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LEŽÁK:

UŠTVÁN
'ÚTĚK ZE ŠPILBERKU
A HRŮZA PŘED JEHO. KASEMATY.
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Českého vydavatelského družstva v Litoměřicích. -

árna. Vondráček-Honzák a spol, v Litoměřicíc h
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KASÁRNA TŘICÁTÉHO ŠESTÉHO
V KOTORU.
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PLUKU

Slunce políbilo kadeře Adrie a skrylo se v nich.
Často vojáci okn y ka sá ren p ozor o vali toto rozkošné
divadlo a leckdy vydral se z prsou některého z mla·
dých mužů holný pov z dech . Onen večerní polibek, jejž
slunko dávalo krásné Adrii, oznamoval sice, že ručička
času se posunula ku předu a že o. jeden den je bliže
k vysvobození od nenáviděné vojenské služby pod
dvouhlavým orlem, avšak těch dní od nastoupení aktivní
služby vojenské bylo mnoho a· plynuly - jak se zdálo
- příliš zvolna. A hoši vzpomínali, že tam daleko na
severu je místečko mnohem útulnější než ponur é zdi
kasáren, vzpomínali krásných zašlých časů, rodinných
besed, schůzek s českými děvčaty a těch sladkých
polibků, jež snad se mohou ještě vrátit, avšak záruky
na to neni.
- Což j estli bude již vdaná, až se vrátím z vojn y 7
- pomyslil si pěšák Kořínek a zanotoval teskně:
- Tři roky je doba dlouhá . . . .
Téměř celý první ročník se připojil ke zpěvu. Ba,
je to pravda, že tři roky je doba dlouhá, ale ne vždy
cky a všude. Doma uplynulo roků dvacet, ani se člo
věk nenadál, ale na vojně je mnohdy hodina věčností,
Teprve jedna třetina toho času je za nimi, oh, teprve
třetina!
Četař Borský seděl sám u okn a na straně odkud
byl výhled na cypřišové h áje a na majestátní Lovčen.
Zasmušile vyiiral černohorský pamětník dob slav
ných i krušný ch . Hrdě" vypínal se nad ostatní tmavé
vrchy černohorské, jako by si byl vědom své důle
žitosti pro malinké království, pro chudou zemičku
3

junáků, Jakoby se pyšnil nad tlm, že noha vetřelce jeho
·povrch do s ud neznesvětila. Kolkolem hemžila se vojska
.;

"

mocných. padišahů, drtíce svými botami svobodu bal�
káns�ých ,Slovanů i jiných. l!árodů. Zasténala pod
těžkými okovy otroctví sesterská Srbie a dál a dále
valif se dravý proud fanatických Tu :t;" čínů . Jen o malý
ostrůvek skal kolem Lovčei:ui rozbíjely si marně hlavy
turecké armády� Černá Hora uhájila ' svou národní
svobodu a samostatnost. Padali černohorští junáci za
slobodu Crmné Gory, ale jejich krev byla draze pla
cena turskými lebkami. Osmde�át až stodvacet tisíc·
turec�ého vojski;�. zaměstn�a nepatrná Černá Hora a
hzstka jejich junáků přem ož ena nebyla.
O tuhost slovanských svalů rozbila se výbojnost
turecká a rozpínavý polyp musulmanský musel stáh�
nouti svá chapadla ze střední Evropy na Balkán. Kdo
však 'nám dokáže, že pro Slovanstvo to nebylo ne
štěstím většfm, než kdyby trůn habsburský zachráněn
nebyl 7 Půl tisíciletí zaře závaly se turecké okovy do
jihoslovanského masa a přece Srbům i Bulharům zú
stalo jejich národní vědomi a víra otců. Turčín spokojH
se dobytím moci, avšak jazyk z úst nevyřezával a víru
ze srdce nerval, jako méně mocná, více však zpupná
Austría.
. A Lovčen chmuřil své čelo, jakoby znal, jaké nebez
pečí hrozí dětem Srbie a Crmné Gory se straR-Y pul
noční. Turčín již dávno nepomýšlel na výboj, avšak od
severu vál k obočí Lovčena šeredný vítr. To Germania
se strojila zasaditi Slovanstvu poslední smrtelnou ránu.
Ještě .�ednou měla skráně Lo včena pokrýti z áře
slávy. Celý svět hleděl na smrtelný zápas do té doby
ujařmených balkánských Slovanů, avš a k podati jim
pomocnou ruku mohl jedině rodný bratr. Zase povstal
jednou David pfotí Goliáši a. čer.q.ohorští junáci prvni
udeřili na odvěkého. nepřítele a první vavříny vít.ěz-:
ství dobyli.
.

Stalo se něco, ·CO se tak zřídka stává, že Slované
se spojili proti společnému nepříteli, ale aby neutrpěla
. příliš sta:t:"á slovanská tradice, pon e chán na konec
nepříteli kus krvavě dobyté kořisti, aby se slovanské
kmeny mohly servati mezi sebou. 'Draze zaplacený
Drinopol dostalo Turecko zpět úplně zdarma, když
na se ver od něho zuřil bratrovražedný boj , .
Majestátní velikán Lovčen, jakoby viděl do neda
leké budoucnosti, shlížel zamračeně do Boky Kotor·
ské. Očekávalo! tohoto nositele černohorské slávy něco
horšího
Vítězné černohorské pluky hnaly se k c íli svých tu·
žeh, k op evnění m Skadaru. Na .malou a nedostatečně
vyzbrojenou armádu černohorskou byl to úkol pře
těžký a válečná utrpení vojínů dostoupila . vrcholu.
Stalo se, že nejmladší ze sedmi bratří utekl z tara
bošského bojiště a pravil matce:
- Zahynul bych zcela jistě, kdybych ještě den
měl snášeti útrapy, jež na nás čekaly před Tarabošem I
Matka však byla dosud černohorskou ženou a
syn a vyhnala z domu se slovy:
-'- Nestalo se ještě nikdy v našem rodě, aby se
v něm vyskytl z b aběl e c Jdi ·a zem ři pro svobodu
. jako junák a já budu ctíti tvou památku. K synovi
zbabělci však se nechci znáti I
Někdo však přestal býti Černohorcem, tím starým
Černoh or cem, jenž svobodu cenil nade vše a jemuž
žádná oběť nebyla dosti veliká, aby se nemohl od
hodlati položiti jí na oltář národní a osobní svobody.
. Byl to gospodar.
Již byl p řekon án odpor tureckých baterií na Ta·
raboši a Skadaru, již prořídlé řady černohorské armády
se hnaly na tarabošská opevněnf, když g ospodar na
řídil po vel k nástupu . . . Jen proto, že tuto část
armády nevedl jeho syn a že by vítězství nepřipadlo
.� na účet jeho rodu
.
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Přek vapení j uná ci nemobli po chopiti; co se děje.
Nechtěli věřiti svému sluchu, že by se mě1i vrátit od
pevno!tí téměř již d obyt é. Nehýbali se s místa a to
se . jim stalo osudným. Turci postřehU tento zmatek
a křižo vou palb o u se Skadaru i T araboše sm etl i celou
čtvr tínu černohorské armády . . .
Mohutný Lovčen chmuřil čelo, jakoby věděl, že
to vše v krá tké době přijde. Avšak toto vše ještě
vyvážily výsledky balkánského t a žení proti Turčínu
a vše mohlo býti zapomenuto, kdyby rychlými kroky
se nebyla blížila katastrofa, která hrozným způsobem
zne!J,ctila majestát mohutné h o Lovčenu.
Bliži1a se doba, kdy gosp'odar měl b,ýti na útěku
z junácké otčiny; kdy hrdinové opouštěli vetřelcovou
nohou dosud nedotknuty Lovčen a páne m jeho stal
se - Šváb.,
Zlomek hrdinné armády opouštěl rodnou zem,
utíkaly ženy i děti, většinou v náruč smrt i v nehóstinné
Albanii. Jak však jim tohoto štěstí záviděli později ti,
kteří z Černé Hory včas utéci nemohlH
.
. Lovčen i na svém temeni ".nesl kos ti nepohřbe
ných hrdin ů, . kteří přes všechnu� beznad ě jnost uhájiti
pos vátnou část země neustoupili ·tisícinásobné přesile.
A Lovčen ·musel hledět na nejstrašnější otroctví zbytku
svých dětí.
Zprzněným a žalem zm učený m ženám a dívkám
pohasl nádherný oheň v očích a jako stíny vláčely
se tyto bytosti s pytli štěrku na zád�ch, jejž bylo
třeba na dr áhu a cesty pro dopravu vojska a vále čných
potřeb barbarského nepřítele. Ten štěrk musely tlouci
dětí osmi a· devítileté, bosé a polonahé, rovněž j ako
ženy hladem k smrtí umučené.
·A viděti měl Lovčen h onby na komity, kteří, ač
jích bylo hrstka, nevzdávali se n.aděje na osvobození
nešťastné vlasti. Viděti měl mo,čení svých hrdinných
synů a hnusné řádění habsburské �oldatesky . . .
.

·

Jakoby Lovčen věděl, že za nedlouho t o vše
přij de, mračil svou, do černa osmahlou tvář v podvečer,
kdy če tař Borský zadumaně hleděl oknem v onu stranu.
Jenže četař Borský nemY,slil ani na minulos t ani na
budoucnost boh atýrské Cer n é Hory. On hleděl -- na
Lovčen, viděl však české středohoří; hleděl na cyprišový
háj a vidě l nymburské zahrady.
Kasárna hlučela. Třetí ročník,. jenž měl v po zít ří
- po rakousku - "abristovať', oplýval veselým, ba
rozpustilým humorem. Jen četař Borsk)' mlčel a hleděl.
·

·

stále k Lovčenu.
- A což náš četař je dnes jak -zařezaný; což

•

6

on nebude "abristovat"? - oslovil četaře ve formě
naivní o tázky pěšák No vák .
- Ne, on bude sloužit druhou kapitolaci k vůlí
tom u, aby se ještě tři roky mohl dívat do černých
očí té fešné Dalmatinky - žertoval mnohomluvný
desátník Šídlo, v civilu číšník
.
- - Což, tobě se to ž v aní - odvětil četař. - Tvůj
strýc má velký hotel, ty zde sedneš do vlaku a 'za
tří dny již budeš bryndat hostům pivo � shrabovat
zpropitné. Ale kam půjdu já a co začnu? Dostanu
nyní na zimu vůbec nějakou práci? To je práv ě tak
blbé, že čl ověk se těší na konec té otročiny, a když
ta chvíle přijde, neví, jak bud e na svobodě žít. - Proč tedy nejdeš k četnictvu 1 Po takovém
chlapíku by chňapli s větším gustem, než k dokoliv
z nás po té černooké Dalmatince - pravíl desátník.
--- Než-li k četnictvu, to bych raději zůstal zde prohlásil četař. - Otročína jedna jako druh á, ale zde
aspoň nejsem na obtíž lidem, kteří mají nejkrutší život.
- Blázne - odporoval desátník - kdybych
nevěděl, že strýcův hotel bude j ednou mým majetkem,
dornů bych nešel. V té naši rako usk é říši není nad
četnika vvětš iho pána. - Rekni v ě tšího nepřítele lidu - rozkřikl se četař.
·

.
.

-ď
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- Hm, buď si tedy přítelem lidu p otloukej se
vandrem žebrej za d veřmi, a bys ·nemusel o hladu
,

,

•T
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spát někde v chlévě anebo v zavšivené stravovně,
a ten nepřítel lidu tě napadne a půjdeš do lapáku
j ako ovečka. Nepůjdeš-lí pokorně, sváže četník přítel�
lidu řetězem jako býka a kolik jich dostaneš pažbou1
tolik budeš mí t k večeři - vysvětloval desátník .
A to mám dělati já? - zvolal četař.
- Myslím, že je lépe to mu , kdo je nasycen a
ozbrojen, než-li bezbrannému hladovcí, jejž četník,
vede - ironiso val desátník.
.:_ Ano, le ckterý chlap, jemuž se nechce .nazpět
k vol ům , jde prohánět hlado vé vandráky, co zatím
jeho táta s mámou kradou na . panském , aby v zim�
neumřeli h adem anebo nezmrzlí. A je šfasten, že se
ho lidé· bojí. Já však si nepřejí, aby se mne báli ani
mne nenáviděli. Já toužím po klidném dělnickém životě,
jaký j sem vedl dřive a z nějž mne zatracená vojna
vytrhla. Jen kdyby ·člověk věděl, dostane·li práci,
;
s radostí by odtud utíkal. Četař Borský měl nep ře�onatelný odpor . k ra
kouským četníkům a nebyl sám.* Kdyby však byl tehdy
věděl, čím se mu jednou stane rakouský četník, kolíkrát
se po něm vztáhne "rameno spravedlností", aby mu
spoutalo řetězy ruce i nohy a kolik výstřelů za ním
pošle četnická kar abina. na útěku z rakouských krimi
nálů! Štěstí pro každého člověk a , že neví, co ho
Qčekává. Kdybychom znali budoucnost, svět by již
byl vylidněn ou pustinou. Očekávané neštěstí, ba i štěstí
by z a bíjelo Udi. Je dobře, že člověk nevidi ani vteřinu
před sebe.

NEZKAŽENÁ DÍVKA Z HOR.
Strojnik Alois Borský strojil se ve svém mláde
.
Strojil se k vycházce
s dívkou, po níž přímo prahlo jeho srd ce . Byl pře
svědčen, že nepoznal nikdy dívky krásn�jší nad Aničku,
která nyní již byla j eho Aničk o u.

·

neckém pokoji a zářil št ě stí m
.

Borský byl he zký mladík . Jeho krásn ě urostlé
tělo , mohutná prsa a síla svalů dávaly tušiti athleta.
Dfvky i mladé ženy věnovaly mu velmi poz orné · po
hledy, on však jich neviděL Byl člověkem velmi skrom
ným a vůči něžnému pohlaví n e sm ělým . O sobě myslil
si příliš málo. Říkával, že je hloupý a nevzdělaný,
domnív al se. že je ne ob ratný a že jeho statná postava
nemůže se líbiti žensk)•m. Neměl sice rád vytáhlý ch
a vyfintěných hejsků, ale přál si b)•ti aspoň o něco
slabším , domnívaje se, že útlý mladí k dělá na d ívk y
lepší dofem. K rátce nelibil se sám s ob ě a proto myslil,
že se nelíbi na sv ět ě nikomu. Js ou takoví lidé, kteří
se sami podceňují a. jsou nepochybně lepší, než kteří
o sobě myslí příliš mnoho.

l
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Srdce st r0j ník a Borského překypov alo bl ahe m .
On, který se bál k dívce přistoupit proto, že je takový
hromotluk a že je pouze továrním děiníkem, dobyl
srdce nejhezčí dívky. Stále nevěřil, že je to možné,
stále se ob áva l, že si kras.avice udělala nepěkný že r t
s neohrabancem v dělnické bluze, až nyní, kdy již
mezi ni mi byl dojednán den sňatku, věřil , že s ním
s mýšlí upřím n ě a že ho m il uje . Bože; ten rozkošný
kvitek za pár týdnů bude náležeti jemu, nikomu jinému!
Bude ji zváti svou drahou ženuškou, sv ým nejdražším
pokladem, bude se těsiti denně na návrat z továrny,
9
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ona mu bude chodit v ústrety a bude jí líbat, sladce
líbat. Bude náležeti jen jí, bu de se starati o je jí blaho,
bude čísti I. krásných poměnkových očí její myšlenky,
aby ji mohl učiniti nejvýše šťastnou.
"

Pravda, bylo to mizer né po n á vratu z vojny. Lec
jaký balík, jehož matka mohla nositi do k uchyně paní
. radové husy a máslo, d o st al místo u dráhy, on však
se svými strojnickými, topi čskými a strojvůdcovskými
zkouškami byl odmítnut všude .. Několikrát si myslel :
Přece měl kus pravdy ten kaprál Šídlo , když mu do
poručoval, aby se stal četníkem. Lidstvo snad opravdu
je zrozeno pro knutu a nejlépe u děl á ten, kdo knutu
uchopí do ruky , než-li aby si ji nechal jezdit po hřbetě.
Nyní však vidí, že by s e byl dopustil osudné chyby. Pro
če tníka neroste žádný takový rajský kvítek. Četník
se musí spokojiti jako ukoli v ženou, jen když ona má
takový pytlík peněz,, kolik se na něm vyžadl1je kauce.
To znamená, že je nejnešťastnějším tvorem pod sluncem .
Lidi nesmí m ilo vat a sám je od nich nenáviděn, ale
ani vlastní ženu nemůže milovati, poněvad ž si nesmí
zvoliti družku života dle hlasu svého srdce. .
. Borský d ok on čil úpravu svého zevnějšk u a opustil
svůj mládenecký pokoj. ·z astavi l se u bytné, aby jí
oznámil, že př ijde d om ů trochu p oz ději.
- Věřím ráda - prohodila bytná. - Myslím,
že n ejraději byste se již vůbec nevrátil - Tak I Myslíte, že bych raději spal venku 1
- To ne, ale že byste nejraději již zů:stal .U své
,nejdražši.
- No, nebude to již trvati ani měsíc a opustím
ten váš útulný pokojík na vždy. Ne, že by se mí u vás
nelíbilo,· paní Křivská, byl jsem zde úplně spokojen,
naš.el jsem u vás domov, ale to víte, v takovém pří
padě, kdy člověk si zařizuje svůj vlastní roc;línný krb ,
své ži v otrií štěstí ....
·
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_:_ Přála bych. vám ze srdce, abyste dosáhl nej
většího blaha - avšak - Nu? Nelíbí se vám snad moje vyvolená?
- Oh, to neříkám. Dívka, že se jí nevyrovná
v celém městě žádná, pokud se týká ·krásy. Avšak
přece se mi zdá, že jednáte trochu ukvapeně a ne·
rozvážně. Znáte je jí poměry rodinné, její minulost?
Neznám a neptám se po nich. Vím jen, že
ta dívenka je slunkem mého žiti a to mi stačí.
-Zatím!
-- Na vždy! Miluji ji šíleně a nemohu milovati
žádnou jinou.
- To by však ku štěstí ještě nes tačil o. - Mi·
·

-

·

luje také tak ona vás?
- To nevím, ale proč by si mne brala? Postavení n em ám , ani majetek , proč by mne tedy chtěla
za muže, kdyby mne nemilovala?
- Nevím. Nechd ji podezřívati, p ouz e vám při
pomínám k vaším vý vodů m o lásce, že nej edna kráska
vdala se jedině pr.ot o , že k milenci, na příklad k že
natému milenci potřebovala ještě muže . ..
Bytná se odmlčela a Borský se na okamžik za

myslel. Pak pravil:
- I to by bylo možné, kdy by to byla dívka kdesi
.
z Vídně anebo třeba i odtud , z t oho mizerného Li·
herce, jenž se chce ve všem opičit po velkoměstech.
Má Andulka však je nezkažené vesnické děvče z krko
n ošskýc h hor a tak na její poctivost vsadím i svou
hlavu.
- Vesnické děvče? Ta panenka, milý pane Borský , vyzná se ve všech městských způsobech lépe než
vy, drahý pane. Krásná je, milá se zdá , může to býti
i velmi d ob rá žena, avšak děvče městem nedotčené
není!
- Je velice dobře vychována, panf Křivská,
·
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- Může být - jen aby to vychování bylo od
matky a ne od někoho jiného.
- Vy mne od ni přece jen chcete odvrátit, paní
Křivskál- Bůh uchovej, nikdo na světě nepř eje vám tak
srdečně, abyste byl s ní šťasten, jako já. Jste řád ný
muž a každá řádná žena by se po vašem boku octla
na vrcholu štěstí. Je-li taková, za jakou jí považujete,.
přeju jí tak dobrého manžela. Ale řekněte mi: Kdybyste
se chtěl vykoupat a přišel k úplně neznámé vodě,
skočil byste do ní beze všeh o oběma noh am a ? - Do vody ne, ale do ženění skočím všemi
čtyřmi. - Ano s prvn í, která se vám na mane do cesty.
·

"

"

- Jen když je to děv če, jakým je má Andulk�.
Žádné jiné jsem si ni kdy nevšimL
���- A to je, možná, chyba. V krásném těle nemusí
býti vždy krásný duch.

- No, víte co, paní, kus je mne sice h odný , ale
v��řečníckých turnajíc h mnoho ště stí nemám. S vámi
bych to také nevyhrál a proto se vzdávám. S Bohem I
·
Vdov a Kří vsk á po od c hodu Borského zůstala
sama a nech ala hovořití své myšlenky a vzpomínky.
Po dobu rozmluvy s Borským cosi ji nutkalo, aby
řekla, že v manžels t ví málo lidí našlo své štěstí Zdržela
se však, nechtíc mu kaliti radost z blízkého sňa tku
s dív k ou opravdu neobyčejné krá sy.
•.

Sama pracovitá, tichá a slušná žena nenašla též
štěstí v manželství, ač její muž nebyl zlý člověk. Měl
pouze větší nároky na život, než mu Osud podával.
Byl dovedným a dosti inteligentním d ělník em , ale od
dětství byl na štíru s Osudem. Přál si· bý ti lesníkem,
neb m·iloval přírodu, zejména lesy, ale rodiče museli·
počítati s osmí dětmi a svým stářím a n emo hli se
odhodhti dopomo ci mu k žádoucí mu postavení. Dali
•l
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ho učiti řemeslu, k němuž nikdy nepřilnul. Nikdy se
také n ezbavil touhy po lesíc h a po celý živo t mu
továrn a a město nebyly ničím jiným, než vězením.
Když se musel rozloučiti se svými t u žb ami , chopil se
práce s plnou vervou svého snadno vznětlivého ducha
·I a cht ěl si zaho spodaříti tolik pe ně z, aby někde na
vesnící mohl zař íditi vlastní živnost. To sice nebylo
žádnou nemožnosti, kdyby nebylo j eho prudké, v z ně 
tlivé povahy. Pracoval vždy svědomitě, příkoří neb
bezprá vf však nesnesl a tak h o stíhal vyhazov za
vyhazovem , až místo ke ka pitálu si pomohl k dluhům.
Mimo to, že musel prac o va t na dluhy, nemohl již jako
ženatý muž urážky a bezpráv í vyrovnávat ranou pěstí,
chopil se tedy posledního prostředku nešťastných lidí:
piva a kořalky. V hospodách utápěl hořkost, života
a poní žení chudého, nesamostatného člověka. Umysln ě
si podrýval zdraví a dokazoval, že život námezdníh o
dělníka je životem otroka, životem bez ceny, radůsti
a krásy, břemene m , . jehož třeba se zbaviti .
Své ženě neubližoval ani v opilství, ba leckdy
se před ní roz plakal a říkával: 11 V idíš , holka, já jsem
ti chtěl lepší život p řipravit, ale co může dělat otrok
kapitálu? Ten se nemá ženit - a št ě stí ještě, že ne·
máme dětí. Oh, kdybych byl věděl, že padnu v:e spro·
stém zápase s nyněj ším i poměry, nebyJ bych k sobě·
připoutal ani psa, natož ženu I Všechno jsem již oželel,
na celý ten život jsem naplil, jen to mne trápí, že ženu
11
jsem učinil nešťastnou.
Takové z kušenosti měla vdova Křivská s man
želství m . O B. orsk ého se opravdu bála a zej ména se
jí nelíbílo, že se žení, aniž by v ě d ěl , kdo vlastně ta
jeho vyvolená jest . Rodiče prý má, ale k nim ho ne
poz val a a celý ten veledůležitý akt v životě měl se
. odbýti u příbuzné. Křivská tušil a , že zde něco není
v p ořádku a že Bo rský · se může záhy dočkati velrni
, . �emilého překvapen í. Milovala ho jako syna a nemo··
13

'hla se zbýti antipathie k t é o níž jí pravifa předtucha,
.že ho vede k záhubě. On se však nedal odvrátit.
,

..

..
..

