.“ 

„Víte, že už si ani nevzpomínám? – Jistě jsem se zachoval 
podle očekávání, patrně jsem jim všechno jednoduše odkýval a 
možná jsem se i poněkud toporně a nepřesvědčivě pokusil při-
dat k dobru nějakou prázdnou a ohavně omšelou frázi z těch, co 
se v takovou chvíli obyčejně přidávají. Jen aby mne už nechali 
odejít!“ 

„Chválil jste jim, co se dalo – zatím jste si ovšem myslil 
svoje…“ 

„Přirozeně. A co jsem myslil, to už si náhodou pamatuji 
dobře. Vím, kterak jsem se celou dobu podivoval nad tím, jak 
může někdo něco tak slizkého, olysalého, nevkusně růžového a 
hanebně vřískajícího veřejně prohlašovat za svou chloubu. To 
mi bylo zhola nepochopitelné – a nechápu to ani dnes.“ 
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„Většina lidí je slepá a tupá. Sám o tom přeci neustále 
hovoříte. Proč potom žasnout, mají-li takoví lidé odpudivé za 
krásné a naopak?“    

„No dobrá. Ale něco tolik odpudivého?! Něco tak očividně 
odpudivého?!! Něco tak zakrněle opičího, ba až famózně ne-
stvůrného?!!“ – Pecka si povzdechl. „Všední svět je mi 
dokonalou záhadou, pane Hugo. Svou moudrostí jsem se prů-
měrnému člověku odcizil tolik, až se mi tento stal zhola 
nepochopitelným.“ 

„Vzácná chvíle!“ zvolal Hugo. „Slyšet vás, kterak přizná-
váte, že cosi nechápete…“ 

„Přiznávám.“ Pecka jakoby unaveně a velice smutně svě-
sil svou hlavu, divže mu z ní nespadl jeho fešácký klobouk. „Ale 
přiznávám to pouze vám, můj nejmilejší. A z celého srdce dou-
fám, že si to necháte pouze a jen pro sebe.“ 

„Jistě, příteli,“ řekl mu Hugo s bezmála slavnostní váž-
ností. „Vy víte, že na mne se můžete vždycky spolehnout.“ 

Dále kráčeli v tichu. Hugo pokuřoval a blažil se myšlen-
kou, jaké důvěry se mu ze strany jeho skvělého přítele právě 
dostalo, zatímco pan Pecka nemohl dostat z hlavy onen kata-
strofický výjev: růžové peřinky, sliny, růžová kůže, zase sliny, 
další růžová kůže: přehnutá, svraštělá, slizká; a sliny…; pak cosi 
jako zakrnělé oko, něco jako zub, napodobenina vlasu, a tu: 
hustý hlen, řídký hlen, prostý hlen, hlen a k tomu zas růžová 
kůže, a pak, hlen, hlen, hlen, hlen, pozůstatek zvratků, hlen… 
atd. pořád dokola. Nicotný smotek vlhce masité růžové zhola 
nerozeznatelný od tisíců, miliónů, ba miliard jiných – docela bez 
identity, bez ducha… absolutně zbytečný, k ničemu; nekrytý 
poukaz na budoucí něco, které však povždy zůstane budoucím, 
ba marným, má-li člověk zůstat člověkem. Pecka navíc podezří-
val všechny čerstvé rodiče z mnohého pokrytectví a domníval 
se, že kdyby bylo děcko kdykoli během prvních dnů zaměněno 
za jiné, ani matka by na to nepřišla. A konečně, pokud jde o 
onu tak halasně proklamovanou šikovnost, každý hlupák přece 
ví, že nemluvně neumí nic většího než odpudivě vřískat, cumlat, 
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sát, vylučovat, obtěžovat, páchnout a vypadat obludně – na 
takové odhalení člověk ani zdaleka nemusel být kritickým mysli-
telem Peckových kvalit. 

„Není vám špatně, příteli?“ zeptal se Hugo starostlivě. 
„Eh?“ 
„Nějak jste zezelenal.“ 
„Aha… – Děkuji za váš zájem, ale to nic není. Možná 

jsem si cosi představil příliš živě. Už toho raději nechám.“ 
„Dobrá. A víte co? Já měl také přítele, jemuž drahá polo-

vička povila dítko.“ 
„Zadržte! Toho už bylo dost! Mluvme o něčem jiném, 

snažně vás prosím.“ 
„Neunáhlujte se, milý kolego. Tohle musíte slyšet! Ono 

totiž to dítko bylo – ha, ha, promiňte, je mi tak do smíchu, že to 
těžko vyslovím – ono bylo totiž tak nějak, ehm – ha, ha, háá – 
inu, zkrátka bylo… Che che! …“ 

„Neprotahujte to, prosím! Samou zvědavostí ani nedý-
chám.“ 

Když se Hugo vychechtal do sucha a kapánek se zklidnil, 
pravil: „Promiňte. Nebudu vás napínat. Zkrátka a dobře, to dítě 
bylo mrtvé.“  

„Vskutku!? Narodilo se jim mrtvé dítě? – Šťastní to lidé!“ 
„Mrtvé dítě, ano. Ale kdyby jedno! He, he…– Jak si teď 

vzpomínám, ona to byla dokonce dvojčátka!“ 
„Ha! Vidíte?“ zbystřil Pecka. „Takové jsou cesty páně! 

Vezme-li někde, jinde zas přidá. – Mrtvé, ale aspoň dvě. Někdo 
má sice živé, zato však pouze jediné. Vesmírná rovnováha, pří-
teli!“ 

 „Souhlasím: je to skvěle zařízeno – v posledku Pán na-
děluje každému stejně.“ 

„Dobrá…“ Pecka zatočil svou holí. „Ale nechme už žertů a 
zkuste uvážit tohle: o kolik lepší by svět byl, kdyby se všechny 
děti rodily mrtvé.“ 
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„Rozumím! Ušetřilo by se mnoho starostí. Neřkuli financí. 
Ano: vždyť za takových okolností by si mohli dovolit velkou a 
spokojenou rodinu i ti nejchudší! A navíc…“ 

„Nenamáhejte se, příteli,“ jemně jej zarazil Pecka, „výho-
dy něčeho takového jsou totiž zhola nespočetné!“ 

Hugo se smál. Když se ovšem podíval do strany a vzhůru, 
zjistiv, že Peckova tvář je zcela vážná, veškerého úsměvu pros-
tá, jeho úsměv mírně povadl.  

Naštěstí bylo tehdy nasnadě opustit ono roztodivné téma, 
ježto Hugo mohl již zvolat: „Podívejme – zdá se, že vše jde pod-
le plánu: Kýchlův obrněný vůz!“ 

Před luxusním pohostinstvím páně Mako Malíka, do ně-
hož pánové právě mířili, byla zaparkována supermoderní (ne-li 
dokonce superpostmoderní!) obrněná limuzína druhého nej-
vyššího vojenského předáka Říše, arcimaršála Edmunda Kýchla, 
pravé to ruky samotného Vůdce (třebaže takových pravých ru-
kou měl Vůdce více než jednu). 

„Výborně,“ přikývl spokojeně Pecka. „Byť občas má pan 
Kocour až nepřijatelně nejemné chování, očividně je na něho 
spoleh.“ 

„Pokud zpracoval maršála skutečně tolik, jako se nedáv-
no chvástal, pak klobouk dolů!“ řekl Hugo. 

„Nevadí; neudělal-li to Kocour, učiníme tak my. Nejdůle-
žitější je, že Kocour díky svým známostem vyjednal tuto 
schůzku. Má-li maršálek alespoň špetku sluchu a maličkou špe-
tičku rozvahy, jsem přesvědčen, že jsa vystaven našim 
argumentům, bezvýhradně přikývne ke spolupráci.“ 

„Věříte si, pane Pecko. – Jako vždy, viďte?“ 
Pecka neodpověděl, pouze se mnohoznačně ušklíbl. 

Smekl svůj klobouk a společně s hůlkou jej podal slizce se uklá-
nějícímu pupkáči, který své vzácné hosty již očekával u dveří. 
Hugo mu podal klobouček svůj a jako velkorysý bonus i zpola 
dokouřenou cigaretku. 

„Vše je připraveno k vaší nejvyšší spokojenosti, ctění pá-
nové,“ dýchavičně se poklonkoval Mako Malík a jeho prasečí 
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očka se lepila k zemi. „V mém nejlepším sálku vás již očekávají 
vaši kolegové. Osobně se postarám, abyste nebyli rušeni, mí 
nejvzácnější hosté!“ 

Gentlemani mu nevěnovali jediný pohled. Peckovi ovšem 
neušlo, že se ten podbízivý chudáček topí ve svém sliznatém a 
jistě přemnoho slaďoučkém potu ještě o poznání víc než ob-
vykle. Nebylo těžké uhodnout proč. Však někdo tak význačný 
jako maršálek Kýchl byl Malíkovým hostem jistě poprvé. 

Huga zřejmě napadlo totéž. Aby Malíka pozlobil, řekl: 
„Prokázali jsme vám nesmírnou čest, když jsme svého přítele 
Edmunda pozvali zrovna k vám, milý Mako. Doufáme tedy, že 
se dnes vskutku překonáte!“ 

„Služebníček, vážení pánové, pokorný služebníček,“ ne-
přestával se Malík uklánět, couvaje přitom, aby hosty uvedl ke 
stolu. „Polívčička už se ohřívá. Dnes si opravdu pochutnáte, jako 
že se Mako Malík jmenuju! – Dovolil jsem si připravit nadívanou 
husičku s křehoučkým mandlovým zábalem a k tomu voňavé 
bramborové placičky a nejvýtečnější slaďoučko-kyseloučké ze-
líčko. Vybraná pochoutka, za to ručím!“ 

„A drahá, doufáme!“ 
„Ano, ano, pro vás velmi, velmi drahá, mí nejvzácnější a 

nejbohatší hosté! Velmi!“  
„Jen aby!“ Hugo byl vskutku náročný zákazník. Malík se 

ukláněl až k zemi a koktal, že ze sebe vydá všechno.  
Pánové mohli pouze doufat, aby to nemínil doslovně. 

 
 

13 
 
 Zatímco se budou čtyři úžasní gentlemani nejvřeleji vítat 
a vzájemně častovat nejvybranějšími společenskými frázemi, 
zažije Tumpach nevídané dobrodružství, které si nesmíme ne-
chat ujít. 
 Bloudě rozlehlými lesy a hledaje cestu k cestě narazí na 
jakousi neumětelsky vystavěnou stromovou chalupu. Rád by ji 
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minul úctyhodným obloukem, poněvadž se bude obávat, aby 
v takové chaloupce nebydlila odporná a zlovolná ježibaba 
(s takovou se nechtěl dostat do křížku). Ovšem protože je 
hloupý jak to poleno a možná ještě více, splete si oblouk 
s přímkou, a tudíž jde přímo – což dokonce tak, až do chajdy 
vrazí. „Uh! Já asi narazil!“ rozpozná tehdy bezmála chytře. 
 „Héj! Co je?! Co to tady tak smrdí?!!“ ozve se zevnitř cha-
trče hluboký hlas. Pokud je to ježibaba, pak zřejmě opačného 
pohlaví, než by jeden čekal. Tumpach ovšem vůbec nevěděl co 
čekat, jelikož Tumpacha nelze považovat za jednoho, nýbrž stě-
ží za půl-jednoho – anebo ještě mnohem a mnohem méně, 
přinejmenším co se intelektuelní obdařenosti týče –, a tak ho to 
nepřekvapilo. 
 „Dobrý den, stařenko,“ pozdravil velkého a až na silné 
ochlupení a vous docela nahého chlapa. 
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 „Pana Mária!“ vyhrkl stařenkochlap, tiskna mohutnými 
prsty mohutný nos. „Co seš vůbec zač, nějakej debil nebo co?! 
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Odkud si utek?! No tak! Mluv, než ti tu tvou tupou makovici 
rozmlátim lesnim kamenem!“ 
 „Mé kamarády někdo asi omylem odnesl a já je asi omy-
lem hledám,“ prozradil Tumpach. 
 „Hm…, takže opravdu jsi debil, viď?“ přikývl chlapák. 
„Vážně bych ti nejradši tu tvojí nemytou palici hned rozmlátil na 
kaši. Ne nadarmo mi kdysi přezdívali ‚Rozbíječ-hlav-kamenem-
kterej-našel-v-lese‘. Ale víš co? To bejvávalo. Starý časy už ni-
kdo nevrátí… Dokonce ani kamenem z lesa. Hm, dneska je holt 
jiná doba a i já jsem jiný. A když už jsem se jednou dal na to 
pokání a poustevničení, možná bych měl začít i s nějakým tím 
soucitem. Koneckonců, když tě tak pozoruju, tak pochybuju, že 
bych mohl vůbec někdy někde narazit na politováníhodnější a 
potřebnější hovado. Byl bych tě i pozval k sobě do příbytku, ale 
to bys nesměl tak ukrutánsky smrdět. – Takže to uděláme tak: 
počkáš chvilku tady, já ti donesu něco k jídlu a sníš si to někde 
hodně daleko odsud. Určitě máš veliký hlad…“ 
 „Já nevím,“ přiznal Tumpach.  

„Možná bych si dal bonbón,“ napadlo ho potom. 
 „Moment,“ řekl chlap a zmizel ve své chajdě. Jistou dobu 
se tam všelijak štrachal. Tumpach poslušně vyčkával. Tekly mu 
nudle. Naštěstí pouze z jeho vlastního nosu, a tak si je mohl 
lehko utřít do rukávu.6 
 Snad byl Tumpach do určité míry zklamán, vynořil-li se 
nakonec chlap nikoli s bonbónem, nýbrž s ošatkou plnou čer-
stvého pečiva, nějakých uzenin a pořádného kusu sýra. 
Nepodivil se ale, jakže chlap všechny ony věci v pustém lese 
sehnal; vždyť to bylo více než jasné: ježibaba (za kterou jej 

                                                 
6 Na vysvětlenou: Tumpacha už delší dobu k smrti děsila sofistikovaná myš-
lenka, že by mu jeho nudle mohly začít vytékat z cizího nosu, což by byl 

pochopitelně obrovský problém; zvláště tehdy, pokud by ten člověk, kterému 
by jeho nudle tekly, byl odněkud zdaleka, pročež by za ním musel Tumpach 

každou chvíli namáhavě dojíždět. – A třeba si sami promyslete, jaké další 

lapálie to s sebou nese! Náš fouňa přišel všeho všudy na tuhle jedinou, ale i 
ona stačila, aby se polekal až běda. 
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přestat považovat chyběl jakýkoli podstatnější důvod) si takové 
dobroty lehko vykouzlí! A inu, třebaže ne za bonbón, přece 
Tumpach za proviant pěkně poděkoval byv tím navíc zlehýnka 
poučen, že kromě zlých existují i ježibaby dobré a prospěšné – 
dodnes slýchal totiž pouze o tamtěch. „Děkuji pěkně, hodná 
stará paní,“ řekl. 
 „Však taky máš zač, ty jelimane,“ řekl mu nahý chlupáč 
na oplátku. „Nejradši bych ti k dobru ještě párkrát přerazil hnáty 
tam i zpět nebo aspoň přehnul páteř do pravýho úhle, čím by 
ses třeba zázračně spravil, dal-li by bůh; ale nejsem si jistej, 
jestli se to shoduje s novým ctnostným a tuze nenásilným údě-
lem, co jsem na sebe vzal.“ 
 „Údělem, babičko?“ podivil se Tumpach tomu neznámé-
mu slovu a naklonil hlavu ke straně. 
 „Víš co, hošku? – Radši už běž,“ poradil mu chlapák dů-
razně, „než se pod tíhou bezprostředního dojmu ta moje 
nejistota ujistí ve směru, kterej ti nebude ani malinko milej.“  
 Než Tumpach neučinil ničeho moudřejšího, ačli že pravil 
se vší upřímností tuplovaného vola: „Asi jste velice moudrá sta-
řenka, stará paní, protože vůbec nechápu, co povídáte.“ 
 Chlapova široká zarostlá tvář nabyla kromobyčejného 
výrazu, který mohl značit jedno z následujícího: buď Tumpach 
dostane šeredně přes hubu nebo mu poustevník vrchovatě po-
žehná – a obojí proto, že v Tumpachovi nyní spolehlivě 
rozpoznal ještě většího blba, než s jakým se až doposud domní-
val mít tu čest. 
 Štěstěna našemu hrdinovi zjevně přála i tentokrát, neboť 
poustevník si nakonec pouze rezignovaně povzdechl a na kratič-
kou chvilku zapadl zpět do své chajdy, aby záhy mohl přiložit do 
Tumpachovy ošatky další šišku trvanlivého voňavého salámku a 
zazátkovanou láhev jakéhosi moku. „Takovým, jako seš ty, se 
holt musí pomáhat,“ vysvětlil mu. „Ale teď už honem vypadni, 
nebo tim smradem dočista pojdu. A jestli se chceš z těch lesů 
vůbec někdy vymotat, drž se tohohle směru.“ 
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 Tumpach se uklonil, ještě jednou kouzelné babičce pěkně 
poděkoval, otočil se a s ošatkou plnou dobrot vyrazil naznače-
ným směrem.  
 „Pokavaď můžu bejt nápomocen ještě jinak…,“ volal za 
ním dobrý poustevník a Tumpach se zvídavě otočil, „…tak tu 
krysu si sundej nebo si ji aspoň povol, než se udusíš, ty pako.“ 
 „Aha,“ odpověděl Tumpach svým typicky – z netypického 
důvodu ovšem – přiškrceným hlasem. „Ale já nevím, kde ji mám 
hledat. Já napřed musím najít svoje kamarády.“ 
 „Žehnej ti bůh, ať je najdeš. A taky se poohlídni po troš-
ce rozumu.“ Na to se poustevník co nejrychleji ztratil ve svém 
stromovém srubu, jehož dveře kdyby bývaly byly opatřeny zám-
kem, toho času by jistě cvakl co možná nejvíckrát.   
 

 
14 

 
 „Na rovinu, pánové. Jde mi pouze o to, aby umírali lidé.“ 
 Arcimaršál Edmund Kýchl byl monstrózní postava. Hrud-
níku třikráte širšího, než je u člověka obvykle k vidění (jen díky 
tomu se mu tam vešla ta nespočetná vyznamenání za stateč-
nost a válečné zásluhy), šíje a ramen zcela býčích, rukou jak 
továrních kladiv a hlavy šišaté, přesněji kuželovité: mozkovna 
byla uzoučká; čím blíže krku, tím se však hlava rozšiřovala. Což 
dokonce tak, že brada (po vojensku perfektně oholená, do-
dejme) působila svou šíří docela nelidsky. Nebyl to pohledný 
muž a očička měl tak malá, že by je jeden neviděl nebýt toho, 
že aspoň jedno z nich zvětšoval okulár s řetízkem vedoucím 
kamsi na prsa (trochu to připomínalo Hugovy závěsné hodinky, 
ovšem ty byly i s řetízkem zlaté, zatímco maršálek dával před-
nost obroučce z matného jaspisu a řetízku z lesklých diamantů). 
 „Málokdy mi jde o něco jiného,“ dodal maršálek a jeho 
široký spodní ret se přitom ohavně zkroutil odhaluje tak řadu 
ostrých, jakoby žraločích zubů (samozřejmě úsměv). Maršálek 
hovořil na svou úctyhodnou velikost překvapivě tiše. Navíc se 
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zdálo, že mu každé slovo působí jistou nesnáz, ne-li bolest. 
Snad za to mohlo nějaké zranění. Přes půl toho titánského krku 
se totiž táhne děsivá jizva. 
 „Zdá se tedy, že máme velmi společné zájmy,“ odpověděl 
Pecka prostě. 
 „Ano, jistě si budeme skvěle rozumět,“ pravil také Hugo a 
pokusil se maršálkovi vrátit úsměv.    
 Kýchl se nepatrně zaklonil a jeho pitoreskní hlavička se 
ztratila ve tmě mimo dosah svící, které jim Mako Malík na stůl 
připravil (vždy totiž trvali na místnosti bez oken).  

„Já nepotřebuji nové přátele,“ ozvalo se ze tmy nad mo-
hutnýma prackama nacpanýma v rukávech slavnostní uniformy 
ohrnutých k loktům – nad prackama, jež tížily stůl, až bylo 
s podivem, že dosud nepraskl. „Jen slabí lidé potřebují mnoho 
přátel.“ 
 „Pan Hugo jistě nemyslil zrovna přátelství, maršálku. On 
se totiž často vyjadřuje nedostatečně,“ řekl Kocour v pro něho 
zcela typické snaze být pověstnou střepinou v zadku každému, 
kdo se jen trochu namane. Hugo sice zrudl a zaťal své malé 
pěstičky, až vypadaly jako špekové knedlíčky, nadto však ničeho 
neučinil. „Pan Hugo mínil,“ upřesňoval Kocour, „že si budeme 
rozumět ve společném podniku.“ 
 „Jak jsem řekl. Bude-li dost mrtvých…,“ 
 „Chtěl byste to v číslech?“ zeptal se Pecka věcně. 
 „To by bylo skvělé! Beztak lidé nejsou než čísla.“ Hlavěn-
ka s kraťoučce střiženými ustupujícími vlasy se dychtivě 
vyklonila zpět do světla a víčko za monoklem vzrušeně mrkalo. 
 „Bohužel,“ pravil Pecka, „počty to budou tak obrovské, že 
je nelze odhadnout s velikou jistotou.“ 
 „Hm…,“ vrněl Kýchl, „to není tak špatná zpráva, zdá se. 
Ale přece jen, chcete-li mou pomoc, musím mít alespoň nějaká 
data. Za mlada jsem se po hlavě pouštěl do lecčeho naslepo; 
léta v úřadu mi však vštěpila jisté úřednické postupy.“ 
 „Rozumím. Koneckonců ani my nejsme příznivci hazar-
du,“ přikývl Pecka. „Dobrá. Prozradím vám tedy výsledek 
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výpočtu, jenž vychází z ověřených vědeckých hypotéz profesorů 
Bradova a Esa.“  
 Tu by se Pecka hlasitě zasmál nebýt jen jeho dokonalého 
sebeovládání – maršálek totiž reagoval zcela podle očekávání: 
jakmile uslyšel termíny typu „vědecké“, „ověřené“, „profesoři“, 
ihned docela překlopil svůj výraz z podezřívavého do polohy 
„připraven spolknout cokoli“.  
 Načež mu Pecka velmi potichu sdělil jisté numero. 
 Chvíli bylo hrobové ticho. Nikdo ani dezertním příborem 
necinkl. Maršálka to, co slyšel, očividně ohromilo. „Rozuměl 
jsem správně?!“ 
 Pecka číslo zopakoval a Kýchl musel dlouho studovat jeho 
tvář, aby zjistil, nežertuje-li. 
 Konečně se otočil na Kocoura: „Je to možné? Ručíte za 
to, příteli?“ 
 „Peckovi můžete věřit, milý Edmunde. Jeho zájmy se sku-
tečně do nejvyšší míry shodují s vašimi.“ 
 „To je ovšem neuvěřitelné!“ zvolal Kýchl a značně poo-
křál. Jeho dosud tak bledá tvář získala výraznou barvu. „To se 
musí zapít! – Vrchní!“ 
 „Znamená to tedy, že máte zájem?“ 
 „Chcete slyšet dojemný příběh?“ zeptal se Kýchl, místo 
aby odpověděl. 
 „Jistě. Jen mluvte. Prosím…“ 
 „Tedy, ehm, ehm, to bylo tak… – Kdysi žil mladík plný 
elánu, statečný a silný. Ten chlapec brzy pochopil, že jeho po-
sláním je boj a destrukce. Zkrátka to měl v krvi. A jistý člověk 
toho uměl využít: nasliboval mu nekonečnou válku, jen pokud 
on jí obětuje všechno. Mladík to se vší svou naivní upřímností 
udělal a počaly se kupit hromady mrtvých – dokonce byly kvůli 
masovému zabíjení zřízeny zvláštní instituce; na které si dnes 
ovšem málokdo vzpomene – kvůli tomu zákazu, však víte. Ale 
abych pokračoval: hoch uvykl všudypřítomnému mrtvolnému 
pachu, našel v něm pochopitelně zalíbení a žil v takovém světě 
jako v ráji. Nakonec ale – co se nestalo!? – Hromady byly odkli-
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zeny s pomocí těžké techniky a mladíkovi řekli – vlastně tehdy 
již dospělému muži; který však svůj elán ani v nejmenším ne-
ztratil, ba naopak! – Zkrátka, řekli mu, že už války a zabíjení 
není potřeba. Že prý je dobojováno. Vítězství, údajně. Prý se 
teď politika bude dělat jinak. Pche! – Ale co potom s bojovníky, 
viďte? A co s tím největším? No, však i to už znáte: navěsili mu 
na hrudník spousty zbytečných tretek, vyšňořili ho jako panáka, 
vystavili mu trapné pocty a nejradši by ho nechali na doživotí 
shnít v zahálce a změkčilém přepychu…“  

Když to arcimaršálek dořekl, téměř plakal. 
 „Chápu, jak to pro vás musí být těžké,“ soucítil s ním 
Pecka. „Tak skvělá mašinérie masové vraždy – a co z ní zbylo?! 
– Trosky! Trosky, jež je nám dokonce přikázáno přehlížet. Jaká 
hanba! – Jistě jste neviděl pořádnou hromadu mrtvol už pěk-
ných pár let…“ 
 „Počítám si to,“ vzdychl arcimaršál. „Je to přesně 2206 
dní a dvě hodiny od té doby, co jsem naposled viděl pohromadě 
více než sto mrtvých lidí. A pak ty buldozery! – Dodnes mne 
budí ze spánku bezohledný řev jejich motorů. Brzy všechno za-
hrnuly hlínou a co se do země nevešlo, to se spálilo; a jako by 
tohle nestačilo, dokonce i veškeré fotky a mnohé záznamy 
z těch rajských dob musely být zničeny! Bože na nebesích! 
Vždyť dokonce i mně samotnému chtěli vyrvat tu vzpomínku!!! 
– Avšak…“ Kýchl se významně odmlčel a s velkou opatrností se 
rozhlédl, zda by jej přece jen někdo nepovolaný nemohl za-
slechnout. „Nakloňte se blíž,“ zašeptal důvěrně. „Ukážu vám 
svůj poklad. Ale nikomu ani muk! – Víte, že se trestá smrtí, mít 
u sebe něco takového.“ Pochopitelně trochu přeháněl; ve svém 
postavení si mohl zcela beztrestně (nebo ještě s pochvalou) do-
volit leccos, za co by byl jiný ihned zastřelen.  

A přece se mu ty obrovské prsty chvěly, když vytahoval 
ze záňadří otevírací medailonek.  

„Ach, to je krása!“ vyhrkl kdosi z nich, jakmile se medai-
lonek rozevřel a odhalil své tajemství, výřezy fotek s velice 
vkusným obsahem: silně pohublými lidskými mrtvolami naháze-
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nými jedna přes druhou (a kdyby jen přes druhou! Bylo jich tam 
na celé tucty…). 

„Škoda, že nejsou barevné!“ zvolal Hugo. 
„Ano, toho také trochu lituji. Na černobílé fotce se ztratí 

krev nebo vypadá černě jako nějaký dehet a jednomu se z toho 
pohledu skoro dělá špatně,“ pokývl maršál. „Ale to víte: váleční 
zpravodajové jsou většinou homosexuálové a ti si velmi potrpí 
na retro. Proto ta šeď.“ 

„I tak je to ovšem nádhera,“ pravil upřímně Pecka. „Ta-
kové věci by se měly vystavovat v Říšké Galerii a nikoli ukrývat 
– navíc ještě pod hrozbou smrti! Jak jsem již řekl: hanba!“ 

„Domnívám se, že Vůdce původně skutečně měl v úmyslu 
takové věci stavět na odiv,“ vzpomínal maršálek, „a byl by i zři-
zoval zvláštní galerie pro ony slavné účely. Nicméně záhy po 
válce se jeho názor změnil. Či spíše: někdo jej změnil! Tehdy se 
kolem něho totiž pohybovala pochybná směska prospěchář-
ských individuí. Šeptaly mu do uší ledacos, zatímco já trávil svůj 
čas v terénu. – A pak, když jsem ho asi po roce působení těchto 
jeho nových ‚rádců‘ opět uviděl, nemohl jsem toho člověka po-
znat; můj byvší přítel se mi zcela odcizil…“ Maršálek si ztěžka 
povzdechl. „Dnes je náš vztah pouze formální. Dříve jsme byli 
jako bratři, ale dnes… – Dnes mu nerozumím. Tohle je jiný člo-
věk, než jakého jsem znával a miloval; jiný než ten, kterému 
jsem z celého srdce věřil! – Jako by ho vyměnili!“ 

„Vítězství člověka změní, příteli,“ řekl Pecka. Tvářil se po-
klesle, aby tak vyjádřil svou soustrast; v duchu se ale radoval: 
zdá se, že zprvu tak strohý a nesdílný maršálek v nich našel 
spřízněné duše, když s nimi již hovoří jako s nejdůvěrnějšími 
přáteli. Potom bude vše mnohem lehčí! 

„Snad jste pochopili, co se pokouším říci, pánové,“ mar-
šálek zacvakl medailonek a zas jej pečlivě schoval pod 
slavnostní uniformu s širokými límci. „Staré časy: to bylo něco! 
Zmar, zkáza, smrt. V takovém světě jsem byl doma. Ale jakmile 
slunce války zašlo, tu jako bych se stal cizincem. A přece jsem 
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žádnou hranici neminul! To svět se mi odcizil, ne já jemu! Svět 
sám se stal takovým, že v něm již nenacházím své místo…“ 

„Rozumíme vám a chápeme vás velice dobře, nejmilejší 
maršálku,“ řekl mu Hugo. 

„Přesně tak, Edmunde. Tentokrát má Hugo pravdu,“ po-
kynul Kocour nezvykle vážně. 

„A vy mlčíte, pane Pecko,“ reagoval maršálek na záhad-
ný, jakoby znepřítomňující výraz, jaký se usadil v gentlemanově 
delikátní tváři. „Proč?“ 

„Silně na mne zapůsobilo,“ vece Pecka, „jak jsem se nyní 
opět přesvědčil o prozřetelnosti veškerenstva. Niť osudu, která 
se mnohdy jako nějaký zoufalý červ kroutí sem a tam, až se 
zdá, že nemá pevný směr… – a přece jsou občas momenty, kdy 
do sebe vše tak dokonale zapadne! Momenty, kdy vidíme 
s nejzřetelnější jasností jediné směřování veškerého dění! Červ 
se tehdy přestává kroutit a rozličné řeky, jež, ač vždy se vlévají 
do téhož moře – tehdy se přece slijí do jediného mocného 
proudu, aby tam plynuly pospolu. – A jeden takový moment – 
obzvláště významný – nastal právě nyní!“ 

„Nerozumím…,“ 
„Pan Pecka rád mluví v hádankách,“ otráveně se ušklíbl 

Kocour. 
„Mluvím v metaforách, nikoli v hádankách, milý pane Ko-

coure,“ na ono „milý“ dal přitom Pecka obzvlášť ironický důraz.  
„Vyvarujte se tedy – snažně vás prosím – toho lajdáctví, že ne-
správně rozlišujete pojmy. Víte přeci, že pravý gentleman 
nesnáší lajdáctví skoro tolik co hrubost a neomalenost.“    

„Ale! Tak mi tedy promiňte,“ odvětil Kocour tónem spíše 
výsměšným. Hugo si vytáhl jednu quentinku z krabičky a do 
druhé buclaté ručky uchopil zapalovač. 

„O co tedy jde, pane Pecko?“ dožadoval se odpovědi ne-
trpělivý a věcí očividně velmi zaujatý Kýchl. 

Pecka viděl, že svou vzletnou promluvou o osudu a pro-
zřetelnosti dosáhl svého. Tehdy už stačilo pouze uzavřít: „Je to 
snad náhoda, že lidé, kteří se cítí docela podobně – ba, co řku? 
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přímo stejně! – ač to není pocit vůbec běžný; náhle se shledají?! 
– Vystihl jste to přesně, milý maršálku: cizinec v tomto světě! 
To jsme my všichni – všichni, jak tu sedíme!“ – A pánové za-
smušile přikyvovali. – „Ale podívejte, jak ještě vám osud hraje 
do ruky, maršálku. – Jste mužem činu, jak každý ví. A hle! Prá-
vě když máte oné nucené zahálky tak akorát dost, co se 
nestane?! Nejlepší možnost jak uplatnit své síly, se vám snese 
až k nohám! – Zdá se, že jste vskutku synem štěstěny.“ 

„Možná něčím takovým člověk být musí, aby přežil tolik 
bitev, co já,“ ušklíbl se maršálek. „Míníte tedy, rozumím-li 
správně, že angažovat se ve vašem podniku je přesně to, co mi 
nejlépe pomůže vyhrabat se z této prachmizerné životní situa-
ce?“ 

„Podívejte se na to takhle: kdo vám může nabídnout více 
mrtvých? A přitom to budete vy sám, kdo bude hybnou silou 
tolika smrtí! Mám-li to říci obrazně,“ – a s těmi slovy vrhl Pecka 
varovný pohled na Kocoura –, „má se to nějak tak: my jsme 
vystavěli mlýn a vy, maršálku… – ano, vy nechť jste voda, která 
jím pohne!“ 

„Místo zrní ovšem umeleme cosi masitějšího, viďte?“ mrkl 
maršálek na Pecku svým jediným viditelným okem. 
 „O zrní pochopitelně řeč není,“ usmál se Pecka. 
 „To spíše o plevách,“ dodal Hugo. 
 „O masitých plevách,“ přikývl Pecka. „Přesně tak.“ 
 „Věru již nevidím důvod, proč bychom si nepodali ruku.“ 
Přitom Maršálek zkoumavě hleděl na Kocoura.  

Ten nepatrně přikývl. 
 Nato se obrovská ruka potřikráte chopila ručky malé.  
 

 
15 

  
Rozkop Krajka. Další zhola zbytečná postava. Přesto tu 

je; co se dá dělat… Promluvme o něm tedy alespoň krátce.  
Alkoholik. Kromě toho policejní komisař. 
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Teď o něm víme téměř vše. A přece se ze záběru neztra-
til! Pořád se opírá o zeď před pohostinstvím Mako Malíka. 
Vytrvalý panáček, jen co je pravda. 

Vytrvalý je ostatně i co se případu „Pecka“ týče. Složka 
případu je už tak tlustá, že se nevejde do zásuvky. Místo toho 
leží Rozkopovi na stole. A stala-li se za tu dobu téměř nedílnou 
součástí stolní výbavy, těžko by to Komisaře zničehonic ponou-
kalo, aby se v případu po nějakém čase znovu osobně a aktivně 
angažoval. To spíše jím pohnul nedávný vývoj událostí. Kon-
krétně: Peckův včerejší výstup na Katedře Rasové Hygieny. 
Pokud měl komisař Krajka jaké podezření, že Peckova pokoutná 
činnost právě kulminuje, pak Peckova přednáška jej onoho po-
dezření docela zbavila – to však jen, aby je nahradila hotovým 
přesvědčením! 

Peckova pokoutná činnost kulminuje, třebaže její skuteč-
ný rozsah a povahu lze zatím pouze tušit. Ani tlustá složka na 
Krajkově stole nemá v ničem jasno. Začíná nejrůznějšími pode-
zřeními z překupnictví uměleckých předmětů nedozírné hodnoty 
a přes mlhavé indicie k Peckově spolupráci s tajemným Okro-
vým Kavalírem, pověstnou hlavou organizovaného zločinu, vede 
až k Peckově předpokládané účasti na tajném spiknutí takzva-
ného Pátečního klubu, úzkého to kroužku nejlibovějších snobů.  

Pecka byl v podezření mnohokrát a z mnoha těžkých zlo-
činů (únos ani vraždu nevyjímaje), nicméně svědci nesvědčili, 
soudcové nesoudili; a jak by také mohli, když vyšetřovatelé ne-
směli vyšetřovat. Jakmile měl Krajka k případu Pecka alespoň 
nějaké kloudné podklady, vždy mu z vyšších míst případ odebra-
li a předali kdoví komu. Patrně nikomu! – Svinstvo! Pecka nikdy 
nebyl ani u výslechu! Natožpak před soudem! Krajka si odplivl. 
(Nyní to přešel odplivnutím, obyčejně však podobná – a ovšem 
vskutku častá – bezpráví přecházel notným přihnutím z lahve.) 

Tak vidíte: k pití ho donutili! Nemůže za to. Jistě se neda-
lo nic jiného dělat. Má to těžké, chudáček. V přítomné chvíli si 
ale nezoufá. Opírá se o stěnu a pokuřuje. Pán vzhledu dosti tuc-
tového; nenápadného, jak věří. Kabát levný a trochu ošuntělý, 
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čepice lehce nakřivo. Unavený dělník, zdá se. Unavený dělník, 
který právě odpočívá. 

A přece je v nejvyšší ostražitosti. Třebaže si není jist, zda 
neudělal chybu. Nepustil se za příliš velikou rybou?! – Na háček 
s vlascem můžete chytat i veliké ryby a hrozí vám málo. Horší je 
ovšem, když se za takovou pustíte do proudu! Což právě, zdá 
se, komisař Krajka dělá.  

Čeká, až pánové opustí Malíkův podnik, a snaží se tvářit, 
jako by nečekal. Uměl čekat. A uměl se přitom tvářit, jako že 
nečeká. Ovšem ono jde nejen o to, jak dlouho se čeká (nyní to 
bude nějakých dvě a půl hodiny od doby, co Mako Malík pány 
tak slizce přivítal), ale zvláště na koho se čeká. Nejen Pecka to-
tiž, ale i ostatní jeho společnost komisaře Krajku silně 
znepokojovala.  

Za prvé Hugo. Neustálý přívěsek Peckův. Prapodivný mu-
žík. Na pohled nevinný chlapánek, slaďoučký jako marcipán a 
heboučký jako myší kožíšek.  

Z Pecky měl Rozkop respekt v míře, v jaké je moudré mít 
jej před mužem pronikavé inteligence, záludným jako lišák, 
mrštným jako úhoř a absolutně cílevědomým; před mužem se 
známostmi, penězi a vlivem. Z Huga ovšem… řekněme si to na 
rovinu: lze mít z takového junáčka respekt? Ani trochu málo. – 
Místo toho Rozkop pociťoval čirou hrůzu.  

Ne snad proto, že by ten malý, kulatý, kolébající se a věč-
ně se připitoměle usmívající trubeček s neodmyslitelným 
kufříkem a pohříchu stupidními brýličkami vypadal nebezpečně, 
nýbrž právě naopak: vypadal nevinně jako kojencova slina. To 
bylo zneklidňující. Velkotovárník Hugo, majitel mnoha a mnoha 
podniků, továren a dílen po celé Říši i v mnoha jejích zámoř-
ských provinciích, proslul svou až patologickou zlomyslností 
skrývající se za věčně přívětivým úsměvem. Člověk bez citu, 
který se tváří přecitlivěle a soucitně. Děcko povždy nekriticky 
rozmazlované; roztomilý chudinka, jemuž nikdo nikdy ničeho 
neupřel. – „Podívejte se, jak má roztomile kulatou tvářičku!“ 
Všemi milovaný, hýčkaný benjamínek… a náhle: celý početný 
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zbytek jeho rodu uhořel za dosud nevyjasněných okolností bě-
hem svatebních oslav Hugova staršího bratra. Celý dům se 
všemi bohatými svatebčany shořel na prach. A jak prý mladý 
pan Hugo tehdy plakal! Jeho bublinkovitá tvářička ronila slzičky 
v celých trsech a všichni věřili, že plače upřímně. (Ačkoli někdo 
říká: trochu příliš upřímně.) Nakonec, nic jiného nezbylo; i kdy-
by se kdo opovážil vinit nebohého, ačkoli vše zdědivšího sirotka, 
Hugo měl alibi. V inkriminovanou dobu údajně pobýval na koleji 
Výmarské Univerzity a – jak je to příhodné! – sdílel pokoj 
s váženým a všestranně nadaným mladým gentlemanem, zá-
hadným zjevem přišedším neznámo odkud, Metudem Peckou. 

Za druhé. Vladimír Lev Kocour. Jistě i on je právě teď u 
Malíka. Ačkoli jej Rozkop nemohl vidět přicházet – neboť sám 
nenápadně (alespoň tak byl přesvědčen) sledoval kroky pana 
Pecky z náměstí až sem –, přece mohl jeho přítomnost lehko 
uhodnout dle zaparkovaného vládního Mercedesu s Kocourovým 
proslulým číslem 111. I o Kocourovi slyšel komisař leccos. I když 
opět: pouhé dohady. Podle všeho politik nechutně zkorumpova-
ný, holý prospěchář, absolutní sobec a dokonalý licoměrník. 
Kdosi se jej dokonce pokoušel obvinit ze zastřešování kuplířství, 
zneužívání mladistvých a pedofílie. Brzy si to ovšem rozmyslel. 
Jisté je nakonec jen tolik: Kocour jako předseda senátu a minis-
tr vnitra. 

Za třetí. – A to nutilo Krajku pálit jednu cigaretu za dru-
hou. – Říšský nejvyšší velitel ozbrojených sil (pomineme-li 
Vůdce), arcimaršál Edmund Kýchl. Opět postava nechvalně pro-
slulá. A třebaže všechny nebývale mocné, tato bohužel až příliš.  

Stejně jako Kocoura, ani Kýchla dnes Krajka nezahlédl. 
Však ani jeho vůz si splést nemohl: nemluvě o tom, že jej hlídá 
půltuctu esesáků, poznat jej bylo hned pro jeho olbřímí rozmě-
ry. Nikdo jiný nepotřebuje pro své tělo tolik místa jako Edmund 
Kýchl. Ohavně přerostlý člověk, zdeformovaný snad jakýmsi 
vzácným hormonálním lapsem. Voják každým coulem; nicméně 
říká se, že v hlavě to nemá tak docela v pořádku. Že prý spíš 
vůbec. Mozkovnu má příliš úzkou a přitom neskutečně široký 
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krk; jsou tací, kteří právě tím vysvětlují jeho roztodivnou 
psýché. Široký krk prý zásobí mozek mohutným přítokem krve, 
avšak protože mozkovna je malinká, dochází k přetlaku. 

Myslete si o takových vysvětleních co chcete, Krajka se 
raději napije. Jakkoli dosud vydržel nepít, s další úvahou o Kých-
lovi se mu roztřásla ruka. Vyndá si z kabátku placatici a jen 
malinko si přihne: Ách! To je ono! Hned je to lepší.     

     
 Už aby odsud konečně vylezli! hřímal v duchu. Čím déle 
tu bude postávat, tím větší je šance, že na sebe neblaze upo-
zorní. 
 Komisař přemítal, v jaké věci se pánové sešli. Tento vý-
květ smetánky se jistě nehoufuje nazdařbůh. Vzhledem k tomu, 
že jejich setkání trvá už něco ke třem hodinám, je zřejmé, že 
cosi projednávají. Jistě strašný zločin. Nejméně velezrádný, do-
mníval se Krajka. Však je to tak očividné! A přitom nikdo tam 
nahoře nehne ani brvou – pokud přece, pak jen k tomu, aby 
vyšetřovateli naházel klacky pod nohy. Ale Krajka už toho má 
akorát dost! Tentokrát se nenechá odradit, i kdyby měl případ 
Pecka dotáhnout na vlastní pěst! – A co takhle i s nasazením 
vlastního života? napadlo ho k tomu jako malý přídavek. Roze-
chvěly se mu ruce a musel se znovu napít – tuhle eventualitu by 
měl ještě zvážit!  

Leč sotva si stačil zapálit další cigaretu, otevřely se dveře 
Malíkovy luxusní restaurace a jeden po druhém pánové vykvači-
li. Maršálek se do dveří jen stěží vešel. Ostatním pak pouze 
zlehka pokynul, nasadil si svůj čepec a na to již postava bezmá-
la dvakrát vyšší než ostatní (a třikrát než Hugo) zamířila ke své 
limuzíně. Oficiálnější rozloučení pánové nejspíš odbyli uvnitř: 
Krajka si představoval, kterak si tisknou ruce a vřele se poplá-
cávají po zádech v očekávání zrůdných důsledků společné 
smlouvy, již spolu jistě byli uzavřeli.  

Směrem k parkovišti zamířil i Kocour, zatímco pánové 
Pecka s Hugem – kteří se jistě jen tak nerozejdou, na to by si 
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Rozkop klidně vsadil –, ještě chvíli postojí, aby prohodili pár slov 
s Malíkem, jenž své ctěné hosty úslužně vyprovodil.  

Krajka sledoval trojici na půl oka, jsa si jist, že nebude ni-
jak nápadný. Vždyť ulice nebyly tak docela prázdné; sem tam 
se mihne člověk, někdy dva, tři, čtyři, nebo pět i deset či dva-
cet, čtyřicet, padesát… – ale nakonec čísla nehrají roli; 
povětšinou šedivé existence, jen málokdy trochu barvy; a bez-
tak většinou z moci líčidel. Tuhle se jeden nevýrazný muž 
s ošoupaným kabátem lehko ztratí! 

Malík se se svou obvyklou lísavou úslužností naposledy 
hluboko uklonil, pánové si nasadili své drahé klobouky (Pecka 
kromobyčejně vkusný, zatímco Hugo kromobyčejně nevkusný) a 
kráčeli pak ulicí směrem od Krajky. Pan Pecka se za chůze gra-
ciézně opíral o elegantní ebenovou hůlku s lesklým madlem, 
která dokonale ladila s jeho tmavě modrým pruhovaným oble-
kem, Hugo se kolébal vedle něho, a komisař se radoval: Ani si 
mě nevšimli!  

Jakmile se Rozkop ujistil, že Malík za zády pánů neokouní, 
mohl se zplna vrhnout do práce. 

Nebyla to práce těžká. Gentlemani si jistě nebyli vědomi, 
že jsou obětí sledování, pročež se je ani nemohli pokoušet ztížit. 
Vykračovali si docela beze spěchu a komisař jim musel přizpů-
sobit vlastní chůzi. Zpomalených způsobů chůze, jež nepůsobí 
podezřele, je povícero. Krajka se rozhodl pro takzvaného potá-
civého opilce. Tento speciální typ mimikry mu šel nejlépe. Čepici 
si narazil ještě víc nakřivo, kabát nechal rozevlátý, vytáhl z něho 
kapsu, až visela rubem ven, a flašku si nechal v ruce (pochopi-
telně pro věrohodnost bylo nutno si z ní co chvilku trochu 
přilepšit). 

Krajka zjistí, kam pánové chodí, co dělají, s kým se baví…, 
zjistí na ně co nejvíc a zatímco oni nebudou nic ani tušit, on 
postupem času pevně utáhne smyčku. 

A hle! Pěkně mu to ti chlapíci ulehčují! Leštěné botky 
gentlemanů klapou po kamenných schodech vedoucích do staré 
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podzemky. – Hromadný dopravní prostředek je pro sledování 
přece tak příznivý! Jen co je pravda.  

Schody je dovedou do temného tunelu, kde vydatně pách-
ne moč. U jedné zdi se válí smradlavé tělo přikryté kusem 
kartonu a nebýt toho nedostatku světla (a snad už i lehoučké 
podnapilosti), byl by si Rozkop nejspíš všiml, že turnikety, jež 
pánové minuli bezprostředně před vstupem na další dlouhé 
schodiště, jsou překryté pytlem, který zdobí téměř nečitelné, 
rádoby červené „mimo provoz“.  

Krajka metrem nejezdil. I nediví se zaplivanosti téhle díry, 
nanejvýš se může pohoršit. Uprostřed schodiště kdosi blije. Po-
stava přeložená v půli a opřená o stěnu smrtelně pohublou 
černou rukou vydává zvuky, jaké nejen těžko, ale i nevhodno 
popisovat. A dole, při patě schodiště, problikává jediné bezpeč-
nostní světlo: kulaté, s vybledle rudým pruhem uprostřed.  

 
Teprve zcela na dně, obklopen pachem vlhké plesniviny a 

práchnivějících výkalů, míjeje světlo a mžouraje do tmy, kde se 
mu pánové ztratili, pomyslil si komisař: jaké metro tu asi tak 
může jezdit? Jak moc bude pojízdné? A nato: jak mnoho je po-
jízdné, když dosud nevydalo skrze tunely jediný zvuk?! Krajka 
slyšel pouze kohosi dávivě kašlat. Už ani klapot těch drahých 
střevíců…  

Naráz to Krajkovi došlo celé a on se zachvěl: cožpak by oni 
dva někdy cestovali hromadnou dopravou?!! – Pak tohle může 
být jedině… – past! Nejspíš jsem udělal velikou chybu!!! 

„Udělal jsi velikou chybu, hošánku,“ ozval se za jeho zády 
neurvalý hlas a s tím zachrastil řetěz.  

Někdo se zasmál, někdo si odplivl a kromě kroků nejméně 
půltuctu nohou Krajka identifikoval i velmi specifický zvuk želez-
né tyče šprýmovně drhnuté o zeď. Hbitě se otočil rozhodnut 
vrhnout se ze všech sil do schodů a pryč odsud. Leč něco mu 
říkalo, že to nestihne.  

A velice záhy železná tyč drtivě dopadnuvší na jeho kotník 
onu domněnku pouze potvrdila. 
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Dále se kolem pana komisaře upadlého ze schodů zpět na 

panelovou podlahu podzemky dějí docela nepěkné věci (bohužel 
pro něho nejen „kolem“). Být tam více světla, jistě by byla 
k vidění doslova přehršel nesportovního chování. Takhle k němu 
poukazují pouze tupé rány, výkřiky a klení. Slovem: hrubost. 

Tedy nic pro jemné pány. 
Těm se celá šarvátka donese do hloubi tunelu pouze ve 

vzdálené ozvěně. I to je ovšem dost, aby se pohoršili. „To je 
hrozné, pane Pecko!“ zoufá si zrovna Hugo. „Kamkoli se dnes 
člověk hne, všude samé hrubiánství a nevkus.“ 

„Nevkus?“ podiví se trochu Pecka. 
„No jistě! Nebo je to snad vkusné, někoho bít železnými 

tyčemi, neřku-li řetězy?“ 
„Hmm… Jistě. Asi máte pravdu. Takové hrubiánství se 

opravdu jeví být nevkusným.“ 
„Vy víte snad o nějakém, které by bylo vkusné?! To byste 

mne zklamal, příteli.“ 
„Nikoli. Nicméně domnívám se vědět o mnohém hrubián-

ství, které je k otázce vkusu či nevkusu docela indiferentní. – 
Mám totiž podezření, že vynášíte estetický soud tam, kde má 
své místo nanejvýš soud morální.“ 

„Vůbec nesouhlasím, pane Pecko!“ bezmála se rozlítí Hu-
go. „Já tvrdím, že naprosto o každém fenoménu lze vynášet 
estetický soud! Ba, co víc: tvrdím, že je to nutné!“ 

„Díváte se na svět očima umělce,“ uvažuje Pecka. „A to se 
mi líbí. I já se to snažím dělat. Nicméně neulehčuji si to tím, že 
bych apriori vyhlašoval všeobecnou možnost, či snad dokonce, 
jak říkáte, nutnost takového pohledu.“ 

„Míníte tedy, že existuje fenomén, o němž není možno říci, 
zda je krásný či naopak?“ polemizuje Hugo, zatímco rány za 
jejich zády ztrácejí na kadenci a pomalu utichají. „Mně se zdá, 
milý pane Pecko, že tímto způsobem mohu soudit, naprosto o 
čemkoli se mi zamane, a nenapadá mne, jak byste mi to chtěl 
vyvrátit. Dokonce můj názor je ten, že estetický soud je všude 



 82  

ten nejprvnější, takřka podprahový; automatický, řekl bych 
téměř. Mám dojem, že veškeré lidské jednání je řízeno – ať vě-
domě či nikoli – tímto zcela původním soudem, který doprovází 
– ano, nutně doprovází – již každý vjem čehokoli. Naprosto kaž-
dé vnímání, jež pojímá něco jakožto něco je vlastně vnímáním 
něčeho jakožto něčeho krásného či ošklivého.“ 

„Možná máte pravdu. Jádro vašeho přesvědčení nehodlám 
napadat. Nicméně, zdá se mi, že oba tu máme na mysli něco 
jiného, když říkáme ‚estetický soud‘ – vy totiž, jak je zřejmé, 
míníte nerozlišeně vedle skutečného soudu tímto pojmem i ja-
kousi pouhou přirozenou náklonnost či naopak nenáklonnost 
k vnímanému, která dle vás každý vjem nutně doprovází. O to 
poslední se nepřu, ačkoli ani nemyslím, že bych mohl neproble-
maticky vyslovit svůj souhlas. Spor je ovšem jinde; a totiž: 
čemu vy v tomto druhém případě (jejž jste ovšem od prvního 
neodlišil!) říkáte soud, je dle mého ještě před jakýmkoli souze-
ním, neboť zcela před reflexí. Něco takového nemožno pak 
považovat za soud, nakolik to není věcí intelektu a postrádá to 
objektivní platnost, jakou soud dle mého naprosto vyžaduje, 
má-li být přece něčím, co půjde jakkoli ospravedlňovat. Tako-
vým prvotním ‚soudem‘ nemůžete rozlišit krásné od nekrásného, 
nýbrž nanejvýš si vnímaný objekt obalíte čistě subjektivní pla-
centou jakéhosi pseudo-krásna/pseudo-oškliva – a tedy jakýmsi 
ne-ještě-rozumovým (neboť předreflexivním) předsudkem, který 
bude estetickému soudu nakonec spíše jen na škodu. – Jinými 
slovy řečeno, vkusné a příjemné rozhodně nejsou záměnné po-
jmy. Snad mi rozumíte…“ 

„Míníte tedy, že vkus je vždy věcí rozumu a nikdy čiré vůle, 
potažmo nereflektované náklonnosti?“ 

„Samozřejmě, Hugo! Jinak bychom museli připsat vkus i 
zvířatům a nevzdělaným primitivům bez kouska vtipu a pone-
chat jej napospas čiré smyslovosti. Je tohle snad vaším 
přáním?!“ 

„To určitě ne! Chraň bůh!“ zhrozil se gentleman Hugo. 
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„Tak vidíte. Má-li estetický soud zůstat privilegiem elity a 
má-li mu náležet punc objektivity, musíme jej připsat rozumu a 
nikoli nerozumné vůli vyslovující – jak patrně míníte, chápu-li 
vás správně – svůj souhlas či nesouhlas nad každým vjemem. 
Estetický soud vskutku není pudová věc, příteli. Takovému ná-
zoru jste doufám na hony vzdálen.“  

„Ano, to pochopitelně. A vypadá to, že má původní teze by 
opravdu měla ony nežádoucí důsledky. Hm, věru…, asi o tom 
není pochyb. Teď už to vidím. U psa! Pro příště musím přísněji 
rozlišovat pojmy!“ Hugo sám nad sebou zklamaně zavrtěl hla-
vou a začervenal se; což ovšem v té tmě nebylo vidět. 

