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ZAPOMENUTÝ SVĚT JANA ŽĎÁRSKÉHO

Jan Žďárský (Klešice, 1896 – Hradec Králové, 1979) bojoval na Soči během všech jedenácti ital-

ských ofensiv, jako vojín 21. pěšího (čáslavského) pluku se v říjnu a listopadu 1917 účastnil též

tzv. 12. ofensivy německo-rakouské (Věrnost ve zbrani – Zvestoba v orožju – Waffentreue), v níž se

silám centrálních mocností podařilo frontu prolomit o téměř 200 kilometrů na jih (tzv. Zázrak z Ko-

baridu). Během této ofensivy onemocněl akutním zápalem slepého střeva, byl operován v polních

podmínkách a jako jeden z prvních tuto operaci přežil. Mezi válkami žil v Klešicích, před druhou

válkou se přestěhoval do Hradce Králové, kde pracoval v Pilnáčkově továrně na Slezském Předměstí.

Z té pak odešel v lednu 1948 na protest proti jejímu plánovanému převzetí firmou Schicht z Ústí

na Labem (ironií osudu zůstane, že k převzetí nikdy nedošlo, oba podniky byly měsíc po Žďárského

odchodu znárodněny). Až do dosažení důchodového věku v roce 1956 pak pracoval jako elektri-

kář v hradeckém OPBH, aktivní zůstal až do poloviny sedmdesátých let, nejprve jako pracující

důchodce, poté jako příležitostně vypomáhající řemeslník.

Hra „Klešice“ je jedinou známou hrou Jana Žďárského. Byla nalezena v pozůstalosti po jeho smrti

v lednu 1979 k velkému údivu pozůstalých, neboť Žďárský o svých literárních ambicích nikdy ne-

mluvil, a to ani v kruhu nejbližší rodiny. Toto překvapení částečně vysvětluje další nález z jeho

pozůstalosti a to rozsáhlá korespondence s Fráňou Šrámkem a Josefem Váchalem, Žďárského sou-

putníky ze sočské fronty.

Tajemstvím, které již zřejmě rozluštěno nebude, je doba vzniku Žďárského díla. Vzhledem k tomu,

že Žďárský ve hře použil rozsáhlé citace z děl Aloise L. Kaisera „Voják statečný“ (nakl. V. Petr,

Praha, 1930) a „Železný bič“ (nakl. A. Čížek, Praha 1931), je pravděpodobné, že hra nebyla napsána

před rokem 1931, i když samozřejmě nelze vyloučit, že Žďárský znal Kaiserovy knihy už v rukopisu.

Skutečnost, že se nedochovala žádná korespondence Žďárského s Kaiserem podpořená faktem, že

obě Kaiserovy knihy s rozsáhlým poznámkovým aparátem byly nalezeny ve Žďárského pozůstalosti,

tomu ovšem nenasvědčuje. (Též věnování Žďárského hry je identické s Kaiserovým.)

I další literární citace v Žďárského díle objevené pochází z třicátých let dvacátého století, ať už

jde o válečné vzpomínky Vendy M. Gajové uveřejněné v časopise Domov za války v letech 1930 a

1931 nebo o knihu, z níž Žďárský pravděpodobně čerpal své znalosti o životě rakouských námořníků

(Jaroslav Škába, Boxeři v Šanghaji, 1938.)

Vše tedy nasvědčuje tomu, že hra byla napsána koncem třicátých let dvacátého století. Na druhou

stranu je třeba toto tvrzení brát s jistou reservou, dle množství faktografických chyb v díle (zejména

týkajících se místních klešických reálií), nelze vyloučit ani mnohem pozdější vznik díla, kdy byla

již Žďárského mysl zahalena jemnou mlhou zapomnění. Uvážíme-li Žďárského výjimečnou pracovní

aktivitu, přirozeně se nabízí hypotéza, že hru napsal až po svém odchodu do důchodu v druhé

polovině padesátých let. V takovém případě by též bylo logické, že o své hře nikdy nemluvil a

nepodnikl žádné kroky směřující k jejímu uvedení na scénu, neboť uvedení jeho hry v padesátých

letech bylo jednoduše nepředstavitelné.

Své vlastní prožitky promítl Žďárský do postavy kovozemědělce Františka Trmače. Ve svém deníku

si pak začátkem sedmdesátých let poznamenal: „Vím, že naděje, že se mé drama kdy objeví na

jevišti je maličká, za nehet by se vešla. Ale kolikrát již náhoda, matka Příroda, splnila mé tužby,

ať už byly jakkoliv troufalé, zuřila-li kolkolem válka či hniloba doby šedivé jak dnes. Zavřu-li oči a

oddám-li se snění, pak vidím své postavy vstupovat do záře reflektorů v den výročí bitvy na Bílé

hoře, v den osudový.ÿ



K L E Š I C E
– DOMŮ Z VELKÉ VÁLKY –

HRA O PĚTI OBRAZECH, NAVÍC S PROLOGEM A EPILOGEM

OSOBY:

FRANTIŠEK TRMAČ (1892), KOVOZEMĚDĚLEC

JARMILA TRMAČOVÁ (1892), JEHO ŽENA

SVATOPLUK INEMANN (1892), KAMENÍK

VLASTA INEMANNOVÁ (1892), JEHO ŽENA

ČENĚK JEMELKA (1892), NÁMOŘNÍK

HELENA JEMELKOVÁ (1892), JEHO ŽENA

ALOIS NOVÁK (1892), MALOROLNÍK

ANASTÁZIE NOVOTNÁ (1879), HOSPODSKÁ

BLAŽENA NOVOTNÁ (1899), JEJÍ DCERA

BOHUSLAV VOCÁSEK (1864), ŘÍDÍCÍ UČITEL

ANTONÍN LIPKA (1861), OBECNÍ ČETNÍK

ADALBERTA KOČÍ (1899), JEPTIŠKA

NĚKOLIK VESNIČANŮ, VÍCE ČI MÉNĚ KROJOVANÝCH



P a d l ý m n a v ý š i n á c h M o n t e l l a,

z a p o m e n u t ý m p a d l ý m p ř e d G o r i c í,

na návrších Staré Gory, Svatého Marka, u Kemperlišče,

na svazích nad tratí Prvačina-Gorice, pod hrozivým vr-

cholem Monte Sabotina,

k a m a r á d ů m

od Ajšovice, Paskonišče, od Vogerska a Vertobjy, od

Drage Ovčje, od Šempasu a Ossegliana, a odsouzencům

nevrátivším se z Monte San Gabrielle, Rovnice a Monte

San Danielle.



Děj hry se (s výjimkou prologu) odehrává ve východočeských Klešicích na jaře 1919. Jaro je velmi

deštivé.

PROLOG – V sanitním vlaku

Vlak přeplněný krvavým mrzáctvím se tiše sune podél stěsnaných vipavských lučin. Je to vlak

plný strachu, kradoucí se spíše, než jedoucí. Temné kopce na západě hučí a hourají. Jaké napětí

asi prožívá strojvedoucí obávajícící se, aby z komínu lokomotivy nevylétlo zářivé koště jisker a

neupozornilo na transport bdělé oči pozorovatelů na západě? Tam číhá těžká, železná smrt. . . Na

stěnách vozu jsou zavěšena nosítka s raněnými, vedle sebe, nad sebou, jak zásuvky v galanterii

skrývající knoflíky, patentky Koh-i-noor a nitě. V dřevěné podlaze díra, na níž se střídají lehčeji

ranění, aby ulehčili svým střevům. A pomalé dunění dřevěných pražců. A déšť.

TRMAČ v horečkách

Já. . . vidím je. . . všude jsou. . . štelunky. . . a tolik, tolik železa, je to strop kaverny, je to

železo, kolem, hlína v očích, mazlavá hliněná hlava. Dusím se! Řve: Sanitäts! Sanitäts!

Slyší mě někdo? Ta tma, ta tma. . . . Co je tohle za dekunk? Tady! Tam! Jsem tady

dole, mazlavá hlína. . . a tma. To je můj hrob. Můj hrob. Nahoru, nahoru odsud, ven na

světlo, tam, kde slyším ty tuny železa. . . Několik úderů, dosti blízkých, otřese večerem. Ruka

strojvůdcova se zachvěje. Sykot se promění v žíření, které zanikne za kopcem. Zdálky se

ozve tlumený výbuch. Dalekonosná! Venco pojď, vyhrabeme se, tohle ještě není konec, ven

Venco. . . Dostal si hilznou do hlavy. . . A oči. . . nebyly tam. Místo hlavy jen hlína a kvev,

chuchel krvavé hlíny, a hlína na mně, tvé nohy na mně, jak strejček na kanape sis je na

mě položil. . . Cítím tu jejich tíži, tíži hlíny, puch spálených hadrů. Musím ven. Ven kolem

těch sutin, co bývaly kulometným hnízdem a kde mezi pytli písku není nic než kalná voda a

v jejímž úpatí leží to. . . co již není možno nazvat lidskou bytostí. . . ohavná obluda bez očí,

s široce rozevřenými zuby a napuchlým tělem, zčernalá tvář pokrytá bílými pupenci z níž

vylézá černěfialová hmota, odporně oživlá hemžícími se červy. Dvě seschlé ručičky vytyčující

se nad trup jako drápy ukazující zpátky k Piavě. A pak k ní, k řece, kde mezi posledními

několika pontony vykukují desítky nabubřelých trupů, jejichž obličeje se dívají vyhnilými

očními důlky k nebi. Když mezi ně dopadne granát, fontána bahna zkropí břeh, trupy do

sebe párkát narazí. . . A jen co se voda zklidní, plují zas nehybně po hladině. Jak kdybys

kamenem hodil mezi zčernalá dřeva. Rozhoupají se, propustí kámen ke dnu a plovou dál.

Řve: Sanitäts! Sanitäts! Přichází k němu jeptiška s lahví.

KOČÍ

Napijte se vojáčku. Dává mu do úst gumovou hadičku, k níž je připevněna lahev s kávou.

Trmač se pokouší pít, nasaje tekutinu do úst, ale není ji schopen polknout, káva mu teče po

celém obličeji a kape na zem.

TRMAČ

Voda, všude voda, kalná špinavá voda, k zalknutí voda. . . Já, já. . .Jeptiška mu dá rychle

injekci, Trmač se zklidní. Jak kdybys kamenem hodil mezi zčernalá dřeva. Rozhoupají se,

propustí kámen ke dnu a plovou dál. Trmač utichá. Vlak zrychluje, neboť se právě dostal

z dostřelu italských baterií. Prší.
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1. DĚJSTVÍ – Seknice Trmačových

Selská jizba budí zdání klidného přístavu přiměřené rodinné blaženosti. Masivní stůl z borovico-

vého dřeva je prostřen pro šest strávníků, uprostřed stolu leží ošatka s čerstvě upečeným kmínovým

chlebem. Za stolem pec, bílá pec, jen částečné obložená zelenými dlaždičkami s plastickými rustikál-

ními motivy jelenů a polabské květeny. Na plotně dva smaltované hrnce, kolem plotny šuká Jarmila

Trmačová. Z velkého hrnce uniká vůně silného slepičího vývaru s mrkví, celerem a petrželí. Celý

dům a snad i celý svět je prostoupen omamnou vůní bobkového listu, nového koření a pepře.. . Na

velkém dřevěném válu připravuje Jarmila těsto na nudle a zpívá. Je 22. března 1919.

TRMAČOVÁ

Va, pensiero, sull’ali dorate;

va, ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal!

Del Giordano le rive saluta,

di Sionne le torri atterrate. . .

O, mia patria, s̀ı bella e perduta!

Přichází František Trmač, v ruce hrnek se zbytkem černé kávy.

TRMAČ k Jarmile

Jarmilo, prosím tě! Jarmila okamžitě dozpívá a dál válí těsto ponořena v absolutní ticho.

Jsou slyšet hodiny na zdi. František odkryje pokličku na velkém hrnci, aby nahlédl dovnitř.

Slepice. Kdy jsem měl naposled slepici? Snad když to bouchlo u Kobaridu a my šli dvě stě

kilometrů na jih. . . za žrádlem, za vínem, za vítězstvím. . . Všechny ty narychlo opuštěné

domy v Portogruaru, v nich postele ještě teplé. . . Babí léto. Babí léto v listopadu. A kopce

prostěradel, každé jako cukr. Ráno si špinavé vyhodil z okna a vzal si nové, čisté. Zařídili

jsme se jako doma, nádobí, skla, látek, prádla a všelijakých pokrývek plný byt. Venca vařil,

jakápak polní kuchyně! Sedá si ke stolu, z šuplíku vytahuje notně ošahaný notes. Listuje

v něm. 17.listopadu 1917: k snídani černá káva, bílá bageta, olivový olej. Oběd: dančí kýta

na smetaně a opečené polentové placky. K večeři slepice na víně. Sklepy plné. . . na dvoře

zvěře, že by ji celá četa za týden nespořádala. Jak je to dávno. . . sto let? Za námi Soča,

Udine, Pordenone. . . Benátky na dohled. . . Listuje dál ve svém deníku. Pak ten hladový

rok na Piavě. Pořádný omastek jsem neměl v hubě od ledna do listopadu. Boby. Strašlivá

šlichta. Nedovařené boby s tuřínem ve studené šedivé vodě. . . Čte z deníku: Vodu z bobů

musíš jíst lžicí, jinak nelze, na pití je příliš protivná. . . Znechuceně odkládá notes. Zvedá se

mi žaludek ještě teď. . . úplně cítím ten smrad, špinavou šedivou kalnou vodu z bobů!

TRMAČOVÁ stále válí těsto a vykrajuje nudle, po chvíli začne zpívat

O, mia patria, s̀ı bella e perduta! O, membranza, s̀ı cara e fatal!

TRMAČ

Jarmilo, prosil jsem tě snad tisíckrát!
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TRMAČOVÁ

Promiň, myslela jsem že jsi odešel.

TRMAČ

Voda na nudle už vře. . .

TRMAČOVÁ

Můžeš ji osolit, prosím? Mám tak umoučené ruce. . . Trmač si nabere plnou špetku soli,

nadzvedne pokličku a v tu chvíli se ozve zaklepání na dveře. Je to zaklepání spíše jen formální,

na dveřích chybí klika. Dveře se otevrou téměř v zápětí, stojí v nich muž a žena, crčí z nich

voda jak z Ladových vodníků. Trmač jim vyběhne vstříc, objímají se. Trochu to objímání

připomíná ždímání mokré houby na tabuli.

TRMAČ

Vím, objímal jsem Tě už ráno. . . Pořád tomu nemůžu věřit. . . Sváťo, ty kluku!

INEMANN

Je to tak Franci, už je to tak. Tys celý a já též. Pustí se, stojí proti sobě a dívají se na sebe,

jakoby se léta neviděli. Nu, však se opravdu léta neviděli. Nepočítáme-li tedy jejich dnešní

letmé ranní setkání. Inemann si všimne nepřirozeně zkroucených prstů Trmačovy pravičky.

Co ta ruka? Něco s ní máš?

TRMAČ

To je jen. . . sůl. S provinilým úsměvem rozevře prsty, osolí podlahu a zastrčí si palec pravičky

nedbale za šle.

INEMANNOVÁ

I Čeněk se vrátil. Budou tu s Helenkou za chvíli, viděli jsme je jak jdou alejí. Mostek přes

Konopku je už pod vodou.

TRMAČOVÁ

Vždyť jste úplně mokří! Rychle, svlékněte se, pověsím vám kabáty na pec.

TRMAČ

A co boty? Máte je úplně nasáklé. . .

TRMAČOVÁ

Sváťo sundej si je! Onuce ti vyždímám a na peci se usuší než se naděješ. A ty taky, Vlastičko.

INEMANN zouvá se a svléká

Na Kobylách taje sníh. Rybníky to nepoberou, Martin, Herout, Houska, Rohlík. . . Voda už

přetéká všude přes hráz. . .

INEMANNOVÁ

A pořád prší. Vejdou další hosté, další manželský pár.

JEMELKA

Voda je už málem na návsi, jde to od Raškovic přes Nákel. . . Za chvíli tu budeme mít riviéru.

Klešickou riviéru! Směje se.

TRMAČ A INEMANN

Čeňku! Další velké objímání. Helenko, buď zdráva.

JEMELKOVÁ

Čeněk má pravdu. Voda se valí kolem zvoničky, všude. Jakýpak potok, už je to řeka. Svatý

Jan Nepomucký v tom proudu stojí, jak kdyby čekal na pstruhy.
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TRMAČOVÁ

Zujte se, svlékněte, stojíte tu jak dva hastmani.

JEMELKA k ženě své

Jen si odlož, Helenko. Do mého anoraku se jen tak voda nedostane, kdepak, ten je komplet

vótrprůf, ze Států. V Šanghaji jsem potkal krajana, co se nechal naverbovat k americké ma-

rině. . . no a že jsme spolu celou noc v Čapeji pili na gudlak, tak jsem měl ráno jeho uniformu,

ani nevím jak. Zase se směje. Jo, a abych nezapomněl. To je pro tebe, Jarmilko. Všechno

nejlepší k narozeninám. Podává Trmačové pugét sněženek.

TRMAČOVÁ

Jé děkuju, Čeňku. Ty si pamatuješ, kdy mám narozeniny?

JEMELKOVÁ

Samozřejmě, že si to nepamatuje, co myslíš, Jarmilo? On si nevzpomene ani na své naroze-

niny, dokud mu nepostavíš láhev rumu rovnou před zobák. Všechno nejlepší, Jarmilo. Směje

se.

INEMANN

22. března, druhý jarní den. Tak jak židovský den začíná s východem druhé hvězdy, protože

ta první by mohla být jen mžitkem nebo přeludem, tak i pro nás začínalo jaro vždycky až

druhým dnem, tvými narozeninami, Jarmilo. Všechno nejlepší.

INEMANNOVÁ

Nejsou ty hvězdy náhodou tři, Sváťo?

JEMELKA

Měly by být, Vlastičko, protože dneska to na jaro venku ještě nevypadá. Zítra, třetí jarní

den, to bude teprv Palermo. Směje se.

TRMAČ

Tak jsme všichni.

INEMANN

Lojza chybí. A Marie.