Strojník Borský se vracel z továrny do svého
bytu, kamž před dvěma měsíci přestěhoval své věci
a svou rozkošnou ženušku. Je ho návrat nebýval však
·takový, jak si ho před svatbou představoval; Nebě
žela mu nikdy v ústrety, neobjala ho svým nádher

·$'

·

ným ramenem a jeho nejvřelejšf políbky odměňovala
pouze chla dn ým políbením. . Vůbec celé její chování
bylo vice než chladné. Ne dala mu znáti, že ho mi
luje, neodevzdala mu své srdce. Obyčejně stála za
myšlena u okna i po j eh o návratu domu a na laskavé
-otázky odpovídala suše.
.
Do duše Borského vnikla nejprve litost a brzy
1:\a to h o st mnoh�m hórši - podezření, žárlivost.
Jednoho dne nenašel ženušku doma, S dílná sou
se(ik a mu ochotně oznámil a, že panička odešla s �ějakým starším , ·elegantním páne m ,
Borský poCítil něco, co se podobalo nenávisti vůči
své ženě.
- Je to asi bestie a já ji zabíjij - pravl
i . si a
·usedl na pohovku, , skloniv rozpálenou hlavu do dlaní.
Anička se vrátila po chvíli a hleděla mnohem
·v es el eji, než jindy.
Za to příliš sm u tn ě se díval její muž.
Byla nastrojena a krásná jak b ohyn ě. Borský pří
pohledu na ní poznal, že je nemožno nejen ji zabíti,
ale ani se na .ni rozkřiknouti.
- Kde jsi byla? - otázal se laskavě, avšak
hlasem stísněným.
- Na procház ce --' odvětila.
.
- Vždyf prý jsi ode šla z domu s nějakým pánetn?
. - Ano, byl zde můj strýc a já ho doprovodila
na nádraží.
·
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- To je divné - pravil Borský. - Což tvoji
·příbuzní nejsou i mými přibuznými? A když přijede
na· návštěvu strýc, musí odejet zrovna před rp.ým ná·
vratem domů? Podivné je to I
- A
co je podivného I - houkla si žena.
..��
- Myslím ,
že moji příbuzní nepotřebujf od tebe svolení,
kdy mohou kam přiJet a kdy se vrátit l
Červ podezření a žárlivosti zač al hlodat v nitru
Borského. V továrně neměl jiných myšlenek, než na
možnou, ba pravděpodobnou nevěru své ženy a po
ciťoval k ní v ztek. Rozhodoval se na tom, že po ná
vrat u domů jí řádně vyipovidá, zbije a vyžene. Ale
když se blíží] k domovu, snažil si namluviti, že to není
a nemůže býti pravda a že by tak krásná bytost ně
čeho podobného schopna nebyla. A jakmile jí spatříl,
zase se smál na ni, objímal a líbaL
Až jednoho dne překvapil ženušku při skládání
šatstvá a prádla do kufrů.
Co to deláš Aničko 1 - otázal se.• ženy,
- Pojedu odtud, k mamince. Již vidím, že zde
nevydržím žít. Chceš-li, p ojeď se mnou.
- Tak, drahoušku, já ti to pomohu dáti z ase na
své místo a zůst a n e me zde ...,.- děl B orský.
Uvaž
jen, že není snadno najíti zaměstnání a já náhodou
mám zde misto dobré. Pro sebe nepotřebují témě.ř
ničeho, nalož si s mým výdělkem jak chceš, Buď si
kup, co se ti líbí , anebo si peníze ukládej, Je třeba
. mysliti na to, že můžeme míti také děti.
- Můžetne míti děti - opakovala žena a do
dala: - Ty myslíš na možnost, kdy již ditě je na cestě l
Borský byl sdělení m žepy poněkud zmaten. Ne
.očekával, že tak brzo bude otcem a napadlo mu, že
·podivné chování · jeho ženy možno přičísti pouze ná
sledkům těhotenstvi. On ji podezříval ze záletnictví a
ona zatím je jíž stiž.ena starostmi, jak to s ní dopadne,
příjde-li dítě živé a zdravé a pod.
·

·

·

·

�

�
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Ač se k ni nedopustil dosud žádné nešetrnosti
litoval, že ji v duchu obviňo val z jednáni tak po
dlého. Uchopil jak jen dovedl jemně svými mohutnými
pažemi ženu a zlíbal celou její krásnou hlavu.
Pak šel a sám vyndal z kufru a uložil její šaty
a košile. Cítil .při tom dosud nepoznanou rozkoš.
Chtělo se mu líbat každý kousek těch věcí, jimiž
zdobila své krásné tělo. Něžně jako relikvie ukládal
kousek za kouskem do prádelníku a věšel do šatníku..
A když byl hotov, uzavře l kufr, vrhl se k ženušce a
líbal, šíleně líbal
Avšak kdyby to nebyla první
žena, na jejíž he dvábné líce, skráně, čelo i ruce chrlil
žhavé polibky, byl by musel poznati, co vězí za tím
ledovým dechem, jenž z ni na něho vál. Nezkušený
Borský však byl šťasten, šťasten tak, jako před svat
bou, kdy si v duchu kreslil manželský ráj s krásnou
Andulkou.
Po několika dnech Borský se neshledal se ženou,
když se vrátil z práce. Odjela, aniž by mu oznámila
kam. Až na nějaké maličkosti nevzala sebou ničeho
a Borský proto očekával, že se co nejdříve· navrátí.
'
Den však ubíhal za dnem a žena se nevracela.
Borský napsal rozčílený dopis jeji matce. Proč
ona, když Anička následkem těhotenství trpí takovými
vrtochy, aspoň. mu nenapíše, jak se Aničce daří a kdy
asi se vrátí a proč vlastně ji nepošle nazpět.
Obratem dostal odpověď od tchýně, že nemusí
býti tak zle pro dva dny, které u ní jakožto u maminky
Anička pobyla a chce-li míti v domácnosti klid a mir,
že nesmí být pro každou maličkost nakvašen, a aby
nezapomínal, že Anička jeil v jiném stavu11•
Téměř současně vrátila se i žena . tak klidně,
jakoby- bylo šlo o odpolední procházku.
- Prosím tě Aničko, řekni mi� co to vlas tně
vyvádíš _;. přivítal ji Borský.
Odpověděla chladně a tvrdě:
•

.

.

·

·

·

.

.- Naposled bys chtěl, abych se nesměla podívat
ani k mamince I
- Ale vždyť jsi u ní byla pouze dva dny
- Jak to víš?
- ?de je d o pis od maminky - Sest dní jsem se zdržela u příbuzných v Z.
..

Brodě.

- U kterých?

.

- Myslíš, že jse m přijela k zpověd i ? Seberu si
své věci a ihned odjedu I

- Aničko, ptal jsem se jen na příbuzné, které
jsi navštívila. Jsi a si nakvašena následkem únavy po
cestě. Odstroj se a jdi si lehnout - konejšil jí m anžel
a jal se ihned pomáhati. ji v ·odstrojení. Nelíbal však
již růžové líce své ženy. Ti přátelé a těch šest dní
zůstalo mu v ě zet v nitru jako jedem napuštěný šíp.
"

*
•

Anička vynutila na muži, že dal výpověď z práce
odstěhoval se s ní k její matce, kdež sice dostal
zaměstnání, avšak méně výhodné I
a

Led na srdci ženině nepodařilo se mu roztaviti
ani po narození děvčátka. Stalo se však něco, co
začalo pokrývatí ledovou kůrou srdce jeho.
Vyprovázeje jednou porodní asistentku, překvapil
Jl
azk ou:
''" o t'
·

- Řekněte mi, paní, mťtže se v se dmém měsíci
naroditi dítě tak silné a dokonale vyvinuté, jako je
naše?·
- O, ano, rodí se děti v sedmém měsíci, vaše
však přišlo na svět až po devátém.
Borský se zastavil a jeho modré oči se rozšířily.
Zarazila se i porodní asistentka.
·

- Co se vám stalo, proč tak divně hledíte. otázala se Borského.
J. Leták: .USTVÁN".

,,-
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- Plných devět měsícu, pravíte 7
- Nu. ovšem- To je pro mne novinka. Já jich napočjtal sedm!
·- I vy t aš k áři I - zasmálá se porodní asistentka,
ale Borský se již poroučel.
Domů nešel. Ve spán cích to b ušilo, hlava se chtěla
ro�poltit. Ne ní jíž žádné pochybnosti: je to bestie a
dítě není jeho. .
A zlý červ začal hrýzti v nitru a neustal již
v hryzení.

Druhého dne se mu značn ě ulevilo a chtěl vyjíti
Ve dveřích se střetl s listonošem, jenž právě vy
volával jméno jeho ženy, které měla jako di:vka:
- Anička Strouhalova I
Borský sáhl po zálepce a vytrhl ji listonoši z ruky.
Ten ji sice žádal nazpět, ale Borský dopis nevrátil.
Tchyně začala rozčileně šukat P9 ch alupě a Borský
zpozoroval . ten nápadný ne pokoj u ní. Odtrhl okraj
zál�pky, ·z níž vypadla padesátikoruna, a četl:

Delší chvíli neby l Borský schopen myšlenky. Pak
se teprv e podív al na poštovní razitko. Dopis byl
z okresního města, kamž žena tak často docházela
ke svým ,,příbuzným".
V tom se osměHia promluviti tchýně:
- Lojzičku, dejte mi ten Aniččin dopis - Nevíte, kdo je jejím mužem? - odvětil příkře
Borský.
- Ale Ani čk a se bude hněvat - Pelechu lotrovský I . z asykl Borský a odešel.
Vrátil se však brzo .. Žena jeho byla jíž doma.
- Kam jsi mi dé).l ten dopis?· - spustila na
něho jakmile vstoupil do jizby.
- Tam, kam patři! - ·odvětil muž.
- Dej mí hol Jak se opovažuješ otvírati mé
dopisy?
- Ano, dostaneš ho ještě s něčím jiným. Zatím
se příprav.
.
.
Odešel prudkými kroky a zan1íříl k okresnímu
městu. Věděl již, kdo jsott ti příbuzní jeho ženy , věděl,
že on se jmenuje Karel SiiJ,del.
Nebyl v stavu urovnati své myšlénky a ne poz o
roval ·ani kudy "kráči, až se octnul v m ěst ě. Vyhledal
hostinec Karla Sindela, který obchodoval také prsteny
a jinými šperky , jež mu jeho bratr naku poval v pražské
zastavárně.
. Šenkovna byla prázdná. Z kuchyně vyšla starší
paní, dosud hezká, která musela kdysi býti neobyčej nou
krasavici. Done sla hostu žádané víno a usedla též
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Moje nejdražší Aničko I
Přijmi ode mne s rde čný pozdrav a políbení,
a nehněvej se, že jsem několik dní nepsaL Byl
jsem nemocen, ale ve čtvrtek se již sejdeme, Ty
víš kde: O
Karel.
Líbá Tě Tvůj

- Zničila mne, bestie, na vždy zničila ! - cedil
skrze zuby, když se až do noci toulal lesem.
- Patří ji aspoň sbít, až by měla do smrti pa.
mátku a odejíti od ní daleko, někam za moře - říkával
si, když sám a sám bloudil spálovskými skalami. Ale
když se vrátil domů, k té jež ho zničila na vždy,
poznával, že jí nemuže sbít, ba ani od ní odejít.
Hrozné dvě protivy zápasily v jeho nitru :láska k ženě
a nenávist k záletnicí. Miloval i ne návi děl jedriu a
tutéž bytost a oba tyto pocity spalovaly jeho nitro.
A život byl hrozný.
Za devět týdnů· po narození děcka Borský one
a ne mohl do práce, Ženuška již opět jako
dřh:e docházela často k svým ,,příbuzným" a s Bor
ským a dítětem zů stala doma jeji matka.
mocněl

ven.

�I
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"
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stolu. Zdálo se ji nes lušné nechati ·cizího hosta
o samotě.
.
Byla to hovorná paní, host však byl zamlklý.
Řekl pouze, �e by rád mluvíl · s panem hostinským.
- On je churav a leží n ahoře . Je·lí to však něco
důležitého, došla bych pro něho - nabízela se hos tinská,
.
- O, není to důležité, neračte se obtěžovat odporov al host. - Chtěl jsem si koupi ti zlatý prsten1
avšak to nikterak nespěchá.
Hostinská ještě chvilku poseděla, ale pak se vy
šoulala za mužem. Borský jíž pil třeti sklenici vína,
když d.o šenkovny vstoupil. vysoký pán, dobře. ži vený
a hladce vyholený, pravý elegán, avšak jistě již přes
pa desát let starý . Velmi slušně přivítal Borského, po
daL mu ruku a přise dl ke. stolu.
Borský si ho chvíli prohlížel, ale pří tom pozo
.
roval, že paní hostinská je ví ce u dveří šen kovny než
u plotny a proto pravil :
- Pane hostinský, já by ch si rád koupil pěkný
prsten.
- O, mám jeden velmi krásný, dostával jsem za
něj jí ž šedesát zlatých. Počkejte hned vám ho ukážu.
Vrátil se okamžitě se skfínkou na skvosty a vy
ňal skutečně pěkný prsten.
- Ten by se vám znamenitě hodil, pane - pravil a dodal: - Zde krásn4 garnitur a šperků pro dá
mu. Jistě máte hezkou milenku nebo ženušku, kupte
jí je, nejsou drahé. ---:Borský se nahn u] , jak o by chtěl prohlédnouti šperky
a řekl hostinskému :
- Vzkazuje vás Anna S tro uhalova pqzdravovat I
Hostinský se rychle ohlédl ke dveřím kuchyně a
z aprosil:
·
.
- Prosím vás, přít elíč ku, nemluvte tak hlasit ě
yíte - ona má panička - víte . - -

'Í
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u
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·
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Opět se ohlédl ke kuchyňským dveřím a otázal se:
- A co vlastně mí vzkazuje - ale, potichu, pro
sím l Vy ji tedy znáte, vy jste s ni dnes mluvil?
- .Ano, já s ní dnes mluvil a nyní si chci pro
mluviti s vámi, vy starý padouchu - já jsem její muž.
Sktinka vypadla hostínskému Z' ruky a n áušnice
a jiné tretky se válel y po šenkovně. A v tom již ve
dveřích se objevila postava p aní hostinské, Starý zá�
letnik však rychle nabyl duchapřítomnosti .neb v ně
jaké bryndičce nebyl asi po prvé, apravíl na oko klidně:
- Nu, hleďte, jaký jsem já nešika I Hovořím tady
s pánem a skří nka mí upadne na zem - ._
Hostinská pomohla muži sebraíí skvosty a Borský
pl atil víno. Peníze musela přijmouti hostinská, neboť
její manžel nahlédl do okna a spěšně vyšel ven, ja
koby chtěl někoho zastaviti nebo zavolati.
Když Borský vyšel před hostinec, zastavili mu
cestu sv ůd ce jeho ženy a jakýsi vysoký bachráč, též
starší muž.
- Dovolte, pane, urov nejme tu věc rozumně -

začal bachráč.

·

·

·

- Co vy se do toho pletete? - osopil se na
.
něho Borský.
- Já již vím, oč se je dná a řikám vám, že je
nejlepší u rovnati to v tichosti a rozumně. Vy dosta
nete tisíc zlatých - A vy po hubě, nedáte· li mi pokoj f - odbyl ho
·

Borsl<ý.

- Pane, já jsem státní návladní!
----: Pane, vy jste sviňák . jako· tento padouch a Borský ukázal na hostinského.
- Strážníku, vy mi zatknete to hoto člověka volal na městského policajta funkcionář st átn ího za
stupitelství.
Borský strčil do státního návladního a odrazil ho
stranou. Pak šel do druhého hostince a strážník za ním.
21
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Borský šel do jiné hospody a pí l, avšak strašný
žár v nitru nebylo možno ulíti. Teprve v nocí ubíral
se k domovu.

K d om ovu ? Což měl něj aký domov? Tam ten
pelech hnusu a z r.ady nemůže býti jeho domovem ...
Ne I S ním súčtuje dnes a nikdy více ten práh nepřekročí.
A zase nevěděl, kudy se p otá cí . Nepoznával
známých míst, neslyšel věčně st ejn ou píseň Jizery.
Slyšel jen j e den hlas : Zabít ji mus í š , necudu, zabít f
·Avšak; když přišel do vesnice, zastavil se a tázal
se sám sebe :
Zabíju ji? Vždyť nerad brouka zašlápnu! V ždyf
j se m vlastně baba a až ji uvidím, budu mít co dělat ,
abych ji nepolí bi l. Brr! Bestií, nemravu, zhoubu mého
blaha a života! Ne, nikdy již se jí n ed o tkn u rukou.
Býkovcem ji utluču!
A aby měl odvahu vykonati s v é předsevzetí,
z a šel ještě do tnístní hospody a pil opět.
Hostinskému se svěřil, že již j es t bez ženy a ten
ho nechtěl pustit domu. Avšak siláku Borskému b ylo
těžko bránit.
- Pust l vykřikl n a hostinského - nebo to nej
,
dříve dopadn e špatně zde a pak teprve tam!
Zrádná žena se svou m atk ou sotva té noci s pa ly ,
ale· dotlouci se nemohl. Po dlouhé chvíli teprve uslyšel
šoulavé kro ky tchyně, jež mu šla otevřít.
- Lojzičku, mějte rozum - žebronila babka. Víte ono se něco stalo, ale lidé vždycky udělají z ko·
mára velblouda.
- Vy byste nyní rády udělaly z v elblouda ko
m ára , avšak těšte se I Hodina odp l aty se přiblížila praví! B orsk ý a vstoupil do světnice,
Zena byla vzhůru a přistrojena.
- Nyní mi povíš, co jsi vše prováděla - vy·
zval ke zpově di svou ženu B orský.
- Nyní mí dáš p okoj , rozumíš I? o ds ekla žena
a dup la si n oh ou . ·
Stála před ním ve své královské kráse . a její
hezké očí plály hněvivým a přece rozkošným ohněm.
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- S dovolením - řekl strážník a př ise d l k Bor"
skému. - Já a si vím, oč se jedná - Jedná se o to, abyste mi dal. pokoj I - o d
p o vídal h+1ěvivě Borský.
- Nemusíte b ýt i tak podrážděn- pravil strážník.
-· Já je znám oba, jeden nem rava jáko druhý a ji$tě
měli něco nekalého s vaší milenkou, ne-li · dokonce
s manželkou.
Borský si pomyslil. Od tebe, chlapíku, mohl bych
se něco dovědět a otáz al se strážníka :
- Znáte Annu Strouhalovou?
Ovšem že znám : krásná ženská to je, ale ten
starý bídák ji zkaziL Ale přes to se prý dobře pro·
vdala.
_:. Co víte o tom?
- Nu, vím tolik: Když ten záletník byl jednou
v jejích vesnici.za obchodem, přelétla tam kolem něho
a již mu n ešla s mysle . Stále d ol ízal na její matku,
aby jí dala k nim do hostince, aby se naučila vařit
a jednati s lidmi, až toho dosáhl.. Bylo to pak o hlavním
trhu, hostů jíž bylo v hos podě plno a hostínská si
nev ěděla rady, neb hostínského nebylo· k spatře ní
a krásné skle pnice rovněž ne. Hledala je po celém
domě, až na ně kápla nahoře v takovém r oz po ložení,
jak é m si žádný zamilovaný párek nepřeje být
v
spatře n
- Děkuji vám , pane! - Borský podal strážníku
ruku a rázným krokem od ešel z h ostinc e.
- Jestli těm nestydům ještě nikdo neposví til ,
tento chlapík jim to může udělat pořádně - · bručel
pro sebe strážník, hledě .za odcházejícím silákem,

-I

.

�l

·

·

.

•

.

*

"
•

·

�

"

<1

Borského odhodlání však jíž neodvrátily. Nezjihl mu
již zrak ani srdce při pohledu na ni. Obrátil se od
ni, pood ešel několik kroků a vzal· bejkovec.
- Nyní mluvl Co jsi měla se Šindelem?

CO

·

-;- Nic.

Borský po odchodu od ženy hrozně piL Hospoda

- Kde ísi byla tehd y těch šest dní ?
U nich.
- Co jsi tam dělala 1

byla nyní jeho domovem, sklenice kořalky jeho druž

·

-

- Nic.

- Kde se s nim scházíš?
- Dej mu pokoj a mně také I
- Tak s ním nemáš nic?
-Nel
- A co značí tento dopis ?
Žena zbledla.
- Mluv, kdy to s ním začalo I
- Když jsem byla u nich -.
- Jak to začalo ?
- Jednou, když jsem stáč�la: ve sklepě . víno,
přišel za mnou a chtěl hubičku :-
- Dala jsi mu ji?
- Ne.
-:- Co byló o hlavním trhu?
Zena sotva zašeptala : - Níc - Ted y ty nebudeš mluvit pravdu?
A býkovec začal rýhovat kyt>ré tělo krásné 'mladé
ženy. Rány dopadaly prudce a bylo jich mnoho. Bor-'
ský již neviděl hezkou, milovanou ženu , nýb rž jeiJ
zrádou bídnici. A rány padaly jako střely a pře d o
brazem pany Marie klečela stará matka, šeptajíc
s pláče m modlitbu
.
.
A pak bouchly dveře, které Borský naposled za
sebou přirazil , . .
·

•

.

.

24

Z MUŽE UDĚLÁ ŽENA.

kou. Jen tak mohl žíti. Jakmile vystřízlívěl, zdál se
mu život hnusn ý a nesnesitelný a on viděl, že má na
výběr buď se opíti znovu anebo skončíti sebevraždou.
Je t o marné: podnikejte cokoliv proti pijáctví,
píti se bude dokud bude na světě třeba jen jeden
nešfastný člověk. Kořalka, víno a pivo jsou vlastně
největšími do brodinci nešfastnych lidí. Bližní se jim
vysmějí anebo pohrdají jimi, život jejich spíše ještě
více ztrpčují, než by břemene ubrali, kdežto alkohol
je rozv eselí a dá jim možnost žíti. Je v elikým do
brodincem zejm éna těch, kteří nemaji odvahy skončiti
sebevraždou.
Borský si to nyní uvědomil také. NemíVal rád
píjáků a vyhý bal se jím, nyní jedině v této společ·
nosti našel lidi kteří mu porozuměli a měli ho rádi.
A když mu jeden z bývalých přátel dom louval, proč
"se tak spustil, pravil :
·

·

·

•

- Ono se to lehce káže těm, jimž nic neschází
kteří žijí ne-Ji šťastně, tož aspoň spokojeně. Ale až
zkusí někdo, co zkouším nyní já, pak, neoběsí-H se
v prvním okamžení na švestce, bude dělati totéž, co
dělám já. Míti ženu krásnou a milovati ji ne j vř elejší
láskou a viděti ji jako hříčku v rukou starého chlíp 
níka - ó, ať jen někdo okusí ťakové "slasti" a pak
ať káže o střídmosti!
a

Borský do práce jíž nešel, nebof. věděl, že u par
ního stroje nemohou potřebovati člověka opilého. A
pil a užíval jakéhosi š íleného veselí. V opilství mu
byl lhostejný celý svět, zdálo se mu, že je úplně svo25

hoden a že potrestal zhoubkyni svého života. Jakmile
hyl prost alkoholických účinků, poznával, že potrestal
toliko sebe a že bez ní nemůže žíti. Byl však pevně
odhodlán, že k té zmiji se již nepřihliží.
Když mu došly penize, pi-ij al místo pacholka u
sedláka, jenž jíž dopíjel svůj statek. Byli spolu do
brými přátdy, spolu pracovali, spolu píli, spolu se vra
celi k vyspání z opice pod jednu střechu.
Když tak jednou s několika jinými ro.lníky pro
pijeli prodanou pšenici, napadlo jednomu, aby jeli
k Habrovanské. A hned zapřaženo do šesti saní a
rozjaření vesníčané jeli.
Hospoda Habrovanské měla již svou historii. Stála
o samotě v pojizerských horách a měla jistou přitaž
livost pro bujné muže. Hostinská byla hezká a silná
paní, kdežto jeji muž nebyl žádným krasavcem. Vě
děl, proč někteří hosté navštěvují jeho Ho s tinec, ale
mlčel, poněvadž p at rně mlčeti museL Jedné noci však
byl nalezen ve sklepě s roztr·íštěnou hlavou.
Zůstalo při tom , že spadl se schodů a zabil se,
a svůdná vdova pila dál z poháru rozkoše. Jeden
sedlák k vůli nf probil statek, druhému 11n ěkdo•• za
střelil ženu. Při soudním vyšetřování našli u něho
dopis od Habrovanské, v němž mu psala, aby ji svými
n á vrhy neobtěžoval , d okud j eho žena žije.
Rolníkova puška byla nevystřelena. Sám vrhl
pod�zření na svého pacholka a dal ho zatknouti.
Pacholek ve vyšetřování udával, že panímámu nikdo
jiný nemohl zabíti, než pantáta, který již jednou ho
naváděl, aby panímámu zastřelil a dával mu k tomu
jinou pušku, než onu, která u něho visela na zdi.
Pacholek žádal, aby byla provedena důkladnější pro
hlídka ve statku a druhá puška skutečně byla nalezena
ve zdi, kdež byl odtok močůvky ze stáje. Na to zatčen
sedlák, ten však se ve vězení oběsil. Byla to jíž třetí
oběť na lidském životě k· vůli svůdné hostinské.
26
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Potom jistý inženýr, j e n ž se vrátil z Ruska, odkudž
byl vypovězen pro nezákonné manipulace, . nechal
u Habrovanské celé jmění a našli ho jednoho dne
oběšeného na zahradě paní Habrovanské.
Oné noci, kdy Borský se sedláky jel k ní, byla
již znovu provdána a jmenovala se Reslerová. Roz
jaření vesničané však jeli ke své staré známé a náhoda
tomu chtěla, že její muž nebyl právě doma.' flostínská
se o něho nestarala, neb odejel s koněm a nebála se
proto, že· rozpustilou společnost překvapí. Rolničky
oznámí včas jeho návrat.
Borský již vzhledem k s v é m u nízkému postaven í
si sedl zvlášť a pozoroval necudnou zábavu opilých
rolníkt"1 a rovněž opilé hostínské. A myslel 'sí: Hie
ten n e z kažený krkonošs�ý k raj, z• něhož jsem si vybral
nezkažené vesnické děvče!
Bylo již po půl noci, když z nenadání ' sto upil
do místnosti muž Habrovanské. Koně tehdy prodal na·
cestě i s povoze m a přijel domů nočním vlake m.
Vínem a vybičovanou sexuelnosti rozdrážděná
společnost ho hned nezpozoro-vala, pouze Borský vi děl ,
jak u dveří z ůstal stát, vyvalil své velké oči, sevřel
v mohutné pěsti silnou višňovou hůl a vrhl se na
zděšenou společnost Níkdo nepomýšlel na obranu,
každý jen hledal otvor, jímž včas unikl Borský. Tento
by se sice nebyl lekl Reslera, ale neměl příčiny se
s ním servat a výprask viln)rm s e dlákům přál. A Resler
pral tlustou holí do hostú i do ženy jako do koberců.
Borský pil dál, avšak jiného se nedopustil ničeho.
I na své .,opicei' sí poctivě vydělával. Často se také
toulal v noci s puškou v lesích, aniž by věděí proč.
Pominula-li opilost, nemohl nikde vydržet a tu ho cosi
táhlo do lesních samot. Láska s nenávistí k ženě vedla
dál urputný boj v jeho nitru. Láska byla mocná, avšak
Borský byl muž pevné vůle a umínil si, že_ nechce
ženu již nikdy vidět. Tento boj tak různých citu pů·
27

>

"·

•I

sobil mu strašná muka a z dálo se, že ho dožene
k šilenství, Nešťastná, neopětovaná láska drásá srdce,
nenávist k některé osobě rozčiluje a olupuje o spánek,
avšak, když tyto dva pocity se se jdou v jednom srdci
a patří jeffné b y tosti, činí život nesnesitelným.

Jedné jarní neděle odpoledne byl Borský na dvoře

statku, v němž sloužil a čistil si pušku. Potom sklonil
hlavu do dlaní a oddal se svému bolu. Neměl tušeni,
že jeho okolí již pracuje k tomu, aby ho znov u při
poutalo k j eho ženě.