Za chvíli se opět ozval, do ticha nerušeného již údery tyče 
ani řetězu: „Ale vyvrátil jste tím rovněž můj konkrétní soud, že 
je nejen hrubé, nýbrž i nevkusné kohosi zbít železnými tyčemi? 
V tom nyní totiž vůbec nemám jasno. A když si přimyslím ještě 
řetěz dopadající kupříkladu na vyvrácenou a silně pohmožděnou 
čelist, potom jsem už docela bezradný.“  

Zdálo se, že Hugo je svou bezradností opravdu zkormou-
cený. Byl by na něho tehdy velice smutný pohled (pochopitelně, 
pokud by tam bylo víc světla – dokonce i velice smutný pohled 
je totiž vyžaduje).  

„Chcete tento spor rozhodnout?“ zeptal se Pecka.  
„Trvám na tom,“ přikývl Hugo. 
„Dobrá. Tu ovšem neposlouží apriorní úvaha a bude potře-

ba se snížit k empirii. Samozřejmě tedy náležitě reflektované!“  
„Což znamená, že se musíme vrátit,“ přikývl Hugo. „Pojď-

me tedy…“  
 
 

16 
    
Rozkop Krajka ležel na podlaze. Ne tedy, že by ležel přímo 

na podlaze – to by totiž bylo značně nepohodlné takhle bez pol-
štáře; vždyť podlaha, zvláště ta tři sta stop pod zemí, bývá dost 
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tvrdá a studená. Jako polštářem si tedy posloužil vydatnou kalu-
ží vlastní krve smíšené se zubní drtí. 

  
Ale dost už vtípků!  
A začněme brát věci aspoň trochu vážně. Vždyť támhle ze 

tmy zrovna vycházejí dva dokonalí gentlemani – pánové tak po-
vedení, že by byla hanba ohánět se za jejich ctěné přítomnosti 
nějakým levným, tuze trapným a pokleslým humorem.  

Takže dál už pouze seriózně.  
Komisař Krajka má zlámaná snad všechna žebra, otřes 

mozku má jistě na několik způsobů, čelist docela na maděru, 
tržné rány na tváři i na hlavě, ruce zpřerážené nastokrát, z prstů 
silně viskózní masokostní moučku (ten nebožák si rukama zřej-
mě kryl hlavu) a tak nějak celkově nepůsobí příliš zdravým, 
nebo alespoň takzvaně „fit“ dojmem. 

„Ach propáníčka!“ proniká jen velmi pozvolna jakýsi út-
locitný hlásek skrze hustou mlhu bolesti k vědomí páně Krajky. 
„Tady zřejmě došlo k nehodě!“ 

To byl hlásek Hugův. Rozkop ho napřed nepoznal. 
Záhy se však probere více, aby již identifikoval jaksepatří 

kultivovaný hlas Peckův: „Asi pád ze schodů, že ano? Ba jistě, 
to se stává. – Však to víte, milý pane: člověk musí vážit svoje 
kroky a dávat si dobrý pozor, kam šlape.“ 

„Nebolí to?“ zeptal se Hugo soucitně a špičkou boty do 
Rozkopa jemně šťouchl. „A jéje!“ zvolal pak nad jeho křečovitě 
útrpnou reakcí. „Asi bolí, zdá se.“ 

„Zdání někdy klame, příteli,“ poučí Huga Pecka. „Zkuste to 
raději ještě jednou.“ 

Hugo tedy ubožáka ještě jednou šťouchne do žeber. Ten-
tokrát silněji. Krajka sebou opět jen bezmocně, za to však 
vydatně škubne. „Opravdu myslím, že se ten muž bolestivě 
uhodil, pane Pecko.“ 

Pecka to sám ozkouší ostrým koncem své hole – přímo do 
opuchlého oka –, načež zvolá: „Aha. Podívejme! Už jsem téhož 
názoru.“ 
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„A víte co?“ praví potom Hugo.  
„Inu?“ 
„Já toho pána znám.“ 
„Že by?“ 
„Přesně tak. Respektive jeho otce.“ 
Rozkop zbystřil. Přes všechnu odpornou bolest se pokusil 

zůstat při smyslech. Vytušil, že pánové s ním hodlají hrát ještě 
odpornější hru, než se doteď zdálo. 

„Starý pan Krajka je zasloužilým vedoucím výrobní linky 
v jedné z mých továren,“ vysvětloval Hugo. „A musím říci: velmi 
si vážím jeho dlouholeté pilné práce! Však se na svůj post nedo-
stal hned. Po krátkých krůčcích. Velmi krátkých, dokonce. Ale 
roky míjely – jak už to ostatně mají ve zvyku – a ejhle: kde je 
pan Krajka dnes! Takových vytrvalých pracovníků si velice vá-
žím. Mají u mne jisté prémie, výhody, a nadto slíbený velmi 
slušný důchod.“ 

Rozkop se zhrozil: podcenil jsem je! Proklatě mnoho jsem 
je podcenil! Co všechno na mě ví?! A čeho jsou schopni? – Zře-
jmě čehokoli. Ostatně prve se mu dostalo malé ochutnávky 
(kterou ovšem posud pociťoval jako velmi velikou; ještě nestrá-
venou, řeklo by se nejlépe). 

„V tom případě je dobře, že se touhle nebezpečně kluzkou 
cestou vydal pan syn sám,“ odpověděl Hugovi Pecka. „Pokud si 
totiž jeho otce tak vážíte, milý Hugo, bylo by velmi mrzuté, kdy-
by tu po těch schodech uklouzli oba dva. Ten starší by takový 
pád přece nemusel přežít. I ne že bych mu to chtěl předpovídat, 
ale znáte to… svět je krutý. Zvláště k těm křehčím z nás.“ 

„Ano, ano, pan Krajka senior je už stařičký, a velmi, velmi 
křehký, pane Pecko. Jemu bych žádnou nehodu opravdu nepřál. 
Věřím nicméně, že alespoň při práci užívá veškerých předepsa-
ných ochranných pomůcek. Helmy, rukavic, pláště a podobně, 
čehokoli je třeba.“ 

„V tom případě by se mu nemělo nic přihodit, viďte?“ 
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„Nehody se vyskytnou i přes to,“ povzdechl si Hugo. 
„Nicméně jak jsem naznačil: opravdu existují způsoby, jak jim 
předcházet a naprosto minimalizovat jejich možnost.“ 

„Potom myslím, že už si rozumíme,“ uzavřel Pecka a napo-
sled svou hůlkou šťouchl ležícího nebožáka. Ten reagoval pouze 
cuknutím, což Peckovi nestačilo. Šťouchl jej tedy podruhé. Opět 
nic moc. 

„Myslím, že už si rozumíme!“ zopakoval Pecka důrazněji a 
zdvihl hůlku k dalšímu škodolibému šťouchnutí. Však Hugo jej 
jemně chytne pod loktem.  

„Jistěže si rozumíme,“ řekne jakoby smírně. Medovým tó-
nem pak dodá: „Viďte, pane Krajko?“ 

Nebožák dokázal sotva znatelně pohnout bradou na zna-
mení souhlasu, duse se přitom spíše nenávistí a bezmocí než 
bolestí. 

„Výborně,“ zhodnotil Hugo. – „Pojďme tedy nahoru a za-
volejme panu Krajkovi pomoc. Zdá se, že by ji uvítal.“ 

„Nebo přinejmenším, že by ji neodmítl,“ dovolil si pan Pec-
ka decentní žertík, jejž Hugo ocenil decentním pousmáním.  

„Těšilo nás, dobrý muži,“ řekl konečně Pecka nehybnému, 
mělce oddechujícímu komisaři. „Pokud bychom se ale víckrát 
neviděli, nezlobili bychom se. – Nic osobního, ovšem.“ 

„Pravda, pravda. Nechť vám pánbůh přeje!“ 
„Hezký den!“ 
Načež se vypravili svým typickým velmi zvolna odměřova-

ným krokem vzhůru po schodech. 
 
 

17 
 

„Nádhera, ten svěží vánek!“ liboval si Hugo o nějakou chví-
li později, kdy se společně s Peckou procházeli po nábřeží. „Co 
říkáte, příteli? Svěží bríza od řeky. – Jen kdyby toho smradlavé-
ho lidu bylo méně!“ 

„Snad už brzy…“ 
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„Ehm? – Ach tak! No jistě. Vždy myslíte jen na práci, že?“ 
„Záleží na tom, jak moc je důležitá.“ 
„V tom případě hádám, že náš současný podnik nepouštíte 

z hlavy ani ve spánku,“ ušklíbl se Hugo. 
„Přesně tak.“  
„To chápu. Také se mi občas ve spánku vrací všelijaké 

černo-humorné výjevy z hlubin Hrotových žalářů.“ 
„Nedělejte z toho Bastilu, příteli,“ ohradil se Pecka. „My ve 

vlastním smyslu nikoho nevězníme a nikomu neubližujeme. Po-
kud se něco takového děje, pak pouze v modu nahodilého 
případku: tj. jako pouze doprovodný nepodstatný rub našeho 
vědeckého počínání.“ 

„Ha ha,“ odbyl to Hugo, zatímco Pecka zachovával vážnou 
tvář. „Takové průpovědi ušetřete raději pro našeho útlocitného 
profesora, milý Pecko.“ 

„Cvičím se v nich, kdykoli mohu,“ odvětil a tehdy se do-
konce i jeho koutky nepatrně vytočily vzhůru. 

„Abych řekl pravdu,“ Hugo se opřel o zábradlíčko, aby si 
z vyvýšeného betonového břehu prohlížel řeku, „já osobně nej-
sem velkým příznivcem tohoto až parodicky přehnaného 
eufemistického způsobu vyjadřování.“ 

„Cožpak nechápete jeho smysl?“ Pecka se o zábradlí neo-
píral: on své rukavičky málokdy špinil. Raději se opíral o svou 
dokonalou hůlku. 

„Pro mne je beze smyslu,“ prozradil Hugo. 
„Nejste ovšem jediným člověkem na Zemi, že ano?“ 
„To připouštím.“ 
„Vidíte. A právě z toho to celé plyne: je třeba brát ohledy. 

Při každém kácení lesa, při němž, jak pořekadlo praví, létají třís-
ky, je třeba brát ohledy na ty, kteří nebyli schopni oddat se 
podniku celou svou duší a posud si kdesi v nějakém jejím tem-
ném a tuze zaplivaném koutku ponechali onoho zbytečného, za 
to však náramně odporného odsuzovače a trýznitele.“ 

„Míníte svědomí.“ 
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„Pochopitelně. Svědomí je zapeklitá věc, příteli. Těžko ho 
vymítit. Je jako utkvělý puch, který se člověka ne a ne pustit. 
Proto užíváme ony, řekněme, úhybné názvy.“ Pecka švihácky 
zatočil svou hůlkou a znovu se o ni opřel. „Nazývejme věci pra-
vými jmény! říká se často. Avšak v devadesáti devíti procentech 
případů je takové počínání holý nerozum. Alespoň, pokud chce 
člověk něčeho užitečného dosáhnout.“ 

„Je ostatně známo, že Otec Říše se tohoto nerozumu ne-
dopouštěl,“ rozkrýval dále Hugo. „A vida, jak daleko to dotáhl!“ 

„Přesně tak. Vždyť velmi dobře známe ony jeho mnohé a 
mnohé pitoreskně junácké termíny! Konečné řešení je mi z nich 
nejsympatičtější, to rád přiznávám. Ačkoli myslím, že k naší věci 
by se hodilo na hony lépe než k té jeho.“ 

„Je-li řeč o úhybných pojmech Vůdcových, divím se jen, že 
zrovna maršálek Kýchl – člověk Vůdci kdysi tak blízký –, hovoří 
naopak docela na rovinu.“ Hugo se odvrátil od pohledu na pro-
sluněnou řeku s jejími několika vyhlídkovými parníčky, stavě se 
zas čelem proti Peckovi (tedy svým čelem proti jeho pasu, při-
bližně). „Což tedy mně osobně jeví se veskrze sympatickým. 
Považuji to totiž za jistým způsobem mužné.“ 

„Může být,“ odvětil Pecka. „Jen je vždy potřeba vážit, zda 
se ten či onen projev mužnosti již lehoučce netkne hranic 
s hrubiánstvím.“ 

„Chůze po ostří nože?“ nadhodil zvesela Hugo. „Nicméně 
stejně tak naopak, příteli Pecko, je třeba vždy zvažovat, zda ten 
či onen projev delikátní jemnosti není spíše projevem zakuklené 
měkkosti, slabosti či dokonce – což by bylo nanejvýš odporné – 
zženštilosti.“ 

„Bezvýhradně souhlasím. Proto také pravým gentlemanem 
nemůže být každý těžkopádný kmán, nýbrž jen člověk subtilního 
ducha, jenž dokáže tyto věci s grácií a citem velmi přesně rozli-
šovat.“ 

„Skvěle řečeno,“ zaplesal Hugo a navrhl: „Projděme se ješ-
tě kus po proudu.“ 
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Zatímco kráčeli po vysokém břehu řeky, jež se pozvolna 
sunula mnoho stop pod nimi širokým dlážděným korytem, a nad 
jejich hlavami krákali racci7, stočila se rozmluva zpět 
k maršálkovi. „V maršálkově případě o žádnou hrubost jistě ne-
jde,“ praví Hugo. „Viděl jste sám, jaká je to v jádru křehká a 
zranitelná duše.“ 

„Ano. Ze začátku sice působil dost stroze a nepřístupně; 
možná dokonce opravdu hrubě, nebál bych se říci. Nicméně to 
byla jen jakási svrchní slupka, a jakmile pookřál a odhalil nám 
své srdce, dokonce i mne si jaksi získal. Zdá se mi až, že je nám 
ten člověk velice podoben.“ 

„V čem konkrétně spatřujete tuhle podobnost?“ 
„Citlivá duše, která se v tomto nízkém a falešném lidském 

světě necítí doma a připadá si zrazená. Co víc jsme my? Či co 
míň? Jen řekněte.“ 

„Míň nic. A víc? Řekněte sám…“  
„Dobrá, možná tu podobnost přeháním,“ uznal Pecka. „My 

skutečně jsme něco víc, nakolik se přece nevyčerpáváme zoufá-
ním – my nakolik totiž jednáme!“ 

„V tomto se nám maršálek, doufejme, brzy připodobní…“ 
„Přesně tak. A jakmile bude armáda cele na naší straně, 

nenajde se už nic a nikdo, kdo by nás mohl zastavit! – Nikdo 
nemá takovou moc!“ 

                                                 
7 …nebo krkavci? Těžko říci; jisté je jen, že supi to dosud nejsou: ty bychom 
spolehlivě poznali. 
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Tumpach konečně vybředl z lesa, aby zjistil, že je tam, 
kde už byl. Což ačkoli může mít významy různé od těch nejpro-
zaičtějších až po velmi poetické, zde znamená pouze tolik: ocitl 
se na cestě, kterou kráčel již dne předchozího. A totiž na cestě 
hlavní – na té, z níž následně odbočoval, kam se dalo.  
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Vydal se po ní se stejným odhodláním jako dříve, a mož-
ná teď i s o maličko větší vyhlídkou na úspěch: jisté cesty 
odbočující z této již prochodil, pročež se k nim nyní nebude 
muset vracet a posune se zas o kus dál. Nenapadlo jej přitom (z 
důvodu hňupství, o němž už byla mnohá řeč), že čím delší doba 
uplyne od chvíle, kdy své kamarády naposled viděl živé a zdra-
vé, tím menší může být naděje, že jim tyto pěkné predikáty 
bude ještě oprávněn přiřknout. 

V ruce nesl košík s jídlem a byl by si jistě i pískal do kro-
ku, kdyby na to měl alespoň maličko nálady. 

Brzy narazil na odbočku. Cesta kamsi k východu mizící za 
horizontem mezi vzdálenými poli. Bohužel byla dost široká a 
pevná k tomu, aby tudy jakýkoli povoz snadno projel – tedy ten 
jeho tu skutečně mohl odbočit. Inu, co Tumpachovi zbylo? Vy-
dal se tudy… 

Jak hodiny míjely, jeho vlastní stín, na který si co chvíli 
nepříjemně šlapal, se pozvolna prodlužoval a Tumpach pochopil, 
že se ten stín prodlužuje právě proto, že jej tak rozšlapává (to 
máte jako když se válí těsto – taky z něho za chvíli bude plac-
ka). Nicméně začínal z toho být opět unaven. Jediná výhoda je, 
že ho únava netrápila, poněvadž o ní nevěděl.8 

Krajina byla tichá.  
Širé lány zemědělské půdy. Sem tam skrovný remízek. A 

sem tam traktor. – Takže vlastně krajina vůbec tichá nebyla. Ale 
zdála se takovou: vždyť nikde Tumpach nezahlédl člověka. I 
traktory vypadaly, jako by se hýbaly samy, bez lidského přispě-
ní. Člověk je neřídil; a možná že je ani člověk nestvořil. Třeba se 
tu znenadání objevily, mohutné, brutální, s kouřícími, řvoucími 

                                                 
8 Tumpachovo hlupáctví bylo totiž velmi vzácného a pranadobyčejného dru-
hu; jaksi ve smyslu, že mu často zamezovalo vědět i to, na co nepotřebujete 

rozumu ani zbla. – Povězme si to tak: někdo má rozum sice malý, zůstanou 
mu však jisté duševní schopnosti, jež člověk sdílí se zvířaty či rostlinami; má-

li však někdo rozum nikoli malý, nýbrž – v algebraickém smyslu – docela 

záporný, pak tento mu zamezuje poznat mnohé, co obyčejně „poznává“ na-
příklad i takový roup (i kdyby zrovna nekompromisně stisknutý svěračem). 
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motory. A pak tu byly vrány. Přemnožené, tlusté vrány. Sedaly, 
kam se dalo i kam se nedalo. Tumpach měl dojem, že nejraději 
by si sedly na něho samého. Nakonec to však – ať už 
z jakéhokoli důvodu či důvod zcela postrádajíce – neučinily a 
Tumpach se cítil pouze o to osaměleji. 

Obzor zastřely červánky, ale nebyly to červánky půvabné 
– byly rudé jako rozšklebené zranění. Nepostrádaly krásu – zda-
leka nikoli! Snad jenom, že ta byla příliš masivní a hutná, pro 
malého človíčka nestravitelná.  

Tumpach odhodlaně kráčel vpřed i tehdy, kdy se traktory 
začaly stahovat z polí. Nadcházel večer. Neutěšený večer. Večer 
před nocí, již Tumpach nemínil prospat. Nemůže! Kvůli kamará-
dům přece! 

Hrbil se, ale šel. Stále šel. 
Pole pozvolna ustupuje loukám a rovina krajině kopcovi-

té, jak Tumpachovy kroky, pomalu ale jistě ukrajují vzdálenost… 
– „Jééé! Kouzelnej dědeček! Támhle sedí! Ten je ale pěknej!“ 

Ačkoli je to vlastně babička a nikoli dědeček (o přízvisku 
kouzelný ani nemluvě), Tumpach „uvažoval“ přibližně takto: 
prve jsem potkal kouzelnou stařenku, tudíž pokud někoho po-
tkám nyní, bude to kouzelný stařeček. 

„Dobrý den, kouzelný stařečku!“ zastavil se před ní 
s vřelým pozdravem. 

Babička seděla opřena o strom u cesty, na hlavě z vůle 
boží čepec, vedle sebe nůši vrchovatě nacpanou travami, chras-
tím a bylinami. Vypadala unaveně, sešle, staře. 

„Nechcete buchtu, dědečku?“ zeptal se Tumpach úslužně, 
zatímco babička stále mlčela. Snad to bylo pro únavu. Možná 
pro nepochopení, o co tu jde. Nebo jí svázalo jazyk Tumpacho-
vo nikoli decentní, nýbrž zhola naopak mimořádně rázné tělesné 
aroma?  

Nakonec se na slovo přece zmohla. Zamžourala očima 
patrně nepříliš vidoucíma, zasazenýma v jakoby kůrovité tváři, a 
slaboučkým, křehkým, jen nepatrně šišlavým hláskem pomalu 
pravila: „Hezký podvečer přeji, milý mladíku. To jste moc hod-
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ný, že mi dáte buchtu. Bůh vám to oplať nastokrát!“ S těmi slo-
vy napřáhla svou vyschlou klepající se hnátku. 

„Já ale nemám žádnou buchtu,“ odvětil Tumpach prostě. 
Hnátka se opět stáhla a babiččina tvář se zvrásnila ještě víc než 
prve, jakkoli se to tehdy mohlo zdát nemožné. „Přišel jsi mi ubli-
žovat a posmívat se mi, ty výrostku jeden?! Jen do toho, ty 
parchante nevychovanej! Buď si ale jistej, že to na tebe povím 
rodičům! A táta tě seřeže páskem jak hada! Potom tě jím přivá-
že ke kavalci, stáhne ti gaťata, plivne mezi půlky a… – Panenko 
svatá! Na co jsem si to zase vzpomněla?!“ Babička byla očividně 
zmatená. Pro jistotu se třikrát pokřižovala a pomodlila se „Ježíš-
ku, panáčku“ (nebo tak nějak). 

„Já vám nechci ubližovat, stařečku. – Tu máte! Vezměte 
si tady ten salám, jestli máte hlad.“  

Podával jí pěkně vyschlý trvanlivý uheráček. 
„To víš, že bych si dala, ale na tohle já už nemám zuby, 

chlapče,“ zazubila se polorozpadlým chrupem. „Neměl bys tam 
v té své ošatce něco měkčího?“ 

„Hm, no, mám tady nějakou lahvičku s nějakým… Hmm, 
co to jenom…?“ 

Vyndal ji na světlo, aby si prohlédl etiketu, a babiččiny oči 
zasvítily, až se lekl. „Ty to nebudeš?! Tak mně to dej!“ 

Tumpach jí lahvinku beze všeho podal. Divil se jen, jakou 
rychlost dokázala vetchá ruka vyvinout čapajíc flašku. Jako útok 
rozzuřené kobry!  

Babička flašku odšpuntovala a vydatně nahnula. 
„Brrr!“ oklepala se. „To jsem přesně potřebovala! Tisíceré 

díky, mládenče.“ Zřejmě si ji tímto dobrodiním plně získal. 
„To je jako buchty?“ zeptal se. 
„Cože?!“  
„No jako, jestli mi teď splníte tři přání, dědečku. To se 

tak dělá: když dědeček dostane buchty, musí splnit tři přání.“ 
„Hm… O tom nic nevím. Ale tohle je lepší než buchty,“ 

zasvitlo bábě v oku a znovu si dala. „Áááá! To je síla!“    
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Tumpach pouze koukal – koukal jak nejtupější hovado.9 
Konečně babička povídá: „A jaké máš vlastně přání? Co si 

takový statný a hezký jinoch může ještě přát?“ Označujíc jej 
takto, Babička neironizovala; to pouze že měla specifický vkus – 
patrně jaksi vyzrálý (někdo by snad řekl přezrálý).  

„Já bych chtěl zpátky svoje kamarády,“ odpověděl bez 
váhání Tumpach. 

„Ano, to je moc hezké. A co druhé přání?“ 
„Druhé?“ 
„Mluvils přece o třech.“ 
„Aha,“ Tumpach se přemýšlivě zašťoural v nose. „Nóóó, 

tak to aby byli živí a zdraví.“ 
„A tvé třetí přání?“ zeptala se babička, jeho dosavadními 

odpověďmi maličko zaskočená. 
„Chtěl bych taky, aby mě měli zas rádi a ať mi taky od-

pustěj, že sem s nima nebyl, když mě asi potřebovali.“ 
Babička mlčela.  
…mlčela ještě o fous déle. 
Na to si znova přihnula, otřepala se a zeptala se: „Ty 

vážně nemáš nějaký jiný přání?“ 
„Jiný?“ nechápal Tumpach. „A jaký myslíte, dědečku?“ 
„Nóóó. Víš, většinou si lidi spíš přejou, aby měli spoustu 

peněz a slávy a aby třeba byli nesmrtelný a nezranitelný a 
všichni aby se jim klaněli a tak… To bys nechtěl?“ 

Tumpach si s tím lámal hlavu tolik, až musel se šťourá-
ním v nose ustat. Ani tak to ovšem nebyl schopen rozluštit. 
„Klaněli? A proč?“ 

„Ty tomu vážně nerozumíš?!“  

                                                 
9 Abychom napříště ušetřili místo, domýšlejte si laskavě sami k jakékoli zmí-

něné Tumpachově činnosti tento či významově ekvivalentní malý přídavek, 
jímž se vyjádří, že uvedená činnost je činností v modu náležitě hovadském; 

například, píšeme-li „Tumpach se pohnul“, čtěte „Tumpach se pohnul jako 

úplný debil“, píšeme-li „Tumpach na cosi upřel pohled“, čtěte „Tumpach na 
cosi upřel pohled prvotřídního dementa“, apod. 
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„Já nevim,“ přiznal Tumpach. Cítil se ještě hloupěji než 
obyčejně a možná i kapku provinile – dědeček mu zřejmě nabízí 
veliké věci a on je vůbec nechápe. Místo nich si volí takové na-
nicovaté obyčejnosti! Třeba tím dědečka i urazil. 

„Já za to nemůžu,“ řekl sklesle, „já jsem totiž úplně 
hloupý.“ 

„Možná jsi kapánek jiný,“ uznala po chvíli bába. „Ale jestli 
je to špatně… – Kdo by to mohl rozhodnout?“ 

„Dědečku,“ ozval se najednou Tumpach hlasem člověka, 
jenž intuitivně cosi pochopil, „vy vůbec nejste kouzelný. Viďte?“ 

Bába se od srdce zasmála: „Já nejsem ani dědeček, 
hošíčku můj milý. Natožpak kouzelný! Dyť já sem obyčejná 
babka kořenářka…“  

Opřela se svýma očima do jeho, jak to předtím ještě ne-
udělala, a řekla hlasem nezvykle rozhodným: „Tvoje přání ti 
prostě nesplním. Musíš si je splnit sám.“ 

Zkoumavě ho pozorovala, čekajíc na nějakou reakci. Té 
se nedočkala, tedy praví: „Jestli jsi zklamaný, že nejsem kouzel-
ný dědek, a chceš tu flašku zpátky, tak to chápu; klidně si ji 
vezmi, hochu. – I když bych ráda, opravdu pro tebe nemohu 
udělat víc, než se pomodlit. A co ti budu povídat…,“ ušklíbla se, 
„modlení je k ničemu. Když o něco opravdu stojíš, neseď 
s rukama sepjatýma, ale dělej, co můžeš; a třeba dělej i, co 
nemůžeš – stejně si jenom namlouváš, že nemůžeš.“ Odmlčela 
se. „Jo, neni to velká moudrost, ale co se dá dělat – holt sem už 
jenom stará babizna. Bolí mě nohy a chce se mi spát…“ Zavřela 
oči a ruku s flaškou si přitiskla k povislé hrudi. 

„Vy chcete spát tady, babičko?“ staral se Tumpach. Bylo 
chladno. A se zapadajícím sluncem se dělalo ještě chladněji. Do 
rána by babka zmrzla. 

Nenamáhala se ani otevřít oči, když odpovídala: „I ne že 
bych chtěla. Ale udělala jsem chybu: nechala jsem se dnes sbí-
ráním příliš unést – nachodila jsem toho víc, než si můžu se 
svýma přeschlýma rozvrzanýma kloubama dovolit. Vzaly mě 
kolena a teď už domů nedojdu.“ 
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„To je tim, že jste tak hrozně stará a už moc špatná a va-
še nohy jsou už taky strašně starý a už taky špatný, že jo?“ 
zeptal se Tumpach bezelstně. 

„Jo, přesně tak,“ uchechtla se. 
„Tak já vás vemu na záda a domu vás vodnesu,“ nabídl, 

třebaže sám byl nemálo unaven. 
„Ále!“ mávla vetchou rukou. „Já za to nestojim, mladíku! 

Hodnej hoch jako ty si zaslouží nějakou mladší a čipernější!“ 
zavtipkovala. Potom vážněji: „Nech mně tady tu flašku a snad to 
do rána nějak přežiju. Pomodlim se a bude.“ A zase se modlila 
Ježíšku, panáčku. 

„Skočte mi na záda, babičko,“ trval na svém Tumpach. 
Stařenka konečně otevřela oči: „Jak ti to ale oplatím, 

hošánku? Dyť já nic nemám. Jsem chudá jako kostelní myš.“ 
Donutila své zkřehlé údy k pohybu, vstala, trochu se rozkývala – 
však kaštanová pálenka nebyla z těch slabších! – a nakonec se 
– stále s lahví v ruce – vyškrábala na Tumpachova smradlavá, 
špinavá záda; nicméně nestěžovala si.  

„Tak víš co? Alespoň u mne zůstaneš přes noc pod stře-
chou a uvařím ti dobrou zeleninovou polévku. Jistě potřebuješ 
něco teplého do žaludku.“ 

„Já nevím, babičko. Možná jo…“ I když spíš než na polév-
ku by si byl myslil na pěkný růžový bonbón. Sebral babiččinu 
nůši – stejně jako babka, ani ona nebyla zvlášť těžká – a dal se 
zas do shrbeného pochodu. 

„Držte se mě pevně za krk, babičko,“ radil Tumpach. „Ať 
nespadnete na zem.“ 

„Ale proč tam máš tu krysu, hochu? Dyť tě udusí!“ 
„To neni krysa, to je muj krásnej náhrdelník,“ vysvětlil 

jednoduše Tumpach. 
Více se babička raději neptala. 
      
 

19 
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 Následující den. Středa. Přesněji: středeční odpoledne. 
Odpoledne, jež se odvine ve jménu mimořádné schůze Páteční-
ho klubu. 
 A odvíjet se již počalo. Hugo s Peckou míří do Kocourovy 
úchvatné rezidence s výhledem na Říšký sněm i podstatnou část 
Nového Berolina a nejsou sami; z opačného směru – od slatin, 
polí a lesů – se tamtéž ubírá hrabě Hrot ve svém černém kočá-
ře, zatímco bratři Kvasové jsou již téměř na místě. Předběhli je 
pouze akademici: oba se už delší dobu nechávají hostit spoře 
oděnými mladými hochy v Kocourových službách. Pán domu 
nechal vzkaz, že sám dorazí později. Což jistě nikoho nezarmou-
tilo: Kocour není oblíbeným společníkem. 
 U brány Pecku s Hugem očekává jedno z Kocourových 
„pážat“ (tak Kocour říkal těmto svým služebným hochům – za 
nejdůležitější přitom považoval, aby byli zcela bezchlupí, bez-
vousí a především dokonale umytí a vonící po růžích). Páže se 
ukloní a doprovodí pány do Kocourova antického sálku se 
sloupořadím, bystami a řadou lehátek typických pro řecká sym-
posion – do pokoje pro hosty.   

„Ach, pan Pecka! Pan Hugo!“ zvolal Hadmund Kvas ze 
svého lehátka. 
 „Vítejte!“ doplnil bratra Jörge ležící vedle. 
 „Dobrý den vespolek,“ pozdravil Pecka. Hugo pozdrav 
odbyl posunkem. 
 Zatímco si Hadmund, Jörge i doktor Eso bezstarostně 
hověli na lehátkách (doktor Eso dokonce tak bezstarostně, až se 
to projevovalo lehkým pochrupováním), Samuel Bradov rozčile-
ně přecházel kolem sloupořadí. 
 „Dobrý den i vám, příteli,“ obrátil se na něho Pecka.  
 „Dobrý,“ odsekl on. Zdál se poněkud uražen.  
 Pecka tušil proč. Přesto se zeptal: „Něco vás trápí?“ 
 „Vy víte co, pane Pecko,“ odvětil bez okolků profesor a 
zanechav svého přešlapování, zamířil rovnou k Peckovi. Pecka 
za jedním ze sloupů, jejž Bradov právě míjel, zahlédl jakýsi ne-
vzhledný stín – vychrtlá nahrbená postava s neúměrně velikou 
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hlavou. Jistě, doktorův neduživý pomocník; jako vždy na do-
slech, přece však tak, aby nepřekážel. 
 „Snad tuším, kolego,“ přikývl Pecka. 
 „Tedy?“ 
 „Vždyť právě proto jsme se tu dnes sešli: abychom do-
podrobna pohovořili o tom, jak konkrétně užitečné nám bude 
maršálkovo spojenectví.“ 
 „Vy znáte můj názor, pane Pecko. Říkal jsem vám nejed-
nou, že maršál Kýchl je krvežíznivá zrůda a nic nadto. Ale 
dobrá,“ Bradov rozhodil rukama, „uznávám, že má obrovskou 
moc. – Řekněte mi prosím jediné: bylo to nutné? Opravdu ho 
potřebujeme?“ 
 „Byl bych nesmírně nerad, kdybyste se domníval, nejmi-
lejší Samueli, že vaše názory beru na lehkou váhu,“ hovořil 
Pecka. „Naopak, nic jsem nepoměřoval vůči výhodnosti maršá-
lova spojenectví tolik jako vaše opakovaná upozornění na jeho 
bestiálnost! Avšak skutečně jsem nakonec došel k závěru, že i 
přes možné nevýhody, které to s sebou ponese, maršála musí-
me získat na svou stranu.“ 
 „Tak… Asi se nedalo nic jiného dělat. – Chtěl bych jen, 
abyste věděl, že to, o čem jsem mluvil já, má jen pramálo co 
společného s něčím takovým, jako jsou nevýhody plynoucí ze 
spojení s maršálem. Ty budou totiž něčím navíc (o čem já ani 
nemluvím). – Můj postoj je jiný: i kdyby šlo všechno hladce, a 
maršál nám byl ve všem dokonale po vůli, přece už tím, ba prá-
vě tím se ponižujeme na úroveň prostých mordýřů!“ 
 „Nevím jestli bych souhlasil, kolego,“ vložil se do toho 
Hugo. „Co když je to naopak: co když tím, že se s námi Kýchl 
spojil, právě on sebe povýšil na úroveň naší a nikoli nás srazil 
na úroveň svoji? Snad i z mordýře se může stát svatý člověk, 
když konečně dá své schopnosti do služeb svaté věci. Nebo ne?“ 
Tu si ale Hugo neodpustil drobný vtípek: „Vezměme si příklad 
z historie: plenění, znásilňování, vraždy, mučení a ukrutenství 
všeho druhu z rukou rytířů a žoldáků jistě byly odsouzeníhodné 
– ale jakmile takové řezníky papež povolal ke svaté válce: hle! 
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Všechna ta hnusota se rázem prosvítila nádherou více než krás-
nou! Masakr dále nebyl masakrem, znásilnění znásilněním, 
mrzačení mrzačením, tortura torturou – nýbrž to vše bylo na-
příště jediným: andělskou hudbou proznívající skrz tuny a tuny 
hnilobného masa lidského, dle vkusu a vůle Páně tak rozkošně 
náchylného k porušení a bolesti. Theofanie nad jiné úchvatná!“ 
 Bratři Kvasové se od srdce zasmáli. Pecku to nepobavilo 
– ironickým zlehčováním Hugo věc spíše hatil. 
 Rovněž Bradov se nesmál. Místo toho řekl zcela vážně: 
„Chcete-li o tom uvažovat takto obecněji, kolego Hugo, sdělím 
vám vlastní pochybnosti. – Tak totiž nazývám svá mínění: po-
chybnostmi a ničím víc. – Tedy k věci: Nejsem si jist, jestli 
vznešený může kdy nízkého pozdvihnout k sobě. Spíše se do-
mnívám, že je to tak: chtějí-li vznešený a nízký jakkoli obcovat, 
musí ten vyšší sejít dolů, neboť nízký se vzhůru povznést nedo-
káže.“ 
 „Ze své přirozenosti jistě ne. To dá rozum. Ale proč by 
nemohl s pomocí onoho vyššího?“ polemizoval Hugo. „Díky ně-
mu a skrze něho? Byv právě jím pozvednut? – Samozřejmě jen, 
má-li onen pozvedající dost sil, aby to mohl učinit. Věřím však, 
že nám se jich dostává.“ 
 „V tomto bych s Hugem patrně souhlasil, profesore,“ řekl 
Pecka. „Skutečně mi připadá, jako bychom byli jakousi milostí 
sestupující ke Kýchlovi, nabízejíce mu konečně možnost být pro-
spěšný neskonale vyšší věci, než jaké mohly být jeho síly ku 
prospěchu kdykoli v minulosti. Konečně bude vojenská technika 
zaměřena správným směrem!“ 
 „K zabíjení lidí, jako obyčejně,“ poznamenal doktor Eso, 
který se mezitím stihl probudit. „Jen, že tentokrát to bude mno-
hem masovější a proto i vznešenější. Nemám pravdu, přátelé?“ 
 Pecka se téměř rozzlobil, neboť se mu zdálo, že doktorův 
tón je, spíše než cokoli jiného, sarkastický a jízlivý. „Milý dokto-
re, hodláte snad stavět do otázky vznešenost a všeobecnou 
prospěšnost našeho podniku?!“ zasyčel. „Chcete snad začít nyní 
nedůvěřovat tomu, čemu jsme obětovali tolik času, energie, 
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peněz, ba dokonce už i lidských životů?! – Cožpak diskuze toho-
to typu neproběhly už nastokrát předtím? Chcete je znovu 
otevírat?!!“ 
 „Odpusťte. To byl jen takový nevhodný žert.“  
 „Vy jste opravdu cynik,“ zabědoval nad ním Bradov. Ten-
tokrát se Eso nebránil, pouze se samolibě ušklíbl. Pak Bradov 
řekl Peckovi, aby situaci uklidnil: „Ani kvůli mně není potřeba 
znovu otevírat takovou debatu – já vůbec nepochybuji o správ-
nosti našeho podniku. To čistě vůči osobě Edmunda Kýchla jsem 
měl jisté výhrady. Zazněly tu a to mi stačí. Ostatně, možná se 
chovám jako hlupák: třeba je to zkrátka všechno jen proto, že 
toho člověka nemám rád a příliš mne netěší myšlenka na spolu-
práci s ním. Vymýšlím si pak zřejmě důvody proč ho nepřijmout, 
a přitom je za tím vším třeba jen trapný pudový odpor, nezalo-
žený v ničem reálném!“ Reálným Bradov myslil racionální. Inu, 
byl už takový.  

„Ať už tak nebo onak, profesore, vašeho názoru si vždy 
nesmírně cením. A mezi námi jistě nejen já.“ Ostatní se tvářili 
veskrze souhlasně; pouze výraz doktora Eso nebyl dvakrát jed-
noznačný. 

Potom Pecka zaujal místo na jednom z lehátek, jak Hugo 
učinil už před ním. Fešný zrzavý chlapec s velkýma modrýma 
očima Peckovi naléval čistého vína, zatímco on říkal: „Než dorazí 
hrabě s ministrem a budeme moci prodiskutovat páteční pro-
gram, jakož i to, jak nejlépe využít Květinovy a Kýchlovy 
spolupráce, chtěl jsem se optat vás dvou, páni Kvasové, zda 
mohu na zítřek počítat s vaší pomocí, jak bylo původně smluve-
no.“ 

„Snad abychom se i urazili nad takovou otázkou,“ vtipně 
opáčil Hadmund. A Jörge ho doplnil: „Vždyť, je-li to smluveno, 
samozřejmě to platí.“ 

„Leda že bychom byli z takových, kdo nedrží slovo,“ do-
končil Hadmund. 
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„Nespolehlivost je zrůdná,“ přidal se Hugo, uždibuje při-
tom kuličky černého rybízu, a Kvasové unisono přisvědčili: 
„Taktak.“ 

„Budu tedy jedině rád, když se zítra dočkám dalšího 
z mnoha důkazů vaší spolehlivosti, přátelé. Ostatně, víte přece, 
s jakým materiálem budeme pracovat.“ 

„Ano, morčátka, takzvaně,“ usmál se Hadmund. Jörge 
pravil: „Pravda je, že my na zámeček odjíždíme již dnes. Než se 
budeme moci pustit do zmíněné omladiny, čeká nás ještě pár 
sezení s materiálem běžnějšího typu.“ Hadmund navázal: „Nic 
se nesmí ponechat nedořešeno – na pátek musí být vše doko-
nale připraveno!“ 

Pecka byl spokojen s jejich přístupem a decentně si lokl 
vína. Bylo kromobyčejně dobré – na to, jak nevhodně se Kocour 
chová ve společnosti, má až překvapivě vybraný vkus. Ostatně 
nejen co se vína týče! Peckovi se docela pozdával i onen mladík, 
který mu víno naléval. Ačkoli ne, že by ho pohlavně přitahoval. 
Pecka nebyl homosexuál, jak by snad mohl usuzovat, kdo nebyl 
zpraven o pravém důvodu, proč se Pecka nestýká se ženami. 
Ten byl totiž – více méně – takový: Peckovi se hnusil jakýkoli 
neformální projev citu a co se mu hnusilo nejvíce: tělesný do-
tyk! O intimním styku ani nemluvě – ten se Peckovi jevil být 
nanejvýš nestvůrným a nízce zvířecím. Ačkoli z nich všech jedi-
nému Hugovi Pecka toto své smýšlení prozradil. 

„Chtěl bych vědět jednu věc, pane Pecko,“ ozval se dok-
tor Eso. „Nehodlám chodit kolem horké kaše. Vy víte, že to 
nemám ve zvyku. Doufám, že tady můžeme hovořit otevřeně.“ 

„Za to Kocour ručí,“ řekl mu Hugo s pusou plnou rybízu. 
„Koneckonců proto jsme právě tady a ne třeba v…, v… …– no, 
to je jedno kde.“  

„Tedy, pane Pecko,“ nadhodil Eso bez dalších okolků, 
„odstraníme maršála, jakmile ho už nebudeme potřebovat?“ 

Na odpověď si musel chvíli počkat. Pecka si znovu lokl a 
poválel víno po jazyku, aby pak jen tak mimochodem, aniž hnul 
brvou, odpověděl: „Samozřejmě, kolego.“ 
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„To se snad rozumí samo sebou,“ komentoval Hugo. „Po-
tom už přece nebude žádných hrubiánů zapotřebí. V novém 
světě pro ně nebude místo!“ 
 „No vidíte, profesore,“ otočil se Eso k Bradovovi, „tohle 
slyšet vás jistě těší. Nebo ne?“ 
 „Ne příliš. – Snad proto, že nejsem jako vy. Já jsem citli-
vý člověk.“ 
 „To je spíš ke škodě než k čemukoli jinému,“ odfrkl dok-
tor Eso. 
 „Možná. Ale nic s tím nenadělám.“ 
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Tumpach prospal v babiččině chajdě nejen noc, nýbrž pro 
značnou únavu i značnou část dopoledne. Potom mu babička 
uvařila polévku a Tumpach se s ní rozdělil o zbytek svých zásob. 
Nechal si jenom ten jediný tvrdý salámek, který by ji dojista 
připravil o poslední ostatky chrupu. 

A nyní si už opět vykračuje cestou k cestě – totiž zpět. 
Východním směrem zašel zřejmě už dost daleko – i když: kdo 
mu to může zaručit? Co když se byl obrátil zpět k západu krůček 
před tím, než by býval narazil na kamarády?! Tohle dilema si i 
přes své hlupáctví až příliš dobře uvědomoval. 

Alespoň že je odpočatý. Odhadoval, že s večerem by měl 
dorazit zpět k hlavní spojce táhnoucí se k severu. Divil se je-
nom, že vůbec něco odhaduje. Zřejmě měl zrovna jednu ze 
svých světlejších chvilek. 

Štěstí jen, že nikoli tak světlou, aby mohl o svém počíná-
ní začít pochybovat. Snad by si tu byl sedl, rozmýšlel, hloubal a 
litoval se. Avšak protože mu žádný rozum nestál v cestě (ba ani 
tak silný jeho „rozum“ nebyl, aby mu dokázal hodit pod nohy 
byť jediný příslovečný klacek), Tumpach mohl jednat. 

Tumpachův náhrdelník hvízdá a traktory jeho zvuk neru-
ší. Ony chybí. Stejně tak vrány, jichž tu ještě včera sedalo 
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požehnaně. Krajina je suchá na troud, třebaže ráno pršelo a 
záhy nevyšlo žádné slunce. 

Tumpach se rozhodl pro zavlažování, a tedy se vypočů-
ral.10  

To mu vyneslo spokojenost a klid mysli. Či spíš její ustá-
lení – ustálení na jediné, precizní myšlence: uvažoval o sobě 
jako o nádobě plné voňavky, která časem zasmrádla a musela 
se převařit v destilované vodě obohacené labužnickým plivan-
cem. Konečně se ona myšlenka převinula v druhou, ještě 
rafinovanější, rébusovitou: přemýšlel, jakým způsobem nejlépe 
usadit tři tlusté loupežníky na jedinou proutěnou stoličku; tak 
ovšem, aby se nehádali. 
 Brzy měl dobrou náladu a úsměv na rtech. Nakonec zjis-
til, že to není krysa, kdo si hvízdá, neboť to veselé hvízdání: to 
byl celou tu dobu on! 
 Hned na to mu došlo, proč na polích nejsou traktory ani 
vrány. Ona totiž kolem vůbec nebyla pole. Krajina, kterou krá-
čel, se poznenáhlu prozradila nebýt krajinou, kterou kráčet měl.  
 Tumpachovi došlo, že ačkoli se chtěl vrátit k hlavní cestě 
vyraze od stařenky směrem zpětným, vyrazil ve skutečnosti 
směrem nikoli zpětným, nýbrž dopředným, pokračujícím, a nikoli 
tedy takovým, jakým vyrazit chtěl.  

Výborně! Teď už tomu dokonale rozumí. 
Otočil se na patě tak prudce, až to pšouklo (resp. pšoukl 

si on), a nepřestávaje si rozradostněle hvízdat, ubírá se konečně 
směrem správným.  
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10 Terminologická pozn.: třebaže běžný úzus „počůrání se“ a „vyčůrání se“ 

poměrně striktně rozlišuje, v Tumpachově případě si chceme vypomoci tímto 

odvážným hybridním neologismem, jenž Tumpachův způsob vylučování, jak 
myslíme, vystihuje lépe. Stejně tak příp. „vypokákání se“. 
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 Jako obvykle vprostřed týdne, i tentokrát Hugo s Peckou 
zamíří do Říšské Opery. Jsou to přece kulturní lidé. Nepleťme si 
však „kulturní“ a „společenský“ – konkrétně v tomto případě by 
to byl hřích horší než smrtelný! Vždyť rozhodně nikoli zanedba-
telnou částku vynaložil Páteční klub na přestavbu interiérů 
budovy. Nejen, že nechal v Říšské Opeře přistavět speciální lo-
že, odkud si nelze vyměnit pohled ani s jediným divákem, nýbrž 
dokonce k němu musel být zřízen i speciální přístup: soukromý 
vchod a chodba, ve které nehrozí, že by pánové kohokoli potka-
li.  

Jim tedy nikdo nemůže vyčítat, že sem chodí spíš 
z jakéhosi snobství, jež se rádo houfuje a předvádí, než kvůli 
hudbě. Pecka miloval hudbu. A Hugo? Inu, ten – když už nic 
jiného, alespoň ji poslouchal. Především si dával dobrý pozor, 
aby během představení neusnul. Vždyť to by mu Pecka jen tak 
neodpustil! 

Pánové sedí ve své loži, a poněvadž představení dosud 
nezačalo, rozprávějí. 

„Řekněte, pane Pecko,“ táže se Hugo, „všiml jste si těch 
klícek s kanárky, které zdobí Kocourův antický sálek?“ 

„I jak by ne! Chvílemi mne jejich skřehot příjemně rušil.“ 
„Zajímavě řečeno,“ uznal Hugo. „A ještě to: ona dlouhá 

akvária při stěnách plná krásně pestrobarevných a zlatavých 
rybek?“ 

„Ano, i o nich už dávno vím. Však jsme u Kocoura nebyli 
dnes poprvé…“ 

„Vskutku nikoli. Ale dnes poprvé mne napadlo, jaká je to 
ironie: Kocour a kanárci, Kocour a rybičky.“ 

„Nechápu, jak to myslíte, kolego. Je sice známo, že Ko-
cour není lidumil,“ – toto slovo Peckovi nešlo příliš přes ústa; 
kdyby býval byl třeba jen malinko hulvátem, jistě by si při něm i 
odplivl – „ale to neznamená, že nemůže milovat zvířata. I hrabě 
má přece tuze rád své lovecké psy – a vy sám: nu, nosíte 
s sebou ještě tu strašilku ve zlaté klícce, nebo ne?“ 
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„Jistěže,“ odpověděl Hugo a významně si přitiskl svou 
brašničku ke hrudi, „ale o tohle mi nejde. Já samozřejmě vím, 
že charakterní člověk si snadněji zamiluje němou upřímnost než 
žvanivou faleš. Když jsem tedy mluvil o ironii, ani v nejmenším 
jsem nenarážel na skutečnost, že člověk nemilující lidi miluje 
zvířata. Myslil jsem to mnohem konkrétněji: kocour a kanárci, 
kocour a rybičky.“ 

„Ach! Vy míníte doslovný význam toho jména,“ dovtípil se 
Pecka nepříliš nadšeně, „to je ovšem poměrně hluchý žert. Bez 
urážky, prosím. – Ale znáte mne: nevkus musím tepat, i kdy-
bych tím měl ublížit třeba i sám sobě či někomu, jejž si nade 
vše vážím.“ 

„Nic se neděje, mne jen tak něco neurazí,“ řekl Hugo, 
přestože se očividně urazil. Očíčka za směšnými brýlemi se stáh-
la a v k popukání trapné kulaté makovičce to vřelo snahou 
vyhrabat cosi, čím by Hugo Peckovi tuto urážku vrátil.  