JEMELKOVÁ

Marii jsme pochovali. . . v dubnu to budou čtyři roky. Marušce budou čtyři. . . Letí to.

INEMANNOVÁ

A Lojza? Slyšeli jste o něm někdo něco?

JEMELKA

Neuposlechnul rozkaz k mobilisaci. . . Čekali jsme na něj tehdy přeci na nádraží společně.

Nepřišel. Ale to víme všichni. Co dál?

INEMANN

Já se vrátil včera večer, minulý týden jsem připlul z Vladivostoku do Neapole. Před tím jsem

prošel Rusko od západu až na východ. Jak já mám vědět. . .

JEMELKA

Ty Francine? Slyšels něco?

TRMAČ

Nic. Však ale víme, jak dlouho mohl tenkrát přežít desertér. . . Na druhou stranu se nedostal,

jel jsem kvůli němu v zimě na legionářskou obec do Prahy. Neví tam o něm nikdo nic.
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JEMELKOVÁ

Takže ho chytli.

TRMAČ

Polní soudy soudily už tehdy rychle.

JEMELKA

Přeci jen. . . Naděje umírá poslední. Pojďte napijem se na Lojzu, na tomhle či onom světě,

ať mu štěstí přeje, klukoj!

TRMAČ

Jarmilo, podej ten rum ze špajzky. . .

TRMAČOVÁ

Stojí na stole, Františku.

TRMAČ jde ke stolu

Rum, pohárky, cukr. . . Pro sebe: Kdys to sem dala, Jarmilo? Nalévá, do své skleničky

přidává navíc lžičku cukru a míchá.

JEMELKA bere skleničku a dívá se skrze ni proti světlu

Co to je, Jamaica?

TRMAČ

Normální Stroh rum je to. Tuzemák.

INEMANN fascinovaně pozoruje Trmače jak si míchá cukr v rumu

Ty si ten rum sladíš, Franzi?

TRMAČ

Vypil jsem na frontě dost hořkýho kafe, Sváťo. Dost hořkýho čaje, dost. Já už v životě nic

hořkýho pít nebudu.

INEMANNOVÁ

Vždyť je to ale rum Františku, to neni fernet. . .

TRMAČOVÁ

On si sladí i griotku, Vlasto. Každý by k tomu měl co říci, ale nikdo se neodvažuje a tak jsou

prostě všichni společně chvíli zticha.

TRMAČ pozvedá pohárek

Tak. . . na Lojzu!

JEMELKA

A na setkání!

INEMANN

A na republiku! Od této chvíle pijí muži rum nepřetržitě až do konce večeře, v příhodných

chvílích na sebe mrkají a spiklenecky si vzájemně dolévají. Trmač si každý kalíšek dosladí.

TRMAČOVÁ

Nechcete si už sednout, kluci, Vlasto, Helenko. . . Bude slepičí, s mrkví, celerem a petrželí. . .

Jen, musím hodit nudle do hrnce, voda se už vaří. . . za pět minut bude polévka na stole.

Vemte si zatím chleba, nežinýrujte se. . . Františku zakrojíš hostům krajíc chleba?

TRMAČ

To by tu musel bejt nějakej nůž. . .

JEMELKA

Vždyť tu leží.
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TRMAČ

Sedněte si už. Konečně si všichni sedají, Trmač krájí chléb a rozdává ho.

JEMELKOVÁ

Stejně není na světě nic, na čem bych si víc pochutnala než na poctivém chlebu. Z čeho jsme

ho jen museli péct ty poslední dva roky? Víc šlupek z brambor než mouky bys v něm našel.

INEMANN

Jo, tohle není žádnej ošizenej komisárek.

TRMAČOVÁ přisedne si k ostatním

Říkám mu Anička. Já vím, je to divný jméno. . . pro chleba. On se tak vlastně nejmenuje

přímo ten bochník, ale kvásek. Kvásek Anna. Zakládala jsem na něj na svatou Annu, večer 26.

července 1914, jen co jsme se společně vrátili z nedělní pouti v Heřmanově Městci. . . Už cestou

tam jsme se přeci dozvěděli, že je vyhlášená mobilisace. To byla smutná pouť. . . K mužům:

Vy jste se pak někde ztratili. . . a já šla do chalupy. . . založit na kvásek. Vzpomínám, že

František přišel domů strašně pozdě, zlobila jsem se. . . byla to naše poslední noc. Vůbec jsem

nespala. . . K Trmačovi: Tys samozřejmě usnul! A já. . . dívala jsem se do tmy a říkala si, že

jestli ten můj kvásek, Anička. . . přežije. . . válku nebo cokoliv, co se má stát. . . že i ty se mi

vrátíš domů. . . Františku!

TRMAČ

A vidíš, vrátil jsem se.

INEMANNOVÁ

Máš pravdu Jarmilo, Sváťa se ten večer taky vytratil. . . Měla jsem strašný vztek. A ještě

dnes, když si na to vzpomenu. . .

JEMELKOVÁ

Vždyť je to skoro pět let holky. To já kdybych si měla pamatovat všechny večery, kdy přišel

Čeněk nad ránem.. .

INEMANNOVÁ

Zas tolik společných večerů jsme se Svatoplukem neměli, co jsme svoji, abych je zapomněla. . .

K Inemannovi: Do pole si šel měsíc po svatbě a než tě v Haliči zajali, tak jsi stihnul jednu

dovolenku. . . A že bys někdy vyváděl? Vždycky akurátní, copak tys měl někdy nějaký

námořnický móresy? Podívá se na Jemelku jak kbyby to byla jeho matka.

JEMELKA

Ale Vlastičko, Helenko, znáte mě, já leda černý kafe, nejvíc čtyři rumy do toho, víc ne, pak

nanejvejš nějaké slabší víno, jen žádnou šamší a whisky, to nikdy, a když, tak jen štamprdli

navrch. Víte kluci, co to umí. . . Směje se. Směje se sám, jinak je ticho.

JEMELKOVÁ navazuje přetrženou nit hovoru

Stejně to nechápu Jarmilo, čím jsi ten kvásek krmila, že ti přežil celou válku. Já mouku

sehnala než jednou do měsíce. . .

TRMAČOVÁ

Tuřín, kroupy, na jaře kopřivy, prostě co bylo. Když ten chleba jíš. . . to je jak. . . kdyby

sis četla. . . můj deník. Kvásek nakrmíš, on vyroste, ty schováš trochu na příště a ze zbytku

zaděláš. Vždycky si trochu schováš na příště. A v té trošce je kousíček ze všeho, čím jsi

ten kvásek kdy krmila. Je v něm trochu z mouky, kterou jsem tam dala v den, kdy jsme

si přečetli svatoannenské dekrety, trochu z vojtěšky, bobů, špaldy, lněných semínek, trávy,
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bramborové nati, zeleného lupení i nadrcených žaludů z doby, kdy nám bylo nejhůř. Jsou

v něm všechna ta léta, co jsme. . . tu proplakaly.

INEMANN

Však už je dobře, Jarmilo.

TRMAČ

Sleješ ty nudle nebo to mám jít udělat sám? Nesnášim, když jsou rozblemclý, rozňahňaný. . .

místo polívky škrobovou vodu. . . Kolik jsem musel sníst těhletěch nudlí, tři dny se ohřívá

polívka v polní kuchyni, s nudličkama. . . ten pocit hnusu, když tu kejdu polykáš. . . nudle se

musí vařit zvlášť!

TRMAČOVÁ vstane a jde k plotně

Já to udělám, Františku.

JEMELKA

Trochu nudlí Francine. . . Já se jednou vsadil, že spolknu medůzu, to ti říkám, to je pocit na

patře, když ti klouže do žaludku.

INEMANN

Jako ústřice třeba?

JEMELKA

Ne – jako medůza.

TRMAČOVÁ

Dejte sem talíře, ať vám můžu nalít, jeden gurmán vedle druhého. . .

INEMANNOVÁ

Bavíte se někdy o něčem jiném než o jídle, kluci?

TRMAČ

Po čtyřech letech na frontě. . . o čem bychom se měli bavit?

INEMANN

To víš Vlastičko, my staří plenkéři jsme dosti prosaičtí. . . nejde-li o mináž či o poštu.

INEMANNOVÁ

Žes mi ale poslal dopisů, Svatopluku.

INEMANN

Já jsem se ale nikdy netvářil, že jsem. . . minnesengr. . . Co bys čekala, od kameníka?

INEMANNOVÁ

Že si nebudeš plést dopis s náhrobkem. Čekala jsem víc než to tvoje věčné „Vzpomínám“

nebo „Nikdy nezapomenu.“ Nejdelší, cos mi napsal bylo: „Děkuji za tichou vzpomínku.“

Čtyři slova. . . Tos musel už bejt. . . rozvohněnej! Možná jsem byla naivní, ale čekala jsem. . .

víc.

JEMELKA

Jako třeba: zde nešťastný granátník odpočívá, jenž za horkého dne měl smrt z malého piva?

Vojáci dlící v létě u sklenic: pijte buď velké, a nebo nic! Směje se. Směje se sám.

JEMELKOVÁ

Čeňku!

TRMAČOVÁ

To mně František jiné dopisy psal. Vytáhne dopis ze záňadří a čte. Venku je měkká, vlažná

noc, měsíc v beráncích, kopce s prstem na ústech; také silnice za oknem mlčí, mnoho času na
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to mlčení nemá, usnula jaksi narychlo, jako kočí na kozlíku. A tady je lehkonoze z prkének

sroubený stolek, na stolku petrolejka, růžový lístek papíru, a u papíru ruka s celým světem

zadržované něhy v konečku každého prstu, a s celým světem lítosti. Že nic z této něhy,

pranic, na tomto růžovém hadříku nevypoví. Na štěstí, co pohled na tuto ruku vnukal mi

nemístně houslový tón, vzpomínka na cosi zachránila mne před tímto postupem měkkých

živlů; od které medle doby, i ty, pane palci, truvérem mlsným v půvabné moldánky ladíš, an

jsi druhdy šaškem komickým smích jen rozpustilý z úst zámecké paní loudil? A snad proto, že

se naše myšlenky potkaly, mám okamžitý pocit nesmírné blaženosti, že musím rychle polykat

jak za deroucích se do hrdla slz. Buď zdráva, milená má Jarmilko. Tvůj Fr. Všichni údivně

i obdivně patří na Františka.

TRMAČ

Je moc dobrá, slepičí, Jarmilo.

TRMAČOVÁ

Jsem ráda, že ti chutná, Františku.

JEMELKOVÁ

Tys včera zaříz tu slepici, Franto?

TRMAČ

Jarmila u nás zabíjí zvěř.

TRMAČOVÁ

František řek, že už nic živýho ze světa nesprovodí. . . Tuhle jsem chtěla, aby zašláp pavouka. . .

Dělal, že mne neslyší.

JEMELKA

V tom případě bys to maso neměl jíst Francine, když jsi tak outlocitnej.

TRMAČ

Lidi sem zabíjel a nežral. Slepice nezabíjím a žeru. Ono se to nakonec všechno nějak vyrovná.

Ticho, jen mlaskání a skřípot lžic.

INEMANN

Je výborná ta polívka, Jarmilo! By mě jen nenapadlo, tam nechat takhle nový koření a pepř,

všechno celý, plavat.

TRMAČOVÁ

Promiň Sváťo, že jsem to nevylovila. . .

INEMANNOVÁ

Snad si to umí vylovit sám, ne. K Inemannovi: Tady dala na to talířek, Jarmila, nevidíš?

INEMANN

Vždyť mně to vůbec nevadí! Jsem jen zvyklý, že se koření roztluče nejdřív v moždíři než se

dá do jídla.

TRMAČ

My ale nemáme moždíř, Sváťo.

INEMANN

Nemáte moždíř?

TRMAČOVÁ

Nikdo nemá moždíř Sváťo, nikdo v celé vesnici.
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INEMANN

Cože? To je přeci nesmysl. Pokusí se být vtipným. Nebo snad nějaká epidemie, moždířová?

JEMELKOVÁ

Zrekvírovali je všechny, učitel chodil chalupu od chalupy a běda, když jsi něco zapřel. Kliky

mosazné, moždíře, měděné kotle. Já napoprvé moždíř neodevzdala. . . někdo mne udal, to víš

pud sebezáchovy v těch dobách divné květy vyháněl. Četníci z Heřmanova Městce si mne

předvolali. . . A kdyby neměli už šatlavu plnou, deset dnů by si mě tam nechali.

INEMANN

Všiml jsem si že zvon na zvoničce je pryč. . . Ale že rekvírovali i kliky a moždíře. . . To byla

už celá famílie Habsbursko-Lotrinská slušně na huntě. Směje se.

INEMANNOVÁ

Aspoň jsme pochopili, jak na tom Rakousko doopravdy je. Že ta stále porážená čtyřdohoda

neráčí ustoupit ani té nejtvrdší mocnářově pěsti, ani proklínání. . . A tak naděje, jako červená

nit, začala spojovat nás všechny, co jsme se tajně modlili za porážku ústředních mocností a za

naši svobodnou vlast, aniž bychom tušili, že za hranicemi se již pracuje pro naše osvobození.

S láskou nesmírnou pohlédne na Inemanna, snad mu i položí pod stolem ruku na koleno.. .

Inemann sladce červená.

INEMANN

A kolik bratrů zaplatilo za svobodu vlasti cenu nejvyšší. V té strašné řeži k Mogile, při

ústupu u Bachmače, v obklíčení v Kazani. . . na Bajkale. Kolika z nich jsem sám tesal

náhrobek. . . Mnoho nás kameníků v legiích nebylo. Přesmutná povinnost. . . A kolik bratrů

se ještě trmácí v desítkách ešelonů, ve svých chabě vyhřátých těpljuškách k Vladivostoku. . .

Kolik z nich ještě padne, cestou? Já. . . než jsem byl raněn a vyňat ze strojové služby, strávil

jsem celý šestnáctý v první linii jako rozvědčík. Nabluďatěl. . . Vždycky to tak zabolelo, když

jsi z austrijáckých zákopů zaslechl drahou českou řeč! Představ si, že u Zborova zajal Ruda

Effenbergerů vlastního tátu. Ten ho hnal! Rovnou na převaziště. Kolik zabedněných hlav. . .

TRMAČ

Já v Rusku nebyl ani den, Svatopluku.

INEMANN

Nemluvím o tobě, Franci.

TRMAČOVÁ

Ty nudle. . .

INEMANN k Trmačovi

A co na Piavě? Copak tam jsi nenarazil na naše družiníky s bíločervenou lentočkou?

TRMAČ

Pár jsem jich viděl. Viselce na stromech. Všechny zajaté československé dobrovolce věšel

austriják bez smilování jako vlastizrádce.

INEMANNOVÁ

A ty ses jen díval, Františku?

INEMANN

Vlastičko!

TRMAČOVÁ

Dám vám už ty nudle. . . do talířů.
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JEMELKOVÁ

To bys byla moc hodná, Jarmilo.

JEMELKA

Domácí nudle od Jarmilky! Všichni si z mísy nabírají nudle, Jarmila jim na ně velkou

dřevěnou naběračkou nalévá polévku.

INEMANN

Vlastně je všechno jen velká náhoda. Když jsem se dostal do ruského zajetí, mučili nás

hlady. Nebo nemučili. . . prostě nám nedávali jíst. A pak, z ničeho nic jsme začli dostávat

jídla přemaštěná smradlavým velrybím tukem. Rusové mu říkají – vorvánina. Mnohem

později jsem se dozvěděl, že má stejné účinky jako „sérum pravdyÿ – skopolamin. Chtěli

nám vlézt do hlav, syčáci.

JEMELKA

A co v té tvé vyšťourali?

INEMANN

To víš, po pár lžicích vorvániny si servítky nebereš. Všechny ty hrůzy nenáviděné monarchie

jsem na ně vychrlil v jediné nelítostné litanii. Nedělitelně a nerozlučně. Zasměje se. Takže

mne Rusové bez obav poslali do Kyjeva, do ústředí Českých legií. Jeho pohled spočine na

talíři, jen aby pak zvolna pokračoval k hrnci s polévkou. Dám si ještě trochu. Bere do ruky

naběračku. K Jarmile, s lehkým smutkem v hlase: I naběračka ti zbyla jenom dřevěná.

INEMANNOVÁ

To by ses divil Sváťo, jak to tu vypadalo. Loni v září jsem nutně potřebovala novou košili pro

stařečka. Šla jsem na úřad pro lístek a k mému velkému údivu jsem ho. . . dostala. Rovnou

jsem běžela do vykázaného obchodu, donesla košili domů, a že byla naškrobená až hrčela,

tak jsem ji spařila horkou vodou, postavila i s hrncem do trouby vyvařit a už jsem zase

pospíchala do fronty na mouku. Přišel v poledne stařeček k obědu. Vytáhl hrnec z trouby,

zavolal vnoučata, přisolil a jedli. Děti brzo přestaly, nechutnalo jim, ale můj dobrý otec vše

poctivě dojedl. Vrátila jsem se, vytáhla z police škubánky – a aby jedli. „Vždyť my už jedli.“

– „Ježíšmarija, snad jste nesnědli tu košili!ÿ Hrnec prázdný. Už to takové bylo. Tak běžím

do obchodu a hned od dveří volám „Jakou jste mi to prodali košili?ÿ

JEMELKOVÁ

Ó, jen ji přineste zpátky, nelíbí-li se vám.

INEMANNOVÁ

Jak vám ji přinesu, když ji můj otec snědl.

JEMELKOVÁ

Ja, milá paní, za to my nemůžeme, že vy ty košile jíte.

INEMANNOVÁ

Prodejte mi aspoň jinou!

JEMELKOVÁ

To není možno, milostivá, leda, že byste přišla s novým lístkem, však my jsme c.k. krejčovství

a ne nějaká vývařovna.