Na dvoře besedovalo několil{ žen. ho spodyně s
nimi. Borského bylo jim už dávno líto, že tak hezký,
mladý čl ověk má zahy n o uti ožralstvím, a cht ě li ho za
chránit Smluvily se, že podniknou vše, aby ho svedly
s e ženou .
"

-·Ale, pane Borský, oslovHa ho hospodyně zanechte již toho vzdoru, nesužujte zbytečně sám sebe
a vr aťte se k Aničce. Vždyf ono v každém manželství
se něco přihodí, ale zase manželé se smíři. Smiřte se
s ní, vždyť ona není nejhorši.. Vite, ona mohla býti
třeba tou nejlep ší ženou, kdyby ji nebyl zkazil ten
bídák. Hospodyně chtěla říci jestě , že starý nemrava má
p o sle d ní lekce dost, a že se již Borskému nikdo ne
odváží nečistě pohlédnout na ženu, avšak Borský ne
vYčkaL Při zmínce o že1;1ě bodlo ho 'prudc e .u srdce,
uchopil pušku a ry chle odešel do chalupy, nepromluviv
ani slova. Stávalo se mu tak vždycky, kdyk oliv se o
ní někdo zmínil, aneb o když zahlédl· její krásnou po•
s t avu. Tehdy duševní muka dostupovala. vrc h ole.
·

·

Ženy začaly mluviti o svých všedních věcech a
Borský ·se vrátil na dv ůr, usednuv stranou . Náhle ho
vyrušil hlas .hospodyně:
- Ale hleďme, to jsou k nám hosté I I vítá me tě,

Aničko!
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Borský pozvedl h lav u a jeho žena .stála již před
nim. Sklonil. opět hlavu, ale ona přistoupila k n ěmu ,
vzala ho za bradu se slovy :
- Musím se p odíva t na svého muže. Když on
ne chce ke mně, musím za ním. - Jdi ode mne! - vyhrkl ze sebe Bor ský.
- Což se chceš do smrtí hněvat ? - otázala se
ho s přitrpklým .-úsměvem,
- Jdi ode mne a nerozdírej staré rán y - vyzýval ji Borský, ·jemuž srdce prudce bilo.
- Staré rány jsem ti dávno odpustila, Lojzičku ...
- Ty jsi mi měla co odpouštět?
- A bylo s n a d těch ran !nálo?
- Zabít jsem tě měl - a sebe také I
- Ale, zapomeň již a začněme nový život - Borský již odcházel. Uchopila ho po d paží a chtěla
jíti s ním, on se však pr ud ce vytrhl, odstrčil ji od
sebe a krásná žena se octla v lou7.i.
Ženy ji p o mohly z nepříjemné k oupele, avšak
z mocí Osudu jí vy sv obodit nemohly.
To mohl udě
lat i jen její muž, ale ten nechtěl. Srdce mu chtělo
v ysk o čiti z hrudi v en, hlava se ch t ěla rozletět, ale
Borský z pouhé umíněnosti setrval na svém předse
vzet í. Zase cítil, jak nesmírně ji miluje, byl však jed
n ím z těch lidi, kteří skutečné i domnělé křivdy mstí
ne na pachatelích, nýbrž na' sobě. Borský se t vrdo
šíjně· vrhal v duševní muka, jež ho spalovala . On
mohl přijati nabízenou ruku k smíru, on mohl ještě
býti šťasten asp oň potud, že by byl měl milovanou
ženu, poskvr něnou sice břichem nevěry, ayšak možná
věrnou dr užk u v budoucnosti. Hospodyně měla prav
du , že nikdo by se již neodváž.il na Aničku ne čistě
pohlédnout; athletické paže Borského byly toho zá
rukou. An ička dokonce po onom výprasku býkovcem
pocítila jakýsi odpor ne k s v é m u muži, jenž ji nekře
sťansky ztýral, nýbrž k původci ran a - k sobě. A
·
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jakýsi vnitřní hlas jí pravil, že ten čestný a poctivý
Borský stokrát spíše si zasluhuje její lásky, než starý
zhýralec. Ozval se v ní n ový cit k muži a ona shle
.dala, že. ten cit je - láska. A již mu . odpouštěla pal
čivé rány a toužila po něm, Myslila na něho ve dne
i v t rapných bezesných nocí�;:h a když pak ji přítel
kyn ě nabídly pomoc v hledání ztraceného štěstí, tě
šila se �a tuto hodinu jako nevěsta na příchod milo
vaného ž
. enicha. Že by jí muž, o jehož horoucí lásce
k nf dobře věděla,· tak krutě mohl odmítnout, toh o se
nenadála.
Po oné neděli a po několika velmi hořkých dnech
a ·nocích odhodlala se k j inému životu; Začala se opět
strojit a koketovat s mladými muži. Borskému to pů
sobilo bolest , příšernou, ona však o ní nevěděla. A
nikdo také nezvěděl, je-H to snad poslední prostředek
k probu z ení žár4vosti u muže a k přilákáni ho k ní,
či pouze zoufalý vzdor.
.
Než i s Borským stala se náhlá změna: přestal
·-se opíjet. A zase to bylo dílem ženy.
Jednoho dne v zahradě přistoupila k němu slečna
ze školy a pravila mu:
- Hleďte, pane Borský, mně je vás líto, že tak
rychle zapadáte do kořaleční zkázy.
·- Co mám. dělat, slečno? Mám. se zastřelit?
Však víte, co se mi přiho dilo a že mi jinak žíti nelze.
- Ale, pane Borský, i tatínek vás lituje a říká,
jaký jste býval slušný a hezký člověk. A nyní tak
srdce člověka bolí, když . vás vidí potáceti se s ožraly
z putyky,
'Když je to nějaký obejda, člověk si toho
nevšimne, ale vy, člověk, který by mohl ještě býti
šťasten, jen kdyby kořalky zanechal - domlouvala
mu slečna Mařenka,
- M�řenko, já šfasten - -?
.
- Ano, každý říká, že je vás škoda. Snad všem
.ženským se líbíte, totiž líbil jste se, dokud jste se neopíjel.

- Mařenko, mohla byste sí mne vzíti vy?
- Kdybyste nepil, ano I
Borský se usmál. Považoval vše za nevinný žert,
' neboť věděl, že Mařenka rozkvetla pro jednoho stát�
ního úředníka, ale přece jen tato rozmluva nalila lži
čku balsárnu· do jeho rozbolněné duše.
- Mařenko - pravil - že jste to vy, tedy to·
udělám a přestanu pít.
-, Pravíte to vážně?
- Ano a dokážu vám, že co Borský řekne, to
také udělá.
- Tedy vaše paní nemá pražádné naděje na váš
návrat? Ta k ovým jste umíněným člověkem?
- Mařenko, nemluvte mi o ní I Nechci slyšeti jejího jména, ba ani zmínky o ·ní.
- Budiž. Počkám tedy měsíc, vydržíte-li nepít.
- Neuvidfte mne již nikdy opilého I
.
Borský vydržel a nejen to, on se i trochu uklid
nil. Bavily ho časté rozmlůvy s Mařenkou a těšil se
na ně. Hospoda se mu počínala hnusit a mohl se jakž
takž vyrovnati se životem, kdyby nový blesk nebyl
sjel a nedotekl se jeho nitra.
Schůzky s Mařenkou považoval za nevinnou zábavu dotud, nežli mu řekla :
- Dostál jste slovu a nepijete již měsíc. Také
já dodržím slovo a - jsem vaše
Tu noc Borský op�t se toulal s puškou v lesích.
Nevěděl kudy chodí, až po půlnoci odl se u Jizery.
Jizera zpívala svou věčně stejnou píseň a omývala
balvany spálovských skal. Na jeden kámen usedl Bor
ský a uvažoval;
- Có se to ·se mnou děje? Srdcem jsem stále u
té zmije, jež zničila můj život a kterou nechci spatřiti.
Ne, nemožno I Ono krásné tělo nese na sobě stopy
zločinu, jež se nedají smýti, ani kdyby sto let je omý
valy hrčivé vlnky Jizery. Každé dotknuti jejích ňader
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naplnilo by mne odporem, hnusem. Nemožno I Zde je
konec navždy! Mohu býti rád , že to skončilo tak, a
ž� jsem ji nezabil. - Ale, co s tímto nevinným pou
pětem? Je šlechetná a m ilá ta Mařenka ze školy, ale
:- to nešťastné děvče, ono se zamiluje do selského
pacholka a k tomu do člověka, jenž je ženat a se ženou
nen,í ani úředně ro zv eden I Nešfastný Osude, toho jsi
mi byl ještě dlu žen ?
Nyní mi nezbývá nic jinéh o, než pryč odtud! A
I Koř alky jsem nechal - díky té dobré, ubohé
u
d
j
ů
p
duší 1 . ....:_ půjdu tedy za se ke stroji. - Ah, dívko
božská, jak mi je tě l íto I - Ne, nejde to! Její otec
by nesvolí!, pov a žoval by to za svou pohanu - a
pak: vždyť já ji nemiluji I Nikdy žádnou ženu již mi
lova ti nemohu, neb mé srdce je u ní, u té bídnice .. ,
Ano, Lojzo, půjdeš pryč, daleko odejdeš! Konec dobro
družství, konec všemu, jen duševním mukám n eb ude
nikdy konec l
Zdvihl se a volným krokem· ubíral se do statku.
Když přišel do vesnice, spatřil , že v chalupě jeho
ženy bliká světlo. Zastavil se.
po�
- Mám se podívat, co tam v noci dělá?
myslil si, ale ihned se rozhodl jíti do statku a ulehnout.
- Možná, že tam má ně jakého chlapa, n ada rmo
s každým klackem nekoketuje. Pfuj!
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Borský se tklivě rozloučil s hospodářem a hospo
dyní , s n ě kterými známými a s Mařenkou, jen se
ženou a tchýní ne. Ač se zdálo, že Anička je· již ne
méně zatvrz�lá než její muž a k tom u ještě úplně
l hostej ná , nebylo tomu asi tak, neb proplakala celou noc.
Mařence slíbil, že jí bu de psát, avšak jen jako
přítelkyní a d o mlouval jí, aby se neprotivíla vůli otcově
� provdala se za státního úředníka ve velmi pěkném
postave ni. Mařenka pouze záporně pohodila hez;kou
32

hlavičkou a neřekla nic. Tuze jí něco svíralo prsa a
h rdlo a ulevilo se jí teprve, když se na svém loží
'hod n ě ' vyp l akala.
Borský odešel z české části Krkonoš do zněm·
čeného Rudohoří a žil dále život otráveného člověka.
Vyhýbal se společnostem, vyhledáv�l osamělá místa
a m ilova l jedině uSVOU11 lok om o tiv u, které věřil, že ho
nezradi. Časně chodil do pr áce a pozdě z práce, neb
v závodě mu ještě nejlépe ubíhal čas. Dny se vl ekl y
vol ně , ale uběhlo jich přec;e· již hezká řada, než Bor
skému bylo při praveno n ov é překvapen í .
Jednoho večera vraceje se bezmyšlenkovitě z práce, spatřil u své bytné ve svém pokojíku - Mařenku.
- Mařenko, co zde děláš? --:- zvol a l překvapen.
- Přijela js�m k tobě - odvětíla klidně .
-Co- že?
- Podive} se, všechny své věcí mám s sebou
- Mařenko I Nešťastné d ě vče I
- Proč ne šťa stné ? Já myslím
nao pa k - Ne, Mařenko, tohle nejde! Ty se musíš vrá ·
tít k otci l
- Nikdyl
-Mařenko-- Pravím ti, že nikdy l On se zase oženil, víš,
po třetí. A já maceše. služku děl a t neb ud u !
'
- T e dy jsi utekla?
- N e, o djela jsem.
Kam, po tom nikomu nic
n en í.
Nechceš-lí mne nechat u sebe, tedy. skočím do
vody nebo se zastřelím I
Borský se záhy přesvědčil, že by se marně na
máh al přiměti dívku k návratu dom ů a na j al byt o
kuchyni a pokoji. Ovšem, že o<ec Mařenčin a její ná
padník nen e .ch ali celou věc prob ěhnou t hladée, Borský byl potahován na úřady a hro zeno mu poUžití m
zákona. Vzal tedy jednou Mařenku s seb ou na úřad
a ona po mírné domluvě soudcově proh l á si la :
_

.

, J. Ležák:
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Domů se nikdy nevrátím I Budu-li donu cena
opustit Borského, uto pím se nebo zastřelím I
Soudce se usmál výroku energické dívky a otázal se:
- Čím se míníte zastřeliti, slečno?
- TímhJe! - odvětila a vyňala z tašky revolver.
Zbraň jí ov še m odejmuli, ale od úřadů měla pak
pokoj. A žili zcela klidně. Mařenka byla šťastna, Bor·
ský byl klidnější, neb měl na světě aspoň j ednu duší,
·
která ho milovala a snažila se všemi silami zpřijem
niti mu život. Byl k ní nadmíru lask av ý, ·avšak
ch ladný. Jeho srdce bylo u té , která mu otrávila
život· . . .

přes to mí nepat ří. Jsi úplně svobodna. Mám pouze
jediné přání : abys byla šfastna, ty dobrá, milá duše . . .
Mařenka neslyš el a. Žádné pero nemůže .vylíčiti,
-co se odehrávalo v její duší. Čemu se to podobalo,
ten hukot, to zvonění v nitru? To vyzváněly hrany
jejímu blahu, jejímu raj ském u žití . , .
Tentokrát ani pláč nepřinesl úlevy jako tehdy,
kdy se s Borským loučila ve s v é rodné vísce.
Bylo v ten den pláče mnoho - a dlouho tekly
slzy . , .
·

-·

Ač Mařenka nepoznala s Borským ničeho, kromě
tichých hovo rů a vycházek do přirody, nemohl by si
nikdo přát i ženy jemněj ší, přitulně·jší a h o dnější nad
ni. 1 ho spodyní a kuchařkou byla znamenitou a Bor
ský nejednou litoval, že �e nezamiloval do ní, místo
do té "nezkažené dívky z k rkonoš sk ých hor11•
Žili jako p rvní lidé v ráji, než-li poznali "strom
vědění dobrého i zlého ", takže škodolibí lidé říkali
jejich obydlí '11u dvou hrdliček". Žili bez rozkoše, ale
přece blaženě, jako dvě malé děti. A v tomto po
svátném míru je překvapila mobilisační vyhláška. Na
rukovala první výzva do třiceti sedmi let a stroj ník,
nyní již zase četař Borský s ní.
Rychle uspořádal. své věci, odevzdal Mařence
veškeré peníze a pravil:
,
- Tak, Mařenko, já půjdu . . . Kdybych se ne· .
vrátil
víš - jdu do války - vzpomeň si na mne jako
na člověka, jenž nikdy šťasten nebyl a jemuž smrt
byla dobrodincem . . . Propouštím tě tak, jak jsem
tě přijal, čistou, nedotknutou. Ctil jsem tě a budu ctít,
dokud duše néprch ne v neznámo - a ctil jsem tak
tvé p anen s tví. Jsem nyní rád, že jsem se nedotkl
byliny, jež ke mně skláněla svou hlavinku, ale kter á
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'Vybití lidí, jichŽ ie mnoho a přerůstají prý pan um
přes hlavy . A poněvadž jeíich t isk je povzbudil, aby
jen šli na vojnu a přinesl i nám vítězství a j eliko ž so

VÁLKA.
Nyní již byla neodv rat n a. Starý Franz Josef pro. mluvil k 11Svým národům" a to znamenalo, že jim bude
puštěno žilou. I klidná jiudy ná draží se proměnila
v mraveniště, nikoliv však tichá a spořádaná; nýb rž
hlučící a zmatená.
Mobilísace byla přijata r ů zně. Byli lidé - a ne
byli to žádní dravci - jimž se ulehčilo, když byla již
jistota, že Německo s Rakousko·Uherskem se o c tne
v ohni.. V krvi se zr odila svoboda balkánských Slo
vanů, krví musí býti pokřtěha i svobod a Čechoslo
váků, o tom nebyl o pochybností. Bez krve podma
nitelé neuvolní pouta ani o jeden článek. Tito lidé
s utaj eným dechem očekávali, jak se nyní, osvěd čí ru
ská vojska. O Srbech a Čern ohorcích nebylo žádn é
pochybnosti, to jsou junáci, ro zení yalečníci. ·Pochyb
n osti byly o Bulharech, je-li u nich nenávist k Srbům
tak veliká, aby jim vpadli do tý l a.
Celkem tento druh Čechů uvítal vypov ě zení v álky .
vlastně odmítnutí drzé ho rakouského ultimata Srbií s posvátným zápalem v srdcii. a kdo z nich šel na
v ojn u, v.ěděl, že stará hříšnice Au stri a v něm bude
míti málo pr ospěšnéh o o bhá jce . Těchto lidi v šak ne
by lo mn oho.
.
Jiní šlí neradi na pole smrti, al e šli za císaře
pána a· přijímali požehnání do boje ·za nejmilostivěj·
š iho p a n ov níka .
N ejvíce snad bylo těch, jimž b ylo vsugerováno,
že v á lk a je dílem kapitalistů celého světa a největší
vinu přikládali kapitalistům an gl ickým. Nejhloupějšf
z nich se domnívali, že kapitalisté nařídili válku pro
·
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ciální demokracie česká vydala na, začátku války ha·
nebnou knihu proti Rusku pod názvem .,Černá kniha
ru ské vlády", šli tito l idé napráskat barbarskému Ru
s ku v zájmu 11kulturního" R akous ko - Uhersk a a Ně:
m e cka
Konečně byli lidé - a s těmi se člověk nejčastěji
s cháze l v další ch výzvách - ,kteří litovali jen jedně
věci: Co se č lov ěk za celý život nadřel, aby něco
měl, a nyní to musel všechn o opustit a zanecha t , kdož
ví komu...
A brečelo to skoro všechno. Tu se ubíra la k ná
draží celá rodina. Mobílisovaný otec měl úst� otevřena
dokořán a plakal řvavě jak spráskaný kluk. Zena měla
hlavu skloněnou v dla ních a pláč jí škubal celým tělem.
Za nimi šel jejích klouček asi p ěti letý a smál se tomu,
že táta tak řve, aniž byl bit.
Tak se v Srbsku a na Černé Hoře nerukovalo.
Srbská žena požehn a l a křížem muže i syny, ti řekli:
.,Chvala!" a již vyšlapovali k dráze jako rytíři.
-By� začátek událostí, jež měly· silně otřásti starým
světem. Věkopamátný, hrdý Lovčen do�kal se potupy ,
jaká jej nestihla od dá vn ých věků. Vichřice sm etla
jeho ju náky a po j eh o šíji ploužily se vyzáblé stíny
v šedých rakousk)·ch hadrech. Líbezné citron ové a
pomerančové h áje v údol í Boky Kotorské zničeny a
na jich místě v yrostl y ohavné vojenské baráky. Pů
vab ná kotlina kotorská s Ca stel nuovem a Zeleniky,
se s vými cypřišovými háji, bujnými kaktusy a t ma vo
zelený m olivovím změnila se v tábořiště hladových vo
jáků. Vysoké, statné post avy Dalmatinců a Krivošíjanů
zm izely, aby tvořily terč ruským kulím. Krásně urostlé
divky a ženy dalmatské i hercegovské vedly tě ž ký
boj s hl ade m a ohvězdičkovanými chlípníky.
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Borský Boku Kotorskou nespatřil, hnali ho s plu·
kem do Haliče. Byl snad :ze všech nejklidněj ší. Domníval
se, že Osud se s ním chce vyrovn ati aspoň !la pa
desát pro cent. Kdyby · se mu milovaná žena nebyla
stala nevěrnou, muselo by m u nyní puknouti sfdce.
Takto je dobře, že je vojákem a může hned jí ti tam,
kde smrt dělá konec všemu utrpení. Z počátku bude
troch1,1 vyražení a pak příletí kule, z as áhne jeho široká
prsa - a bude kone c
Četař Borský však neznal ještě jednu skutečnost:
že čím člověk je blíže smrtí, tím je mu život vzác
nější. V občanském životě a na vojně v míru bylo
mnoho sebevražd. V nevylíčitelných útrapách na frontě
. nebylo žádných. Jestliže někd o namířil zbraň proti so
bě, tedy jen tak, aby se dostal do nemocnice. Jindy
obávané nemocni ce. staly se rázem nejtoužebnějšim
místem zdravých lidí. Nemoc nebo z ranění poklád áno
za největší dosažiteln.é štěstí. Tak se vše měnilo rázem.
.
Četař Borský byl již za čtrnáct dníšikovatelem.
Odevzdal pušku a bodlo a obdržel revol ver a krát
kou š avlí. A a čkoliv se válčení příčilo jeho povaze i
�atným názortim o sbratření všech proletářů, byl jed
ním z nejlepších bojovníkťt a měl mnohem více štěstí
na vyznamená ni, než na smrt.. Než po· třetím zranění_
po třetí opustil ruskou frontu, zvonilo na le:vé straně
jeho prsoli sedm me dalií.
A toto statné dítě válečné štěstěny si umínilo,
že po čtvr té na frontu nepůJde a sedmkrát vyzname•
naný šikovatel vypověděl válku válce.
Tehdy již největší umění válečné záleželo v okrá
d4,ní eráru a vojáků, v obohacování sebe a v požit,..
cích. Sedmkrát vyznam ena ný poddtistojník plivl na
válečné štěstí na bo jištích, neb· když pozn al . jaký· boj
vede několikrát pofetnějši armáda v zázemí, řekl si.
že je každý osel, kdo se jde za ty holo mky rvát.·
.Jenže válečné štěstí na poli zázemním se na něj
.
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'pouze usmálo a íhned ho pak navždy opustilo. �Do�
stal se sice do skladiště, kdež se válelo nekontrolo
vaných a nebo špatně kontrolovaných věd erárních za
statisíce , avšak Borský z nic h mohl prodati pouze
.
několjk plášťů, k alhot a šedesát párů bot.
a
mrazu
v
execírky
o
Sikovatel Borský pak míst
čajem
je
l
a
v
o
t
s
a
č
a
y
d
ospo
h
sněhu zavedl vojáky do
s ru mem . Až do tě do by to šlo dobře, avšak ve válce
to m ů že jití seb e lépe, jakmile se vyskytne zrada, je
malér hotov.
Zrádce nepotřebuje mnoho chrabrostí ani schopnosti. Mtiže to býti nejhor ší mizera od pluku a do
káže více·, než batailon dobrých střelců. Také v setnině
šikovatele B orsk ého jeden gefreíter dokázal, že Bor
ského zavřeli, ale poněvadž měl tři hvězdy v zahrádce
na límci a sedm medailií, :měl rozs u dek pouze na frontu.
Borský se o dl na Zmrzlém Vrch u na italské frontě .
Takovou vojnu ovšem ještě neviděl. Nebetyčné skály
byly pokryty obrovskými spoustami sn ě hu, vojsko tam
žilo hluboko pod jeho povrchem v temn}rch sněhových
t un elech, na mač káno na sob ě jako slanečci a vši tam
do s ah o v aly úctyhodného počtu i velikostí. Ze shnilých
a zmrzlých bramborů vařili tam "supé" a dávali na
den hrdíčku sucharů. To ovšem bylo jen pro mužstvo,
ohvězdičkovaným nepadala sice man n a s nebe, ale
z magacínú a p olníc h kuchyni.
Vojáci museli býti ve dne i v noci na nohou, pro
hazovati vzd ušné otv or y z t u n e lů a s baráků odstra
ňovati děsné spousty sněhu, aby nepohřbily všechno
mužstvo. Stále namočené nohy omrzaly za hrozných
bolestí a vysvobozeni žádného nebylo . Kdo se dostal
·na Rombon, Javorčík, Lemeš Veliký, Krn, Zmr zlý Vrch
a jiné ,.kopečky", mohl se rozžehnati se sv ětem . Kdo
však měl stříbrné hvězdy, pobyl tam šest týdnů, dostal
stříbrn ou m ed a lii a příplatek na ni, dovolenou a pak
již na frontu n ešel. U oficírů vojenské velení uznávalo,
39

že je to nejhorší fronta, ale kdo se tatn d ostal z vo
jáků českých, ukrajinských nebo bosenských, mohl
doufati, že jen granát, skála nebo lavina ho vysvobodí.
Nepřátelská vo jsk a se tam příliš vraždit ne m u s ela, to
obstaJaly grat is laviny a mrazy.
Zívot byl tam krutý i p ro toho, kdo otce a matku
.zavraždiL Tam však pohřbívali s vé zdraví a sílu muži,
kteří státu odchovali šest až devět d ětí. Také ovš em
mladí lidé, kteří h yn uli souchotinami, Bosňáky tam za
hnaU i šedesátileté a zdecimovali za jednu zimu celou
setninu tak, že z ní odvezli po lanové d ráze několik
umirajfcjch. Ostatní jíž odpočívali pod sněhem.
Vojáci tam byli o dlo u čeni od celého světa a pře ·
stávali pociťovat, že j sou ještě lidmi. Byl a to smečka hla
dových vlků, z nichž ohvězdičkovanf mohli kousati
druhé. Ba rb a ři věděli, že tam není žádného dovolání a
dle t oho se slovanským mužstvem z achá zeli . Mužové
humanitní vě dy dávali uvazovat vojáky, hlásící onemoc
nění a tito do večera umírali. To již n ebylo předpekli,
to bylo nejhroznější peklo. Jen oficíři a vši tam neměli
hlad a n emrzli
.
Borskému se tam nelíbilo, ač š ikovatel ta m ne
měl takřka jiné práce, než krmiti vši. On však již
znal, jak se dávají benzínové injek ce a za čtrnáct dní
jechal s vrch u dolů. Nepomohla by mu však i njekce ,
kdyby nerriěl tři hvězdičky v z ahrádc e a nezn al dobře·
ch�tří i!� b yli prostí . �?jáci také, ale
. ně� ecky.
v
byh pak radt, kdyz se Jim bolest zahoJd<!-, neb sluzpa
a dřin a tam byla hro. zná i pro muže úplně ,zdravého,
nátož pro člověka s b olák y, A sloužit m usel , u doktora dostal leda ko panec.
V polní nemo cnici se Borský dověděl, že z ni
ne vede cesta do zázemí, nýbrž zpět k s etnině . Byli
na tomto úseku vojáci, jimž kulka projela plíce nebo
boky - a ned o stali se odtud. To Borského přiměl,o,
že se ro zhodl pro desercí.
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Borský si s Mařenkou dopisoval. Nemohl ve vř avě
válečné zapomenouti na tu milo u , něžnou b ytost a její
vřelé dopisy, pln� touhy po shledáni, obejmutí, p olí
b e ní, způsobily u něho přes.un citů. Ponenáhlu z a po
mínal na svou ženu a' ve sv ých vzpomínkách vracel
se· k Mařence.
Na útěku z fronty táhlo ho cosi neodolatelně k ní.
Myslil si, že zůstane nějaký čas u ní. Tam u saských
hranic budo u ho sotva hledat. ·:A až válečná litice se
vyzuří, po j me ji za ženu. Nemiluje ji sice tou horoucí
1áskou jako Aničku, ale k sp ókojeném u životu stačí
láska její, její oddanost a milá po vaha,
Odcházeje do války, svěřil ji pod ochranu svému
příteli, jemuž kladl na sr d�e :
- Chraň mi ji před každým, jen kdyby dobrý
-člověk cht�l si ji vzíti za ženu, pon ech ji volnost
v jedn ání. Rikám ti u přímně, že není mojí ženou, ani
milenkou, je to má ses třička, můj anděl. Udělala ze
mne člověka,· když jsem se stal zvířetem . Její panenství
je nedotčeno, buď ji br a t rem a otce m zároveň. Nemá
na světě nyní nikoho. Její matinka dříme dá vno svůj
věčný sen, její otec ji zavrhl. Slib mi, že s plníš mé
přání!.
A přítel slíbil.
Nyní se k ní vracel Borský jako sběh s před
sevzetím, že ji řekne:
- Mařenko, přišel tvůj mílenec. Ty b udeš mou
-ženuškou, jakmile ustane to bestiální vraždění lidí a
já budu m o cí s hodit vo jensk ý o blek.
Toto předsevzetí ho blažilo celou dalekou cestu:
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Těšil se,. jákým to bude milým přek vapením pro Ma
řenku. Sám pak jíž nemůže nic ztratit, získá však
dobrou a věrnou ženu.
Útěk z nepohyblivé fronty byl tehd y již tém,ěř·
nemožný, avšak Borskému š lo všechno hladce. Vo
jen ská hodnost a sedm vyznamenáni uvolnily mu.
i nejnebezpečnější úskalí. Až v Maďaríi se mu pfiho ·
clilo něco velmi nemílého, co valně rozptýlilo jeho ve
selou náladu. Bylo p ak nutno zvýšiti obezřetnost a
neklid i strach již ho- stíhal na každém kroku.
Dokumentů žádných ne m ěl a chtěl-li v ono m pří
padě v Maďarii uniknouti zatknutí, stálo to jeden lid 
ský život. Byl to v jeh o životě první čin; jenž, obtížil
jeho svědom í . A přece to n ebyl první případ. V bit
vách poslal mnoho neznámých lidí na onen s vět a
svědomí se ne � z valo . Tam t o bylo pravidlem: neza
bíjí-li jeho, zabíle on mne, Běželo jen o to, kdo spíše
vystřelí nebo b odne.
V Maďarii to nebylo o mnoho jinačí. Kdyby nezabil, byl by ziJÍčen sám, neb z ,toho hleděl Špilberk
a trestan ci ze Spilberku 'se již na svět n e vraceli.
Stísněná nála da polevila teprve, když spěchal od
nádraží k bytu Mařenky. Jako kamzík vyb ě hl po scho
dech a ji ž otevíral dveře bytu, jejž opouštěl před dlou
hým ča se m.
Co �to? Co se stalo?
Mařenka ležela v posteli na smrt bl edá a se str-hanými. rysy své druhdy krásn é tváře
- Mařenko, co je, co se ti stalo?
Mařenka vztáhla k němu mdle třesoucí se ruku.
- Počk ej - Loj zičk u - všechno ti povím všechno. - Ale nyní ještě 'ne - p romiň - pozdějf
ti řeknu - - Borský požádal Mařenku, aby prominula, že se·
musí ohlásiti u četnictva a ih ned se vrátí. A běžeL
k lékaři.
·

.