Nakonec asi na něco narazil. Sykl: „O něčem v poslední 
době uvažuji, milý pane Pecko.“ 

„Věru? A mohu pomoci?“ 
„Víte; týká se to té přednášky, co jste vedl předevčí-

rem…“ 
„Nelíbila se vám? Nebo je potřeba dovysvětlit něco 

z toho, o čem jsem hovořil?“ 
„Ale líbila! To víte, že ano. Skvělá forma i obsah. Před-

náška byla jasná a srozumitelná. A domnívám se, že co jste měl 
na srdci, to jsem pochopil dostatečně. – Koneckonců to znám už 
z dřívějška a v méně osekané formě,“ ušklíbl se. „Ale já jaksi 
nedokážu přijít na to – zřejmě to bude jen mojí omezeností –, 
jaký ta přednáška měla smysl.“ 

„Jak to myslíte?“ podivil se Pecka, zkoumaje Hugovu 
brunátnou tvářičku se zkrouceným okurkovitým nosem a širo-
kou hubou. Ta však byla neprůhledná. 

„Nu, nebylo by mnohem prozřetelnější nechat si naše 
smýšlení pro sebe a nevytrubovat je do světa? K čemupak je asi 
dobré, může-li se teď veřejnost doslechnout o tom, jak ji ne-



 106  

snášíte? Čemu vlastně ta vaše přednáška pomohla, nebo ale-
spoň čemu měla pomoci? Vždyť kancléřovi bylo vše vysvětleno 
mezi čtyřma očima hrabětem a koneckonců ani ve věci Kýchla, 
našeho druhého nového spojence, neměla přednáška žádný 
smysl, když ten ji ani neviděl.“ Tu se Hugo nadechl k poslední a 
– jak myslil – nejdrtivější ráně: „Nebyl tedy onen váš výstup 
zcela zbytečný?“ 

„Myslíte?“ nadhodil Pecka. Zdálo se, že s bohorovným 
klidem. Hugovi však neuniklo, jak klouby na Peckově dlani svíra-
jící madlo hole zbělaly – Pecka tiskl hůl tak silně, že by ji 
bezmála rozdrtil.   

Leč Hugo patřil k onomu vzácnému málu těch, kdo se 
Peckova hněvu neděsí (a možná i to je důvodem, proč si jej 
Pecka tak vážil); pokračoval tedy, jako by si té hrozby vůbec 
nevšiml: „Abych řekl pravdu, tak ano. Skutečně považuji vaši 
přednášku za zbytečnou.“ 

„Tedy podívejte se, nejmilejší pane Hugo,“ Peckův výraz 
znatelně ztvrdl a nabyl kontur ještě ostřejších než jindy, „unáh-
lené závěry si vyslovujte o čemkoli se vám zamane, s výjimkou 
však věci tak vážné, jako je náš podnik!“ 

„Náš podnik? O tom já přece nemluvím. Ta přednáška 
byla čistě vaše!“ 

„Nepřerušujte mne, prosím, ať vám mohu vysvětlit tuto 
záležitost celou. Je to totiž vskutku, jak jste sám říkal: smysl té 
přednášky vám unikl z důvodu vaší…, ehm, jak jste to jenom 
řekl? ‚Omezenosti‘? Aha, tak. Ačkoli já bych to tak ostře rozhod-
ně neformuloval. Vlastní slova vás ale jistě neurazí…“ 

Hugo zrudl a rozklepal se. Otevřel brašničku a chvíli se 
v ní rozčileně štrachal. Nezdálo se však, že by z ní chtěl cokoli 
vyjmout na světlo boží. Pecka zatím hovořil: „Smysl mé před-
nášky spočívá v rozlišení mezi špinavým zločinem a bohulibým 
činem génia. – Třebaže svět nečeká, že naše dílo brzy vzejde, 
důležité je, že jakmile vzejde, bude svět vědět, že je to dílo na-
še a stejně tak bude znát jeho význam a důvod, smysl a dosah! 
Alespoň tedy takový svět, který byl u toho a pochopil, o čem 
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jsem hovořil. Ale kdybychom si vše nechali pro sebe tak, aby 
nikdo nic ani v nejmenším netušil, co by se asi stalo, až to vy-
pukne? – Zavládl by zmatek a chaos! Nikdo by nedohlídal, jak 
skvělá věc se vlastně udála! Každý by měl za to, že došlo 
k jakémusi zločinu, a sotva by někdo mohl být tak osvícený, aby 
pochopil, že došlo k něčemu zhola opačnému!“ 

„Domníváte se snad, že takto vás budou velebit?“ nadho-
dil Hugo jízlivě. 

„Nedomnívám. A upřímně: je mi to úplně jedno. Nejspíše 
nás budou za náš čin nenávidět. Ono však není podstatné, jaké 
názory lidé mají: já sleduji jen, k jakým jsem jim zavdal podnět 
– totiž, k jakým závěrům by na základě mnou předložených 
podnětů došli, kdyby bývali uvažovali správně. Pak tedy zde 
jsem svou část úlohy splnil: vysvětlil jsem, jak se to s věcí má; a 
pokud to kdokoli nepochopil a unikl mu význam a prospěšnost 
toho, co jsem předestřel, pak co je nám do toho, že to nepo-
chopil, když to pochopit mohl a pochopit měl?! Více udělat 
nemůžeme. Už rozumíte? – Pokusím se vám ještě pomoci pří-
měrem, milý Hugo. Vezměme si člověka, jemuž musí chirurg 
amputovat zanícenou končetinu, aby zachoval jeho život. A ny-
ní: vysvětlí-li mu chirurg prvně, co je potřeba udělat, a teprve 
potom k tomu přikročí, povězte mi: není to na hony správnější 
postup, než pokud by mu onu končetinu odřízl, aniž by jej na-
před zpravil o nutnosti a prospěšnosti takového činu? – Už to 
vidíte? My jsme chirurgem, jenž brzy vezme pod nůž sám svět 
v jeho celku, aby z něho odstranil ono zhoubné! Bylo by tedy 
dobře ani slůvkem se zprvu nezmínit, že je to proň prospěšné, 
ba nutné? – Určitě ne! – A ještě nejméně jednu věc si můžeme 
vzít z tohoto příměru. Poslouchejte: onen pacient, ve chvíli, kdy 
k řezu skutečně dojde, jistě právě nebude při smyslech; toho 
času bude jistě spát. Samotný úkon tedy nakonec probíhá bez 
jeho vědomí! – A neděláme my se světem totéž?! – Konáme 
přece vskrytu a necháváme jej klidně spát, aby se probudil te-
prve do věku nového: zdravého, čistého!“ 
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Hugo svou brašničku zaklapl. Skutečně z ní nic nevyndal. 
Tvářil se nepřítomně, k žádné řeči se neměl. Možná celou věc 
znovu promýšlel. Ale kdo ví?   

Pakliže byl Peckovi ponechán prostor, pokračoval: „I kdy-
byste měl na celou záležitost jiný pohled – což je samozřejmě 
možné, ježto různých perspektiv je vždy nepřeberné množství –, 
přece bych vás chtěl požádat alespoň o jedno, příteli. Skutečně, 
snažně vás prosím: alespoň tohle jediné mějte vždy na paměti a 
buďte mi v tom jak jen možno po vůli: Už nikdy,“ – s tím slo-
vem Peckův tón potemněl a nasákl hrozbou, z níž dokonce i 
Huga zamrazilo – „už nikdy neříkejte o ničem z toho, co já dě-
lám, že je to zbytečné!!!“ 

Hugo byl duchem již zpět na místě. „Bylo by vám tedy 
milejší,“ kontroval otázkou, „kdybych řekl, že vaše přednáška, 
ač tedy nikoli zbytečná, přece je podle mého z oněch počinů, 
které člověku spíše uškodí než pomohou?“ 

„Ano,“ přisvědčil Pecka. „To by mi bylo mnohem milejší! 
Pokud byste ovšem mínil, že je to ten případ, kdy škoda, jež má 
vzejít, nebude zbytečná, nýbrž naopak skrz naskrz prostoupená 
vlastním velikým smyslem.“ 

Nad tím se musel Hugo chtě nechtě zahloubat.  
„Kromě toho,“ řekl Pecka. „I třeba by se veškerým svým 

vlastním účelem přednáška minula, přece aspoň něco mi přines-
la!“ 

„Inu?“ 
„Poznal jsem tam jednoho člověka.“ 
„Cožpak jste měl čas se během svého výstupu s kýmkoli 

vybavovat? To bych nečekal. O koho jde?“ – Snad Hugo i mírně 
žárlil? 

„Ne, tak tomu není. Vůbec jsem s ním nemluvil. Konec-
konců, ani bych si něco takového nepřál. Já ho tam pouze 
zahlédl.“ 

„Předpokládám, že jste toto téma nenačal, abyste je ne-
chal viset ve vzduchu. Dopovězte to, pane Pecko.“ 
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„To bylo tak: jeden jakýsi vojáček formátu zřejmě rádoby 
významného – podle výložek plukovník (pche!) – si dovolil při-
vléci co diváky mého vážného proslovu ony nejapné pololidi, 
kteří nemohou pochopit zhola nic, zatímco v umu ohyzdně vřís-
kavém jim není rovno.“ 

„Někdo si dovolil vzít s sebou na vaši přednášku děti?!“ 
zděsil se Hugo. „To je neslýchané!“ 

„Vy sice žertujete, pane Hugo, ale já to beru jako smrtel-
nou urážku. A to ani nemluvím o tom, že místa, jež byla těmito 
zbytečnými zakrslými těly obsazena, mohla nepoměrně lépe 
posloužit někomu z těch, kdo se zoufale tlačili před vstupem do 
sálu, aby alespoň jediné mé slůvko zaslechli!“ 

„No dobrá. Viděl jste tam jakéhosi plukovníka. A s ním 
děti. To je vše?“ 

„Nikoli. Nýbrž pojal jsem k tomu člověku zcela oprávněně 
hlubokou nenávist a zapřísahal jsem se ke kruté pomstě. – Již 
jsem si ho nechal zjistit; prý jakýsi Martin van den Bier.“ 

„A tohle má být jeden ze zdarů onoho pondělka?“ podivil 
se Hugo. „Chápu to tedy správně, že považujete za výhodné 
získat si nového nepřítele, nebo přinejmenším někoho, koho 
byste mohl upřímně nenávidět?“ 

„Právě tak!“ zvolal Pecka souhlasně. „I kdyby celá před-
náška jiný plod nenesla, nežli fakt, že jsem si získal nového 
nepřítele, pak na mou věru: i to je dost!“ 

„Občas vám vůbec nerozumím, pane Pecko,“ zakroutil 
hlavou Hugo. 

„Nikdo na světě mi nerozumí,“ posmutněl Pecka. A brzy 
tišeji, spíše sám pro sebe: „To je úděl nás géniů: plnost ducha 
vykoupená jeho samotou. Vpravdě pusto je na výsostech a čas-
to smutno tomu, jenž tudy kráčí.“  

Pecka by byl čekal, že Hugo cosi umolousaně vtipného 
poznamená, slyšel-li jej. Tato podmínka ovšem splněna nebyla: 
Hugo Pecku neposlouchal, neboť byl již plně zaujat svými ho-
dinkami. „Co to má být!?“ prskal způsobem téměř 
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negentlemanským. „Představení mělo začít už před celými osm-
nácti vteřinami!“ 

Pecka se od svého druha znechuceně odvrátil. Sebral ze 
stolečku kukátko a zahleděl se jím k oponě, která se již – naš-
těstí pro Huga – rozestupovala za zvuku prvních libých tónů. 
 
 

22 
 

 Na pohodlné široké lenošce sedí mužík. Přes veškerý lu-
xus onoho místa se necítí zrovna příjemně a jakousi úzkostí je 
tak scvrklý, až ho skoro není vidět. Pánové Jörge a Hadmund se 
musejí velmi soustředit, aby se udrželi při vědomí skutečnosti, 
že spolu ve své pracovně nejsou sami, dílem i proto, že onen 
pohublý vězeň, kterého si konečně „přizvali“ k sezení, vyhlíží 
v porovnání s nimi tak bezvýznamně a nicotně.   

„Dobrá,“ povídá Hadmund – jako vždy perfektně obleče-
ný, jako vždy skvěle vystupující –, „tedy už se známe, pane 
Kuřátko. Hovořil jste o své práci. Velmi dobře! A o své rodině… 
jistě ženu i děcka nesmírně milujete.“ 
 Pan Kuřátko přikývl a chvějící se hubenou rukou si utřel 
nudli. Patrně ve vlhké kobce nastydl. Útulná místnost, kde seděl 
nyní, ovšem jeho dosavadní celu nepřipomínala ani zdaleka. 
Kuřátko byl zmaten. Od doby, kdy se – už tehdy nic nechápaje 
– probudil v temné studené kobce (a to mohou být klidně už 
dva týdny, ne-li více), s ním nikdo nepromluvil. Pouze trochu 
jídla a pití mu tam strkali. A najednou: jakýsi obrovitý chlap ho 
ještě v polospánku dovleče do pokoje provoněného kouřem 
nádherných vyřezávaných svícnů, kde s ním jacísi dva muži nej-
výše reprezentativního vzhledu i způsobů hovoří jako 
s nejlepším přítelem.  
 „Zdá se, že jste stále zmaten, příteli,“ řekl soucitně Jörge.  
 Pan Kuřátko opět přikývl a posmrknul. 
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 „Skutečně si nedáte čaj?“ zeptal se Hadmund velmi las-
kavým hlasem. „Teď, když se známe lépe, jistě se spolu 
můžeme napít alespoň čaje. Co myslíte?“ 
 Kuřátko ostýchavě pokrčil rameny. 
 „Jörge, prosím, nalijte našemu novému příteli trochu ča-
je.“ 
 „S radostí,“ pravil Jörge a vstal z křesla; z jednoho 
z oněch přistavených přímo proti pohovce, na které seděl ubohý 
pan Kuřátko – přistavených ne ovšem zvlášť blízko, jako spíše 
v uctivé vzdálenosti, aby celá záležitost působila dojmem uvol-
něné přátelské rozmluvy a nikoli snad nějakého tristního 
výslechu. 
 Okupant křesla druhého, tedy Hadmund, si vstříc panu 
Kuřátkovi solidárně povzdechl: „Nedivím se, že jste zmaten. Zře-
jmě s vámi strašně zacházeli! To je nám líto. Ale nebojte se. 
Teď už vám nic nehrozí.“ 
 „Vy jste od policie?“ osmělil se pan Kuřátko přiškrceným 
hláskem. 
 „Přesně tak! Od tajné policie.“ 
 „Aha, tak proto jste mně to nemohli říct hned!“ rozjasnila 
se malinko jeho dosud tak povadlá tvář. 
 „Rád vidím, že tomu už rozumíte,“ přikývl Hadmund. 
„Dokud jsme si nebyli jisti, že k nim nepatříte, nemohli jsme 
vám povědět nic.“ 
 „Ale jak bych k nim patřil?! Vždyť jsem byl zavřený 
v cele!“ 
 „My víme. Ovšem to zde nic neznamená. Skupina, která 
vás unesla, je skutečným sborem šílenců. U nich by se člověk 
nemohl divit, kdyby se do cel zavírali navzájem jen tak z dlouhé 
chvíle.“ 
 „Ach, božínku!“ 
 „Ano. Ale nebojte se. Teď už jste v dobrých rukou!“ 
 Jörge se ozval od kamínek vzadu v místnosti: „Sladíte?“ 
 „Ehm?“ 

„Čaj, příteli. Chcete jej osladit?“ 
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„Ehm…“ 
„Dobrá, dáme dvě lžičky,“ rozhodl Jörge za něho, „neboj-

te se, jsou malé.“ 
„To je kunva-hádma, velmi jemný čaj z východních pro-

vincií Říše,“ vysvětloval Hadmund. „Pomůže vám uvolnit se po 
všem tom přestálém nebezpečí. Muselo to být hrozné! A ta 
představa, že se už nikdy neuvidíte se svými nejbližšími; jistě 
hrůza!“ 

Na černou kůži drahého sofa skápla Kuřátkova trpká slza. 
„Soucítíme s vámi, ale než vás budeme moci odvézt do-

mů, máme ještě pár otázek. Nezlobte se, bohužel je to nutné, 
příteli,“ pravil Jörge, stavě na stolek před pohovku skvěle vonící 
šálek s čajem. 

„Děkuji,“ pokynul Kuřátko nesměle a třaslavou rukou si 
šálek přistrčil pod nos. 

„Nikam nespěchejte, kamaráde. Ať se nám ještě neopaří-
te!“ Jörge si sedl zpět do svého křesla. 

Čaj byl vskutku horký. Chutnal ale velice dobře a Kuřátko 
se konečně kapku uvolnil. Tehdy si mohl svoje dva hostitele 
lépe prohlédnout. Gentlemani jak se patří, přitom stěží k roze-
znání – snad jenom že ten, jenž prve připravoval čaj, je o něco 
menší postavy – a dvojčata i co do obleků: skvěle padnoucích a 
doplňovaných hedvábným šálem elegantně uvázaným pod kr-
kem každého z mužů, zcela podle současné módy horních deseti 
tisíc. I hlas měli pánové navzájem dosti podobný – velmi vřelý a 
upřímný, spíše tichý a nevtíravý – a stejně tak tvář – tu právě 
docela neproniknutelnou. Kuřátko se tomu nedivil: tajní policisté 
přece musí mít takové tváře! 

„Abychom vás nezdržovali a mohl jste se co nejdříve vrá-
tit k rodině, která vás po takové době jistě už zoufale postrádá, 
pojďme k věci. Budu vám klást otázky a vy odpovídejte prosím 
čistě podle vlastního přesvědčení.“ 

„Ničeho se nebojte,“ připojil druhý z bratrů a připravil si 
zápisník, „jde o pouhou formalitu.“ 

Kuřátko přikývl, že je připraven.  
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Načež očekával nejrůznější otázky, ne však ty, jaké se na 
něho počaly hrnout. Vůbec nebylo těžké na ně odpovídat. Vždyť 
to byly dotazy zcela obecné a prosté, tážící se pouze po jeho 
mínění o nejrůznějších běžných věcech – dotazy, na jaké by 
každý rozumný člověk, jak pan Kuřátko soudil, odpověděl docela 
stejně jako on. 

Věru, i bratři Kvasové jej za to pochválili. „Ano, ano, zdá 
se, že vaše názory by došly souhlasu celé veřejnosti!“ uzavíral 
slavnostně Hadmund v reflexi nad jeho odpověďmi. „To je 
chvályhodné, když někdo smýšlí tak lidově. – I nemyslíte, pane 
Kvasi?!“ S tím se však Hadmund na bratra pokoutně ušklíbl.   

Ten odpověděl: „Ale jistě! Pan Kuřátko je řádný, bezpro-
blémový občan; takový, od kterého můžete čekat jen tolik, co 
od kohokoli druhého, třetího, čtvrtého… a tak dále třeba až k 
miliardám.“ 

„Ale podívejme!“ usmál se Hadmund. „A co to znamená?“ 
„Vůbec nic. Snad jenom, že dohadovat se dále o tomhle 

pánovi by byla ztráta času.“ (Naštěstí ani dosud s ním mnoho 
času neztratili; na každou otázku odpověděl tak, že nebylo nut-
no se jí dále zaobírat, když stačilo říci nanejvýš: „Ano, ano! 
Typické! Pojďme dál.“) 

Bratři se začali chovat, jako by tam ten mužík už ani ne-
byl. S tím se on opět roztřásl. Tentokrát o poznání více než 
prve. Z tváří těch dvou náhle spadla jakási maska a panu Kuřát-
kovi se počal skýtat pohled na jejich skutečné podoby.  

„Chcete říci, milý pane Kvasi,“ pravil Hadmund – přítom-
nosti páně Kuřátkovy již zcela nedbaje –, „že podle všeho je pan 
Kuřátko člověk plně zastupitelný kýmkoli jiným, a že tudíž jeho 
konkrétní existence – jakožto lidská – postrádá smysl?“ 

„Sám bych to nevystihl lépe.“ 
„Ale snad abychom se zeptali jeho samotného. Co vy na 

to?“ 
„Myslím, že je to zbytečné; avšak dobrá, ať je po va-

šem.“  
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Konečně zas počali brát svého hosta na vědomí. Ačkoli 
jemu to nebylo už ani trochu příjemné: Hadmund se k panu 
Kuřátkovi obrátil tváří až k smrti slizkou a škodolibou. 

„Povězte mi tedy upřímně,“ pravil domnělý tajný policis-
ta. „Jaký to má smysl, že existujete, milý pane Kuřátko? Čím 
můžete ospravedlnit své bezpáteřní, mdlé, umolousané, ohavně 
vyčpělé a snad už bilionkrát viděné bytí?“ 

„Mám přece děti!“ vykřikl plačtivě pan Kuřátko. Nic lepší-
ho (ovšem ani nic horšího) ho v tu chvíli nenapadlo. 

„Aha, takže děti,“ povzdechl si Jörge. Na ono slovo dal 
důraz tak mnohoznačný, až věru nebylo možno vysledovat, jak 
je míní. Nanejvýš asi, že jako výraz jistého problému.    

Hadmund byl konkrétnější: „To že jste svět zatížil dalšími 
bezcennými a zoufalými tvory považujete za ospravedlnění 
vlastní existence?“ Nevěřícně kroutil hlavou. – „Co vy na to, 
bratře?“ 

„Typické,“ pokrčil rameny Jörge. „Velmi typické! Všichni 
tihle antropomorfní hlemýždi hovoří do puntíku stejně, veskrze 
předvídatelně – nepřekvapí, nemají čím… A já zas nemám, co 
bych k tomu dodal.“ 

„Tím se netrapte, drahý pane Kvasi. Zde vskutku není po-
třeba cokoli dodávat.“ 

Na to byl přivolán Bruno, onen silný sluha, do té doby 
úslužně vyčkávající ve stínu u vchodu. „Odveď ho zpět,“ rozká-
zal Jörge. „A na dveřích cely uděláš křížek. – Nespleteš to?“ 

„Udělám křížek,“ zopakoval Bruno. Zas tak hloupý nebyl. 
„A kde?“  
„Na dveřích.“ 
„Ale zvenku, prosím,“ upřesnil Hadmund. 
„Já vím, pane.“ 
„Dobrá, tak běž!“  
Bruno odvlekl vězně, toho času zcela zkormouceného, 

srdceryvně naříkajícího: vůbec se nebránil, nezmohl se na nic. 
Vždyť co je nad to podlejšího – vrhnout mu do náruče takovou 
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naději a vyrvat mu ji zas, sotva se osmělí, aby se s ní začal 
mazlit!? 

Pánové ovšem nepodléhali zbytečnému sentimentu. To-
hle byla zkrátka jejich práce: psychologickým přístupem zjistit, 
zda je objekt pozitivní (tzn. spadá-li do jednoho z typů člověka 
zbytečného) a nechat ono zjištění vyznačit na dveře cely na sro-
zuměnou člověku kompetentnímu k pokusům dalšího rázu (po 
výslechu, tedy prohlídce psychologicko/filosofické, obvykle ná-
sledovala prohlídka fyziologická, jejíž závěr se měl – a doposud 
vždy se tak dělo – se závěrem bratří Kvasů shodovat). Oním 
kompetentním pro fyziologické přezkoušení byl povětšinou dok-
tor Eso, případně ještě jeho velmi ošklivý, avšak navzdory 
vzhledu i velmi šikovný asistent. 

„To bylo opět tak ubíjejícně nudné, bratře!“ zaúpěl Had-
mund, když v místnosti konečně osaměli – jediné, co ještě 
upomínalo na přítomnost ubohého pana Kuřátka, byl nedopitý 
šálek čaje osaměle spočívající vprostřed zdobného stolku. 
„Vskutku, jak říká pan Pecka: těžký úděl jsme na sebe vzali!“ 

„Přiznávám, že i mne to nesmírně zmáhá, poslouchat do-
kola pořád to samé. Neustále slýchat omšelé názory všedních 
hlav – všechny ulité z jedné jediné a přitom žalostně ducha-
prázdné formy! Co chvíli degustovat onu – řekl bych – 
zvratkovitou jalovost čpící z hlasu davu! Ale poslouchejte, brat-
ře: jednou jsme se k tomu velikému úkolu propůjčili, tak jej 
zkrátka dovedeme do konce!“ 

„Vy už mluvíte úplně jako On! Já samozřejmě souhlasím. 
Nějak to přežijeme.“ Přesto si Hadmund ztěžka povzdechl a pod 
krkem si povolil svůj šál. Když nebyl na blízku nikdo, kdo by jej 
mohl soudit, nepůsobil ani zdaleka tak precizně uhlazeným do-
jmem; totéž jeho bratr. „Ale dnes už toho mám tak akorát,“ 
pokračoval Hadmund. „Co je ještě na pořadu, pane Kvasi?“ 

Jörge nakoukl do poznámek, aby záhy hlásil: „Nějací dva 
mrzáci. Přivezli je v neděli. Ti též přijdou v pátek na řadu.“ 

„Hm, mrzáci?“ 
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„Žebraví mrzáci, nejspíš veteráni,“ upřesňoval Jörge. 
„Smrdí už přes okénko, že by se jeden zalkl.“ 

„A posvítil jste si na ně?“ 
„Ne,“ odfrkl Jörge. „Co krásného myslíte, že bych asi tak 

zahlédl?“ 
„Potom je to jasné, bratře můj nejmilejší. S takovými net-

řeba se sáhodlouze vybavovat. Dáme na dveře křížek a víc se 
s tím nebudeme zdržovat: jednoznačně člověk lůzný; a tedy 
rovněž zbytečný.“ 

„Podobně zbytečný jako veřejný človíček pan Kuřátko,“ 
konstatoval Jörge. 

„Ano, ano, podobně… Napadá mne teď jenom,“ zamyslil 
se Hadmund, „zda lze ve zbytečnosti nacházet nějaké stupně. 
Míním to takhle: je jeden zbytečný člověk zbytečnější než jiný 
nebo jsou na tom všichni stejně?“ 

„Například, jestli je lůza zbytečnější než veřejnost?“ snažil 
se Jörge co nejlépe pochopit bratrovu úvahu, zatímco za oknem 
pomalu vysychal neuvěřitelně dlouhý a zapařený stařecký nehet 
(naštěstí tam žádné okno neměli). 

„Ano, možná takto obecně. Ale snad i konkrétní případy 
by se daly vzájemně poměřovat. Nemyslíte?“ 

„To je vskutku těžká otázka, můj milý. Spíše pro pana 
Pecku nežli pro nás. Zní ovšem dobře. Položte mu ji a jistě skli-
díte uznání za svou hloubavost.“ Jörge se dvojznačně usmál.  

„Nyní se tím ovšem nezabývejme,“ řekl potom. „Zítra nás 
čeká velký kus práce a měli bychom si proto řádně odpočinout.“  

„Ááá! Samozřejmě. Rozmilá drobotina čeká!“ 
„Jen doufám, že ji hrabě ubytoval šikovně, aby do té do-

by půlka nepomřela. Tenhle materiál je až pekelně křehký!“ 
„Půjdeme ho pro jistotu zkontrolovat?“ 
„Raději ne. Nechme se překvapit! – Nyní bude lépe vyra-

zit ke stolu. Mám hlad, až bych jedl!“ 
„Jak nápaditě řečeno, nejmilejší pane Kvasi!“ usmál se 

Hadmund. „Vzhůru tedy. Odhaduji, že bude již k pozdnímu ve-
čeru. Dnes to byl dlouhý den.“ 



 117  

 
 

23 
 
 Však nejen gentlemani měli dlouhý den; dlouhá byla rov-
něž středa prosťáčkova. A zatímco jejich brzy skončí – utopena 
v hebkých peřinách a oduševnělém snění –, ta jeho ještě chvíli 
potrvá. Chudák nemá, kde by spočinul. Bloumá cestou neces-
tou, klátí se ze strany na stranu a nohy se mu pro samou únavu 
pletou. 
 Z hlavní silnice musel opět ukročit. Odbočka se stáčí 
k jihu – tedy nazpět –, avšak kdo ví, zda jeho kamarádi nemohli 
být odvezeni právě tudy? Přinejmenším Tumpach to neví. Proto 
tudy prostě jde. Bez řečí; a koneckonců i bez myšlení. 
 Obloha jasná, chladno. Měsíc ubývá a světla je akorát, 
aby chudák neklopýtal víc, než je k snesení. Dost světla i 
k tomu, aby si všiml staré železnice táhnoucí se podélně. Brzy 
se jí přiblíží natolik, aby rozeznal, v jak chatrném je stavu: praž-
ce vytrhané, zlámané, tu a tam i kolejnice běží šejdrem, 
nechybí-li zcela – snad jak se ztratila někde ve vysoké trávě, 
které kolem bují požehnaně. 
 Vskutku; zemědělsky kultivovaný kraj ztrativ kdesi za se-
bou, přibyl Tumpach do koutů zapomenutých. I sama silnice leží 
ladem – roztrhaná na kusy prorůstající travou.      
 Krysa na jeho krku usnula. Byvši ukolébána poutníkovými 
vytrvalými kroky. Tumpach ji pohladí; chudinka je prokřehlá. 
 Další dvě hodiny chůze; ubíjející jednotvárnost noční čer-
ni. A ticho. 
 Další hodina. Třebaže ji nikdo nebije: půlnoc. Teprve pak: 
tam na horizontu – potvorně groteskní, zkroucené stíny! Jsou 
obrovské, obludně gargantuovské. Větší než Pánbůh, jak si ho 
Tumpach představoval. Kývou na něho beztvarými bradami, 
hrotitými pahýly dělají obscénní gesta a smějí se mu; ba co 
smějí – ony se mu krutě vysmívají!  



 118  

Však prozraďme si: to vše jen proto, jak zoufale je una-
ven.  

Jinak stíny stojí. Dokonale nehybné jako železobeton. A 
groteskní jen nakolik zmohou coby torza někdejších příbytků, 
jednou stržených bombami. Snad jsou pod roztaveným cemen-
tem pohřbená těla. Ale třeba ne. – Tumpach to rozsoudil tak: 
neodpočívají-li mrtví při patě některého z bludných obelisků, 
přinejmenším on tak učiní. Třebaže málokdy byla Tumpachova 
únava tak silná, aby pohnula jeho jedinou a tuze línou mozko-
vou buňkou, jeden z těch vzácných okamžiků právě nastal.  

Tumpach se schoulí do klubíčka v rohu, jejž tvoří dvě po-
lorozbořené zdi – ubohé to zbytky kdysi snad krásného domu. 
Teď však nemá ani střechu. Vlastně: jak by mohl cosi mít, když 
není? Ani Tumpach nebyl tak hloupý, aby to, co si vybral jako 
úkryt, považoval za dům. Nu, postačí to aspoň, aby na něj tolik 
nefoukalo. 

Podloží je betonové, nepohodlné. Přesto Tumpach usne 
velice záhy.  
 Zdá se mu, že je velikou a váženou muchomůrkou, které 
se v lese obdivují všechna zvířátka.  Každému z nich nechá ve 
své vlídnosti ukousnout kus vlastního klobouku. A brzy zvířátka 
hryžou i nohu. Až muchomůrku snědí docela. Ale umřou na pře-
žrání. Puknou jim žaludky. Tumpach pro ně pláče. Ani to tolik 
nebolelo a už je kýmsi jiným: mužem, který se zděšeně hrbí nad 
svými prsty. Nepoznává je, hnusí se mu; připomínají mu larvy 
červů, jež až se vylíhnou, sežerou mu ruce až k loktům a pak až 
k ramenům. Dále ramena a nakonec ještě jeho oblíbenou kropi-
cí hadičku, ale hlavu mu nechají. Je samotná hlava a neví, co si 
počít. Někdo ji zasadil vlasy do bahna. Čouhá ze země a kouká 
na nějaké nohy ležící opodál. Najednou přichází déšť. Bahno 
měkne a čelo se noří níž a níž. Za chvíli se Tumpach dusí vodou 
i bahnem. Připadá mu, že se měl již udusit – že už to mělo dáv-
no skončit. Ale nekončí to: dusí se, nemůže se nadechnout, 
nemůže nic. Kůži z hlavy stáhl a pověsil ji na prádelní šňůru, aby 
oschla. Kolem se motají mladé žínky, i ony věší na šňůry nej-
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různější cáry kůže – mnohdy své vlastní a často ne ještě tak 
docela oddělené od těla. To je pak ještě narychlo odstřihují veli-
kými ostrými nůžkami. Při oné činnosti se mezi sebou nezávazně 
vybavují. Některé se pokouší s Tumpachem laškovat. Chuděra 
neví, co počít. Přichází na něho úzkost.  
 Probudí se. Žaludek se mu svírá, ale on netuší proč. Nic 
si nepamatuje. Brzy znovu usíná. 
 Nyní spí klidněji. Podivné cizí sny jsou ty tam: nyní jen 
pije, čůrá, poskakuje po jedné noze, potom po dvou. To se opa-
kuje mnohokrát v jakémsi spirálovém cyklu, než mu kdosi ukáže 
obrovský chomáč cukrové vaty promíchané s dlouhými rezavými 
chlupy. Ale hned jej zase schová. Tumpach je chvíli strnulý a 
smuten, ale tu zas samý pohyb a vesel. Cucá bonbón, ale nako-
nec ho rozkouše a bolí ho zuby. Vypadají mu a narostou nové. 
Pije, čůrá, poskakuje po jedné noze, a zas po dvou. Vysmrká se 
a rozmatlá si hleny přes celý obličej, od očí až po pysk. Spirála; 
celý nesmysl se opakuje. I byl by snad nikdy ani neskončil, kdy-
by do něho někdo nešťouchl botou. Potom to udělal znovu.  

A ještě jednou… Tentokrát docela silně. 
„Je živej?“  
„Jo, asi jo. Akorát vypadá dost přešle.“ 
„Jak vypadá?“ 
„No, povidám: přešle.“ 
„Mezku blbej! Popiš ho!“ 
„Promiň, já zapomněl, že jsi sle–… – ehm, promiň. Teda, 

je to nějakej žebrák. Docela vyhublej, ale nějak slabej se zas 
bejt nezdá, a má docela vyvalenej pupek a hlavně má docela 
velkou hlavu, ale jak teďka koukám do těch vočí, co se zrovna 
votevíraj, moc toho v ní mít asi nebude. No, a je strašně špina-
vej, a smrdí.“ 

„Ty idiote! Že smrdí, poznám dost dobře sám.“ 
Tumpach se zatím rozkoukal dost, aby identifikoval pů-

vodce onoho obzvláště ostrého hlasu: jakýsi stařec opírající se o 
zkroucený klacek, jenž asi co nevidět praskne. Ačkoli byl stařík 
vydatně vousatý, Tumpacha zaujala spíše horní polovina jeho 
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tváře – resp. zaujala ho její absence: celý obličej od úst vzhůru 
měl ten muž odporně rozteklý. Chyběly mu oči; nos tvořily pou-
ze dvě zející díry; rovněž uši byly jaksi limitované a vlasy 
vyrůstaly z oné post-apokalyptické pokožky asi tak jako trsy trav 
v pusté stepi.  

„A taky má ten šupák něco divnýho omotanýho kolem kr-
ku,“ ozval se třetí hlas. Tumpach se posadil a díky tomu, že 
kousíček nad obzorem již stálo slunce – třebaže nehřálo –, mohl 
si ony postavy prohlédnout všechny. Napočítal celkem čtyři.11  

„Co divnýho?“ 
„No, ech… no, zdá se, že je to… hm…“ 
„Hodláš tu přežvykovat jako vůl, nebo mně to konečně 

řekneš?!“ 
„Hm, je to sice divný, bratře Sopele, ale je to živá krysa.“ 
„Krysa?! – Jsem vám snad pro smích!?“ S těmi slovy se 

přísně „rozhlédl“ kolem – třebaže bez očí, v jeho podání to žád-
nou parodií nezavánělo. Každé starcovo gesto i slovo působilo 
nadmíru mocně. 

„Pinďourhnát mluví pravdu, Sopele. Von tam má ten obe-
jda vážně uvázanou krysu. Nebo možná potkana – já nevim, 
jakej je v tom rozdíl.“    

„Rozdíl mezi krysou a potkanem není důležitý,“ odvětil 
Sopel pedagogickým tónem, „to vám přece říkám pořád, vy 
bando blbců.“ A na to se zpěvným jazykem otázal: „Co je důle-
žité?“ 

„Nic!“ odpověděli ostatní sborově. 
„No výborně,“ prskl si pod vousy. „Aspoň něco jste si 

z mého učení odnesli.“ Načež hlasem jaksi přítomnějším: „Co 
dělá ten jouda teď?“ 

„Zrovna na tebe zírá.“ 

                                                 
11 Zpřesňující pozn.: bylo jich celkem sedm, ale poněvadž Tumpach znal 

pouze čtyři čísla, musel pojem jednoho z nich poněkud rozšířit; což konkrét-

ně tak: čehokoli nebyl jeden kus, dva kusy, nebo tři, čítalo to prostě kusy 
čtyři. 
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„Hmm, třeba ještě nikdy neviděl mudrce,“ pravil Sopel. 
„Ale to nevadí. Na tom nesejde. – Poslyš, chlapče: já jsem So-
pel, nejmoudřejší muž široko daleko, a tohle jsou moji 
učenníci.“ 

„Ahojte! Já jsem Tumpach a tohle jsem já,“ ukázal na 
sebe. (Pokusme se si to nějak racionálně vysvětlit. Snad že se 
onen muž představil ve formě „já jsem… a tohle jsou…“, cítil se 
Tumpach vázán odpovědět formou toutéž, nebo aspoň, nakolik 
se jen zmůže, podobnou.) 

„Hmm, dobrá. Ušislyšně jsi, co se rozumu týče, trochu 
podobdařen,“ zhodnotil Sopel. „Ale to nevadí. Na tom nesejde. 
Ostatně každý si neseme vlastní kříž: i pohlédni třeba na mne – 
já jsem nejen nadobro zohyzděný, nýbrž především zcela sle-
pý.“ 

„Vy jste slepý?“ divil se Tumpach. „Ale vždyť já vás vi-
dim!“ 

„Aha. Tak tohle jen potvrzuje, co jsem o tobě právě pro-
slovil. Ale nevadí, na tom nezáleží. – Poslyš: já a tuhle můj 
pobočník Klacek,“ – s tím i přes svou slepotu bez váhání ukázal 
na jednoho z oněch v pytli oděných, jinak docela nevýrazných, 
ba bez-výrazných, mužů – „jsme jedinými, kdo přežili masakr 
v téhle vísce… Ech, Klacku, jak se vlastně jmenovala?“ 

„Nevím,“ pokrčil rameny on. „Mně to je jedno.“ 
„Hmm. Pak to neví zřejmě už nikdo. Je to ves beze jmé-

na. Ale to nevadí. Kde jsem to přestal? – Aha! Takže já a 
Klacek. Probudili jsme se zaliti krví vlastních rodin, ba on, 
chudák, ještě krví vlastního psa.“ – Klacek si při té vzpomínce 
nepatrně povzdechl. Sopel pokračoval: „A my dva pak tam, kde 
jiný by se zhroutil: uprostřed rozvalin a zoufalých trosek byvšího 
cosi, k němuž se upínaly veškeré dřívější naděje, ať veliké, ať 
malé… My dva jsme namísto toho počali vést rozhovor. Přesně 
tak; a nebyl to rozhovor krátký! Spíše byl dlouhý. Ano, velice, 
velice dlouhý. Hovořili jsme v kuse několik dní a nocí. Hovořili 
jsme tak dlouho, dokud poslední jiskřička požáru neuhasla. Do-
kud poslední pramének dýmu neopustil onu kdysi tak veselou 
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vísku! Juch! Hovořili jsme tak dlouho, dokud jsme vyčerpáním 
neupadli do mdlob. Ale i v mdlobách jsme ještě vedli dialog. – 
Ano, ačkoli možnost toho pro mne dodnes zůstává záhadou, 
vím, a bratr Klacek ví též, že se to stalo: my jsme hovořili a ho-
vořili a hovořili. Probírali jsme jedinou věc. – Dovtípíš se jakou, 
chlapče?“ 

Tumpach pouze zíral.12 
„Dobrá. To nevadí, o nic nejde. Já ti to povím sám: hlou-

bali jsme společně nad tím, jaký to celé mělo smysl. Tedy 
napřed ta bomba, že ano? A pak zrovna naše přežití. Ale i dále: 
proč ta válka? Ale nejde jen o ni: samozřejmě že ne! Zvažovali 
jsme i mír. Zvažoval jsem svou rodinu, živou či mrtvou, a Klacek 
zvažoval kromě své rodiny i svého psa, ať živého, ať mrtvého. 
Vážili jsme smysl a cenu toho všeho. – A víš na co jsme přišli?“ 

Tumpach koukal nikoli debilněji nežli prve; stejně tak 
ovšem: nikoli méně debilně. 

„Povím ti to: po několikadenní disputaci jsme došli 
k závěru, že vážit cenu a smysl nemá cenu ani smysl. A také 
jsme přišli na to, že tenhle závěr je bez ceny a beze smyslu. Ale 
když jsme se nad tím zamysleli ještě jednou, zjistili jsme, že to 
je celé k ničemu, a měli jsme chuť na to celé zapomenout. Ale 
Klacek prohlásil – pamatuji si to, jako by se to stalo dnes! –, že 
to je zbytečné a že nic zapomínat nehodlá. A já mu na to řekl, 
že nějaké jeho hodlání či nehodlání je mi úplně ukradené. A on 
přiznal, že jemu vlastně taky. Na to jsem pravil, že jeho pes byl 
vždycky k ničemu a že ani jeho smrt ničemu neposloužila. Tak-
též zas on následně pravil o mých dvou synech, dcerušce, 
snaše, hermafroditním vnoučeti a o mé ženě. – Zprvu jsem měl 
nutkání odporovat, ale potom jsem si řekl: k čertu s ním! Totiž, 
s tím nutkáním, abys rozuměl, chlapče. – Zkrátka, nahlédli jsme 
zbytečnost všeho tak dokonale, až jsme pochopili, že i tenhle 
náhled zbytečnosti všeho nám k ničemu není, a taktéž, že ná-
hled toho, že tento náhled nám k ničemu není, je bez užitku. A 

                                                 
12 Nezapomínat, prosím, co řečeno v pozn. 9!  
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rovněž, že vědomí toho, že víme, že tento náhled je bez užitku, 
je k ničemu. A pak ještě, že ani s vědomím, že jsme si vědomi 
našeho vědění o tom, jak je tento náhled bez užitku, nic nesve-
deme a že to nic nemění na tom, že je to všechno k ničemu a 
nic nemá cenu. Abych řekl pravdu, ono ani vědět, že 
s vědomím, že jsme si vědomi našeho vědění o tom, jak je ten-
to náhled bez užitku, nic nesvedeme, nikam nevede a je to 
úplně na nic. No, a když už ví člověk tohle, tak mu musí – chtě 
nechtě – dojít, že to je také celé k ničemu, a že bez užitku je i 
to, že to ví, ba i to, že ví, že to ví, a dále, že ví, že ví, že to ví. 
Mimochodem: marnost všeho nahlédli s mou pomocí již i moji 
učenníci, kteří do těchto zbytečných končin zabloudili později. 
Liší se však stupněm nahlédnutí toho, nakolik je toto poznání 
bezcenné. Například tuhle Teplý Petřík ještě ani nepochopil, že 
co jsem jej naučil o neužitečnosti a zbytečnosti všeho, je mu 
k ničemu a zcela bez užitku – a možná to ani nikdy nepochopí, 
chudák. Zůstává tak dokonce ještě před prvním schůdkem re-
flexe! Proto je na nejnižším stupni zasvěcení. Naopak, abych 
uvedl opačný příklad – a aby sis mohl mezi ony dvě krajnosti 
nějak pro představu zařadit mé učenníky ostatní –, tak věz, že 
tuhle můj pobočník bratr Klacek mi ve stupni reflexe zbytečnosti 
již šlape na paty: zatímco zbytečnost, jak ji chápu já, má refle-
xivní index 18 – a to není žert! –, on se dostal již k indexu 15 a 
stále postupuje!“ Sopel se na chvilku odmlčel a jistě by té chvil-
ky využil ke zkoumání Tumpachova výrazu, měl-li by aspoň 
něco očí. Avšak, jak víme, neměl. I pokračoval: „Jistě si teď ří-
káš – nebo tedy, aspoň kdyby ti nechyběl rozum, dojista by sis 
to řekl –, proč zkrátka neprohlásím, že můj RIZ – tedy reflexivní 
index zbytečnosti – 18 je k ničemu a vůbec to nemá žádnej vý-
znam, jestli je tak nebo tak velikej, a třeba ještě, proč 
neprohlásím, že ani to, že jsem si vědom, že RIZ 18 je na nic, je 
k ničemu; nebo si řekneš i tohle: proč ještě nedodám, že ani 
když vím, že vím, že RIZ 18 je k ničemu, tak mi to je akorát 
k hovnu, čímž bych získal rovnou RIZ 21? Hmm. No jo hochu, to 
by sice v jistém smyslu šlo, ale o tom moudrost není: tohle jsou 
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jenom slova – ‚RIZ 18‘ je pouhý termín, čistá abstrakce. Chci-li 
ale skutečně svůj RIZ zvýšit, musím se ponořit přímo do něho a 
uchopit všechny jeho jednotlivé úrovně v jediném nedílném ná-
hledu, který potom – takto vcelku a přece plně rozvinut 
v jednotlivé momenty – dokážu myslet jakožto zbytečný. – Nej-
spíš tomu nerozumíš, chlapče. Nu, možná bych to mohl ještě 
rozvést a pokusit se to vysvětlit lépe, ale poněvadž vím, že je to 
k ničemu, nevím, proč bych to dělal. I když to je taky k ničemu, 
že to nevím. A kdybych to věděl, stejně bych nic nevyhrál.“ So-
pel mávl rukou. 

„Hele, Sopele,“ ozval se nesměle bratr Pinďourhnát. „Ne 
teda, že by o něco šlo, ale když už o tomhle mluvíš… No, víš, 
zapomněl jsi na Gorgoniu.“ 

„Ááá!“ plácl se Sopel do čela. „To jsem celej já: sejde 
z očí, sejde z mysli!“ Zasmál se tomu žertu. Po té vážněji k 
Tumpachovi: „Je to pravda, chlapče, zapomněl jsem zmínit ho-
tového šampióna mezi námi! – Gorgoniás! Nevídaně nadaný 
mladík, dokonalý atlet nihilismu: byl schopen dosíci nevídaného 
RIZ 39! Neuvěřitelné! Naprostý genius! Akorát to dlouho nevy-
držel.“ 

„Von umřel?“ konečně reagoval Tumpach. 
„Ne, ne, hochu,“ zakroutil hlavou Sopel. „Neumřel. Jen od 

nás jednoho dne prostě odešel. Asi už mu to celé přišlo trochu 
zbyt–… – Ech… No, nebudu spekulovat, co ho k tomu marnému 
kroku vedlo. Beztak na tom nesejde. Zkrátka už tady není. Ač-
koli ne, že by aspoň na tom nějak záleželo.“ 

„Aha,“ přikývl Tumpach a, sbíraje se pozvolna ze země, 
nesměle pravil: „Tak já už taky půjdu. Nashledanou.“ 

„Jasný. Na tom taky nesejde. Běž si kam chceš,“ odvětil 
Sopel. 

Klacek jej ovšem šťouchl do ramene. – „Jóóó,“ vzpomněl 
si Sopel. „Jedna věc by tu vlastně byla…“ 

„Hu?“ 
„No, ne že by nějak záleželo na tom, mám-li učenníků víc 

či míň, ale na druhou stranu: nevidím jedinej důvod, proč zrov-
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na ty by ses jím neměl stát. Smrdíš sice hůř než prase; ale co 
na tom? I to je přece lidské, ne? – Zkrátka, abys rozuměl: ať už 
máš namířeno kamkoli a tvůj cíl je jakýkoli, je zcela zbytečné se 
o něj snažit. – Dokážu ti to; uvidíš! Přesvěčím tě svými preciz-
ními argumenty! – Nu, jen pověz… kam směřuješ a co máš 
v úmyslu?“ 

Tumpach si sáhl do kalhot, podrbal se přímo v zadeční 
škvírce a řekl: „Jujky, to já vlastně ani tak ňák nevim, kam smě-
řuju…“ 

„Vida!“ přikývl Sopel. „To je dobrý začátek.“ 
„No, asi teda jo, hmm… Akorát teda že já vlastně vim, že 

hledám svoje kamarády, páč mi je někdo asi někam daleko od-
vezl.“ 

„Kde je tedy hledáš, chlapče? Proč myslíš, že budou 
zrovna tady?“ 

„No, to já si to ani tak ňák nemyslim. Ale páč já nevim, 
kde sou, tak je hledám i tam, kde nejsou. Chodim cestou neces-
tou jako v tej pohádce a nakonec je určitě najdu.“ 

Sopel se poněkud zachmuřil. Jakkoli jeho tvář byla spíše 
chybějící než jakákoli jiná, přece aspoň výraz zachmuřenosti 
vykouzlit dokázala. Záhy se otázal: „A jak dlouho už chodíš 
touhle cestou necestou? Teda jestli to neni nějaký veliký tajem-
ství, hochu…“   

 „Nenééé, žádný tajemství, pane. To je normálně pro 
všechny tohleto – jo, jo, pro všechny… Hm, to jo! To teda jo.“ – 
Pak si vytáhl prst odtamtud a významně k němu přičichl. Dle 
odezvy jeho jelitovité mimiky se dalo soudit, že je spokojen. 
Nicméně náhle počal být zklamaný, ne-li přímo smutný. Zapo-
mněl totiž, o jakém netajemství byla právě řeč. 

„Takže jak dlouho?!“ připomněl mu Sopel, jsa náhle o 
cosi méně trpěliv. 

„Jóóó! Jak dlouho! No jo. Tak to je pár dní, pane – asi 
čtyři. Hm, musej to bejt čtyři – víc to bejt nemůže, to je jasný, 
páč kdyby to bylo víc, tak bych to nevěděl a nemoh bych tu 
bejt. Takže mám pravdu. To jsem teda rád – já totiž občas jak 
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jsem blbej, tak občas i pravdu nemám. Uf! To jsem si teda od-
dech, že se mně to zrovna nestalo! – Dyžtak mě prosimvás 
hlídejte…“ 

„Abych tomu správně rozuměl,“ snažil se Sopel přidržet 
toho, co dávalo alespoň minimum smyslu, „ty teda tvrdíš, že už 
několik dní bloumáš nazdařbůh a hledáš svoje kamarády, který 
někdo odvezl kdovíkam?“ 

„Jo, taktak,“ přisvědčil Tumpach. „To ste řekl asi docela 
moc pěkně!“ 

Na to se Sopel zachmuřil ještě víc, odplivl si a ne zrovna 
již dvakrát vlídně pravil: „Tak víš ty co, hochu?! – Sbal se a vy-
padni!“ Svou holí rozčileně kynul směrem, kde tušil cestu mezi 
rozvalinami a nasupeně vřískal: „Běž si dál hledat ty svoje pito-
mý kamarády a nemarni můj drahocenný čas! Vždyť k tomu, 
abys nahlédl, že se snažíš marně, nepotřebuješ výmluvného 
dialektika mých kvalit! – K tomu by ti bejvala stačila i ta nej-
menší špetka vlastního rozumu, ty joudo jeden!“ 

Sopelova rozlícenost se stupňovala, až nakonec prskal ja-
ko zuřivý kocour: „Když jsi takový trdlo, běž si třeba k čertu! 
Snaž se a snaž se a snaž! Zbytečně!!! Marně!!!“ 

„Tak jo, já už pudu. Sem rád, že jste mi to všechno 
takhle pěkně vysvětlil. Akorát že já jsem přibližně vůbec nic 
z toho, co ste povídal, nepochopil, protože jsem totiž trochu 
dost hloupej – ale to nevadí, bylo to určitě pěkný a moudrý. 
Nashledanou…“          
 Vyrazil zpět k hlavní cestě, maje před sebou celý nový 
den náročného plahočení se a bloumání nazdařbůh. 
 Oči šesti mudrců (neb ten sedmý žádné neměl) se vší 
silou opíraly do jeho napřímených, postupně se zmenšujících 
plecí. 
 „To je přece vůl!“ odfrkl pohrdlivě Klacek. 
 Tu však uklouzlo komusi z nich: „A třeba ani ne…“ 
 „Kdo to byl?!“ zavřeštěl Sopel a divže mu v tu chvíli sa-
mou zlostí hůl z ruky nevyskočila. „Kdo z vás, vy nevděční psi, 
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se odvážil třeba jen maličko zapochybovat o marnosti všeho 
počínání?!“ 
 Leč ten neměl dost odvahy, aby se přiznal. 
 