TRMAČ

Tak to bylo. A ze stejné látky šili nám i uniformy. Jaký to byl v červnu pohled na zbytky

našich zubožených divisí brodících se po deseti dnech v bubnové palbě přes rozvodněnou
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Piavu zpět na levý břeh. Jaká hrůzně komická podívaná na zoufalé hladové muže, jimž

nezůstalo na těle nic, než horní část bluzy. Dolní část bluzy, spodky, kalhoty, všechno to,

co se při přechodu řeky namočilo, odpadlo. . . papírové rozmočené cáry. Mluví spíš sám pro

sebe než k ostatním. Záplava blesků a mračna šedavého granátového dýmu nad hladinou,

z níž se bezhlesně vynořují postavy vyděšených, zsinalých, ostnatým drátem rozdrásaných

ubožáků, polonazí a pološílení vystupují z vod. . . ne jak Venuše. . . Tisíce vojáků s vyhaslým

pohledem ustupují jak je Pámbu stvořil. . . unsere braven Soldaten a jejich vylouhovaná,

chladem scvrklá přirození. . . jaký to konec třísetleté armády.

TRMAČOVÁ

Františku!

INEMANN s pochopením

Na kost promočen a litry vody v bagančatech, taková je každá ofensiva, co, Franto? Buď

musíš přes řeku, anebo se aspoň otevře nebe a vědra vody mění zemi v bezednou bahnitou

břečku.

TRMAČ

Já už nikdy nepůjdu ven, když bude pršet, už nikdy nezmoknu, už nikdy, Sváťo.

JEMELKA celkem nepatřičně se dívá z okna

Řekl bych, že se to každou chvílí vyprší. . . trhá se to. . . snad.

TRMAČOVÁ

Bylo by na čase. S pohledem upřeným na Trmače: Však už tu trčí v seknici druhý týden.

Ani na dvůr ho nedostanu. Pauza. Sklidím ze stolu, mezitím. A postavím na kafe.

INEMANNOVÁ

Kluci nevím, jestli s tím mám začít hned dneska, když jste zrovna přijeli. . . Ale konec konců

jsme tu všichni. Mimo Lojzy. Krátce si dá hlavu do dlaní, hledá slova. Čtyři roky jsme se

v péči o Marušku střídaly, Jarmila, já, Helenka.

JEMELKOVÁ

Když Marie v dubnu patnáctého při porodu umřela, byla to hrůza. . . Lojza kdo ví kde, vy

všichni ve víru války.

INEMANNOVÁ

Už v listopadu patnáctého byl kilogram másla za 6 korun, tvarohu za korunu padesát, kuře

tak od čtyř do šesti korun, husa stála padesát korun, vejce 20 haléřů. . . A podpora na dítě

byla 50 haléřů denně, na nemanželské dvacet. Na Marušku jsme nedostaly samozřejmě vůbec

nic, že byl Alois desertér.

JEMELKA

Kdybych to tušil, přihlásím se za Maruščina otce sám, dobrý by byl, denně dvaceťák. Kolik

by to bylo, za všechny ty roky?

JEMELKOVÁ

Čeňku nepij už ten rum, prosím. Z těch tvých námořnických žertů je mi smutno jak ze

spálené švestkové bublaniny.

TRMAČOVÁ

Vám to přijde kluci malicherné, ale já jsem si připadala celá ta čtyři léta jako závodnice

s válkou. Na jedné koleji jsem se lopotila, abych uchránila rodinu před hladem, špínou a

mravním úpadkem, a přitom jsem musela pečlivě pozorovat válku, řítící se na koleji druhé a

15



hrozící nás všechny zničit.

INEMANNOVÁ

A že to byla lopota. . . Kilogram hovězího za 4 koruny, telecího 3 koruny šedesát, vepřového

5 korun šedesát, skopového 4 koruny, loje 6 korun čtyřicet, sádlo 8 korun čtyřicet. Z toho

vidno, že omaštění bramborů anebo namazání chleba sádlem bylo luxusem.

JEMELKA

A kolik stálo kilo cukru?

INEMANNOVÁ

Korunu.

JEMELKA

A mýdlo?

INEMANNOVÁ

2 koruny šedesát.

JEMELKA přemýšlí

A petrolej?

INEMANNOVÁ

Osmdesát halířů. Zkoušíš mě, Čeňku?

JEMELKA

Kdepak Vlasto. Chci si tu hrůzu jen nějak líp představit.

TRMAČOVÁ

Byla to strašná bída, Čeňku. A pak jdeš na nádraží na vlak a vidíš jak vezou na karpatské

bojiště železné, zahrocené tyče do vlčích jam, ve kterých měli bídně zahynout nénávidění

Rusové a zase pláčeš. Bylo mi, jak kdybych slyšela vyzvánět hrany vší lidskosti a viděla

otevřeny brány všem příšerám, které se zdály být překonány kulturou, ale zatím jen čekaly

k znovuvzkříšení.

INEMANNOVÁ

Za války se ukázalo, jak spořivost a pracovitost vedle dovednosti a vzdělání a ovšem i mravní

vyspělosti vdané ženy, matky a hospodyně jsou páteří rodiny, její záchrannou kotvou, nej-

bezpečnější hradbou. Tam, kde těchto vlastností nebylo, řítily se rodiny nezadržitelně do

zkázy. Spořivost a pracovitost vedou k osobní ukázněnosti ve všem. A jen mateřství ženu

naučí prozíravé rozšafnosti.

JEMELKOVÁ

Nám třem se na jaře patnáctého narodili synové, to bylo požehnání. Čtyři kamarádky a čtyři

děti za necelé dva měsíce. Marii se Maruška narodila jako poslední. Sirotek. Po týdnu jsme

se střídaly, braly si ji k sobě. . .

TRMAČOVÁ

Všechny jsme kojily, vlastně to bylo přirozené. . . Jako bys měla týden dvojčata a pak zas

byla čtrnáct dní se svým chlapečkem sama. . .

JEMELKOVÁ

Je to tak jiné, co Jarmilo, kojit z obou prsou naráz! Úplně, úplně jiný pocit.

JEMELKA

Tak Helenko!
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INEMANNOVÁ

Jak už jsem řekla, zvládly jsme čtyři roky. Čtyři roky jsme se staraly o Marušku, piplaly ji,

krmily. . . princezničku, doufajíc, že se Lojza skrývá někde poblíž a jak to jen trochu půjde,

hned se objeví, aby dostál svým otcovským povinnostem. Čtyři roky jsme čekaly, den po dni,

hodinu za hodinou. . . na jeho návrat. Už není nač čekat.

INEMANN

Máš pravdu Vlastičko. Napijeme se na něj. Nalije. Tak kluci!

INEMANNOVÁ

Sváťo! O Lojzu tu přeci teď nejde.

INEMANN

A o koho? Připije si s Trmačem a Jemelkou.

INEMANNOVÁ

O Marušku. Nemá smysl ji dál konejšit, slibovat, že tatínek je už na cestě k ní. Už není

důvod, celou tu trapnou situaci prodlužovat.

INEMANN

A co navrhuješ?

INEMANNOVÁ

Staraly jsme se o ni, aby se u nás dočkala tatínka. Tahle naděje zmizela. Teď se musí postarat

někdo jiný.

JEMELKA zděšeně

A kdo, Vlasto?

INEMANNOVÁ

Československá republika. Naše republika, která se dokáže postarat o naše československé

děti.

INEMANN

Československá republika. . . Pořád to zní tak neuvěřitelně. . . a sladce. Nabažit se té krásy

není možno. . .

JEMELKA

Počkej Vlasto. . . asi ti nerozumím.

INEMANNOVÁ

Nebo mi nechceš rozumnět, Čeňku?

TRMAČ

Přiznám se Vlastičko, ani já nejsem z tvých řečí moudrý. Maruška se narodila v Klešicích,

v našich Klešicích, tak jako všech nás šest, co tu sedíme, jako můj otec, můj děda. . . bába.

My jsme tu od toho, abychom se o ni postarali. . .

JEMELKOVÁ

Kdo my? S pousmáním: Ty a Čeněk? Vy dva a Svatopluk? Promiň, že jsem tě přerušila. . .

INEMANNOVÁ

Sokolská župa v Heřmanově Městci chce otevřít sirotčinec. Bude tam Marušce líp než v tomhle

věčném kolotoči, mezi třemi cizími rodinami.

JEMELKA

Jakými cizími? To nemyslíš vážně, Vlasto!
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INEMANN

Čeňku, odpusť si ten tón, prosím.

JEMELKA

Vlez mi na hrb, s tónem, Svatopluku.

INEMANN

Mluvíš s mou ženou.

JEMELKA

A se svou spolužačkou.

INEMANN

Jsi na návštěvě a ne ve své klapě v kotelně nebo kde jste se to scházeli.

JEMELKA suše, věcně

Přestaň se tvářit, že tvý prdy nesmrděj, Sváťo.

INEMANN

Asi jsme vypili víc než jsme měli.

TRMAČ

Já bych si naopak ještě štamprdli dal.

TRMAČOVÁ

Už jste tu lahev dopili Františku.

TRMAČ

Co ty si o tom myslíš, Jarmilo?

TRMAČOVÁ

O čem?

TRMAČ

O čem se tu asi bavíme? Co nám tu asi Vlasta vypráví?

JEMELKOVÁ

My s Jarmilou souhlasíme s Vlastou, Františku.

TRMAČ k Jarmile

Ztratilas řeč, Jarmilo?

TRMAČOVÁ

Nech mě, Franto.

TRMAČ

Jdu do hospody ke kulatý bábě. Co vy dva, přidáte se?

INEMANN

Kam jsi mi dala boty, Jarmilo?

TRMAČOVÁ

Ještě ti nevyschly, Sváťo. I onučky jsou ještě vlhké. Dává mu boty a onuce.

TRMAČ

Však on to vydrží. Čtyři roky měl v Rusku mokro v botách.

JEMELKA

Už neprší, Franto.

TRMAČ

Já vím, Čeňku. V každém okamžiku vím, jestli prší či ne.
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INEMANN

I když spíš?

TRMAČ

I kdybys mi vydloub oči, uříz uši a nos převázal těma svýma onucema, tak bych to poznal.

Pauza. Jdeme. Ještě k Inemannovi: Co stojíš u těch dveří jak Lotova žena?

INEMANN

Jak je mám otevřít, když nemaj kliku?

JEMELKA

Snad jsi to slyšel, že byla zrekvírovaná, ty rozumbrado.

TRMAČ

Jsi připadáš úplně jak ježek v kleci, ne? Opře se do dveří ramenem a otevře je. Ještě se

otočí k ženám za stolem: A vy si dejte to kafe holky, jsi na něj myslím zapomněla postavit,

Jarmilo. Tma.
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2. DĚJSTVÍ – Hospoda U kulatý báby

Obyčejný večer v prosté hospodě na návsi. Čtyři ošuntělé stoly, vlastně to tu vypadá spíš jako

v seknici Trmačových, v níž kachlová kamna s keramickým dvanácterákem hospodyně umně za-

měnila za mosaznou pípu. V hospodě není ani noha. Mimo tedy mateřsky vyhlížející hostinské,

která nedbale, ovšem s jistou bravurou, ukusuje taliána, přičemž si píská Bandiera Rossa. Vstoupí

Trmač, Inemann a Jemelka. Hostinská dopíská.

TRMAČ, INEMANN A JEMELKA

Dobrej večír, Stázo!

NOVOTNÁ

Kluci! Sváťo, Čeňku! První den doma a večer už jste u mě? No že byste starou bábu chtěli

zradit, z toho bych vás tři podezřívat vážně nemohla. Směje se a radostně objímá Čeňka a

Sváťu.

TRMAČ

Já je sem přivedl, Stázo.

NOVOTNÁ

Pojď sem, ty můj malej žárlivečku. Zvesela se objímá i s Frantou.

JEMELKA

Vypadáš skvěle Stázi. Vůbec jsi se za ta čtyři léta nezměnila.

INEMANN

A hospoda taky ne. Nic se tu nezměnilo. Jen zima je tu větší než bývala.

NOVOTNÁ

Hmmm. Tak děkuju, kluci. . . Co si dáte? Jak za starých časů, sokolskou formaci? Tři piva

a tři rumy, pěkně vyrovnaný?

JEMELKA

Už je šikuj do trojstupu, Stázi. A cukřenku tam postav místo cvičitele, ať nám Francin

nezatrpkne. Směje se.

NOVOTNÁ s více než laskavým pohledem na Trmače

Mám tu čerstvý taliány, mám je k tomu přihodit?

INEMANN

Šoupni je tam, na zakusku. Přichází mladé děvče, snad dvacetileté, v každém případě však

velmi lepé.

BLAŽENA

Budeš potřebovat s něčím pomoct, mami?

NOVOTNÁ

Běž spát Blážo, s klukama to na dlouho nebude. . . kdepak. . . už nejsou nejmladší. Směje se.

JEMELKA

Dědci nad hrobem, jedna báseň, Stázo. Máš to ale dceru! Že holka vyrostla, co jsme ji

neviděli.

BLAŽENA

Dobrou noc, mami. Odchází.
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TRMAČ

Ty jsi ji vylekal, Čeňku!

JEMELKA

Jsem to prostě smolař. Ať sem kdy hmátnul na co chtěl, vždycky jsem při nejlepším dostal

pár facek, všude jsem musel být první, do všeho jsem se hned hnal a při každé lodní zábavě

jsem byl nejvíce bit, ačkoliv jsem se vždy snažil být za smírčího soudce. Ze všech nejvíc jsem

byl zavřený a to výlučně za viny nespáchané. Na lodi jsem měl vždycky ten nejhorší švindl a

s láskou to bylo ještě horší. Dlouhých pět let jsem byl snoubencem krásné dívky a ona? Ona

si mne nakonec vzala! Směje se.

INEMANN

Copak nejsi s Helenkou šťasný, Čeňku?

JEMELKA

Vždycky jsem tvrdil že svatba s Helenou. . . to bylo v mém životě to nejlepší rozhodnutí.

A též tedy mé poslední. . . rozhodnutí. Směje se.

NOVOTNÁ

Ty jsi ale pitomec Čeňku! Je skoro dojatá. Chyběli jste mi tu, kluci. . . Jde natočit pivo.

Všichni tři si sedají ke stolu, na němž leží staré noviny, Trmač si je prohlíží.

TRMAČ

Co to tu máš na stole za svinčík? Loňské noviny. . . 21. června 1918. . . Čte: Nepřítel

pokračoval i včera s neztenčenou prudkostí ve svém úsilí vyrvati nám úspěchy vybojované

západně od Piavy. Všechny jeho útoky shroutily se však o odpor našeho rekovného vojska.

Na náhorní planině Montella se o naše spěšně zřízená opevnění rozbíjela útočná vlna za vlnou.

Všude utkali se v řeži muž proti muži. Na frontě šíře dvou kilometrů shrnul nepřítel nárazové

skupiny v síle osmi pluků, aby uvedl hráz našich čackých vojínů v kolísání. . . S odporem

noviny zahodí. To jsou mi povídačky naší Kačky. . . Skončili jsme jak Benedek u Králova

Hradce.

NOVOTNÁ

Tady je ta vaše sestavička, pánové. Jídlo hned přinesu. Položí na stůl piva a rumy, otočí se

jako na obrtlíku a se zpěvem se vydá zpět k pípě. Avanti o popolo, alla riscossa, Bandiera

rossa, Bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, Bandiera rossa trionferà.

JEMELKA

Tak ona si to taky zpívá? Helenka se dneska vůbec nezastavila, to bylo avanti celý den.

Zbláznily se všechny?

INEMANN

Vlasta si zas pořád brouká La Mantovanu. Jednomu by z těch italských šlágrů přeskočilo.

To jste tu pořádali přebor tenorů nebo kde se to všechny ty ženské naučily?

TRMAČ

Od italských zajatců. Vozili je sem z tábora z Milovic na sezónní práce, však kdo by sklidil,

když my jsme byli na frontě. V každém hospodářství byl aspoň jeden. . .

INEMANN

I u nás?

TRMAČ

Říkám, že u všech.
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JEMELKA

I u tebe?

TRMAČ

Samozřejmě.

JEMELKA

Takže Jarmila taky zpívá.

TRMAČ

Zpívá.

INEMANN

A kde spali?

TRMAČ

Ten tvůj normálně ve tvojí posteli, kde by asi spal?

INEMANN

Ital v mojí posteli? Přichází Novotná a pokládá na stůl talířky s jídlem.

NOVOTNÁ

Tak tady máte ty taliány, kluci. Inemann tiše třeští zrak na svého taliána, zatímco hostinská

odchází se zpěvem na rtech.

TRMAČ k Inemannovi

Tak s odvahou do něj, do Taliána.

JEMELKA

Forza Azzura. . .

INEMANN opatrně ukrajuje ze svého taliána

A pelešily se s nima. . . naše ženské s nima?

TRMAČ

Tak není nic jednoduššího než se aby ses zeptal. . . svoji Vlastičky.

INEMANN

Zbláznil ses, Franci?

JEMELKA

To jsou mi ale ciráty! Hlasitě k hospodské: Stázo, Stázičko, co ty naše ženské, když tu měli

taliána na gruntu, ve vší počestnosti všechno nebo co se říká mezi lidma?

NOVOTNÁ

Naše ženské, Čeňku, vždyť to všichni víme, to jsou přeci světice. Ale jiné, to byste se divili,

kluci. Chodily mi sem tajně paničky z Heřmanova Městce, utrácely peníze s vojáky a opilé

zpívaly jakousi válečnou hymnu: Zachovej nás hospodine, ať ta válka nepomine. Lepší jsou

ty podpory, než ty naše potvory.

INEMANN

A kolik byla podpora, tou dobou?

NOVOTNÁ

Korunu padesát denně, na vojína.

INEMANN

Za korunu padesát se vlastního muže zřekly, neřestnice.

NOVOTNÁ

Na druhou stranu pivo u mně stálo šedesát halířů, tenkrát.
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JEMELKA

Mohli bychom se bavit aspoň chvíli o něčem jiném než o cenách?

INEMANN

Se bavíme o cti, Čeňku.

TRMAČ

Tak hlavní věc, že čest domu byla zachována, Stáze snad věříte kluci, ne?

INEMANN

A ty jí věříš, Franci?

TRMAČ

A komu jinýmu bych už měl věřit, když ne naší Stáze, Sváťo?

INEMANN

Napijem se kluci.

JEMELKA

Dobře, že se to vyřešilo.

INEMANN

Jak se říká na Sibiři: pívo běz růma, děňgi na větěr! Hoď ho tam.