•

Lékař ho přivítal velmi chladně.
- Prosim vás, pane doktore, co se stalo u nás,.
co je Mařence? - vyhrkl ze sebe Borský.
- A vy se ptáte mne? - odvětil nevrl e lékař.
- A koho se mám ptáti?
- Třeba sebe I Ne cht ěli jste míti děti, to je to-·
celé!
A dodal:
- Chtěl jsem uděl ati trestní oznámení, ale když
je to v tak těžk,é době, tak od tohq upustím. V míru
bych vám pomohl do kriminálu všem I
- Děkuji, pane doktore· - z ašeptal Borský a
se skloněnou hlavou odcházel. Hrdlo se mu krutě
.
sevřelo.
Domů hned nešel, toulal se ulicemi, než by po-·
minul prudký nával krve do hlavy.
- Tak, nyní jsem při jel k milence a své budoucí
že nušce I - uvažoval Bo rsk ý. --- Milenkou byla, ale
I
či? Naposled toho bídáka, jemuž jsem ji s věřil
To musím ihned zvědět I - a obrátil se k obydli
Maře nky.
Obrátila k němu své oči, z nichž z mi ze l lesk
mlá dí a jež mluvily o těžkém utrpení.
a mlčel.
Zadíval se na tu zniče n ou krásu
·
viď?
_
všechno
- Lojzičku, ty víš už
,
..
vím
,
- Ano, M ařenko
- A nikdy mi neodpustíš I Ach, já zničená, ztracená I - zalkalá Mařenka · a proud slzí vyhrkl jí s oči.
- Upokoj se, Mařenko I Jedná se jen o to, abys.
zdráva a vše zase bude dobré. Jen mi řekni
a
l
by
s kým jsi to měla
Mařenka neodpovídala.
- S Antonem? - vyzvídal Bo rský
Mařenka přisvědčila. A když se jí podařilo utišiti
poněkud rozbouřené srdce a nervy, pravila mdlým
hlasem:
•

·-
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- Lojzičku, jsem bídnice! Zab mne I
- Ale on tě znásilnil ..:_ - Ano, a le přes to jsem bídni ce l Zaškrf mne I
- Ne, Mařenko, to neudělám. Počkám zde, . než
ii bude lépe a pak musím zase tam - však víš
Svůdce Mařenčin zmizel, jakmile se rozkřiklo, že
.Borský je doma. Marně Borský bloudil ve tmě ulicemi
a v okol1, aby se s ním sešeL
Nebezpečí minulo a Mařenka se začala uzdra·
-vova t . B orský čekal jen na to. Nemel ničeho,
než
revolver a bodlo. Připjal si zbraň k boku, vyndal tři
tisíce korun, dal je Mařence a pravíl:
- Tak Mařenko, já ;odcházím . . Nespatříš mn e
již nikdy ve vojenském ani v civilním -obleku. Nechci
již žádnou ženu vidět, jste bestie všechny I - Hleď
.abys byla zdráva - jef život těžký. S Bohem I
.

•
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Vypíná se aristokraticky nad městem Brnem
a veliká omšelá budova na něm naplňovala kdysi;
hrůzou každého člověka. Slovo "Špilberk" mělo děsnější.
zvuk než�li "peklo" - také ani satan nemohl vymy
sliti nic horšího, než na trápeni a mučení lidí vymy
slili - lidé I
Mučírny na Špilberku zq.tšil t�prve císař Josef lL
Vypráví se o něm, že se dal na Spilberku zavřít, ale
dříve poslal do víde.ňského hradu jistou sdku vyřídit
císařovně, aby si přijela pro syna na Špilberk. Tam
prý ho považovali za vyzvědače a vstrčili do pod
zemní, temné kobky, v níž pro každého nového ná·
vštěvníka bylo připraveno takovéto počastování: Byl
spoután řetězy n a rukou í nohou ve stoje tak, že
nemohl ani údem pohnouti. Historie asi nikde nepraví,
která bestie rasovská takové vynálezy . dělala i patrně
vynálezcem všech příšerných prostředků k mučení.
byla "svatá" in kvisice. Na hlavu kapala nešťastníku.
studená voda. Do dvanácti hodin prý každý v tomto
postaven! sešíl�L
Na Spilberku však bylo vynálezů "svaté" inkvisice
více. Tam byly hladomorny, do nichž člo věka zazdíli.
až !JO hlavu a nechali ho tam umučiti hladem . Hla
domorně však př edcházel o vždy něco též velmi "bo
hulibé ho ", Bud uvázali člověka na provazy za ruce
a na nohy mu připevnili obrovská ka menná závaží
a pak kolem ho vytahovali za ruce nahoru, takže :tnu .
praskaly svaly a žíly. Nebo ho nátáhli na skřipec
v podobě žebřiku. Nohy mu přivázali na příčku ne
pohyblivou, ruce na příčku, která zase kolem s klikou.
45
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byla posun ována vzhůru, takže nešťastník pozbýval
vědomí následkem strašných bolestí. Nepřiznal�li se
ještě k obvinění, nechali ho napnutého na skřipci
a pochodněmi mu pálili kůži a maso. Oby čejně v tak
-děsných mukách se přiznával vinný i nevinný, jen .
.aby ho sejmuli s mučidla.
Tam byly také špan ělské boty: spodní část i ho
l�ň sestávaly ze dvou polovin, které rozžha vené byly
přikládány člověku ve vyšetřování na nohy a pomocí
.šroubů pak na nohy pevně přitaženy. Nutno podot
knouti, že vnitřek bot byl oz ubený a že i neroz žha 
vená bota musela by půs obiti hrozné bolesti. To však
·tehdejším .křesťanům nestačilo, oni rádi cítili " v ůni "
pečeného masa lidského.
Tam byla úplně tmavá podzemní kobka, přehra
.žená, zdí. Za zdi byl katan a železná tyč s kru
hem na konci, Tyč šla otvorem ve zdí do kobky od
souzenců, kde měla na konci opět železný kruh. Od 1
·tohoto kruhu vedlo pět řetězů, na jejichž koncích bylo
po dvou kroužkách, jež byly připjaty pěti lidem na
ruce v z ápě s tí. Katan musel každé čtvrt hodiny tyčí
trhnout, takže kruhy se zařezávaly odsouzeným až
-do kosU. Ti lidé nemohli ·vůbec spát a jejich .muka
končila rovněž šílenstvím a smrti. ·
Do kasemat vedla dlouhá. podzemní chodba a
·jejím střed em byl vedep kanál, jímž o dtékaly výkaly
z celého Špilberku do Svarcavy. Přes tuto stoku byly
póloženy trámce, na něž pos azeny vždy dva lidé
·zády k sobě a zvláštními koši tak připoutáni, že se
nemohli pohnouti. Nohy jim visely do stoky a pot
_kani je ožirali za živa.
Taro byly kobky, do nichž nepatrný zákmit svě
·tla mohl vnikati jen jakýmisi komíny, vedenými z pod
zemí na dvůr Š pilberku. V nich pykali za svou touhu
·po národní svobodě italští šlechtici revolucionáři. Byli
·:tam přikováni ke špalkům a· v této posíci museli do46

.žíti sv uj věk. Tak d u sil a stará dračice Austtia touhu
po svobodě, vštíp enou v duši lidskou samým Bohe m .
Po prohlášení konstituce v řiši zdegenerovaných
Habsburků kasemata špilbersk á byla vyprázdněna a
ze soudni budovy stala se kasárna.
Bývalou pověst dobyl si Špilberk znovu počín aje
koncem t:· 1914. Nebylo již použito vynálezů 11svaté"
inkvísice, neb rakouští zupáci byli pyšni na vynálezy
vlastní.
Od času světové vlády :Říma utlum e ná bestie
v člověku zatínala zuby a čekala na uvolněni. A doč
kala se tím okamžikem, kdy Vídeň jm énem Franze
Josefa promluvila k jeho nár o d ům a krvavý markýz
Gero k ,, chrabrým " armádám Jeho Veličenstva.
Právě před štědrým dnem 1914 zaplatil životem
svou lásku k národu národně-sociální redaktor Josef
K otek . Krvežíznivá bestie rakouská napojila se jeho
krví v Morav ské Ostravě. A štěstí pro něho, že jeho
11zločin11 nebyl menší a že neuviděl Špilberk.
Vojáci hornorakouského pluku s nasazenými bodly
vedli tam spoutaného Borského, šikovatele se sedmi
m edaliemí
KdJž ho zatkli a spoutali, bylo mu lhostejné, co
se s ním stane. Mohou mu dáti kulku, ale pro ni si
šel již na rusk ou frontu. A ··ačkoliv se pak smrti bránil
ze všech sil, když jí pohlédl v tvář, nyn í si jí přál
opět: Nemá co zt ratit, než ten holý, mizerný život,
n�že, ať si ho _vezmou. Když i takov á dívka jako
Mařenka mohla ho zradit, k čemu j ešt ě žíti?
Vcházeje do brány strašné pevnosti, provázen
šikovatelem a dvanácti vojáky, myslil si Borský:
Nu tak, adieu světe I Zde mne dlouho žíti nene
chají. Jako se sběhnuvším poddustojníkem, odbudou
to se mnou krátce: bude krátká samovazba, krátký
soud a ještě kratší poprava.
.

.
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Jeho oče ká vání se však nesplnilo, za to z�žil
mnohé, čeho nikdy neočekával.
Převzalo ho několik zupáků s jedním velikým a
silným kaprálem, s ním ž se mus el Borský ihned se
známiti. Jmenoval se Jílek, byl hostinským ?- Brna a
nejdrav ější bestíe z habsburské armády a ze Spilberku.
T ento mnohonásobný vrah a trýznitel vězňů narodil
se z české krve. Svou postavou, zdravím a silou
patřil na bojiště, tam však museli býti ubožáci, jímž
nescházelo mnoho do smrtí, kdežto nejzdravější, nej
silnější muž, byl-li při tom krvavá rakouská bestie,
válel se v zázemí a byl p ostrachem lidí ubohých a
nešťastných.
Lidská bestie· byla úplně volna. Tribuny,. s nichž
kdysi mohl prom luviti člověk, jako sněmy a noviny,
byly uzamčeny. Vešker é noviny dělaly c. k. rakouští
pochopové, redaktorům dány náhubky . Nyní mě,la
slovo ničím nespoutaná lid_ská bestie , jíž se otevřel
na zemi ráj. Poctiví a svědomití lidé hynuli, stali se·
o bětmi dravosti a ·žravosti lidské bestie.
- Tak rychle se s vléknout l - zařval ná Bor 
ského kaprál Jílek.
A kam jste dal voj �nský
oblek? - otázal se ho.
Vám se nejméně budu zpovídat - odvětil
Borský, ale sotva to dořekl, ucít_il nehoráznou ránu
na tváří. Chtěl se vrhn outi na bestií, ale již tři zu
páci hó prali b ý k ov ci . Tyto rány cítil dva týdny.
Byli by mu jich asi naložili více, ale vrchní profous
je UP.Ozornil, že je to šikova;tel.
Šes t vojáků s nasazenýtni bodly ho vedlo dolů
po dvojích schodech a trojími mřížovými vraty do
pod zemní kobky. Byla to jedna z bývalý ch mučíren.
Tam se zjevilo Borskému příšerné divadlo .
Atmosféra tam byla děsná, ale v prvním okamžiku
se mu zdálo, že tam není nikoho. Při nepatrném
světélku kahance nebylo viděf, kam ho vlastně· strčili .

Sotva však zamkli dvéře, uslyšel Borský s několika
stran skuhrání : - Nemáš kousek chleba?
Teprve ' nyní hledal, odkud přicházejí tyto hlasy
a zhrozil se. Kolem mokrých, lepkavých zdí na mokré
dlažbě sedělo asi dvacet pět tvorů lidem podobných,
na kost vy hublý ch .
1
Kriste Ježíši, kam jsem se dostal? - zvolal
Borský.
- Oh, kamar áde ,
tady je hrozně zle - pravil
jeden muž a hlas jeho zněl j ako hlas umírajícího.
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- Lidičky, jak jste zde dlouho? - otázal se
Borský , načež mu odpověděl z as e jiný:
Tady je každý tak dlouho, než - li zemře . , . .

- Hm, já jsem sběh, mne přece zde dlouho nenechají, mne co nejdříve odstřelí .
'- Jsme všichni sb ěhové a všichni bychom rádi
viděli konec, ale zde to jinak nekončí: sedíš zde a
umíráš, až zemřeš.
·

Za půl hodiny Borský uviděl, čemu se na Š pil
berku řík a lo "mináž". Ve vodě v níž se vařily bram bory,
byly čtyři až pět kostek řepy, někde i nějaký odpadek
od m asa , jako žíla 9ebo chrupavka. Masa tam n ebylo,
neb kolík bylo na S pilberku zupáků,, tolik jích kefasílo
potravinami a po sílali zásoby do m ů . Bramborů tam

�
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také nebylo, neb vrchní štábní profous krmil
osm prasat. Vždyť lidská bestie byla volna.

'r

Ráno dostávali vězňové čtvrt litru od va ru ze su
chých řízků a lístek válečného chleba . Někteří byli
již tak zbědovaní, že pro tu trošku špíny lezli po
čtyřech a než se dostali ke dveřím, ti silnější jim to
shltlí. Nastal -nářek těch, kteří ani na okamžik nyní
ne m o hli utišiti děsnou trýzeň hladu - a k aprál Jílek
vrazil · mezi ně a pral býkovcem do všech. Nyní, jak
kdo. mohl s pěch'al do koutka, v němž bylo kus shnil é
slámy, jež měla býti všem vězňům za lože . Každý
J. Ležák :
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Borsky zachránil v prá,dle tři pětistokorimy a na·
bídl jednu vojákovi na stráži, když mu donese něco
k jídlu a ke kouřeni. Dostal za pět set korun půl veky
chleba, jeden baliček tabáku a dvě cigarety naplněné
chmelem.
Kaprál Jílek utloukl v krátkém čase tři vězně
a čtvrtý se dočkal vysvobození z pekla při generálově

se snažil dostati se vespod, aby byl kryt před ranami
býkovcem.
Žádný dravec tak neumučí jin� zvíře, žádná šel
ma není schopna t ako vé bestialnosti, v jaké · nachá
zela rozkoš lidská bestie v posledních letech života
staré dračice Austrie.
Borsky viděl na frontě jísti trávu,. jetel a syrové
košfály, avšak co viděl na Spilberku, to bylo již více
než· příšerné. Tam viděl. jísti - vši.
Těch tam bylo jako pisku m ořského. Když věz
ňové šlí spát, snažili se opět dostati s.e vespod� aby
se jim zahřály s}:třehlé údy, avšak zase na spodní
slezlo se tisice vší a oni museli hledět vydrápat se
na vrch a jiní zimou se třesoucí tlačili se do spodu.
Bylo to v lednu a v kobkách se netopilo. Žádné zvíře
ještě tak hrozny život. nevedlo, jako lidé k obrazu
Božímu stvoře ní ke konci vlády zdegenerovaných
Habsburků, za něž se mno.Lí kněží v k ostelich modlili,
Pátého dne po příchodu Borskilho na' ŠpiJberk
zemřel jeden sběh. Seděl. jako vši chni na dlažbě,
opřen zády o mokrou zeď. ' Náhle z n.ěho vychrstla
·:,
jakási voda a bvlo po něm.
Hlásili stráži, že zase jedeíl zemřel. Přišel kaprál
. Jilek a kopl do mrtvého. Mrtvy se nepohnul, přetáhl
ho tedy netvor ještě dvakrát býkovcem. Nešt:astník
však jíž byl na lepším světě. Neodnesli ho vš ak ještěí
ráno ho 1 museli vězňové postaviti .. ke zdi mezi
sebe a ještě jednou byl počítán mezi.. živé a ještě
jednou na něj bestie dravé a žr�vé obdržely· denní
plat za stravu
Nyní se ,Borskému vysvětlilo proč tam vlastně
jsou ·ponecháni, proč není přelíčení a za�třelení. Bestie
na mrtvé ničeho nedostávaly. Za živé braly · plat a
stejně jim z toho téměř nic nedávaly. Tedy .zupáci
mohli z nešťastníků bohatnout a rozkoš kochati se v
mukách uhožáků měli zadarmo'·

Byl to tehdejši velitel města Brna, obrovský chlap.
se za Rakouska nějaké takové velké zvíře
objevilo, bylo vždy hlášeno, kdo má n ějakou stížnost
nebo přáni, že je může přednésti. Generál to také
o známil a vyzval oberlieutenanta, aby to ř ekl česky, že
on tou zatracenou 'řečí nerad mluví, A dodal:
- Also, sagen Sie, die Leute - aber Dreck
Leute, prasa sind das I
Ono 11prasa" bylo asi vše, co z té "zatracené'l
řeči znal.
Oberlieutenant se ujal slova :
- Vojáci vám nemůžu říct, poněvadž jimi nejste.
Utekli jste od plukťi, jste dobytek, prasata, svině l
Jste desentéří a zloději, neb kdo desentyruje, je také
zloděj, ten o�ádá císaře pána při nejmenším aspoň o
mundur. Tak jestli, vy prasata, máte ňákou stížnost nebo
přání, múžete to přednést jeho exelenci panu generálovi.
Ale ne abyste. žvanili něco o mináži, to jeho exelence
pan genera l ví, že t ady nejste na hodech. Jestli sn a d
máte něco jiného, tedy to můžete pře dnést.
Přes upozornění nadporučíkovo prosil jeden sběh,
aby aspoň trochu lepši mináž jim dá,valí, že ten hlad
opravdu neni k vydrž�ní.
- Co jsi?- zařval generaL - Desentér, zloděj,
svině, vid? A to se ještě opovážiš stěžovat, že ti zde
nenacpou plnou drštku, ty prase ? Jestli chceš, já ti
do ·ní nakopu J. Marš I
Druhy si stěžoval na hrozně utažené okovy, které
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se mu zařezáv aly do nohou a k tomu· že ho kaprál
Jílek stále bije býkovcem a kope ho.
Gen<!rál se otázal, co je to zač a profous hlásil�
- Poslušně hlásím, vaše 'exelence, desentér a
zloděj .
- I ty dobytku I - zařval vojenský velitel hlav
ního města Moravy a svou ohromnou botou kopl ho
tak prudce do bři cha, že muž se skácel bez hlesu�
Inspekce byla skončena, lids ká bestie byla n asycena rozkoší,..
.
Po sedmi týdn ech byl Borský předveden k audi
torovi. Po obvykl ých formalitách otáz al se ho auditor,
co vše provedl.
- Jsem sběh - odvětil Borský.
- ·Sběh a zloděj !
- Ne, pouze sběh.
- Co j�te. děl a' po sběhnutí a čím se živil?
- Byl jsem u svých známých.
- Kde jste vzal peníze, jež vám byly odejmuty?·
- Ušetřil j se m je - na frontě nebylo možno
utrácet.
- Já vám· vypočítám, kolik jste za ten čas do
stal žoldu a uvidíte, že není možno ušetřiti tolik pe.
něz. Kde 'jste je ted y vzal-? - naléhal auditor.
- Já nekradl - pravil Borský - ale stačí, že
jsem sběhl s fro nty. Prosím, dejte mne o dstřeliti.
- O, to nejde tak rychle, to si j e ště počkáte t
- pravíl auditor a dodal: - Tedy krádež nemáte
žádnou ?
Borský zmaten sdělením, že ještě d l ou ho bude
mpset čekati na s m rt, myslil si, že snad by ho dřív e
zastřelili nebo oběsili, kdyby přiznal více zločinů. Pravíl tedy :
- Ano, kradl jsem proviant a prodával Židům.
- No, tak vidíte - a pořád, že nic. A co j eště
m áte?
·
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Vyplá cel jsem ž old vždys;ky až po bitvě a ne·
-chával jsem si peníze za padlé. Tak se to vůbec na
frontě dělá.
- O, to bude nyní teprve dlouho trvat, než d o 
.$tanete - ne kulku, jak si m yslíte, nýbrž oprátku.
Nyni to m usí jíti k pluku a než odtamtud d o stane m e
·spisy zpět, to uteče pěkných pár m ěsíců I
Borský již cítil h ro znou zmalátnělost tělesn ou i
.duševní, ale sd ělení auditorovo, že na sm rt musí ještě
dlouho čekati, vzpružilo jeho mysl.
.
- Nemožno to déle vydržeti - myslil si. Utěk.
,qdtu d je vyloučený. Silné zdi probour at a kopec
Spil berku provrtat pouhýma rukama nemožno. Za
železnými a uzam čenými dveřmi stojí stráž, pak troje
uzamčená mřížová vrata, pak dvůr s vojáky, pak brána
a zase vojáci - ne, odtud by se ani Herkules nedostal.
Po dlouhém přemýšlení přišel na šťastnou myšlenku.
Nabídnouti se, že bude konati práce zámečnické
A jeho na bídka byla přijata.
a klempířské.
Byl p ř edv eden před vrchního štábního prof ousa
vyhublý již na kost a nohy v kloubech ho bolely
.
a otékaly.
Profous svolil, aby ho zavřeli do malé dí lny
a nařídil, aby mu dali trochu vice jísti.
Když ho stráž zavedla do kuchyně pro hrnec ,
stály tam již brambory, z nichž vězňové dostávali
vodu k jídlu. Brambory byly již s mích ané s černou
moukou, připravené pro prasata vrchního profousa.
Borský rychle si jich nabral do špinavých k apes
.a horké je spolykal.
Asi za hodinu přinesl mu voják hrnek polé vky,
kterou zase ihned h ltavě snědl, avšak žalud ek již
toho nesnesl.
B orský pracoval pro kuchyni, pro paní profouso
vou a oberlíeutenantovou_ a po nějaké době dostal ke
kladivu a majzlíku tak é pilník a pílku na kov.
·

52
53

Po tě chto věcech toužil velice. V j ed nom rohu
cely byly tři předválečné slam níky. Borského ovšem
zajímaly i odtáhl je tro chu a napadlo mu prok lepati
zeď. Dle zvuku dalo se soudit i, ž e v onom. rohu je
jeden vzdušný komín, kudy přicházel vzduch do
kasemat. Nyni j iž myšlenka na útěk ho neopouštěla.
Jak b yl stráží převáděn za prací, sbíral papíry
a z nich si slepil kus lepenky. Na lepení obětoval
chléb, na nějž měl tisíc chutí, avšak touha po svo 
bodě byl a m o cnější ne ž hlad.
Že tam vzdušnice jest, utvrdilo jej i pocínilllt
stráže, která po každé slamníky odtahovala a z eď
prohlížela. Asi po 'pěti týdnech -voják přestal prohlížeti zeď a Borský se dal do práce,
Zeď byla pouze na půl druhé cihly a když do
·ni u děl al otvor, objevil se vzdušný· kom_ín. Borsk ému
.
se srdce zachvělo .
. Cihly a maltu z vyb ourané zdi schovával do
s podn iho slamníku a díru ve zdi zalepil vždy lepen
kou, kterou si k tomu účelu zh o tovil ,
Jednoho. dne zko uš el protáhnouti se otvorem.
Šlo to již. Zkusil tedy spustit se v zdušnicí dolů, avšak
tam narazil na železnou mříž. Jal se na ní houpati
a mříž byla skutečně rzí tak přežraná, že se zlo mila .
Zahnul ji tedy ještě tak, aby, se mohl protáhnouti
a lezl nazpět. Sotva ukryl díru ve zdi a· přitáh l sla
mníky k ni, šla již stráž .pro něho a odváděla ho
;ako vždy na noc do hrozného podzemního brlohu.
Té noci vůbec nezdříml a. srdce mu stále rychle bilo.
Noc v kobce byla stále, jetÍ " snídaně " jim tam
o znamovala , že nahoře jíž je den. Pro Borského vš ak
tentokráte nešli. V hrozném r ozechv ěni byla mu kaž;..
dá mínuta vě čnosti.
Konečně asi o půl desáté hodině dopoledne při
. šel pro
něho kaprál Jílek. Dovedl ho do cely, v níž
měl pracovati, dal mu nář adí a dva hrnce.
·
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- Máte j ešt ě nějakou jinou práci? - optal se
Borského.
- Nemám jíž nic - Tedy za hodinu si při jdu pro tyto hrnce a pak
bude konec, Odvedu vás dolu.
Buď nyní aneb o nikdy - řekl si Borský a jak
mile ·zanikly kroky kaprálovy, vzal kladivo, dláto, pil
ník a pilku na ko v a dal se do práce.
Uvědomil si, co ho očekává, nepodaří-li se mu
utéci. I k d y by nyní zůstal, pokus o útěk bude brzo
odhalen a ·pak bude násl e dov ati tak strašné bití, do
kud nevypustí ducha.
Chvěje se na celém těle, spusti l se dolů vzduš
.
nicí. Lézti nahoru nebyl o ani po myšlen í, to by se octl
na dvoře mezi vojáky a profousy,
Minul šťastn ě předešlého dne vy lo m en o u mříž a
spouštěl se dolu.
V tom však - n ě j aká. překážkq., Jelikož pama
toval též na zápalky, posvítil si dolu - a k jeho
zděšení objevila se m říž druhá, silná a rzí n ezniče ná .
Sehnouti se nebylo možno, nedovoloval to úzký pro
st or vzdušnice, nebyla mu tedy pilka nic platna. Po
kusil se útočiti na mříž včerejším zpusobem. Mříž se
·však nezlomila, ale k jeho š t ě stí na jedné straně se
prohnuta a ze zdi vysmykla. Nyní jíž ne bylo nesnadno
sehnouti ji dolu a protáhnouti se. Brzo na to octl se
na dlážděni. Rozžehl opět zápalku. Bylo tam různého
hara m pátí . - bývalá mučírna, z níž byly posílány
duše na onen svět za strašných zvěrstev.
·
Ze sklepení ved ly tři chodby, Borský hleděl se
držeti strany západní. Sotva popošel kousek, přišel
na uzamčená mřížová vrata. Rychle se pustil do práce
a vy řezal v n ic h otvor, jimž se mohl protáhnouti.
Studený pot se mu perl i l na č e l e, strach z prozrazeni

jím chvěl.