 

24 
 

Pan Pecka, kráčeje zámeckou zahradou, uvazuje si pod 
krkem svůj šál. Přestože polední nebe je bez mráčku, teplo aby 
člověk pohledal. Nakonec si Pecka nasadí i své hedvábné ruka-
vičky. Ne proto, že by byla zas taková zima, nýbrž proto, že 
jakožto vnější atribut svého gentlemanského já je nosí vždy. 
Snad jen kromě času stolování a krátkého času onoho, kdy jed-
ny rukavice sundává, aby si nasadil druhé. Což je ostatně 
zrovna tento případ: gumovou ochranu rukou – vydatně zašpi-
něnou po pilné práci na dětských tělech – stáhl sotva před 
malou chvílí. Tehdy pokynul bratřím Kvasům, ať dílo dokončí, on 
že se půjde nadýchat čerstvého vzduchu. 

Pan Pecka se cítí příjemně unaven. Spokojen a smířen 
sám se sebou jako málokdy jindy. Projde úhlednou zahradou až 
k řídkému dubovému lesíku, hraběcí to „oboře“, kde je nucen 
nejprve zdolat mírné stoupání. Na vrchu kopečka, pár kroků 
před pevnou a čistou lavičkou, se Pecka otočí; je odsud krásný 
výhled na zámeček i na potok, jenž jej z jižní strany obtéká, ús-
tě nedaleko kamsi do hloubi jeskyní. Konečně díky tomu, že 
hrabě nechal pro účely této rozhledny vykácet jistou část obory, 
může se Pecka pokochat rovněž pohledem na řídce zarostlá bla-
ta – vlhkou to a chmurnou krajinu, nikoli však bez jistého – a 
leckdy dokonce dost mohutného – kouzla. 

Než na onom místě se Pecka dlouho nezdrží; ani se ne-
posadil a už míří hlouběji do obory. Potřebuje trochu pohybu. 
Ne snad, že by si potřeboval uspořádat myšlenky. Vždyť Peckův 
genius nebyl onoho bohémského typu, co se nekonečným bo-
hatstvím ducha brodí nazdařbůh, aby tu uzmul to a tam zas 
třeba tohle. Nikoli: Peckův intelekt postupoval vždy zcela syste-
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maticky – každá z jeho idejí, ač třeba navýsost múzických, měla 
přesně vymezený a dokonale určený vztah k ostatním. – Co na-
plat, že ne všechny ony vztahy byly tak docela racionální? Co 
naplat, že tmelem tu často nebyla logika?13 Byl tu pevný vztah a 
to Peckovi stačilo. Neptal se po jeho povaze. Takové hříčky pře-
nechával filosofům či vědcům, sám sebe maje za génia 
uměleckého. 

Inu Pecka tu, kráčeje mezi staletými duby, nepořádá 
žádné myšlenky. Spíše se s několika z nich nezávazně mazlí.  

Předně se zaobírá svým malým tajemstvím: zrovna dnes 
totiž – zrovinka v tento slunný, ač třeba nikterak teplý čtvrtek – 
by byl Pecka oslavil své padesáté narozeniny; ovšem jen, nále-
žel-li by k takovým, kdo podobné nesmysly slaví. On k tomu 
nenacházel jediný důvod. – Ostatně: byl přesvědčen, že ani vět-
šina z těch, kdo tato pofidérní výročí bujaře oslavují, by 
nenalezla jediného pádného důvodu, proč tak činit. Obecný člo-
věk ovšem, jak Pecka věděl, nejedná na základě vlastních 
rozhodnutí, nýbrž chová se jako automat: „narozeniny se prostě 
slaví; dělá se to; dělá to každý.“ – Stádní kus nehloubá nad dů-
vody své činnosti, a kdybyste jej k tomu přece jen vybídli ve 
zhola marném pokusu rozhýbat jeho mělkého, ač přitom tolik 
těžkopádného a líného ducha (budeme-li blahosklonně předstí-
rat, že alespoň nějakého14 ducha má), jistě by nakonec přišel 
s odpovědí, jež hřmí vlastní jalovostí tak hlasitě, až sama hudba 
sfér umlká. Vždyť homo communis by vám pověděl, kterak prá-
vě „že to dělá každý“, je důvodem, proč to dělá i on. Odpověď 
věru až na půdu hodná mizerného plže, jímž skutečně jest – jen 
s trochou zevní lidské tvářnosti navrch – každý takový bezvolní, 
prázdný „člověk“; tento zoufalý korýš sestávající toliko 
z krunýře, s masem dávno vyhnilým na oltáři vhodného způsobu 
                                                 
13 Ale řekněme si po pravdě: kdo ze skutečně vědoucích by za celou slavnou 
logiku dal aspoň ten nejmenší zlámaný groš? 
14 Řekl-li Descartes, že nenachází nejmenší důvod, aby přiznal ducha zvířa-

tům, přiznávaje jim pak sotva vyšší bytí než automatům, Pecka by mohl říci 
totéž ohledně stádního člověka. 
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veřejného (pokud vůbec kdy nějakým masem disponoval; ko-
neckonců víme, že dle Peckovy teorie – povýšené na 
fundamentální dogma Pátečního klubu – je něco takového 
v každém případě nepřípustné).  

V dupotu a bučení stáda tedy, jež mají utlouci jakýkoli ry-
zí hlas, a v prachu, co se nad stádem zdvíhá, aby zahalil cokoli 
ryzího k vidění: zde tedy je místo veřejné pravdy… (Ačkoli Pec-
kovi mnohdy připadalo, jako by „pravda“ na onom mrzkém 
místě netrůnila z moci hlouposti, tohoto suveréna povýtce, ný-
brž že tam byla vsazena spíše jakousi lenivou vychytralostí, 
svůdnou však až běda, když člověku slibuje vyhnout se nejen 
odpovědnosti za vlastní jednání, ale i nutnosti osvojit si nemalou 
odvahu, jakou by být sebou samým jistě vyžadovalo; nemluvě 
ještě o námaze, které se ujde, a pohodlí, jehož se dojde, ne-
cháme-li vytrvalým opakováním stádem požehnaného jednání 
svou – často přece náročnou – svobodnou vůli, a tedy ducha, 
vyprchat. Ačkoli opět: bylo by míněním příliš optimistickým mys-
lit, že duchaplný je zprvu každý, aby teprve posléze nechal toto 
vzácné fluidum vyčpět a aby je teprve ztratil. – A vůbec! O čem 
to Pecka zase hloubá?! Nerozhodl snad dost jasně už kdysi, že 
prázdnota je dědičná a tudíž vrozená?! Tak jaképak najednou 
vyprazdňování!!! Pryč od takových kacířských myšlenek!!!) 

Pecka se nevesele ušklíbl a překročil nadobyčejně mo-
hutný kořen lascivního vzezření. Jeho leštěné boty i lemy kalhot 
chůzí v lesním podrostu zvlhly, ale on toho nedbal.  

Však kdyby se vyskytl kdosi nevídaně nadaný – vracel se 
Pecka ke své původní úvaze –, jenž by dokázal aspoň jediného 
z oněch bezpočetných přece jen přivést k vážnému zamyšlení, 
má-li skutečně cenu, aby své narození oslavil, pak by zřejmě 
nebylo neprozřetelné očekávat, že se kolem mihne hetéra, jejíž 
lepkavě upocenou náruč důvěrně znají jen ti oduševnělejší – 
totiž paní Úzkost. 

Pecka nehodlal rozebírat jednotlivé případy. Zamyslel se 
nad věcí rovnou v té nejvyšší a nejvznešenější abstraktnosti. Co 
je na tom k oslavení – ptal se tedy sám sebe –, je-li duch již 
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notnou dobu poután žlučiplnou hmotou, již zoveme tělem? Pou-
tán dokonce tak, že jí musí sloužit, ba přímo otročit, nechce-li se 
nadát krutého trestu? A konečně i tehdy, slouží-li nadmíru svě-
domitě, ba může-li se přímo strhat, aby tělu ve všem vyhověl: i 
pak, ba spíše především pak, když netrpí od sebe, tělo mu vel-
koryse umožní utrpět od jiného. A taková muka, jaká si lidé 
dovedou darovat navzájem – neochuzujíce o ně ovšem ani tvorů 
jiných (ach ano, jeden z mála statků, jež člověk i zvířatům roz-
dává plnými hrstmi!) –, taková muka nechť uváží ti, kdo slaví 
život člověka. Vskutku: tehdy nechť svůj život oslaví – tehdy, až 
jej poznají z odvrácené strany… 

Pecka samozřejmě věděl, co by mu prostí namítli: že prý 
má život i světlé stránky – že prý žal lze plně vyvážit radostí a 
bolest slastí. 

S tím se jeho tvář zkroutila do podivné, těžko čitelné a 
téměř nelidské grimasy. Jsa Pecka z hloubi svého soucitného 
ducha delegátem trpících, taková myšlenka – přesněji: bezmyš-
lenkovitost – ho urážela tolik, že kdyby se nad ní musel 
nadlouho pozastavit, snad by spravedlivou zlostí i zešílel. Pře-
hluboce se jej dotýkalo, když se někdo odvažoval vyvážit 
nezměrnou a nepřehlednou masu útrap a křečí světa tou nadu-
tou a nafouklou bublinou, co se ráda zve radostí či slastí; tím 
nabubřelým, nafintěným, podvodným nic, které se zakurví tu či 
támhle, aby v následujícím okamžiku vyvanulo, nenechávajíc za 
sebou než mlhavou vzpomínku nasáklou hned pižmem krutého 
výsměchu.  

Prostí ovšem nevědí, co znamená trpět. Prostí nechápou, 
co to může znamenat – do jak propastných hlubin se tu lze no-
řit; jak širými horizonty se pyšní pustiny trýzně a kam až, a 
především jak dlouho!, je lze sledovat… Skutečný majestát zla 
je zhola nad jejich zakrslé, kaprovité chápání. Tedy s veškerou 
prostotou sobě vlastní si mohou ono vyvažování dovolit. – Proto 
je Pecka ze srdce nenáviděl. Za tu opovážlivost. Za opovážlivost 
těch, kdo nepoznali a přitom se odvažují vážit.  



 131  

Pecka metaforicky smýšlel o duších jako o nádobách. Po-
tom je to zřejmé: uzoučká a plochá dušička pojme sotva cípeček 
zla – nikdy se nesetká s ďáblem tváří v tvář; vždy jej bude 
sotva míjet: tu mu pohladí bradavici na zadku, tu zas se otře o 
chlup na jeho patě, jindy se dotkne možná vypelíchaného teme-
ne; ale věru: i ona maličká by snad cosi zmohla, kdyby se 
postavila přímo proti jeho oku – avšak: „To se nedělá!“ Ostatně: 
je jisto, že by zešílela.    

Naopak potom duše široká a hluboká – ona musí snášet 
celou satanovu společnost; chtě nechtě, musí jej hostit ve svém 
nitru. Obrátí-li se celý příměr naruby, pak taková duše žije pří-
mo v pekle, zatímco oni bezpočetní se potácí za jeho branami, 
mohouce mít sotva víc než jen velmi zakrnělé – jelikož jejich 
vlastní duševní zakrnělosti přiměřené – zdání o hrůzách, jaké 
bytují uvnitř. 

Tato úvaha byla Peckovi nepříjemná, proto ji záhy opus-
til.  

Víme již tedy – přibližně –, proč Pecka své narozeniny ni-
kdy neslavil.15 Leč pokud by chtěl kdosi přece jen hledat, čím 
Pecka své půlstoletí ryzí marnosti alespoň nevědomě či symbo-
licky oslavil – když vědomě se vůči čemukoli takovému zalykal 
odporem –, uvažme snad tohle: je-li mnohde tradicí v den naro-
zenin sfoukávat svíčky na dortu, pak právě dnes Pecka podobně 
tomu „sfoukl“ řádku dětských živůtků (bylo jich sice méně než 
padesát; ale nesmíme být příliš pedantští – to bychom už rov-
nou mohli požadovat, aby jim hořely hlavičky a on na ně svými 
jemnými ústy opravdu foukal namísto odborného napouštění 
plynem, případně neméně odborného rozřezávání skalpelem či – 
o chvilku později – pitevní pilkou). 

                                                 
15 Snad by býval rád slavil aspoň úmrtniny, čemuž ovšem bránilo, že nebyl 

z těch, kdo přesně znají datum své smrti (i kdyby si ji byl totiž kdovíjak krás-
ně naplánoval, nikdo mu nemohl zaručit, že působení jakési šťastné smrtelné 

náhody onen stanovený den nepředejde), a koneckonců byl i přesvědčen, že 

smrt toho přináší stejně málo jako narození, a tudíž je i ona jakýchkoli oslav 
zcela nehodná. 
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Pecka zatím přibyl hlouběji do lesa. Zde se posadil na vy-
vrácený kmen, sundal si rukavičku a dlaní pohladil jeho drsnou 
kůru.  

Stromy mu byly milými společníky. Nad jiné pevní; a 
moudří jako mlčení samo. 

Když je řeč o společnících: proč tu s ním není Hugo? Za-
hořkla snad Peckovi Hugova společnost? Měl chuť si od něho 
odpočinout? – Nikoli! Zcela nikoli! Nebylo tomu tak, že by dnes 
Huga méně miloval; naopak, právě proto, jak si ho vážil, nechtěl 
jej vystavovat zbytečným nepříjemnostem. Pecka přese všechnu 
Hugovu úpěnlivou přetvářku dávno vytušil, že ten nebožák má 
pro děti jistou slabost. Sám mu tedy vystrojil jisté alibi, aby 
dnes u tolika dětských smrtí nemusel být přítomen. 

 Kdyby Pecka zvažoval, zda se touto hloupou náklonností 
Hugo nekompromituje v jeho očích – a sice v očích protřelého a 
zapřísáhlého misantropa –, nesměl by, chtěl-li zůstat spravedliv, 
přehlédnout jiný fakt. Totiž: musel by uznat, že Hugova benevo-
lence k dětem se jaksi vyvažuje jeho upřímným odporem ke 
starým lidem. Zatímco naopak Pecka choval ke starým jistou 
zvrácenou sympatii – ze všech lidí měl staré nejradši zřejmě 
proto, že staroba byla neomylným znakem a příslibem brzké 
smrti; umí-li člověk číst mezi řádky, tu jako by mu každým svým 
slovem, gestem i nejmenším záchvěvem chřípí staří oznamovali: 
odcházíme, sbohem, sbohem, již brzy… a přestaneme obtěžovat 
docela. To Pecku uklidňovalo. Proto byl k penzistům shovívavěj-
ší. Bujnost útlého mládí jej naopak jitřila: drzost života, který se 
bude co nevidět bezohledně domáhat svých „práv“ s veškerou 
silou, jakou mu příroda nadělí! Ach, toto mládě lysé opice – nic 
než poukázka na budoucí malost, faleš a hrubost! – Hnus pře-
hnusný! – Lépe hryzat vlastní strupy než podporovat něco 
takového.  

Tedy dobrá, s Hugem si nemají co vyčítat: on nesnáší 
staré, Pecka zase mladé, kdy v konečném úhrnu jsou jako brat-
ři, kteří v hlubokém pohrdání dokonale doplňují jeden druhého.      
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S takto libým pomyšlením na svého dlouholetého přítele 
si Pecka opět nasadil rukavičku a vstal. Pomalu se vydá zpět. 
Schopní kolegové budou s prací jistě již hotovi. 
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 „Neviděls tu někde mý berle?“ vzpomněl si na ně Lepek 
pojednou. 
 „Já v tejhle tmě nevidim ani půl hovna, jestli můžu bejt 
upřímnej,“ musel ho zklamat Frnda. 
 „V tom případě vidíš asi dost dobře – vidět totiž takovou 
čtvrtku hovna je obyčejně o fous obtížnější než zahlídnout půlku 
nebo dokonce celý.“ 
 „Ale ale, ty si najednou nějakej chytrej.“ 
 „To bude asi tim, že tu máme tolik času na přemejšlení. 
Zřejmě jsem se za tu dobu stihnul promeditovat až k chytrosti… 
che, che.“ 
 „Tak to já jsem se místo toho stačil akorát posrat až 
k nechutnosti.“ – Frnda očividně nehodlal opustit fekální ladění 
jejich rozmluvy. 
 „Hm, plínky by nám vyměnit mohli, to je pravda,“ po-
vzdechl si Lepek. – Od doby, co se tu octli, je nikdo nenavštívil; 
a veškerá vlastní snaha o povolení pout byla zoufale marná. 
Leželi na zemi, zatěžkáni řetězy. Sotva se mohli jen trochu po-
hnout, aby alespoň zabránili ohavným otlačeninám a 
proleženinám. Ještě silnější „sotva“ nutno pak užít popisujíc 
možnost jejich napití z nádoby, která tu byla jaksi přítomna – a 
záhadně vždy plná. Nicméně je trápil hlad; kůrku opatlanou 
čímkoli lepkavým ani kořínek jakkoli nuzné rostlinky jim nikdo 
nenabídl. 
 „Proč nás tu, doprdele, drží?“ vztekal se Frnda. 
 Co měl Lepek odvětit? Tuhle otázku slyšel už nejméně 
stokrát a stejně tolikrát, ne-li víckrát, se marně pokoušel nalézt 
odpověď. 
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 „Co si na nás můžou vzít, sakra?!“  
 „Kdybych měl dvě nohy, moh bych jim nabídnout třeba 
jednu z nich,“ zavtipkoval Lepek. „Ale tuhle svojí jedinou už 
bych nedal. Nějak jsem si jí v poslední době oblíbil. Dá se říct, 
že mi fakt přirostla k srdci.“ 
 „No, jestli ne k srdci, tak přinejmenšim k prdeli, kamará-
de,“ odfrkl Frnda. „Ale neboj se; myslim, že o tvojí smradlavou 
nohu vážně stát nebudou. Dost mě ale deptá, když říkáme ‚oni‘, 
a oni přitom nemají tvář.“ 
 „To zatim ne. Ale mají hlasy.“  

Za těch pár dní skrze okénko cely mrzáčci leccos zaslech-
li. 
 „Ale jsou to skutečně jejich hlasy?“ nadhodil Frnda, odka-
zuje tím zřejmě na skutečnost, že cokoli se jim z chodby dosud 
doneslo, nedávalo – snad pro svou útržkovitost – mnoho smys-
lu; či přesněji: jim dosud vůbec žádný.  
 „Jsou to hlasy těch, kteří chodí po chodbách; zatímco my 
ležíme v cele,“ uvažoval Lepek. „A i kdyby ti, kdo se tam pohy-
bují, nebyli přímo oni, tak co je mi hýml do toho?! Myslim, že 
v takovýhle zmatený situaci se na to musíme dívat jednoduše: 
kdokoli nejsme my, jsou oni. Chápeš?“ 
 „Chceš říct, že každej je tu nepřítel,“ přikývl do tmy Frn-
da. 
 „Zkrátka, že se musíme a můžeme starat pouze sami o 
sebe.“ 
 „Zatim jsme se o sebe postarali až kurevsky bídně…“ 
 „Pravda. Ale určitě se naskytne příležitost, jak vodsud 
vypadnout. Takže musíme bejt ve střehu.“ 
 „Říkáš to s takovou jistotou, až se musim divit. To asi 
máš na mysli nějakou konkrétní příležitost, kamaráde. – Něco, o 
čem bych nevěděl, nám snad hraje do karet? Nenapínej mě, 
hernajz, a vyklop to! O co jde?“ 
 „O Tumpacha přece! Kapitán zůstal venku. A ten nás 
z toho vyseká. Jako vždycky!“ 
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 Chvíli bylo ticho. Pouze studená voda odkudsi líně skapá-
vala. 
 Potom počal Frndův hlas – náhle nadmíru opatrný – vel-
mi pozvolna a polehoučku ohmatávat situaci podoben poněkud 
prstům, co zkusmo a jen krajně nejistě přistupují k ošetření ja-
kéhosi nevídaně vážného a bolestivého zranění: „Myslel jsem, 
žes řikal, žes tu nabyl nějakou chytrost nebo co. Nebo aspoň 
jsem se zatim domníval, že tu špetku rozumu, cos měl předtim, 
jsi ještě nepozbyl. Takže jsem ti teďka asi nerozuměl dobře. A 
nebo si děláš prdel… – No jasně! Už to chápu! A já kokot ti na 
to skočil! Ha, há! Prej Tumpach! Tos mě teda dostal!“ 
 „Myslim to vážně, ty blbče,“ řekl Lepek, hlasem trochu 
uraženým. 
 „Takže máš horečku. – Tak to je špatný, hošo! To mě 
mrzí.“ 
 „Ani horečku nemám!“ ohradil se. 
 „Jestlis to myslel fakt bez prdele, tak se na mě nezlob, 
ale musim ti říct, že seš ještě blbější než von.“ 
 „Než Tumpach?!“ 
 „Jo, zní to neuvěřitelně, ale zřejmě se mi právě snažíš 
dokázat, že možný to je.“ 
 „Ale píču, blbej seš ty!“ nedal se Lepek. „Copak neni 
pravda, že on nás ze srabu dostal už několikrát? Bez něj by-
chom tu už dávno nebyli.“ 
 „Já moc dobře vim, co mu dlužíme, a nepodezřívej mě, 
že jsem na to zapomněl! To bys mě totiž dost nasral, ty pičusi 
škaredej! Ale stejně tak je jasný, že právě kvůli tomu, co pro 
nás tehdy naposled udělal, nebude už nikdy schopnej ničeho 
podobnýho. Sám víš, že od tý doby neni schopnej víceméně 
ničeho…“ 
 „No dobře. Tak mu schází rozum. – A co má bejt?“ 
 „Jak to, kurva, myslíš ‘a co má bejt?‘?!“ podivil se Frnda.  
 „Jak bych ti to jenom vysvětlil? – Hm, tak třeba: vážně se 
domníváš, že právě rozum hýbe světem?“ 
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 „Co je mně do toho, ty blbečku?! Třeba ani ne. Vim ale 
docela dobře, že rozum hýbe aspoň člověkem.“ 
 „To si taky nemyslim,“ nesouhlasil Lepek. „V tom případě 
by se Tumpach nehýbal.“ 
 Frnda se musel zasmát: „Jo, tohle si řek rozumně. On se 
hýbe opravdu tak nějak náhodou.“ 
 „Já jsem o tom v poslední době trošku přemejšlel a zdá 
se mi, že většina lidí rozum zbytečně přeceňuje.“ 
 „To je možný,“ odtušil Frnda. „Většina lidí jsou beztak 
tupý hovada; a každej přeceňuje hodnotu toho, co zrovna ne-
má.“ 
 „Tos vymyslel sám?!“ reagoval uznale Lepek. 
 „Ale hovno, kdysi sem si to někde přečet,“ uchechtl se 
Frnda. „Ale dost na tom, že mě to v týhle souvislosti napadlo, 
nebo ne?“ 
 „Jo… To napovídá, že sám do ohrádky tupých hovad ne-
spadáš.“ 
 „Tumpach ale rozhodně jo,“ podotkl Frnda, aby bylo jas-
no. „Dyť von je právě úplnej výkvět všeho hovadství!“ 
 „S tim souhlasim. Já prostě jenom chtěl říct, že mu to 
vůbec nijak nebrání, aby…“  
 „Pssst!“ 
 „Co?“ 
 „Slyšíš to?“ zašeptal Frnda. 
 „A co jako?“ – Chvíli byli zticha. – „Myslíš to kapání? To je 
tu přece normální.“ 
 „Ale tohle neni žádný obyčejný kapání! Spíš něco jako 
vrzání.“ 
 Opět se zaposlouchali.  

„Hýml, asi máš pravdu,“ uznal Lepek potichu. „A blíží se 
to. Možná nějakej vozíček nebo co.“ 

Brzy byly zvuky zřetelnější a naši mrzáčci mohli mezi vším 
tím skřípáním a vrzáním nemazaných kol rozeznat i lidské hlasy. 
Mužské hlasy. Hlasy a kroky. Podle všeho budou neznámí dva. 
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 Dva muži a jakýsi vozík; toho se vězňové domýšlet mohli. 
Těžko by se ale dovtípili skutečnosti povýtce hrůznější: že vozí-
ček je vrchovatě naložen nevhodně oteklými tělíčky malých dětí. 
Mrtvých; dodejme hned, aby nedošlo k nějakému zbytečnému 
nedorozumění. 
 „Tak tohle byl opravdu výtečný nápad, pane Kvasi,“ po-
chvaloval si Jörge, postavou menší z obou bratrů. „Pan Pecka se 
opět vyznamenal.“ 
 „S potěšením konstatuji totéž,“ přikyvoval Hadmund. 
„Tento mírně kontroverzní pokus nás posunul o hodný kus dál. 
Pan Pecka je vážně génius!“ 
 „To vskutku. A podívejte se, milý bratře: jak spokojeně 
teď vypadají ta naše malá morčátka!“ 
 „Dojista to bude tím, že jsou skrz naskrz mrtvá,“ odtušil 
Hadmund vesele. 
 „Skvělý postřeh!“ zvolal Jörge. „Téměř jsem si nevšiml.“  

„Proč nezavtipkovat, když je vhodná příležitost, že ano?“ 
otočil se k němu Hadmund s potutelným výrazem. 

„Moje řeč!“  
Jakmile spolu ti dva osaměli, často mnoho slevili z oné 

tak charakteristické profesorsko-gentlemanské upjatosti, s jakou 
se prezentovali před ostatními, a hned byli samý šprým a zába-
va. Hadmund si začal potichu cosi broukat. Byla to ukolébavka. 
Zpíval ji těm roztomilým mrňatům. Pozdě, ale přece. 

Jeho hlas pomalu utichal a brzy na to Lepek s Frndou, 
kteří si mohli leccos domyslet, slyší opět jen vzdálené vrzání 
přeloženého vozíčku. 

„U kundy zatuchlý! To vypadá zle! Kolik času nám asi 
zbejvá?“ ozval se nezvykle zvážnělý Frndův hlas a Lepek zaho-
řekoval: „Jen aby Tumpach nedorazil příliš pozdě!“   
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Obvaz, spona, trocha sádry; a hned: spona, obvaz, sádra 
– procvičte si kombinatoriku. Stehů byste nenašli mnoho. Ejhle, 
tu prosakuje krev! Tam to zas mokvá. Hadičky připojené sem i 
támhle, ale jinak je to v pořádku. Až na tu bolest.  

Doprostřed toho všeho – a doprostřed vší té bolesti 
zvlášť – se Rozkop probudil.  

Napadlo ho několik věcí najednou, což ovšem není 
nejšťastnější. I slevil a ponechal si myšlenku jedinou – tu nejpa-
lčivější. Tu, která říkala jednoznačně: Chlast! Potřebuju chlast! 

Ale ne ne ne, milý pane Krajko, pod sedativy se nepije, 
usmála se na něho rozkošná mlaďounká sestřička, jež ovšem 
nebyla než jeho delirickou představou. 

Dyť jste mi žádný sedativa nedali! Bolí to jak čert! vztekal 
se Rozkop mumlaje (či mumlal vztekaje se; jeden si nemůže být 
jist – dle výrazu jeho tváře se to totiž ani dost málo určit neda-
lo, ježto ji měl vydatně omotánu dosti zhnisaným obvazem). 

Ale ano, dostal jste sedativa; a pořádnou dávku! odpově-
děla sestřička. Nikdo vám nemůže za to, že jste takový bolestín. 
 Její úsměv nepohasínal, když přešla k následujícímu 
výčtu: Vždyť kromě tří nepatrných fraktur lebky máte pouhých 
osmnáct zlomenin, z toho jen tři otevřené a dvě tříštivé. Se-
šroubovanou máte toliko paži a obě kolena. Ten rozdrcený 
kotník jsme amputovali, takže s tím už si nemusíte dělat staros-
ti, a…  

Rozkop se vrátil do bezvědomí.  
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 Smiřme se s tím, že každou chvílí tento zbytečný človíček 
podlehne nerozpoznanému vnitřnímu krvácení, a nalaďme se 
opět na veselejší notu! A rovnou na notu nového dne; počínají-
cího pátku. Povězme si, že ten úsvit, jenž se jen jakoby 
ostýchavě rozlévá po malebných krajích Třetí říše, není úsvitem 
ledajakým, alebrž úsvitem dne D.  
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Druhý pátek našeho příběhu a také ten poslední. 
Pátek osudný, řeklo by se.  

 A co k tomu můžeme přidat? Začneme od jednodušších 
věcí a od těch půjdeme ku složitějším, jak už je to dobrým zvy-
kem. 
 
 Tedy za prvé Tumpach (sice jde v jeho případě o jedno-
duchost nesmírně složitou, ale dobrá). 
 Tumpach se – jak víme – už šestým dnem motá cestou, o 
níž si je jist (po svém způsobu jistoty, samozřejmě), že jej na-
konec musí přivést k jeho nejmilejším a jediným kamarádům. 
Opět bez jídla, opět unaven. Navrch ještě potřísněn ranní rosou, 
jako by ho někdo poplival. Jeho prokřehlé kosti vržou, stará špí-
na se odlupuje, ohavný smrad nemytosti bezmála hubí okolní 
vegetaci. A krysa mu zas píská do kroku. Falešně, leč v rytmu 
silně progresivního swingu. 

Nic nového tedy. Vždyť dokonce ten povoz, který teď 
Tumpacha míjí, už tu jednou byl. Vskutku docela tentýž – i po-
sádka se opakuje jako nějaký trapný refrén: jeden mrňavý a 
neklidně vypadající mužík a vedle něho naopak chlapisko 
k pohledání; očividně však takové, že kdyby si s Tumpachem 
sedli k sobě, žádný ze zastánců známé pranostiky o vranách by 
se nemohl domnívat, že s ním hodlají zvlášť ostře polemizovat. 

Tuhle ten malý a tak nějak vzteklý povídá tomu velkému: 
„Čum, Bruno! Tenhle vágus nám zkřížil cestu v tomhle tejdnu už 
podruhý. Furt nějak bloumá po tadytý silnici. Možná bysme ho 
měli přece jenom sebrat. Ten nikomu chybět nebude…“ 

„Řikals přece, že moc smrdí,“ připomněl Bruno. Byl sice 
hloupý, ale jak už to bývá, o to lépe mu zas sloužila paměť. 

„Jo, to sem řikal vprostřed tejdne, když byla dobrá úro-
da,“ – čímž Majordomus mínil kufr plný „pokusného materiálu“ – 
„ale víš přece, že zrovna pátky bejvaj – jako na potvoru – tro-
chu slabší. Tak si řikám: když nám tady toho blba přihrála milost 
boží už podruhý, asi bysme tu šanci neměli znova propásnout.“ 
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„No…, já nevim,“ váhal Bruno (Tumpach totiž opravdu 
smrděl – už na těch deset sáhů, co ho od nich dělilo). 

„Ty nevíš nikdy!“ odsekl Majordomus. „Tak drž hubu a 
nech mluvit mě. Mám nápad.“  

Povoz zastaví kus před Tumpachem. „Hola hoj, dobrý 
muži!“ zvolal Majordomus bodře. „Hodláme každou chvíli ten 
náš vozík otočit a vydat se zpět touhle cestou,“ mávl za sebe. 
„Třeba bychom vás mohli kousek svézt.“ 

Tumpach pána slušně pozdravil a poděkoval za nabídku, 
nicméně odhodlaně pravil: „Já nemůžu jéct, pane. Páč já musím 
najít svoje kamarády.“  

Majordomus podle jistých indicií ihned poznal, že má tu 
čest s hlupákem, a tudíž nabyl – svým způsobem fatálního – 
mínění, že s ním nebude těžká práce. „My přece víme, kde jsou 
tví kamarádi, hochu!“ zvolal, domnívaje se lhát, zatímco v jistém 
smyslu mluvil pravdu (celá věc mu vůbec nedošla – inu, sám 
také neměl pod čepicí zrovna vrchovatě). „Vezmeme tě za ni-
mi!“ 

„Šmankote! To je štěstí!“ rozehřál se Tumpach a shodou 
okolností (či kdovíčeho podezřelejšího) se kolem něho v té chvíli 
rozhostil zápach ještě o poznání štědřejší ke svému okolí.  

Pánům na kozlíku se zvedly žaludky – oba naráz, jako by 
to snad měly nacvičené. „Ech…,“ zezelenal Majordomus, „to 
teda jo. To je fakt štěstí.“ Snad v té chvíli i litoval, že byl prve 
příliš náročný, nehodlaje se smířit s onou proklamovanou „slabší 
úrodou“. Však když se jednou rozhodl… 

Za chvíli tedy Tumpach sedí vedle nich. On na jedné 
straně a oni – prozraďme si, že opravdu zcela na druhé (až se 
povoz povážlivě nakláněl!). Majordomus se choulil za Brunem 
v marné snaze užít jeho mohutnosti co jakési zástěny. Výsledek 
byl velmi tristní i přesto, že si navíc chudák malý mužík držel 
před nosem kapesník a pokoušel se nedýchat. 

„Moji kamarádi jsou moc hodný,“ povídal Tumpach, za-
tímco se kočár na nepříliš široké cestě namáhavě otáčel. „Ale vy 
taky – že mě k nim vezete.“ 
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„Ehm,“ dávil se Majordomus, „to nestojí za řeč, příteli – 
malič– eh… bluee… malič-čkost!“ 

„Vám je špatně?! – Tak náhodou na to já tady mám po-
domácku udělanou tabletku! Tu máte!“ Přisedl blíž a jeho 
vydatně smradlavá vydatně smradlavá ruka16 se natáhla kolem 
Brunova pupku Majordomovi přímo pod nos. Ten naštěstí nevi-
děl, co mu bylo nabídnuto, poněvadž jeho žaludek byl rychlejší 
než oko: tj. pozvracel to k nepoznání. „Prom–,“ chtěl se dobro-
dinci Tumpachovi omluvit za takové znehodnocení nabízeného 
„medikamentu“, avšak místo toho se vyzvrhl podruhé: „Bleeeeh! 
Uh!“ 

„To nevadí, ta tabletka to vydržela – vemte si!“ – Do tře-
tice všeho dobrého i zlého! Prozraďme jen, pro klid mysli, že 
nakonec si Majordomus onu tabletku opravdu nevzal. 

Celý incident totiž zamluvil – jal se vyprávět Tumpachovi 
silně improvizovanou pohádku, kterak jeho kamarádi jej s Bru-
nem právě požádali, aby jim Tumpacha přivezl. Povídačka to 
byla odvážná, avšak hlupec ji spolkl jako nic. „Jéje!“ řekl spoko-
jeně. „To je hezký!“ 

V tom rozjaření si sám vhodil do pusy pozvracenou pilul-
ku. „Ojoj, já vám jí omylem snědl!“ zvolal hned zděšeně. 

„Ale to nic!“ spěchal Majordomus s odpovědí. „Mně už je 
dobře! Nikdy mi nebylo líp!“ Spíš však vypadal, že se mu ještě 
přitížilo.  

„Tak já jí dám vašemu kamarádovi. – Taky vypadá, že 
mu není dobře.“ Vyzvrhl tu hnědou hmotu podezřelého tvaru 
zpět do ruky a podává ji Brunovi.  

Ten se ovšem neudržel a vztekle zařval: „Já nebudu cu-
cat žádnej tvuj vyschlej bobek, ty jeden špinavej, smradlavej… 
!!!“ – Majordomus ho silně šťouchl do boku. 

                                                 
16 Pozn.: u případu tohoto zdvojení se nejedná o chybu, nýbrž o smělý pokus 
vyjádřit nevyjádřitelné. 
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„Omluv tyhle jeho způsoby, příteli,“ řekl Tumpachovi, 
který se zatvářil zlehýnka vyděšeně. „Bruno to tak nemyslel. To 
jen, že je odjakživa trochu neurvalý.“ 

„Aha. To já hned poznal, že je hloupý,“ děl Tumpach 
s ryze dětskou upřímností. Bruno děsivě zrudl a žíly na jeho 
mohutném krku i pažích povážlivě vystoupily. Leč Majordomův 
přísný pohled jakýkoli další postup zarazil. 

„Ehm, já tím nemyslel, že je hloupý,“ snažil se Majordo-
mus. „Neurvalý znamená jenom, že je… no, víš, jako že…“ 

„To mi nevysvětlujte. Já bych tomu stejně nerozuměl. 
Taky jsem totiž úplně hloupej – mí kamarádi mi to řikaj pořád.“  

„Ach, tak to jsou opravdu hodní, že ti o tom řekli.“  
„No jo, a taky k tomu mi o mně prozradili, že jsem úplný 

hovado, jelito, pako, blbeček, tupec, zabedněnec, omezenec a 
ignorant… – jo a ještě: jeliman, jouda, kretén, ňouma, eman, 
blboun, debil, trubka, truhlík, idiot, imbecil, pitomec, tlapák… – 
a pak taky: duševní mrzák, zaostalec, vemeno, hňup, trotl, pa-
zneht, křupan, péro, prvok a osel… – no a dál od nich vim, že 
jsem trouba, fouňa, primitiv, pomatenec, pakůň, bezmozek, 
máčo a taky vlastně ještě vymatlanec, vypatlanec, vymletec, 
vylízanec, pošahanec, vrták, trulda, dement, stupid, máčula, 
slepičí hlavička, krypl a největší omyl přírody; a že prej mám 
rozumu jak koňskej koblih pochcanej od veverky. Takže to vim 
přesně, kolik mám rozumu, páč oni to asi nějak takhle vypočetli 
a změřili. A taky řikali, že prej mi v mozku funguje jen jedna 
jediná zakrnělá a poloodumřelá buňka a to ještě prej jen na sla-
bejch pět procent výkonu; i když já nevim, kolik je pět, a ani to 
celý vlastně nevim, co to znamená. – Ale řikali mně kamarádi, 
že s tim si prej vůbec nemám lámat hlavu. Že prej bych stejně 
houby pochopil.“  

„Hm, hm… to bude určitě všechno podle pravdy,“ přiky-
voval Majordomus. „Ovšem, jaks to všechno pěkně odříkal, 
tomu se musím divit – já bych si to asi nezapamatoval!“ 

„Voni sou kamarádi totiž moc hodný, že mi to všechno 
často opakujou, takže na nic z toho nezapomenu, i když jsem 
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tak kravsky blbej a celkově zaostalej a vyhrabanej až do dna. – 
Jo, jo; fakt sou mý kámoši takle moc hodný! A mám je hrozně 
moc rád!“ 

„Hm, tak to se ti nedivim,“ odpověděl Majordomus, jsa 
ovšem na pochybách, kdo je tu v posledních chvílích za blbce. 
„Ehm, a co ti to vlastně visí z toho krku? Je to nějaký celý za-
motaný a špinavý a zdá se mi, že to nějak funí a hejbe se to 
nebo co.“ 

„Né, to neni špinavý, to je jenom upatlaný od nějakýho 
strašně hnusnýho humusu,“ uvedl Tumpach věc na pravou mí-
ru. „Ale jinak se to úplně leskne – hlavně na světle nebo na 
slunci, když zrovna neni noc bez měsíce nebo tma bez světla. 
Von je tohleto totiž muj nejlepší lesklej šperk! Úplnej náhrdel-
ník!“ 

„Šmarjá, to je krása! Že mi to nedošlo rovnou! Vážně ti 
sluší,“ zvolal Majordomus snaživě. „Velmi k tobě sedne, jen co 
je pravda. Skvěle zvolený!“ 

„Já sem si ho nezvolil, páč jsem ho vyhrabal v konťáku.“ 
„V konťáku?“ 
„No jo, tam já se hrabu furt. Ale eště nikdy sem tam nic 

jinýho tak pěknýho nenašel. Vlastně akorát jednou tam byl je-
den takovej náhrdelník dost podobnej tomuhle, jenže tamten 
mě pokousal a utek mi. A kamarádi mi na to řekli, že jsem ještě 
větší hovado, než si do tý doby o mně mysleli, a dokonce že je 
tu prej možnost, že je moje hovadství bez hranic a stále narůs-
tá.“ – Tumpach se nafoukl: „Že prej až k nekonečnu!“ 

„Nekonečnej je akorát Bůh!“ vyprskl náhle Bruno rozlíce-
ným hlasem. Zařval to tak důrazně, až se vrány zvedly z polí – 
takové rouhání se ho očividně dotklo. „Řikala to moje bába, a ta 
to dobře ví!“ 

„Hele, tak to je asi vono, že to sem asi právě já,“ rozklá-
dal Tumpach s výrazem, jako by mu právě cosi svitlo nebo 
aspoň hlaďoučce zapadlo do sebe, „páč oni totiž kamarádi pře-
de mnou hrozně často řikaji takový všelijaký ‚Ach, můj bože!‘ 
nebo ‚Božíčku, to snad neni ani možný!‘ a taky ‚Pro boha živý-
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ho!‘ a podobný věci. Fakt to povídaji dost často a někdy i fakt 
dost nahlas a s takovym divnym upřenym pohledem, jako kdyby 
ve mně opravdu něco viděli. Asi něco dost divnýho a záhadnýho 
– sám se toho občas docela bojim. Jo, jo, je to tak: Věřte, ne-
věřte, mám z toho docela šoufky, že sem možná omylem bůh. 
Hm, to teda jo. Někdy se fakt bojim.“ 

„Ježíši, vidíš to?! To je vážně úplnej magor!!!“ 
„Jéje! Magor!“ zaradoval se Tumpach. „To jsem vlastně 

taky já, akorát sem vám to předtim zapomněl říct. Vono to je 
asi tim, jak sem se s kámošema teď ňákou dobu neviděl, tak 
některý z těch věcí, co mi o mně řekli, zapomínám. Jojo, magor! 
Hm, hm, to příště nesmim vynechat! Díky!“ 

„Asi už se ti po kamarádech stýská, že ano?“ změnil téma 
Majordomus v bláhovém domnění, že by se tak mohli vyhnout 
alespoň těm nejneblažejším z eventuálně dalších projevů zcela 
mimořádného debilství. Inu, ona s takovým hovadem není lehká 
řeč. Nejlepší by bylo mlčet. To máte tak: jsou dva extrémy, kdy 
je třeba zaujmout mlčenlivý postoj. Jednak mudrcové doporuču-
jí mlčet před Bohem a jednak – alespoň ti světaznalejší z nich – 
doporučují mlčet před debilem.17  

„Jo, stejská, to teda jo,“ povzdechl si chudinka Tumpach 
a jaksi se schoulil. I jeho krysa v tu chvíli srdceryvně vzdychla.       

„Neměj strach, milý hochu,“ naoko jej konejšil Majordo-
mus, „brzy se s nimi zase shledáš. Teď pojedem ještě chvilku 
mezi polema a pak se dostaneme k vřesovištím a hraběcímu 
lesu. Odtud už to bude sotva kousíček!“    
 „Ale ty pole sou velký, že jo?“ pravil Tumpach ohromeně, 
rozhlédnuv se kolem. „Kdybych tu měl svoje chůdy, co sem ne-
vím jestli dostal k svátku, mohl bych si je položit támhle do 
strouhy a kdyby tudy zrovna nikdo nešel s čepicí v podpaží, tak 
by se mě ani nemoh divit, že sem je tam dal úplně sám, když 

                                                 
17 Z nauky o concorditio extremum nechť nás tu nikdo nepodezírá – tzn.: 

debila a Boha míníme pečlivě rozlišovat! Což i v případě, kdy by šlo o debila 
onticky i ontologicky maximálního, takzvaného „DEBILA“. 
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tam neni žádná vlhkost. A taky bych to moh všechno lehko od-
poslouchávat z podtamtoho pahorku. No ne?“ 
 „Ehm,“ Majordomovo obočí se zkroutilo v úpěnlivé snaze 
o alespoň dílčí porozumění. Pochopitelně to bylo marné – 
k DEBILOVI je totiž nutno přistupovat s velmi speciální herme-
neutikou. Takový nástroj však Majordomovi na hony chyběl.  

Řekl tedy pouze „jo, to je pravda“, vlasy se mu rozčepýři-
ly jako hotovému šílenci a chvějící se rukou vyhrabal odněkud 
ze záňadří krabičku cigaret. Vytáhl jednu a bez milosti ji hned 
zapálil. Bruno se na něho podiveně ohlédl; celé dopoledne přece 
poslouchal zanícené horování o tom, kterak Majordomus 
s kouřením ode dneška nadobro přestává – zejména prý proto, 
že kdyby náhodou otěhotněl, mohlo by být jeho dítě kouřením 
předpoškozené a rovnou špatné a akorát na vyhození, přičemž 
však on vlastní dítě do koše vyhazovat nechtěl. Ba třeba i do 
záchodu by je býval splachoval velice nerad.18 Jistě, byl to dob-
rák. 

„Já se snažil!“ vyhrkl Majordomus téměř plačtivě, pouká-
zav tím lítostivě na skutečnost, že svému předsevzetí nedostál. 
Mezi cigaretou v prstech a jeho ústy se přitom prověsila značně 
viskózní slina, ne a ne upadnout. „Bůh ví, že jsem se snažil!“  

„Já se jednou taky snažil, ale nešlo mi to,“ prozradil na 
sebe Tumpach. 

Majordomus do obláčku cigaretových zplodin pouze za-
úpěl. Pokus získat si příjemným a chápavým vystupováním 
Tumpachovu důvěru mu začínal přerůstat přes hlavu. 

„Jednou jsem si chtěl ulevit…,“ rozpřádal Tumpach na 
vysvětlenou, „jenže jéje! To bych vám nepřál zažít! Měl jsem 
tam někde omylem asi nějakej špunt nebo něco podobnýho ně-
jak jako strčenýho nebo nastrčenýho a najednou: Šplouch! – No 
jo, ale vono to nebylo takový to vobyčejný šplouch, na jaký je 
člověk tak ňák čas od času zvyklej a který ani moc nebolí. Jémi-

                                                 
18 To asi aby se mu odtok neucpal dětskou hlavou – dětské hlavy totiž bývají 
v porovnání se zbytkem těla dost velké a špatně stlačitelné. 
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náčku, ne ne – to totiž tehdá bylo právě takový hnusně bolavý 
zašplouchnutí, jako kdyby…“ 
 V podobném duchu cesta ubíhala ještě drahnou dobu. 
Nebát se Bruno, že něco škaredého a nevyléčitelného chytne, již 
dávno by Tumpacha svýma obrovskýma prackama sroloval do 
neškodného smotku a ten potom nacpal do kufru, kde podobný 
„materiál“ vozili obvykle. Takto však hodlali spoléhat na lest. A 
že ji měl Majordomus už dobře vymyšlenou! Pouze musel dávat 
dobrý pozor, aby mu ji z hlavy svým neustávajícím tlukotem 
nevytloukly ony děsivé klíny v podobě hlupákových veskrze ho-
vadoidních průpovídek. 
 Lest to byla prostá, leč – jak Majordomus myslil – dobrá: 
Tumpacha pošle do tmy, kde na něho jeho kamarádi už „čeka-
jí“, aby ho pak zezadu něčím bacil po hlavě nebo tak nějak; 
dopodrobna svůj plán zatím nerozpracoval, neboť k tomu pro 
přehršel myšlenkových (resp. myšlenku palčivě postrádajících) 
podnětů z vnějšku nebyla dosud příležitost. 
 Jeho záměr ovšem předpokládal nejméně dvě ne zcela 
samozřejmé skutečnosti – totiž jednak, že Tumpachovo chování 
lze předvídat podobně jako chování jakéhokoli jiného homo 
sapiens (to totiž ve smyslu, že jistý motiv předložený jeho vě-
domí vyvolá odpovídající volní akt), a jednak – což je 
samozřejmé ještě méně (absolutně málo pak z hlediska budou-
cího vývoje událostí, jenž si velmi záhy přiblížíme) –, že páni 
lovčí s Tumpachem na určené místo opravdu dorazí. 
 
 I bylo to k zámečku dosti blízko – sotva slabou půlminut-
ku jízdy. Kola povozu rachotí po dláždění hezkého mostíku přes 
hezký potůček silného spádu a vlniček prudkých, když tu Tum-
pach exaltovaně vzkřikne: „Hu! Tamhle je!!!“ 
 A než se kdokoli dozvěděl kdo či co a kde, tu blbeček hup 
a už je ve vlnách.  

Kde se tím tedy ozřejmilo. Ale radost z toho pánové ne-
měli. 
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 „Do hajzlu! Zastav!“ vřískl rozzuřeně Majordomus. Jistě 
se mu v té chvíli aspoň ulevilo – konečně mohl dát průchod 
svému dosud tak potlačovanému vzteku. „Jestli se mně ten 
zmetek dostane znova do rukou, tak ho roztrhám jak pochcanej 
papír!!!“ vřískal vstoje na kozlíku a křečovitě spínal svoje kost-
naté pěstičky. 
 Vůz se na Brunův povel zastavil, až mohli oba seskočit, 
nahnout se přes zábradlí mostíku a rozčilenými pohledy vrtat v 
pěnivých vodách. Avšak Tumpacha divoká voda sebrala jako 
kus mrvy – tj. dočista. 
 „Kde, kurva, je?!“ vřeštěl Majordomus a své rozčepýřené 
vlasy rval plnými hrstmi. 
 „Co tam moh vidět?“ divil se Bruno. Majordomus ho praš-
til: „Co tam asi tak moh vidět, ty idiote?! – To udělal schválně! 
Celou dobu to na nás hrál!“      
  „Jo?!“ zamumlal nedůvěřivě Bruno, čímž si vysloužil další 
ránu. 

„Když řikám, že jo, tak jo! Stejně je to celý tvoje chyba!“  
Praštil ho potřetí.  

 Mohutný Bruno to nijak zvlášť nevnímal. „Co budem dě-
lat?“ 
 „Co tak asi můžem dělat, kapoune jeden blbej? Na třpyt-
ku ho nechytíme! Nejspíš ho to semele tam někde v jeskyních a 
pod lesem vyplavou akorát krvavý cáry. – Pche! Tak vidíš; mys-
lel, že na nás vyzrál, ale ve skutečnosti zas tak chytrej nebyl.“   
 „Hm…“  

Jak dokonce i Bruno věděl, prudký potok ústí do jeskyně, 
kde se teprve dík kaskádě několika podzemních vodopádů dost 
uklidní k tomu, aby se dole pod lesem mohl tvářit již zcela ne-
vinně jako bystřinka, které by slušela voda spíše růžová než 
průhledná. 

„Otoč vozík,“ přikázal Majordomus, nehodlaje ztrácet více 
drahocenného času, „musíme zas vyrazit k městu. Tady jsme 
moc nepochodili. A jestli nakonec nepřivezem nic, je ti asi jasný, 
jak se hrabě namíchne!“    
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 „Hm.“ 
 
 

28 
 
 Jistě i méně zvídavého bude teď zajímat, jak to s tím 
Tumpachem vlastně bylo, a co že to v potoce vlastně uviděl. 
 Inu, pravda je, že sotva víc než rybí hřbet. 
 Abychom se k něčemu kloudnému dostali, bude potřeba 
otázku položit jinak – a totiž: Co se Tumpach domníval v potoce 
uvidět? 
 Tady už se něčeho dopátráme. – On do toho potoka totiž 
skočil, aby chytil prase! 
 Přesně tak, spletl si rybu s prasetem. A přitom ještě 
s prasetem zcela specifickým: s tím, které jeho přátelé honili, 
když je viděl naposledy.  
 Domníval se snad, že když se teď pustí znovu za ním, 
překlene tak jakousi propast mezi nyní a tehdy a vše bude jako 
dřív?  