JEMELKA

Kluci, co budeme dělat s Maruškou?

INEMANN

Co bychom s ní dělali, dáme ji do sirotčince, ženské o tom už rozhodly a co my, proti nim?

TRMAČ

Ne tak zhurta Svatopluku. Marie byla ten večer s námi všemi čtyřmi, tak jsme to smluvili,

poslední večer naší nerozlučné party, poslední rozloučení. Nikdo z nás neví, kdo je Marušky

otcem. Můžeš to být klidně ty. Pošleš svou dceru do sirotčince, svou vlastní krev?

INEMANN

Marie se rozhodla, že za otce udá Aloise, tak nevím, co řešíme, bylo to její rozhodnutí.

JEMELKA

Protože Lojza byl z nás jediný svobodný ty troubo, co myslíš, že jiného ji k tomu vedlo?

INEMANN

Láska třeba?

JEMELKA

Svatopluku nesnaž se tvářit hloupějším než jsi.

TRMAČ

Tomu sirotčinci musíme zabránit. Nestrpím pomyšlení, že by mé dítě skončilo v sirotčinci,

když už se mi na rozdíl od tolika nešťastných podařilo tu velkou válku přežít. Kluci, to není

náhoda, že jsme přežili. . . všichni tři. . . A téhle zodpovědnosti. . . za to že žijeme. . . té se

nezbavíme.

INEMANN

Nemyslím, že je možné, abychom ty naše ženské ještě přemluvili.

TRMAČ

Viděl jsi ji vůbec už aspoň, aspoň jednou v životě myslím, Marušku?

INEMANN

Ne.
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JEMELKA k Trmačovi

Já ji viděl Francine, tenhle týden je u nás. Je celá máma. Souhlasím s tebou, tomu sirotčinci

musíme zabránit.

INEMANN

Leda tak, že by ses k otcovství přiznal sám Čeňku. Ale jak sis možná ráčil všimnout, jen

když jsi na toto téma zažertoval, vylétla Helenka málem z kůže.

TRMAČ

Sváťa má pravdu, to nebyl dobrý vtip, Čeňku.

NOVOTNÁ

Ještě pivo, kluci?

TRMAČ

Dáme si tu naši sestavu, Stázo. Do hospody přichází četník Lipka a řídící Vocásek.

VOCÁSEK

Dobrej večír, Stázo. Uvidí kluky, což v něm vyvolá projev veliké radosti a citu. Ach, jak je

tu natřísklo! Sváťo, Čeňku! Tak jsme se vás dočkali, jaká to radost, jaké to zadostiučinění!

INEMANN

Rádi vás vidíme, pane řídící.

LIPKA též se s kluky srdečně vítá

Vítejte doma, kluci.

VOCÁSEK

Dobře jsme je vychovali. Je to naše sémě. Obzvlášť tady Svatopluk. O ničem jiném se

v republice nemluví, než o vaší sibiřské anabasi, Sváťo. Zlatými písmeny budou zaznamenány

vaše hrdiné činy a generace pozdější s obdivem na nás budou hledět a z naší síly, z našeho

odhodlání, z našeho heroismu budou čerpat posilu, naději i útěchu v dobách příštích. Takové

slavné chvíle národu se nevracejí!

NOVOTNÁ položí na stůl piva a rumy pro kluky

Dáš si pivo, Bohuslave?

VOCÁSEK

I s rumíkem, Stázičko, jako kluci, jako kluci.

LIPKA

Já si to dám bez rumu Stázko, jsem přeci jen ve službě. Na chvíli se na kluky dojatě zadívá.

Jak jsem rád, že jste se vrátili, kluci. A že jsem vás rád zrovna neměl, holomci. Hlavně ty

Čeňku, ty sígře Jemelkovic!

JEMELKA

Co já?

LIPKA

Ty nic, ty muzikant, viď? Co jste se nakradli třešní a hrušek z obecních zahrad. . . Ještě

s tou. . . Jeho rozšafně přívětivý výraz zřetelně tuhne. Co to bylo za holku? Děs a běs!

Nožičky jak hůlčičky a pořád s váma místo aby si hrála s ostatními děvčaty. Nemoh jsem ji

přijít na jméno tehdá a nemůžu ani dnes.

TRMAČ

Marie Veselá. Jmenovala se Marie Veselá.
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VOCÁSEK

Hmmm. Čtyři roky, co jsme ji na hřbitově v Jezbořicích pochovali.

LIPKA

A ještě jeden kluk s vámi byl. . . Alois?

INEMANN

Lojza Novák.

VOCÁSEK

Austriják ho pověsil jako desertéra! Taková hrůza! Jaké štěstí, že dnes, konečně!, po ne-

konečné době vlády Tmy, můžeme říci, že jsme opět volni, svobodni, jak bývali jsme druhdy.

Není nad námi cizácké dynastie, neuznáváme výsad privilegovaných tříd, postavili jsme se

na stanovisko revoluce francouzské, sesadili jsme císaře, dosadili vládu demokratickou, vládu

z lidu a stali jsme se rovnými, volnými – jsme svoji.

INEMANN nadšeně

Tesat ta vaše slova do kamene, pane řídící! Na Republiku! Pijí rum, Franta si ho samozřejmě

nejdřív osladí.

VOCÁSEK

Kluci, ještě jednu věc vám musím říct a hlavně tobě Sváťo. Já. . . Je obdivuhodné jak se

o Marušku staráte. Že její otec čestně službu odmítl utlačiteli vlastního národa, zavražděn

byl mstivým monarchou. . . A nešťasná matka vydechla naposled při porodu Maruščině. Však

víme, jak by to dříve bylo, rakouská bestie dala by jistě děvčátko do sirotčince! To ovšem láska

naše čistá, slovanská, nedovolí. Sami na prsou, vy tři, děvče hřejete, láskou opatrovnickou.

Jak jsem jen na vás hrdý, kluci! Z dlouhého proslovu mu úplně vyschlo hrdlo, svlaží ho tedy

půl litrem piva. Když dopije, zadívá se smutně na dno sklenice. No nic, musím ještě vyplnit

výkazy, pro školní odbor. Rád jsem vás viděl, kluci. Buď zdáv, Antoníne. Odchází.

JEMELKA k Inemannovi

Tak nevím, Sváťo. . . Ještě chceš strčit Marii do ústavu?

INEMANN

Do bot s tim vším. To je zas den!

LIPKA

Počkej Svatopluku, rozumím tomu dobře, ty se už dál nechceš starat, o Marušku?

TRMAČ

Moc dobře tomu rozumíte pane strážmistře, přímo. . . brilantně.

LIPKA

To ale bude pro řídícího Vocáska strašná rána. . . On. . . Od října nemluví než o tobě Svato-

pluku, jaký vliv na tebe měla jeho výchova. . . a četba, kterou ti doporučoval. . . Víc zklamat

ho asi nemůžeš, Svatopluku.

INEMANN

Děkuji, že jste mi to tak pěkně shrnul, pane strážmistře.

LIPKA

Není zač.

NOVOTNÁ odnáší prázdné sklo

Však on se z toho nějak vykurýruje, Bohuslav. Ještě přání?
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INEMANN

Nemluvíš o něm hezky, Stázo.

NOVOTNÁ

A mám se z něj potentočkovat jen proto, že je řídící učitel? Však kdo mě udal, že mám nový

mosazný kotel? Kdo byl předseda rekvírovací komise? Díky komu mi sebrali topení a já tu

chcípala dvě zimy mrazem?

LIPKA

V každé vesnici jmenovali předsedou rekvírovací komise místního řídícího učitele, dobře to

víš Stázo.

NOVOTNÁ

A každý udával jak Sabina, co?

LIPKA

Všichni věděli, že máš ten kotel Stázo, bylo naivní, že ses ho snažila zatajit. Vystavila jsi

Bohuslava strašnému nebezpečí. A Bohuslav byl přeci vždycky náš!

NOVOTNÁ

A proto mne udal. A proto jsem byla odsouzena za přečin zatajování kovů a pěkně si ho

odseděla. A proto tu můj Jiří umrznul.

LIPKA

Jak umrznul? Tvůj muž umřel na zápal plic, Stázo.

NOVOTNÁ

A proč ho asi dostal, Antoníne?

JEMELKA

Jiří je mrtvý?

NOVOTNÁ

V únoru to byl rok.

LIPKA

Nemůžeš z toho vinit Bohuslava.

NOVOTNÁ

Budu z toho vinit, koho budu chtít.

TRMAČ

Dáme si asi po pivu a po panáku, na Jiřího, co?

NOVOTNÁ

Na účet domu, kluci. . . Dáš si s námi Antoníne?

LIPKA

Ne. . . musím na ještě obchůzku. Lipka odchází, Novotná jde k pípě roztočit piva.

TRMAČ

Nikdy jsem ho neměl rád. Frňák kdo ví kde jen proto, že je řídící.

INEMANN

Poněvadž ses blbě učil a tvoje známky podle toho vypadaly.

JEMELKA

Ty Francine, co to bylo za dopis z fronty, co četla Jarmila? Dobře si ze školy pamatuji na

tvé slohové schopnosti. . . Ne že bych sebe sama považoval za básníka. Ty dopisy své ženě jsi

nepsal ty, že ne?
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TRMAČ

Jasně že ne.

INEMANN

A kdo?

TRMAČ

Zkus hádat ty premiante: Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti vstříc. A až bys mi

odešla, ach, zvečera již, bys na mne nemyslila víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako

bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas. . .

INEMANN

Nevím. . . Zní to jako. . . Šrámek?

TRMAČ

František byl se mnou v první linii. Za dvě cigarety napsal dopis komukoliv. A básně, co

psal do Splavu, nám recitoval do zblbnutí, myslím, že se mi je nepodaří do konce života

zapomenout!

JEMELKA vesele

Tak dovedu si představit situaci, v níž by se ti jejich znalost mohla hodit. Směje se.

NOVOTNÁ přichází s pivem a panákama

Poslední runda, kluci.

JEMELKA

Tak na Jiřího, pánové a dámo. Ať je mu země lehká. Vypijou panáky a rychle je zapíjí pivem.

TRMAČ

Složíme se na nový kotel, Stázo.

NOVOTNÁ

Jsi hodný, Franto.

INEMANN

Dneska platím já Stázo.

NOVOTNÁ

Tuhletu nepočítám. Čili. . . Šest piv, to je šest krát osmdesát halířů to jsou čtyři osmdesát,

rum je devět korun za půl litr. . .

INEMANN

Počítej mi celou lahev Stázo.

NOVOTNÁ

Dej mi deset korun, Svatopluku.

INEMANN dává Stáze desetikorunovou bankovku

Tady to je Stázo.

NOVOTNÁ

Ta už skoro měsíc neplatí, Sváťo.

INEMANN

Cože?

TRMAČ

Měnová reforma, tu jste v legiích asi neměli.

INEMANN

Co s tim mám dělat?
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JEMELKA

Dej to klukoj na hraní, třeba. Taky jsem koukal jako vejr. Zbylo mi něco peněz z Boky

Kotorské. . . Helena se mi ráno vysmála. Peníze v čudu. Ale zas máme tu naši republiku. . .

TRMAČ

Počkej Sváťo, nemáš nějaké drobné? Korunové a dvoukorunové bankovky se nekolkovaly.

INEMANN

Dám to nějak dohromady. Pokládá na stůl drobné bankovky.

TRMAČ přidá dvoukorunu

Pomůžu ti.

TRMAČ

krátce se zamyslí Počkej Stázo a co ty taliáni?

NOVOTNÁ

Vidíš, na ně jsem úplně zapomněla.

JEMELKA

Ty na Taliána nezapomeneš nikdy, co Francine?

TRMAČ

Hmmm. Kolik za ně chceš Stázo?

NOVOTNÁ

Jsou po koruně.

INEMANN

Talián za korunu? To není zrovna láce. . .

JEMELKA

Lepší talián za korunu než Talián, co ti leze do vlastních duchen, Sváťo. Směje se.

TRMAČ k Inemannovi

To víš, když si chceš dopřát. . . Něco to stojí. Tvůj táta žral pučálku, a ty hrách ani vidět,

jen samou drůbež. Platí. Tady máš ty tři koruny, Stázičko. Novotná si bere peníze a odchází

zpátky k pípě.

JEMELKA dopije pivo

Jdeme?

INEMANN

Mám dopito. K Novotné: Arigató gozajmas, sajonara!

JEMELKA

Tys byl u gejši Svatopluku!

TRMAČ

Co říkáš?

JEMELKA

Arigató gozajmas, sajonara! Srdečný dík a sbohem. Každá gejša, když od ní ráno odcházíš a

děkuješ jí za služby, které ti poskytovala po celou noc, tě poprosí, abys jí poděkoval japonsky.

Když nevíš jak, pozná, že byla tvou první, gejšou. Arigató gozajmas, sajonara!

INEMANN

To jsem nevěděl, že to tak dělá každá gejša.

JEMELKA

Protože jsi byl jen u jedné, Svatopluku. Směje se.
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TRMAČ

Aspoň, že ses přiznal. Kážeš nám tu o rozvolněné morálce a přitom jsi sám též poznal. . .

kus. . . světa. Směje se. Kdes vůbec byl u gejši?

INEMANN

Ve Vladivostoku. Jsou jich tam stovky. S tou mou jsme si ale celou noc jen povídali.

JEMELKA

No samozřejmě, co jiného, slepičí polévku jste spolu jistě nevařili. Sbohem Stázko a dobrou

noc. Všichni odchází, tma.
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3. DĚJSTVÍ – Na návsi.

Sázení národní lípy, Velikonoční pondělí, 21. dubna 1919. Náves před obecním úřadem je zaplněna

mládeží v krojích národních i sokolských. Malou lípu, krásně nazdobenou bílými a červenými fábory

nese vyšňořená Blaženka Novotná. I Trmačová, Jemelková a Inemannová jsou slavnostně vystro-

jeny, sluší jim to převelice a je vlastně velkým štěstím, že se na mladičkou Novotnou dívají s mírně

závistivou zapšklostí téměř třicátnic, poněvadž jinak, jinak by byla jejich krása zcela nesnesitelnou.

Na vše důstojně dohlíží Lipka, snaží se tvářit státotvorně jako Prof. Masaryk, když shlíží s koně a

docela mu to jde, až na ty Masarykovy brýle. A koně.

INEMANNOVÁ k Blaženě

Zvedni trochu tu lípu Blaženo, ji nemůžeš nést, jako když neseš do kamen polena, abys

přitopila.

JEMELKOVÁ

No nad hlavu nebo aspoň před sebe ji dej. . . jak na tom francouzském obraze, jak vede

Svoboda vede lid na barikády.

BLAŽENA

To není prapor, je to lípa, Helenko. Ta naše máma lípa, pod níž se od jakživa Omladina

scházívala.

INEMANNOVÁ

Máma? Neseš tu lípu spíš jak mimino, Blážo.

PRVNÍ VESNIČAN

S citem ji nese, s mateřským citem, tak proč ji ženské nenecháte?

TRMAČOVÁ

Jak mimino, Blážo. . . Vzpomínám, když byl Fanoušek ještě v zavinovačkách. . . jednou. . .

držím ho jak ty tu lípu, Blážo. . . Stála jsem s ním na perónu a pojednou odněkud vyšel

vojín. . . Vrhl na mne pohled a utkvěl jím na Fanouškovi. Zarazil se, zůstal stát, ztrnule

třeštil zrak na krásnou kučeravou hlavičku, pak mlčky přistoupil ke mně a svojí velkou rukou

hladil a cuchal jemné vlásky synáčkovy. Když jsem po delší chvíli vzhlédla a podívala se naň,

viděla jsem tvář z jiného světa. Koho se asi domnívá, že laská?

INEMANNOVÁ

Nechalas cizího vojáka, aby hladil tvého syna?

TRMAČOVÁ

Stála jsem jako přimrazena, ač minuty ubíhaly pomalu jedna za druhou. Ruce mi již silně

umdlévaly, ale bránila jsem se statečně dát jim s dítětem klesnout, aby si nemyslel, že si

nepřeji, aby ho hladil. Nezvedl oči – nepromluvil. Vtom nepříjemně zavřeštěl rozkaz k na-

stupování. Můj smutný společník se vytrhl ze zadumání, nepatrně pozvedl obličej, který jevil

známky rozpaků, ruku přiložil ke skráni místo pozdravu – a zmizel v odjíždějícím vlaku.

BLAŽENA

Tys chodila často na nádraží, viď. . . Jarmilo.

TRMAČOVÁ

Po každé je tu naděje, že může někdo přijet.
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JEMELKOVÁ

Zvláštní jaké vzpomínky zůstávají. . .

INEMANNOVÁ

Já vzpomínám hlavně na první dva válečné roky. Všechny ty zpropadené úspěchy ústředních

mocností. . . Noviny se nedaly číst vůbec, obzvlášť, když jsem kojila. V Heřmanově Městci

vyvěšovali Němci prapory po každém vítězství. . . Dokonce i turecké.

JEMELKOVÁ

Pak přišla ruská ofensiva a dosažení Krakova. A všude byly shazovány z aeroplánů letáky

s manifestem vrchního velitele ruských vojsk velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče.

INEMANNOVÁ

To bylo první radostné čtení za celou válku. „Národové rakousko–uherští! Ve chvíli, kdy

překročili jsme hranice rakouského mocnářství, prosíme Vás, abyste naše vojsko přijali s lás-

kou, neboť Rusko vstoupilo do války jedině na obranu malých slovanských národů. Rakouská

vláda po staletí rozsévala mezi Vás svárlivost, jsouc si vědoma, že jedině Vaše nesvornost

udržuje její panství nad Vámi. Blížíme se k Vašemu staroslavnému království a prosíme Vás,

neutíkejte před námi, jsme Vaši přátelé. Čechové, hodina Vašeho osvobození se blíží!ÿ

TRMAČOVÁ

Ty si to celé pamatuješ?

INEMANNOVÁ

Myslíš, že jsem si to provolání nechala? Spálila jsem jej a naučila zpaměti. Klepe si na hlavu.

Sem oni se ti nedostanou.