Šel dále a z ase nová uzamčená vrata, u nichž
55
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však zámek držel pouze na dvou nýtech.- Přesekl
dlátem nýty a přišel ke třetím tě žkým vratům, pobi
tým ple chem . Zde musel celý zámek vysekat a když
pootevře l vrata, ovanul ho· čistý jarní vzduch
S éšoup l se RO st rán í Špílberku do křoví a po
břiše se plížil ke Svarcavě. Nyní však kam? Na mostě
stojí_ stráž, ·na lávce též. Nezbývalo nic, než skočiti
do Svarcavy. Řeka byla ro zvodněna jarním táním a
hnala se prudce . Ledová voda unášela sběha d olt"t. Napí
nal veškeré . síly , aby se dostal ke druhému břehu a tam
se snažil zachytit se vrboví. Po prvé se vytrhlo ze
ze m ě , po druhé mu vrb a pomohla na ,b řeh. A v tom
se
Špilberku z ad uněly tři rány . . . Utěk Borského
byl již z poz orován . , , .
-Pustil se po čtyrech do kopce a hled ěl se dostati
d0 hustš.ího porostu·. Nohy byly ote klé v kolenech i
ohbí .a chůze mu púsobila bolest příšernou. Nesměl
však db�ti bolesti ani slabosti, neb za ním se vypínal
st rašný Spilberk s býko vci a hladomornou. Jistě již vo
jáci se rozběhli po okolí a tele grafováno na všechny
strany.
A Borský se dal do běhu. Kohoutovicům se vy
hnul a utík al k lesu. A.( dál a d ál , až spatřil jakousi
planinu a:na ní několik chalup. Chtěl ještě do.běhnouti
k první chalupě , ale náhle ne jen. nohy, al e i zrak a
sluch vypověděly sl už bu a ubožák padl na zem. . . .

..

•

..

•'

�··

·'

56

.

.

NA

ÚTĚKU.

Borský se probudil na pitdě v sen ě. Od z d o la
doléhaly k ně mu nějaké tlumené hlasy. Chtěl vstáti,
avšak jak pohn ul nohami, vykřikl bolestí. Nohy se ne
chtěly vůbec ohýbat. Žízeň ho mučila, v ústech a
v krku měl j ako ve výhní.
Namáhal se n aj íti nějaké schody. Nahmatal po
klop, avšak jak ho chtěl nadzvednoutí,. v kolenách
ho prudce píchlo a on upadl na strop.
Ze světnice vyšel stařík ještě statný a jeho žena
a šli hned na pudu , neb slyšeli dole ránu, jak Borský padl.
- Prosím vás, lidičky, kde to jsem?
- Nebojte se, jste u dobrých lidí. Chcete něco
jíst? - otázal se ho stařík
- Ach, máte-li něco, dejte mi píti - prosil
Borský.
Stařenka mu done sla n ě jaký horký nápoj, po
němž mu bylo mnohem lépe. 'A pak i na jídlo dostal chuf.
- Prosfm vás, lidé dobří, nezraďte mne, já jsem
sběh I - žebronil Borský.
� Buďte bez starostí ohledně toho, my jsme
věděli, že js.te sběhem jíž když js me vás viděli padnout
ta mhle na louce. Odnesli jsme vás a ukryli, ale stra
chem nemůžeme oka zamhouřiti. Víte my máme tři
syny a všichni jsou sběhy. Toto seno byl o již čtyřikrát
přeházeno četníky a v ojá ky.
- Mohli byste mne zde ještě nechat, víté, já
n emo hu jíti.
- Milerádi byc ho :rn vás zde nechali, avšak musíte
hledět, abyste byl co nejd říve pryč. Vojáků zde běhá
celé tlupy.
-

·
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- A jak dlouho u vás již jsem?
- Již třetí den .
- A co se vlastně dělo se mnou?
- Hm, myslím, že jste utekl ze Špilberku a proto
je takový shon. Tam na louce jste omdlel a teprve
nyní jste přišel k vědomí - vyprávěl mu stařík.
- Nu, já vám za vše děkuji
a půjdu tedy - Nyni? Co vás napadá, až· v noci můžete vyjíti.
Ukážu v�m cestu k 11Zelenému kádru", jsou tam všichni
naši syno vé, Najdete-Ii je, .zůstaňte u· nich.
Ti dobří vesničtí lidé dali mu ještě ·najíst a kus
chleba na ce stu a o_ desáté hodině večer vyprovázel
ho stařík k lesům. Rekl mu, které cesty se má držet
a až bude v lesích, že nejlépe udělá, když si bude
pískat.
Dobrý stařík rozloučil se tklivě s Borským a pro
sil ho, aby mu.pozdravoval jeho syny, sejde-li se s nimi..
Bylo to bolesti, strachu a soužení, bylo to roz
vráceného· rodiimého blaha a míru, kdy rakouská
.. bestie zuřila v posledním svém· záchv atu
Borskému nebylo do hvízdání, ale poslechl rady
a šel, dokud mohl. Pak se svalil na zem a usnuL
Probudil se až na ÚS(Vitě a zima jím lomcovala, Vydal
se na další b ludnou pouť, Došel na jakousi mýtinku,
kdež slunce příjemně hřálo. Ulehl na výsluní a usnul
opět.
Slunko ukázalo se dobrým lékařem, neb když.
se Borský probudil, cítil se _mnohem svěžejší a mohl
jíti již takřka bez bolestí. Sel velmi opatrně, sleduje·
každý stín a naslouchaje každému zachrastění. Špil
berk, rasi s býkovci a hladomorna nebyly ještě příliš
daleko
Pojednou zůstal zaražen státi. Z e země, z ky
prého mechu hledělo na něj kus vojáka. Bylo viděti
jen hlavu a kus p oprsi. A ten nenadalý' zjev začal

i

i
f

1

'

L

!

I
I

·-

I

.

·

Il
l

·

'

1.'

·

.

•

.

.

·

mluviti:

58

•

•

·

t
r

I

:�.

. iI·

!
I'

I
I

I'

J
!

- Vítám tě, kamaráde, pojď dáli
Borskému bylo jasno: toť již �,zelený kádr",.
o němž se bájilo, že tam jsou celé pluky, dobře vy
zbrojené a kulomety opatřené.
Plocha mechu se nazdvihla a Borský vstoupil do
díry v zemi, v jaké snad před více tisíci lety bydlel .
člověk. Byli v ní čtyři sběhové a vařili právě notný
kus h ově zího masa. Měli tam hezky upravená lůžka
a čtyři pušky i dosti náboíů.
Pohostili Borského masem a polévkou, což mu
.téměř po třiměsíčním pobytu v hladomorně pomohlo
k těžkému průjmu a n abídli mu rovný clil na celém
svém majetku. Borský však chtěl vědět, je-li ten je
jich palác bezpečný a z kte r é zásobárny dostávají
proviant. Sdělili mu, že jeden je stále na stráži a pro
případ přepadeni,- že mají pušky. K jídlu dají něco
dobří moravští lidé a ostatní se .,fasuje" na nádražích.
Právě posledně měli štěstí, podařilo se jim .. lupnouti11
také bednu cigaret.
Borskému se u zeleného kádru valně nelíbilo a
ještě téhož dne se s kolegy sběhy rozloučiL Ze všeho,
co tam zvěděl, zajímalo ho nejvíce sdělení o přepa
dání nádraží. Myšlenka, jak bude žíti, znepokojovala.
ho již první den na útěku. Nyní věděl, kde jsou zá-·
sohárný sběhů.
Borský se plížil nedaleko erární siln i ce ; po sil
nici by bylo velmi nebezpečno. Začalo opět pršeti a
pak se setmělo. Přišel k jakési kolně, v níž bylo seno
Z ale zl do sena a spal až do rána, kdy ·vedle sebe
ucítil pacholka n abírati vidlemi seno. Po tomto vy
spání bylo mu velmi dobře a lehce se- mu šlo, jen·
hlad se ozýval mocně. Odvážil se do chalupy popro
siti o něco k jídlu, do druhé, tř etí a dalších a pře
kvapilo ho, že dobří lidé nikde ho neodbyH, ale v$ude'
mu n ěco podali. Nejvýše řekli: Nic lepšího ne máme,,
ale co nám po tom rabování zbývá, tím pomůžeme rádi..
•.
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být ukradena,.
hodně prohyřeno a pokladna musela
kriminálem
a
í
adac
degr
aby byl zachráněn před
, sběha a
kého
Bors
1
číka1
poru
. Kdyby však lapili "nad
krku i
na
měl
by
svatě
svato
,
erku
utečence ze Špílb
Špilberk znovu.
kr�dež pokladny. To vše znamenalo
l
á ješt ě horši než byl první .
a opustiL
Borský obdržel výstrahu v nejvyšší čas
Pardubice s hodností šikovatele.

·.

'

Následujfcího dne odpoledne již byl v Chrudimi
,a večer u cíle své prozatímní pouti- v Pardubicích.
'Tam bylo mnoho vojska a také mnoho maďarských,
německých a židovských ulejváků a vyžíračů českého
:-kraje a mezí nimi se hodlal Borský ztratit.

�

Hadrů ze Špilberku musel se co n ejdří ve zbavit.
Vše šlo· dobře a druhého dne již chodil městem jako
·šikovatel: Z drojem příjmů bylo nádraží, které živilo
již více lidí a zejména některé železniční zřízence,
'kteří v Borském našli výborného spojence a on v nich.
'Šikovatelská hodnost nebyla k zahození, důstojnická
však by mohla býti ještě příhodnější a tak Borský se
vystrojil jako nadporučík.

nz hladovících Čech a Moravy óyly vyváženy va·
_&ony potravin, aby německé armády mohly více území
zničiti. Tak se Borský jednou dověděl, že na nádraží
.stojí vagon, určený do Německa a naložený z poloviny
máslem, 'z poloviny vejci.

•

Šel ihned k hejtmanovi, veliteli nádražní posádky
hlásil, že má rozkaz vyložiti vagon určený do Ně·
.mecka a dáti ho k disposici niěstské aprovísací.
.
a

Hejtman se netázal po ničem· a řekl mu, aby si
vzal potřebné k tomu lidi 110berlieutenant" Borský
·dal rozkaz desátníkovi, aby se čtyř�i muži šel s nim
.a již marně čekali v Německu na zásilku.
Mezitím s� však přihodilo cosi, co Borskému
:prospěti nemohlo. Předně jeden praporčík v "nad
.poritčíku" Borském poznal dřívěj�ího šikovatele, za
druhé byl v Pardubicich poplach, že někdo ukradl
�poručíku Maďarovi vojenskou pokladnu, za třetí trochu
pozdě, ale přece jen napadlo hejtmana sháněti se,
;kdo dal· rozkaz vyložiti vagon $ vejci a máslem a co
·to bylo za oberlieutenanta.
S vylo upením pokladny to bylo nepochybně tak,
.že maďarský oficír z ní měl bud' všechno anebo aspoň
•

.

·
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DOZORCE NAD ÚRODOU.

•

Obyvatelstvo trpělo hladem a vojáci posílali zou
falé dopisy domů aspoň o placky z otrub.' Vilém:a II.
však ani ve snu nenapadlo ukončiti hrozné vraždění
a utrpení národů. V Čechách a na Moravě, v Polsku,
Srbsku a Rumunsku čekalo již na dozrání obili a jak
mile se ze všech obsaze�ých ze.mí sežene do vojen
ských skladišť, bude se opět válčiti vesele. To věděl
Vilém i slavné generality, německá a rakouská.
Čechy a Morava byly také obsazenými zeměmi. '
Zatím.· Po válce měly býti německými provinciemi
·pod vládou Vilémova vasala. Tak bylo napsáno v o
sudu národa českého, jejž na ·štěstí nepsala Prozře·telnost, nýbrž pyšná Germania.
.
Slibná úroda měla býti zachráněna pro hrdiny,
.kteří na· čtyřech bojištích světa dobývali slávu ně
meckému jm énu A aby snad úrodu nespotřebovali ti,
. :kteří orali, seli, sekali, vázáli a mlátili, dáno to vše
pod vojenský dozor. Každý měl vypočítáno, kolik má
oseto, kolik sklidí a kolik si z toho smí nechat. Aby
se obilí neztrácelo před sklizni, hlídali pole
vojáci,
·většinou méněschopní domobranci, před nimiž i zajíc
nerad utíkaL
Lovosice jsou posledním městem na levém břehu
·Labe, kam pronikla germanisace za vlády Habsburků
nad Cechy. Venkov ještě odolal náporu, město bylo
již národnostně smíšené. Pomocí průmyslu a němec
'kých janičárů Židů yeden útok na ryze české polab
.ské kraje. Před okolím Lovosickým se germanisace
musela zastaviti a Roudnice již zůstala úplně ušetřena
.německé . kultury.


'
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Okolí Lovosic je půvabné. Nevelikou labskou ro
vinu objímá věnec hor, jež za Lovosicemi již začínají
těsněji svírati hlavní řeku Čech. Tam již také germa
nisace sevřela český živel tak surově, že do převratu
bylo nebezpečno , česky tam promluviti a ještě dnes
se tam příliš málo česky mluví.
Lovosice byly tedy za války národnostním roz
hraním.
Končily tam obsazené Čechy a začínalo
Deutsch-Sudeten-Land. A tam si vyhledal útulek Bor
ský, když opustil Pardubice. Tam našel jednak za
městnání, jednak příjmy ogpovídající tehdejší době.
Poctivě -žíti nebylo možno. Zili ještě sice poctiví lidé,
avšak ti hynuli buď na vojně, nebo v kdminálech
anebo hladem. Kdo chtěl žíti, musel se přizpůsobiti
poměyům.
Síkovatel Borský se komandoval do Lovosic za
dozorce nad úrodou. To sice nic nevynášelo, ale chrá
nilo to před četníky. Aby také měl z čeho žíti, usta
novil se přehližitelem koni. Stačilo vyjíti si 11služebně11
jednou za čas k několika rolníkům, prohlédnouti koně
a' říci: Tak, tyto koně musí rukovat I
Koně sice nerukovali, ale narukovala bílá mouka,
máslo, vejce, slanina, drůbež a několik tisíc do kapsy.
Venkov byl tehdy zaplaven papírky, jež značily peníze.
Někde se nahromadilo papírků příliš mnoho a čím
jich bylo více, tím větší. mravní zkázu působily a srdce
lidská zatvrzovaly. Lidé, kteří dovedli keťase nějaké
tfže papfrků zbaviti, byli nutní, byli nezbytní k udržení
rovnováhy, jak ještě dále uvidíme.
Borský měl jeden byt v ·hostinci a druhý u jisté
vdovy po padlém vojínovi: Vydržoval v bídě posta
venou. vdovu a pomáhal i jiným, neb potravin měl
dost a piměz ještě více. S četuíky sedával v hostinci
a bavil se s nimi. Tři hvězdičky v zahrádce na límci
. konaly mu dobré služby, rovněž jeho silná postava,
neb bylo pravidlem, že nejsilnější poddůstojníci se
63
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váleli v zázemí. Nikomu nenap adlo , že takový parádni
poddůstojník by m o hl býti s běhe m a na dokumenty
se ho neptali. Zatím ovšem četníci v celém Rakousko
Uhersku hledali sběha a ute čen ce ze Špilberku.
Jedenkrát při " přehlídce " koní pravil Borskému
jeden rol ník :
- Ten vrah ·Borský se zde potlouká a n emoh o u
ho chytit. To je hrozné, člověk aby s� bál nejen
o majetek ; ale i o život. Onehdy jsem lotra potkal,
totiž. m ěl jsem ho po tk at , ale vyhnul jsem se mu.
Kdybych byl měl sebou pušku, byl bych ho beze
všeho zastřelil.
- A jak vypadá ten Borský -- otázal se sku
tečný Borský rolnfka.
- Hrozně I Chla p je to ohromný, ošklivý až hrůza
z n ěh o jde a děsný pohled má.
Borský se v du chu usmál a· řekl si: Počkej, já
ti dám poznat Borského.
- Tak vaše kóně musí rukovat I - prohlásil.
- Ale, p ane šikovateli, snad by se to dalo nějak
spravit - žebronil rolník.
- Nu, a co byste na to obětoval? Mouku máte?
- Ale, ano - něco by se dalo sehnat .- Nu, a kolik byste d al v korunách ?
- No, .. pět stovek by ch dal -:.
- S pěti stovkami by mne 11stárý'' vyhnal a dal
by nás zavřít oba. Chcete-Ji, dejte dva tisíce a mouku.
Rolník se sice ošÍval, ale dal dva tisíce i mouku
a ještě dovezl pana šikovatele na nádraží.
Kdo se uměl vpraviti dp pom ě rů , žil v těch do
bách lépe než před válkou. Borský se do nich vpraviti
musel, neb když utek l od -..:,ojska a chtěl žíti poe,:tivě,
byl zatčen a dopraven na Spilberk.
Jednou při " služební " obchůzce poli spatřil vojáka
natahovati krk za mezi. Který voják natahoval krk,
·
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jako to dělávají z aj í c i v osení , když se blíží člověk,
ten byl zcela určitě sběhem.
.
Borský zamířil k němu, voj ák se dal na útěk.
- Stůjte - zvolal Borský - mně neutečete!
Voják se zastavil, dočkal Borského a začal prositi pana šikovatele, aby ho nezatýkal, �e si jde domů
, pouze pro kus chleba. Byl to Němec.
Lžete l - pravil Borský. - Vy jste sběh, mne
neoklamete! - Němec 'přiznal, že je sběhem.
- Odkud jste?
- Z Duchcova.
- Jak se jmenujete 1
Sběh udal falešné jméno.
- Zase l žete. V Duchc ově takového jména není.
Muž viděl, že zapiráni n e pom ů že, řekl tedy pravdu.
- Váš otec je strojvůdcem?
-Ano.
- A vy jst e jediný syn, že ano?
-Ano.
Nyni se mu Borský přiznal, že je též sběhem a
nabídl mu, aby konal dohlížitelskou službu s nim.
Opatřil mu prádlo a lepší stejnokroj , a dal mu klič
od bytu u vdovy, aby se mohl i řádně vyspat. Dů
tklivě mu však připomím il, aby se tam ani nejmenší
věci nedotkl. Sběh chodil do bytu až po desáté ho
dině večer a vdov a o tom, n evě.děla.
Jednoho dne navštívil Borský jistého o bchodníka
a keťasa :s cígaretámi; obch od ní k . však nerad dáv ál
výpalné a vymlouval se, že cigaret nemá. Došlo k prudši
hádce, Bor ský mu otočil skřínku, v níž od zadní strany
byly též šupliky, plné různých druhů _kuřiva.
Druhého dne vracel se Borský z polní obchůzky
,
a spatřil před domem zmíněného obchodníka velk ý
dav lidí. Ze zvě dav o sti zašel tam též a seznal h ned ,
Bylo tam čet
• že se tam stalo něco ve lmi vážného.
nictvo a soudni k omise. Borský pozoroval, že očí
·
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všech se k němu nápadně obraceji a zejména četníci
na něho hledí jinak, než jindy. Otázal se četnického
strážmistra, co se stalo a ten pravil :
- Vy o tom nevíte ? Pan V. je zavražděni
A zase se podíval pronikavě na Bors kého
Soudní komise shledala, že o b c ho dn ík byl zaškr·
cen mužs ko u rukou, že b y lo v pok oji vš e přeházen o,
u zavražděného ·však nale�eno vice tisíc za ňadry.
Než-li přišel Borský, vyptávalo se četnict vo, zda-li
snad V. neměl nějakou rozepři s někým. Přihlásila
se jistá paní, která sdělila, že předešlého dne měl
prudký výstup ·se šikovatelem Borským.
Borský chtěl odejít, avšak strážmistr ho z adržel
a když se Borský ohlédl ke d veřím , spatřil, že jíž
jsou hlídány dvěma éetniky.
Komise našla na místě vraždy, kdež se dle všech
známek odeh r ál krutý zápas, medailonek s podobiznou
nějakého desátníka. Z přítomných nikdo ho neznal,
i ukázána fo tografie ob ča nům shr o mážděným před
domem, z nichž několik poznalo v ní milence jisté
válečné vdovy z e Žernose k.
Zavražděný byl totiž starý vilník , asi šedesátil et ý
a lákal k sobě
stále mladé ženy. Posledn.í ženou,
která s ním v domě byla, bylá právě ona v dova
.ze Žernosek, která tr) ěla též milostný pomě r s jakýmsi

<>loupí o p eníz e, což také provedla. - Soudní komise
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desátníkem,

Ihned uh án ěl automobil se soudní komisí a čet
nictvem do Žernosek. Borský byl vyzván, aby j el též,
pušku však mu četníci odebrali.
Bylo mu úzko, Věděl, že četnictvo ho má v po
dezření z vr a ždy a že jim už sotva unikne. Pak
ovšem vyjde hned na jevo deserce, Špilberk i Pardu
bice - a bude zle, velmi zle.
, Výslech vdovy Jrval krátce. Za dvacet m inut se
doznala ke všemu. J.e ji V. k sob ě lákal, že se smluvila
se svým milencem desátníkem, že dědka zaškrtí a

.

n
ji

*'

·

66

tedy špatně rozeznávala ženskou ruku od mužské.
Borskému spadl kámen se srdce a četnický stráž·
mistr sám byl tomu rád, že se mýlil Přes to však
Borský neměl jíž v Lovosicích klidu. Podobné zne
klidnění myslí předcházelo vždy, kdYž ho něco velmi
nepříjemného o čekáv alo
Rozhodl se, že odjede a oznámil to vdově. Rekl
jí, že se vrátí asi za dva dny a kdyby se po něm
někdo shán ěl, aby mu řekla, že odejel za aprovísací.
Po jeho odj ez du jeho k a mar ád, sběh z Duchcova,
vykradl hned pr vní noci celý byt, i povlaky s peřin
svlékl a odnesL Vdova ovšem u d ěl a l a ráno poplach
a četnictv o jalo se vyšetřovat. A zase teprve nyní je
napadlo sháněti se, kdo vl astně ten šikovatel Borský .
jest a ke kterému vojenském u tělesu patří. A ukázal o
se, že neni přihlášen nikde, že dohližitelem polí ho
neustanovil nikdo a rovně.ž
, ne přeblížitelem koní. A
p ánů m č et níkům se vy ía snílo v hlavách tak, že se
toho zhrozili. Viděli již, že s ob ávaným utečencem ze
Špilberku píli a hrávali v karty
Celé dvě noci seděl u vdovy jeden četník a druzi
byli u kryti za domem, Č etník ji nařídil, že musí Bor·
ského pustiť do domu, aniž by slovo k němu
promluvila� - Celé dva dny nesměla vyjíti z chalupy.
Třetího dne odpoledne vrátil se Borský s bafo·
chem pořádně napln ěným moukou a m áslem Již na
nádraží poznal z pohledů všech, kteří ho znali, že
n ě co nenf v pořádku.
Zrychlil kro k a vešel ke vdově, která ihned jala
se mu vypráv ětí, co se sběhlo a že jei četníci považuji
nej en za zlodě j e , ale také za jakéhosi vraha, jenž
utekl ze Šp ilbe rk u.
Borský oznámil vdově, kdo tam ještě spával a
pak za jeho nepřítomností byt jí vykradl, a měl se
rychle k. odchodu, neb mu z áležel o na tom, aby co

'

\.

67

,,

nejdříve byl pryč. A zase viděl p odivn é pohledy _lidí,
nahlížejících okny a dveřmi.
Aby se mohl podívati, co se děje za ním, upust il
kapesník a při s eh nutí pro -něj sp atřil, že četnický
strážmistr jede za ním na kole. Ihned vytušjJ, že jej
pronásleduje a ostatní četníci s vojáky spěchají asi pěšky.
Se silnice jd e v těch místech do sti prudký svah
k Labi. Borský již slyšel šustit kolo za sebou a již
byl strážmistr vedle něho. Byl n'ejvyšší čas jednati.
- leh habe die Ehre , Herr Wachtmeister pozdravil Borský, avšak v tom o kamžení, kdy stráž
mist r sundá val n ohu s pedálu, Borský do něho prudce
strčil a stráž mistr letěl í s kolem k Labi.

�

- ��&

·

A nyní pokud nohy a plíce stačily uháněl přes
Jak předvíd a l, objevilo se oka
mžitě vice četníků a vojáků a pálili za ním .,Včelky"
hvízdaly, avšak nezasáhla ho žádná.

lo uku a pole k lesu.