Nikoli, zas tak důmyslným hňupstvím neoplýval; to byste 
ho přecenili.  
 Takže jak to bylo? Skočil za čuníkem v domnění, že ho 
přivede ke kamarádům? – Ale proč by to dělal, jestliže měl od-
voz k nim dávno slíbený, nemaje přitom pražádného důvodu o 
slibu těch milých pánů pochybovat?  
 Nu, možná se chtěl s prasáčkem jen pozdravit. Anebo 
pomazlit? Taková činnost – nepřehání-li se! – je přece velmi 
vhodným terapeutickým prostředkem v nejrůznějších stádiích 
duševního zaostání.    
 Jaký motiv tedy Tumpach měl, aby za čunětem do vln 
skočil? Některý ze zmíněných, nebo snad zcela jiný, našemu 
rozumem omezovanému chápání příliš vzdálený? 
 Ale možná žádáme příliš – třeba existují případy, kdy je 
vnitřní struktura jednání namnoze prostší; takové, kdy na otáz-
ku proč? nutno odpovědět jednoduchým proto. Jistá působení 
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se vyznačují bezprostřední odezvou a chudák rozum ani nepři-
jde ke slovu – a považme, jak často se takových ústrků dostane 
rozumu, jenž je zajatcem zcela olbřímí demence. 
 Uzavřeme následovně: Tumpach se vrhl za vidinou prase-
te.  
 Ale ouha! Prase nikde. A Tumpach polyká andělíčky. Ni-
kdy nebyl dobrým plavcem. Ačkoli v takovém proudu by mu ani 
olympijská medaile nepomohla.  
 V pudové snaze o sebezáchovu hází rukama i nohama. 
Snaží se někde zachytit. Čehokoli: kamene, kořene, pstruha…  

Krysa ječí jako pominutá – či spíše bublá –, kolem burácí 
vlny, modrá se střídá s bílou, hnědou, černou; co z toho je ob-
loha, co z toho voda, co dno, co břeh?! 

Konečně se Tumpachovi podaří dostat hlavu nad hladinu. 
Však v tom se silně uhodí – kámen jeskynního tunelu jej zbavil 
marných zápolení… 
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 „Člověk by se tomu až podivil, pane Pecko,“ krčil se Hugo 
pod svým širokým kloboučkem, „ráno tak krásné; a ještě poled-
ne… – ale teď?! Takové provazy vod! Kde se to v těch mracích 
bere?“ 
 Pecka onu otázku považoval za ryze řečnickou. Proto ne-
odpověděl. Ani jemu se počasí zrovna nepozdávalo. Jako kdyby 
každý pátek nutně zasluhoval být pátkem sychravým! 
 „Že by se v té vaší kouzelné brašničce nenašel deštník?“ 
nadhodil později. 
 „I našel by se. Ale to bych ho musel hledat.“ 
 „A proč tak neučiníte, smím-li se zeptat, nejdražší příteli?“ 
 „Já abych tu stál s deštníčkem a vy bez něho?! To se 
přeci vůbec nehodí!“ 
 „Pravda.“ 
 „Proč ale vy ho nemáte s sebou?“ 
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 „Nenosím ho,“ pokrčil Pecka rameny. 
 Skutečně si Hugo nemohl vzpomenout, že by byl kdy 
Pecku zahlédl držet nad svou ušlechtilou hlavou onu trapnou 
slabošskou pomůcku.19 
 „A ten vítr!“ stěžoval si dále. Co chvíli si musel klobouček 
přidržovat, neměl-li mu být z hlavy smeten. 
 „Není to jakési varovné znamení?“ napadlo ho k tomu. 
„Taková bouře zrovna v den, kdy má klub oficiálně uvítat po-
slední členy? – Třeba nebesa nepřejí našemu podniku!“ 
 „Nebesa nikdy nepřála našemu podniku, milý Hugo,“ od-
větil Pecka prostě. 
 „Jakže? Neříkal jste nejméně natisíckrát, že náš obtížný 
úkol nám byl zůstaven shůry?!“ 
 „Dobrá. Beru tedy zpět a řekněme – abychom si neproti-
řečili –, že nebesa vždy přála našemu podniku. Vždy přála a 
stále přejí. – Jenom jsou to jiná nebesa než taková, o jejichž 
vůli či nevůli by se člověk mohl domýšlet z tak fádních a těles-
nému zraku zřejmých indicií, jako je například tato naše ubohá 
páteční bouře. Rozumíte?“ 
 „Více méně. – Avšak to mi pro tuto chvíli stačí.“  
 Pecka ihned poznal proč: Hugo byl opět plně jat mocí své 
hrozné choroby – v upocené ručičce nervózně žmoulá zlaté ho-
dinky a jeho pohled utopený za trapnými brýličkami těká tam a 
zpět od ciferníku k cestě, kde se má v nejbližších chvílích – zře-
jmě alespoň tak o tom soudily Hugovy hodinky – objevit hraběcí 
kočár.  
 Pecka si napůl přál, aby se hrabě opět zdržel. Ne že by se 
mu líbilo postávat v té deštivé psotě, nicméně snad jakási jemu 
vrozená a dosud ne zcela vymýcená škodolibost by si ráda vy-

                                                 
19 Všimni si, milý čtenáři, kterak přes mnohé shody, jež lze pozorovat mezi 

„našimi“ gentlemany a prototypickými gentlemany britských ostrovů, vysvítá 
právě zde jeden ze zásadních rozdílů: zatímco anglosaskému siru jest para-

ple milé a dobré, není-li proň přímo delikátně příznačné, vyšší typ 

gentlemana (sc. germánský) se povznáší i nad ně (a v případě našich výteč-
níků, abychom snad dodali: pohrdaje jím jakožto „lidským, příliš lidským.“)  
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chutnala Hugovo trápení. S tím se ovšem Pecka napomenul: 
Podobné tužby jsou zcela infantilní a po všech stránkách ne-
hodné velkého ducha! Musím napříště více zapracovat na svém 
seberozvoji! Tohle se už nesmí opakovat! Nu, alespoň jsem od-
halil, v jakém směru mám ještě určité mezery.  
 „No výborně: kočár už se blíží!“ zvolal najednou Hugo. 
Brzy na to ovšem zas: „Ojojoj! Tohle nevychází!“ 
 Jakmile zas kočár trochu zrychlil, světlo se vrátilo do Hu-
govy prve tak ustarané tváře: „… ale ale! Takhle to možná 
vyjde. Hmm… Ano, ano, to by šlo! Devět, osm, sedm, … rychle-
ji, hrabě, rychleji! …pět, čtyři, tři, dva…“  
 Kočár dorazil přesně na vteřinu a Hugo radostně zavýskl. 
Jeho očička zářila, že by ho jeden nejraději objal nebo mu 
aspoň dal pořádnou facku. Pecka jeho chování ignoroval, nechal 
si otevřít dvířka a nastoupil. Rozveselený Hugo záhy učinil totéž. 
Chmury, jichž nabyl v pověrčivosti nad hroznou bouří, byly oním 
novým, a tentokrát očividně přejícím znamením dokonale za-
žehnány.  
 Zlehýnka mokří zasedli pánové proti hraběti Hrotovi a 
kancléři Květinovi. 
 „Jak kouzelný den v předvečer zimy, viďte přátelé?!“ 
spustil hrabě, jakmile se pozdravili. „Jako by ona snad ani ne-
měla přijít!“ 
 „Kouzelný den?“ ušklíbl se Pecka, jenž by svůj klobouk 
mohl ždímat. „Hádám, že žertujete…“ 
 „A uhodl jste,“ usmál se hrabě. 
 Když odbili úvodní odlehčené řeči o počasí a na to se 
zprostili duchaprázdných řečí ostatních – jakých si bonton 
nicméně žádá –, stočil se hovor bez dalších průtahů naopak 
k tématu povýtce duchaplnému. 
 Načal je kancléř, řka: „Juraj mne již dříve zpravil, že dnes 
vaším hostem bude rovněž Vůdcův nechvalně proslulý arcimar-
šálek.“ Zkoumavě při tom hleděl na Pecku. 
 „Podobně jako vás, milý příteli, snad abychom již i jeho 
zvali čímsi více než pouhým hostem,“ odpověděl on. 
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 „Rozumím,“ řekl Květina a rozhlédl se rovněž po ostat-
ních. „Nu, já zde patrně nejsem v postavení, abych mohl cokoli 
namítat. Doufám jen, že jste onen krok dostatečně uvážili, přá-
telé. Víte přece, co je to za člověka.“ 
 Pecka reagoval velmi chápavě: „Vaše skepse je zcela na 
místě, nejmilejší kancléři. Věřte, že nejste první, kdo projevil 
upřímnou starost v této věci. Nicméně po důkladné debatě jsme 
se všichni shodli, že i přes to, jak kontroverzní osobností maršá-
lek bezesporu je, bude pro náš podnik vpravdě nedocenitelným 
přínosem. Nebylo to tak? – Hrabě? Hugo?“    
 „Přesně tak, kolego,“ přisvědčil Hugo. Aby kancléře více 
upokojil, rozváděl dále: „Dokonce i profesor Bradov přizvání 
maršálka nakonec uznal a odsouhlasil; a náš profesor je přitom 
– za což se vám mohu zaručit, pane Květino – největším pacifis-
tou a nepřítelem násilí, jakého může člověk potkat!“  
 „Již jsem Řehořovi říkal,“ vmísil se do hovoru Juraj Hrot, 
„že nikdo z nás není příznivcem hrubosti, neomalenosti a násilí 
jakéhokoli druhu. A domnívám se, že jsem mu přesto dostateč-
ně vysvětlil nezbytnost tohoto posledního extrémního kroku.“ 
Otočil se na něho: „Přesto máš ještě nějaké pochybnosti, starý 
brachu?“ 
 „Pochybnosti ani ne. Tedy aspoň ne v tom smyslu, že 
bych znevažoval vaše – jistě velmi dobře uvážené – rozhodnutí. 
Nicméně stále mám cosi jako, řekněme, nejasnou obavu.“ 
 „Snad vám rozumím,“ pravil Pecka. „Tíží vás skutečnost, 
že jsme ustoupili z pevné silnice jistoty, abychom se krůček 
před cílem pustili kluzkou cestou hazardu.“ 
 „Ano, tak nějak. Tuším ale, že to bylo nezbytné.“ 
 „Tak jsem pověděl i profesorovi: kdyby nebylo, nečinili 
bychom to. – Věc se má tak: až začnou veškeré Hugovy bio-
chemické závody strategicky rozmístěné po celém světě 
v nejrůznějších provinciích Říše vyrábět naše sérum ve velkém, 
bude pak potřeba tento skvostný produkt co nejlépe upotřebit 
práškovacími válečnými letouny a dalšími zařízeními tohoto ty-
pu, jimiž disponuje právě armáda, potažmo Kýchl. A rovněž 
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bude jen s pomocí armády možno zajistit, aby do našich snah – 
jež samozřejmě sotva proběhnou v jediné hodině – nikdo neza-
sahoval jakýmsi násilným protivenstvím. – Jak vidíte, armádu 
vážně velmi potřebujeme.“  
 „A přece ne k válce…“ nadhodil Hugo spokojeně. 
 „Žádná válka; pouze vítězství,“ konstatoval Pecka se vší 
vážností.  
 „Maršálek Kýchl je ovšem nevyzpytatelný,“ nemohl se 
upokojit kancléř. „Je to zrůda.“ 
 „Přinejmenším jako zrůda vypadá,“ usmál se Hugo. 
„Nicméně přece je to přehnané, hovořil-li kolega Pecka o hazar-
du. On se nechá svými metaforami občas poněkud unést.“   

„V této chvíli jsem se nechal unést nanejvýš tak dobrým 
a prozřetelným zvykem zvažovat vždy tu nejméně příznivou 
eventualitu, milý Hugo. A ta je skutečně taková: sázka na mar-
šálka je sázkou do loterie.“ 
 „Celý život je přece sázkou do loterie,“ odfrkl Hugo. 
 „Do loterie, kde ke všemu chybí bank. To věru,“ přikývl 
Pecka. 
 „Nevím, jestli mohu souhlasit,“ chytil se Květina nového, 
mnohem obecnějšího tématu. „Vždyť proč bychom hráli, není-li 
o co?“ 
 „Jednoznačně proto, že nám nic jiného nezbývá, příteli.“ 
 S těmi Peckovými slovy se i Hrot poněkud ošil: „Ale no 
tak, nechme toho nihilismu, prosím! Naše životy přece mají cíl! 
A není to cíl malý!“ 
 „Samozřejmě máte pravdu!“ souhlasil Pecka. 

Souhlasil ovšem až příliš rychle; třebaže jen Hugo ho znal 
natolik, aby si toho všiml. Popíraje tak lehko, co pravil prve, a 
nemaje se nijak k tomu, aby se své původní průpovědi o chybě-
jícím banku jakkoli zastal, neprozrazoval snad Pecka, že 
nedopatřením vypustil z úst něco, co mělo zůstat nevysloveno?! 
Ostatně, Hugo již delší dobu pozoroval u svého druha náznaky 
smýšlení, jehož konsekvence by jim všem mohly být osudné. 
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Náznaky nepatrné a na oko nevýznamné, ale Hugo nebyl hloupý 
(jakkoli moc na to třeba vypadal)…  

A tehdy to v jeho makovičkovité hlavěnce všecičko na-
jednou zapadlo do sebe: Peckův mýtus o lidské hierarchii – o 
nepřeklenutelném rozdílu mezi homme d‘esprit a všední mrvou, 
mezi nenahraditelným vrcholem tvorstva a sériovým kusem a 
tak dále a tak dále… – Náhle zřel až příliš jasně: Že to celé ne-
bylo než holá fikce! Pouhá důmyslná smyšlenka!  

Ne snad, že by se Pecka necítil na hony povýšen nad mi-
liardy jiných – lež byla pouze v tom, čím se od nich mínil 
odlišovat.  

Že prý držbou smyslu existence! Ha! Když přitom Hugo 
poznal i jiného Pecku – hlubšího Pecku – takového, jenž každé-
ho člověka prohlašoval zbytečným. Každého bez rozdílu. Tedy i 
sebe. Hugo to věděl: především sebe! Ó, jak sebou Pecka pohr-
dal! Sebou a celou svou existencí. A spolu s sebou celým 
světem, věky věků, veškerými dějinami smyslu i nesmyslu, živo-
tem i smrtí; každičkým utrpením, ale stejně tak kteroukoli 
z oněch až komicky pomíjivých a prázdných radostí. To všechno 
bylo zbytečné. – Přesně tak: skutečný Pecka nedělal rozdílů. 
V moři marnosti není kudy vést dělící čáry – bytí a nicota jsou 
totéž. Ne jako bratři, ani jako bratříci siamští, ale zhola: jako 
jeden jediný a tuze marný bastard se dvěma jmény. – Střízlivě 
řečeno: veškeré Peckovy proslovy, veškeré jeho teze i důkazy 
na jejich podporu, nebyly než jízlivou lží a cynicky promyšleným 
klamem, zatímco jeho pravda byla vždy jedna a jediná, příšerně 
prostá: ve zbytečnosti jsou si všichni rovni. 

Jakmile si to Hugo plně uvědomil, zděsil se a zesinal. 
V přítmí to naštěstí nebylo vidět. Doufal, že se ve svém dlouho-
letém příteli mýlí, ačkoli věděl, že nikoli – náhle to bylo až příliš 
zřejmé: O co Peckovi celou tu dobu šlo? A o co mu stále jde?! – 
Bože!!! Jednoznačně o vyhlazení celého lidstva!!!  

Hugo horečně přemítal. Potil se a třásl, ale věřil, že ani 
toho si uvnitř kočáru nikdo nevšimne. Zatímco se ostatní dál 
dohadovali o nevyzpytatelném maršálovi – přehlížejíce přitom 
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nepoměrně větší hrozbu ve svém středu –, Hugo přemítal, jak 
to hodlá Pecka provést. Je snad spřáhnut přímo s profesorem 
Bradovem? Bude tedy sérum před samotným vypuštěním jaksi 
„vylepšeno“? – O tom mohl Hugo silně pochybovat – Bradov se 
nezdál být misantropem takového formátu. Naopak, Bradov byl 
lidumil. Podivný lidumil, ovšem. Lidumil, který se angažoval v… 
– Hugo si náhle uvědomil, že nemůže věřit nikomu. Nikomu a 
ničemu. Udělalo se mu špatně: „Ať zastaví, prosím!“ 

„Udělalo se vám špatně, Hugo?“ staral se Pecka. 
Kočár zastavil a panďuláček vyskočil. Šplouch! Přímo do 

bahna. 
Sundal si čepeček a neustávajícím přívalem vod nechal 

skrápět svou humoreskní hlavušku – potřeboval se zchladit. 
Zhluboka dýchal a snažil se myslet na něco pěkného.  

Pánové pozorovali kapky tříštící se o jeho pleš zvnitřku 
kočáru. Do toho marastu se jim nechtělo. 

„Nevypadá dobře. Co snědl?“ zajímal se Hrot. 
„Nevím,“ pověděl mu Pecka. „Ale ručím za to, že nic do-

stupného pracující vrstvě.“ 
„Nebo že by kocovina?“ 
„Pochybuji velice. Vůči té je Hugo dokonale imunní.“ 
„Chudáček,“ litoval jej Květina. „Asi jel tvůj kočí příliš 

rychle, Juraji.“ 
„Nechám ho za to zmrskat!“ 
„Ehm?!“ 
„Samozřejmě žertuji…“ 
„To jsem si oddechl!“ 
„Takže mu pouze seberu prémie,“ nepřestával se usmívat 

Hrot. „Nebude pak moci uživit rodinu a bude muset jedno z dětí 
utratit. – Pár kousků mu ještě zbude, tak o co jde?“ 

„Pozoruji, že postrádáte otcovský cit, hrabě,“ ušklíbl se 
Pecka. „Jinak byste věděl, že dobří otci vlastní děti neutrácejí.“ 

„Nikoli však z trapného sentimentu, milý Pecko.“   
„Chcete naznačit, že spíš pro nezákonnost takového po-

činu?“ 
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„Právě tak!“ 
Hugovi se mezitím vrátila trocha barvy do tváří. „Promiň-

te, přátelé,“ otočil se k nim. „Nevím, co to je. Možná mám 
v poslední době potíže s tlakem.“ Rozhodl se k přetvářce za 
každou cenu. Nehodlal zavdat Peckovi nejmenší záminku 
k podezření, že ví; alespoň dokud celou věc pořádně nezváží. A 
konečně: třeba příliš unáhleně přijal tu nejhorší eventualitu – 
třeba Peckovo zazší smýšlení do věci nijak podstatněji nezasáh-
ne. 

„Nízký tlak! Já si to myslel!“ zvolal kancléř. „To je tím 
proklatým počasím! Taky mi to nedělá dobře.“ 

„Potíže s tlakem?“ divil se Pecka. „Ty jste nikdy nemíval.“ 
„Nikoli, nejmilejší příteli. Pouze tak: nikdy jsem o nich 

s vámi nehovořil.“ 
„Vždyť to je pochopitelné,“ řekl Hrot. „Gentleman přece 

nehovoří o svých problémech.“ 
„Ano. Aby neobtěžoval ostatní,“ přikývl Hugo a zatvářil se 

trochu provinile. „Proto se vám musím ještě jednou omluvit, 
přátelé.“ 

„Ale ne! Vůbec není třeba, pane Hugo!“ ubezpečoval jej 
Pecka. „Nic se neděje. Koneckonců: stále jsme jen lidé.“  

Ostatní horlivě přikyvovali. 
„Když dovolíte, musím si ještě zapálit.“ 
„Budete celý mokrý!“ staral se Květina. „Vraťte se raději 

do kočáru…“ 
„Díky za vaši milou starost, pane Květino. Ale domnívám 

se, že trocha osvěžení mi v tuto chvíli spíš prospěje.“ 
„Na to je až příliš chladno,“ nadhodil hrabě. 
„Skutečně se dost ochladilo,“ přisvědčil Květina konver-

začním tónem. „Řekl bych, že ve vzduchu je cítit zima.“ 
„Dokud nesněží, je to prostě podzim,“ řekl Hugo jaksi 

rozmrzele, zatímco si zapaloval svou quentinku.  
„Existují přece kraje, kde nikdy nesněží,“ připomněl mu 

Květina. 
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„V tom případě tam nemají zimu,“ pokrčil on rameny a 
vyfoukl dokonale kruhový obláček dýmu. Hned se cítil trochu 
lépe. 

„Nemůžete jim upřít jedno z ročních období jen proto, že 
vypadá jinak než u nás,“ polemizoval Květina. „Nebo ano?“ 

„Ha! Zapomněl jste, co vyhlásil Vůdce?“ pohoršil se žer-
tem Hugo. „Z jeho učení přece zcela jasně vyplývá, že jediná 
zima je říšská zima a co se jí nepodobá, sotva tak můžeme na-
zývat. Vždyť pouze u nás je všechno pravé a náležité! 
Berolinum je prý nejen vrcholem a uzlovým bodem vší ostatní 
reality, ale skrze to zvláště jejím měřítkem a normou! Klima 
vzdálených krajů jsou přece pouze zpitvořeným odleskem klima-
tu našeho – dokonalého, vyváženého, pravého. A nejde jen o 
přírodu; kultury v nejširším i nejužším smyslu se to týká 
jakbysmet! – Tedy pohleďte: zde stojím v samém středu světa, 
neřku-li vesmíru, přátelé!“ zvolal teatrálně; po kotníky v bahně, 
zplihlý a maličký. 

Kancléř se pousmál v odpověď: „Sám vím nejlépe, co na-
psal Vůdce. Vím ovšem také, jak neskutečná kvanta sedativ a 
nejrůznějších dalších utlumujících prostředků jsou v poslední 
době nutná, aby podobných moudrostí nevplulo do světa nasto-
krát více – moudrostí to prapodivně zplozených v onom 
rozbředlém, vlastní grandiozitou již dlouho jaksi přetíženém a 
zhrouceném mozečku.“ 

„Věru že vůdce je v současné době pouze směšná figur-
ka,“ odfrkl Pecka. „I žerty o něm už čpí plesnivinou. Věnujme se 
raději vlastní věci. – Zdá se, že je vám již mnohem lépe, Hugo. 
Můžeme tedy pokračovat?“ 

Hugo odhodil cigaretku, otřel si vodu z čela, vyždímal 
pejzy a vylezl zpět do kočáru. 

„Vy se vážně nastydnete!“ kroutil hlavou Květina.  
Hned na to se znovu rozjeli.  
    

 
30 
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 Podívejme se do tmy. – Co to tam leží? 
 Naštěstí to není vidět, jinak bychom si museli odplivnout 
a pohoršeně vzkřiknout: „Fuj! hanba!“  

Leží tam totiž člověk. 
 Třebaže ne obyčejný. Ano, je to člověk typu nejryzeji šu-
páckého. Smrdí i přesto, že je docela promočen, a ve stejném 
poměru k této skutečnosti je i jeho povšechná špinavost. Kromě 
toho je to očividně zhovadilé pako a důkladný dement. Máme tu 
co do činění s delikátním případem hovadství, jež se prozrazuje 
na první pohled i v naprosté tmě. A to navíc aniž by pozorovaný 
musel být při vědomí a jakkoli vnějšně tento svůj dar projevo-
vat. Ano, skutečná aura hlupství a krajní debility. Málokdo ji 
má.20 Má-li však, stojí to za to. 
 Tumpach o sobě věděl, že je vzácný. Ne-li přímo jedineč-
ný. O tom ho často přesvědčovali jeho kamarádi. Například 
Lepek jednou zvolá: „Probůh! Viděl někdy někdo takovýho koko-
ta?! Takovej určitě ještě nežil!“ Anebo tuhle Frnda: „Mária! Ty 
jsi tak vypatlanej, až to je k nevíře! Na tebe je veškerá kreténo-
logie krátká – dyť to tvoje debilství se vymyká jakýkoliv 
možnosti klasifikace!“ Tomuhle sice Tumpach moc nerozuměl, 
ale jelikož je na světě mnohem víc věcí, kterým nerozuměl, ni-
jak jej to netrápilo. 
 
 Něco ho hryzlo do nosu. „Jáááu!“ vykřikl vzbudiv se a 
z lehu se jediným plynulým, ačkoli zároveň křečovitým pohybem 
– tj. pohybem plynulým jako křeč; ačkoli to je pouze nepřesné – 
vymrštil do stoje podoben snad jakémusi pérku, co předtím bylo 
smrštěné a tu najednou vymrštěné (přesně tak – vynikající při-

                                                 
20 Pochopitelně tu není řeč o hlupství a krajní debilitě – jež obojí je běžné až 

přeběda –, nýbrž pouze o auře téhož. (Je přece známo, že mnohem raději se 

hloupost maskuje a skrývá – například za přehršel učených slov a memoro-
vaných frází –, než aby se stavěla na odiv.) 
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rovnání; proto doporučuji přečíst je ještě jednou nebo dvakrát a 
meditovat nad jeho vynikajícností). 
 A jak se vymrštil, tak se i smrštil. To proto, že se uhodil. 
Samozřejmě zase do hlavy. Jaký zvuk se ozval, víme, poněvadž 
jsme ho v poslední době slyšeli nejméně dvakrát. Tentokrát jej 
však provázela velmi charakteristická ozvěna a kromě další ne-
hezké boule si Tumpach úderem o nízký strop vysloužil i 
malinko světla, ježto se mu rozsvítilo před očima. A než se těch 
pár skotačivých hvězdiček ztratilo, stačil přehlédnout situaci 
sdostatek k tomu, aby ji zhodnotil. Což následovně: „Jéje! Já 
sem asi někde jinde, než tam, kde nejsem! Hmm, to je jako 
když jsem minulý rok překračoval kus hmoty.“  
 Jakmile to ovšem dořekl, strnul v šoku. Zopakoval totéž, 
aby se ujistil, že je jeho šok oprávněný. Potom řekl ještě cosi 
jiného. Na mou věru cosi ještě hloupějšího, ale o to tu vůbec 
nejde; Tumpacha totiž nešokoval smysl toho, co řekl (což je 
značně pochopitelné, když ostatně čehokoli, co by mohlo něja-
kým smyslem alespoň vzdáleně zavánět, bylo v každé 
Tumpachově promluvě, tuto nijak nevyjímaje, zoufale pramálo), 
Tumpacha šokovala sama materiální stránka jeho řeči: jeho hlas 
totiž! Vždyť ten už nebyl hlasem ohavně sípavým! Jeho hlas byl 
najednou čistý, dokonale melodický a znělý jako zvon! 
 „Jéééje!“ zavřeštěl Tumpach a zděšeně si sáhl na krk. 
Nenahmatal však nic, co by jej kouslo do ruky, nic chlupatého, 
nic upatlaného, nic… Božínku! On prostě nenahmatal nic!  
 „Jéje, jéje, jééééé!!! Achich, achich, ou!“ Žádný krysí 
ocas už ho neškrtil. Proto ten úžasný tenor. Pak velmi tiše, skrz 
naskrz prosmutněle: „Já ho ztratil! Achich ouvej…“ 
 Náš chudáček až příliš dobře věděl, že takovéhle náhr-
delníky nerostou na stromech.  
 Byl by si tam sedl a litoval se ze všech stran. Nechtěl si 
ovšem sedat do louže. Velmi blízko za sebou slyšel hučet jakýsi 
vodopád a spršky vod odsud dolétaly až sem. Rozhodl se tedy, 
že se bude litovat ve stoje, a to ještě jen z těch stran, kde to 
zrovna tak strašně nehučí. Užuž s tím chtěl začít (začínal zepře-
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du), když tu najednou jediný, v porovnání se strašným hřmotem 
vodopádu sotva patrný zvuk rozvrhl veškeré možnosti i nutnosti 
docela jinak. – Důvěrně známé krysí vypísknutí vrhlo Tumpacha 
vpřed do tmy. – Pomp! Čtvrtý dutý zvuk a čtvrtá boule. „Oj!“ 
Skrčil se a dál se hnal opatrněji. Krysa přerušovaně pískala, 
čímž hlupáčkovi nemálo pomáhala; ba snad tak: nejen, že po-
máhala, ale svým hvizdem jeho činnost vůbec umožňovala. 
Vždyť jak jinak by se orientoval v dokonalé tmě, ne-li podle 
zvuku? 
 Přesto to neměl lehké. Rukama šátral před sebou. Větši-
nou do prázdna. Což bylo žádoucí. Občas ale rukou na cosi 
narazil. A nebylo málo případů, kdy náraz rukou do čehosi bez-
prostředně následoval náraz hlavou do téhož čehosi – a bohužel 
pro něho, nebylo to cosi měkké, nýbrž naopak tvrdé jako kámen 
(poněvadž to kámen byl). Boule a oděrky přibývaly, ale Tumpa-
cha to nijak neodradilo. Dokud krysa pískala, odhodlaně se 
sunul vpřed. Dělal to i tehdy, kdy zrovna nepískala. Což od něho 
bylo nezvykle prozřetelné: kdyby se totiž hýbal právě a jedině 
tehdy, kdy jeskyní zněl onen slaboučký zvouček, daleko by se 
takovými staccatovými přískoky nedostal.  

Zvuk pištění postupně sílí.  
Leč možná se toho Tumpach pouze jalově domnívá, když 

jiný zvuk – totiž hřmot padající vody za jeho zády –, jenž před-
tím vše ostatní hravě přehlušil, nyní utichá, jak se od něho 
Tumpach vzdaluje směrem do hloubi jeskyní.  
 „Počkej na mě, ať tě můžu chytit!“ domlouval Tumpach 
náhrdelníku. Žel ten jej, jak se zdálo, vůbec nedbal. Tumpach 
byl přitom dost chytrý, aby se dovtípil proč. On totiž nejspíš ne-
poznal, že to volá páníček – jeho hlas byl přece změněn 
k nepoznání! Koneckonců ani Tumpach se ve svých slovech ne-
poznával. 
 „To jsem já!“ ubezpečoval krysu, ač sám si tím nebyl tak 
docela jist. Opravdu jsem to já? přemítal horečně. Nebo jsem už 
někdo jinej? A nebo jsem byl předtím někdo jinej a teprve teďka 
jsem to já? A nebo jsem to předtím nebyl já a ani tuhlencto nej-
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sem já? Možná jsem to nikdy nebyl já!!! – Tumpach se najed-
nou lekl sám sebe. Tím úlekem klopýtl a skácel se k zemi. – Co 
se ovšem nestalo! – Křup!  

„A mám tě!“ zvolal radostně. „To mám ale štěstí.“ 
 Posadil se a zatímco si poslepu zpátky na krk uvazoval 
krysu (toho času ovšem rozdrcenou nárazem jeho hrudníku a 
skrze to i docela mrtvou), zapomněl, že by se měl sám sebe bát 
– nebo si přinejmenším nedůvěřovat – a že by se sám se sebou 
asi neměl vůbec bavit, poněvadž s cizíma lidma se člověk bavit 
nemá a on je někdo cizí. Tedy, jakmile si ten ocas pořádně utá-
hl, aby se mu dýchalo o mnoho hůř, bylo zase vše v nejlepším 
pořádku.  
 Pak ozkoušel svůj hlas řka nějakou naprostou zhovadilost 
(bez které se tu obejdeme), čímž se ujistil, že opravdu může být 
spokojen. 
 Jen jediná věc ho ještě trápila a trápit nepřestane, dokud 
se s ní nevypořádá. – Jeho kamarádi přece! – A bude-li tu 
takhle vysedávat, mnoho jim nepomůže. 
 Neprodleně se vydal na další postup. 
 Nenapadlo ho, že hledá cestu ven – a možná ji ani ne-
hledal; kdo ví? Prostě a jednoduše pokračoval ve vzdalování se 
od zvuku padající vody. Zdálo se, že jeskyně tu tvoří jakousi 
chodbu. Postupoval opatrně a rukama před sebou šátral ještě 
vehementněji než prve. Cesta nakonec nebyla tak obtížná, jak 
by se člověk zprvu obával. Ani do hlavy už se neuhodil. Strop se 
patrně o něco zvýšil. Tumpach povyskočil, aby zjistil o kolik. Jak 
se dozvěděl za pomoci nárazu a v doprovodu určité bolesti, ne-
bylo to o mnoho. Podruhé to zkoušet nebudu! řekl si a byl rád, 
že je tak chytrý, aby si ušetřil další zranění. Hlavu už měl po-
mlácenou dosyta. 
 Ve svém postupu si počínal následovně. Když se jeho 
levačka otřela o stěnu, stočil své kroky mírně doprava. Když se 
naopak pravačka dotkla stěny, stočil své kroky mírně doleva. Ne 
tedy, že by věděl, kde je jaké „pravo“ či „levo“ – to samozřejmě 



 162  

ani nepotřeboval. Problém však nastane tehdy, až obě ruce na-
razí.  
 Dojde k tomu? Samozřejmě. Ale počkejme si.  

Jeden tápavý krok, druhý, třetí, pořád nic, čtvrtý, pátý, 
šestý, sedmý, osmý, cesta je volná, devátý, desátý, jedenáctý, 
dvanáctý, třináctý21 – a je to tady! Tumpach stojí čelem proti 
stěně. Co teď?! 

Logik by si poradil následující úvahou: objevila-li se pře-
kážka vlevo, zamířil jsem vpravo, objevila-li se překážka vpravo, 
zamířil jsem vlevo; ergo, objevila-li se překážka vpředu, měl 
bych zamířit dozadu. Tumpach však – naštěstí pro něho – pra-
žádným logikem nebyl. On si rady nevěděl a tudíž zůstal stát. 
Byl by se s chutí poradil se svým náhrdelníkem, jako to dělával 
obyčejně, ale ten byl toho času nezvykle tichý a nehybný. Nedá 
se nic dělat, řekl si Tumpach. Musím tu počkat, než přestane 
trucovat – pak mi určitě poradí.  

Stál tam tak dlouho, až ho rozbolelo v kříži. Kouzelný 
šperk ovšem pořád nic. Že by snad přišel o svoji kouzelnou 
moc?! To snad ne! 

Pak tam stál ještě tak dlouho, až ho od kříže chytnul i za-
dek. Bolel ho přímo uprostřed a k tomu dost podezřele. Aha, 
vlastně ho ani nebolel – Tumpach se usmál: to je přece pouze 
staré známé kakú! (Tak smýšlel o zadním vylučování.) 

Příjemně si uleviv, vydržel by tam stát jistě ještě drahnou 
dobu. Kdyby ho ovšem něco nevyrušilo… – Byl to zvuk. Ale ja-
ký! – Lidský hlas! Byly to stížnosti a pláč. Fňukání a nářek. Nijak 
zvlášť srdceryvný – spíše jaksi uondaný a uslintaný. Ale jémi-
náčku – když tohle vše dokázal Tumpach rozlišit, jistě to nebude 
daleko! 

Hned se vydal ve směru zvuku – totiž doprava, kam se 
chodba, jak po pár váhavých krocích zjistil, skutečně stáčela. 

                                                 
21 Což samozřejmě nepočítá Tumpach. Abychom neskončili u čtyřech, uvolili 
jsme se to vypočíst za něho. 
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Vážil však mnoho kroků a pořád nic. Hlas se dokonce nezdál o 
nic silnější. Jeskynní akustika si se zvukem nevstřícně pohrávala. 

Leč Tumpach nezakolísal – vytrvale se ubírá směrem, jejž 
prve zvolil, a neustane ani poté, co nářek utichá. Po jisté době 
si uvědomil, že od dalších boulí ho už nechrání předsunuté ruce, 
jako spíše jeho jelimanský zrak. Dříve tak přísně neproniknutel-
ná tma jaksi slevila ze své neproniknutelnosti, či prostě 
ustoupila, aby přenechala místo tmě jiné – méně ostýchavé, 
zraku povolnější; takové, která byla ochotná ukázat bloudícímu 
nebožáčkovi, když už nic více, pak alespoň obrysy jeskynních 
zdí. 

„Tady je to ale pěkné,“ řekl si Tumpach (třebaže nevěděl 
proč). „Ale něco tu smrdí,“ dodal po chvíli. 

Načež: „Aha, to jsem já!“ 
Docela ho to pobavilo. (Ačkoli je obecnou a věčnou prav-

dou, že kdo postrádá rozum, měl by postrádat i smysl pro 
humor, Tumpach to nevěděl, a tudíž se nijak neostýchal se proti 
této pravdě provinit – pacholek jeden drzej!)22  

Náhle se lkavý hlas rozezněl nanovo. Tentokrát mnohem 
silněji. Neklame-li jeskynní ozvěna víc, než by mohl kdokoli 
včetně blbce čekat, pak bude onen naříkající sotva pár metrů 
odsud!  

„Kdo tam je?“ zavolal Tumpach bez okolků a zastavil se, 
aby zvukem svých kroků nerušil případnou odpověď. 

Vlastní hlas se mu odrazem vrátil, hlas druhého naopak 
utichl. 

„Nebojte se, to jsem jenom já!“ řekl Tumpach. (Naštěstí 
si při té příležitosti nevzpomněl, jak moc pochybnou se mu „sku-
tečnost“, že on je vskutku on, před chvílí vyjevila být.)  

Pořád nic. Ticho.  

                                                 
22 Oni totiž už od věků tihle pošetilci mají veskrze osobitý vztah k věčným 

pravdám – a nejhorší je, co si občas „říkají ve svém srdci“ (Žalm 13, 1)! Spo-

řádaný člověk by jim takové srdce nejraději vyrval z těla, aby jeho pravdy 
měly svatý pokoj, a on s nimi. 
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Pokud si Tumpach od svého ujištění, že je to jenom on, 
sliboval nějakou změnu v postoji neznámého vůči sobě, mohl 
být zklamán. Nedošlo k ní. Nebo pokud, pak nebyla slyšet. Tím 
méně vidět. 

Než on se nevzdával: „Ste tam eště?“ 
 Chvilku nic, Tumpach čekal. 
 „Tak já jdu pryč,“ řekl nakonec, užívaje takto finty, jakou 
odkoukal od protřelých maminek.  
  A ejhle! Zde má ona hloupůstka až překvapivě silný 
efekt. „Ne! Nechoďte pryč! Prosím, nechoďte!“ vyhrkne druhý, 
jako o překot plivaje tklivostí zapatlaná slova. „Kdo jste?! Pomů-
žete mi? Prosím, pomozte mi! Dyť já jsem vůbec nic neudělal! 
Jsem nevinnej! A navíc mám kupu dětí! A ženu! Ach, ach, ou! 
Chudák Maryška! Kdo se o ně o všechny postará?! Achich, 
achich!“ S tím se znovu pustil do smrkavého pláče a frkavého 
nářku. 
 Ten hlas jde odněkud zespoda! Ale tam dole Tumpach 
nikoho nevidí. „Vy jste neviditelnej, pane?“ 
 Zas je ticho. Ale jen chvíli. „Ehm… Já… no, to myslim že 
ani nejsem.“ 
 „Ale já vás nevidim…“ 
 „Já vás taky ne. Ona je tu ale docela tma, víte? Skrz 
mřížku ve dveřích sem de sice trochu světla asi z nějaký lampy, 
co poblikává někde na chodbě…“ – Mužík posmrknul. – „Jinak je 
tu ale fakt tma jako v pytli. To teda vážně jo.“ 
 „Aha… Takhle je to!“ plácl se Tumpach do čela – což bylo 
bolestivé díky veliké bouli, která si právě na tom místě jako by 
nic hověla. „Ale co mám dělat? Von mně totiž nějak přestal fun-
govat muj náhrdelník, kterej mi dřív radil.“ 
 „Ehm. – Smrky smrk. Frk. – No, já vás slyšim vodněkaď 
jako zeshora za sebou, takže možná kdybyste udělal ještě pár 
kroků a zkusil…“ 
 Klouz! „Jééé…“ Buch! „Au!“ 
 „Uh! Pardón; já nevěděl, že na vás spadnu.“ 
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 „To je dobrý, nic se nestalo,“ – třebaže tak děl hlasem 
nepatrně otřeseným. „Hlavně že jste tady! Ale co tu děláte a jak 
jste se sem vlastně dostal?“ 
 „Já nevim, jak sem se sem dostal,“ přiznal Tumpach. 
„Vim jenom, že sem jel s ňákejma hodnejma pánama, co mě 
chtěli odvést k mejm kamarádum, který někdo asi nějak omy-
lem odvezl, a pak sem najednou uviděl toho prasáčka, kterýho 
moji kamarádi chtěli, a tak sem tam teda za nim skočil – do vo-
dy jako – no a pak mě ta voda hned nějak vzala a pak sem se 
asi taky tak nějak praštil a… jo, a pak sem se vlastně praštil eš-
tě znova, to jo… a pak eště… a eště jednou, a vlastně ani ne 
jednou, ale o hodně víckrát, akorát že já neumim do tolika hod-
ně počítat – páč já umim jenom do dvou a půl, jo a pak vlastně 
ještě do jedný, a do dvou bez tý půlky a čtyři taky znám, ale to 
je moc – aha, tak to vono to asi bylo čtyřikrát; jo, určitě sem se 
musel praštit čtyřikrát; dyť to taky dá rozum, že víckrát sem 
nemoh, když do víc neumim napočítat, viďte? A docela mě ta 
hlava z těch čtyř ran bolí, ale chlap musí něco vydržet, žejo?“ 
 „Ano, to jistě,“ přikývl fňukal po chlapácku. „Já jsem moc 
rád, že jste tady. Ať už jste se sem dostal jakkoli. – Frky frk. – 
Semenuju Kuřátko. Vilém Kuřátko. A vy?“ 
 „Jo, tak todle já náhodou vim: mý méno je ňákej Tum-
pach, ale kamarádi mi říkaji důvěrnějc, buď ‚ty hovado, jelito, 
pako, blbečku jeden, tupče vylízanej, zabedněnej omezenče‘ 
nebo ‚ignorante…‘ – jo a možná eště častějc: ‚jelimane, joudo, 
kreténe, emánku, ňoumo, debílku debilní, trubko, idiotíku pito-
mej, imbecílku bacanej, blbohlave posranej, hlupáku jeden 
smradlavej…‘ – a pak někdy taky: ‚mrzáku zaostalej pozastave-
nej, ty vemeno jedno nemytý, truldo truhlíkovitej, truhlíku 
truldovitej, hňupe nad hňupy, makoune máklej, vrtáku, škrpále, 
trotle, paznehte a křupane, péro vycákaný, prvoku‘ nebo taky 
mi řikaji ‚osle‘ – a pak sem tam podle nálady taky třeba ‚troubo, 
fouňo, primitive tupej, pomatenče, pakoni bez mozku, stupáku, 
mákloune‘ a nebo eště ‚ty neuvěřitelnej vymatlanče, vypatlanče, 
vymletej vylízanče, pošahanej demente, slepičí makovičko, kryp-
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le nad kryply‘ a tak různě. – Doufám, že sem zas na něco neza-
pomněl… Jo! Zapomněl! To sem ale hlava děravá trdlovitá a 
nekňuba nekňubovitej! – Sem zapomněl říct, že sem vlastně 
taky magor! Jo, jo, ‚magore‘ mi řikaji kámoši taky hodně často! 
Ale teďka zrovna ne,“ Tumpach posmutněl, „protože teď já ani 
nevim, kde sou.“  
 „Ehm, no, mně můžeš říkat klidně Viléme. Teda jako ty-
kat si – no, jestli nejsi proti. – Smrky smrk. Popotáh. Frk.“ 
 „Ne, já nejsem Proti – to ste si mě asi s někym splet –, 
dyť já sem to zrovna řikal, co sem. Ale je toho dost, tak já vám 
to dyžtak zopakuju. Jo, takže: hovado, jelito, pako, blbeček, 
tupec…“ 
 „Eh, promiň. To je dobrý, já si to pamatuju!“ snažil se 
Vilém, seč mohl, zabránit opakování onoho kuriózního výčtu. 
„Prostě mi řikej Vildo a já tobě… ehm… frk.“ Na jméno si ne-
mohl vzpomenout. Pokud jím jeho slaboučká paměť 
disponovala, jistě leželo zasypáno někde hluboko vespod pod 
nánosem onoho množství přízvisek vskutku málo lichotivých. 
Raději Vilda hned přeřadil: „Hele, a tys mluvil o nějakym praseti, 
nebo co, kamaráde?“ 
 „Jo! To malý čuně, co ho kluci honili v lese. – Ale vono je 
možný, že sem si ho splet s rybou, co akorát jako čuně vypada-
la.“ 
 „Hm, třeba jo. To se stává. Ale možná to nebude jen ná-
hoda – třeba tu zasáhla nějaká vyšší síla, kamaráde. Pravda je 
totiž, že ňáký prasata tu jsou. Akorát nevim, jestli jsou malý. 
Nemoh sem si je právě moc prohlížet, jak mě vlekli kolem, víš, 
ale spíš se mě vlastně tak nějak zdálo, že to budou prasata 
dóóóst velký. Ale klidně mezi nima může to tvoje bejt. Třeba 
sem ho jenom přehlídnul.“ 
 „Jééé! – A kde sou? Dovedeš mě tam?“ 
 Vilda nabyl dojmu, že Tumpachovi muselo cosi ujít. (Ni-
koli v tom smyslu silně duchovním; o tom totiž Vilda žádného 
mimořádného dojmu nabývat nemusel – tato ušlost byla zřejmá 
na první nadechnutí každému, kdo se Tumpachovi třeba už na 
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délku tří bidel ocitl; jakkoli to jistě nemusela být ušlost aktuální, 
jako spíše skladovaná, kumulovaná, kondenzovaná). Tedy 
takhle: Tumpachovi musela nyní ujít skutečnost, že Vilda je jaksi 
připoután k zemi a že koneckonců oba jsou zavřeni v jakési ce-
le. Na Tumpachovu obranu připomeňme, že tam byla tma. 
 „Je to odsud kousíček,“ řekl Vilém. „Když se ti podaří mě 
odsud nějak dostat, tak ti to rád ukážu.“ Nebyla to těžká cesta – 
a kdyby se člověk ve správnou chvíli dobře zaposlouchal, snad 
by mohl již odsud zaslechnout tlumené prasečí frkání; ale přece 
mu to Vilda hned neprozradí – pak by ho tu Tumpach mohl ne-
chat! 
 „On tě tam někdo připoutal, Vildo?“ podivil se náš tuplo-
vaný hňup, snaže se mžouráním přemoci tmu. „Ale jak to? Dyť 
to se přece nedělá. To dělaji jenom zlí lidi. – Anebo policajti…“ 
 „Tihle lidé nejsou policajti. I když se za ně třeba můžou 
vydávat. – Frk. – Tohle opravdu jsou zlí lidé. Tady musíš dávat 
dobrý pozor. Možná bysme měli mluvit potišejc, aby nezjistili, že 
jsi tady. I když teda myslim, že tady dole se zas tak často nepo-
hybujou. A asi bysme slyšeli kroky z chodby. No, von ale jeden 
nikdy neví. Podiv se, něco ti řeknu…“ Tumpach se k Vildovi na-
klonil – zdálo se totiž, že Vilda hodlá významně ztišit hlas. „Já si 
myslim,“ pokračoval skutečně o poznání tišeji, „že tady dělaji…“ 
– dramatická pauza – „…pokusy na lidech!“  

Jak to dořekl, roztřásl se a z jeho nosu, jakož snad i z očí, 
se počaly řinout nudle měrou věru vrchovatou. Vilda popotáhl, 
párkrát fňukl, uklidnil se a omluvil se: „Promiň, já jsem taková 
měkota – i Maryška mně to pořád vyčítá.“ Se vzpomínkou na 
něžnou ženušku se ten chudák rozfňukal ještě žalostněji. 
 „Já sem většinou taky měkota,“ uklidňoval jej dobrák 
Tumpach. „Ale to nevadí. Vono to pak aspoň netlačí.“ Kdoví, co 
tím myslel (a ten kéž si to nechá pro sebe). 
 Vilda se zas trochu pochlapil: „Nerad to říkám, kamaráde, 
ale je docela možný, že tví přátelé se stali obětí těchhle podlejch 
únosců podobně jako já. Doufej jenom, že ještě není pozdě.“ A 
honem rychle dodal: „Beze mě bys tu ale ty svý kámoše těžko 
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hledal. Je to tu, abys věděl, úplný bludiště! Ale já už to tady 
znám…“ Třebaže spíše lhal, v jeho situaci je to snad omluvitel-
né. 
 Tumpach byl zticha. Zvažoval dříve nezvážené eventuality 
– ty, jež mu teprve nyní předestřel Vilda. Moc mu to zvažování 
nešlo. (Což koneckonců až do té míry, že by bylo přesnější říci, 
že vlastně nic takového nečinil.)   