TRMAČOVÁ

Kolik jen vlastenců bylo pro neopatrné výroky zavřeno, kolik jich bylo podrobeno dlouhým

soudům i smrti!

JEMELKOVÁ

A navíc naděje, že sejdeme se s bratrem Rusem pod jednou slovanskou lípou trvala sotva pár

měsíců. Stačilo, aby Němec za pár zlatých angažoval to fousaté nedochůdče nakažené příjicí

z Curychu do Petrohradu a ruská fronta se rozsypala jak domeček z karet.

INEMANNOVÁ

A my byli zase na všech stranách obklopeni mořem nepřátel a vysoko se vzdouvajícími vlnami

společenského rozvratu – bolševismu.

DRUHÝ VESNIČAN

Pořád lepší společenský rozvrat nežli rozvrat rodiny.

TRMAČOVÁ

Vlasto, opravdu chceš dát Marušku do sirotčince?

INEMANNOVÁ

Jarmilo, bavily jsme se o tom společně už tolikrát. Naposledy před měsícem u vás. A do-

mluvili jsme se, že ty to zařídíš. Bylas tam už?

TRMAČOVÁ

Chystám se, ano, Vlasto.

JEMELKOVÁ

Ale Jarmilo. . . Copak ji dáváme na druhý konec světa? Můžeme za ní do Heřmanova Městce

jezdit. . . na návštěvy. Přichází Jemelka a Inemann.
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JEMELKA

Tak co, už to začne?

INEMANNOVÁ

Kde jste byli kluci?

INEMANN

Museli jsme si přeci jedno dát, na tu slávu.

JEMELKOVÁ

Stáza už má otevřeno?

JEMELKA

Slitovala se nad námi. . . Když viděla tu naši strašnou žízeň. Směje se.

TRMAČOVÁ

A kde máte Františka?

INEMANN

Nevím, čekali jsme na něj.

JEMELKA

Ale pak nás přemohla ta žízeň.

JEMELKOVÁ

Čeňku. . .

LIPKA

Nazdar hoši, rád tě vidím, Svatopluku. Při takovém srocení lidu neuklidní nic více, nežli

jistota, že máš bratra legionáře po boku.

INEMANN

Ale, pane strážmistře. Co by se tak asi v naší klešické oáze mírnosti mohlo stát?

LIPKA

Jen si nemysli, Svatopluku. Až příliš mnoho mladých mužů za ta léta v zákopech ztratila

obyčejný lidský cit. Však jakou cenu může mít život pro někoho, kdo musel přehazovat

hekatomby mrtvých polní lopatkou, aby si vyhrabal alespoň mělký důlek, do kterého by se

mohl skrýt? A ženy? Ty se začly za války chovat jak muži. Nosí kalhoty a košile, chodí

pracovat do továren. Některé svobodné dokonce samy vydělávají a utrácí peníze jak se jim

jen zamane. Kdepak, už nikdy nic nebude jako před válkou. Včera zavraždil nějaký válečný

invalida se svou amantkou trafikantku v Chrudimi. Devatenáctiletý cucák, jí bylo čtrnáct,

souložili spolu v parku a když ona šla s tatíkovým prstýnkem do zastavárny, vydal se on pro

noviny. O šest let mladší byla ta děvka nežli Blaženka. Mám tu pitevní protokol, podívej.

INEMANN čte z protokolu, aniž by si ho vzal do ruky

Anna Kleisnerová, 70 let. . . Nic mi to jméno neříká.

LIPKA čte

Lebka rozseklá tak, že je vidět okostice. Víčka podlita krví, stejně jako kořen nosu. Podlitiny

na tváři, čele. Temeno vyholené, znatelné oděrky od vyholení. Na bradě oděrky a podlitiny.

Oděrky i na trupu a krku. Zakrvácená dutina břišní atd. Odtržení hrtanu od páteře, zlomení

chrupavek hrtanu, nesčetné poškození tkání po rdoušení. Otočí stranu. Tady je i fotografie

té mrtvé nešťastnice, strašné, co? I když ty jsi jistě viděl horší věci, Svatopluku. . .

JEMELKA dívá se na fotografii

Všichni mrtví, kolik jsem jich jen viděl, vždycky plavali. . . Taková mrtvola v moři vypadá
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mnohem důstojněji nežli na pitevním stole. . . Svobodněji. . .

LIPKA

Svatopluku, jaké to vůbec je, když čekáš v zákopu na útok nepřítele?

INEMANN

Nakonec je už jen velké ticho. . . Nejdřív nepřítel stáhne ze svých prvních dvou linií všechny

muže a spustí bubnovou palbu, tuny dělostřeleckých granátů kvílí jako šílené, ty ohlušen

strašným řevem jen pozoruješ, jak v dýmu poletují metráky lidského masa, staré mrtvoly

se míchají s těmi čerstvými, vybuchující granáty přehazují jednu vrstvu přes druhou a pak,

někdy po dvaceti čtyřech, po třiceti hodinách pekla se hřmění začne pomalu přesouvat za

tebe. Uzavírací palba. Teď už neutečeš a ze zadních linií se k tobě též nikdo nedostane. Je

klid. Z prasklých bubínků ti teče krev, zapaluješ si cigaretu a čekáš na muže, s nimž se budeš

bít. . . Pár handgranátů, bajonet, polní lopatka. Za třicet minut tu bude, ne později, ne dřív.

Slyšíš výbuchy za sebou i před sebou. Jsi v oku tornáda, v oku uragánu. Čekáš a kouříš. Už

brzy tu bude.

TŘETÍ VESNIČAN

Už je tu! Řídící Vocásek je tu, můžeme začít.

LIPKA

Drazí spoluobčané. Věnujte prosím pozornost našemu řečníkovi, při příležitosti sázení národní

lípy promluví velký muž a vlastenec, náš řídící učitel, pan Bohuslav Vocásek.

VOCÁSEK

Děkuji ti, Antoníne. Stromkové slavnosti staly se u nás v posledních letech opravdovým

svátkem netoliko mládeže školní, nýbrž i širokých vrstev lidových. Staly se dnem, kdy za

půvabného jara, jara nových nadějí, skládali jsme svůj nelíčený hold společné vznešené matce

naší Přírodě. Leč dnešní den náš přece jen vysoko vymyká se z rámce obvyklých slavností

stromkových. Dnes pořádáme slavnost, ku které naskytne se lidu příležitost sotva jednou za

tisíc let a mnohdy snad vůbec nikdy v životě národů.

Pociťujeme a víme zajisté všichni, že prožíváme povznášející památné chvíle, prožíváme

dějinně velevýznamný první půlrok své mladé svobody. Po třech stech letech utrpení, útisku,

těžkého a hlubokého ponížení zasvitlo nám konečně zase slunko štěstí a červánky dob lepších

rozlily se nad námi v nevídaném lesku.

Není to sen, je to blahá skutečnost! A já při této příležitosti nemohu znovu nevzpomenout

všech velkých duchů, všech geniů českého národa, kteří k této vrcholné metě pracovali. Nebyli

to jen naši nevyrovnatelní legionáři, na něž tolik jsme hrdými a jimž vděčíme tolikerou láskou

za vše, co vykonali pro vlast, nebyl to jen náš velký osvoboditel Prof. Masaryk. Pociťuji

povinnost, abych zvláště připomněl zásluhy jednoho předního básníka českého, muže povahy

ryzí, našeho velikého Svatopluka Čecha. Pěvcem svobody bychom ho mohli zvát! On to byl,

který ve chvílích, kdy jiní mlčeli, dovedl ve svých Písních otroka promluvit tak, jak toho

žádalo srdce i vůle národa. On probouzel svými úchvatnými verši v lidu mocnou touhu po

svobodě. On zaslouží, aby teď, kdy splněn jeho sen, vyzdvižen byl také jeho význam jako

pěvce Svobody. Náš básník nedočkal se osvobození vlasti. Odešel. Avšak duch jeho zůstal

tu mezi námi, ten jeho svatý odkaz, ta touha posvátná, ta odhodlanost setřást ze sebe okovy

cizí zvůle a cizího jařma.

V tom Svatopluk Čech navazoval na jmenovce svého z nejslavnějších, nemyslím teď praotce
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Čecha, mám na mysli největšího z knížat Říše Velkomoravské, knížete Svatopluka. A další ze

Svatopluků stojí dnes mezi námi a vedle něj jako kněžna Svatožizňa jeho žena Vlasta. Ano,

mluvím o našem Svatoplukovi Inemannovi, legionáři a osvoboditeli. Jen díky lidem jako

on můžeme dnes zasadit naši národní lípu. On naším příkladem a vzorem, nejen skrze své

hrdinství válečné, ale i díky své odvaze civilní, díky své nezištnosti s níž se stará o válečného

sirotka, o naší Marušku. Budiž mu provolána třikrát sláva. Klešičtí provolávají slávu. Děkuji

Vám. Již v květnu proběhnou naše první svobodné volby. A já pevně věřím, že právě ty

Svatopluku osvoboditeli, v nich budeš naším společným kandidátem na prvního skutečně

národního starostu našich osvobozených Klešic. Neb kdo jiný by nás měl nyní vést než ty,

náš hrdino? A teď bych tě rád poprosil, bratře, aby ses společně s Blaženkou ujal úkolu

nejčestnějšího, zasazení národní lípy. Lopatku ti mohu poskytnout. Svatopluk jde k Blažence

a sází. Přichází Trmač.

JEMELKA

Kdes byl Francine?

TRMAČ

Doma. Nelezu ven, když prší.

JEMELKA

Bylo to pár kapek.

TRMAČ

Nejsem tu od toho, abych je počítal. Pršelo. Ukazuje Čeňkovi obálku. A tohle mi dnes přišlo.

Alois píše z Ameriky. Nějaká agentura ho tam dostala na falešné doklady hned v srpnu

čtrnáctého roku. Bál se psát, aby nás nepřivedl do nesnází.

JEMELKA

On žije?

TRMAČ

Víc než to. Za měsíc chce přijet. Chce se zúčastnit obecních voleb.

JEMELKA

Takže s Maruškou je vše vyřešeno. Tatínek se šťastně vrací.

TRMAČ

Nejsem si vůbec jist, že s námi bude chtít tu hru na tatínka Marušky hrát. On vůbec netuší,

že se Marii narodila dcera, natož že byl prohlášen za jejího otce. Píše jen, že byl mezitím

v Americe vysvěcen na kněze.

JEMELKA

Na kněze? Tak to máme asi problém.

TRMAČ

Nejspíš. Ano.

JEMELKA

Co budeme dělat?

TRMAČ

Nemám tušení.

JEMELKA

Ty Francine. . . ale jeho máma. . . oni jsou přeci evangelíci, ne?
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TRMAČ

Snad. Co já vím. . .

JEMELKA

Jsou evangelíci. Vždycky byli.

TRMAČ

Tohle nedopadne dobře, Čeňku. I kdybys měl pravdu. . . Kolik z evangelických pastorů, co

znáš, má nemanželskou dceru?

JEMELKA

Já myslím, že všichni. Směje se. Neházej hned flintu do žita, Francine, probereme to se

Sváťou a uvidíme.

TRMAČ

Co to tam vůbec dělá?

JEMELKA

Sází národní lípu. A pak bude kandidovat na starostu.

TRMAČ

Dneska je to jedna novina lepší nežli druhá.

VOCÁSEK

A naše národní lípa, naše národní lípa stojí a vzkvétá. Bratři a sestry, zpívejme!

VŠICHNI SPOLEM pějí

Prapor vlá,

v srdci plá

vlasteneckých citů zář,

kdo jsi Čech, zapuď vzdech,

hrdě povznes svoji tvář!

Svobodu národu

nese jeho chrabrý syn,

za Bílou za Horu

pomstu nepřátelům svým.

LIPKA

Jak hrdě zní Klešicemi náš hlas!

TRMAČOVÁ

Tak ještě tu naši, když už jsme se rozezpívali.

VŠICHNI SPOLEM pějí, tedy hlavně ženy, muži spíš jen tak brumendo

Vola, o serenata:

La mia diletta è sola,

e, con la bella testa abbandonata,

posa tra le lenzuola:

O serenata, vola.

O serenata, vola.

Splende pura la luna,

l’ale il silenzio stende,

e dietro I veni dell’alcova
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bruna la lampada s’accende.

Pure la luna splende.

Pure la luna splende.

Vola, o serenata,

vola, o serenata, vola.

Ah! Là. Ah! Là.

Přestávka.
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4. DĚJSTVÍ – Volby

Zase před obecním úřadem u malé národní lípy (příliš za ty necelé dva měsíce nevyrostla). Ani jinak

se na návsi nic nezměnilo, neboť přestávka je v divadle určena k odpočinku a k zamyšlení a ne aby

kulisáci, kteří celou dobu dřou jak diví, museli ještě o přestávce šturmovat a šoupat dekoracemi.

I Inemannová, Jemelková a Trmačová stojí přesně na místech, kde dozpívaly. Je 15. června 1919.

JEMELKOVÁ

Jarmilko, Vlasto, holky, dívám se na vás. . . a říkám si. . . přesně takhle jsme tu stály. Ale

kdy? Snad je to dejà vu. . .

INEMANNOVÁ

Přesně takhle jsme tu stály, když jsme sázely naši národní lípu.

TRMAČOVÁ

A zpívaly La serenatu.

JEMELKOVÁ

Jak je to dlouho? Dva měsíce. A člověk by řekl, že to bylo před čtvrt hodinkou. Párkrát

se nadechneš, vypiješ kávu, dáš si obložený chlebíček. . . a skoro čtvrt roku je pryč, kdepak

čtvrt hodiny.

INEMANNOVÁ

Letí to. Čas letí jak šílený. A přitom se celou válku vlekl jak hlemýžď. . . hlemýžď s ucpanými

slizovými žlázami. . . jak. . . nekonečná špageta.

JEMELKOVÁ

Luigi dělal špagety? Tys ho nechala vařit?

INEMANNOVÁ

Nebyl žádný Luigi.

JEMELKOVÁ

Ale špagety byly.

INEMANNOVÁ

Heleno! Řekly jsme si jasně, že se o tom nebudeme nikdy bavit. Copak ode mne slyšíš pořád

Gianfranco, Gianfranco, Gianfranco?

JEMELKOVÁ

Neumíš to ani vyslovit. Gianfranco. Gianfranco Zola.

INEMANNOVÁ

Vyslovit to možná neumím, ale když jsem mu řekla Gianfranco, pojď ke mně, zbyla mi trocha

zelňačky, tak mi rozuměl moc dobře.

JEMELKOVÁ

Gianfranco by k tobě nikdy nešel, Vlasto! Na zelňačku. Ani jinak.

INEMANNOVÁ

Když myslíš, Helenko.

JEMELKOVÁ

Ty mě provokuješ, Vlasto.
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INEMANNOVÁ

Ty sis začla, Heleno.

TRMAČOVÁ

Jak jsme tady stály. . . dva měsíce jsou to, ano. Opravdu se nic nezměnilo. . . A tak je to

vždycky. Sázení národní lípy. Masa vřeští nadšením, ale jen malé hloučky se z ní oddělují. . .

jen málo rukou je nezištně ochotných. Vždyť je tady tolik malých živůtků, tolik doupátek,

tolik obalamucených svědomí.

INEMANNOVÁ

A proto Svatopluk kandiduje na starostu, zkušeností má na rozdávání. . . Z Ruska. On s tím

šledriánem zatočí.

JEMELKOVÁ k Inemannové

Tváříš se jak kdyby řídil celou bajkalskou magistrálu.

TRMAČOVÁ

Vezmeme si Marušku k sobě. Žádný sirotčinec nebude.

INEMANNOVÁ

Zbláznila ses, Jarmilo.

TRMAČOVÁ

Vy dvě se o ni nebudete už muset starat ani minutu, co se týče Marušky po vás nebudu nikdy

nic chtít, věřte mi.

JEMELKOVÁ

O to přeci nejde Jarmilo.

INEMANNOVÁ

Copak ty té historce o tom, že je Lojza jejím otcem věříš? Lojza s Maruškou! Větší pitominu

si na nás Marie vymyslet už nemohla. Že tomu věří řídící Vocásek. . . ale ty?

JEMELKOVÁ

Zapomněla jsi snad jak se ti naši štramáci na svatoannenskou neděli zdekovali? Jen co se

dozvěděli, že mají rukovat. Maruška se narodila 26. dubna. A počítat snad umíš, ne?

TRMAČOVÁ

Taky jsem Francesca milovala. Ještě pořád. . . když se do toho položím. . . často řeknu

Frantovi – Francesco. Nesnáší to. Říkám mu, tak dlouho jsi byl v Itálii. . . nezlob se, samo se

mi to slovo krade na jazyk. . . Francesco. On se tváří chápavě a dělá, že mi věří. Jen zpívat

doma nesmím. To mi zakázal. . . Francesco. Usměje se.

JEMELKOVÁ

Měla jsi štěstí. To já bych Čeňkovi sotva vysvětlila, že mu teď říkám Gianfranco. Čeňku.

Gianfranco. Nezní to až tak podobně. . .

TRMAČOVÁ

Když Francesco umřel v táboře v Milovicích na tyfus. . . ani jsem mu nemohla jít na pohřeb,

nepustili mne tam. Slyšela jsem jen vojenskou kapelu jak hraje. . . Zpívá:

Quando busserò alla tua porta

avrò amato tanta gente,

avrò amici da ritrovare

e nemici per cui pregare.

Avrò amato tanta gente. . .
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O mio Signore, o mio Signore.

JEMELKOVÁ

Gianfranco se zabil loni na podzim, když jel z tábora domů do Canazei. Nevešel se do vlaku,

tak jel na střeše vagónu a někde před Bolzanem ho to v tunelu smetlo. Jen ten tvůj Luigi

přežil.

INEMANNOVÁ

Ještě mi píše. . . občas.

JEMELKOVÁ

Už musíš umět italsky líp než my dvě dohromady. . .

INEMANNOVÁ s přehnanou skromností

Snažím se. . .

TRMAČOVÁ

Měla jsi vždycky štěstí, Vlasto.