•

..

obklíčí les, to mohl vědětí zcela určitě. Aspoň
kdyby některá kule zasáhla mozek, míchu nebo srdce.
Pronásledovaný sběh, jenž u lidí nyní také byl
zlodě jem ukryl se v houštině a v y čkával noci. Začalo
pršet.
Mohlo býti ·asi deset hodin, když Borský se bral
opatrně ke kraji lesa stranou k Teplícúm. Věděl, že
do rána v lese vyčk ati nesmí.
Na straně, kde chtěl les opustit, jé dosti prudký,
kamenitý svah. Opatrně, aby ani kaménkem nepohnul,
bral se Borský neschůdnou strání. Dole b ěl aly se zdi
nějaké budovy. V tom uslyšel podezřelý zvuk, jakoby
někdo zavadil zbraní na příklad o pochvu, a hned
shlédl v křoví blýsknouti se dva bodáky.
- Pušky máte nabité? - otázal se ně mecky
tlumeným hlasem.
- Ano - zněla též tlumená odpověď.
- Tak tedy pozor! Tudy asi nejspíše půj de řekl � již se klídil z dosahu bodáků.
Cetníci považovali ho skutečně za nějakého velitele
vojska, jež mělo ob klíčený les, a nechali ho uniknout.
Borský poodešel výše k lesu, kdež bylo několik
b alvan ů. Sedl si za ně, opřel se o ně oběma nohama
-:- a již kameny letěly po strání dolti s pekelným
šramotem. A ten divý, zmatený útěk ozbrojenců, ob
klič uj ící ch les I Jen taková mela mohl a pomocí Bor
kému, že pronásledovatelům šťastně vyvázl.
A temná, deštivá noc ho milosrdně skryla.

" a

Sťast ně dorazil do lesa. Les je milosrdnější než
lidé. V les e i zvíř e najde úkryt před svým nepřítelem
- člověkem. Zejména v noci vědí lesní živočichové,
že budou míti p okoj od člověka a s e západem slunce
začíná jejich život. Zajíci a srnci opuštějí své úkryty
a jdou se podívat na volná prostranství. Je zajímavo
pozoroyati jejich bezstarostný rej, kdy neni viděti
člověka. Křepelky vesele prospěvují a koroptve se jím
ozývají. Jen když zahouká sova, utichnou a stra chují
se o svůj život, anebo když zaslechnou plíživý krok
pytlákův. Pytlák je i v noci jejich nepřítelem a u siluj e
o jejích život.
·

Borský měl v lidech horší nepřátele , než lesní
zvěř. Pytlák za j íčk a v nejhorším případě postřelí ale
pak ho ihned dorazí. Nechce ho mučiti, nepocifuje
z toho roz ko š, spíše odpor. Borského však budou
pou tati řetězy, bíti, mučiti hla d em a zkaženým vzdu
chem, · dopadnou-Ji ho. Že vyrukuje celá setnina vojska
68
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Borský věděl, že v tomto kraji zůstati nemůže
a točil se velikým obloukem ke Všetatům.
Zbytek noci po uniknutí z obklíčeného lesa přespal
ve stohu a ráno za stále trvajíciho deště vydal se na
málo příjemnou a stejně málo bezpečnou cestu.
Več.er dorazil do nějakého statku. Hospodáře tam
nebylo. Odešel na vojnu s první výzvou a již svého
domova nespatřil.
. Domácí lidé byli u večeře i hospodyně, dvě služky
a výrostek así šestnáctiletý.
Na jeho prosbu o nocleh svolila selka, aby pře
spal ve stáji. Pozvala ho k večeři a rozpovídala se
o svém muži, že je nezvěstriý, patrně asi mrtev. Kdyť
však selka odešla do komory, pošeptala služka Bor
skému, že paní lže, že její muž píše z ruského zajetí.
Asi k desáté· hodině poslala selka čeládku spát
a Borskému rozestlala postel ve světnici. Pak si sedla
k němu a - do rána jíž to jaksi uběhlo ,
Takové tehdy byly ženy, avšak muži na vojně
nebyli o nic lepší. Ovšem ne všichni, ani všechny ženy
Borský již jel vlakem· od Všetat k Nymburku a
přemýšlel, ke komu by se ve svém rodném městě
uchýlil. K sestře ne, k ostatním příbuzným také ne.
Vzpomněl si na svého spolužáka, jenž byl v r. 1915
odveden. Borský byl právě vyléčen ze zranění a cvičil
staré rekruty a o svého spolužáka se staral, aby měl
vojnu co nejlepší. Když pak odjížděli na ruské ho·
jiště, slíbil Borský jeho ženě že ho brzo pošle domů.
Člověk ten velkého zdraví neměl a nedošel ani

do bitevní čvá ry Dostal horečku a byl poslán do ne
mocníce v Rešov� a pak do Čech. K ženě a dětem
se však nevrátil, zemřel v nemocníci. O tom však
Borský nevěděl, ale ·domníval se, že jeho spolužák
je doma. Byl proto velmi nemile překvapen, když
naše] pouze vdovu a sirotky Nictnéně čeho hledal
u přítele, dostalo se mu od jeho ženy, Borský potře
boval útulek a tam ho našel.
Nynf zase byl dozorcem nad parními mlátičkami.
A zase se· ho nikdo. neptal po dokumentech a opět
pil a hrál v karty tjNa pražské" s četníky a z upáky
A o vdqvu i děti po svém příteli se staral velmi
pečlivě. Zíl zcela klidně, nikým neobtěžován a mohlo
to snad trvati do s ti dlouho, kdyby si to nebyl sám
zkazil.
Od vojáků, zejména od spolužáků doslechl stíž
ností na zupáka v Sokolovně. Byl to jeden z těch
dravců, kteří ožírali lid v zázemí a okrádali vojáky,
pomáhali jim na frontu, avšak sami se frontě vyhnuli.
Borský tyto mizery nenáviděL a umínil si, že zu
pákovi za to vynadá, což se také stalo při nejbliž
ším s etkání v hostinci. Zupák mu na domluvu drze
odpověděl a Borský ho plácL Po první ráně si ho
sebral s lavice a naložil mu ji ch, kolik dle jeho uznáni
felák zasluhovaL
Krátce na to sešel se na ulici s výpomocným
četníkem, který se mu hned svěřil, že hledají sběha
Borského a že mu již jsou na stopě. Je prý to ně
jaký povedený pták a přičítá se mu, že krade v mě
stě vykrmené husy, což asi nebude pravda, neboť
místní policie ho stopuje, on však nikdy v noci ne
vychází z domu. Krádeže provádí nepochybně nějaký
sócialísta, neboť husy se ztrácejí pouze velmi dobte
situovan}'m .lidem. Borský však může býti s ním ve
spojení, neb má stále mnoho peněz. Ani by nebyli
tušili, že se zdržuje v Nymburce, kdyby nebyl nedávno
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naprá sk al feJdweblovi ze Sokolovny. Ten udělal trestní
o zn ámení a nyní se ukázalo, že šikovatel Borský ne
ní nikde při hlášen. Tomu felákoví v ýpra sk sice ne
škodil - podotkl výpomocný četník - ale Bo rský
se tím p roz r adil .
Borský ještě vyzval četníka na sklenku vína a
večer šel k ná dr a ží s těžkou taškou. Ne, aby odejel
pryč, .ale aby pražským kef askám přinesl slíben é zboží.
Byl to jeho · jediný p řij em.
Cestou k n ád raží se střetl s četnický m stráž
mistrem, jenž od tašky nem ohl odtrhnout oči. Po krátké
výměně bezvýznamných slov pravil strážm istr:
- A já jse m zapomněl , jak zní vaše ctěné jméno,
p ane šikovateli?
- Růžička - odvětil Borsk ý.
- Ach, ano, Růžička, Nu, neb u du zdrž ov at, vš ak
si můžeme pohovořiti jindy.
�Třebas dnes večer "Na pražsk é ", je-li libo,
pane. strážmistře.
- Nu, a no, mohli bychom se sejíti. Nu dobře,
pane šikovateli. Má úcta I
Borský věděl, že v té uctivé posíci udržel četníka
jen jeho browning, ale neujel z Nymburka. Z m o cni la
se ho . pošetilá touh a provést něco četníkům, A šel
večer .,Na pražskou".
Několik hostů ho vyzývalo ke hře v karty, ale
on pravil:
- Ne sto jí to za t o, za chvíli pro mne přijdou
.,Poldové11• .
Hostě považovali to za žert a smáli. se, ale Borský pravil:
- Za chvíli nebude vám to k smíchu, neb já·
jsem sběhem, ale když si chcete n aposled se m nou
sehrát , budiž.
A za chvíli jíž to bylo. Ptišel nejdříve spráskaný
zupák a hned zmizeL Pak přišli tři četnici;
·

·

·

·
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- Ve jménu zákona· vás vyzývám, pane Borský,

abyste se legitimoval - spusti l strážmistr.

·

4�

.:_ Nepotřebuji legitimace - já jse m sběh - od·
:pověděl Borský a hrál v ka rty dáL
- Tedy vás ve jménu záko na v yzývám, ab y ste
,šel s námi.
- Možná, že poslechnu, ale až dohraji.
Četníci se rozestoupili kolem něho s připravenými
puškami. Borský dohrál a podíval se na ně opovržlivě.
- Pane Borský, ně ja k � hloupostí by zde nebyly
na místě! - upozorňoval ho strážmistr.
- Tedy jich nedělejte! - o d sekl Borský.
- Chcete tedy jíti po dobrém nebo ne?
- Až dopíjí - odvětil Borský s takovým klidem,
j akoby se jednalo o hru. Pak vstal a řekl:
Tak tedy jdeme, ale ať vás nenapadne dávati mi
·pouta, to by mohla ta legrace skončiti špatně I
Došli na strážníci a četnický strážmistr chtěl
.započíti výslech:
- Tedy vy jste s běhe m.
To jsem yám již řekli
- A utekl- jste ze Spilberku
- Do t oho vám nic není!
- O, je n;im do toho ; my musíme v�dět, kam
. vás máme zase dopravit.
- Opakuji vám, že vám do toho zc ela nic není I
Vy jste chytili sb ěha a toho můžete dopraviti jen
k pluku. A můj pluk je v Mladé Bole slavi, to bys te
.mohli vědět.
Strážmistr se po těchto s love ch Borského zarazil,
ale pak ,začal opět:
- Rekněte mi, odkud jste bral tolik p en ě z ?
- Přivezl jsem si je z fronty - a jestli chcete
vědět, jak se tam peníze vyd ělávají, jen tam jdě te I
Bor ský očekával, že ho zavřou do městské vězni ce
.a že jím ji do rána ro zbourá a ut e če ....Oni ho však
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strčili do malého výklenku na strážníci a zavřeli za..
nírn okované dveře. A policajti s j edním četníkem zůstali

do rána u dveří.
Když se Borský octl druhého dne v moci vojáků·
a profousů v k as árnách třicátého šestého pluku v
Mladé Bo le slavi, dostal četnický strážmistr ku ráž .
a dělal hrdinu. Do té doby jednal s Botským šetrně
a strachu měl více než dost. Nynf se vychloubal , že
,
jemu ani takový povedený ptáček neuteče.
Než-H ZURák - profous odvedl Borsk ého do cely,
otáza l se strážmistra, jest-li ho dobře prohled a l .
- Ani nitky u sebe nemá - prohlásil četník.
- To víte, s takovými chlapíky já již to umím I
V duchu myslil jen na vyznamenáni á povýšení.
On přece lapil lotra, který v Lov osicích utekl všem·
četníkům a kompapii vojska!
Mladoboleslavská kasárna stojí na- kopci. Je to
b ývalý zámek a přístup k nim jest jen s jedné ·strany.
B o rský v nich prodělával vý cvik jako nováček a vy
znal se tam dobře.
Okno jeho cely' bylo nad strmou skálou. Na stráži
stál starý' d o mobranec, na němž bylo vid ět , že má
z Borského nehorázný strach. Borský na něho volal
okénkem ve dveřích:
- Poslechni, ty staré ucho, dej mi sem zápalky,
ať si mohu zakouřiti I
Muž na stráži n�odpovídal a klidil se od dveří dál,
No, slyšíš nebo ne? Nepodáš-li mi záp alky,.
zabiju tě jako štěně I Já jich už odpravil víc, také·
tobě zakroutím krkem!
,
Domobranec přistoupil blíže a pravil:
- Prosím tě, dej mi pokoj l Já mám doma pět
dětí a já se mohu dát k vůli tobě zastřelit?
A ihn e d se zase klidil ode dveří, o což se právě
Borskému jednalo. Oka mžitě vytáhl z kožen é kamaše;
ostrou ocel a začal dobývati mříž ze zdi.
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V krátké chvilce dolní strana byla uvolněna. Stejně·
kva pn ě rozřezal slamník a p ok rývk u, sple tl provaz a
zavěsil ho. Veškerou sílou o.dtáhl mříž, pak se do ní
opřel lopatkami a vyvrátil ji tak, že mohl volně pro 
lézt. A již byl v otvoru, ale tu si vzpomněl, že zupák,
jenž ho zavíral, je také hodná bestie. Vrátil se te dy
a kouskem olova napsal na zeď:
- Kdyby se ten blbý zupák byl ke mně sehnul,
byl by si o ten dlouhý n ůž vypichl oko.
Pak se spu stil po provaze dolů. Ucítiv, že provaz.
povoluje, skočil s výše asi sedmi metrů na zem, kdež. ·
si o kamení zranil ruce a krvácel.
Dlouho jej pak hledali se p sem v křovinách pod
kasárn ami , domnívajíce se, Ž€' je zabitý. On vša k byL
nazpět v Nymburce dříve než četníci.
V no ci se postav il s karabinou pod okno bytu
četnického strážmistra a zazvonil na něho. Strážmistr
otevřel o�enici a Borský zvolal.
- Tak, pane hrdino, Borský je zde - můžeme·
se vyrovnat I
Měl v úmyslu četníka poznamenat, ten však takov ou
rychlostí přirazil okenici, že Borský se musel zasmát.
A hned si vzpomněl, že četník má ženu a tři děti a
okamžitě se vzdal úmyslu střeliti po něm.
Sběh Borský byl opět na svobodě, avšak zupák z mla
doboleslavských kasár en putoval na pevnost terezínskou
A tak obávaný sběh Borský zbavil vojáky opět jednoho
•

t '

•.

lotra.
Čtvrtého dne vrátil se Borský do Mladé Boleslaví
a obešel si kasárna, v nichž byl n�celé dv ě hodiny
uvězněn.
Provaz dosud visel z okna a jakýsi pán se tam dívaL
- Dovolte, pane, co tam znamen á ten prov az 
otázal se Borský neznámého.
- Ale - odpovídal pán - to po něm utekl
z' basy jakýsi vrah, který již byl zavřen na Špilberku �
\
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Má p rý již za sebou mnoho loupeží a vražd, ale u
:pláchl jim opět. Nu což, ať ji m vynutí j eště trochu
-potu a strachu. Mají z něj strach nehorázný; Však
to
také musí býti pálený chlapik! Hleďte , odkud on uteče
I
A což tohle, ale ze Špilberku utéci, to' snad nedoká·
.zal ještě nikdo l
- Čertův chlap - pozname n a l Borský, jen aby
·něco řekl. Sám byl nejvíce spoko jen s útěkem,. vraha"
,
Obrátil se od kasáre n a nová star o st mu nastal
a:
Kde najití nový útulek před slídivými zraky četníků
?
.Sedmnáctý rok blížil se již ke ko nci , konec války však
.zdál se dosud nedohledný.

PO DRUHÉ V PARDUBICÍCH.
Táhlo ho tam hlavn ě velké nádraží, jež posky
tovalo obživu člověku, který poctivě žití nesměl. Jak
by byl začal někde pracovat, již by ho měli. Olupo
vat lidi na cestách a v příbytcích nechtěl, zbývalo
tedy jen nádraží. Z to ho měl škodu pouze mizerný,
loupežnický stát r akouský,. jenž olupoval svobodné
národy o samostatnost, lid o m a jetek a svo bodu a
lepší lidí o život.

�

Borský se ubyto v al v hotelu "Libuše" a "ko
mandoval" se do karanteny. A opět musel začínati
znovu, neb po útěku neměl ničeho, než v čem utekl
z vězení.
Byl již podzim r. 1917. Bída v městech byla_
hrozná, po venkově chodila již celá procesí s baťochy..
Lidé nabízeli za pár brambor ů oblek se sebe a lec·
kde ho museli svléknout i když nechtěli. Majetní lidé
byli papírky již p řecpání.
Borský jel je dnou vlakem. V kupé seděla slušná.
mladá paní a hleděla smutně oknem do kraje. Přišel.
kondukter, povšiml si jí a pravil:
- A což tato mladá paní - proč je tak smutná?·
Parti vstoupily slzy do oči a odvětila:
- Jak nemám býti smutna ? Podfveíte se: to to
mi zůstalo a toto si vezu za své poslední slušnější šaty! Rozepjala pl ášf a ukázalo se , že měla na sobě mimo
plášt pouze košili a spodrií· sukní. V b afoch u měla asi
čtyři či pět kilogramů bramborů.

/
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- Bestie I zasyčel Borský a myslil si:
dravci, na vás si ještě shl ad í m žáhu I
·
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Počkejte,.

Bestie lidská byla puštěna se řetězu a bylo ne
jen těžko, nýbr ž í hnusno žíti.
Do Pardubic přišla vojen ská policie a byt v ho
telu stal se pro sběha málo bezpečným, neb policie každou
-chvíli prohledávala hotely. Bylo nutno ohlédnouti se po
bytu soukromém a opět do osudu Borského zasáhla žena.
Když jednou se blížil k nádraží, vykřikli výros tci,
kteří byli na krád eží uhlí :
Šikovatel jde I - a dali se na útěk.
- Jak se vás ti_ kluci boji, pane šikovate1í
:pravila jedn a z blíže stojících paní.
- Nu, mne by se nemuseli příliš báti - usmál se
Borský. -.Trochu toho uhlí bych jím vžd ycky dopřál.
- Vy by dlít e v karanténě, pane šikovateli -otázala se m ladá, silná paní.
- Ano -- odvětil Borský .
- Ale tam to musí te mít špatné, ne ?
- Inu, co dělat. Raději bych měl soukr omý hyt,
-avšak jak ho .najíti, když zde člověk je neznámý - Ale, byt byste dostal snadno. Mohl byste by·dleti třeba u mne, anebo z de u p aní N., ta má veliký
:byt. Pravda, paní N.?
Druhá- paní ochotně nabídla Borskému pokoj a
· požádala ho, aby ·se k ní ihned odstěhov al.
Borskému se líbil nádherně zařízený byt, ale nikoliv
-dum, který byl na příliš živém místě , Nabídku však přijal
a záhy z pom ě r ů domácí paní k nájemníkovi vyvinul se
-_ pomě r milostný. Intimnějších styků však se Borský vystři
h al . Tento "zločinec", po němž páslo spou sta č etníku a
-pronásledovaly ho celé setniny vojska, pro něj ž světská
- sprav edl nost měla jen okovy , žalář, mučírnu a nakonec
,provaz, ten se před vdovou vymlouval na své Zranění. Vě
děl, že každé h o diny může býti zatčen a že by pak s ním
byla zničena i žen a , která ho šíleně mílovala. Umínil si, že se
zdrží a vydržel. Žil s ní klidně a spokojeně jako kdysi
:s Mařenk ou. Měl j en j edin ou touhu, aby jíž čert své
78

-dílo odvolal se z�mě, aby byl konéc války a on
přest a l býti psancem. Že to Rakousko s Něme ckem
již nevyhraje, věděl k a ždý soudnější člověk a p řáním
všech bylo: Konec již, konec! Pak by byl s radostí
řekl : l\1.á drahá, jsem úplně zdráv a js em tvůj. N ebyly
to s1ce ony city, které měl kdysi k Aničce, ke své
první lásce, ale přecé mu byla ona paní sympatickou
-a nikoliv z cela lhostejnon. V knize osudu však bylo
napsáno jinak.
Jistá paní ze sousedství, jež měla muže na bojišti,
zvala několikrát k sobě Borskéhoy on však odmítl. Po
-posledním marném pokuse dostati ho do svého bytu,
zlý oheň kmitl ji v očích a prohodila několik jedova
tých slov, jimiž se dotkla Borského i p aní, u níž byl
na bytu. A ihne d šla na místní velitelství a udala, že
šikovatel Rúžička - tak se B orský nyní nazýval místo služby baví se jen s paní N., kdežt o muži mno
hem starší a slabší musí býti na frontě. Poukázala
hned na své ho muže, ač z mije byla ráda, že je na
bojišti a nepochybně toužebně očekávala zprávu, že
ho již není . A zase nastal shon po jakémsi šikovateli
a o pět se ukázalo, že velitelství žádného vojenského
-tělesa ho nezná a zapsán n ikde nenf.
Bylo to v únoru 1918 a byl smutný, zamračený
a blátivý den. Borského zase přepadla duševní stí·
sněnost, jakou míval vždy, když mu hrozilo nebezpečí.
Jeho milá v yzvídala na ně m, co že mu schází a proč

je smuten.
- Nic to není - pravíl . - Trochu hlava bolí,
ale půjdu do služby.
Paní N. ne věděla, že je sběhe m a věřila, že koná
službu na nádraži.
Borský ode j el do Koštěnic, kdež se dříve seznámil
s jistou ro di n ou a kamž zajížděl často. Stísněná ná
·
lada a jaký si strach ho však neopustil ani tam a ve čer
.se rozhodl, že pojede zpět do Pardubic.
·
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- Něco se tam a si děje a mflsím zvěděti co to
je - pravil sám sobě,
Z vlaku vystoupil před nádražím, jeH nákl adním
vlakem a k bytu se blížil Zelenou branou. Napfal
tentokrát všechnu svou ostražitost a když přicházel
ke svému obydlí, spatřil, že na protější straně ulice
za smrčkem se blý skají dvě bodla .
Obrátil se zpět do st ar ého měst a a tam odřezal
s límce šikovatelský odzn ak a vrátil se k Zelené bráně.
Vyčkal na větší hlou ček lidí a s nimi přešel kolem
domu v němž bydlel. Četníci za smrčkem natahovali krky
a jiní čtyři chodili dva .a dva po chodníku sem a tam.
Borský se procházel s ohrnutým límcem stále při
. větších hloučcích lidu a snažil se zachytit, co četníci
hovoří. To se mu také 7:dařilo. Čtyři četníci, chodící
po chodníku, setkali se před bytem a je den pravil:
- To již asi nepřijel a zde se ho sotva dočkáme.
Jiný odpověděl:
- - .Nu což, ti dva ať zde dávají p oz or dále a my
·

půjdeme.

Ozvalo se zapísknutí a dva četníci vylezli z úkrytu.
tlumen ém hovoru čtyři odešli k nádraží,
dva pak, kteří byli dříve ukryti, začali se procházeti ulicí.
- Do toho domu musím se j eště jednou dostat
za každou cenu ---:- umínil si Borský a jakmile četnící
poodešii dál, odemkl dv�ře a zmizel za. nimi. Nejdříve
prohledal dvůr, tam však nebylo nic podezřelého. Vyšel
nahoru a zazvonil v prvnim p oschodí. .
Přišel mu otevřiti jakýsi student a p:ravil:
- Milostpaní odešla na nádraží a vzka zuje vám,
abyste na ní počkal, že se brzo vráti. Hledali vás zde
četníci1 že prý jste sběhem a vrahem. Přijdou opět a mi
lostp aní prosí, abyste zůstal doma a qmyl jim vysvětlil.
- Vyřjd'te paní - pravil B or s ký - ·že ji·
prosím, aby ze zadního pokoje mi spustila d olů my
sliv ecký oblek a klobouk, budu tam č_ekat. S Bohem!