„Co takhle, kdyby ses mi zkusil podívat na ty pouta,“ na-
vrhl Vilda konečně, „možná by se s nima dalo něco dělat.“ 
 
 

31 
 
 Pan Hugo kýchl do krajkového kapesníčku. „Pardon!“ 
 „Vidíte? Už je to tady!“ komentoval kancléř. 
 „Ehm?“ 
 „Nastydl jste se… Právě, jak jsem předpovídal.“ 
 „Tak hrozné to snad nebude.“ Hugo vrátil kapesníček 
zpět do své kabelky. 
 „Jakmile dorazíme,“ pravil hrabě Hrot, „nechám vám uva-
řit vynikající bylinkový čaj. Frau Helga zná mnoho léčivých bylin. 
To vás postaví na nohy!“ 
 „Děkuji. Ale opravdu myslím, že mi je dobře.“ 
 „Nezdá se, příteli,“ ozval se Pecka. „Jste stále tak ble-
dý…“ 
 „Ale! Že vy to v tomhle přítmí s takovou rozhodností určí-
te!“ 
 „Nu, neurazte se, můj nejmilejší, ale zrovna pro vás je 
dokonalá růž tváří tak charakteristická, že zmizí-li, pak je to po 
čertech k povšimnutí! Kromě toho, o přítmí už bych se zdráhal 
hovořit – však se nám venku pěkně vyjasnilo: podívejte, bouře 
ustala, mraky se roztrhaly… Tak snad abyste ještě přehodnotil, 
co jste mínil, než jsme vyrazili, milý Hugo – totiž, mají-li ony 
úkazy pro vás stále jakousi váhu, je nyní zřejmé, že nebesa nám 
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jsou nakloněna!“ Usmál se a dodal: „Možná během naší cesty 
změnila názor.“ 
 Kancléř Květina cípem svého kabátu otřel zamlžené 
okénko kočáru, aby krátce nato poznamenal: „Ta sprcha krajině 
jen prospěla – vše se tak zvesela zelená. Více jak na jaře, než 
o pozdním podzimu!“ 
 „Jestli vydrží takové počasí do zítra, musím tě vzít ale-
spoň na chvíli do své obory, drahý Řehoři,“ vzpomněl si hrabě 
Hrot. „Tam je nádherně! Z jednoho vyvýšeného místa lze krásně 
přehlédnout značnou část mých pozemků. Uvidíš blata, potok i 
lesy.“ 
 „Potok vidím již nyní, Juraji. Zdá se stejně divoký, jako 
když jsme se tudy ubírali při pondělku. Neúnavný, zdá se.“ 
 „Jistě. Dokonce ani v nejtužší zimě nezamrzá. Stále si tak 
pilně a umanutě přede svou. A kdybys šel kus po proudu, shle-
dal bys, že i skrz skálu si neoblomně razí cestu.“ 
 „Tedy jak případné,“ zvolal Květina, „obepíná-li zrovna 
takový potok zrovna takové sídlo!“ 
 „Narážíš na naše neúnavné a před ničím se nezastavivší 
snahy přichystat nápravu světa? Na snahy, které se z drtivé vět-
šiny realizovaly právě zde?“ 
 „Přirozeně. A velmi vás za vytrvalost v tak obtížném úsilí 
obdivuji.“ 
 „Vašeho obdivu si všichni nesmírně ceníme, kancléři,“ 
přiložil do hovoru Pecka, zatímco kola kočáru rachotila po ka-
menném mostě. „Snad bych jen požádal, abyste příliš zásluh 
nepřičítal našim konkrétním individualitám. Každý skutečný ge-
nius a umělec totiž, každý tvůrce nového a ryzího, je ve 
službách moci, která jej jakožto konkrétního zcela přesahuje. Ač 
se to nezasvěcenému může jevit paradoxní, je to tak. Jakási 
odvěká idea tu promlouvá skrze něho – nebál bych se říci, že jej 
nutí jednat, jak ona si zamane, a genius, ať chce či nechce, mu-
sí ji poslouchat. Nu, o tom bychom mohli hovořit hodiny; však 
již i moudřejší než já proslovili tuhle pravdu! Důležité je v tuto 
chvíli jen, co z toho plyne pro nás a naše zásluhy. – Máme být 
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obdivováni? Ano, jistě, řekl bych. Ne však za dílo samo, jako 
bychom je dávali ze svého; a ani za to, že jsme u něho vytrvali, 
nesklouznuvše k jinému – vždyť to nám nebylo nikterak umož-
něno, nakolik ono velké svou přitažlivostí strhává na sebe 
veškerou pozornost i veškerý zájem a vynucuje si všechnu 
energii jen a jen pro sebe, nenechávajíc tak ani tu nejmenší 
skulinku pro možnost ustoupit z cesty a vrhnout se k menšímu –
; tedy takto: pouze za to máme být obdivováni, že jsme snesli a 
vydrželi onen strašný tlak vyšší ideje, neklesli jsme pod ním a 
pokud zakolísali, pak jen málo a nepatrně, umožňujíce nakonec, 
aby skrze nás ona spíše ještě obecná a nadsvětská idea došla 
svého uskutečnění v konkrétnu světa. – Či přinejmenším, že ho 
již co nevidět dojde!“ 
 „Myslím, že nakolik jsem schopen, rozumím, co chcete 
říci,“ přikyvoval kancléř se vší vážností.   
 „Pokud byste nerozuměl, nesmírně by vás šlechtilo ale-
spoň to, že se snažíte porozumět. Povím vám k tomu, co 
vyvolává můj hořký smích: – nechápavý prosťáček, jenž vytrže-
ní génia, ve kterých on je nucen tvořit nad sebe sama, považuje 
za kdovíjaká požehnání a ještě mu je ohavně závidí. Však jen 
kdyby si to některý z nich zkusil! Jen kdyby si zkusili vzít na svá 
bedra tíhu absolutna! – Záda i toho největšího a nejkrásnějšího 
ducha se prohýbají a bezmála praskají pod tím děsivým náro-
kem… – tedy řekněte: jakpak by něco takového mohl snést 
duch bezpáteřní?! Co by z něho zbylo, kdyby se mu idea, věčná 
a masivní, usadila na hřbetě? Co by mu provedla ona hrozná 
múza, po které tak touží a pro kterou by byl ve své bezbřehé 
naivitě nejradši plakal? – Jednoduchá odpověď: Rozdrtila by jej! 
Bezpochyby a zcela.“ 
 Ozval se ovšem Hugo: „Tahle úvaha je beze zbytku hypo-
tetická, pane Pecko. Cožpak není zřejmé, že ono věčné a 
nadosobní, o němž hovoříte, nikdy nesedne na nikoho slabého, 
neboť právě duševní zdatnost a skvělost jedince je přímo pod-
mínkou samotné možnosti takového usednutí?“ 
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 „Opravdu? A já vám zas namítám, že nebylo málo tako-
vých, kteří ono břímě nesli a přece neunesli. Takových, kteří 
z něho docela zešíleli! Zřejmě tedy tak zdatní nebyli.“ 
 „Omlouvám se, že do toho tak neomaleně vstupuji,“ při-
dal se Hrot, „ale napadá mne, když je řeč o géniu a šílenství; 
tedy: víte přece, jak těžko to okolí rozsuzuje… jak se mu génius 
ve svých překrocích za ono známé a uznané často jeví šílen-
cem… Zlobí mne tedy otázka, zda to lze nějak smysluplně 
rozlišit. Kde leží ona hranice mezi výstředností genia a šílen-
stvím? Kdy je ještě zdráv a kdy už je duševně nemocen?“ 
 „I na to je odpověď velmi prostá, ctěný hrabě,“ řekl Pec-
ka, neváhaje ani okamžik. „Rozliší se to zcela přesně a 
jednoznačně. Leč kvantitativní kategorie ‚už‘ či ‚ještě‘, s nimiž by 
tu byl chtěl pracovat povrchní a věci neznalý pohled, nehrají ve 
skutečnosti žádnou roli – proslulé sofisma hromady písku zde 
není na místě. Poslouchejte pozorně, jak to je: Zdráv je genius 
jednoduše tehdy, má-li dost sil, aby ideu prosadil, a nemocen, 
pokud ji prosadit nedokáže. Genius může ‚šílet‘ jakkoli, avšak 
nabude-li toto ‚šílenství‘,“ – uvozovky Pecka naznačoval zvlášt-
ním důrazem v řeči, jakož i specifickou gestikulací za pomoci 
prstů – „uskutečnění a formy v realitě, prokáže se tím nikoli jako 
šílenství, nýbrž jako posud nepochopená pravda. Naopak, pokud 
se někdo chová třeba jen trochu výstředně a přitom není scho-
pen nic uskutečnit, pak ho rovnou prohlasme duševně chorým a 
dále se jím nezabývejme.“ 
 Hrabě Hrot se zdál být onou strohou a – jak se to ale-
spoň jemu jevilo – navýsost vtipnou odpovědí dokonale 
uspokojen. Spokojeně přikyvoval taktéž kancléř Květina, jenž 
právě promýšlel proslovenou pravdu v souvislosti s Vůdcem a 
jeho kolosálně geniálním počinem (zůstal by čirým šílenstvím, 
kdyby ztroskotal? Na tom jistě něco je…) Leč hnidopich Hugo se 
jízlivě poškleboval: „Zní to sice hezky a ve své jednoduchosti na 
nejvyšší míru moudře, pane Pecko, ale není to zvlášť koherentní 
pozice, vezmeme-li v úvahu, co jste řekl jen chvíli předtím.“ 
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 „Já žádnou inkoherenci nevidím. A ať mi řeknete cokoli, 
jsem přesvědčen, že ani tehdy ji nebudu vidět, drahý Hugo, ne-
boť se vám jistě nepodaří ukázat mi něco, co není. Přesto bych 
vás chtěl požádat, abyste se o to podle svých sil a možností po-
kusil.“ Pecka se zdál být o správnosti své pozice neochvějně 
přesvědčen. 
 A možná Pecka Huga skutečně prokoukl! Dost možná 
nebyla jeho námitka o mnoho víc než projevem neuznalého 
spratkovství – jaké Hugo tu a tam projevoval ne nepodoben tím 
panu Kocourovi –, byl-li hotov na tak vážnou Peckovu výzvu 
odvětit: „Bohužel vaší žádosti nevyhovím. Snad prominete; ne-
mám zkrátka náladu rozplétat onen nejasný spletenec vašich 
tezí, abych ono zhoubné překřížení vynesl na světlo. Myslím, že 
ta námaha za to nestojí. Třeba kdybyste se vyjadřoval jasněji… 
Ale takhle opravdu ne. Koneckonců, už jsme na místě a bude 
nyní potřeba věnovat se důležitějším věcem.“ 
 „Ha!“ zvolal Pecka napůl triumfálně, napůl rozezleně. „Jak 
typické! Napadnete mne bez udání třeba i toho nejmenšího 
pádného důvodu a pak se nezmůžete než na chatrné výmluvy! 
Ale dobrá – rád si to pro tentokrát nechám líbit, vidím-li, že se 
vám s tím vrátila barva do tváří. Znovu jste sám sebou, že?“ To 
Pecka proslovil nadmíru štiplavě a Hugo zrudl ještě o poznání 
víc. 
 Kočár plynule zastavil, dvířka se otevřela a jemní pánové 
jeden po druhém vystoupili. Cestou přes nádvoří krášlené 
úchvatným sousoším starověkých héroů a titánů nikdo z nich 
nepromluvil. Teprve přibyvše k verandě, kde na zdobných se-
dátkách umně spletených z ocelových prutů posedávali bratři 
Kvasové i oba akademici, těšíce se z pěkného sklonku dne, zno-
vu se pánové přiměli k řeči. Či spíše okolnosti samy narazivší na 
pevný bonton je k ní přiměly – a vynutily si řeč nikoli ledajakou, 
nýbrž velmi specifickou; totiž představovací. 
 Hrabě Hrot představil Kvasům i doktorům svého vážené-
ho přítele. Vmžiku se všichni bezmála sbratřili a projevili 
náklonnost, jaká nekvete než pod nebem sdílené ideje. (Jediný, 
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kdo nikomu představen nebyl, a nikdo jemu… – ale nemluvme o 
něm a nechme ho postávat tam ve stínu! Ten nepatří k vyššímu 
lidu.)        
 „Než přikročíme k vážnější činnosti, navrhuji posvačit,“ 
řekl konečně hostitel. 
 „Výborný nápad!“ souhlasil Hadmund Kvas.  
      „Mimochodem,“ pravil pak hrabě Hrot, prováděje své 
hosty a kolegy zdobnými chodbami, „maršál Kýchl dorazí pozdě-
ji, společně s panem Kocourem.“ 
 „Jak moc pozdě?“ ptal se Bradov. 
 „Bohužel nevím, příteli. Doufejme, že to stihnou do tmy.“ 
 „Mmm, takové jednání se mi nelíbí,“ rozmrzel se profe-
sor. „To nás hodlají vyrušit během práce?!“ 
 „Moje řeč!“ přidal se Hugo tiskna nervózní ručkou své 
zlaté hodinky. „Gentleman má být precizní a povýtce dbalý. 
Pouhá přibližnost nikoho nešlechtí, o neurčitosti ani nemluvě. 
Není to tak, pane Pecko?“ 
 „Bezpochyby,“ odvětil Pecka, na jeho poměry dosti struč-
ně.      
 Pakliže se Pecka k obsáhlejšímu vyjádření neměl, vzal si 
slovo kancléř: „Hlavně ať se nevymlouvají na vládní povinnosti! 
Nebo přinejmenším přede mnou; vždyť kdo by měl mít takových 
povinností více než já?! A vidíte? Já jsem tu! Všechno je přece 
otázkou priorit.“ 
 „Máte úplnou pravdu,“ řekl Jörge Kvas, tento znalec lid-
ské psychiky; načež jeho bratr připojil komentář: „Všichni 
činíme, co chceme činit, a není z toho úniku. Leda výmluvou. A i 
tou pouze, nakolik jsme ochotni ji spolknout.“ 
 „Sám k sobě si člověk takovou neupřímnost rád dovolí,“ 
navázal Jörge zcela plynule, „neboť si tím uleví. Druhý ovšem 
nebude tak ochoten, aby se nechal vodit za nos.“ 
 Hadmund: „Jedině kdyby k tomu měl své důvody.“ 
 Kancléř byl ohromen pohotovostí, s jakou se bratři dopl-
ňovali. Velmi zajímaví lidé! Těšil se, až je pozná důvěrněji.  
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Víme již, že z celého Pátečního klubu znal zatím důvěrně 
pouze Juraje Hrota.  

Hrabě zachytil kancléřův pohled a řekl přátelsky: „Těším 
se, až ti ukážu svůj lovecký sálek, Řehoři. Minule jsem tě tu 
opomněl provést. Snad promineš, žes viděl sotva víc než jídel-
nu. Ale dnes to napravíme! Začneme tím, že výjimečně 
posvačíme právě v onom nádherném loveckém sálku.“ 

„V loveckém sálku?“ vytrhl se doktor Eso z jakéhosi hlu-
bokého zamyšlení, v němž dosud spočíval. „Bude tedy zvěřina?“ 

„Bystrý jako vždy, doktore!“ usmál se Hrot a uznale mu 
pokynul. 

„Miluji zvěřinu!“ odvětil Eso srdečně. Hned v další vteřině 
však poživačně blaženou tvář vystřídala ona typická bezvýrazná 
maska značící, kterak se génius stáhl zpět – z povrchu do hlubin 
ducha. 

Podivín, pomyslil si kancléř, jenž na rozdíl od ostatních 
tento pro doktora příznačný způsob přepínání z modu zde do 
tam dosud nepoznal. 

Možná proto jej doprovází ten morbidně vyhublý a nepří-
liš svěže působící čahoun, hádal kancléř. Asi to nebude žádný 
učedník, ale pravděpodobně jakási osobní stráž, jež má doktora 
chránit před ním samým – aby ve svém hloubavém vytržení ne-
spadl do řeky, nenakráčel pod vlak a podobně… 

„Račte vstoupit,“ pokynul hrabě přede dveřmi, jež právě 
otevřel lokaj nudného vzezření a mdlých očí. Zatímco je držel 
dokořán – sám při tom nepřirozeně strnulý, jsa podoben kusu 
nábytku spíše než člověku –, pánové se ubírali dovnitř. 

„Nádhera, Juraji!“ ocenil Řehoř dokonale snobskou vý-
zdobu, když řady a řady loveckých trofejí – stovky a tisíce jich! 
– bylo lze vidět již ode dveří. Květina tu stanul fascinován 
s očima na stěnách. Blokoval tak vstup ostatním. Hrabě mu po-
loží dlaň na plece a jemně jej strká dále do místnosti: „Jen si to 
všechno prohlédni, příteli. Hádám, že tak rozsáhlou sbírku jsi 
ještě neviděl.“ 

„To všechno jsi ulovil sám?!“ 
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„Pokud ne sám ulovil, pak aspoň sám koupil,“ zasmál se 
Hrot v odpověď. 
 „Leccos z toho bylo jistě velmi drahé!“ pokývl Květina 
zdvořile, ne však již s takovým nadšením. 
 Na to hrabě, uvadání Květinova zájmu nikterak nedbaje, 
ihned pravil: „To nejdražší však skrývám tam v nedobytné skříň-
ce! Pojď, hned ti to ukážu!“ 
 Jak mohl snadno předpokládat, kancléřovu pozornost si 
tím opět plně získal. Skříňka, o které hovořil, a k níž oba hned 
zamířili, spočívala až na opačné straně místnosti. Minuli dlouhý 
stůl s celými tucty vysokých vyřezávaných židlí a minuli i velký 
krb, před nímž stála dvě křesla starobylého vzhledu; než trofeje 
minout nemohli, poněvadž ty byly všude. Ostatní jemní pánové 
se zdrželi vzadu, při opačném čele stolu, a tudíž, když hrabě 
svojí pěstěnou a jen maličko se třesoucí rukou odemykal masiv-
ní zámek, jenž podlouhlou pancéřovanou skříňku jistil, byl 
kancléř jediným, kdo mu nakukoval přes rameno – což ale ve 
vskutku nemalém očekávání! 
 Hugo kancléře z povzdálí pozoroval. Pomyslil si: Jak milý 
člověk, tenhle pan Květina! Tak bezprostřední! Jaksi zvídavý a 
hravý, jakoby dosud dětský! A přitom mocný muž! – Ach! Hugo 
se zasnil a v tu chvíli téměř zapomněl, že a proč se doteď tolik 
trápil.        

Hrabě mezitím zvládl všech sedm západů; nebyl to inu 
zámek ledajaký. Vždyť střežil hotový poklad! „Tak dokonalou 
pušku,“ – hovořil Hrot samolibě, když otevíral dvířka –, „nemá 
ve svém arzenálu jistě ani sám arcimaršál Kýchl!“ 

Opatrně zmíněnou zbraň vyňal z držáku a přidržel ji před 
sebou, aby si ji kancléř mohl co nejlépe prohlédnout. Zatímco 
ten tak s nehraným zájmem činil, hrabě vykládal dále: „Ostatně 
nebylo by ani vhodné, kdyby nepřátelé říše bývali byli odpravo-
váni zbraněmi podobné jakosti! Vždyť na ony špinavé a nízké 
rasy byl i všechen ten dobrý plyn plýtváním! Ba co víc: jistě si 
ani nezasloužily, aby pro ně Vůdce zřizoval tak rozsáhlé a skvěle 
organizované pracovní tábory! Pche! Ta hnusná nevděčná 
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sběř!!!“ Než mohl pokračovat, musel se ze všeho upřímného 
rozhořčení trochu vydýchat. „Na druhou stranu však: zvíře je 
tvorem čistým,“ řekl, jakmile zas nabyl klidu, „absolutně nevin-
ným; a tudíž si zaslouží být zasaženo jakkoli úžasnou zbraní.“ 

„Snad by se dalo říci i tolik – ovšemže obecněji –,“ přispěl 
kancléř ze svého, „že lov je ctnou činností, zatímco válka pouze 
nutným zlem.“ 

„Zlem, na němž jsme bohužel oba dva participovali, příte-
li,“ připomněl Hrot a zatvářil se pohříchu nostalgicky. – Když 
tehdy spolu alespoň částečně osaměli, zřejmě se neubránil, aby 
na jim společné obskurní zážitky nevzpomenul aspoň tímto 
zvážněním tváře. 

„Ber to z té lepší stránky, Juraji. Alespoň jsme poznali je-
den druhého. Jinak bychom se možná nikdy nesetkali!“ 

„Máš pravdu. Neměl bych na všem vidět to horší.“ A s tím 
se ona melancholie z Hrotovy tváře vytratila, byvši nahrazena 
vzezřením hlaďoučce snobským, libově nadutým. Tuto změnu 
doprovázela Hrotova slova: „Takže co jí říkáš, kamaráde?“ 

„Komu? … Ááá! Té lovecké puštičce! – Ano, překrásná! 
Nikdy jsem nic podobného neviděl. – Co všechno to umí, propá-
na? Vidím, že tu k ní máš několik různých typů nábojů! Hm, ten 
zaměřovač! – A co tyhle dvě?“ ukazoval dovnitř skříňky na další 
dva lovecké kusy, ve své zdobnosti ne nepodobné prvnímu. 

„Potěžkej si ji a nevyjdeš z údivu!“ Hrot mu pušku podal. 
Sám ze skříňky vytáhl druhou a třetí, aby se i s nimi dostatečně 
pochlubil. „A samozřejmě také – tyhle speciální nábojnice! Jen si 
je dobře prohlédni! Klidně i tank tím provrtáš skrz na skrz, bu-
de-li libo!“ 

Úchvatné technické informace, jež potom Řehořovi 
s takovým zápalem podával, vynecháme, neboť jim nerozumíme 
(nerozuměl jim ovšem ani kancléř, ba v posledku ani hrabě 
sám, třebaže tón jeho výkladu onu skutečnost nijak neprozrazo-
val). 

Kancléř celé exposé kvitoval zvoláními „Úžasné!“ „No te-
dy!“ „Ale podívejme!“ a jinými takovými, nežli to oba rázem 
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omrzelo, jakmile si jejich pozornost vynutila podmanivá ostrá 
vůně.   

Aha! To už se pečínky nesou na stůl…  
Z moci nového dráždidla pozbyly pušky svou dosavadní 

zajímavost a pánové je ledabyle odložili. Tu snad by ti dva byli i 
podobni hochům, co s prvním troubením zmrzlinářova vozu za-
dupají své hračky do písku, upalujíce mlsu vstříc; jak alespoň 
básnivě řečeno; avšak! – a toto avšak třeba zdůraznit! – Hrot 
jakožto hostitel přece musel usadit pány ke stolu. To se rozumí, 
že je tam nemohl nechat jen tak postávat. Však jistě by mu ne-
prominuli, kdyby dopustil, aby všechny ty dobroty lahodily 
pouze oku a čichu jejich, a nikoli hned a bez prodlení také chuti! 

„Prosím, pánové,“ řekl tedy Hrot, navrátiv se hbitě do če-
la stolu. „Posaďte se a pojezme společně! Ze srdce doufám, že 
vám bude chutnat!“ 

„Jelení ragú?“ zblažil se doktor Eso. „To si nechám říci! 
Mhm!“ 

Posadili se a hodovali. 
„Nejezme ovšem přespříliš, přátelé,“ upozorňoval Pecka. 

„S těžkými žaludky by se nám těžko pracovalo!“ 
„Myslel jsem, že budeme pracovat s obvyklými pokusný-

mi objekty a nikoli s vlastními – ať už těžkými či lehkými – 
žaludky,“ nadhodil Hugo štiplavě. 

„No ovšem! Vy abyste si neztropil šprým, jakmile je to 
jen trochu možno, že?!“ ohradil se Pecka. „Humor chytající za 
slovo je ovšem humorem nejpokleslejším. Koneckonců, vážný 
člověk takového humoru ani nebude schopen! A víte proč?!“ 

„Nevím a nezajímá mne to!“ zrudl Hugo. 
„Protože vážný člověk,“ pokračoval ve svém Pecka, „ne-

dbá pouhých slov, nýbrž slova bez meškání překračuje a upíná 
se čistě k jejich významům.“ 

„S tím lze souhlasit jen částečně, pane Pecko,“ ozval se 
Hadmund Kvas namísto Huga. 

Jörge upřesnil: „Neboť do jisté míry dbá vážný člověk ne-
jen obsahu, ale i formy.“ 
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„Tuším, co míníte, přátelé,“ reagoval pohotově Pecka, 
aby si jejich námitku přivlastnil, zbavuje ji hned statutu proti-
venství a konvertuje ji v další z mnoha ozdob svého navýsost 
moudře se prezentujícího ego. „Míníte, nakolik chce být člověk 
ve svém projevu například poplatný zavedenému bontonu,“ roz-
váděl. „Nakolik se chce prezentovat jako slušný muž, jenž 
z ohledů ke druhým odí své myšlenky sličným hávem, aby bliž-
ního neodradil ještě dříve, než ten se k nim skrz kůži slov vůbec 
odváží propracovat. A vskutku, máte pravdu: kdyby na se třeba 
i ta největší kráska vzala roucho ulité ze samých – s prominutím 
– exkrementů a výkalů, nikdo by ji pod ním nehledal; a i kdo by 
byl věděl, že se pod ním právě ona skrývá, přece by jej zvláště 
nelákalo s ní obcovat. Leda snad, byl-li by to zoufalý milovník.“ 

„Skvěle řečeno,“ přisvědčili s úsměvem Kvasové, zatímco 
Hugo se mračil. Pokud prve myslil, že v Kvasech získal alespoň 
chvilkové soudruhy v opozici vůči Peckovi, zmýlil se. 

„Tuto korekci tedy ponechme působit,“ navrhl blaho-
sklonně Pecka. „Nikoli však tak,“ – důrazně zdvihl svůj ukazovák 
– „aby to, co jsem předtím řekl, podvracela a beze zbytku pod-
rývala. Neboť tím by se otevírala cesta plochému a prázdnému 
formalismu, jehož vakuum smrdí velkému člověku na hony více 
než každé pohoršení, jaké by snad mohl přivodit společensky 
nevhodně zvolený výraz – výraz vyjadřující však skutečnou myš-
lenku!“ 

Kvasové opět nadšeně souhlasili, Hugo se pouze znechu-
ceně odvrátil. 

V tu chvíli Pecka Hugovo podrážděnější chování mylně 
přičítal jediné příčině: přítomnosti Květiny. Před ním se, jak Pec-
ka myslil, hodlá Hugo předvést, aby si získal jeho … – Nu, kdoví, 
co vlastně od něho chtěl. Pecka to nehodlal promýšlet. 

Ostatně by na to ani neměl mnoho času, když se jej ih-
ned zmocnila idea, kterou musel neprodleně proslovit. „Řekl 
bych, že je tomu tak,“ rozkládal tedy. „Jsou-li slova slupkou, 
která skrývá myšlenku coby svou dužinu, je potřeba hledět při 
každé řeči jednak k tomu, aby to nebyla slupka odpudivá a shni-
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lá – i kdyby snad chovala dužinu zdravou –, a jednak, a to 
ovšem zcela především: je potřeba dbát na to, aby ona slupka 
byla co nejtenčí a co nejméně znesnadňovala přístup k samotné 
dužině!“ 

„Narážíte zřejmě i na skutečnost, že mnohdy řeč bývá 
slupkou z naprosté většiny; a dužinu… – neřkuli jádro –, aby 
člověk pohledal!“ nadhodil Kvas. 

„A pokud jaké jadérko přece najde,“ rozvíjel dále Jörge, 
„je obvykle tak malinké, vyschlé a nicotné, až člověk zjistí, že 
mu za ně všechna ta urputná námaha prokousávání se slupkou 
ani nestála.“ 

Hadmund: „Což se týká ponejvíce jistého typu řeči psané, 
totiž odborného pojednání. Hromada neznámých, učených slov 
a přece se pod nimi skrývá sdělení často tak plytké a všední, až 
je to k nevíře.“ 

Jörge: „Malé věci ovšem potřebují veliký a tlustý krunýř, 
milý Hadmunde! Myslí-li kdo nízce, rád vysoce alespoň hovoří.“ 

Hadmund: „A ze soudku hned vedlejšího tu máme speci-
fickou řeč mluvenou: tzv. tlach.“ 

Jörge: „Tlach se vyčerpává samotnou slupkou. Dužinu 
přitom neskrývá vůbec žádnou. – K tomu ještě o jádru hovořit, 
bylo by zoufale směšné!“ 

„Však to se krásně hodí k tomu, co učím já,“ liboval si 
Pecka, jsa navýsost spokojen s takovými vývody, „– že totiž ve-
řejný člověk, tento zcela nedostižný generátor tlachů, je 
nakažen prázdnotou; že je jí prostoupen; že je jí stráven; však 
současně že je jí těhoten na tisíc způsobů… a tedy: samozřejmě 
se to odrazí i v jeho řeči. I ta je tehdy pochopitelně prázdná, 
bezobsažná! Ano, řeč veřejnosti je smysluprázdné tlachání, mlá-
cení hubou, slepičení, kejhání husí; právě tato, jak říkáte, slupka 
bez jádra! Vidíme tedy, jak ontologická povaha výpovědi kopíru-
je ontologickou povahu vypovídajícího: prázdný hovoří 
prázdnotu!“  

Doktor Eso polkl jedno z mnoha výtečných soust, vybra-
ně si otřel ústa připraveným ubrouskem, a zapojil se do hovoru: 
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„Mluvíte o prázdnotě a já souhlasím; a přece: tato prázdnota 
potřebuje vskutku mohutné zásobování! Což je ovšem zřejmé, 
viďte? – Vždyť nic se musí servírovat v obrovských a obrov-
ských hromadách, má-li vzbuzovat alespoň zdání něčeho!“ 

„Přiznávám, že vaše myšlenka je mi neprůhledná,“ řekl 
Pecka trochu rozmrzele, pohrávaje si prsty s číškou plnou pra-
menité vody.  

Potěšilo jej nicméně alespoň to, že ani nikdo jiný neuho-
dl, kam doktor Eso míří, pročež se Pecka nemusil cítit 
intelektuálně převýšen (což by nesl opravdu hodně těžko; po-
kud by to vůbec snesl).  

Eso to tedy osvětlil sám: „Mám na mysli žurnalistiku 
v nejširším smyslu, pánové! Celou tu olbřímí mašinérii tlachu a 
prázdného žvatlání! – Denní tisk, rozhlas, televize, noviny a 
zprávy všeho druhu: tak nestydatá zásobárna tlachu obrozující 
se den ode dne, ba hodinu od hodiny, minutu od minuty – stále 
nová, stále čerstvá; neboť ježto nic je vskutku ničím, nezmůže 
dlouho platit za něco, nebude-li ihned obnoveno, nebude-li se 
zdát zase z jiné – z té, nebo zase z oné – strany. A jistě by se 
ten klam brzy prohlédl: proto se u jednoho nic dlouho nepobude 
a hned se zase ženeme k jinému; aby, než se stihneme zeptat 
‚o co tu vlastně jde?‘, aby tu šlo již o ‚něco‘ jiného. A to vše pro-
to, aby se neodpovědělo! To vše totiž, aby se nemuselo po 
pravdě a se vší upřímností odpovědět: nešlo tu o nic! Od začát-
ku vůbec o nic!“  

Pánové decentně zatleskali. Dokonce i Hugo musel dok-
torovu zanícenou a výstižnou řeč ocenit. Oni všichni byli 
samozřejmě z povznesených a samostatných duchů, jimž může 
denní tisk posloužit jedním jediným (velmi specifickým!) způso-
bem, a to ještě jen tehdy, nebude-li papíru příliš hrubého. 
Jediný z Pátečního klubu, koho je možno omluvit, že užívá novin 
ještě k něčemu jinému nežli k odstraňování ostatků lejen 
z bezprostředního okolí bohapustého věnce, jest nový člen klu-
bu kancléř Květina, a případně ještě pan Kocour; neboť oni se 
jakožto osoby veřejně činné tu a tam přece jen musejí poroz-
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hlédnout, „co se kde děje“, a být, nakolik je to nutné, takříkajíc 
„v obraze“. 
 
 

32 
 
 „Ty teplouše složíš tady, Bruno!“ rozkázal Majordomus a 
odemkl jednu z prázdných cel. 
 „Všechny tři?“ zeptal se přerostlý jeliman. 
 „Třeba čtyři, ty prdelní ksychte!“ rozčílil se vztekloun, to-
ho dne přepracovaný a dosud nesmířený s útěkem páně 
Tumpachovým. „Jestli si toho čtvrtýho vykouzlíš nebo odněkud 
vytlačíš, tak prosim! A teď už mi táhni z očí a přitáhni je; ale 
hlavně při tom drž hubu, prosím tě moc pěkně!“ 
 „Tak jo, já už du,“ odvětil Bruno, hubu nedrže; a Major-
domovi nezbylo než ho kopnout. Tak to totiž dělával: když na 
Bruna nestačil slovy, hned užil násilí. A třebaže ono na něho 
platilo stejně málo jako slova – snad i proto, že Majordomus byl 
mužíčkem dvakráte menším a nejméně desetrkrát slabším –, 
malý vzteklounek si tak alespoň mírně ulevil. Zatímco se Bruno 
vracel k vozu, aby odsud vytáhl tři spící těla jakýchsi skautíků či 
zpozdilých Hitler-jügend (zpozdilých, neb klub tento nebyl tehdy 
již v módě), kteří hodlali zřejmě v přírodě vandrovat a zbůhdar-
ma as dobrodružství užívat, měl Majordomus náramnou chuť 
v násilném chování pokračovat. Mohl by snad běžet za Brunem 
a kopáním do objemné řitě (nebo aspoň do lýtek, pokud by výš 
nedosáhl) nekňubu popohánět. Avšak takto záludné chování 
nepovažoval Majordomus za důstojné a jej hodné. Měl svou hr-
dost a držel si ji, i byť by nebyl nikdo druhý, kdo by jej zrovna 
mohl soudit a tuto mu snad upřít. Takový to byl charakter!  
 Svou touhu bít a tlouci uspokojil tedy bitím a tlučením 
sebe sama. Když potom přikvačil Bruno s jedním kouskem přes 
rameno a dvěma kusy pod pažemi, nalezl Majordoma ještě roz-
čepýřenějšího než prve a s papulkou trochu zarudlou – i ve 
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světle louče, jež tu, jen krátkou cestu od vstupu do kobek, plá-
la, bylo hezky vidět, jak pečlivě si naložil. 
 Bruno nic neřekl, neboť se bál, aby si Majordomus neu-
blížil ještě víc a pak mu to nevyčítal. Soustředil se raději na 
práci. Naházel těla dovnitř cely, načež se jal jedno po druhém 
upevňovat do připravených řetězů. Tyto se z důvodu snadnější 
pozdější manipulace nezamykaly; zavěsily se ovšem do úchytu 
vysoko na stěně tak, že bez cizí pomoci bylo by vězni zhola ne-
možno se osvobodit. A kdyby se to kdovíjakým kouzlem či 
sviňskou náhodou jakémusi synu štěstěny podařilo, zastavily by 
ho jistojistě dveře – závora je držela zvenku a spoutané ruce 
nikdo zamřížovaným okénkem neprostrčí, nehledě na to, že zá-
vora visí níž, než kam by mohl člověk za běžných okolností 
dosáhnout. 
 Zámky tu chyběly. Neboť, jak jemní pánové usoudili, bylo 
by velmi nepraktické, aby každý z nich, kdo si potřebuje odsko-
čit do kobek pro materiál k dalšímu výzkumu, musel s sebou 
tahat celé svazky klíčů, či případně záviset na nějakém stupid-
ním žalářníkovi, jemuž by taková věc příslušela. Vždyť ono 
bohatě stačí, že přístup ze sídla je řešen tajnou chodbou. A pak 
je tu ještě vchod zásobovací; ten, jehož Majordomus s Brunem 
právě užívali. Tajný taktéž; a tento navíc střežený alarmem, kte-
rý pouze Majordomus a Hrot uměli rozkódovat. Jakmile 
Bruno svou práci dokončil, vyhnal ho Majordomus z cely, aby 
tam vešel sám, jeho dílo překontrolovat. 
 Kontrola mohla trvat nějakých dvacet až třicet vteřin, 
jichž měl Bruno užít k tomu, aby si odpočinul mezi svými smě-
nami. Záhy mu totiž začíná směna noční, kdy musí pánům 
sloužit jako pochop pro tahání materiálu a pro veškerou nej-
hrubší práci s ním. Vyčerpávající noční směna mu vedle denní 
samozřejmě nepříslušela vždy, nýbrž jen, byl-li zrovna někdo 
z Hrotových společníků na zámku a připraven k výzkumu. Dnes 
však, přemítal Bruno, budou práce jistě hromady – je přece pá-
tek. Navíc se proslechlo, že na zámek přijedou hosté. Kdoví, 
jestli už tu dokonce nejsou! 
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 Zbývalo mu ještě nějakých osm až osmnáct vteřin odpo-
činku, když najednou byl o něj drasticky připraven. Vyrušil ho 
zvuk zcela nevhodný, zde neslýchaný, nesoucí se odkudsi 
z hloubi chodeb – jakoby dřevo dopadnuvší na kámen…  

dřevo dopadnuvší na kámen… 
 dřevo, kámen… 
Proboha! Překocená závora ode dveří! – A pak… vrznutí! 

 Majordomus, jenž zvuk uslyšel rovněž, vyběhl z cely jako 
střelený. Vlasy se mu ježily, až jeho hlava připomínala pozadí 
dikobrazí.  

Bruno čekal, že spustí strašlivý křik a nadávky. Leč 
chudák Majordomus se pouze chvěl. Zdál se paralyzován stra-
chy.  

„Co to bylo?!“ vyhrkl po proklatě dlouhé době hláskem 
téměř písklavým. Ale hned o mnoho rázněji: „Běž to zkontrolo-
vat!“ 

Bruno nevesele přikývl a ač nešel rád, přece šel. Krokem 
však pomalým, neb jaksi trucovitým. Nelíbilo se mu, že tu vy-
vstala jakási povinnost nad ony, jaké měl v popisu práce.23  

„Ach jo!“ S těmi slovy i s remcáním dalším, rozžal jednu 
z pochodní, jež po zdech visely, a vydal se s ní hlouběji do tmy. 
Do tmy dlouhé, točité a mnoha zavřenými dveřmi lemované 
chodby. 
 
 

33 
 

                                                 
23 Popravdě řečeno vůbec žádným popisem práce nedisponoval, ale rád uva-
žoval tak, jako by jej byl býval kdysi slavnostně dostal a to s veškerou 

pompou, jakou by si takový akt zasloužil; však by to také byl popis velmi 
skvělý: byl by na bílém papíře, vyvedený černým inkoustem, podepsaný sa-

motným hrabětem Hrotem, a dokonce vybavený doprovodným obrázkovým 

materiálem, jakožto pomůckou k tomu, aby z něho i dokonalý negramot a 
idiot, jímž Bruno bezesporu byl, alespoň něco měl. 
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 „Nuž, skvěle jsme pojedli,“ pochvaloval si doktor Eso. 
„Vřelé díky, ctěný hrabě. Ale co takhle vrhnout se již pomalu do 
práce?“ 
 „Chcete-li, pak klidně i rychle,“ odpověděl Hrot libovým 
žertíkem. 

Kancléři Květinovi zasvítily oči – ač i jemu hostina velmi 
chutnala, na tuhle chvíli se těšil jako malé děcko. Nu, však sem 
také kvůli tomu přijel! 
 „Ano, ano,“ přidal se Pecka, „nemarněme čas! Ostatně 
právě nyní, kdy cíl je již v dohledu, bylo by nejlépe věnovat se 
dílu ještě vehementněji a s nakolik jen možno větším nasaze-
ním, než vůbec kdy dříve. Tak se také pozná silný duch: 
nezvolní krůček před cílem, nýbrž naopak: ještě přidá!“ 
 „Což mi připomíná, přátelé,“ upozornil Bradov, „– kolega 
Kocour a maršálek Kýchl… Kde jsou? Nebudeme na ně čekat?“ 

„Pche!“ ozval se doktor Eso. „Potřebujete je snad 
k něčemu, milý profesore? Já tedy ne – lehko si poradím bez 
nich.“ 

„Zbytečná otázka, kolego. Dobře víte, že totéž mohu říci i 
já,“ odpověděl Bradov, „nicméně zlobí mne představa, že snad 
budeme v nevhodný čas vyrušeni. Raději bych začal, až budeme 
všichni pohromadě. Nerad pracuji s vědomím, že každou chvílí 
se mohou rozletět dveře laboratoře, aby tam vtrhla exkurze, u 
níž nejenže nelze vyloučit trapnou turistickou žoviálnost, nýbrž u 
níž nelze vyloučit vůbec nic. Zkrátka, raději bych přivítal maršál-
ka zde – což se přece i více sluší –, nežli dole v laboratořích.“ 

„Vašim obavám rozumím,“ přikývl Pecka jemně. „Avšak 
čekat už nemůžeme; kdoví, kolik času bychom ještě marnili. 
Zbývá snad jen vzkázat po služebnictvu, ať se k nám pánové 
ráčí připojit velmi ohleduplně a takříkajíc po špičkách, aby se 
snad cosi nepokazilo.“ 

„Dobrá,“ rozhodl hrabě Hrot. „Přesuňme se tedy do skle-
pení.“ A ke kancléři, jehož se v mnohastranném očekávání 
očividně zmocnila jistá nervozita, prohodil: „Osobně tě tudy 
provedu, Řehoři. Dnes možná uvidíš věci, jaké jsi ještě neviděl.“ 
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„Já viděl už mnohé, příteli,“ usmál se Řehoř, třebaže tro-
chu toporně. 

Hugo sroloval svůj osobní bryndáček, jejž si při žádném 
občerstvení nezapomínal rozestřít, a schoval jej zpět do brašnič-
ky. Toho večera Hugo hovořil málo a i nyní byla jeho prasečí 
očička spíše sklopena nežli komunikatibilně vystavena pohledům 
ostatních. 

„Zdáte se dnes velmi zahloubán, nejmilejší pane Hugo,“ 
prohodil k němu Květina, „je to tak u vás zvykem? Snad že vás 
neznám zvlášť dlouho – ale minule jste se mi jevil jaksi veselejší 
a sdílnější. O čem dnes tolik přemítáte, jestli smím vědět?“ 

„Ach! Vřelé díky za váš zájem, pane Květino,“ pokynul mu 
Hugo vstávaje od stolu, „ale to jsou jen takové maličkosti, o 
kterých přemítám. Patrně je tomu jenom tak, že se jich nakupilo 
víc najednou. Nic víc. Nestojí to za řeč. Vážně, vůbec ne. Ale 
znovu děkuji – váš zájem je mi nadevše milý.“ 

‚Velký duch nepřemítá o maličkostech,‘ byl by rád hned 
poukázal Pecka. ‚A těch ať je třeba tisíc na sobě, nikdy se ne-
stanou čímsi velikým a tudíž velkého ducha hodným‘, dodal by 
ještě s chutí; avšak opanoval se a nakonec Hugova slova neko-
mentoval. I jemu se totiž zdálo – a kdo to mohl poznat lépe než 
on? –, že jeho společník dnes jaksi není ve své kůži. Vlastně asi 
od té doby, co se mu tam v kočáře udělalo nevolno. ‚Zřejmě mu 
je stále ještě špatně,‘ pomyslil si Pecka, ‚ale nechce tím nikoho 
obtěžovat – a to se mu zas musí nechat: takové chování je 
vskutku mužné!‘ – Ničeho víc se tu Pecka, i přes obrovitost 
vlastního intelektu, nedovtípil. Ale možná právě pro ni, se niče-
ho nedovtípil! Snad je tomu často tak, že obrovský intelekt 
skrze svou masivitu a mohutnost postrádá cit pro záležitosti 
menší a slabší; cit a vůbec jakoukoli nejmenší ochotu 
k záležitostem snazším. – Bylo by přece věcí velice jednoduchou 
usoudit nejen z oněch nebývale zkoumavých pohledů, jimiž ne-
opatrný Hugo na Peckovi během večera často ulpěl, ale i 
z ostatního chování jeho, že Pecku snad z čehosi podezřívá; ne-
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bo aspoň že mu cosi tají; že zkrátka mezi ně cosi vstoupilo a 
není to překážka hmotná…  

„Vezmi si plášť, milý Řehoři,“ vybídl svého soudruha hra-
bě Hrot, zatímco se pánové sbírali od stolu. „Dole je dost 
chladno.“ 

Pak skupinku vedl zpět do chodby a odtud k zajímavě ře-
šenému, prostornému točitému schodišti z černého mramoru. 
Čím hlouběji však postupovali, ztrácelo schodiště na své okáza-
losti. Až konečně dole, jistě již ve sklepních prostorách, u paty 
schodů, nezdálo se honosným ani zbla: a proč by takovým mělo 
být, pokud již ústí do pouhé spižírny?  

Hrabě měl pravdu: tu je docela zima.  
Skupinka prošla mezi řadami velikých sudů – patrně víno, 

domníval se kancléř –, aby se konečně mezerou mezi dvěma 
z nich protáhl hrabě ke zdi, kde cosi stiskl. Velmi tiše a plynule 
se zeď zřítila do sebe a odhalila tajný vchod do temné chodby.   

„Prosím,“ pokynul hrabě panu Květinovi. 
„Díky, až po tobě,“ vrátil mu úsměv Květina. 
Hrabě nemeškal a vstoupil. Kancléř hned za ním. Než to-

též učinili Pecka s Hugem, oba doktoři a konečně bratři 
Kvasové, stihl hrabě rozsvítit lihovou lampičku, jež tu ležela při-
pravena na víku jakési truhlice. Jakmile všichni stanuli uvnitř, 
stěna zapadla zpět na místo. Řehoř si napřed nebyl jist, neučini-
la-li tak automaticky. Pak si ale všiml, kterak profesor právě 
pouští madlo na řetězu. 

„Tyhle chodby se zdají být velmi staré, Juraji,“ pravil Kvě-
tina potichu, téměř s bázní v hlase. Atmosféra tu byla dusná, 
neuchopitelně znepokojivá.  

„Tady nemusíme šeptat, příteli,“ zasmál se Hrot a zvolal 
co nejhlasitěji: „Tady jsme absolutními pány!“  

Bylo očividné, že na něj ono místo nijak magicky nepůso-
bí.  

„Když je řeč o pánech,“ ozval se doktor Eso, „nebyl by 
marný aspoň jeden kmán. – Kde dnes vězí to tupé hovado?“ 
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„Vskutku!“ zvolal Hrot podiveně. „Měl tu na nás již čekat! 
– To se přece ještě nestalo, že by si takové lajdáctví dovolil!“ 

„Lajdáctví je neodpustitelné!“ třásl se Hugo a každou tou 
slabikou jako by zarážel hřeby do Brunovi rakve; pokud ne ještě 
do jeho masa! 

„Třeba má ke své nepřítomnosti nějaký pádný důvod, 
přátelé,“ nadhodil profesor Bradov. „Nesuďme ho hned.“ 

„To zní rozumně,“ přikývl Pecka. „Budeme mu ovšem 
muset přičíst ještě to, že nás ztrapnil před naším novým příte-
lem: co si teď má pan Květina o nás myslet, vidí-li, že ani 
sluhové nedbají naší vůle?!“ 

„Ale přátelé!“ mávl Květina oběma rukama, „nedělejme 
z toho katastrofu! To je přece normální, že sluha se občas za-
pomene.“ 

„Normální, ale nepřípustné,“ syčel Hugo. Žmoulal při tom 
své hodinky a nejspíš by mu oči z důlků vypadly, kdyby je jeho 
silné brýle nebyly bývaly pevně držely – tak intenzivně upíral 
zraky do rafiček časostroje! 

„Na druhou stranu,“ proslovil Pecka, „pan Květina má 
pravdu. Činům takové lůzy nesmíme přisuzovat žádný význam. 
To bychom se velmi snížili. Ono přerostlé vemeno je zhola ne-
hodné dokonce i našeho hněvu.“ 

„Vy mu to snad chcete prominout?!!“ zježil se Hugo skoro 
až k smrti. 

„Ani našeho prominutí není malý člověk hoden,“ odpově-
děl Pecka prostě. „Rozumíte? Zkrátka se jím vůbec 
nezabývejme, radím já! – Mluvíte o nepřesnosti a lajdáctví. – 
Ano, souhlasím: to obojí je zrůdné a neomluvitelné. Avšak, řek-
něte: vytýkal byste takové vlastnosti oslu nebo svini?“ 

„To by bylo absurdní,“ odpověděl Hugo. „Přehmaty a 
přešlapy lze vytýkat pouze člověku.“ 

„Ha! Tu je to řešení a tu je ta chyba! – Nikoli totiž člově-
ku obecně, milý Hugo, ale pouze vyššímu člověku je možno 
cokoli vytýkat! Tvrdím-li totiž, že člověk nízký a všední, tato 
chátra a lůza ducha, stojí na úrovni zvířete – pokud ne ještě 
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mnohem níže! –, jak bych se mohl rozčilovat, podává-li mi on 
k tomu jen další a další pádné důkazy?“ 

Hugo se zamyslil. Pak nepatrně přikývl. Schoval své ho-
dinky. A přestože se mračit nepřestal, zdálo se alespoň, že 
nebezpečí infarktu je zažehnáno. 

„Výborně řečeno, pane Pecko,“ přemítal Hadmund, 
„avšak v jistém smyslu příliš zjednodušeně.“ 

„Vztah mezi vyšším a nižším člověkem je přece jen o 
mnoho komplikovanější,“ doplňoval Jörge. „A jsou-li ve hře ka-
tegorie poslušnosti, neřkuli odpovědnosti za její opak, pak nelze 
generalizovat tímto způsobem.“ 

„Avšak to si ponechme jako téma na jindy,“ navrhl Had-
mund. 

„Velmi rád to s vámi prodiskutuji, jakmile jen bude příle-
žitost, ctění kolegové,“ přijal Pecka jeho návrh. 

Zatím se vypravili chodbou. Hrot šel vepředu a svítil. „Je 
to velmi nepraktické takhle tu běhat s lampičkou, Řehoři,“ stě-
žoval si Hrot za chůze. „A jak vidíš, po stěnách světla jsou. 
Jenže bohužel: mnohé tu už nefunguje jako dřív. Techniky a 
elektrikáře, kteří nám to tu celé zpočátku zařídili, zvelebili a vy-
bavili nejmodernější technikou, jsme z pochopitelných důvodů 
odstranili. – Avšak my neprozřetelní! Měli jsme si tu nechat 
aspoň jednoho jako údržbáře.“ 

„A ubytovat ho v krásné tmavé cele,“ zasmál se Květina. 
„Jak šprýmovný nápad! – Ale cožpak je na to pozdě? Šikulů, 
kteří by tu práci mohli zastat, kolem běhá jistě dost a dost.“ 

„Není to tak lehké, jak myslíš. Jeden takový se v oněch 
zmatečně natažených kabelech zkoušel hrabat a uškvařil se tak 
nehorázně, že tu pak nebylo k dýchání ještě několik týdnů – 
vzduch je tu totiž dosti stojatý. Od té doby jsme opatrní a spo-
léháme pouze na několik málo úsporných nekouřících pochodní 
– jednu z nich už támhle můžeš uvidět – a na tuhle žalostnou 
lampičku.“ 

„Nu, vezmi to z té lepší stránky, Juraji: takhle to má 
aspoň jakousi atmosféru. Krásné, tetelivé stíny… No ne?“ 
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„Hotová romantika…“ odpověděl ironicky. 
„Hle, tu je pracovna,“ řekl následně u jedněch dveří. „Zde 

se páni doktoři jistě chvíli zdrží. Stohy papírů, znáš to: výzkum… 
Tedy; navrhoval bych, že se odpojíme, a než si kolegové při-
chystají podklady pro dnešní práci, provedu tě zatím po 
žalářích.“ 

„Dobrá. Proč ne?“ 
Pak hrabě k ostatním: „Nebudete proti, pánové, když vás 

na chvíli opustíme?“ 
„Nikoli,“ vece Bradov. „Jen běžte, prosím. Chvilku nám to 

potrvá.“ 
„Díky, brzy se zas uvidíme!“ Načež v chodbě osaměli. Ta 

se brzy rozšířila a její stěny zhrubly.  
„Tyhle tunely jsou zčásti přirozené, hádám,“ poukázal 

Květina na zjevný fakt. 
„Jistě. Komplex jeskynních chodeb. Jen cely tu byly vyku-

tány. A také zdaleka ne všechny. Vypadá to, jako by sama 
příroda chtěla, aby toto místo nejlépe posloužilo právě tomuto 
našemu zářnému účelu!“ 

„Někde v dálce hučí voda, zdá se mi.“ 
„Ano, v jeskyni jsou vodopády. Ale těmihle chodbami by 

ses k nim nedostal, příteli. Ten zvuk se nese porůznu shora: 
zřejmě máme pár děr ve stropě,“ zasmál se. 

Tehdy už ovšem zvuk padající vody nebyl jediným, co 
pánové slyšeli. Jak přibyli na rozcestí chodeb žalářních, hned 
bylo o zajímavější poslech postaráno. Ozýval se nářek, volání, 
prosby, snad i klení, a tuhle chrápání… Vše pouze mírně tlume-
no těžkými žalářními dveřmi a celá ona opereta běd 
doprovázena symfonií chrastících řetězů.  

V rovině očí vždy zelo zamřížované okénko. Zvědavý a 
natěšený kancléř Květina měl tu a tam tendenci do něho na-
hlédnout. 

„Sakriš!“ zaklel Hrot. „Měl jsem vzít baterku! Takhle tím 
okénkem nic neuvidíš, kamaráde. Ale to nevadí – zatím jen po-



 190  

zorně poslouchej a až tě některá cela obzvlášť zaujme, tak po-
věz a otevřeme si ji.“ 

„Inu, zdají se všecky stejné – asi až na ty značky na dve-
řích; kterým beztak nerozumím. Otevřme tedy kteroukoli, milý 
Juraji. Nechám to na tobě.“ 

„Dobrá. Tak třeba tuhle – z jejího značení je koneckonců 
zřejmé, že její nájemníci se tu už dlouho neohřejí. Ha, ha, ha!“ 

„Patrně proto, že neplatili nájem?“ zavtipkoval Květina na 
oplátku. 

„Ha, ha! – Ááá, ta závora je docela těžká! Pomůžeš mi?“ 
Konečně ji nadzvedli. Povězme si: siláci to nebyli. Však 

také na podobné výkony měli velkého a silného poskoka. Re-
spektive dnes ho právě neměli.  

A pokud ho Hrot dosud nepostrádal, zadýchav se zvedá-
ním závory, postrádat ho začal. „Ten drzý pacholek!“ zaklel na 
Brunův účet. „My abychom tu teď zastávali jeho práci!“ 

Vstoupili do cely a posvítili si lampou na dvě ubohá, řetě-
zy pokrytá těla; s tvářemi když ne vyděšenými, tedy aspoň 
překvapenými. 

„Fuj! Ti ale smrdí! – A zdá se, že jsme je zrovna probudi-
li,“ předl Květina škodolibě. „Jistě se jim zdálo něco krásného… 
Hi, hi, hi.“ 
 Otočil se na hraběte, neboť čekal reakci na svůj – jak 
myslil, skvělý – vtip; nicméně hrabě se mračí. 
 „Ten neposlušný sluha tě opravdu rozezlil, že?“ 
 „To věru ano! Až mám chuť si všechnu tu zlost na někom 
vylít! – Hm…,“ zašklebí se, „co třeba na těchhle dvou hnusných 
mrzácích?“ 
 „A není to vůči nim trochu nefér?“ táže se šprýmovně pan 
Květina. 
 „Vůbec ne,“ odpoví Hrot, nikoli však šprýmovně, nýbrž 
zcela vážně. Ostatně má k té vážnosti dobrý důvod. Totiž pana 
Pecku! – „Pan Pecka tvrdí, že mezi nízkými lidmi nejsou žádné 
rozdíly. Nízcí lidé jsou prý všichni stejní – jeden jako druhý, kus 
jako kus! Potom je to, jak myslím, jedno, ztrestáš-li toho nebo 



 191  

onoho. Vyjde to nastejno. – Když rozdíl je, dle pana Pecky, věcí 
teprve typů vyšších.“ 

„Aha. Tedy si můžeš tyhle dva šupáky vychutnat se zcela 
čistým svědomím! – Směle do toho, prosím!“ 

„Doufám, že mi pomůžeš, nejmilejší Řehoři,“ mrkne na 
něho Hrot a položí svítilnu na zem. „Přece jen, nejsem na těles-
nou námahu zrovna zvyklý…“ 

„Jistěže pomohu! Co bych pro tebe neudělal, starý bra-
chu!?“ 

„Pouze je nesmíme zabít. Ty značky na dveřích říkají, že 
páni doktoři s nimi dnes hodlají pracovat.“  

Rozepnul si diamantové manžetky a vyhrnul si rukávy. 
 