INEMANNOVÁ

A možná jsem proklatá a vás smrt milých osvobodila, kdo ví. . . V každém případě neexistuje

Jarmilo jediný důvod, proč by ses měla o Marušku starat. Krátce se zamyslí. František je

slušný chlap. Jestli už má mít někdo výčitky svědomí, tak v první řadě náš Don Juan. . .

JEMELKOVÁ

Pokud narážíš na Čeňka tak bych tě ráda upozornila Vlasto, že Maruška má pod levým ušním

boltcem malou pihu. Úplně stejnou jako ten tvůj svatoušek.

INEMANNOVÁ

Jak víš, že má Svatopluk pihu pod levým ušním boltcem?

JEMELKOVÁ

Známe se už nějakou dobu ne?

INEMANNOVÁ

Chceš říct, že jste si spolu jako děti hráli na doktora?

TRMAČOVÁ

Nechte toho, holky. Já jsem se už rozhodla, na ničem ostatním nezáleží.

JEMELKOVÁ

František s tím souhlasí?

TRMAČOVÁ

Františkovi jsem to zatím neříkala.

INEMANNOVÁ

Tak mu to ani neříkej. Dneska se u voleb objeví Alois a třeba je všechno přeci jen úplně

jinak.

JEMELKOVÁ

Alois žije?

INEMANNOVÁ

Utekl do Států a přežil.

TRMAČOVÁ

Jak to víš, Vlasto?

INEMANNOVÁ

Říkal mi to Sváťa. Lojza poslal Frantovi dopis, že přijde k volbám, Franta to řekl klukům
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a oni se rozhodli to zatím držet v tajnosti. Tedy až na Svatopluka, on mi opravdu vyžvaní

všechno, co on je za chlapa. . .

TRMAČOVÁ

Proč nám to ale chtějí tajit?

JEMELKOVÁ k Trmačové s takovým tím tónem, který vyjadřuje vrcholnou nedovtipnost

Proč asi?

TRMAČOVÁ

Já nevím.

INEMANNOVÁ

Uvidíme. Necháme se překvapit.

TRMAČOVÁ

Já se bojím.

JEMELKOVÁ

Prosím tě, Jarmilo. Nějak bylo, nějak bude. To špatné máme dávno za sebou.

TRMAČOVÁ

To špatné máme v sobě.

INEMANNOVÁ

Hlavně, že to dobré na nás čeká. Vždyť čím jsme za Rakouska byly? Obětí zákonů, které

jsme neměly moc tvořit ani opravovat, naši milí byli hnáni jak dobytek na krvavá jatka

válečná a my neměly moc učinit všem těm mukám konec, naše ruce v odevzdanosti němého

zoufalství visely bezvládně, ničeho jsme jimi nemohly zadržet, ničemu zabránit, neměly jsme

práva jednat, ba nesměly jsme do toho ani mluvit! A dnes budeme volit. My teď budeme

rozhodovat, kam budou kráčet Klešice a celá Československá republika.

JEMELKOVÁ

A krvavou cenu jsme za to zaplatily. Mnohé z nás zemřely žalem nad smrtí svého chotě,

synů. A mnohé naučil krutý osud resignaci. Ale velmi mnohé, a to zejména my, matky,

kterým zůstaly a rostly děti: my jsme se postavily na místa mužů a zastupovaly je, lépe

řečeno zastávaly pro svou rodinu otce i matku. Ukázalo se, jak podivuhodná energie skrývá

se v ženě. Ohromná energie!

INEMANNOVÁ

A tuto energii musíme skrze volby přetavit v oheň, který rozdmýchá nový život společenský,

život socialistický. Neboť sociální demokracie nejlépe rozumí potřebám a tužbám nové, osvo-

bozené ženy. A proto též její klešickou kandidátku vede můj Svatopluk. Přichází Trmač, na

radvánci veze Jemelku, který radostně mává novinami.

JEMELKA

Ku předu, ženy! Buďte průkopnicemi nového světa, světlonoškami ztemnělé společnosti,

obroditelkami vlasti! Volte sociálně demokraticky!

JEMELKOVÁ

Blázníte kluci? Tys zase pil, Čeňku? A co to blábolíš?

JEMELKA

Ženské noviny, vydání 5. června 1919, hned na první straně. Sama jsi je nechala v kuchyni

na stole. Není to hezké, že se zajímám o to, co čteš?
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TRMAČOVÁ

Františku, co tu děláš s tím trakařem? Takhle jsi přijel k volbám?

TRMAČ

S radváncem nebo bez radvánce, čertu snad na tom záleží. . . Jedu k volbám, že jsou povinné.

Pak musím pro mouku ke Korábovi do mlýna.

INEMANNOVÁ

Že se nestydíš, Franto.

TRMAČ

Svatopluk za mne tu práci neudělá.

JEMELKOVÁ

Však jsme to bez vás taky zvládly. Čtyři roky, čtyři roky, rozumíš?

JEMELKA

Zvládly, jistě že zvládly. S trochou italské pomoci. . . Tak si teď popovídejte a odpočiňte si,

po zásluze. Večer mi uvaříš zelňačku, Heleno. Ta ti jde ze všeho nejlíp.

JEMELKOVÁ

Ten recept mám od Vlastičky, to je její specialita, zelňačka. . . viď, Vlasto?

INEMANNOVÁ

Co bys vařila Heleno, stejně se našťouchnou v hospodě, jako každej večír, co kluci? Copak

vám takhle Stáza podstrojuje?

JEMELKA

Taliány. Chvíle ticha.

TRMAČ směje se

Je to v Klešicích pořád samej Talián, co holky?

TRMAČOVÁ

Františku, prosím.

JEMELKOVÁ

To jsou mi žerty. . . Je v nich jen ta vaše věčná touha po svrchovanosti, která ovšem není

ničím jiným než projevem násilnických pudů. . . a ty my musíme, v zájmu civilizace, krotit.

INEMANNOVÁ

Stěžujete si na svůj úpadek? Naříkáte? Copak může být úpadkem boj proti silám, které se

v muži vždy nakonec obrátí v surové násilí? Pak by bylo úpadkem i. . . Hasit zhoubné požáry,

stavět hráze přívalům, vzdorovat vlivům podnebí. . .

TRMAČ

Myslím, že čteš trochu moc noviny, Vlasto. I ty Helenko. Prostě jsme se do téhle absurdní

situace nějak dostali. . . A vy holky máte jít volit. . . S tím už nic nenaděláme. Tak prostě

splňme naši občanskou povinnost a pojďme dál.

TRMAČOVÁ

Tobě se zdá absurdní Františku, že jdeme s Vlastou a Helenkou volit? A to, že Marie strávila

dětství s vámi, mezi chlapci, dospívání. . . Spíš mezi muži. . . Tos tvrdil vždycky, že je prostě. . .

přirozené. Ženství jako sociální konstrukt. . . nebo jak jsi mi to vysvětloval?

TRMAČ nejistě přitaká

Je to sociální konstrukt, samozřejmě. . .
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TRMAČOVÁ

Takže pořád jsi. . . přesvědčeným feministou?

JEMELKA

Nechtěly jste jít volit, holky? Po prvé. Po prvé je to jen jednou. Směje se.

JEMELKOVÁ

A po druhé je to mnohem lepší nežli po prvé. Ono to poprvé vlastně nebylo moc pěkné, co

Čeňku?

TRMAČOVÁ

Helenko, pojďme.

INEMANNOVÁ

Jdeme. Oni si s tím kluci už nějak poradí. Všechna tři děvčata odejdou. Muži osiří.

TRMAČ

Viděl jsi už Aloise?

JEMELKA

Viděl. Ale spousta lidí okolo, ke kloudné řeči jsme se nedostali.

TRMAČ

Mně se snad vyhýbá. Ani Svatopluka jsem dnes ještě nepotkal.

JEMELKA

Svatopluk, počkej, to ti musím říct. . . Směje se, až se za břicho popadá.

TRMAČ

No. . .

JEMELKA

Víš, já. . . špatně snáším tu jeho bohorovnost. Všiml jsem si, že má pihu pod levým ušním

boltcem. . .

TRMAČ

Svatopluk?

JEMELKA

Jasně. No. . . a tak mě napadlo. . . Vrátí se z války a ani se nejde na Marušku podívat, přitom

to může být klidně jeho dcera.

TRMAČ

Na pětadvacet procent.

JEMELKA

Pětadvacet procent není tak málo. . . Já šel okamžitě. Na nádraží jsem se políbil s Helenkou

a malým Čendou a šel jsem.

TRMAČ

Mě na nádraží nikdo nečekal a přitom tam Jarmila prostála půlku války. Přišel jsem domů a

tam byl jen malý František. Nepoznal mne. Nepustil mne vůbec dovnitř. Musel jsem čekat

na dvorku, u psí boudy, až přijde Jarmila. Chápeš to? Přijdeš po tolika letech z války domů

a vlastní syn tě nepustí do seknice.

JEMELKA

To je jak z té pohádky o kůzlátkách.

TRMAČ

Cože?

42



JEMELKA

No kůzlátka přeci vlka taky nepustila. Dokud si tedy neupiloval u kováře jazyk. Ukaž jazyk,

Francine! Směje se a leze Trmačovi do úst.

TRMAČ

Nech toho prosím tě, Čeňku, tobě z toho věčného houpání mořských vln vážně přeskočilo.

Co s tou Svatoplukovou pihou?

JEMELKA

Sebral jsem Helence její tužku na oči a kreslím Marušce úplně stejnou pihu jako má Svatopluk.

Pod levý ušní boltec. Už skoro čtvrt roku. Ten večer, co jsme byli u vás a pak u Stázy jsem

začal.

TRMAČ

To nemyslíš vážně?

JEMELKA

Vtipné, co? Takovej námořnickej fórek.

TRMAČ

Mně to spíš připadá jak z nějakého brožovaného románu pro služky, Čeňku.

JEMELKA

Počkej. . . To nejlepší na tom je, že si toho Svatopluk už všiml. A. . . je zádumčivý. Směje se.

Ona by mu taková menší ťafka prospěla. Jen ať ho trochu hryže svědomí. . . Hrdinu.

TRMAČ

Tomu říkáš menší ťafka?

JEMELKA

Myslíš, že je spíš střední. . .? Hmmm. Už tu pihu zaregistrovala i Helenka. Ještě na to přijde

Vlasta a nasmějeme se, až se budeme zalykat.

TRMAČ

Nějak jsem ztratil smysl pro humor. Přichází Lipka.

LIPKA

Tak co kluci, už jste odvolili?

JEMELKA

Chystáme se.

LIPKA

Budete volit Svatopluka?

TRMAČ

Živnostníky. Kandidátku vede Stáza. Kdo dokáže vést hospodu, bude řídit dobře i ves,

koneckonců obec a pohostinství jedno jsou.

LIPKA

No já nevím, ženskou. . .

JEMELKA

To si dnes nevyberete, strážmistře.

LIPKA

Máš pravdu Čeňku: Socialisti – to je ta pojašená Plamínková, Národní demokrati – Viková-

Kunětická – to máš prašť jak uhoď. A když se podívám k nám na vesnici, tak na tom nejsme

o moc líp. Sociální demokraty vede Svatopluk, ale co si budeme namlouvat, ve skutečnosti
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to má celé pod palcem Vlasta.

JEMELKA

Takže nakonec je to Vlasta nebo Stázička.

LIPKA

Hmmm. Kam to celé spěje? Všechny ty učené, umělecky nebo politicky činné ženy. . . vždy

jsou výsledkem zrůdnosti. Pouze odchylkou od řádu může žena získat jiné talenty, nežli být

milenkou a matkou. Copak nechtějí tyhlety – jak bych je nazval? – intelektuálky zachovat

své pohlaví a žít dál ve svých potomcích? Kdyby raději dbaly na to, aby byly zdravými

ženami a ne. . . dámami mozku.

TRMAČ

Půjde-li to tak dál, budeme tu za pár let mít i ženy – námořnice.

LIPKA

Sodoma, Gomora!

JEMELKA

Proč ne, aspoň by marina ušetřila za hampejzy.

LIPKA

Ty tvoje vtípky, Čeňku. Přichází řídící Vocásek s knihou.

VOCÁSEK

Nazdrar hoši. Františku, dobře, že tě vidím, včera mi četla Jarmila z tvých dopisů. . . o dešti. . .

Otevře knížku a žte z ní: „A však že byl včera takový, letním peklem osmoudlý den! Po

poledni se to dusilo a zrálo k bouřce, přišla také; nebe se porvalo se zemí. V noci pak tiše

pršelo, bylo to jak satyrské, úpěnlivé žebronění. . . Pak všechny ty temné, pudovostí zavilé

věci pobledaly k ránu, nepršelo již, jen pot země vyrazil silněji; na východě stál malý, černý

mrak a tu již vychází veliké, krásné zvíře, slunce. Jakýsi divoký cit žene ti srdce do hrdla;

chtěl bys strhat hadry a běžet nahý lesem, chtěl bys nést dívku z koupele lesem, v nejměkčím

náručí, opatrně a něžně, líbat ji na orosené oči, říkat ji malá, drobná slovíčka běloučké lásky!ÿ

Zklapne knihu. Fráňa Šrámek: Listy z fronty.

TRMAČ

A co jste si myslel, pane řídící? Kolik let jste mě učil, češtinu?

VOCÁSEK

Takže všechny tvé dopisy Jarmile psal Fráňa Šrámek?

TRMAČ

Sám jsem nenapsal ani čárku.

LIPKA

To jste byli celou dobu spolu?

TRMAČ

Občas psal Fráňa do zásoby, před dovolenkou a tak. A když bylo nejhůř, poprosil jsem

Pepíka Váchala. I když s ním to bylo vždycky nahnuté. . . On spíš kreslil dámičky. . . pro

důstojníky. . . krásná práce. . . jen pohlavní emblémy dosti mimo řádné měřítko. . . Vždy

nejméně dvojnásobné. Pousměje se.

JEMELKA

Nakonec je to vždy jen otázka proporcí. Takový námořník, přivyklý širému horizontu. . .

se sotva spokojí s miniaturou, ač by byla sebekrásnější. I když, na druhou stranu, taková
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Japonečka. . . to je umělecké dílo, v každém ohledu. Též se směje.

TRMAČ

Kolikrát mne mrzelo, že nenakreslím ani. . . kanón, natož kurtizánu. I Fráňa z toho byl často

rozmrzelý. Ty jeho básničky mu byly u kaprála platné. . . však to znáš – čvaňháka do huby,

na hlavu cerevisku a tys mu dobrý tak na to, aby tě mrtvým poslal tahat šušně z nosu.

Ale Pepík Váchal? Kdykoliv jsme střídali do první linie, dostal dienstfrei. Za pár obrázků se

symboly ohanbí. . .

JEMELKA

Neříká se darmo mezi námořníky: kunda proti vodě, utáhne dvě lodě. A jak vidno, stačí na

to i píča kreslená. Směje se. Nic naplat, existují vyšší síly nežli parní turbína křižníku Franz

Josef.

LIPKA

Čeňku, ty jsi vážně nechutný.

VOCÁSEK

Půjdeme volit, Antoníne. Chlapci se rozhodli, že pošpiní slavný den oplzlými žvásty. Nu, je

to jejich rozhodnutí. Oba odchází.

TRMAČ

Tyhle staré šantaly hrajícící si na mravokárce mám ze všeho nejraději. Strčit je tak na týden

či na dva do zákopů. . .

JEMELKA

Nebo do strojovny.

NOVÁK přichází

Taková strojovna zaoceánského parníku. . . není na světě lepšího místa. Chceš-li tedy projít

očistcem. Směje se.

JEMELKA

Což tys samozřejmě bezodkladně potřeboval. Lojzo!

NOVÁK

Čeňku! Franto! Kluci!

TRMAČ

Tak je to pravda! Nemohl jsem tomu uvěřit. . . tvým dopisům.. . ani, když mi Čeněk říkal,

že tě už ráno zahlédl. Tys to přežil, Lojzo.

NOVÁK

Sehnal jsem v Praze falešné doklady, pak přes půl Evropy do Marseille a jako strojník a topič

jsem odplul do Ameriky. . .

TRMAČ

Vždycky jsem myslel, že Amerika byla Kolumbem objevena jen proto, aby dodávala zbraně

a střelivo nepřátelům Austrie. Směje se.

NOVÁK

Amerika mi poskytla důstojnější útočiště než jsem si dokázal představit ve svých nejtroufa-

lejších představách.

JEMELKA

No nevím. Svedla tě na kněžskou dráhu. . .
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TRMAČ

Je to pravda, Aloisi?

NOVÁK

Zatím mám za sebou jen tři léta semináře. I proto jsem se vrátil. V dubnu schválilo naše Re-

voluční národní shromáždění zřízení Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké.

Poprvé v historii se budeme moci my evangelíci vzdělávat v rodné zemi, v rodném jazyce.

Už žádný Heidelberg, Tubinky, Basilej. . .

JEMELKA

A jak chceš studovat, s děckem, Lojzo?

NOVÁK směje se

No ty na to jdeš oklikou, Čeňku.

TRMAČ

Víš vůbec, že máš dceru, Aloisi?

NOVÁK

Vím, že se to na vsi říká.

JEMELKA

Co tím chceš říct?

NOVÁK

Sotva mohu mít dceru, když jsem doposud s žádnou ženou. . . neobcoval. . . že.

TRMAČ

A co s Marií? Byli jsme přece domluveni, že všichni čtyři. . .

JEMELKA

Jak čtyři mušketýři. . .

NOVÁK

Tři mušketýři to byli.

JEMELKA

Tři mušketýři byli čtyři ne, že čtyři mušketýři byli tři.

TRMAČ

Přeci víš, jak to myslíme, Aloisi.

NOVÁK

Já s Marií nic neměl, kluci.

JEMELKA

Takže jsi zradil naši dohodu?

NOVÁK

Probereme to večer u piva, co, v klidu.

TRMAČ

Jak myslíš Aloisi.

NOVÁK

Pojďme, odvolíme.

JEMELKA

Chceš volit lidovce, Lojzo?

NOVÁK

A podívejme se, to už i v tvém srdci, Čeňku, plane přesvědčení o univerzalitě sociál-demo-
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kratismu? Nu, já z toho strach nemám, vždyť přeci socialismus osvobodí každého a vůbec

úplně všechno, že. . . Dokonce i skutečné náboženství z černých pout římského klerikalismu.