Po krátkém

·
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Za do movní mi dveřmi n aslouchal Borský, až pře
šly dva páry četnických bot. Pak proklouzl dveřmi
na ulici a pr och ázel se tímže způsobem jako dříve.
Asi k jedenácté hodině v noci chtěl se vplésti
zase do v ě tšiho hloučku lidí, když v tom jedna zaha
lená dáma zvolá :
- Ježíš Marjá, Lojzičku, pojď ihned se mnou
domů a vysvětli to těm - Borský musel ji stisknout ústa, aby jí nevylítlo
. ještě slůvko: 11četnikům", Byli jen několik kroků před
nimi a již se ohlíželi. Š těstí, že byli ve větsf skupině
lidi. Borský od vedl vdovu za město, aby jf m ohl říci,
co s nim je. Ona však mu padla kolem krku a ne
chtěla se ho pustit. Nejdříve chtěla jíti k místnímu
veliteli vojska a zaplatit cokoliv, uprositi ho, aby Bor
ského nez atýkali. Sotva jf vymluvil tento nesmysl, při
padla na jiný:· utikati s ním.
- Uvaž jen - domlouval jí Borský - že do
dvaceti čtyř hodi n by nás měli, kdybychom utíkali
spolu a pak jsme zničeni oba. Mne samot11 é ho budou
těžko chytat a když i mne dop adnou, neočekává mne
nic více, než mne .čekalo již před rokem. Není však
vyl oučeno , že ,jim unknu. Já jsem propadl smrti již
dávno, zachraň se tedy aspoň ty. A bude-li štěstí
na mé straně a vezme-li jednou čert prokletou válku,
pak se můžeme sejíti - já tě j istě najdu. Jak by jsi se vrhla v dobrodružstv í i ty, jest všemu konec.
Dalo mu to dosti práce, než přiměl paní k od
chodu . Dopro vodil ji z ase k Zelené bráně a chtěl
e opustit město, v tom mu však napadlo, aby se
vrátil a podí val se, nebude-li .míti nějaký výstup s čet
níky. A byl hotov obětovati se, kdyby ji chtěli zatknoutí.
Četnid ji skutečně u domovních dveří zastavili,
..- Kde jste byla, paní?
- Na n ád raží .
i

J. LeU k: .USTVÁN".
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- Ale vždyť jdete s opačné str any - Je s n ad již zakázána i procházka měste m ? rozkřikla se hněvivě p a ní .
- To ne, ale řekněte nám, proč jste tak up l a k aná.
- Měla přije ti sedrat''avšak nepři j ela . Jistě se
u rodičů přihodilo něco 'zlého a proto j se m plakala.Nyní si v šak vyprošuji, abyste tune déle neobtěžovali,
s ice si p ůj du stěžovat I
Dr ž.ela se dobře- pravil si Borský. - Ubohá
ženská, jak se do m ne zamilovala! Škoda jí, Byl by
s ní krásný život, kdyby bestie dravé a žravé ukon 
čily již jednou banditské vraždění. - Ach Bože vzdychl si - je-li pak pro m ne již v ůbe c života?
Vzteklému psu je lépe na světě, než mně. Odstřelí
ho. a jest konec. A já bych se odstřelení nebál. ale
ta muka, ta strašná muka, jež mne ček ají I - A což
- abych tomu udělal sám konec ? --., Ale ne! Raději
zničím d říve některou tu bestii! Pro nic za nic mne
štvou, jen že jsem dále nechtěl vraždit lidi na rozkaz
pacholk ů, hovících si u plných stolů . Ať mají příčinu
mne pronásled ovat I Budu vraždit tu bandu mizernou,

hyl na dv or-e statku velmi zlý pes, který by jistě včas

Přišel za nádraží a zastavil se. - Nynf kam?tázal se sám sebe. - Z pardubického okolí musím
zmizet, zde budou slídit rakouští psí. Ano, nyní pryč
odtud, avšak dříve si zajedu do Koštěníc pro vysoké
boty. V té zátopě bláta budou mi dobré.
Za tma vé noci vyskočil na nákladní vlak vyjíž dějící
z nádraží k Dašicům a čas ně ráno byl u svých z ná
mých v Koštěnících.
Boty nebyly podraženy a švec nebyl doma. Borský
tam byl j ako na žhavé plotně a byl by odešel i bez
bot, kdyby stále ho neb yli zdržovali.
Tak nadešel osudný večer. Borský s eděl na po�
hovce vysvle čen a bos, Pomýšlel na to, ž.e v noci, nebo
časně ráno uteče. Přepadení se nyní přiliš neobáv al,

upozornil na blížící se četníky.
V tom zaklepáno na dveře a Borský sebou mimo·
děk škubl.
Vstoupil obecní strážník Mrskl očima po Borském
a oz namoval hospodyni, že ráno má přijíti na ob ecní
Úřad. A odešel pr yč .
.,
Borského znepokojil ten úsečný pohled strážníkův
a začal se ihned obouvat. Měl teprv e jednu botu na
noz�, kdy ž se prudce rozlétly dveře a do kuchy ně
vrazil nadporučík s napřaženou rukou, v níž třímal
armádní revolver a s ním četa vojáků s nasazenými
bodly, mířícími na prsa Borského.
- Ruce vzhůru nebo střelím I - zařval nadpo
r učík. příslušník. rasy, jež přála Němcum a chtěla
Rakousku vyhráti válku v l.sancelářích, nemocnicfch a
skladištích. V záze m í byli Zidé neobyčejnými hrdiny
a běda zajatým Rusům, když se jim ranění a bez
branní dostali do mocí. Běda českým voj ákům i když
měli smrt na jazyku a hlásili se nemocnými! Ži d ovští
oberarzté chtěli, aby vyhrálo Rakousko.
Borskénm se zase stalo totéž, co jíž poznal ně
kolikrát. Přál si smrti, ale jak ji měl před očima, po
-cítil nezkrotnou ·touhu žíti. Žíti jakkoliv, jen ne vrh
nouti se sm rti vstříc. Jediný p ohyb rukou nebo tělem
stačil, aby mu několik kuli provrtalo prsa. Dal se
však svázati ř e tě zy na rukou i nohou a pak ho ještě
zvláštním řetězem obtočili a jako nebezpečného dravce
. svázali. Proč? Dosud stále jen proto, že nechtěl vraždit
na rozkaz různých zhýralců.
Tentokrát zradil Borského i pes, na jehož ostra
žitost spoléhaL Nebyl to v šak pes, byl to jiný tvor.
Byl to zase člověk z české krve, obecní strážník,
jenž psa dříve odvedl. Pes by n ebyl rakouské dravé
bestii prokázal služby, jaké jí prokazovali mnozí čeští
lidé. Pes není člověk
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VĚZENÍ ULÁNSKÝCH KASÁREN.

Z D aš ic zatelefonováno do Pardubic a vyslána
byla pro transport zatčeného sběha lokomotiva sedvěma vagony.
.
V Pard ubicích ho zatáhli do ulánských kasáren
a začal výslech, jemuž byl přítom e n vedle oberlieute-·
nanta Raubitschkataké jeden český člověk: strážmistr
městské policejni stráže, veliký :a silný muž, bývalý

·

"

rakouský četník.
- Jak se jmenujete a kam patříte ?
Borský udal falešné jméno i pluk.
- Není to pravda, vy jste Borský, patříte k 36.
pluku a jste sběhem I
Borského totiž pozna! jeden trubač, opět Čec�
bylo tedy zapírání marné. Rekl tedy :
-·Když tO víte, jsem tedy sběh a j me nují se

·

·

Alois Borský .
- Kam patříte?
- Na Špilb erk.
- Aá - to jsme tedy chytili pěkného ptáčka t
- A co jste dělal? Kradl, co?
- Ano, kradl jse m.
-A vraždili
- Ano. vraždiL
- Kolík jste spáchal vražd?
- Nevim, ale bylo jich vice, Nejdříve mi za to dali
,
těchto sedm medalíí a pak mne zavřeli na Š pil berk
městský
oficíra
oslovil
enant
- Pane oberlieut
strážmistr - já bych sebou tak j ednati nenechall Dal
bych mu tako vou, až by mu přešla chuť dělat si
z někoho blázna!
.
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- Tedy tu ženskou jste zabil - pokračoval
nadporučík
Borský se podíval udiVeně. Co to mají zase s vraž
dou a co to bylo za ženskou? Prvně jsem zde měl
ukrást vojenskou pokladnu, nyní zase mi strkají na
1
krk vraždu U vyslýchajících to dělalo dojem, že Borský se
rozmýšlí, má�li se p řizn ati k vraždě a nadporučík se
tázal po druhé:
- Tak j ste ji zabil?
- Ano, zabil jsem ji.
- Kolik jste tam ukradl?
- Nevim, nepočítal jsem to.
- Strašný pado uch l - vykřikl strážmistr.
Řemeny s něho dřit za živ a I
- A$i šest set kor un jste tam uloupil, pravda
- pokračoval n ad p or u čí k ve vý sl e chu.
- Dostl- zvolal Borský. - Nemám s vámi co
mluvit. Řekl jsem vám, kam patřím a nyni mí dejte
pokoj .
- To víme, kam p atří te , a zase se tam dostanet e,
avšak hned to nebude. Zatím se musí vyšetřiti všechny
podrobnosti vrqždy v Jesni čankách - řekl nadporučík
a obrátil se k strážmistrovi: - Zítra to budete mft
vyšetřeno, pravda?
- Ano, pane nadporučíku, zítra budeme vědět
vše. Ale že vrahem je tenfo lotr, o tom jíž ne ní nej
menší pochybnosti - tvrdil městský strážmistr.
Odvedli ho do cely a chtěli odejíti. Borský na
ně z volal:
- Neznáte předpisy? Nyni jsem v žaláři, tak
pouta dolů I
- Pouta ti zůstanou, mizero - odvětil zupák
a dodal : - Těš se, do rána ti skřehnou p azoury I
Okno. tam bylo rozbité, v kamnech netopili a zima
byla hrozná. Borský se nemqhl pohnout a plášf mu ode-
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jmuli. T ak tam ležel dva 1dny, mučen okovy a zimou�
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Teprve po dvou dne ch mu uvolnili ruce.
Před zatčenim Borského stala se v Je sničankách
u Pardubi c loupežná vražda, která byla přičtena' Bor
skému. Byla tam zavražděna. stařena a oloupena o
peníze. Z atím, co komise hledala stopy krve na plášti
Borského, nalezeny byly zakrvácené věci jinde. Na
šla je pra.dlena v prádle, které obdržela od jedne
ošetřovatelky ve vojenské nemocníci. A ony zakrvá-·
cené manžety a rukávy košile patřily muži. A celý
ten příběh, podobný na vlas mnoha jiným v těch do
bách , byl takov ý :
Ošetřovatelka měla milence, če taře , jednoročního
dobrovolníka. Která pak ošetřovatelka neměla za války
několik milenců 7
Ve vojenských nemocnicích byl 11lásky čas 11 po
celé, čtyři roky, Bylo milováni, byly chvíl e rozkoše a
bylo rozhazování peněz. A když peníze došly, bylo
třeba opatřiti jiné, Kdo byl u nějakého koryta nebo
majetku, šlo to lehce, někdo si je musel dobývat .
pracněji. Také čet ař z řad studované inteligence ne
měl snadnou prád, když si chtěl opatřítí peníze na
další hýřeni. Na bojištích hynuli lidé hladem, vysíle- .
ním a hromadným zabíjením, v zázemi museli vojád
také·. něco dělat. Byly zde opustěné milenky, ženy
vdané i ovdovělé a bylo tfeba se jich ujmout. Někdy
to penize vynášelo, někdy ne. Četař v. pardubické
nemocníci na lásku doplácel, ale za to jeho milenka.
mu poradil a , kterou stařenu by mohl podřezat a vzíti
jí peníze.
Chuděra měla syna na vojně a myslila skutečně,.
že s e vrací domů, když v no d někdo zavolal: Otevři,.
ruaminko! - Chtěla ho obejmout, netušíc, že před ní
.
stojí vrah
Co na tom, zabije-li jednú starou ženu a vezme
jí peníze? Mladou za ně obveselí - ostatně - vždyi
·

•

,
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vraždí a krade celá Evropa. Vždyť to ve čtvrtéru roce
války vyhlíželo, jako by o nic jiného neběželo, než
aby se vyvraždil· a vyloupil celý svět. Kdo nekradl
a n ekefasil , měl jedinou vyhlídk u : zemříti co nejdříve ,
hlad em.
Válka je zlem, o tom není' sporu, avš a k spor
možno vésti o to, co · vl a stně je nejhorším zlem ve
válce. Kule, šrapnely, granáty, miny, otravné plyny?
Ne I Tyto věcí nejméně zla a utrpení způsobily. Roz
poutaná lidská bestíe však, jež nach ázela rozkoš v t ý
rání a m u čení vojáků i nevojáků, ne.omezená chamti
vost a morální r ozvrat, umrtvení všech lidských citů,
to byly nejhorší důsledky války. A j ej ich účínky ne
z ahojí se tak brzo a · tak lehce, jako rány ·střelné,
sečné i tržné.
Skutečný vrah stařeny, ač zmizel z Pardubic, byl
dopaden brzo a zavřen v ulánských kasárnách v cele
naproti věz en í Borského. Borsk ý však o tom nevěděl.
On měl samovazbu, · vrah .ne. A dobrák Borský c htěl
ještě pomoci· všem k útěku z oné cely, také by to
byl provedl. k dyby ho nebyl v p oslední m okamžiku
zra dil - vrah stařeny v Jesní čankách,
Borský již pracoval řadu dní. Útěk tam ne byl
možný jinu dy než výklenkem, v něm ž byla li tá kamna,
v ždy jedna pro dvě cely. Kamna objímal aspoň pět
milimetrů silný plech, zanýtovaný v silném rámu, který
byl zázděný tak, že nebylo možno s ním pohnouti
bez rozbourá í zdí. Bylo třeba plech vyrvati z rámu,
:?
ulámati des et milimetrů silné nýty. Kdyby byl měl
Borský svou ocel, byla práce mnohem snazší, zde
však m�l .. jedině své ruce, Odhodlání k útěku s e ne
vzdal. .Hýbal tak dlouho plechem, až povolil ieden
nýt. Ostatní pak šly jeden za druhým snadněji. Potom
ne bez námahy rozebral litinová kamna, ta však měla
z cho dby též plec hový pancíř, v němž byl otvor pro
ústa ohniště. Borský pouhýma rukama lámal plech
87
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po kuse. Nejhorši práce byla, než-li plech dostal trh
linu, pak již to šlo, ovšem s vyrialoženim vš ech sil.
Neměl již .mnoho práce před sebou. Ještě k us
plechu bylo třeba vylomiti, aby se m ohl protáhnouti
do chodby . Tam chtěl vyčkati v prvpJm výklenku a
až ráno půjdou ·rozdávat s nída ni a otevrou dvéře
chodby, hodlal prchnouti ven a přes cvičišt ě a p ře s
plot ·pryč. U dveří z venku sice stál na stráži voják,
ale Borský věděl, že by to bylo dílem jedné vteřiny
mrštit jím o zem').
Těšil se již na čerstvý vzduch a svobod u psance
a my slil i na jiné. Oznámil vězňům· v prot ější cele,
že ráno uteče, ale hodí jim� následující no ci oknem
pilník, ab y mohli přepjJovat mříž a utéci též.
V oné cele bylo asi sedmnáct vě.zňů a mezi nimi
vrah stařeny z Jesničánek, o čemž Borský neměl tušeni.
Večer dal se opět do práce, aby do rána byl
otvor v pl echu dosti veliký. N ebyl o již mnoho času
nazbyt, neb věděl, že ho tam mohou nechati nejdéle
tři týdny a tato dob a blfž il a se již ke konci. Potom
by byla smutná cesta v okovech ni'l hrozný Špil berk .
Vězeň byl z prác e brzo vyrušen. Zarachotily
klíče v zámcí ch u dv eří do chodby,
- Snad jdou již pro mne l - projel o hlavou
Borskému. S nesmírným n apětím očekával, v kterých
dv eřích zarachotí klíč. Šlí však do protější cely a od
vedli někoho, kdo se jíž jeho pilníku nedočkat Borský
nemohl vědět, že to odvádějí vraha stařeny na pevnost
terezínskou.
Když vše umlklo, chtěl pokračovati v práci, avšak
- co to? - Po dvoře dupot mnoha Jidi
skřipání
zámků u dveři do ch o dby ,..- dupot žene se dál a
zastaví se u dveří jeho cely. Pak zaskřipání klíčů ve
třech zámcích a ticho ...
pomyslil si Borský - jsem zrazen I
- Je zle
A za dveřmi ozval se hlas zupákův :
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- No tak to otevřte, b ab y !
Zase okamžik. nic. Pak někdo bodlem nasazeným
·na pušce otevřel dveře a obje vil o se mnoho bodáků,
n amířených proti němu. Jeden muž držel jím svítilnu
nad hlavami a docela v zadu t římal zupák vzhůru
revolver. A vybízel druh é:
- No, tak ku předu, baby ! Tak ho ted y spoutejt� I
Borský tehdy skutečně divě svítil očima. Byl
v prvním okamžiku odhodlán vrhnouti se na některého
vo j áka, mžikem mu vyrvati pušku a bíti se na život
.a na sm rt Proto na v y bíz ení zupákovo vykřikl:
- Komu je život drahý, zpátky I
Ač již mu bylo vše lhostejno a ačkoliv si umiňoval,
že nebude bráti žád ných ohledů a vraždit každého,
. kdo se mu postaví v cestu, zase nemohl se od hodlati
k vraždě. Opět nějaký vnitřnf hlas ho zdržoval od
-rázného čínu a když vojáci ho začali prosit, aby na
:hlédl, že oni za to nemohou a život je jim dražší
.ne ž jemu, neh mají ženy a děti, změkl Borský úplně
a dal se svázat řetězy.
'A nyní př ichvá tal také zá,zemní hrdina ober1ieute. nant Raubítschek. Nařídil svá zati mu ruce na zad,
·nohy silně stáhnout nad ko tníky a k ol em těla ještě
zvláštní řetěz. Na to jej hodili do jiné cely na zem a
�hrdina Raubitschek nad ním měl chrabrou řeč:
- Ty bestie lotrovská, mizerná, ty vrahu, ty mi
·neutečeš I Mně ještě nikdo neutekl, také neutečeš ty I
- a při tom se sehnul k Borskému, aby se pokochal
pohledem, jak mu otékají spouta né nohy a jak se
články řetězů zařezávají do těla, jak tlačí do kostí.
A Borský využil toho okamžiku a naplil mu do obličeje.
Hrdina Raubitschek za to dvakrát kopl do břicha
. spoutan ého sb ěha .
Borskému bylo těžko snésti chvástání záze m níh o
reka, jenž bojoval na pardubickém nádraží. Nebý ti
.. zrady vrahovy, hyl by jim utekl všem a kdyby v Par-
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dubicích byli s amí hrdinové, jakým byl Raubítschek�
byl by je naházel do Labe všechn)'.
Nyní mu nastala muka horší než špilberská. V ta
kovém hovadském spoutání nechali ho celé· dva dny
a dvě noci. Pohnouti se nemohl, ruce spoutané na zad
mu po hrozných bolestech zmrtvěly, zima byla hrozná,
na stranu nemohl a jak se snažil dostati asp9ň jednu
nohu z okovů, vymkl sí ji z kloubu. Ani na Spilberku
nebyla každá mínuta takovou věčností, jak9 v této·
hrozné situací. .P
Konečně zarachotily zámky a přišlo šest vojáků
se zupákern, kadetem a oberlieutenantem odvésti
Borského na ŠpilberH:. Bylo to večer asi v osm hodin.
Nyní mu museli dáti jiná pouta na nohy, aby
mohl jíti a ruc_e mu svázati do př�du. Na to mu
připjali na každou ruku ještě jeden řetěz, za něž ho
vedli_- dva vojáci jako zlého býka. Borský však rukama.
nemohl vťibec vládnoqti a nohama t ak é ne. Obě nohy
byly . jako zmrtvělé a vyvrtnutá bolela k rutě . Jíti však
musel a byla to cesta hrozná.
··Dovedli ho na nádraží a tam ho ·Raubitschek
předával maďarskému nadporučíkovi, jenž však se·
tomu vzepřel a pravil:
- Takové těžké eskorty mají se konati ve dne,
nikoliv v noci. Mimo to je zde telegram z Kolína, že,
vlak je přeplněn, i plošiny vozů jsou nabity lidmi.
.
Proto já za eskortu odpovědnost nevezmu I
Also, na můj rozkaz dovést ho· zpátky a po
jede se ráno. Pane kadet, vy mi za něj ručíte I -:
nařizoval hrdina Raubitschek.
No tak, pouta dolůl - zvolaJ Borský, když hopo převedení zpět do kasáren nechali opět v poutech.
- Překousni si je - odvětil zupák.
Ale v tom již bylo slyšeti hlas hrdiny:
- Žádná pouta dolů l Utáhnout mu je, aby se:
nemohl ani pohnout! Já ti pomohu, ty bestie J
·
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Zupák šel přitáhnout řetězy, ale Borský napjal
ruce iak, že řetěz se zařezával do masa.
- O, tomuto frajerovi zima nebude - šklebil
se z upák - ti:m má manžety fest f

"'

Za hodinu se přišlí podívat, jestli Borský přece
jen n ěc o nedělá. Ležel na pryčně, ale jak zasléchl za
mykati dveře u chodby, začal pracovat.
Pouta nikterak nebyla těsná, neb zupál{ byl dost
hloupý. Borský se jich sprostil a začal se pohybovat,
aby vynutil oběh krve ve zmrtvělých rukách a no
hách. Toto cvičení konal až do rána, kdy se rozdá
vala snídaně a stráž pod oknem opustila své stano
viště. Pak vytrhl fošnu z pryčny a do okna s ní. Mříže·
však byly pevné, než Borský neustal páčit, dokud ne·
povolíly. Na to vykopl drátěnou síf, která vypadla na
zem. Borský vyhlédl okénkem, ale v tom vrzla vrátka
a nějaký starý voják šel krmit pr asata , patrně zupá
kova, jejichž chlévky byly u zdi vězení. Borský s e
stáhl zpět a pozoroval muže. Byl t o jeden z těch
rakouských domobranců, kteří uměli všechno od umý
váni schodů až po krmení 241pákových prasat a obr
stových králíků, jedině pušku sí nedovedli nabit. A
kdyby byli m ěli střelit na dvacet kroků do stodoly,
mohli náhodou sestřeliti aeroplán.
Nevojenský voják sebral drátěnou mřížku, postavil
ji ke zdi, podíval se odkud vypadla, dal prasatům
žrádlo a šel volně do kasáren.
A Bdrský - hup! a již h opkoval , ja.k se jen
dalo, ke Svítkovtr . . . ,
Stalo se však ještě něco jin�ho. Do vedleíší cely
byla vedle kame n vylomena cihla. takže bylo z jedné
cely do druhé vse dobře slyšet. Když mužstvo určené
pro eskortu přišlo s kadetem a zupákem pro Borského,
aby ho odvezli na Špilberk, ztratili všichni hlavu.
Zmatku využilo třin áct vězňů z vedlejší cely, prolá·

91

•)

, �;�:iWi����:tr
."

�·-

:"

.,

··
,1!·.

rf '

�- -: fu1áli.:·.f:Y��l.e· . vedle .kamen větší otvor a všichni zmizeli
�- touže· testou/ kt er ou se vydal na procházku. Borský.
. :
·,: >.- . .A....:- Ji.ď-�,té _.chvile hrdina R aubHschek nikdy se již
�>t�·.;_) �-�alj'v���a l , .-)�:tnu ještě nikdo ne ut ekl
: :�"' za· čtvři dny ·V no ci pohladila hrdinu železná tyč.
To 'Borsky se· vrátil do Pardubic, aby si s ním vy·
:::rovnal účet.
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Těžko se utíkalo Borské mu z pardubického v ěz ení :
neb vyvrtnutá noha byla silně o teklá a bolela V ta •
kovém stav u musel by_ se státi zázrak, aby unikl
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četným stihatelům. Na Spilberku již vědělí, ko ho-; t a m .
dostanou zp ět a ohvězdičkovan5• ras Jílek nemohl
ani spáti, nemohl se dočkati rozkoše, až do spou taného
sběh a bude prát býkovcem a krev bude stříkat a kůže
na těle se střepit. Proto přece ne musel ria frontu '!.e
byl mistrem nesvaté inkvisi ce Kdyby nebyl měl velkou
sílu byl by vymýšlel různá muka pro vězně, ·jako
kdysi inkvisice svatá, avšak on nevymyslil jakživ 'nic;
poněvadž vůbec nerad myslil. On se pouze rád dobře
na cpal a rád mlátil do živých i do mrtvých lidí. Aby
šel mlátít žito nebo tlouci k'ámen, na to byl přilíš
l íný a protivilo se !)1U to, neb takové mlácení mu
nepůsobilo ro zk oš. Zito a kámen n esténá neúpí a
neřve strašným hlasern. Bolestný řev trýzněných lidí
mu působil příjemnější p o c i t než vepři, kdy ž ho někdo
drbe po hřbetě. Na Borského se těšil více1 než vojáci
na frontě na návrat domů. Zatím v š a k v knize Osu du
sběha Borského bylo psáno jinak. Ve věčném zápase
Dobra se Zlem vítězilo právě Dobro a Borský místo
s lotry setkal se s prvním samaritánem u petrolejové
rafinerie. Byl to obchodník s p r a sat y tedy žádný
kněz nebo mnich. Obyčejný člověk bez vyššího kře
sťanského signa. Ten když viděl, že nešťastný sběh
nemůže běhat, vzal ho na vůz a práskl do koni A
brzo před nimi hleděl Svítkov zcela jinak, než se na
sběhy díval Špílberk
Druhého dne setkal se Borský zase se samaritánkou
,
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Těch samaritánek zjevovalo se mu stále dosti na
jeho bludné a horké pouti a ob y čej ně každé se ihned
zanítilo-· srd ce. Za to však nemohl Borský, nýbrž jeho
statná, krásně urostlá postava. .
- Ach, vojáčku, vám se to špatně jde I - oslovila
ho paní, stojící venku před jedním domem v Přelouči,
-- Jistě jste raněný?
- A ne pó prvé, milá paní - odvětil Borsk,ý.
- A kam až jdete?
- Domů, do staréh o Kolína.
- Oh, jemináčku, takto tam nedojdete.
- Milá paní, chůze je to hrozná, avšak co dělat?
- Zůstaňte u mne, odpočiňte si I
Borský rád přijal nabídku neznámé paní. Ustlala
•mu a obkládala nohu, takže do rána otok valně zmizel
a Borský mohl chodit mnohem lépe. Nabidnuté další
pohostinství . nemóhl přijmouti, neb Přelouč od Par
-dubic není tak daleko, aby ho tam již nehledali.
Potom dělal Borský, co v tehdejší ch poměrech
.bylo možno. Ne dovoleno, pouze možno. Dovoleno
bylo jedině vraždit lidí, kteří válčili i za našisvobodu,
neb jinak prodlužovati válku. Poctivo.u. prací se živiti
nebylo dovoleno nikomu, kdo II\ěl hlavu, obě ruce a
o b ě nohy. Každý musel �loužiti staré krkavici AustríL
Kdo S(� zdráhal, pro toho byl Spilberk, Terezín a
-celá řada rak ou ský ch i maďarských hladomoren.
Borský nyní zastával vojenskou policii. Navště·
·voval bohaté rolníky a za slu šný bakšiš se smilov al ,
.že jejich synové nemuseli na vojnu. Podíval se také
·do· kraje1 v němž zažil nevelký poče.t krásných chvilek
·'s Mařenkou, která. jíž dřímala svůj věčný sen. Zničeni
klíčícího života zaplatila přece životem vlastním.
Nešfastné děvče! - vzdychl si Borský, sedě
:jednou.na. okrajílesa, kolem něhož :vedla cesta k místu
uprchlýcl;Jepších časů. - A přece je jí lépe než
.mně: Tam�již má věčný klid, Jak by to bylo krásné ,
'