 

34 
 
Mají-li mrzáčci za Bruna trpět, povězme si alespoň, kde 

on tehdy byl a jak si to vůbec mohl dovolit, že nebyl tam, kde 
být měl. 

Opustili jsme jej reptajícího a trucovitě kráčejícího žalářní 
chodbou; vraťme se tedy o těch pár chvil zpět a tentokrát ne-
chme pro změnu činy človíčka nízkého, ať nás dovedou do 
bodu, kam jsme se prve nechali tak pohodlně svézt po činech 
mužů velikých. 

 
Bruno neviděl mnoho kupředu. Plazivé a líné světlo po-

chodně nebylo mu v tom nejlepším pomocníkem. Dost na tom 
že si viděl pod nohy. A onen plamének pomohl i k tomu, aby 
míjeje dveře cel, zřetelně rozpoznával, jsou-li zavřené a závorou 
jištěné. Minul jich už hezkou řádku a nenarazil na žádné, které 
by nebyly. 

Zpoza dveří tu a tam cinkl řetěz, občas jakýsi vězeň vy-
křikl ze spaní. Anebo křičel, protože spát nemohl; křičel místo 
spaní? Možná tak. Ale co je Brunovi do toho?  
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On má jiný úkol. Napadlo ho, že by se naň měl přece jen 
soustředit, aby ho nezkazil a chudák Majordomus aby se pak 
zas nemusel zbít. – Nebo hůře: aby někdo nezbil Bruna samého! 
Hrabě je svou krutostí k podřízeným přímo proslulý. 

I pokusil se soustředit, kam jen toho bude schopen. Na-
před se to ne a ne podařit ani dost málo. Avšak nevzdával to. 
Snažil se vytrvale a vytrvale, s tvrdohlavostí a vůlí mezka. Až 
konečně, po čase, co se jeskynní chodba stačila několikrát sto-
čit, jej dokonce něco napadlo. Nedělám to celé špatně? pomyslil 
si tehdy. 

Vždyť pokud někdo otevřel tu závoru a pak ještě i ty dve-
ře taky votevřel, říkal si velmi důmyslně Bruno, mohl ty dveře 
pak zas klidně zavřít a tu závoru pak taky zase spustit zpátky na 
místo! – Ahahá! 

Byl velmi hrdý, že se mu vydařila taková komplikovaná 
úvaha, a rovněž navýsost spokojen byl sám se sebou, když ji 
pohotově doplnil konsekventem: tudíž, neměl bych hledat dveře 
votevřený, ale zavřený! 

Úžasné na tom pak bylo zvláště to, že jakmile tento obrat 
učinil, počalo se mu skvěle dařit. Zavřených dveří totiž nacházel 
mraky. – Tu jsou jedny! Hu, tady druhé! A tady další! Jéje, ještě 
jedny! – A tak dále. 

Šlo mu to skvěle. Soustředění pominulo, neb jej už neby-
lo potřeba, a Bruno bloumal chodbami takměř zbůhdarma, těše 
se samými zavřenými dveřmi. Jeden úspěch střídá druhý… – 
Když tu! –  

– Co to?! 
Jedny dveře zejí otevřené!  
Závora je překocená, visí volně podél! 
Propána!!! Co teď?!! – S něčím takovým Bruno už vůbec 

nepočítal. 
Jsa zmaten tím iracionálním úkazem vběhne do otevřené 

cely, posvítí si do rohu a na místě ztuhne.  
A jsem v pěknym maléru, pomyslel si. Utek vězeň! Jestli 

ho nenajdu, určitě to bude na mě! Oni tu totiž všecko svedou 
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vždycky na mě! Že prej to tu mám na starost! A přitom hlídání 
vězňů já v popisu práce vůbec nemám! Dyť já tam mám akorát 
tohlencto… Nóóó, jako že… Co já to tam vlastně mám? – Pře-
mýšlivě se poškrábal na špinavé a veliké hlavě. – Mária, co já to 
v tom popise vlastně mám? 

Náhle bouchly dveře. Někde blízko, blizoučko. A hned na 
to bouchnutí druhé – zapadla závora!!! 

Hýml! Co to…? Bruno se rozvážně otočil. Příliš nepocho-
pil, ale zdálo se mu, že věc se má přibližně tak: on je teď uvnitř 
cely, zatímco někdo jiný na něho kouká zvenku, z chodby. Ta 
tvář se mu zdá povědomá. Taková ledabyle nahodilá, usmrkaná, 
slabošská… a přece: tentokrát i s krapítkem triumfu v očích. 

Bruno práskl velkou pěstí do dveří. „Pusť mne, nebo bu-
de zle!“ 

„Doufám, že jo – ale tobě, ty jeden prevíte!“ rozezlil se 
na něho Kuřátko.    

Pak se za mříží objevila tvář druhá. Tvář dementní, až by 
jeden brečel. 

„Jé, to je ten hodnej pán, co mě chtěl odvést za kamará-
dama!“ 

„Žádnej hodnej pán!“ odsekl Tumpachovi Kuřátko, který 
se špetkou naděje očividně nabyl i špetku ráznosti. „Pěkná sketa 
je to! Chtěl tě oblbnout a zavřít tě tu jako mě! Však já sem jim 
taky skočil na lep… – Bacha!!!“ Kuřátko strhl Tumpacha stranou. 
Jen taktak! Bruno byl hbitější než se zdál: bleskurychle prostrčiv 
ruku s pochodní skrz okénko, pokusil se oběma milým hochům 
zapálit hlavy.  

Leč nezdařilo se a teď mu dlaň zcela zbytečně, neřkuli 
nevhodně, trčí mezi mřížemi. Nebyla totiž dost útlá, aby mezi 
nimi prošla zpět; – ať už se směrem ven dostala nesmyslem či 
zázrakem jakýmkoli...24  

                                                 
24 Prozraďme si při této příležitosti, že zcela jinak na tom byla podvyživením 

vyhublá ruka Tumpachova, která se vyznamenala před krátkou dobou, kdy ji 
Tumpach, stoje Vilémovi na zádech, užil způsobem velmi spásným. Prostrčil 
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Pan Kuřátko nemeškal a Brunovu vyčuhující ruku vztekle 
praštil těžkými okovy, jež stále pjaly jeho paže k sobě. 
„Ůůůůůůh!“ zahučel Bruno, ježto mu Vilda ruku docela vydatně 
pochroumal. „Pánbů ti to voplatí, ty zmijí ocase!“ 

„Mně?! – Mně; ty syčáku jeden? – Jen počkej!“ Shýbl se 
pro pochodeň, co Brunovi upadla, a jal se s ní nebohého pažou-
ta trápit a mstít se na něm za všechno dosavadní příkoří. Pálil 
mu ruku, prsty i dlaň a nijak se při tom neupejpal – až to škvíři-
lo. Zpoza mříže se ozývalo spíše volské bučení než lidský řev a 
dveře se otřásaly pod silnými, ač přece dost marnými kopanci. 
Na prázdno vyšly i veškeré úpěnlivé pokusy uvízlou ruku vypros-
tit. Asi že byly příliš úpěnlivé. 

Napřed Bruno strašlivě vyhrožoval a nadával. Brzy ale 
pochopil, že si to jen zhoršuje. 

„Já za nic nemůžu, kamaráde,“ začal fňukat. „Nech toho, 
prosím tě. Dyť já sem v tom nevinně. Dyť já sem jenom po-
slouchal, co mně řekli. Dyť já sem jenom takovej poskok, kterej 
fakt vůbec za nic nemůže, protože… Ůůůůůůh! To bolíííííí! – 
Mária panenko; cožpak to nevidíš?!! – Óóóóóh! Ty kurvo!“25  

„Houby seš nevinnej, ty lejno jedno špinavý!“ křičel na 
něho rozezlený Vilda. „Jestli tomu vážně věříš, tak jsi ještě 
blbější než vypadáš! Člověk se nezbaví zodpovědnosti tim, že 
poslechne cizí příkaz, ty mezku jeden zabedněnej! Tahal snad 
někdo za drátky? Hýbali snad oni tvýma nohama a rukama? Ne! 
To ty sám ses pokaždé rozhodl je poslechnout! – Tumáš!“ 

„Úúúúúú…“  
Brzy si Vilda vzpomněl na Tumpacha, svého zachránce. – 

Kde jenom je?! – Kam se asi poděl?!  
Seškvařené hnáty si přestal hledět, Bruna zanechal jeho 

volskému bučení, a vydal se směrem, kde tušil svého nového 

                                                                                                                   
ji totiž mřížovým až k rameni, s houževnatostí a vytrvalostí sobě vlastní na-

konec nadzdvihl závoru, a rovněž pak docela snadno ruku i vytáhl. 
25 Společně se čtenářem doufáme, že ono oslovení bylo adresováno panu 
Kuřátkovi a nikoli právě vzývané bohorodičce. 
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kamaráda (tušit jej bylo lze velmi snadno – a totiž podle jeho 
nezaměnitelně nehorázného SMRADU). Se spoutanýma nohama 
nemohl Vilda zrovna běžet, leč k pohybu to stačilo. Svítil si po-
chodní a volal: „Kamaráde, kde tě mám? Kam jsi šel? Měli 
bysme jít spolu, nebo se tu oba ztratíme… Vyhráno totiž eště 
zdaleka nemáme. Smrky, smrk.“ 

Kuřátko zcepeněl; – místo jelimanského hlasu Tumpa-
chova mu odpovědělo hluboké prasečí zachrochtání. Hned na to 
se z příšeří rozmělňovaného jakousi skomírající závěsnou lam-
pou vynoří černá a děsivá hlava obrovského kňoura. 

„Eh,“ roztřásl se Vilda. „Hodné prasátko, hodné…“ 
Stojí, ani se nehne. Jednak že se to zdálo nejmoudřejší 

(považte, co právě řečeno: s okovy na nohou běhat nemohl) a 
jednak že pro hrůzu, co jej polila, by jakéhokoli pohybu beztak 
nebyl schopen. 

Bruno, jenž se mezitím trochu usebral ze svých bolestín-
ských mdlob a skrz okénko cely měl dobrý výhled, se upřímně 
smál: „Ha, ha, hááá! Ještěže jsem za dveřma! Jen se neboj, 
maličkej, vono ti to to prase spočítá! Náhodou má na takový 
zmetky, jako seš ty, vždycinky chuť. Roztrhá tě za živa, ty lotře 
jeden! Dyť na živý masíčko vono je dost zvyklý! Jojó, je to tak… 
Když vobčas někdo z pokusnejch králíčků zůstal naživu, kam si 
myslíš, že pak asi vodešel?! – Hohóó! Na prasečí hody! Huhu-
hůůůůů! Tam nakonec skončili všichni! Che, che. Zbyteční i 
nezbyteční, mrtví i živí. A nakonec: mrtví všichni… mrtví a se-
žraný… che, chéé…“ 

Prase velmi uloudaně přesunulo své obrovské chlupaté 
tělo do blízkosti chudáčka Viléma. Jeho oči svítily touhou po krvi 
– alespoň tak si to nebohý Vilda vykládal – a na jeho ostrých 
klech…; inu, s pravdou ven: na nich Vilda registroval nikoli pou-
ze touhu po–, nýbrž přímo krev samu. 

„Neboj se, Vildo,“ ozvalo se ze směru, odkud vycházel 
ten největší smrad (ano, ač k nevíře, přece je to tak: Tumpach 
smrděl ještě víc než onen masožravý kňour), „neboj se, to jsou 
hodní pašíci!“ 
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Vilém zamžoural oním směrem a při troše snahy tam 
Tumpacha přece zahlédl. Či alespoň jako tmavou siluetu proti 
lehce světlejšímu pozadí. Ale tam! Hned vedle něho! Stín druhý! 
Obrovský! Až neuvěřitelně mohutný! V porovnání s oním gigan-
tickým kňourem se zdálo veliké prase, jež právě zálibně 
očichává Vildovo mezinoží, neškodným mazlíkem.  

„Já sem je pustil, páč tam v kleci byly dost namačkaný 
mezi nějakejma divnejma napůl spapanejma dětskejma mrtvol-
kama nebo co, až mně jich bylo líto,“ vysvětloval Tumpach. 
„Hele a tohle je ten čuníček, jak sem ti vo něm povídal, Vildo! 
Tak vidíš, že tu fakt byl… Ňu, ňu, ňu! Jéé, podiv, jak mi čmuchá 
k prstu! A jak kroutí vocáskem! Ten je ale roztomilej.“ S tím Vil-
da konečně zaregistroval stín třetí – či spíše stínek či stíneček; 
tak byl totiž malinký.  

Malé čuňátko rozmile kníkalo a předlo, když se s ním 
Tumpach mazlil, zatímco oba masožraví obři zůstávali hrozivě 
tiší. – A třebaže přitom ani jedno z těch dvou strašných prasat 
nevydalo zvuk pražádný, přece měl Vilda dojem, že ono větší, 
co stojí tam vzadu ve stínu, je ještě více potichu, nežli ono jemu 
blízké. – Jistě proto, že bylo větší, muselo být i více potichu. 

Touto preciosní úvahou se Vilda pokoušel co možná nej-
víc zaměstnat, aby nemusil myslet na jediné, tak překotně se 
nabízející: že je totiž jen otázkou mžiku, nežli přijde o své tolik 
milované, byť věky věků ochablé a nadměrným podužíváním 
trochu oschlé přirození – a pytlíček že tím samým bolavým ak-
tem pozbude jakbysmet… 

„Jo, jo, kamaráde,“ chechtal se Bruno zpoza mříže. „Teď 
ti ho ten kanec ukousne! Hm, hm, kdo se směje naposled, ten 
se směje nejlíp! No bodejť; to už moje bába ráda řikávala! A ta 
věděla, že to tak vždycky je, páč ta byla pořádně chytrá! Dyť ta 
byla eště chytřejší jak muj fotr a ten přitom taky nebyl žádnej 
ňouma, to ti teda povidám! Ten uměl dokonce vyjmenovat mé-
na všech hlavních měst, co maj různý státy na světě! Tak moc 
byl moudrej a nejchytřejší ze všech! A taky znal nazpaměť růz-
ný vědecký slova a dokonce měl naučený i celý věty! Jóóó, 
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fotřík, to byla hlavička! – Škoda jenom,“ dodal pak smutně a 
tiše, rázem vychladlý, mumlaje si tak spíše sám pro sebe, „že 
hrabě nakonec přikázal zašít tatíkovi prdel, aby von pak dost 
pomalu a bolestivě umřel na zanesení hovnama. Ach jo, chudák 
fotřínek. No jo, marná sláva, pan Hrot je holt přísnej.“ Pak Bru-
no zas trochu pookřál: „Takový chlapi se mně ale líběj! Dyť to je 
pěkný podívání, když má někdo takovej ten surovej výraz, jako 
že ví, co chce, a jakože to dostane, no ne? Hm, jo, jo. Chlap a 
žádná baba, tenhle Hrot! Tak moc se mi líbí, že se ho pak skoro 
ani nebojim. Ale hu! Jinak bych se bál jak malej kluk, to je teda 
pravda, kámo. – Ale koho se bojim? Hned ti to povim! Totiž pa-
na Pecky a toho jeho přikrčenýho vocáska Huga! Brrr! Z těch 
dvou mně běhá mráz po zádech! Hrot je aspoň krutej – a to je 
lidský, ne? Ale tendlecten Pecka – jóóó, ten už tak lidskej nej-
ni… – Šmarjá, dyť ten se dycky tváří jako bůh! A Hugo?! Na 
mou věru, ten se zas tváří jak anděl. Nebo archanděl – vona 
bába mi totiž řikala, že sou eště nad andělema, tidlencti ar-
chandělové.“ 

Vilda onen absurdní monolog poslouchal sotva na čtvrt 
ucha, poněvadž se tehdy mnohem spíše věnoval činnosti jiné. A 
totiž umírání strachy. Nebyl v tom koneckonců zrovna na štíru: 
jistě umře strachy dočista, jen jestli ještě maličkou chvíli si jej to 
prase bude prohlížet, obcházet a očuchávat nejrůznější jeho 
libové partie. Ovšem aby Vildovi bylo dopřáno dost času! Třeba 
takhle bezbolestně umřít nestihne – třeba se jej prase rozhodne 
dřív sežrat. Taková smrt by se mu nejspíš nelíbila; nebo přinej-
menším nemohl připadnout na nic, co by na představě, že bude 
zaživa roztrhán a pomaličku pozřen obrovským kňourem, bylo 
třeba jen maličko atraktivní.       

„Hele, Vildo,“ volá na něj Tumpach pobaveně, „podívej: 
ten velikánskej čuník už si se mnou taky hraje – žvejká mi nohu. 
Cha, chá, to přece tak srandovně bolí! – Hele, co to?! Von jí zas 
pustil! Jééé, že by se mu na ní něco nezdálo? No, je sice prav-
da, že já si nohy nemeju, ale to je proto, abych si je neušpinil 
těma nečistotama, co plavou ve vodě. Já totiž jednou viděl, jak 
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ve vodě plave takovej hnusnej hlen, ze kterýho sem měl až 
strach, jak byl moc hnusnej a divně lepivej. Že je lepivej sem 
teda vlastně poznal, až když sem ho vzal do ruky. No ale, že je 
hnusnej, to sem věděl eště dřív, než sem si ho z tý vody vylovil 
a dokonce eště dřív, než sem ho ochutnal, a takže teda mně to 
bylo jasný eště mnohem dřív, než jsem ho celej spolknul.“ 

Vilém si teprve tehdy začal plně uvědomovat, s jakým 
hovadem tu má co do činění. Kdyby to byl věděl dřív, snad by 
raději nikdy svou celu neopouštěl. Pak si ovšem soucitně řekne: 
On za to ten chudáček jistě nemůže! Vždyť mně by se přece 
také mohl leckdo smát, že jsem tak křehký a nemužný, zakrslý a 
usmrkaný; na pohled dokonalý slizounek. A přece ani já za to 
nemůžu! – Snad sice, že k tomu v mnohém přispělo to mé 
úřednické povolání… nu, ale nějak se přece člověk živit musí! – 
Pak oba jsme na tom stejně: ubohé hříčky osudu, mamlučkové, 
žumpíci, omýlkové zoufalí… 

Pan Kuřátko litoval sebe i Tumpacha rovným dílem.  
Zřejmě se to zalíbilo pánu Bohu26 a kňouří zájem o Vilé-

ma jaksi povadl. Mohutné zvíře v tu chvíli zaujalo cosi jiného: 
masíčko vydatně vonící, neboť škvířené; slovem: Brunova dosud 
vyčuhující ruka. 

Prase k ní zálibně přičichlo, zvedlo se na zadní, předníma 
se opřelo do dveří, až ty se prohnuly, a: Chroup!  – 
„Ůůůůůůh!!!!!!!!“ 

Mlask, mlask… Chrochty chrocht… 
Bruno bučel zpoza dveří, zíraje nevěřícně na pahýl – toho 

času ze zajetí mříže již jednoduše vyproštěný – a na krev, co z 
něho nevybíravě crčela. Nevěda si rady jinak, vrazil si pahýl do 
úst, že krev odsaje. Polykal ji vydatnými doušky, dokud se mu 
neudělalo zle. Ohavně si ukrknul, v žaludku mu to žbluňklo a 
upadl naznak. Praštil se do hlavy a ztratil vědomí. 

                                                 
26 jenž právě pro chudáčky, chcípáčky a ubožáčky všeho druhu má odevždy 
nejvyšší pochopení a právě v nich nachází své nejvyšší zalíbení! 
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Zatímco se za zavřenými dveřmi odehrávala hrůza tato a 
před nimi si prasátko spokojeně pomlaskávalo, Vilda pomaličku 
ale jistě šoupal svýma svázanýma nohama směrem co nejdál 
odsud a zvláště od Tumpacha. Ne snad, že by na Tumpacha až 
tolik zanevřel – koneckonců, jak o tom byla řeč: Vilda se s ním 
teď cítil být jaksi sbratřen v ubohosti. Problém tedy spočíval 
spíše v gigantickém praseti, co kolem Tumpacha stále tak nevy-
zpytatelně bloumalo, jako by nevědělo, co si počít se svou právě 
nabytou svobodou. Celý život v úzké kleci… A teď…? 

 
Pánbíček se ovšem ustrnul i nad nebohým svým výtvo-

rem vepřovým a jeho tíživé dilema rozřešil, nabídnuv mu 
konečně dostatečně pádný popud k jednání, když odkudsi 
z chodeb tam za ohybem se ozval velmi osobitý pronikavý zvuk. 
Smích. Ostrý, řezavý, škodolibý. Ne blízko, ale jistě ne daleko. A 
prase, zaujato jím očividně velmi, dalo se do pohybu. 

Druhý kňour, všimnuv si, že jeho mnohem větší druh mizí 
do tmy, nelenil a mlaskaje stále, vydal se za ním. 

Smích se ozval znovu. 
A záhy po něm z téhož směru jisté, pohříchu neslušné lá-

teření. – Zřetelné dost, aby se Tumpach rozzářil. „Vildo! Pojď 
rychle! Musíme tamtudy!“ 
 
 
 

35 
 
 „No to mne podrž,“ řičel Květina smíchy, „ten má tu hubu 
oteklou jako hroch! Hi, hi, hi, hííí.“ Smál se nepřirozeně vyso-
kým ženským smíchem; pranic se nekontroloval, očividně byl ve 
svém živlu. „Dej mu ještě jednu a já mu pak to jeho kyklopské 
oko vyloupnu prstem, ať mu v tom opuchlém šupáckém ksychtě 
dále nepřekáží a nehyzdí ho! Asymetrie je přece neestetická, jak 
věděl už Platón. Hi, hi!“ 
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 „Parchanti zkurvený!“ křičel Frnda se zkrvavělou tváří. 
„Počkejte, až… Uch!“ – Hrabě jej znovu kopl do tváře. 
 „A co nám povíš teď, ty mrzáku jeden?!“ zachechtal se 
Květina. Nelenil a i on Frndu zvesela kopl do obličeje. 
 „Kurvy! Kurvy zasraný!!!“ řval Frnda s – nejen – přeraže-
ným nosem. „Zbabělý děvky s povislejma prdelema! – Uch!“ 
Znova to schytal.  
 Lepek s rozbitou hlavou bezvládně ležel vedle. Jemu sta-
čily dvě rány a přestala být zábava – upadl do bezvědomí. To 
Frnda měl výdrž větší. Možná proto, že místo do kebule kopali 
ho ti dva do tváří, do brady a do nosu. 
 Hrot je na řadě. Prásk! 

„Ááááh, tak to se povedlo!“ vřískl Květina bezmála nepří-
četně. „Jak mu ta huba pukla! Hi, hi, hííííí! No to je gól.“ 
 „Jako za války, co říkáš?“ usmál se Hrot na svého přítele. 
„Škoda, že jsme si nevzali nůž: mohli jsme mu ještě stáhnout 
z ksychtu kůži a pak mu do něj naflusat, jako jsme to tehdy lec-
komu dělávali.“    
 „Hi, hi, hi, to teda jo, to bývala sranda!“ 
 Poslední ranou se Frnda zdál být napůl omráčen. Z jeho 
bezděčně otevřených úst vytékala krev zahuštěná mnoha zuby. 

„Dáme mu chvíli, ať se sebere,“ navrhl Hrot. „Takhle by 
z toho už moc neměl. A co ten druhý? Zdá se, že se probírá. 
Zkus ho proplesknout, třeba s ním ještě něco bude!“ 
 „K službám, hrabě,“ odporně se zašklebil Květina, „ale 
neříkals, že je nesmíme zabít? Myslím, že už jim k tomu moc 
nechybí.“ 
 „Máš pravdu. Ale jsem nějak v ráži. Nejradši bych je 
opravdu dodělal. – Podívej, něco mě napadlo. Necháme už na 
pokoji ty jejich roztlučené huby a zkusíme se jim věnovat odji-
nud. Jaké místo bys navrhoval, příteli? A jaký způsob? Abychom 
se co nejlépe pobavili jejich bolestí i bezmocí a uspokojili se po-
citem vlastní absolutní dominance!“ 
 „Nu, mám-li se vyslovit bez delšího rozmýšlení, osobně 
bych volil –“ Tu Květina ztuhne uprostřed řeči. Stojí čelem ode 
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dveří, tudíž nemůže zahlédnout tu hrůzu přímo. Leč stačí, co 
vidí před sebou: nevysvětlitelný obrovský stín a těsně nad ním 
k němu přivrácenou a dosud osvícenou tvář Hrotovu – jeho ja-
koby kouzlem proměněný výraz! Bělobu takovou, že by se 
v něm krve nedořezal jistě ani pitevní pilkou. A i kdyby kancléř 
neviděl vůbec nic, přece stačilo, co cítil. Přítomnost čehosi ob-
rovského bezprostředně za svými zády.  
 Pak se jej to dotklo. Otřelo se mu to o zadní stranu 
stehna. Napřed jemně; téměř hravě; láskyplně a laskajícně. Pak 
silněji. A pak mu to překouslo nohu v koleni. Muselo to jít lehko, 
neb kolena mu tehdy náramně změkla. Strašlivě zařval a svalil 
se mezi oba mrzáčky. Hrot celé děsivé představení pozoroval 
z kouta. Tam stál, ani se nepohnul, ani nedutal. 
 Horečně rozmýšlel, nedokázal-li by prase zaměstnané 
trháním Květinova teploučkého masa (který toho času velmi 
vřískal a nepěkně sebou škubal), obejít z boku a prchnout 
dveřmi, jež za sebou tak neprozřetelně nezavřeli, aby konečně 
toto opomenutí napravil. 
 Rozhodl se střelhbitě. Hnán strachem o život vrhl se 
vpřed. Rychlý a mrštný. Nabit nebývalou silou! Hop! Obratně 
proskočil kolem obrovského štětinatého hřbetu a… – smolař! – 
to vše jen proto, aby vběhl druhému praseti přímo do cesty. 
Ostré kly se mu zaryly do slabin a on zaúpěl libovým altem á la 
Farinelli. Kňour si ho povalil, párkrát ho prackami otočil po pod-
laze, a teprve pak se s chutí zakousl. Zálibně mu urval pořádný 
kus bůčku a atmosféra už tak dost hustá, obohatila se o svěží 
van čerstvě vyhřezlých vnitřností.       

„Juchůůů!“ ozvalo se náhle ode dveří. „Jsou to oni! Moji 
kamarádi!“ 
  „Šmarjá, pojď odsud!“ nabádal rozechvělý Vilda. „Než 
nás ty monstra sežerou!“ 
 Tumpach prasátek nic nedbal. „Pojď mi pomoct, Vildo. 
Musíme je vodháknout od zdi; sou tam připoutaný, jako si byl 
ty; pamatuješ? – Vysvobodíme je a pak půjdem všichni pěkně 
domů,“ pravil bezdomovec. 
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 „Do hajžlu!“ šišlal Frnda vymlácenou a polámanou hubou, 
„já šnad vidim pšížlak. No to mě posel!“  

„Kurňa, dyť já to řikal!“ smál se Lepek, krátkou chvíli již 
opět při vědomí. „Já to, do prdele, řikal!!! Ha, há, kluk jeden 
ušatá, vylízaná! To je ale pašák!“ 

Tumpach měl radost, že ho kamarádi tak rádi vidí. První-
ho odhákl Lepka, neboť ten byl blíž. Sklonil se, aby mu pomohl 
vstát na jeho jedinou nohu, když tehdy se tam nečekaně objevil 
Vilda: „Já mu pomůžu. Zatím osvoboď toho druhého! Musíme 
odsud hned vypadnout!“ 

„Doblá pláce, Tumpašášku!“ uznale žvatlal Frnda, zatímco 
Tumpach k němu bezstarostně přecházel mezi spokojeně svačí-
cími prasaty a jejich nespokojeně svačenými oběťmi. „Ty 
plasata si puštil sám? – Pašák, pašák! Helnajs, já tě ale podce-
nil!!! Plomiň, kámo! Kulva, plomiň mi to!“ 

„To je dobrý, Frndo,“ odvětil Tumpach. Jsa však citlivým 
hochem, slzy měl na krajíčku, jak ho to dojalo. Málokdy mu totiž 
kamarádi řekli, že je pašák. To spíše mu říkali: … – nuže, ten 
výčet si odpustíme.         

Tumpach Frndu obratně odpoutal a pomohl mu na nohy. 
A třebaže ten jich měl dvakrát více než kolega Lepek, přece ho 
musel Tumpach notně podpírat. Ne ani tak kvůli kotníkům svá-
zaným řetězem, jako spíš pro ztuhlost způsobenou dlouhým 
ležením a zbitost způsobenou zlými lidmi (byť mimo dobro a 
zlo). 

„Sebel tu svítilnu, Tumpašášku!“ mlaskl Frnda, než opus-
tili celu. „Bude se hodit.“ 

Všichni čtyři se pozvolna vybelhali ven. Pomáhali si na-
vzájem, jak jen to šlo. Nakonec Tumpach na Frndův povel 
zabouchl dveře a spustil závoru. To jistě aby čuníci nebyli při 
jídle rušeni. 

Brzy se odkudsi vylíhne prasáček třetí – o poznání menší 
a roztomilejší než oni dva strašliví. Cestou se motá Tumpachovi 
pod nohama. 
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„Vono si mě to prasátko voblíbilo,“ usmívá se náš kreté-
nek, jenž má, podpíraje Lepka, už tak dost nejistý krok. 

„Nejladši bych ho hned na místě sežlal,“ praví Frnda, 
když v onom čuníkovi spolehlivě rozpoznal jejich starého zná-
mého. „Mália panenko splavedlivá! Já mám ale hlad!“ 

„Che! Kamaráde!“ poví mu Lepek nevesele. „S tak vymlá-
cenou držkou by sis z něho pochutnal leda na sádle.“ 

„Nu co? Dyť i to by bylo dost! Hm, takový škvažený šád-
líško! Hmm, hmm.“ 

„Nech toho, ty prevíte, než mi začne škrundat v břiše!“ 
Svítili si pochodní i lihovou lampou a třebaže vskutku ne-

tušili, kam je jejich chabé krůčky zavedou, radoval se aspoň 
Vilém, že narazil na veselou kopu s tak zdravým a tuhým kořín-
kem. 
 
 

36 
 
 „Máte to, kolego?“ tázal se Hadmund svého bratra, toho 
času se hrabajícího v jedné z přihrádek veliké skříně.  
 „Zatím ne, pane Kvasi. – Oj, kam jsme to jen dali?“ 
 Hledal záznamy ze sezení s Vilémem Kuřátkem. 
 „Inu, snad jsme je nedbali uložit zvlášť pečlivě, když na 
nich není nic význačného…“  
 Hugo však, uslyšev to, strašně se vyděsil: „Úleva 
z pečlivosti, pánové?! Snad nedbalost?!!!! – To mi prosím vy-
světlete, než se mi udělá zle!“ Po čas práce ostatních odpočíval 
Hugo na židličce v rohu. Seděl tam jako dokonalý ťulpas. 
Vzpřímeně jak podle pravítka, kolínka u sebe, buclaté ručičky 
položeny na nich, kabela v klíně a klobouček přes ni. 
 „I jistěže vysvětlíme, nejmilejší Hugo,“ uvolil se Hadmund 
přátelsky, načež s ostrovtipem sobě vlastním pravil: „O nedba-
lost v pravém slova smyslu se jedná jen tehdy, opomene-li 
člověk něco, co je opomenutí nikoli-hodno. Bezvýznamné věci 
jsou však navýsost opomenutíhodny. Zkrátka: zachová-li se člo-
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věk nepečlivě k tomu, co si žádnou pečlivost nezasluhuje, neza-
choval se vlastně vůbec nepečlivě, a nelze ani v nejmenším 
tvrdit, že vykázal jakékoli lajdáctví.“ 
 Jörge doplnil: „Věřte nám, milý Hugo, že záznam, jenž 
uchovává páně Kuřátkovy plytké, fádní, všední, ba převšední a 
zoufale ordinérní názory, či přesněji: slaboučké, žouželné, ma-
mlucké názorečky – si nezaslouží pražádné pečlivosti; ten není 
hoden žádné pozornosti, žádného zájmu! – A naopak, čeho je 
hoden? – Jak naznačil bratr: právě každého opomenutí a nej-
vyššího nezájmu! – Nicméně já bych byl důslednější… Pravím, 
že taková bezduchá šupárna – s prominutím – není hodna vů-
bec a naprosto ničeho! Ona ušmudlaná chamradnost a šedá, ba 
nejšedší!, průměrnost si nezaslouží ani opomenutí z naší strany! 
Ani náš nezájem! – Teď si ale říkám,“ dodal trochu zmateně, 
„proč o ní vůbec mluvíme?!“ 
 Pan Pecka, jenž celou promluvu vyslechl (jsa přitom poli-
chocen, že bratři argumentovali podobně, jako on prve o 
Brunovi), se velmi rozveselil: „Vidíte v tom ten úžasný paradox, 
přátelé?! Jak excelentně komické! — Ač cíl naší práce je hoden 
veškerého zájmu a veškeré snahy, jaké jen člověk bude kdy 
schopen, přece však… – pohleďte! – chceme-li jej skutečně do-
sáhnout, musíme se ponejvíce zabývat právě tím, co je – o sobě 
vzato – každého, třeba i toho nejmenšího! zájmu naprosto ne-
hodno! Cesta k nejvyšší a završené costi vede, jak vidno, 
bezpočtem dílčích nic!“ 

Pak se charismaticky usmál a řekl: „Nehodlám to nijak 
zobecňovat, transcendentalizovat, ontologizovat, hypostazovat – 
či co jiného bylo by s tím ještě možno po způsobu filosofickém… 
– a pouštět se tak do zbytečných metafyzických spekulací, přá-
telé, třebaže se to tu nabízí; ne, nebojte se! – Řeknu už jen 
jediné. A to pak nikoli proto, abych samoúčelně usvědčil bratry 
z omylu; nýbrž mnohem spíše, abych milého kolegu Jörgeho 
vyvázal z moci jakýchsi pochyb či zmatků, jež ho jakoby svými 
žahavými chapadly sevřely; a zdá se, že ne a ne jej pustit…“ 
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„Sami to asi vskutku nehodlají udělat,“ uznal Jörge. „A 
zmítám-li se v nich vším přirozeným vzdorem, pouze víc a víc se 
do nich zaplétám. Věru, pomoc bych neodmítl.“ 

„Nebude to těžké,“ přikývl Pecka. „Myslím, že postačí 
jednoduché rozlišení, abychom se veškerého zmatku zbavili a 
abychom tuhle příšeru zahnali do hlubin, kam patří. Uvidíte, 
kterak Aquinatovo typické dupliciter opět oslaví svůj triumf! Ha-
ha. Ehm, dobrá… – Abyste rozuměli, jsou totiž, dle mého, 
nejméně dva způsoby, jak se kteroukoli věcí zabýváme, milí přá-
telé. – Buď se lze zabývat věcí kvůli ní samé, nebo kvůli jiné. 
Maje ji tak buď za účel či za prostředek. A pak se naše aporie 
lehko řeší: třebaže totiž sami o sobě jsou mnohé naše pokusné 
objekty27 i jejich řeči a činy naprosto nehodné jakéhokoli zájmu, 
přece však z hlediska vyššího cíle – totiž eventuálního naprosté-
ho vyhlazení jejich –, nepostrádá již významu zabývání se jimi, 
nakolik jen k němu toto přispěti as může.“ 

„Taková dikce!“ zvolal s úsměvem Hadmund. „Vy jste ješ-
tě poeta, pane Pecko!“  

„Doufám, že ne,“ pravil suše. „Básníci jsou měkké duše.“ 
Hugo se zamračil: „Platí-li ovšem, jak právě ukázáno, pa-

ne Pecko, že zabývat se hledaným dokumentem smysl má, pak 
se Hadmundova původní odpověď na mou otázku jeví být čirým 
sofismatem. – Byť si samozřejmě nemyslím, ctěný příteli,“ – 
pokynul Kvasovi, – „že jste je upředl úmyslně, abyste mne fa-
lešně uchlácholil. Chápu, že šlo o pouhý omyl plynoucí 
z nevyjasněnosti pojmů; typ omylu, jehož se bohužel i já – Bůh 
mi odpusť – tu a tam dopustím. Dobrá…“ A pak zpět k Peckovi 
s hrůzyplným výrazem v pitoreskní tvářince: „Ale v konečném 

                                                 
27 Proč pan Pecka řekl mnohé a nikoli veškeré? Je to snad tak, že některý ze 
zbytečných by přece jen mohl být čímsi pozoruhodný? – Ale nikoli! Zhluboka 

nikoli! Pan Pecka tu pochopitelně naráží pouze na tu skutečnost, že ne 
všechny jejich pokusné objekty byly zbytečnými lidmi. Jak čtenář jistě již 

pochopil, vakcínu museli testovat nejen na těch, které má zahubit, nýbrž i na 

oněch, které zahubit právě nemá (což nemění nic na tom, že po pokusu vy-
šedším ke všeobecné spokojenosti museli být beztak zneškodněni). 
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důsledku, pane Pecko, znamená to tedy, že pánové se vskutku 
dopustili nedbalosti?!! – !!! – !!! – !!!“ 

Čekaje na odpověď, pln děsu a obav z ní, zimničně se 
třásl. Vyňal z aktovky utěrku na krční pot a třel si s ní svůj tuč-
ňácký krček, třebaže ten se mu nepotil, když naopak obludně 
schl. 

„Nerad to říkám,“ řekl to Pecka, „ale pokud onen spis 
opravdu zařadili špatně…“ 

„Kdepak!“ přerušil jej náhle Jörge. „Žádná ledabylost ani 
nedbalost, přátelé; buďte prosím v klidu. Tady ho mám! Vše je 
v pořádku. Pouze se ty papíry trochu přilepily k sobě.“ 

Hugo si nehorázně notně oddechl. 
„Výborně, pane Kvasi!“ zhodnotil bratrův výkon Had-

mund. „Tedy my již máme všechno. – Páni doktoři?“ 
„Dávno připraveni,“ odpověděl Eso. 
„Nu, v tom případě nám nic nebrání, abychom se přesu-

nuli k laboratořím.“ 
„Ale kde jsou hrabě s kancléřem?“ staral se Bradov. „Ta-

ková doba…“ 
„Však pánové jistě vědí, co dělají. – Dávno nejsou dětmi, 

že?“ decentně zažertoval Pecka. „Snad, že našli v některé z cel 
jakési rozptýlení…“ 

„Něco takového by ovšem dětinské bylo!“ odfrkl profesor, 
nejsa hrátkám, na něž Pecka patrně narážel, ani příliš málo na-
kloněn. 

„Dětinské schvaluji. Pouze dětské ze srdce nenávidím,“ 
odtušil Pecka temně. 

Chvíle ticha.  
Pánové se dávno poučili, které Peckovy promluvy lépe 

nechat bez komentáře. Na bonmoty tohoto typu rád reagovával 
pouze Hugo, případně ještě Kocour. Z obou však: tento nepří-
tomen tělesně, onen jaksi duševně – náhle zas do sebe 
nezvykle zahloubán. 

„Navrhuji tedy odebrat se do laboratoře. Pánové se záhy 
jistě připojí.“ 
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37 
 
 „Kulva, to vám žikám, chlapci – tohleto někdo eště dost 
šeledně vodsele!“ 
 Krátce nato, co si jakýmsi madlem na řetězu otevřeli vý-
chod ze sklepení a posilnili se výtečným vínkem, jež je hned za 
dveřmi čekalo, stoupají naši čtyři hrdinové po točitých schodech. 
Tumpach s Vilémem podpírají z obou stran Lepka, zatímco Frn-
dovi slouží za opěrku veliká palice, co objevil dole mezi sudy. 
Snad by si tu čtenář pomyslil, že s jedinou rukou se mu musí 
ten veliký mlat držet jen velice těžko. Leč omyl! Neboť od té 
doby, co Frnda o jednu paži přišel, tu jako by se všecka její síla 
soustředila v oné druhé, osamělé. „V jednotě je síla“, říkával 
Frnda žertem. Jednotou tu myslel pochopitelně jedinost. Tak 
hrubé nerozlišování pojmů by mu pan Pecka jistě vytkl. – Ostat-
ně, naši mrzáčci mají zas mnoho, co by rádi vytkli jemu. 
Třebaže netušili ještě, o koho konkrétně se jedná. Zřejmě i pro-
to byli odhodláni brutálně zpacifikovat každého, kdo se jen do 
cesty namane. 
 Jakýsi bezvýrazný lokaj nahoře při vrcholu schodiště, byl 
prvním z takto nešťastných. Stál tam jako socha, čekaje posluš-
ně, hledě před sebe a nevnímaje víc, než k případné službě 
nutno. Snad proto zareagoval příliš pozdě. Ještě než stačil plně 
pocítit děsuplné překvapení, křus! a lebka mu pukla. Sesul se 
podél zdi, aby na ní utkvěla jeho krev a výtoky mozkové. 
 „Hýml, ty máš postřeh, Frndo,“ uznale se diví Lepek, „já 
ani nepoznal, že tu stojí živej člověk. Měl jsem ho za nějakou 
pitomou vokrasnou sochu.“ 
 „Netlap se, kámo. Dyť už máš víc než napůl plavdu: živej 
člověk to už nejni, a taky už fakt nestojí. A voklasnej zas von 
teďka je… To teda jo. Akolát že takovym docela avantgaldnim 
způsobem. Che, ché, chéé…“ 
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 Belhají se chodbou s vysokým stropem. Podlahu vystýlá 
hustý červený kobereček.  
 „Hernajz!“ posteskne si Lepek. „V každý takovýhle chod-
bě maji bejt rytířský brnění a hromady zbraní – mohli jsme se 
ozbrojit… Ale tady nic! Jakej hňup bez kouska vkusu to tu, u píči 
svatý, zařizoval!!!“ 
 „Já ne,“ brání se Tumpach automaticky, „já to nebyl.“ 
 „Se ví, kámo,“ odpoví mu namísto Lepka Frnda. „O tobě 
tu žeč nejni. Ty šeš dneška hldina! I když naplosto nechápu, jak 
se ti něco takovýho mohlo podažit. Vo tom nám eště budeš 
muset povědět. – Nebo, ehm, no…, nebo ladši ne!!! – Ale víš 
co? Až se vocaď vyhlabem, seženem ti cuklovou vatu a pál móc 
doblých bonbónů.“ 
 „Jééé! Žůžo! Juchůůů!“ 
 „Moc tu neřvi, ty pakoni. Kdoví, kdo všechno nás může 
slyšet.“ 
 „Zžejmě sme v ňákym zkulvenym zámešku,“ hodnotí si-
tuaci Frnda. „Nu, dvou zámeckých zmldů už jsme se zbavili…“ 
 „Tří,“ pípne nesměle pan Kuřátko. 
 „Toho šmudlu u schodů nepočítám.“ 
 „Já také ne. Ale ještě jeden se válí v cele, odkud mne 
kamarád Tumpach vysvobodil. Nějakej Bruno, jak vím 
z dřívějška. Velikej a silnej chlap.“ 
 „Teď už mltvej?“ 
 „Vlastně nevím. Možná že ne…“ 
 „Hmm, to neva. Dyžtak ho doděláme pozdějc. – Takže 
znova: tží zmldů už sme se zbavili. Počítám ale, že budou nej-
míň další tži.“ 
 Lepek souhlasí: „Zaslechli jsme tehdy z cely hlasy dvou 
hošánků – a podle všeho jiných, než byli ti dva zmetci tam. 
Tihle pak mluvili o komsi dalším, o nějakém Peckovi. Myslím, že 
jeden oslovoval toho druhého pane Kvasi…“ 
 „Bratři Kvasové – dvojčata,“ přisvědčí Kuřátko. „Už jsem 
s nimi měl tu čest; větší hajzly jsem jaktěživ nepotkal! A máte 
pravdu, ti dva tam ve vaší cele, to nebyli oni. Kvasy bych poznal 
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hned – syčáci jedni! Na ty jejich prolhané škleby nikdy v životě 
nezapomenu! A jak povýšeně se mnou mluvili! Jako bych byl 
v porovnání s nimi bezvýznamná hnida, naprostá nula, čiré nic!“ 
 „Hmm. Pžinejmenšim teda zbývají ještě tichle dva Kvásci 
a jakejsi ten Pecka. Jestli sou zlovna všichni pžítomni, samožže-
jmě.“  
   „Takže víme, že musíme být dost opatrný,“ smrkne Ku-
řátko. „Až odsud budeme utíkat, musíme…“ 
 „Prrr, hochu!“ brzdí jej Lepek. „Já vocaď nepadám dřív, 
dokud nejmíň tihle tři nechcípnou. A nejlépe v pořádných boles-
tech.“ 
 „Jasně! Nic jinýho nepžipadá v úvahu!“ 
 „Ale dyť jsme spoutaný!“ děsí se Kuřátko, „a máme jen 
tuhle palici! A…“ 
 „Neplaš se, kámo. Nějak se to už udělá. Hlavně klid; a cíl 
stále na mysli!“ 
 „Přesně tak,“ směje se Lepek. „Smrt těch prazmrdů je od 
teď naším osobním posláním!“ 
 „Ale cožpak toho násilí nebylo už dost?!“ vyhrkne Kuřátko 
plačtivě. 
 „Plavda, hošo. Nebylo. – Násilí si žádá další násilí – jed-
noduchej plincip –, a tak: násilí není nikdy dost!“  
 
 

38 
 
 „Nuže, pánové. Jelikož ten smrdutý sluha se stále nedo-
stavil, musíme si schránu s pokusnými objekty otevřít sami. Pak 
bude vhodné oba objekty důkladně zbít za pomoci, přinejmen-
ším, mé tvrdé hole, aby nebyli po cestě k laboratoři schopni 
klást žádný významnější odpor… – Je to takto sice nepatrně 
komplikovanější, chybí-li ten silný mezek; ale vidíte? Přece si 
poradíme! Tudíž on opravdu je zbytečný. – Nuže, navrhuji, aby 
tu závoru zdvihl váš učeň, milý doktore. Nejste-li proti…“ 
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 „Beze všeho. Hej, kluku! Sem, ty líná kůže! Mrskej sebou, 
než tě zmrskám!“ 
 „Přátelé – ty zvuky tam zevnitř… Jaksi podezřelé. Nemys-
líte?“ nadhodil Bradov potichu. 
 Nikdo toho ovšem nedbal a kuriózní výrostek se přibelhal 
ke dveřím, aby podle pokynu nadzdvihl závoru. 
 „Jakési mlaskání… Jako kdyby chrochtání,“ rozvažoval 
Bradov na půl úst a instinktivně ode dveří couval. 
 Závora odpadla. Hoch sáhl po rukojeti dveří, že je otevře, 
když tu se rozletěly pod strašným náporem a neduživého hocha 
to přirazilo ke stěně. – Křup!  
 „Ááááh!“ zařval doktor Eso, kterému se v následujícím 
okamžiku  zabodly do břicha ostré kančí kly. „Áh! Zvíře špinavé 
– neprodleně toho zanech! Nemáš právo napadnout pána tvor-
stva! Slyšíš?!“ – zuřivě tahal kňoura za uši – „Mrzký živočichu! 
Pitomý čtvernožče! Efemérní savče! Měl by ses plazit před mý-
ma nohama!!! Měl bys…!!! Uh, to bolí… Taková 
nespravedlnost!“ A střeva mu vypadla na podlahu.  
 „Doporučuji se vzdálit,“ pravil Pecka paralelně k Esovu 
exaltovanému proslovu, „a to co možná nejrychleji.“ 
 „Rozumný návrh,“ přisvědčil Hadmund, již za běhu. 
 Jörge: „Jistě bude lépe prodiskutovat tuto komplikaci, až 
se vzdálíme z jejího dosahu.“ 
 „Její dosah lze ovšem těžko odhadovat,“ problematizoval 
Pecka podle svého zvyku. „A nevíme-li přesně, k čemu tu vlast-
ně došlo, jak poznáme, jsme-li již z dosahu? Než budeme moci 
tuto věc promýšlet, byli bychom potřebovali mít ji již promyšle-
nu – hnusný paradox!“ 
 „Váš realismus mne občas děsí, kolego,“ funěl Bradov. 
Ten stařík uháněl kupodivu náramně dobře. Dokonce Pecku 
předběhl. 
 Naopak Hugo. Chudáček panáček s krátkýma nohama! 
 Jedno z prasat se pustilo za nimi. Nebylo rychlé, nebylo 
pomalé; hrozivě střednětempé, řeklo by se nejlépe (i nejhůře). 
 Hrozivě pak zvláště, co se našeho Huga týče. 
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 „Pospěšte, příteli!“ otáčí se na něho Pecka. „Je jen kou-
sek za vámi!“ 
 Hugo, rudý až za ušima, zalit potem od hlavy k patě, sté-
ná námahou. A přece ne a ne vzdálenost mezi sebou a 
prasetem alespoň o píď natáhnout! Naopak: ta se pomaličku 
zkracuje. 
 „Obyčejné tupé prase proti člověku jako jsem já?!“ hřímá 
Hugo funivě. „Jak burleskně groteskní! Co asi myslí, že proti 
mně zmůže?!“ 
  „Domnívám se, že to prase si nic nemyslí,“ odvětí Pecka. 
„Pouze hodlá trhat a žrát. Tak je to prosté…“ 
 Hugo se za běhu horečně přehrabuje ve své brašničce. – 
Jistě má užuž mezi buclatými prstíky něco, čím by si pomohl… 
Leč snad proto, že se mu prstíčky tak třesou… Snad proto, že 
veškerý obsah taštičky poskakuje… Snad z důvodů jakýchkoli 
jiných… Hugo to zkrátka ne a ne vylovit! A prase mu zatím dý-
chá na paty. 
 Hugo už cítí pach zahnívajícího masa vanoucí z široce 
rozevřené mordy. „Tohle si někdo zodpoví!“ vříská. „Já to jen 
tak nenechám!!!“ 

Ach, tenhle Hugo, panďuláček nešťastný!  
V následujícím okamžiku určitě podlehne! 
– !!! – 
Pecka se na moment zastaví, bleskurychle zamíří svou 

holí a tu z ní prudce vylétá dobré dvě stopy dlouhá a jako šídlo 
ostrá harpuna. 

Postmoderní slitina se zabodne mezi štětinaté rameno a 
krk na více jak polovinu své délky, zvíře v mohutné křeči klopýt-
ne, vychýlí se a narazí do stěny. Strašlivá rána! Až se celé 
sklepení otřásá. 

„Máte to u mne, příteli,“ úlevně zafuní Hugo, nepřestáva-
je utíkat. Zaklapne zas svou brašničku. 

„To nestojí za řeč, nejmilejší Hugo. I především ze srdce 
doufám, že do situace, kdy bych oplacení něčeho takového oce-
nil, se nikdy nedostaneme.“ 
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„Doufám kvůli vám v totéž, ačkoli jeden nikdy neví.“  
Pak radši zmlkne. Šetří si dech. Ač je gigantické prase 

z honu vyřazeno, nejisto, zda nadobro. 
Naštěstí k východu není daleko. Bradov, jenž k madlu do-

razil jako první, již za něj tahá.  
„Jsme zachráněni! Díky bohu!“ spíná ručičky Hugo, za-

tímco se dveře otevírají. 
„Děkujete bohu?!“ šklebí se Kvas škaredě. „Jaký ten na 

tom má podíl? Pokud nějaký, pak jistě má prsty v obojím – a 
když nás do toho srabu tak škodolibě dostal, proč mu děkovat, 
že nás zas vytáhl? Absurdní!“ 

„Nechytejte mne za slovo, milý Hadmunde. ‚Díky bohu!‘ 
je prázdná fráze. Boha tím vzývám stejně málo, jako si napří-
klad frází ‚Vlez mně do řitě!‘ člověk vyprošuje, aby mu právě 
toto bylo učiněno.“ 

„Poněkud ostřeji řečeno,“ zasmál se Pecka. „Za to však 
velmi trefně.“ 

Dveře se konečně otevřou a pánové se jimi jako o překot 
cpou ven. 

Teprve v bezpečí na ně zplna dopadá únava. Ztěžka od-
dechují, opírají se rukama o kolena či zády o hrazení sudů. 