Směje se.

TRMAČ

Hmmm. Máš pravdu, Aloisi. Odvolíme, zajedeme ke Korábovi pro mouku a večer se sejdem

u Stázy. Na šestou?

NOVÁK

V šest kluci, těším se, budu tam. A řekněte i Sváťovi, jestli ho mezitím uvidíte. Pomalu

odchází, ale tu si něčeho všimne. Sedí ti komár, na ruce, Františku.

TRMAČ podívá se na ruku

Je s ním něco?

NOVÁK

Pokud o něm víš, tak proč ho nezabiješ?

TRMAČ

Se zabíjením jsem už skoncoval.

NOVÁK

Pro dnešek? Nebo si dáváš pauzu celé léto?

TRMAČ

Do smrti.

NOVÁK

Do smrti toho komára?

TRMAČ

Prostě do smrti.

JEMELKA

Přesně tohle jsme potřebovali. Aby se tu konečně objevil někdo, kdo má svědomí čisté jako

lilie.

NOVÁK zabije komára na Trmačově ruce

Už ho čisté nemám.

TRMAČ

Tos nemusel, Aloisi.

NOVÁK

Ale mohl. Jsem protestant, nejsem budhista. Směje se.

JEMELKA

No vida, bude švanda, jak za starých časů. Tak večer, kluci! Všichni tři odchází.
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5. DĚJSTVÍ – Zahrádka hospody U kulatý báby

Čtyři muži u stolu. Tváří se rozhořčeně, jak kdyby jich bylo dvanáct. Před nimi čtyři piva a čtyři

rumy. Intenzivně pijí, Trmač si pivo i rum doslazuje. Poblíž stolu stojí radvánec s pytli mouky.

S radváncem možno velice taškařit, asi jako v té slavné středověké „Velké komedii s trakařem.ÿ

INEMANN

Takže ty tvrdíš, že tvoje to dítě není.

NOVÁK

Šel jsem za Marií do oborohu jako čtvrtý, jako poslední, to přeci víte. Nic jsem s ní samozřejmě

neměl. Ale nejen já. Tři z nás. Tři z nás s ní nic neměli. Chtěla být jen s jedním, to je přeci

jasné. Copak si některý z vás opravdu myslel, že je Marie kurva?

JEMELKA

Co to meleš, Lojzo?

TRMAČ

To ti řekla, že byla jen s jedním z nás? Nebo sis to teď vymyslel?

NOVÁK

Řekla mi to.

INEMANN

Lžeš.

TRMAČ

Proč myslíš, že lže, Svatopluku?

JEMELKA

Nejspíš byl on tím vyvoleným.

INEMANN

Nežvaň Čeňku, neříkej, že tobě Marie nedala.

JEMELKA

Ne. Mně ne.

INEMANN

Blbost, úplná blbost, Čeňku.

JEMELKA

Tak snad vím, s kým souložím, Sváťo.

TRMAČ

Já jsem s Marií též nespal.

INEMANN

Čili to chcete hodit na mě, rozumím vám dobře?

JEMELKA

Jen se snažíme shrnout známá fakta. Momentálně to na tebe vychází.

INEMANN

Já Marii nešpikoval.

JEMELKA

Pak zbývá už jen neposkvrněné početí. Duch Svatý.
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NOVÁK

Čeňku, prosím.

JEMELKA

Jen dedukuji. . .

NOVÁK

Nemyslím, že by to byl Svatopluk. Ani Čeněk. Čeněk byl na Marii vždycky trochu hrrr.

A Svatopluk zas trochu nicka.

INEMANN

Já jsem nicka? A to mi říkáš ty? Místní impotetent?

NOVÁK

Zastával jsem se tě.

INEMANN

Tak díky za zastání.

TRMAČ

Takže ty tvrdíš, že otcem Marušky jsem já, Aloisi?

NOVÁK

Netvrdím. Ale přijdeš mi pořád pravděpodobnější nežli Čeněk se Svatoplukem.

TRMAČ

Jako zlatá střední cesta?

NOVÁK

Tak nějak.

TRMAČ

Vlastně bych to mohl brát z tvé strany jako lichotku, co, Aloisi?

NOVÁK

Ber to jak chceš, Franto.

TRMAČ

Já to beru tak, že na rodném listu Marušky jsi zapsán jako otec ty, Aloisi. Marie tě jako otce

uvedla a nevidím jedinou novou skutečnost, na jejímž základě bys mohl své otcovství soudně

napadnout a případně vyvrátit.

NOVÁK

Zbláznil ses, Franto? Copak někdo uvěří, že se se mnou Marie vyspala?

INEMANN

To není věc víry Lojzo. To je úřední dokument. Rodný list.

NOVÁK

Je zcela zjevné, že já otcem nejsem. Vezmu si Boha za svědka, budu svatě přísahat.

INEMANN

Budu též přísahat.

TRMAČ

I já.

JEMELKA

A já odpřísáhnu. . . Směje se.. . Že. . . teď mě zrovna nic vtipného nenapadá.

NOVÁK

To vaše hnusné bezvěrectví.
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TRMAČ

Já věřím. Věřím, že se vše řídí pouhou náhodou. Všechno to pestré hemžení skrytého života,

tvary listů a typy stébel. V zázemí, v údolích nad Vipavou, jsem nejraději krmil velké zelené

kobylky. . . Žraly i z ruky. Stačilo jen namotat vnitřnosti housenky na tenký klůcek, kobylka

ho uchopila svými makadly a nepustila, dokud na něm byl jen kousek masa. A kdo rozhodl,

že vykuchám housenku a budu jí krmit kobylku? A kterou housenku? Bůh? Housenčí Bůh?

Kdepak, je to jen náhoda, náhoda, nic víc.

JEMELKA

Ty jsi spíš pantheista nežli nevěřící Francine, housenčí Bůh, pak komárů a nebo kobylek

Bůh. . . Celý vesmír Bohů a toho, kterého zrovna potřebuješ, se nedovoláš.

INEMANN

A já věřím, že není ani jeden. Prostě není. Vždyť kdyby byl, co by to muselo být za hovado?

Na co všechno by se musel dívat? Vzpomínám na začátek války, v Karpatech. Rozkaz zněl:

Nikoho nepardonovat, nedělat zajatce. Proti nám chlapi jak hory, holýma rukama nás mohli

ubít. Zastavili se, zvedli ruce, hleděli na nás tak dobrácky. . . Snad se chtěli dostat do zajetí.

A my se na ně vrhali jako bestie. Pracovaly bodáky a nože. Podřezávali jsme jim krky jako

housatům. Z mrtvol jsme stáhli co se dalo a těla házeli do jámy vyhloubené granáty. Přijel

trén, do jámy jsme nasypali nehašené vápno a všechno polili vodou. Syčelo a vařilo se to,

pára vystupovala do výše, to byla podívaná. Co živ budu, nezapomenu na to. Vařící a syčící

hromada se počala hýbat. Těla se zvedala, házela sebou. Postavy se přímily, mrskaly s sebou

jako tuleni, bílé ruce se zvedaly do výše, maso z těl a končetin, hlav a obličejů, prsou a nohou,

odpadávalo.

TRMAČ

Hodně se dá, ale když mrtvola nedrží pohromadě, to je. . . Na Piavě. . . Všechny byly v roz-

kladu, hrůzně nabubřené a jakmile ses jich chopil, zůstaly ti části údů v rukou. Často nezbylo,

než je do vody odválet klackem. A ten puch, příšerný, nesnesitelný mrtvolný puch. Deset dní

jsem za Piavou strávil v díře, v níž byla původně přední italská stráž, krátký, asi metr hlu-

boký příkop, z části pokrytý vlnitým plechem. Několik mrtvých taliánů jsme z díry vyházeli,

ostatní však hoši pro přílišný rozklad nedokázali vyprostit. . . zaházeli jsme je hlínou, udupali

ji. . . a teprve pak jsme se mohli uvelebit.

JEMELKA

To neni nic proti tomu, když taháš mrtvoly z ponorky. Byl jsem na pontonovém jeřábu, který

v červnu sedmnáctého vylovil zde dna u Brionských ostrovů potopenou „U pětkuÿ. Přes

ventilační potrubí se mořská voda dostala do akumulátorů elektromotoru, všude chlorové

výpary. . . Těla sice ve skvělém stavu, co se týče choroboplodných zárodků není nad chlor. . .

Ale ta barva! Kůže bílá jako sníh, bělejší, rozleptané sliznice do široka otevřených očí, všude

nazvraceno, krvavé zvratky, červená a bílá. . . Přichází hospodská.

NOVOTNÁ položí na stůl čtyři piva a čtaři rumy, posbírá prázdné sklenice

To byla ta ponorka, co v ní Egon Lerch hrdině ukončil svou cestu za láskou arcivévodkyně

Erszi?

JEMELKA

Ne, Lerchovu „U dvanáctkuÿ vylovili Italové po čtrnácti měsících, z něj zbyla tak nasolená

lebka. . . snad těžítko, kdybys potřebovala.
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TRMAČ

Vidíš, vždyť ty máš tu slavnou barvotiskovou pohlednici „U dvanáctkyÿ vevnitř nad výčepem.

NOVOTNÁ

Hmmm. Dáte si něco k jídlu?

INEMANN k ostatním

Dneska si vystačíme asi jen s pitím, co? Všichni přitakají, Novotná odchází.

JEMELKA

No jo, to byla láska! Egon Lerch a Erszi. . . Pula. . . Slunce, vlny. . . Kdo by si nedal říct, na

jihu.

TRMAČ

Já v Itálii nechodil ani do bordelu. Vždycky jsem měl strach.

JEMELKA

Máš-li strach a nebo jsi-li hrdinou, bačkoru na tom záleží, mrtvola je z tebe stejně škaredá.

TRMAČ

Nemluvím o strachu v boji.

INEMANN

Mluví o strachu z venerických chorob, což ovšem tobě Čeňku pochopit asi není možno.

JEMELKA

Ne, to opravdu ne, Sváťo.

NOVÁK

Pojďme se bavit o něčem rozumném, kluci, co je tohle za řeči?

JEMELKA

Bavíme se o válce, o lásce, o smrti. . . Jaká jiná vážnější témata by sis Lojzíku představoval?

INEMANN

On vůbec nechápe, o čem se bavíme.

TRMAČ

Nechápe a nepochopí.

NOVÁK

Jaká láska? Jaká smrt? Jsou to jen morbidní a sexuální žvásty.

INEMANN

Jakou rukou začínáš při stříhání nehtů Lojzo? Levou nebo pravou?

NOVÁK

Nejdřív si levou rukou ostříhám pravou, to je vždycky trochu štrapáce. No a pak teprve

pravou rukou tu levou. . . což je ovšem samozřejmě naprostá brnkačka.

JEMELKA

Já to říkal. S ním se nedomluvíme na ničem.

TRMAČ

A když máš vepřovou, Aloisi, na talíři s knedlíkem, čím začneš? Masem nebo přílohou?

NOVÁK

Nejdřív knedlík se zelím. Pečínku, to nejlepší, to si přece každý nechá na konec.

INEMANN

Právě že každý ne.
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TRMAČ

Jen ten, kdo věří, že tu za pět minut ještě bude.

JEMELKA

Asi je opravdu zbytečné se s ním bavit dál.

INEMANN

Odvez Marušku ranním vlakem do Prahy. Občas se tu s ní můžeš zastavit. Na návštěvu.

NOVÁK

Proč bych ji odvážel? Nejsem jejím otcem. Vůbec ji neznám, nemám s ní nic společného.

JEMELKA

Jsi v jejím rodném listě uveden jako otec.

NOVÁK

Nikdy jsem s Marií ani s jinou ženou neobcoval.

TRMAČ

Tos už říkal.

INEMANN

Začínáme se točit v kruhu.

NOVÁK

Proč nedáme Marušku normálně do sirotčince?

JEMELKA

Klidně si ji tam dej, je to tvoje dcera. I když tedy. . . sotva ji vezmou, když má otce. . . tebe.

NOVÁK

Vy jste ji do sirotčince za žádnou cenu dát nechtěli. A teď ji tam mám dát já?

INEMANN

To je něco úplně jiného.

NOVÁK

V čem je to jiné? Maruška bude v sirotčinci. O co jiného tu jde?

TRMAČ

Jak říkal Svatopluk, můžete do Klešic s Maruškou jezdit na návštěvy. Spát můžete klidně

u nás.

NOVÁK

Nechtěli jste, aby vám Maruška zmizla z očí. . . Jeden z vás je jejím otcem, jeden z vás posílá

své dítě pryč. . . do Prahy. . . se mnou. A ten z vás, kdo jejím otcem je, to moc dobře ví.

INEMANN

Já to nejsem.

JEMELKA

Ani já.

TRMAČ

Na mě se nedívej.

INEMANN

Tak tu klidně zůstaň. Ožeň se, žijte s Maruškou v Klešicích. Stáza loni ovdověla. . .

JEMELKA

To je nápad! Stázo, Stázičko! Přichází Novotná se čtyřmi pivy a čtyřmi rumy.
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NOVOTNÁ

Co je kluci?

JEMELKA

Nechceš si vzít tady Lojzu? Někdo mu musí s Maruškou pomoct. Co ty? Štípe Nováka. Ke

Stáze: Koukni mladý maso.

NOVOTNÁ

Jsi už úplně opilý Čeňku. Odchází. Zakopne o trakař. Sakra!

TRMAČ

Promiň Stázo, já ten radvánec hned přeparkuji.

NOVOTNÁ

Radvánec, Franto, šmarjá, nemůžeš říct normálně trakař?

TRMAČ

Radvánec jako radvágen, jinak se mu u nás neříkalo. . . Popojíždí s trakařem kousek dál.

NOVOTNÁ

Dobře Františku, ale copak musíme být pořád. . . poněmčenci?

NOVÁK

Berou. Nebo whílberou, pokud tedy chceš mluvit anglicky opravdu akurátně.

NOVOTNÁ

A rusky, Sváťo?

INEMANN

Co rusky?

NOVOTNÁ

Jak se řekne trakař rusky?

INEMANN

V Rusku ještě trakař nevynalezli.

JEMELKA

Cože?

NOVÁK

A jak tam teda vozej maltu a písek, na stavbách?

INEMANN

Nevozej.

NOVOTNÁ

A co teda?

INEMANN

Nosej. Normálně dva chlapi chytí pořádné prkno, jak dveře třeba a malta nebo co potřebuješ,

se dá na to. Nasílka. . . tomu říkají.

TRMAČ

Jako feldtrágy?

NOVOTNÁ

Franto!

TRMAČ

Promiň, Stázo. Chtěl jsem jen říct, že záleží, jaké máš cesty, kudy máš jít a kam. Všude

prostě nedojedeš, někam je potřeba dojít. Taková. . . důrazně artikuluje. . . nosítka. . . mohou
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být v mnoha situacích dosti praktická. Nejen na bitevním poli.

INEMANN

Jen si to představ, jak saniťáci místo nošení vozej raněné z první linie na trakařích. Pomocný

oddíl nastoupí, naloží mrtvoly do trakařů a už si to sviští přes zákopy do zázemí. . .

JEMELKA

To není bitva. Vypadá to spíš jak kratochvilná zábava v zahrádkářské kolonii! Mrtvoly na

trakařích! Směje se.

NOVOTNÁ

Vy jste kluci už úplně na mol. Odchází.

JEMELKA

Pojďte, napijeme se. Tak na nás! A na Marušku! A že s ní Lojza zůstane v Klešicích a

budeme zase pohromadě!

NOVÁK

Nemohu tu zůstat. Mám už svůj pokojíček u svatého Salvátora.

JEMELKA

Pokojíček, panenky. . . dětský šicí stroj. . .

NOVÁK

Přeci musí být cesta jak zjistit, koho z vás to dítě je!

INEMANN

Je tvoje, Lojzo.

NOVÁK

Počkej. . . četl jsem to. . . Na Kavkaze to tak dělají. . . Nakreslí se křídový kruh. Dítě do něj

postavíš a která matka ho z kruhu vytrhne. . . té to dítě není. . . tak nějak.

INEMANN

To ale funguje jen na ženské.

TRMAČ

Na ženské, které všechny tvrdí, že jejich to dítě je. My jsme ale chlapi a všichni tvrdíme, že

naše není.

JEMELKA

Takže je to přesně naopak.

NOVÁK

Dobře, takže se to musí všechno převrátit, znegovat.

TRMAČ

Jako že otcové budou v tom kruhu a ne vně?

INEMANN

Jako že ten kruh bude čtverec?

JEMELKA

Kvadratura kruhu?

NOVÁK

Ano, muži budou uvnitř čtverce. . . A holčička je bude tahat ven. . . a koho vytáhne. . . Nebo

nevytáhne? Každý v jednom rohu, čtyři muži ve čtverci. . .

INEMANN

Čtyři muži ve člunu.
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NOVÁK

Tři muži ve člunu.

INEMANN

Čtyři nebo tři. . .

TRMAČ

Jak ty mušketýři. . . Tři nebo čtyři.

NOVÁK

To by mohlo fungovat ne, co myslíš, Sváťo?

INEMANN

Mám něco lepšího. Vyndá z kapsy mastný papír a vybalí z něj něco jako slaninu. Velrybí

tuk.

NOVÁK

Rybí tuk?

JEMELKA

Velryba není ryba!

TRMAČ

A slepýš není had!

NOVÁK

Cože?

TRMAČ

Velrybí tuk je „sérum pravdyÿ. Funguje jako skopolamin.

NOVÁK

Tomu nerozumín.

INEMANN

Rozumět tomu nemušíš, stačí, když to sníš.

JEMELKA

Kolik je běžná dávka, Sváťo?

INEMANN

Já nevím. Určitě. . . čím víc, tím líp.

JEMELKA

Sníme to všechno. Rozděl to normálně na čtvrtiny.

INEMANN krájí tuk a rozděluje ho mezi stolovníky

Dobře. Tak do toho! Kdo touží po pravdě, bude ji mít.

TRMAČ vezme si svůj kus, prohlíží si ho, váhá.. . po chvíli se do něj neohroženě zakousne a žvýká

No. . . chuťově to není nejlepší. . .