„Divím se, že ta prasata jsou tak hladová,“ vydechuje 
Jörge trhaně. „Vždyť včera dostala tak vydatný nášup! Plný vo-
zík pochutin – sotva se jim to do klece vůbec vešlo! 
Neuvěřitelné… taková bestiální žravost!“ 

„S jídlem roste chuť, říká se,“ pokrčí rameny Pecka. „Ne-
bo jim dětičky nechutnaly. Nedivil bych se; také bych do úst 
nevzal něco tak odporného! – Avšak tím se nezaobírejme. Spíše 
mi vrtá hlavou, jak se ti kňouři dostali z klece, a kde zůstal hra-
bě s kancléřem. – Souvisí to s nimi nějak?“ 

„Zbývá jen doufat, že je nepotkal stejný osud jako nebo-
hého kolegu doktora,“ vzdychl Bradov. „Byl to cynik, ale tohle si 
nezasloužil.“ 

Jörge se zachmuřil: „Co se týká našich dvou přátel… 
Ehm, nejsem si jist, co jsem uvnitř té kobky vlastně zahlédl, ale 
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mám dojem, že… – Ne, nikoli! Nebudu zbytečně malovat čerta 
na zeď! Vlastně nevím nic jistého. Kdoví, co jsem v té tmě 
vlastně viděl…“ 

„Jisté je jen,“ vypočítával Pecka, „že tam ona prasata, ať 
už uvnitř dělala cokoli, musel někdo zavřít.“ 

„Vím, co tam dělala,“ ušklíbl se profesor nevesele. „Slyšel 
jsem to mlaskání, chroupání a polykání. Slyšel jsem i tlumený 
pláč… Ach, proč jen jsem toho víc nedbal! Mohli jsme si to celé 
ušetřit – doktor by byl dosud naživu!“ 

„Z toho si nic nedělejte, kolego,“ chlácholil jej Pecka. 
„Vyšší lidé málokdy dbají té ubohé látky, jakou jim předestírají 
zrádné a matoucí smysly. Nevěřil jste svému sluchu a řídil jste 
se podle rozumu, který něco takového neuznal za pravděpo-
dobné. – Co na tom, že někdy se i rozum splete…? Smysly nás 
matou častěji.“ 

„Díky za snahu, pane Pecko, ale i přesto to pociťuji jako 
své veliké pochybení. Myslím, že kolegovu smrt si mohu směle 
vyčítat – kdybych jenom…“ 

„Co je to tamhle?!“ přeruší jeho litanii Hugo. 
Hadmund Kvas, stojící nejblíže místu, kam Hugův buclatý 

prstík ukazuje, hlásí: „Hrotova lihová lampička a vedle pocho-
deň; dosud horká.“   

„Nerozumím,“ mračí se Pecka. „Že by se vrátili nahoru? 
Ale proč by to tu takhle pohodili? A pohleďte: co to rozstříknuté 
víno? Někdo nedotáhl kohoutek…“ 

„Ledabylost!“ zaúpí Hugo. 
„Možná nejen to, příteli. – Když to člověk s přihlédnutím 

ke všem indiciím domyslí, lze se dokonce obávat, že dnes došlo 
k samotnému hrubiánství!“ 

„Obojí je výsadou lůzy! Ha! Tedy je to jasné: někdo 
z vězňů uprchl!“ 

„Snad bychom se měli vrátit k celám; situaci zkontrolovat 
a pokud možno stabilizovat,“ zvažoval Hadmund. „Což ovšem 
nemůžeme udělat, dokud tam straší ta prasata.“ 
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„Potřebujeme zbraně, pánové,“ pravil Pecka zcela věcně. 
– „Naštěstí víme, kde je hledat.“ 

„Počkejme raději na maršálka, ten si s tím jistě poradí 
nejsnáze,“ navrhl Hugo. Zdálo se to moudré; ač možná z něho 
mluvil spíše strach než rozmysl. 

Přesto měl Pecka námitku: „Cožpak ho chcete uvést do 
takového mumraje?! Chcete, aby první, čeho se u nás arcimar-
šál naděje, byla taková politováníhodná šlamastyka?! Co si pak 
o nás asi pomyslí? Kolik mu zbude chuti vytrvat s námi v paktu? 
– Ne, tohle já nechci riskovat. – Zjednáme si tu pořádek sami!  

A musíme to udělat co nejrychleji!“ 
 
 

39 
 
 „Mmmm, tady to voní. Ty uprděný slizáci se tu dneska asi 
móóóc pěkně nadlábli!“ 
 „Čumte na všechny ty tlofeje! To sou ale zkulvený snobi! 
Pche!“ 
 „Stůl dlouhej jako kráva! Doufám, že všechny ty židle 
nebyly obsazený. To bychom proti sobě měli pěknou armádu…“ 
 „I co? Dyť by to bylo jenom dobže! Čím víc pacholků po 
dnešku budu mít na svědomí, tim líp se mně pak bude usínat. 
Héé, hééé.“   

„Jémine! Pistolky! Ty sou asi na střílení. Podívejte kama-
rádi! Jůůů!“ 

„Hej! Nech to tam – ještě si ublížíš, ty volskej pinďoure!“ 
Tumpach svou všetečnou hnátku podle rozkazu stáhl a 

pustil Lepka před sebe. „A hovno!“ zasmál se on, uzřev tu krá-
su. Oči se mu rozsvítily. „Nebesa nám přejí, přátelé!“ 

„No jasně – kdo jinej než pánbů by nám moh pžichystat 
skžíňku plnou zblaní! He, hééé. Ale ale! Podívejme se… – Ty sou 
fakt klásný! – A ta váha! Jako pílko!“ 

„Divné, že to nezamkli,“ pravil Kuřátko střízlivěji. „Přitom 
ten zámek vypadá tak nedobytně…“ 
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„S tim si hlavu nelam, kamaráde. Radši čapni tuhle bou-
chačku a napěchuj jí olovem. Zdá se, že ani to nám nebude 
chybět; je ho tu požehnaně.“ 

„Éééé… Já ale neumím střílet!“ děsí se Kuřátko a pod no-
sem mu raší parádní nudle. „Smrk, smrk. A navíc nechci nikoho 
zabít!“ 

„Chceš teda aby zabili tebe?!!“ vyhrkne Frnda nevrle. 
„Pžipadá ti, že tu sme na dětskym tábože, pžítelíšku? Myslíš, že 
ty buzny si tě tam dole pžiplavili, aby se s tebou mohli něžně 
pomuchlovat, ošetžit ti pak kakáček lipovym listem a nakonec tě 
pustit na svobodu?! Nebo jak si to pžedstavuješ?!! – Tak sakla 
dlž hubu, že nechceš nikoho zabít a nekaž mi to nadšení, kulva, 
chlape jeden nezdálná! – Tumáš, nabij si jí! – A víš, co ti žek-
nu?! Asi se na to díváme každej jinak. Já totiž, když vemu 
tenhle zpíčenej kanón do luky, tak mám dojem, že konečně zas 
vo něco pude. – Jo, panenko Mália, je to tak! Vod války až do 
teďka sme, jak se mně teď zdá, spali. Jako polomltví, blouznící, 
unavený hovňouskové… Ani zaslaný mouše sme kžídýlko nezlá-
mali! – Ale teďka, kámo, jóóó: teďka se konečně zas cejtim 
plobuzenej a živej! A po dlouhym spánku si hodlám vymejt voči 
klví! Hé, hé, hééé. – Dáme si klvavou splchu a bude to ól-lajt, 
palťáci, – jak žikaj na Západě!“ 

„Seš sice nalitej,“ uchechtl se Lepek, „ale zdá se mně, že 
máš úplnou pravdu.“ Pažba cvakla, když Lepek pušku nabil ce-
loplášťovými protitankovými střelami.  

„Podařená lovecká puštička,“ liboval si. „Vodhaduju, že 
když timhle vezmeš jelena na komoru, urve mu to ještě palici 
s půlkou prdele navrch. – Mám nápad, hošci. Jelikož jsou tu ty 
bambitky tři a Frnda jistě nezvládne víc jak jednu – che, che – a 
Tumpach víc jak žádnou – che, che, chéé – a tady kolega Vilda 
střílet nechce, tak já budu mít dvě a vy dva beze zbraní mě 
ponesete na támhletej židli.“    

„Ustřelíme si napřed ty okovy?“ zeptal se Vilda. 
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„Hotovej kovboj, co?! – No, možná to nakonec nebude až 
tak hloupej nápad. Ale ploblém je, že jakmile vystželíme, plozla-
díme se. Já bych s tim eště poškal, hošo.“ 

„Máš recht,“ řekl druhý hlavní mrzáček. „A navrhuju se 
trochu ztišit. Utajení je strašně důležitý. To nejlíp věděl kapi-
tán.“ – S těmi slovy se spolu s Frndou zahleděli na Tumpacha, 
jenž měl toho času zaražen celý palec v nose.  

„Kéž by tu s námi byl jako kdysi,“ povzdechl si Lepek 
nostalgicky, nepouštěje oko z Tumpacha. „Nebál bych se niče-
ho. Ti pamrdi by dostali na prdel jako eště nikdy v životě – a 
taky naposled v životě!“ 

Pašák Tumpach si mezitím dokázal strčit druhý palec do 
druhé nosní dírky. Divže mu ten jeho rypák nepraskl. Tvářil se 
však nadmíru spokojeně. 

„Kamaráde,“ řekl mu Lepek tónem tak vážným, až to ne-
bohého moulu zarazilo, „kdyby ses tak mohl konečně probrat! 
Co bych za to jenom dal!“ 

Tumpach vůbec netušil, o co se jedná. Zhurta foukl 
ucpaným nosem a louplo mu v uších. – Celé naprosto zbytečné, 
leč aspoň bolestivé. 

„Nemel jako baba!“ okřikl Lepka Frnda. „Sám si žíkal, že 
Tumpach fult eště za něco stojí a měls lecht – je to fult náš hl-
dina… i když mu mozek neslouží! – A napžíklad teď se zdá, že je 
to úplně neskutečnej idiot a klavskej blb, což je ulčitě taky plav-
da... – Zklátka ale: Von nám pomoh dost! Teď je to na nás!“ 

Kuřátko najednou zbledl a naléhavě zašeptal: „Zdá se mi, 
že jsem z chodby něco zaslechl!“ 

„Mhmmm… Že by konečně?!“ – Frndova tvář potemněla 
odpudivým démonickým šklebem. 
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 „To ale musela být rána!“ mumlá Hugo po cestě chod-
bou; rozdrcená lebka nebohého lokaje, jejž skupina před pár 
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okamžiky minula, ne a ne vyzout se mu z hlavy. „Poctivá rána! 
Pečlivě mířená a očividně velmi dbalou silou provedená. – A 
přece se ten mozek rozstříkl tak nespořádaně! Ach, díky bohu, 
že jsem mu tu hlavu nerozmlátil já: to by mne věru mrzelo, 
kdybych si s tím dal takovou práci a tu by pak zhatil tak šlendri-
ánsky vystříknutý mozek!“ 
 „Vzal jste si dnes prášek, Hugo?“ zeptal se Hadmund sta-
rostlivě. 
 „Já přece neberu žádné prášky…“ 
 „Vskutku?“ podivil se Jörge. „Že bychom vám dosud žád-
né nepředepsali?“ 
 „Že bychom byli tak nedbalí?!“ dovolil si zažertovat Had-
mund.  
 Leč proti všemu očekávání, Hugo dokázal jeho popíchnutí 
zcela ignorovat. Snad proto, že se v duchu stále zabýval původ-
ním problémem: „Úder vedený shora. Očividně. A přitom ta 
hlava si dovolí puknout ze strany! Nu, kde to jsme?! Jak oblud-
ně neladný svět! Do nebes řvoucí indolence vůči nárokům 
klasického vkusu! – Ach, pane můj!“ 
 Hadmund s Jörgem si za jeho zády vyměňují významné 
pohledy.   
 Vpředu kráčí profesor Bradov. Hlavu skloněnou, i na jeho 
poměry až nezvykle nahrben. „Chudák kolega Eso,“ opakuje bez 
ustání. „Takový promarněný talent! Tomu bych snad ani nevěřil! 
Cožpak je to možné?! – Místo něho jsem to měl být já! Jistě! 
Kéž jen by tomu bylo tak! Vždyť je to celé moje chyba…“ 
 „Seberte se, příteli,“ položí mu Pecka ruku na rameno a 
povzbudivě stiskne. „Mluvíte iracionálně. Zřejmě vás onen inci-
dent poněkud šokoval. Nesuďte o ničem, jste-li v takovém 
stavu. Zhluboka dýchejte, očistěte mysl. Za chvíli se to zlepší, 
uvidíte.“ 
 „Díky, snad máte pravdu,“ a vezme za kliku. 
 Otevíraje dveře, chce směrem k Peckovi cosi dalšího pro-
hodit, když tu se v doprovodu ohlušujícího prásknutí jeho torzo 
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rozskočí vedví a ostatní gentlemany třísní nevábná směs krve a 
útrobních tekutin. 
 „Paláda!“ zavýskne kdosi zpoza dveří.  
 Dovnitř ovšem pánové nevidí. V mžiku se rozprchnou 
chodbou. 
 „Hurááá na zteč, hoši!“ řve Lepek a ze své židle nesené 
dvěma pobočníky posílá vpřed jednu kuli za druhou. Brzy jsou 
dveře na cimpr-campr, podivná skvadra se konečně vybelhá 
z místnosti a hrozivé kule sviští pádícím gentlemanům kolem 
hlav. 
 – Plesk! – Hadmundova paže odervaná od těla s celou 
lopatkou i kusem jeho dobrého srdce pleskne o zem; zbytek těla 
se za ní zpozdí o nepatrný zlomeček vteřiny. 
 „Jupí!“ jásá Tumpach. „Trefa, Lepku!“ 
 „Vy hnusné svině!!!“ zavřeští druhý Kvas k nepoznání 
změněným hlasem, prudkou piruetou se otočí na patě a jako 
skutečný berserk se žene střemhlav proti mrzáčkům. „Za tohle 
zaplatíte!!!“ 
 „Miř na koule, Frndo,“ radí Lepek nevzrušeně. „Ať se tro-
chu pobavíme…“ 
 – Lup! – A je to! 
 Společně s gentlemanským genitálem ovšem odskočily i 
obě nohy. 
 „Kulva, tyhle puštičky, to je fakt žůžo!“ libuje si úspěšný 
střelec. „Nic podobnýho jsem v luce nikdy neměl.“ 
 Jörge se po rukou doplazí dobré dva metry ve směru 
svého lítého útoku a teprve pak, zanechav za sebou výraznou 
stopu nikoli nepodobnou slině slimákově, konečně padne na 
hubu. Dýchá mělce. Záhy vůbec.     
 „Kam zmizeli ti vostatní? – Zatim měli z pekla štěstí. Ale 
ne na dlouho!“ 
 „Myslím, že byli dva,“ oznamuje Vilda. „A nejspíš vběhli 
do jedněch z těch dveří napravo.“  
 „Hohó, však si je ještě najdeme! – 

– Ól-lajt, palťáci – pžestželme konežně švé vokovy!“ 
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 „Tak tohle bylo vskutku o chlup, příteli,“ odfukuje Pecka 
spěchaje spolu s Hugem jednou z mnoha postranních chodeb 
zazšího křídla zámečku.  
 „Ani mi nemluvte!“ rudne Hugo. „Všiml jste si, jak teď 
vypadám?! Ustřelili mně z kloboučku jednu z mých květinek! 
Takhle přece nemohu mezi lidi!“ 
 „Není to tak hrozné, Hugo můj milý. Máte tam přece ješ-
tě jednu. – A koneckonců, připadá mi, že celý incident trochu 
marginalizujete. Myslím, že jsme pozbyli víc než příkrasu vašeho 
kloboučku.“ 
 „Ano. Těch hochů je také škoda. Byli velice milí; dost 
jsem si je za ta léta oblíbil. A slyšel jste, kolego? – dokonce mi 
chtěli předepsat nějaké prášky! Hm, budou mi chybět… – A má-
lem bych zapomněl – profesor Bradov! Tak veliký muž! Dříve 
jaksi vnitřně rozpolcen. Dnes však – pán mu buď milostiv – již i 
vnějšně. Jaká hrůza!“ 
 „Nu, alespoň je konec jeho trápení. Ostatně to byl on, 
kdo tolik tvrdil, že smrt je nejlepším řešením každého bolu. A 
život sám – ten mu byl bolem povýtce.“ 
 „Proč se tedy neusmrtil dříve a vlastní rukou? – Nebylo 
by to tak elegantnější?“ 
 „Snad i ano. Leč toho neučinil, neboť na to byl náš profe-
sor příliš malým sobcem. Kdyby takto myslil jen na sebe, pak by 
přece nestihl k onomu svrchovanému dobru pomoci ostatním!“ 
 „Míníte všem ostatním,“ ušklíbl se Hugo, zatímco jim vý-
střely ozývající se dost daleko z druhé části zámečku dávaly na 
srozuměnou, že z nejhoršího jsou již venku – ať už tamti střílí 
na cokoli. 
 „Jak to myslíte: všem?“ vrhl na něho Pecka postranní 
pohled. 
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 Hugo stiskl buclatým prstíčkem tlačítko skryté za zdob-
ným gobelínem, jež jim mělo otevřít tajný bezpečnostní tunel, a 
pokýval svou zarudlou hlavěnkou: „Měl jste mne celou dobu za 
hlupáka! – A máte mne zaň stále?!“  

Zakloniv svůj humoreskní krček, zkoumavě se zahleděl 
Peckovi do očí.  

Ony se však – naproti všemu očekávání – rozzářily 
upřímným veselím: „Víte tedy více, než jsem se domníval, že 
víte?! – Ach! Jistě ani netušíte, jak mne takové zjištění blaží! 
Váš důvtip mne snad nikdy nepřestane udivovat, pane Hugo! – 
Dobrá, promluvme si o tom…“ 
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 „Hojahoj, palťáci, zdá se, že jdem zcela splávně!“ zvolá 
pojednou Frnda, když skupinka spěchá uzavřenou galerií nad 
nádvořím zámečku. 
 „Jaks na to přišel, prosímtě?“ diví se Lepek ze své židle 
nesené Vildou a Tumpachem. Jemu se ona chodba – třebaže po 
jedné straně s okny skýtajícími výhled na nádvoří – nezdála 
zvlášť jiná než těch několik, jimiž proběhli dosud. 
 „Po čuchu, kámo!“ 
 „Jak můžeš ty mizery vyčmuchat, to mi teda neni jasný,“ 
ušklebuje se Lepek. „Jediný, co kromě Tumpachova neskuteč-
nýho smradu cejtim já, je nějakej vývárek nebo co…“ 
 „Dyť já taky nemluvil vo těch pacholcích, hošo, ale plávě 
žikám, že dem splávně, páč mám hlad jako plase. Vy snad ne?“ 
 „Já bych si dal bonbón,“ mlaskne Tumpach toužebně. 
 „To bude asi tam odtud,“ kyne Vilda bradou 
k podezřelým dveřím. „Tam by snad mohla být nějaká kuchy-
ně…“ 
 „Ól-lajt, hošci. Mlknem tam!“ Rozhodne Frnda a rozrazí 
dveře s rázností sobě vlastní. „Luce vzhůlu nebo… – a kulva!!!“ 
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 Sotva se stačil vyhnout jedné ráně obrovitého sekáčku na 
maso, tu sádelnatá fúrie útočí podruhé. 
 „Prašiví psi!“ řve ona sviňská žena. „Však sem vás cítila 
už zdálky! Ani libý odér polévky nepřebije ten váš zastydlý ho-
venní smrad! – Táhněte, odkud jste přišli! Pakáži hnusná!“ 
Ohání se sekáčkem prudce a šikovně – spíše však výhružně, než 
že by chtěla někomu skutečně ublížit. Leč Lepek to s ní tak dob-
ře nemyslí: – Prásk! Prásk! Prásk! – a korpulentní frau Helga 
hnedle připomíná spíše rozlitou krvavou polévku (takzvanou 
„prdelačku“) nežli dámu. 
 „Fuj, to je humus!“ stěžuje si Frnda. „Musels jí tak zžídit?! 
Teď to je všude! Mám to i na košili!“ 
 „Buď rád, že jsem zasáhl. Byla by tě rozsekala na kusy!“ 
 „Houby, já bych si poladil. S ženskejma já to náhodou 
umim!“ 
 „Ne tak jako já,“ mrkne Lepek čtveráckým okem. 
 Kuřátko ovšem celou scénu ne a ne strávit. „Vždyť to 
byla žena!“ běduje chudáček. „Křehká žena!!!“ 
 „A vo čem tu asi zlovna mluvíme, kámo?“ podiví se Frnda 
jeho rozpakům. 
 „Jen ho nechej! Zřejmě má vůči ženskejm nějaký hloupý 
předsudky. K těm městskej člověk přijde lehko. – Hm… O kolik 
lepší je náš život světoběžníků! No ne, kamarádi?“ 
 „Pěkně na hovno, abych plavdu žek; ale selu na to – teď 
si dám tu polívčičku!“ Načež Frnda vběhne do kuchyně. 
 „Mají tady cukrovou vatu nebo slona na provázku?“ 
 „Asi ne, hochu,“ musí Tumpacha zklamat Lepek. 
 „My nejsme na pouti??!“ 
 „Bohužel ne.“ 
 …  
 „Hele, tady je ještě jedna!“ hlásí Frnda zvnitřku nevelké, 
poměrně dusné místnosti vybavené mnoha hrnci, vařečkami, 
kredenci, sporáky.  
 Tumpach s Vildou přinesou Lepka dovnitř a jako hotové-
ho krále jej posadí před rozechvělou dívku krčící se v rohu za 
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jedním z velikých kredenců. Svou plavou hlavičku schovává me-
zi kolena, zpoza nichž se vyvalují dvě veliká a očividně přesmíru 
vyděšená očka. Dívka jako poupátko, snad sotva patnáctiletá. 
 „Neboj se, maličká,“ chlácholí ji Lepek. „My ti nic neudě-
láme…“ 
 „Ty na ní nemluv, páč ulčitě viděla, žes to byl ty, kdo loz-
štžílel tu kupu sádla! – Nech mě ať s ní plomluvím já, páč já 
sem hezkej chlap a docela vo sebe dbám…“ 
 Obešel Frndu a naklonil se k ní. Dívka zděšeně vyjekla, 
zatáhla hlavu docela a přikryla si ji třesoucíma se bílýma ručka-
ma. 
 „Vona se asi něčeho bojí!“ napadlo najednou Tumpacha, 
jenž se celou dobu zas nesmírně přemýšlivě škrábal v zadeční 
škvíře.  
 „Panečku, to je génius, tenhleten kluk! Jak von se všeho 
hned dovtípí, to nechává člověka stát s votevřenou hubou! – 
Ach jo…“ 

Usoudili, že dívku bude lépe nechat jejímu šoku a přesu-
nuli se k vonícímu kotlíku. 
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 Hugo s Peckou, kráčejíce mezitím bezpečnou podzemní 
chodbou a svítíce si záhadným kamenem, jejž Hugo vyhledal ve 
své bezedné brašničce, vedou vážný rozhovor. 
 „Až na pár maličkostí jste to prohlédl docela dobře, pane 
Hugo,“ reaguje pan Pecka na jakýsi Hugův předešlý proslov. 
„Vskutku naše vakcína nebyla ničím tak zázračným, jak si všich-
ni – tedy až na mne i oba doktory – myslili. Ona ovšem byla 
čímsi zázračnějším!“ 
 „Jistě,“ ušklíbl se Hugo. „Tak zázračná, že hubí nejen 
zbytečné lidi, nýbrž všechny lidi!“ 
 „Všichni lidé jsou zbyteční,“ uvedl Pecka věc na pravou 
míru. „Ale přesto kolego… Ani váš tak vysoký důvtip vám nedo-
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volil pochopit věc celou. Stále smýšlíte příliš malicherně – říkáte 
‚všechny lidi‘… a přitom –, nu… snad domyslíte sám.“ 
 „Hmm, bohužel, pane Pecko, není mi jasné, co míníte…“ 
 „Nezklamte mne, prosím! Přemýšlejte aspoň trochu!“ 
 „Nemám chuť přemýšlet, milý Pecko. Cloumají mnou totiž 
rozporuplné pocity – mrzí mne, že jste mne takovou dobu vodil 
za nos.“ 
 „Ale příteli! Byla to přece jenom taková hra: čekal jsem, 
než na to sám přijdete.“ 
 „A co kdybych na to do samého konce nepřišel?! Co kdy-
by vakcína byla vypuštěna a všichni do jednoho bychom umírali 
v těch strašných křečích?!“ 
 „Tehdy by vám jistě mnohé napověděl přinejmenším 
onen spokojený úsměv krabatící celou moji tvář odshora dolů i 
zleva doprava,“ ušklíbl se Pecka. 
 „Váš poslední úsměv…,“ kýval bradou Hugo. „A s ním 
poslední záškleb celého toho šupáckého a neodpustitelně pře-
ceněného lidství.“ 
 „Ach, a jsme zas u toho! Pouze celého lidství?! Vaše mi-
santropie vás příliš zaslepuje, člověče! Bere vám křídla a brání 
vám v rozletu, řekl bych… – Dobrá tedy, s pravdou ven, můj 
nejmilejší, ať vás déle netrápím!“ 
 Hugo vzdorně zvedl svou buclatou pažičku, aby Pecku 
v řeči zarazil. „Není třeba,“ řekl, „myslím, že už jsem to pocho-
pil.“ 
 „Já to věděl, kolego! Vás nikdo za nos dlouho tahat ne-
dokáže!!!“   
 „Takže jste mínil zahubit veškerý život,“ uhadoval Hugo. 
„Od nejnižších forem až po ty nejvyšší…“ 
 „Netvařte se prosím tak nevstřícně, jako bych byl skoro 
nějaký zloduch. Za prvé to bylo čistě pro dobro žijících a za dru-
hé: být to na mně, zůstalo by u lidí. Profesor Bradov ovšem 
svým soucitem obsáhl veškerou přírodu. Jemu by nestačilo vyr-
vat jícnu této slzavé rokle pouze část přírody, tedy člověka. Ne, 
ne, ne – ten útlocitka hodlal pomoci úplně všem!“ 
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 „Uznávám, že je to velice chvályhodné,“ ozval se po krát-
ké odmlce Hugo. „Má to ovšem jeden velmi podstatný háček. 
Háček který zrovna vaší pozornosti, milý pane Pecko, jistě unik-
nout nemohl. – Nechal jste Bradova, krátkozrakého vědce 
jatého řetězy kauzalit a beznadějně oblouzeného mámivem času 
a prostoru, ať věří ve smysl tohoto podniku, zatímco sám, jsa 
ostrovtipným metafyzikem, jste musel nahlédnout, jak zbytečné 
a co do zamýšleného cíle planě nesmyslné je celé tohle počíná-
ní.“ 
 Pecka se v odpověď pouze libově usmál. Hugo pokračo-
val: „Mínil-li Bradov, že jakmile vše vyhyne, nastane vpravdě 
božský klid – čas beze strázní a trudu veškerého –, pak jste se 
jistě potajmu ušklíbal a věděl přitom své, říkaje si pro sebe: 
Ach, milý profesore, jak jen jste zmaten ve všem svém smýšlení 
i jednání, netušíte-li, že ani klidu, ani času nebude bez někoho, 
kdo by je vnímal a skrze to ustavil! Jak uboze nevědom a slep 
jste ohledně nejzřejmějšího ze všech zřejmých! Představujete si 
rajsky prázdný svět – nevěda přitom, že bez někoho, kdo by jej 
světlil, žádný svět nebude, ani kdybyste se ráčil třeba na hlavu 
postavit či chřtánem vykadit!“ 
 „K tomu ovšem nutný dodatek pro nevidoucí…,“ nadhodil 
Pecka. 
 „Že svět bude vždy, jak se rozumí samo sebou,“ pokrčil 
Hugo rameny. „A nelze se jej zbavit, neboť vždy a svět (svět a 
světlení jeho!), to jsou korelativní, reálně zhola neodlučné po-
jmy – stejně jako vědomí, bytí a další… – ach, vždyť dokonce i 
veškeré ono tolik přeceňované nebytí není než pouhým stroup-
kem a vřídkem na těle tohoto věčně jsoucího, milý kolego! 
Přesně tak, vředem a nádorem na mase jsoucna, či lépe: parazi-
tem na jeho kůži, parazitem s tvářností rozšklebeného zranění!  

Je to tak zřejmé a přece tak těžko pochopitelné: neko-
nečný nevyčerpatelný život – nekonečný, protože není, co by jej 
mohlo ukončit; leda by si to sám dal a tím se paradoxně pouze 
rozšířil; – a nevyčerpatelný, neboť svou mízu nevylévá jinam 
než do sebe (ach, jak zhola beznadějný ubožák, když nedokáže 
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krvácet nežli zas do vlastních útrob!) – A mnoho a mnoho ještě 
mnohem lepšího i ještě mnohem horšího bychom k tomu mohli 
dodávat, pane Pecko. Vrstvit jeden paradox přes druhý, druhý 
přes třetí a tak dále až k bezpočtu – a přece: komu chybí jakýsi 
základní vhled–… Nevím: snad že jej to k němu alespoň přiblíží, 
či naznačí cestu?“ 

„Ještě hůř! Marnost nad marnost, jako kdybyste chtěl 
slepému popisovat barvy.“  

Trochu sklesle pak Hugo dodal: „Přiznávám ovšem, drahý 
kolego, že občas mne vhledy onoho metafyzického druhu vrhají 
do víru toho nejčernějšího zoufalství a tu a tam mne to dokon-
ce, vysláblého, ponouká k podobně zkratkovitému a 
nesmyslnému uvažování, jaké v mezních situacích osvědčuje 
většina onoho tupě opičího uslintaného stáda, jež zoveme lid-
stvem. Zvláště mne například drásá uvědomění, že jsem tu byl 
vždy a vždy tu také budu, plahoče se namáhavě – a nejčastěji i 
veskrze trudně – onou spirálou všech forem znovu a znovu, 
bezcílně, zbytečně, nutně. Co nabudu, to zas ztratím. Co jsem 
ztratil, to zas najdu. Dřina vpravdě sisyfovská! – Znovu, znovu, 
znovu, znovu, nesmyslně, zbytečně, ach… Nevím, nevím, příteli, 
jak z toho ven…!“ 

„Milý Hugo,“ řekl mu Pecka blahosklonně. „Abyste se mi 
jednoho smutného dne snad ještě nezasebevraždil, prozradím 
vám, jak se vyvarovat tohoto nejčernějšího zoufalství, které i já 
velmi dobře znám – není tomu ostatně až tak dávno, co jsem se 
sám bezmála utopil v jeho lepkavém temném bahně. Poslyšte 
tedy; děláte totiž tu chybu, že nesprávně rozlišujete a nedržíte 
přísně od sebe jednotlivé úrovně já. To, co se vám ukáže na 
jedné, nesprávně vztahujete a nakládáte na druhou, a je-li tato 
úroveň onou nižší a slabší z nich, nedivte se, nedokáže-li to 
unést. A zvláště: největší chyba ze všech! Obludná chyba, do 
níž se zaplétáme denodenně! – Totiž: berou-li se věci příliš 
vážně! – Nuže, kolego, povznesme se a plesejme na výsostech, 
i třebaže nohama dlíme až po uši v hovnech! Nic vážného se 
totiž nikdy nestalo a nic vážného se nikdy ani stát nemůže! Ne-
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boť vážnost a stávání se, to jde dohromady asi tak jako já a 
tamhleto!“ S tím pan Pecka ukázal na něco velice divného, 
chvějivě jinosvětského, skrytého onde ve stínu, co ačkoli Hugo 
nevěděl kam zařadit, očividně patřilo někam, kam by pana Pec-
ku zařadit nemohl, ať by se sebevíc snažil a vypotil přitom třeba 
i veškeré své sádlíčko přikryté tím stupidním širokým kabátkem. 

„Jak groteskní a k popukání pikareskní je ona hra na váž-
nost, o jakou dnes člověk zakopává na každém kroku, příteli 
Hugo! – S jakou mraveneččí zaníceností a oduševnělostí typu 
téhož berou na sebe všichni ti politováníhodní lidičkové své poli-
továníhodné a komicky trapné role! Nevědíce přitom, slimáčci 
maličtí, že nejsou než postavičkami tragikomického škváru, jenž 
přinejlepším bude aspoň burleskní – víc nelze… Tedy příteli: Nic 
vážně! – Toť ona maxima všech maxim!“  

V tu chvíli vyskočil z potůčku zakrnělý hulvát 
s nádorovitou hýždí, která byla nejméně čtyřikrát větší než on, a 
upaloval směrem k lesu. 

„Myslím, že už je mi i jasné, proč jste se v tomto nesmy-
slném podniku tak angažoval, pane Pecko,“ řekl Hugo. „Prostě 
jen tak… Pro pobavení, viďte?“ 

„Kdo ví? Možná. – Snad že jsem chtěl vyzvat na souboj 
absurdno samo. Realizovat nerealizovatelné.“ 

„Chápu,“ přikývl Hugo. „Pouze taková snaha je totiž 
vpravdě vznešená.“ 
 Otevíraje malá dvířka spojující jednu chodbu katakomb 
s druhou, otočil se na Pecku a důkladně se zahleděl v jeho pro-
nikavé oči. „A hodláte v ní pokračovat i přese všechno, co se 
v posledních chvílích událo?“ zeptal se. – „V takovém případě se 
mnou stále počítejte! – Pouze žádám více důvěry a upřímnosti.“  

Pecka přidržel Hugem otevřené zatuhlé dveře; naznačil 
mu, ať jde první, přičemž rozvažoval: „Rád bych pokračoval, 
kolego. Vyhubení veškerého života, či přinejmenším lidstva, totiž 
stále považuji za nejvyšší cíl, jaký si člověk může vytknout. 
Avšak nejsem si jist, nakolik k němu ještě bude možno dojít po 
cestě, kterou jsme tak pracně budovali v minulých letech. Obá-
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vám se, nebude-li rozbořena docela… Nu, předně se musíme 
vymotat z těchhle chodeb. Pak uvidíme.“ 

„Už aby to bylo! Tohle těsné špinavé prostředí mi nedělá 
příliš dobře…“  
 
 

44 
 
 Temně rudý horizont.  

To zajisté samo nebe roní krvavé slzy pro neúspěch libo-
vých pánů… 

Nicméně snad trochu předčasně. Vždyť tam, po černé 
cestě se pozvolna blíží jakási naděje! Kýchlův monstrózní obr-
něný vůz cestou zšeřelými blaty hrozivě rachotí a řve. Nedaleko 
za ním si rozkošně a rytmicky pobrukuje elegantní limuzína pá-
ně Kocourova.    

Před malebným mostíkem maršálův transportér znatelně 
přibrzdí. Řidič pojal obavu, aby všichni neskončili v korytě divo-
kého potoka. 

„Jeď!!!“ hřímne ovšem Kýchl. Ani ona nezdravá sípavost 
neubírá nic z absolutní autoritativnosti jeho hlasu. 

Vůz se jako přerostlý železný hmyz přískokem opět roz-
pohybuje a ubohý mostík záhy úpí pod hrozným náporem, když 
šestice lisovaných kol s ostrými vzorky nijak nešetří jeho stará 
kamenná záda. 

„Jsme na místě,“ konstatuje maršál. Silueta zámku pro-
svítá skrz těch několik stromů tvořících předsunutou výspu 
Hrotovy úžasné obory. „Zaparkujte na nádvoří!“ A sám pro se-
be, jaksi pod vousy (které ovšem neměl), si maršál mumlá: 
„Jsem zvědav, jaké uvítání mi ten úchvatný gentleman – pan 
Pecka, myslím – přichystal. Zdálo se mi, že do značné míry po-
chopil mou náturu; snad se tedy mohu těšit na zmrzačené 
otroky plazící se po sedřených kolenou a na mnoho a mnoho 
jejich umírání za vydatných bolestí!“ 
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Ze své kulové báně z neprůstřelného skla na vrchu vozu 
přehlíží Edmund Kýchl široký dvůr. Ne že by se těšil jeho doko-
nalou výzdobou (jíž ostatně drápatými koly svého transportéru 
na dokonalosti právě cosi ubral); než rozhlíží se pouze proto, 
aby získal přehled o situaci. 

Áááh, ty sochy po obvodu nádvoří! To není dvakrát 
vhodné! Kdokoli se za nimi může skrývat. A o vysokém květino-
vém záhonu složitě se proplétajícím mezi nimi ani nemluvě. 
Stejně tak kašna uprostřed nádvoří je zrádná. Maršál poznal na 
vlastní kůži, jak nebezpeční dokážou být assassini dýchající pod 
vodou za pomoci úzké trubičky. Ještě ke všemu: ona mnohost 
oken všude kolem! Ze tří stran je člověk obklopen krytou galerií, 
po níž kdoví kdo se může procházet! Ze tří stran je tu vydán 
všanc těm, které sám pro tolikost oken ani nemusí zahlédnout! 
Ach, jak špatnými stratégy jsou Kýchlovi hostitelé! – Nebo skvě-
lými? Záleží přece, na které straně barikády člověk stojí. 

Leč maršál s největší radostí stával i v pozici nejméně vý-
hodné. V nebezpečí se cítil jako ryba ve vodě. Válečná štěstěna 
mě chrání nastokrát líp než jakýkoli pancéř, pomyslil si a směle 
vystoupil z krytu pancéřovaného vozu, následuje tak svého půl-
tuctu vojáků, kteří okolo vozu ihned zaujali strategické pozice. 
Štěstěna mne miluje, neboť jsem dobrý muž!  

Kocourův vůz právě zastavil pár metrů za nimi. Maršál se 
otočil, že vykročí svému příteli a společníku vstříc, když tu za 
jeho zády zapraštěl výstřel. Ihned jej následovaly další. V mžiku 
se strhla hotová smršť, když maršálovi vojáci včetně kulometčí-
ka uvnitř transportéru odpověděli po svém.  

Na podobné dospělácké hry byl maršál převelice uvyklý. 
Žel tehdy se přece jen musel čemusi náramně podivit: upadl 
totiž, neboť – jakýmsi nepochopitelným nedorozuměním! – mu 
hned první (!!!) z výstřelů urval jeho pěknou mohutnou nohu 
přímo v kyčelním kloubu! Tu ona vlétla mezi barevné kvítí co 
jakýsi tuze nepotřebný odpadek.  

Maršál zařval snad více údivem než bolestí – a snad více 
zlostí než údivem. V obou jeho rukách se náhle zjevily ohromné 
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automatické pistole a on – vleže bokem na zemi, krváceje velmi 
a neztráceje ani zlomeček vteřiny – pálí směrem, jenž se mu 
právě naskýtá: proti čelnímu sklu Kocourovy limuzíny. „Zrádci!“ 
sípá jako šílený. „Vy hnusné svině! Celé jste to na mne přichys-
tali! Prý přes tři miliardy mrtvých! Ááh! Já tušil, že je to příliš 
krásné, než aby to mohla být pravda! Ale já ti to spočítám, Ko-
coure, ty hnusná kryso!“ 
 
 Nahoře na galerii mají zatím naši čtyři hrdinové co dělat, 
aby se dost kryli před nevybíravě mohutným deštěm kulek. Vo-
jáci pálí, jak hustě jen možno – štěstí aspoň, že si nejsou tak 
docela jisti správným směrem. Vždyť ti za okny se ve skrytu zdi 
mohou kamkoli odplazit. A také tak činí. Tu pak vykoukne šibal-
ská hlava pokaždé odjinud a žertovně si do vojáčků vystřelí. 
Životem to neodnesl dosud nikdo. Pouze maršál je úděsně zra-
něn. Ale člověka s tužším kořínkem byste stěží pohledali!  
 „Miž požád na tu svini, Lepku,“ snaží se kakofonii výstřelů 
překřičet Frnda, „válí se hned nalevo za tim autem. Musíme ho 
dodělat!“ 
 „Vysaďte mě, hošci,“ kyne Lepek Vildovi s Tumpachem. 
„Ať na toho syčáka pěkně vidim. Maršála vodkrouhnu i kdybych 
za to měl skončit třeba rozmetenej na miliony malilinkatých 
kousíčků. Dyť možnost voddělat si pro potěšení takovýho hajzla 
nemá člověk každej den! – No tak, vysaďte mě!“  

Ovšem Vilda se pouze třese, krčí se u stěny a zacpává si 
uši. Mumlá přitom: „Ne, ne, ne, néé – to není dobře! Já vám to 
povídal… To jste neměli dělat! Maršál nám to nedaruje! Rozstřílí 
nás na hadry! Ááááh, bože můj.“ S tím mu zas vyhřezne nudle. 

Lepek se přizvedne na jedné ruce a druhou mu uštědří 
nápravnou facku: „Prober se, ty hysterko! A koukejte mě oba 
dostat na tu židli! Pak mě vysadíte co nejvejš, abych měl lepší 
výhled – takhle střílíme jen tak nazdařbůh a to mě nebaví.“ 

Vilda zatáhne nudli, pochlapí se a bez dalších řečí násle-
duje Lepkových pokynů společně s Tumpachem, který se toho 
času usmívá, jako by se jednalo o tu nejzábavnější lumpárnu. 
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Frnda zatím tu a tam vypálí z druhé strany galerie, pročež salvy 
prší na něho, a oni tři jsou nejtěžšího náporu uchráněni.  

„Budeš na to mít vteřinku, Lepku,“ volá přes chodbu Frn-
da, kterému nad hlavou hvízdají kulky, zasypává jej tříštěné 
sklo, úlomky okenních rámů a omítka. „Všichni to teď šijou do 
mě – tak to neodflákni a požádně si ho zaměž!“ 

„Neměj obavu, kamaráde,“ ujišťuje Lepek. „Tenhle zkur-
venec Kýchl je už teďka těžce mrtvej! – Supr hoši, už sedim. 
Ták, až napočítám do tří, krejte si hlavu a zvedněte to křeslo, co 
vám síly stačí! – Hlavně nesundávat, dokud sám neřeknu! – Při-
praveni? Takže O.K.! Tři, dva, jedna –“ 

Frnda v tu chvíli ze svého krytu znovu vykoukne a vystře-
lí, aby odvrátil pozornost. Prásk, prásk, prásk! Prásk, prásk… 
odpovídá mu vojenský sbor. Prásk, prásk, prásk… 

„—teď!“ dopočítá Lepek a jeho dva pobočníci křeslo nad-
zdvihnou. (Přeslechl se, nebo v tu chvíli Frnda opravdu strašlivě 
zachroptěl?! Žel není čas se ujišťovat.)  

Skrze vysypané okno má perfektní výhled. Zorientuje se 
během zlomečku vteřiny. Během druhého už jeho zbraň míří 
Kýchlovi do zad. Ve třetím tiskne spoušť a pálí. V tom samém 
však už i oni na něho… 

Ozývá se mohutná exploze a zámek zalévá bílé světlo. 
Židle z Tumpachovy strany povoluje a Lepek se řítí na 

zem. 
„Netlefils!“ směje se mu postřelený Frnda ústy plnými kr-

ve – tedy jej opravdu dostali! „Nalval jsi to do nádlže toho jejich 
vozítka. Kdybys tam neměl plotipancéžovky, byl bys teď akolát 
plo smích.“ 

„Já ale mířil na nádrž,“ lže Lepek pobaveně, třebaže i on 
je fatálně zraněn: drží si krk, jenž po straně vydatně krvácí. 
Veškerá palba se napřela jeho směrem mžik předtím, než vý-
buch rozmetal těla vojáků mezi květenu a proměnil 
nebezpečnou jednotku v hromádku neškodného masa. 
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I chudák Tumpach to schytal… Náš nekňuba leží 
s provrtanou hlavou u zdi. Chtěl se ven jenom podívat, pobavit 
oko… a teď už nedýchá.  

Vilda zatím pláče vsedě na zemi. 
„Takže tohle je konec?“ zeptá se Lepek s jakousi melan-

cholií v hlase. 
„Vypadá to tak, hošo,“ odpoví suše Frnda. Mezitím vykaš-

lává krev. „Ale já ničeho nelituju. Takhle jsem si náš odchod 
vždycky pžedstavoval! Odejít slavně a všichni tži pohlomadě! 
Ty, já i ten náš tlumbela Tumpach – hldina, jakej se jen tak ne-
vidí! Sláva mu!“ – Vyplivl krev a pokračoval. – „Jó! Kamaláde! 
Není tohle tisícklát lepší, než když člověka zkloutí čas a udělá z 
něho slintající polomltvolu, pomaličku uhasínající, tlapnou, za-
pomenutou a když už ne na obtíž sobě, často aspoň ostatnim?! 
– Kulva! Jakou já mám z toho všeho ladost!“ 

„Sakra! A víš, že já taky?!“ zasměje se Lepek a mezi prs-
ty, jimiž si stlačuje krk, zas vyšplíchne krev. „Málokomu se 
podaří chcípnout tak dobře!“ 
 Frnda spokojeně přikývne. Z posledních sil se stačí obořit 
na Vildu: „A ty nám tu nebleč, hochu! Nesluší se otlavovat po-
slední vtežiny chlapa ohavnym fňukánim! – Ladši něco 
požádnýho zazpívej!“  

Vilda naposledy posmrkl, zatáhl nudli a utřel si oči, načež 
je zavřel, aby se mohl na zpěv co nejlépe soustředit. Tu hlasem 
od pláče jen lehce ochraptělým spustí opilecký nápěvek, jejž 
jednou kdesi zaslechl a od té doby onomu servilnímu mužíkovi 
utkvěl v hlavě coby výraz neurvalého, ničím nespoutaného 
chlapství. 

Dal do zpěvu veškerou mužnost, co v sobě našel a – po-
vězme si k jeho cti: falešně zpíval pouze malinko. 

Triumfálně dokončil sloku. Refrén neznal. Otevřel oči – 
snad se chtěl kamarádům omluvit, že dále již neví… Z Frndovi 
blažené tváře mu však odpovídá pohled skelný, vzhůru vytoče-
ný. Obrátí se k Lepkovi – ten jej už také nevidí. 
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Vilda otře obličej od posledních slzí. „Sbohem, kamarádi,“ 
zašeptá, poslední pohled věnuje Tumpachovi s rozdrcenou kry-
sou na krku, zvedne pušku a rozběhne se. – Vytanul před ním 
úkol a on náhle není s to, aby se mu cele neoddal: tam dole 
jsou stále ještě lidé! 
 
 

45 
 
 Pan Kocour se vybelhal z auta, kde se dosud kryl skrčen 
pod zadní sedačkou, a uhání pryč po cestě k blatům: hlavně co 
nejdál od vozu, jenž jistě co nevidět chytne od požáru, který se 
od žhavých ostatků transportéru rozšířil přes bujné záhony a již 
olizuje i verandu zámku. Kocour za sebou nechává rozstříleného 
řidiče, výbuchem usmrcené vojáky i umírajícího Kýchla – nebo-
žáka, jenž, ač byv drcen a škvířen kusem žhavého pancéře 
obrovské váhy spočívajícím teď na jeho zádech, přece pro svou 
tvrdost dosud nezemřel. Řičel bolestí a nenávistí… Však co mohl 
dělat? Všechny kosti v těle rozdrceny, tvář ohněm rozteklá, oči 
pukají, dýchá ztěžka – ale přece jen dýchá… A kdoví, jak dlouho 
ještě dýchat bude: třebaže nikdy to nečinil tak nerad jako nyní, 
ani nyní s tím nedokáže přestat. – Ostatně; požehnaných, kteří 
to dokáží, je po málu. 
 
 Zanedlouho pan Pecka s panem Hugem vybřednou 
z nepříjemných podzemních chodeb a vymotají se zpoza keřů 
zakrývajících jeskynní vstup. Jejich oči, dosud přivyklé tmě pod-
zemí, mžourají v posledním večerním světle a jejich krky se 
otáčejí směrem, kde pánové tuší Hrotův zámek. Žel nějaké dvě 
míle odsud se nad blaty zdvíhá tmavý kouř. 
 „Je to horší, než jsem očekával,“ zachmuří se Pecka. „Zdá 
se, že velké dílo je zmařeno.“ 
 „Když tomu tak osud chtěl, třeba je tomu tak správně,“ 
nadhodí Hugo. 



 233  

 „Osudu je lhostejná každá antropomorfní správnost i ne-
správnost, milý Hugo,“ poučí jej Pecka. „Jeho hra má jen málo 
pravidel. A vsadím vše, že rozhodně byste mezi nimi nenašel 
zrovna taková, jaká byste býval našel rád…“ 
 „Šalamounsky řečeno: Cesty Páně jsou nevyzpytatelné a 
vždy budou!“ zachechtal se Hugo. 
 „Jistě proto, že i On pouze bloudí,“ ušklíbl se Pecka. „Ale 
poslyšte, zdáte se najednou tak vesel – cožpak vás to nemrzí, 
že naše dílo stravují hrozné plameny?! Myslel jsem, že jste se 
prve uvolil i ke spolupráci na mém větším plánu… Tedy tomu 
nyní dost dobře nerozumím.“ 
 „Ano, uvolil jsem se. Leč ponechal jsem si vědomí, že 
opak mi prospěje stejně tak dobře… Totiž, stejně tak špatně. Je 
přece úžasné žít s vědomím, že ať věc dopadne jakkoli, nic se 
tím nezkazí!“ 
 „Jistěže nezkazí. – Nikdy se nic nezkazí, když vše je již a 
priori dokonale zkaženo! Vždyť samo bytí je kazem nad kazy, 
perfektní a naprostou vadou na kráse… – na kráse čeho 
ovšem?! Ha – zase jen bytí! Bytí je kazem na kráse kazu! Hnis 
rodící se z hnisu a odkapávající zase jen do náruče hnisu!“ 
 „Jste přílišným pesimistou, pane Pecko…“  
 „Nihilista, prosím! V tom je totiž rozdíl: já pohrdám, nikdy 
si nezoufám.“ 
 „Ano, to zní mnohem lépe!“ zasmál se zas Hugo. „Člověk 
je pak nad věci jaksi povznesen, viďte? Zoufání si vrhá ducha 
do propasti, zatímco pohrdání mu dává křídla a vynáší jej až 
k nebesům – ba co řku! – dokonce nad nebesa! Ach, jak sladké 
je absolutní pohrdání! V jeho sladkosti se rozpustí naprosto 
vše!“ 
 Pan Pecka neodpověděl. Byl toho času významně zahlou-
bán. 
 „Přece vás snad něco trápí, příteli?“ zeptal se Hugo. 
 Pecka se zastavil. Jednou rukou se opřel o svoji hůlku, 
zatímco druhou si posunul klobouk více do čela. Jeho výbornou 
tvář tehdy přikryl stín černější než tér. 
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 „Musíme si na někom vylít zlost, milý pane Hugo!“ zasy-
čel potichu, leč s veškerou svou rozhodností a jistotou. – 
„Navrhoval bych rodinu Martina van den Biera. Povídal jsem 
vám o něm… Snad si vzpomínáte…“ 
 „Vy cítíte jakousi zlost?“ podivil se Hugo, který se také 
zastavil a, namáhaje velmi svůj zrak, snažil se prohlédnout onen 
divný stín pojednou halící Peckův výraz. 
 „Dobrá, přiznávám, že nikoli,“ odvětil Pecka tónem již 
méně temným. „Avšak to nám nesmí zabránit v tom, abychom 
někomu strašným způsobem ublížili! Absence takové efemérní 
maličkosti, jakou je zlost, nás nesmí odradit od toho, abychom 
se krutě pomstili na někom, kdo nemá s věcí nic společného!“ 
 „Ano, to zní rozumně,“ přisvědčil ihned Hugo a jeho sva-
touškovská očička se rozzářila. Připomínal tehdy chudého 
chlapce, jemuž byl náhradou za dort nabídnut chutný, tuze sla-
ďoučký marcipán. „Neztrácejme čas a pojďme!“ 
 Zpovzdálí je přitom pozoroval šikovný maličký čuník. 

Snad mu liboví pánové skýtali podívanou nad jiné zábav-
nou. Nicméně neudrželi si tu čest nikterak dlouho – záhy se 
čuník znuděně odvrátí a odcupitá kamsi do křoví, že si raději 
vyhrabe nějakého tučného červíka nebo pěkný voňavý kořínek.   
 A sem – sc. bezprostředně za prase – možno klást jakýsi 
konec našeho příběhu. 
 