JEMELKA

Možná je to potřeba jíst s rumem. Zakousneš rum vorvaninou. . . zapiješ vorvaninu rumem.. .

TRMAČ též to zapíjí rumem

Máš pravdu, Čeňku, s rumem je to mnohem lepší.

INEMANN zapíjí vorvaninu pivem

S pivem to též neni špatné. K Novákovi: Co ty, se kousku špeku bojíš?

NOVÁK

A smí se tu vůbec jíst. . . donesené jídlo?

55



JEMELKA

To snad ne, Lojzo!

TRMAČ

Tady nejsi na Manhattanu Lojzo, tady jsi doma - u Stázy!

NOVÁK

No dobře, ochutnám to. . .

JEMELKA

Za jak dlouho to začne fungovat, Sváťo?

INEMANN

Nevím, prostě mluv, mozek se ti bude postupně uvolňovat. . .

NOVÁK

A mně se zdá, že už jsem, trošičku, uvolněnej. . .

TRMAČ

No tak mluv, mluv Aloisi, posloucháme.

INEMANN

Jen se přiznej, ulev si duši, kamaráde.

NOVÁK

Já myslím, že Maruška je nejpodobnější tobě, Sváťo.

INEMANN

Tak tohle jsme snad už vyřešili. . . Po kom co Maruška zdědila. . .

TRMAČ

Tu svou něžnost, křehkost. . .

JEMELKA

Přesně tak. Přesně tak se k tomu dobereme.

INEMANN

K čemu Čeňku?

JEMELKA

Koho Maruška je, to je přeci jasné. Toho nejslabšího z nás.

NOVÁK

Cože?

JEMELKA

Někdo z nás musí být přeci nejslabší. I když jsme všichni silní, že, to samozřejmě. Ale jaká

je Maruška? Jemná, mírumilovná. Čili její otec musí být též takový. . . Ten nejněžnější z nás.

INEMANN

Tak, zní to logicky. . .

TRMAČ

A jak chceš zjistit, kdo je z nás nejslabší, Čeňku.

JEMELKA

Já nevím. . . Usilovně přemýšlí. Dáme si páku!

TRMAČ

Zbláznil ses?

JEMELKA

Kdo prohraje, tak je Marušky tatínek! Táta třasořitka!
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NOVÁK

Není nejslabší ten, kdo vypije nejmíň rumu?

JEMELKA

Ale Lojzo! My víme, že co se týče rumu, máš ze semináře z nás nejlíp natrénováno.

INEMANN

Souhlasím s Čeňkem, páka je dobrá. Losujeme? Vyndá z kapsy krabičku sirek. Vytáhne z ní

čtyři, dvě ulomí. Kdo proti komu v prvním kole, krátká proti krátké, dlouhá proti dlouhé.

Jako na vojně.

JEMELKA vytáhne si sirku

Dlouhá.

INEMANN k Novákovi

Tahej.

NOVÁK

Já nehraju.

JEMELKA

Protože víš, že bys prohrál. Víš, že Maruška je tvoje dcera.

INEMANN k Novákovi

Tahej.

NOVÁK

Ty táhni! K čertu!

JEMELKA

Tahám za něj, když si ani sirku není shopen vybrat. Tahá. Dlouhá. Takže v prvním kole

proti mně, Lojzíku, jdeme na to!

NOVÁK

Říkám, že nehraju.

JEMELKA

Dej sem tu ruku! Chytí ho za ruku. Ke Svatoplukovi: Odstartuj to. Svatopluk jim rovná ruce

do výchozí polohy, hezky kolmo k desce stolu.

NOVÁK

Hlasitě k Bohu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám. Vylévám před ním svou starost, svou

tíseň mu vypravuji. Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu. Vysvoboď mě od

těch, kdo jsou silnější než já.

INEMANN k Novákovi

Jseš s ním už hotov, vycamral ses? Pauza. Tři, dva, jedna, teď! Vypukne lítý boj. Přestože

Novák tvrdil, že nehraje, teď se rve jako lev. Napjaté svaly na rukou i ve tváři. Hej, Lojzo

jdeš na Čeňka pěkně zhurta! Tak tohle ses učil v americkém semináři?

JEMELKA

Já myslel, že to byl evangelický seminář. Ale ne, spíš to vypadá na školu wrestlingu.

NOVÁK

Nežvaň a bojuj, námořníku.

INEMANN

Máš ho, Lojzo, už ho máš, zaber!
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JEMELKA

Prdel na židli, Lojzo, co vstáváš, podvádíš!

NOVÁK

Čum mi do očí a ne na prdel, chci vidět tvůj pohled až tě dorazím.

INEMANN

To je slovo muže, sakra!

JEMELKA

Si nějak vyskakuje, panáček! Už z něj mám plný kalhoty, z kazatele, div mi kšandy neprask-

nou. Směje se. Snad abych se posílil, uprostřed bitvy. Levačkou popadne panáka rumu a

hodí ho do sebe. A co ty, kamaráde? Netrápí tě žíznivá?

NOVÁK

Mám dost času, příteli. Na oslavu vítězství pak vypiju celou lahev. Souboj pokračuje v tichosti

několik dalších minut. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby

klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Novák porazí Jemelku. Ten

vyskočí a s bolestivým výrazem se chytí za ruku.

JEMELKA

Do hajzlu!

NOVÁK

Moje to dítě není. Stázo! Přijde Novotná.

NOVOTNÁ

Co je Aloisi?

NOVÁK

Přines nám lahev rumu na mě.

NOVOTNÁ

Máte už vypito Aloisi, nepotřebujete ji.

NOVÁK

Nepotřebujeme samaritánku. Potřebujeme hospodskou. Přines lahev, ať taky něco vyděláš.

NOVOTNÁ

Jak myslíš, Aloisi. Novotná odchází.

INEMANN

Teď my dva, Franci.

TRMAČ

Nechme to tak jak to je. Budem se v opatrovnictví Marušky střídat po týdnu jako doposud.

Všichni čtyři.

JEMELKA tře si bolavou ruku

Možná sis nevšiml, že se tu objevil Lojza. Těžko už můžeme svalovat vinu na něj a sami se

tvářit jako spasitelé.

TRMAČ

Řekneme ženským jak to bylo. Stejně teď sedí všechny u Vlasty a tlachají. Dojdu pro ně a

vyřešíme to hned. Ony nás nesežerou. Přežily s námi horší věci.

INEMANN

Jaké horší věci?
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TRMAČ

Já nevím. . . Třeba. . .

INEMANN

Co třeba?

TRMAČ

Celá ves si nás váží jak se společně o Marušku staráme. Nebo chceš Svatopluku všechny

zklamat? Víš jak je na tebe řídící Vocásek hrdý?

JEMELKA

Pořád nevím, co za historku chceš všem odvyprávět.

TRMAČ

Že to dítě Aloise není, stejně tak jako nikoho z nás. Aloise, že Marie uvedla jako otce jen

proto, že se styděla, že Marušku počala s někým.. . přespolním. Že se ale o Marušku přesto

společnými silami jako její dávní druzi postaráme.

JEMELKA

Nebo bychom to taky mohli hodit na řídícího Vocáska, co Francine?

TRMAČ

Čeňku, prosím. . .

INEMANN

Čeněk má pravdu. Dost bylo keců, Franci. Dej mi ruku.

TRMAČ

Vyřešme to smírně.

INEMANN

Dej mi ruku, ti povídám. Čeňku, odstartuj to.

TRMAČ

Jak myslíš. Dá mu ruku.

JEMELKA

Tři, dva, jedna, teď. Trmač nechá ruku volně padnout.

INEMANN

Co blbneš, Franci!

TRMAČ

Jak jsem řekl. Já svou sílu už nikdy používat nebudu.

NOVÁK

Ani mouchu nezabiješ.

TRMAČ

Ani mouchu.

JEMELKA

Vždyť je to jen hra. Copak jsi nikdy nehrál páku?

TRMAČ

Hrál.

INEMANN

Tak vidíš, dělej, neuhýbej, je to souboj. Ty a já.

TRMAČ

Vyhrál jsi, Sváťo. Přichází Novotná s lahví.
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NOVOTNÁ

Tady je ta lahev rumu. Pivo k tomu?

NOVÁK

Pivo už dneska ne.

NOVOTNÁ

Dobře. Odchází.

NOVÁK nalévá čtyři panáky

Takže já a Svatopluk jsme z toho venku. A Čeněk s Františkem si to rozdají o Marušku. Tak

pojďme, napijme se na to. Pozvedne sklenku. Tak. . . Na finále.

TRMAČ

No prosím. Všichni vypijí své sklenky do dna.

JEMELKA

Dej mi ruku, Francine.

TRMAČ

Nemáš tu ruku vymknutou, Čeňku?

JEMELKA

Nestarej se, Francine.

TRMAČ

Poslední nabídka smíru.

JEMELKA zavrtí hlavou

Děkuji. Podá Trmačovi ruku, kterou on po chvíli váhání přijme.

NOVÁK

Odstartuji vám to. Tři, dva, jedna, teď. Trmač nechá ruku zase jen volně padnout. Osvobodí

ji z Jemelkova sevření a lehce pokrčí rameny.

TRMAČ

Vyhrál jsi Čeňku. Je to na mně.

NOVÁK

To nemá smysl, Franto.

TRMAČ

Co nemá smysl?

NOVÁK

Musíš bojovat.

TRMAČ

Budu dělat, co budu chtít.

NOVÁK

Hraješ si na martyra.

TRMAČ

Právě, že si nehraju už vůbec na nic. Jsem, kdo jsem. Vezme svou sklenici s pivem a s chutí

začne pít.

NOVÁK

Jsi srab.

TRMAČ jen tak přes horní okraj půllitru

Zklapni Aloisi.
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NOVÁK

Natřásáš se tu jak morální gigant, Franci.

TRMAČ

Zklapni Aloisi.

NOVÁK

Marie s tebou nikdy nic neměla, řekla mi to.

TRMAČ

Kurva! Odtrhne půllitr od úst ožene se jím po Aloisovi. Trefí ho přímo do spánku. Sklo se

roztříští, zbytek piva se rozlije. Alois spadne se židle na zem, z úst mu vytéká pramínek krve.

JEMELKA

Do prdele. Teče mu krev z huby.

INEMANN kleká si k Novákovi

A z uší.

JEMELKA

Tys ho zabil, Francine.

TRMAČ též si kleká a dívá se na Nováka

Hmmm. Vypadá to tak.

INEMANN

Je po něm. Ani se necukal. Krásná rychlá smrt. Rychlejší jsem v životě neviděl.

JEMELKA

To není jak chcípat na plicní edém z chlorovejch výparů.

INEMANN

Nebo se hrabat polomrtvej z jámy s nehašeným vápnem. A nedohrabat.

JEMELKA

Co s ním teď budeme dělat?

TRMAČ k Jemelkovi, který jediný stojí

Podej mi tu lahev. Jemelka podá Trmačovi lahev rumu, ten začne rovnou v pokleku přímo

z lahve pít.

JEMELKA

Neosladil sis ten rum, Francine.

TRMAČ

Jdi do prdele s cukrem, Čeňku.

INEMANN

Musíme ho odklidit. Přeci nakonec nepůjdeme sedět za vraždu.

TRMAČ vstane a odloží lahev

Poté, co jsme ve válce zabili celé zástupy.

JEMELKA

Nežvaň, Francine.

INEMANN

Shoď ty pytle mouky z Francova radvánce, Čeňku.

JEMELKA

Chceš tam naložit Lojzu?
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INEMANN

Ne, chci s ním jet ke Konopce pro svatého Jana z Nepomuku. Jemelka shazuje pytle na zem.

Pojeď s tím sem. Jemelka přijede k mrtvému Novákovi, společně ho nakládají na trakař. Za

nohy ho drž, ne!

JEMELKA

Kam s ním chceš jet?

INEMANN

K trati. Večerní vlak do Heřmanova Městce ještě nejel. Položíme ho na koleje. Bude to

vypadat jako nehoda.

JEMELKA

Francine, kam jdeš? Ty nám s ním nepomůžeš?

TRMAČ

Ne. Bere si ze stolu lahev. Jdu dovnitř. Začíná pršet. Odchází.

JEMELKA

Slyšíš to ticho? Jak v oku tornáda, jak v oku uragánu. Už brzy tu bude.

TRMAČ ještě se otočí a hledí na mrtvolu Nováka v trakaři

Jak v oku uragánu? Spíš jak na kratochvilné zábavě v zahrádkářské koloni. Zapálí si cigaretu

a konečně zmizí.

INEMANN k Jemelkovi

Nečum a pojď. Zahouká vlak. To houká před silnicí, brzy bude v Rozhozovicích. Máme sotva

deset minut! Rychle odjíždí s naloženým trakařem.
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EPILOG – V Inemannově kamenické dílně

Zatím je Inemann sám a tesá. Je ráno, 16. června 1919. Přichází Lipka.

LIPKA

Přišel jsem ti jen říci, že jsme právě našli Aloise Nováka. Je mrtvý, zachytil ho vlak.

INEMANN

Tady mám jeho náhrobek.

LIPKA

Jak jsi mohl vědět. . .

INEMANN

Nic jsem nevěděl. Co jsem se vrátil ze Sibiře, sekám. Mám už náhrobky všech klešických.

Dvě stě dvacet kousků. Doma pro mne žádná práce nebyla a není. Vlasta zastane všechno

sama.

VOCÁSEK přichází

Svatopluku, kandidátka sociální demokracie zvítězila ve volbách.

INEMANN

To bude mít Vlasta radost.

VOCÁSEK

A ty ne? Netěšíš se, že budeš starostou?

INEMANN

Tak určitě je to lepší nežli tesat náhrobky do zásoby.

VOCÁSEK

O čem to mluvíš?

LIPKA

Toho si nevšímej, Bohuslave. Běží sem ženské. Přichází Jemelková s Inemannovou.

INEMANNOVÁ vrhá se k Inemannovi

Sváťo, můj Sváťo, věděla jsem, že to dokážeš. Já mám takovou radost.

INEMANN

Trochu jsem čekal, že se budeš radovat.

JEMELKOVÁ všimne si Novákova náhrobku

Alois je. . .?

LIPKA

Mrtvý. Přejel ho vlak.

INEMANNOVÁ

Co bude s Maruškou?

INEMANN

Vezmeme si ji k nám. Napořád.

INEMANNOVÁ

Věděla jsem, že to tak dopadne. Už v ten den, kdy ses vrátil. . . když jsme večeřeli u Jar-

mily. Dlouhá napjatá pauza. Sváťo, ty můj starosto! Obejme Inemanna. Přichází Novotná
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s dcerou.

NOVOTNÁ

František je mrtvý.

BLAŽENA

Oběsil se v hospodě na půdě.

INEMANN

Tak Franta spáchal sebevraždu. . . Pro sebe: Jak plukovník Švec na nádraží v Aksakovu. Jde

do rohu dílny, vytáhne jeden z obelisků. Tady mám náhrobek, pro Františka. . . Chybí jen

datum.

JEMELKOVÁ

Alois je mrtvý, František je mrtvý, jaká hrůza. A kde je můj Čeněk? Celou noc nepřišel

domů!

PRVNÍ VESNIČAN na trakaři přiváží spícícho Jemelku, ten je ve velmi zuboženém stavu

Tady vám ho vezu, Helenko. Nějak tam usnul venku, na radvánci.

JEMELKA pokusí se vztáhnout ruce k objetí, ale moc mu to nejde

Helenko!

JEMELKOVÁ

Hlavně, že jsi živý a zdráv Čeňku, na ničem jiném nezáleží. Přichází další vesničani.

DRUHÝ VESNIČAN

Jde sem Jarmila.

TŘETÍ VESNIČAN

Snad blouzní! Je jako v mrákotách.

TRMAČOVÁ přichází

Alespoň tohle, tohle jediné mi po něm zbylo. Mého života nyní jediný pevný bod. Vyndá ze

záňadří svazek dopisů, jeden vyndá a čte. Gorice, 4. srpna 1916. Drahá, drahá, Jarmilečko,

vzal jsem list papíru, abych si s Tebou popovídal, leč nevím, vyjde-li z toho něco kloudného.

Kdybys tu seděla vedle mne, na kraji lesa, také bychom toho asi mnoho nenamluvili. Řídící

Vocásek vyndá knihu, ze které četl na návsi Trmačovi, listuje v ní, hledá. Hlavu vedle hlavy,

spoutáni jediným snem, mlčenlivě slévali bychom se s velikou krásou letního dne, a kdyby

nám z té vší letní krásy blýsklo pojednou nebezpečně v očích, blýsklo by nám oběma zajisté

v téže vteřině. A pak adieu, modrý zvonku, který se kýváš u mé hlavy, nebyl bys již uny-

lým, slzně rozdívanýn modrým zvonkem, do ruda bys náhle vzplápolal, všechny ďáblice světa

žíznily by z tvého kalicha nejčervenějšími ústy. Teď Vocásek našel, co hledal a polohlasem se

připojuje k Trmačové aniž by tomu kdokoliv věnoval pozornost. Letní den je příliš divoký, je

to všechno naběhlý, plamenný sval, připravený uchopit, unést, stisknout, vypít, je to všechno

polibek prudce vržený, aby rozdrtil rty na zubech jak hrozen na křemeni. Dočte, je dojata.

On zemřel, ale neodešel, bude ke mně mluvit s touž milostnou něhou jako dříve, navždy můj,

František. Francesco! Zpívá, ostatní se přidávají.

La mattina del cinque d’agosto

si muovevan le truppe italiane

per Gorizia, le terre lontane

e dolente ognun si part̀ı.
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Sotto l’acqua che cadeva al rovescio

grandinavan le palle nemiche

su quei monti, colline e gran valli

si moriva dicendo cos̀ı:

O Gorizia tu sei maledetta

per ogni cuore che sente coscienza

dolorosa ci fu la partenza

e il ritorno per molti non fu.

Cara moglie che tu non mi senti

raccomando ai compagni vicini

di tenermi da conto i bambini

che io muoio col suo nome nel cuor.

O Gorizia tu sei maledetta

per ogni cuore che sente coscienza

dolorosa ci fu la partenza

e il ritorno per molti non fu.
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