·

-·

·

'kdyby mne nyní obestřela mrákota smrti- a kdyby
třeba kule z četn ické karabiny, namířena v tom oka
mžení' na má prsa, projela právě srdcem a udělala
konec těm to útrapám .
Toužím již jen po klidu
a když není dosažitelný na to m mizerném světě,
í klid pod drnem byl by nesmírným štěstím , . .
Jedné věcJ však nerozumím: kdykoliv vidím několik
hlavní a bodel namířených p roti sobě, vždycky mne
pojme tak silná touha žiti, že bych dělal zázraky,
abych svůj bídný život zachránil. Proč nenechám stisk�
n out spouště, proč volím raději hrozná muka, než
osv o bozu jící smrt? Jaký jsem to divný tvor! Jsem
již skutečně usmýkán k smrtí tím děsným životem ;
smrtí --- což se jí bojím? Nikoliv, je mi úplně lhostejna
a v tom okamžiku si právě nepřeji ničeho tak, jako
jí a přece: něco ve mně se jí brání a to 11něcou dá
vá mi nadlískou sílu, když stojím smrti tváří v tvář.
Co je to, kdo je to vel mně? Proč ten něk do vždyť to přece nejsem já, ten utýraný člověk - proč
ten někdo brání mé ruce stisknouti spoušf výborné
americké pistole? A vždyť ten n'ěkdo mi bráni za
střelíti .i ony mizery, kteří mne štvou jako dravce a
chtějí mne usmrtit stůj co stůj I Kolik jsem jich již
mohl poslati na onen svět - a já chci, já vím, že
toho zasluhují, že nejsou hodní, aby je země nosila
- a ne a ne - nemohu! - - Ale- proč ani
mne nezastihla žádná z toho ohromného počtu za
m nou poslaných kulí? Přece ti lotři mne chtějí za
střelit - proč na př. u Lovosic asi ze sedmdesáti ran
.žádná mne nestihla? Má v tom prsty zase ten n ěk do
jest opravdu Bůh? Proč však všemu tomu ban
dítství neudělá konec? - - Ostatně - proč by
dělal policajta mezi lidmi, když se chtějí. rvát a ničit?
- Ano, tak to así je: znič se, chátro mizerná, ne·
. nasytná, peněz a krve žíznivá! Kd yby ti pitomí otroci
nechtěli, nemohlo by býti válek ani jiných ·utrpení.
.
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Ale, že jeden nechce a tisíc ano, musí býti ze světa.
peklo. A rťejšťastnější jso u Ji, kteří v prvních dnech
vraždění se světa vyvázli. Sťatna je i ta ubohá Ma�
řenka. Co by nynf m ěla na svě tě ? Bídák ji svedl a
o pustil - a já bych se k ní vrátit nemohl, ač k vůli
mně, snad jen k vůli mně zničila - - - - Brl Je
to vše hrozné a můj roz um se ne dopát rá příčiny.
Vim jen, že život je hnusný, ale [:!roč je takový, proč
není krásy a radosti v životě , t o nevím V tom Borský cosi zaslechl. O brátil se v l evo a
spatřil pHžíti se šesl postav kolem lesa .
Borský se usmál. - K ol egové - pravil sám sobě.
Počkejte .hoši, s vámi si udělám kousek l egra ce . Af
se trochu osvěžím.
Nechal plaché vojáky dojíti blízko k sobě , pak
vstal se země a pravíl:
- Tak, h oši , už vás mám: Řeknu vám, žád né
plouhé řeči a pojďte se JDnou I
-· Ale, pane šikovateli, snad byste n ás - víte hlad
je tam hrozný - skuhral nejstarší ze skupiny sběhů,
- Již jsem řekl I Ani slovo nechci slyš et I zvolal Borský a dodal:
.
- Nyní v dvojstupu za mnou I Af vás nikoho nena�
a ukázal op akovací pistoli.
padne utíkat , nebo - zde je I
Vedl je na silnicí· a sběhové šli sklíčeně. Nemohli
očekávati nic dobrého. K tom u ještě před nimi se
ob je vi l četník. Ač bylo vlastně jedno, kdo je vede do
·
vězení, zda šikovatel či četník, přece jen byl o na nich
znáti nové vzrušení, když se jim zjevil postrach sběhů ,
žen sháněj ících kus živ oby tí , i hospodá řů, majících
ukryté nějaké zásoby potravin. Sběh Borský a ute 
čenec ze Š pil berku však byl klidn ý, ba vesQlý.
Pozdravil se s četnickým strážmistrem, podali si
ruce a Borský pr a ví! :
- Vedu· ta stará u<;ha na ' práci. Jak d aleko je
do D. pane strážmistře?
·

•

·

- To je zcela blízko, pane šikovateli, za tímto
kopečkem - odvětil četník a pravil:
- Do dvora asi, pravda ?
Ano, na velkostatek, prý na polní a lesní
. práce. Nu, je to· lepší než jakákoliv služba.
..,....- Ovšem, ovšem. Nu, má úcta I ,
Četník šel dál a Borský ohlédl se šibalsky po
udivených mužích.
- Kamže nás vedete, pane šikovateli? - otázal
se opět nejstarší muž.
- Což jste neslyšeli ?
- Ale my myslili, že nás vedete do lapáku Borský se již nemohl zdržeti smíchu,
- Vy jste 'úslové! - pravil. - Kdybych vás
byl nechal tam u lesa, za chvíli by vás tento 11Polda"
opravdu vedl do lapáku. Takto však se můžete vy·
smát, že ten četník je ješ tě větší osel než vyl
Sběhům posk očil o srdce radostí.
- Nu a kam nás vbadně vedete? - otázal se
jiný sběh.
. - Nakrmiti vás ! Vždyť na vás vidím, že byste
hryzlí kamení. Což ještě n evidíte, že jsem také sbě h·?
- Oh! - vydralo se jím ze sklíčený ch hrudí.
A Borsk ý je zaved l do statku, v němž již jednou
byl, když utíkal z Lovosic a kde mladá panímáma
měla muže nezvěstného, ač jí psal z Ruska,
- Paničko, budete míti něco na zub pro sedm
tytfřů 7 zvolal na selku Borský.
,
·

·

·

·

- Ale ano, pane šikova tel i , něco se ještě se
- odpověděla s rozmilým úsměvem mladá paní
máma. A n ákrmila sběhy knedlíky s uzeným masem .
Sběhové se po dlouhém čase zase jednou řádně
najedli a vyspali a druhého dne je chtěl Borský do
vésti na jinou hostinu, avšak chlapíkům se nechtělo
daleko šlapat, zejména jednomu gefreiterovi, jenž dříve
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chtěl býti četníkem. Rozhodli se přenocovati ve stohu
za vesnici.
Borský svoli l nerad a při k ázal jim, aby se neo
považovali vycházeti ze stohu. Chl apíc i se mu příliš
ne1ibili jíž proto, že nechtěli lézt n ahoru do stohu, a le
zavrtali se při zemi. Borský ještě s jedním . vylezli
nahoru.
Již večer dva měli ží�eň a šlí do vesnice se na
pit. Vlezli zrovna ke studni na návsí proti obydlí sta·
rosty. Sotva první si nabral vody, v yšli od star osty
dva četníci a uchytráci" sb ěhov é se dali na útěk pří
mo ke stohu. Tam však nikomu nic neřekli a za ma 
lou chvíli ·již Borský slyšel množství kroků, blížicfch
se ke stohu.
,
- Tak! - myslil si. - Nyni ti zajíci leží dole
a: jestli na vyzvání četníků nevylezou, ·vypíchají je
bodáky!
- Tak, ve jménu zákona - lezte ven!
za'
hřměl sílný hlas.
Ticho.
- Tak půjdete, neq o vás máme pobídnout ba
jonety? zahřímal týž hlas:
Tak my teda jdeme -zahučel jeden a již se
pět lidi soukalo ze stohu.
Borský viděl , že stoh je obstoupen značným davem
různě ozbrojených lidí. ČetníCi n evěděli, kolik tam
sbě hů je, avšak blbost lidská je nekonečná a tak na
otázku strážmistrovu, jsou-li venku všichni, řekl
jeden :
- Ještě dv a spí nahoře , ..
Borský již ne čekal na další a svezl se dolu a již
uháněl přes pole a druhý sběh za nim.
A k ule hvízdaly a s ekaly do pole. Sotva však
Borský se octl za vysokou mezí a střelil několikrát
proti pronás)edóvateli'tm, ·střelba s té strany ·rázem
umlkla.

A nyní tento kraj budeme považovati za zamo
řený - pra vil Borský svému soudruhu Josefovi. Nyni nejkratší ce stou na Všetaty a za Mělník I Vš ude
sice hlíza četnická a vojenská, jenže zde nám již leze
jaksi do kabátů. Vyrazíme prach z obuvi své I
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Na mělnickém nádraží se něco stalo. Noc byla
temná a po střelné ráně našli tam mladého a silného
vojáka s opuchlou tváří. Představeným vyprávěl po•
divnou vě c , že prý chtěl zadržeti nějakého šikovatele,
který mu byl podezřelý a že padly téměř současně dvě
rány: jedna z jeho pušky, druhá šikovatelovou dlani
na jeho tvář. Voják se po ráně rukou svalil na zem,
neznámý šikovatel vš ak po rán ě z pušky měl jaksi
naspěch z nádraží ven.
Časně ráno blížil se Borský k městu Mělníku. S
jednoho okna pozorovala ho jakási paní a když přišel
až k domu, otevřela okno a pravila mu�
-.· Pane šikovateli, utecte, hledají vás I
--- Mne? To fie snad mýlíte - - Nemýlím, vím to zcela určitě. Hledají vás čef·
nici a vojáci. Utecte rychle I Měl prý jste v uoci něco
na nádraží - - Děkuji paní I - a Borský rychlým krokem
zamířil na Blata, ale hned se mu vpletli v c estu tři
sběhové.
- Tak, hoši nyní' se mnou! - vykřikl na ně
Borský.
- Pane šikovateli, buďte tak laskav - - Nebudu l askav I Rychle se mnou I
Sběhové poslechli, avšak za okamžik již viděli
proti sobě vyšlapovat tři četniky.
- A nyní pryč I -· zvolal Borský a zam inl k cu
krovaru� V tom jim zastoupilo cestu šest n ádražní ch
:zřízenců a jeden chytil Borského za prsa.

,,

- Pustíš, ty kreaturo rakouská I - vykřikl Bor
ský a nasadil mu browning na prsa.
Zřízenci se rozprchli a četníci začali pálit. Něj aké
kule bily do kamena u cukrovaru, kdež pracovali lidé
Ti spustili křik, n ad ávali četníkům a vybizeli sběhy:
, ..:.... Jen jirn ute cte , hošH
Borský s družinou zahnuli do viníc "a pak k Labi.
Tam však jím u zdýmadla zastoupíl: jakýsi muž
cestu na druh ou stranu. Každá vteřina byla drahá,
neb. četníci a vojáci hnali z a nimi. Borský opět vytrhl
browning a tnťiž. se klidil s cesty. Borský nechal dříve
přejíti bezbranné druhy a poslední šel sám.
Byl opět z pasti venku, avšak nebýti milosrdné
samaritánky, byla by past za nim sklapla.
..

*
•

A zase se něco s b ěhlo na přel()učském nádraží.
však o tom něco povirne, podíváme se dříve
na nádraží v Pardubicích.
Borský po všem, co ho v Pardubicích stihlo, n,e..
vyhybal se jim přil.iš. Aspoň v noci ne. A hodit v noci
do přeloučského nákladního vlaku metrák cukru a
vézti ho do hotelu v Přelouči, nez dálo se mu žádnou
nemožností. A také se 1ukázalo1 že J1emožné to n ení,
'
VJak měl tři vozy osobní a Borský .již v p o hy bu ho
dil žok cukru na p lošinu osobního vozu. svým klíčem
si vůz otevřel a s pok ojeně lehl na lavici.
Byl unaven, neb svoje válkou koncesované ře
meslo musel konati fen v noci, a tak se mu stala po
dobná vě c jak o jednomu vo jáku z Chotěboře, který
jel na dovolenou z Ržešova. Již vlak přejel kolem
chotěbořského hřbitova, již se těšil na vystoupeni
z vlaku a na s hle d ání se ženou a dítětem, ještě za·
hlédi Laškovu továrnu, jež je u samého nádraží - a
v tom usnul. Pak zpozoroval, že vlak zastavil, avšak
nebyla to Chotěboř, nýbrž jíž Jllinsko.

Než si
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·Borsky slyšel vag o n hrknout o první výhybku
Y Přeloučí a - již spat Výhybkář shlédl na· p1ošině
naplněný žok a hlásil to telefonem na stanici. Bor
ského pak budil z libého spánku průvodčí vlaku a
několik zřízenců.
- Co zde děláte? - byla první otázka.
- .Nic - jedu na černo.
Kam ?
- Domů, do ,Kolína.
- A co je s tím pytlem cukru na plošině?
- A já to mám vědět?
- Tak nevíte nic?
·

-

-.Ne.
- Tedy půjdete

s námi I - A již se ho chopili.
- Počkejte, až si vezmu hůl - já jsem raněn
do nohy - .
Dva ho chopili pod p až d í a dr želi co. měli síly.
.
to přišel přednosta.
Jiní d v a táhli žok s cukrem. Na
- Co zde máte s tím vojákem ?
- Jel n a černo a vezl pytel cukru, k němuž se
nechce znáti - hlásil prťivodpí.
- Tak s ním do kanceláře a běžte pro žan
d armeriil
Vedli Borsk ého dál a drželi pevně . A on šel dokud
se na stanicineblýskly bajqnety. Pak sebou prud c e škubl
a dubovou holi za ča l měřit zřízencům hřbety. Ale ne
dlouho, včas se dal na útěk a celá smečka za ním. A on
se vrátil a ještě žok cukru, který nechali ležet, když
se strhla mela, odnesl a šfas.tně se s ním dost al do
hotel u. A tam se již prospal l épe, než v přeloučském
vlaku. Spalo se mu dohře, neb k zachráněnému životu
přibyl í metrák zachráněného cukru. Nezdálo se mu a ni
o Špilberku, nýbrž snít jeden ze svých nejkrásnějších
snů o dětství, o jedné z nymburských zahrad.
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V době kdy na ohromných bojištích světa nená
vist s vraždou se snoubila, několik kilometrů za fron
tou již bujela láska všeho druhu. A po válce se množily rozvody.
Borskému jednou místo růže lásky vykvetl blín a
od té doby všechny lásky měly natrpklou příchuť, V
mladoboleslavských alejích o ženy vůbec nestál, neb
měl mnoho práce a ještě více starosti o vyživ.ení osm
nácti lidí. Tehdy již za žádné peníze nebylo lze potraviny
k oupiti . Kdo však mohl za to, že byl fešák a měl
krásnou postavu? On ne, ženy také ne a proto jim
nedávejme vinu za vše, co se v alejích sběhlo anebo
svůj začátek v nich vzalo.
Jak tam tvlastně Borský přišel?
Jednoho jarního dne bylo větší shromážděni na
náměstí slušného městyse. Ani četnický strážmistr tam
nescházel. Borský se přihnal na n&.městí se sběhem
Josefem, jenž mu zt'istal z oněch šesti spících ve stohu.
Pepík při spatření četníka dostával zaje čí náturu, Borský
mu však stiskl ruku a zamíří! přímo ke skupině lidí,
v níž byl četník.
- Má úcta, pane stráž m istře I -pozdravil Borský.
- Dražba, pravda?
- Ano, dražba na třešně,
-. Právě jsem přiš.el k vůli tomu, mám opatřit
ovoce pro vojsko, nesmí to však být drahé - sděloval
Bor ský.
Strážmistr pomohl svým vHvem Borskému lacino
k j edné aleji a k ostatním mu pomohla láska žen .
Nejdřive jedna a pak druhá i t řetí s ním chtěly býti
v sadařském družstvu - a je přec známo, že co si
žena uminf, toho také dosáhne. A tak se stal sběh
Borský chefem akciové sadařské společnosti,
První třešně dostal četnický strážmistr, na ostatní
bylo odběratelů více než dost. Borský koupil koně a
povoz. Jablka však již neodvezl.
·

MLADOBOLESLAVSKÉ ALEJE.
Jsou nádherné ony aleje v miadobolestavském
.kraji, na př. u Chotětova, a byly němými svědky již
mnohých scén a mnoho lásky v ních vypučelo, nejen
v korunách kvetoucích stromů, ale ·i dole. pod stin
nými třešněmi a jabloněmi na měkkých poduškách
trávníku. Než co se odehrálo ve stínu .. těch aleji
roku 1918, to sotva kdy viděla klidná ta místečka.·
Kdyby místo třešni a jabloní onoho roku byl
mohl pozorovati děje v alejích některý pařížský spi
sovatel, byl by velký a napínavý román z toho, co
v této knize bude tvořiti jednu· kapitolu. Pouze jednu
kapitolu . Jet je dnak rozdil mez.i literárními poměry u
nás a ve Francii, a je také dosti veliký rozdíl mezi
spisovatelem a střekovským "bratránkem". Do toho
však jiz čtená ř i. ničeho není a proto jděme dále po
stopě Borského.
Láska hřeje, láska blaží, láska však také vraždí�.
změní-li s.e v žárlivost.. A nenf sriad horši s.ituace, jako
býti milován mnoho ženami. Než takové dítě štěstěny
je šťastnější ten, kdo vůbec nikdy milo ván nebyl.
Borský byl nenáviděn starou Asutrií, jejími četníkyt
profousy, oficíry a všemi zplozenci dvouhlavého orla,.
šíleně vsak milován ženami, kdekoliv se jen ukázal.
Jej však všechny lásky v alejích přiliš málo blažily,
za to hodně jedu do horké čiše života nalily.
On jíž nechtěl milovat, on ani lásky nepotřeboval ..
Po čem jedině toužil, mohla býti troška klidu j jest
však možný klid, když se do člověka na první ráz zami
luje velmi vznešená dáma, hrdá vdaná paní, vdova a
ještě několik méně významných žen?

)
.I
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Borský p ohlé dl na ni ještě udiveněji.
- Paní I -. zvolal.
- Ano, můj drahý pane šikovateli! Je vám to
divné, neb muže mám, avšak jakého. Žiji s ním osm
roků, ale bez lásky, beze všech vztahů muže k ženě.
Nu,_ abyste poc hopil , řeknu vám to: On je impotentní.
- Skutečně?
- Ano, Těch os m roků jaksi uteklo, zaměstnávala jsem se prací a obchode m. Jak jsem však spa
třila vás, příroda se přihlásila o své prá vo - Bor:;ký popohnal koně, ale ona ho zase zadržela.

Poslyšte - pravila - řekněte mi čestné slovo:
jsem vám úplně lhostejna?
- Mně jsou jíž vše chny ženy lhostejny. Mám
s vámi po uze obchodni spoj ení a jiné nemohu míti.
Váš muž je d9brák a je mým přítelem.
- Rozejdu se s ním I
- Nesmíte! - Miluje vás příliš Tma již byla úplná a kůň zaš el na sv ah . Vůz se
překotil. Borský vstal, zve da l povoz a ona řekla:
- Vť.rz zdvíháte, ale mně nepomůžete V tom však se blížily kroky dvou osob. To jiné
žárlivé ženy chtěly vědět, co se děje v alejí.
Zatím však na jiném míst ě odehrávalo se něco
jiného, Zamilovaná vdova onémocněla a č ert žárlivo
sti jí našeptal, aby v nemocnid upozornila desátníka
na šikovatele Hrdlíčku. Tak se nyní Borský j m enov al .
Opět s� ho zmocňov al známý neklid .a o čekával
nějaké nebezRečí. Druhého dne po příhodě v alejí
seděl s p aní Rezínovou u boudy ve stinné zahradě.
Kůň byl uvázán u stromu, pes spal za boudou.
Z vedl se a pravil:
- Musím o č ichat vzduch.
.- N ebojte se, je všude ticho.
Žádné nebezpečí
neh:tozí.
- Musím se přesvědčit - já mám nepěkné tušení.
Vyšel za zahradu a pozoroval nedaleké n ádra ží,
Smíš eným vlakem mohli by přijet, musím dáti
pozor - myslil si.
Vlak jíž vjížděl do malého nádraží. Přeběhlo sem
a tam n ěkolik vojáků nádražní stráže - a pak nic.
Čekal ještě asi patnáct minut,· na silnici se však ni
kdo neukázaL Vrát il se k boudě, přinesl si škopek
s v o dou a k oupa l si nohy.
Bylo mrtvé letní vedro, ani větř'ik nezavál. Ho
vořil s pa ní Řezinovou a jak se pak shýbl pro stře
víc, chtěje se o b o uti , spatříl na zemí stíny ...
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Bujný kůň zapřažen a Borský chtěLvyj�ti na alej .
- Pojedu s vámi- pravíla energicky paní Rezínová.
- Jeďte tedy sama, já pů j du na jinou alej.
-:- Ne I Chci jeti s vámi I
- Ale paní, to je přece nesmysl Paní jako střela vyskočila na vůz a trhla opratí.
- Paní Řezinová, mně se to nelíbí. Co si o nás
budou mysliti l i dé ?- Máte přece m uže -

- N a tom mi nezáleží, Chtěla· bych však věděti,
co si myslíte vy - Vyměnili spolu význ amn é pohl e dy . ·Ona žhavý,
on udiven ý.
- Paní - pravíl on -- já, myslím jen na to,
aby byl kon ec války.
- A kdyby byl?
- Bylo by dobře se mnou.
-A se mnou?
Je dobře již nyní.
- Mýlite sel
- A co vám schází?
-Mnoho!
- N u, scházejí vám děti, vím to, avšak těch se
ještě m ů ž ete dočkat.
- Ne I V první řadě mi schází muž I
�
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Rýchle obul střevíc, druhý však již vzíti nemo
a
em
zupák
u
eno
d
e
v
,
polícií
kou
vojens
pen
Byl obstou
Též
desátníkem Jarošem , policajtem z ML Boleslavi.
četnický strážmistr byl s nimi.
a
- Pane Hrdličko, my jsme vojenská policie
své
m
á
n
e
Ukažt
máme nařízeno prohledat celé okolí.
.
dokumenty I --:;- ro zkazo val zup ák.
- Pani Rezinová - Borský se obrátil k ni ,.
podejte mí ten kufřik, mám tam dovolenku .. - Vlastně
kdei
,
boudy
rohu
do
čití
ona je zde - a chtěl sko
řekl :
měl browning. Zupák mu však zas to upil cestu a
si
my
enka,
dovol
tam
Je-li
I
ejte
- Ani se nehýb
ji najdeme I
A již se t a m dral, Borský však v témže okase
mžení ho uchopil a převrátil na kamna. Zupák
zařval
a
opařU vřelou vodou ze zvráceného hrnce
kůň a
strašným hlasem. V témže • . okamžiku se utrhl
ý
.Borsk
využil
u
zmatk
vrazil . mez� vojáky. Okamžitého

Byl zachráněn opět. Volným k rok em ubíral se od
vesnice na vysoké návrší. Vojenská po1icíe byla roze
stoupena dole a hleděli na sebe jako pes s kočkou,
která s edí již bezpečně na stromě. Postupovati proti
sběhovi neměl nikdo nejmenší chuti a Borský zase
nemínil opustiti mí�to., s něhož viděl na všecky strany
a nemohl proto býti zaskočen. Tak nějakou dobu na
sebe hleděli a když vojáci viděli, že svými pohledy ho
nespo ut a jí ani nezastřelí, stáhli se zpět.
Borský již dříve odhodH střevíc s ustřeleným pod�
patke m a šel úplně bos. Měl na so b ě jedině košili a
k 11lhoty a n a rameně karabinu. Takto vystrojenému
člověku bylo těžko cestov at a jiný útulek si hledat.
Pustil se polem k silnici vedoucí k n ád raží, doufaje
setkati se tam s někým, kdo by mu mohl prokázati
dobrou sltižbu. A sku te č ně brzo příjížděl s koněm
známý řezn ík a hos tinský, jejž !3orský požádal, aby
po slal dceru do iahrady k paní Rezinové, a .aby o zná
mila ji, kam má poslati1Borskému oblek, boty, p eníze a
browning.
Nebyla to v ě c snadná, ne� Borský věděl, že bude·
nyní hlídána zahrada i paní Rezin<�vá, spoléhal však
na ženský důvtip. A skutečně paní Rezinová přiíela na
ustanovené místo s koněm Jl přivezla v š e chno .. Kabát
a revo lver měla pod sedlem, boty měla obuté na svých
.

.

a prchl.
Než-li se dostal ze zahrady ven, vypáleno za nim
množství ran. U střevíce mu ustřelili podpatek a s hlavy
mu sestřelili klobouk.
Borský oběhl zahra du . a vr;itil se druhou stranou
a
do ní. Mělť tam v rohu v lískovém křoví karabinu··
ou
k
120 ostrých nábojů. A jak měl karabinu ·v ru
·

zvolal na vojáky :
- A nyní, mizerové, zpátky! Nebo v;is postřílim
jako potkany I
Nejbližši voják dal se na útěk s křikem:
Ježíšmarjá, já mám tři děti a on. mne z ast řeli I
A za nim hleděli zmizet ostatní s cile Borského
karabiny,
A zase nemohl zastřeliti nikoho . Aby jim ukázal,
v
jak umí střílet, vypálil ·pět ran do je dnoho bodu
s�
že
,
boudě, .do vojáků však nezamířil, jakmile viděl
mu klidí s očí.
·

*-.'

<)

střevících.
Než-li se foto pfih()dílo, měl

Borský podivnou
rozmluvu s mužem Rezínové. Ten ho žádal, aby udr
žoval poměr s jeho ženou ...
Borský prudce vyskočil s lavice a . zvolal:
- Véno, za koho mne· poyažu.ješ?
-. Za přítele - od větil Režina a dodal: Sedni
·.si a promluvme si o tom rozumně. My jsme se ženou
již o tom také mluvili, Víš, já ji mám velice rád a.
kdybych já nesvolil, abys ty byl jejím míHmcem, ode
šla by mi pryč.
·

·
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Ve skutečností se to stalo tak ; Řezinová dala,
svém u muži ultimatum: Buď bude mlčky trpěti, aby
byla milenkou Borského, anebo se, s ním dá rozvést,
m ajetekv rozdělit -' a půjde od něh,o.
V Rezinoví se něco prudce ozvalo. Po cítil, že ji
v elmi miluje a že, mu těžko, ba nemožno bez ní žíti.
Ztratit. ji nechtěl za žádnou cenu , a proto přistoupil
na její návrh.
Uvažov al-li o té věcí pouze ·se stanoviska roz
umového, říkal si; Není na tom nic zvláštního. Zůstane
mi aspoň žena, bez níž žíti nemohu, k níž však ne·
.mohu plniti plně povinnosti manžela. Je tedy pro mne
její návrh ze všeho nejlepší.
Hned se však pokaždé o zv al i jin)r hlas v nitru,
který mu říkal: Ty však z ní nebudeš míti zcela nic,
.ani náklonnost, kterou k tobě dosud měla. Bude tou
žiti jedině po jeho s polečnosti a teb ou .bude opovr
hovat, při nejmenším, bude se tě vzdalovat. Budeš
miti ženu, která cele bude náležeti jinému a ty bu
deš míti mezi nimi postavení, jaké má pes u zamilo
vaných novomanželů. Když se spolu nepohodnou, při·
jde žena k tobě a pohladí tě, avšak v nejbližším oka
m ži kp , jakmile se na ní milenec usměje, odkopne tě l
Rezína sě mučil těmito myšlenkami a začínal ne
náviděti Borského. Přes to se však podrobil vůli že
nině a podal Borskému ten podi vný návrh.
- Nic podobného neudělámJ - prohl ásil Bors ký
a dodal: Já ji nem�ljlji a kdyb ych ji miloval nezůstal
bych v jejím ok olí. Rek! jsem jí už, že mi je lhostejna
jako všechny ženy na světě. Neměl jsem nejmenší
chuti ani k obchodnímu spoje.ní s ní, ač se jí m usí
přiznat, že pracovnice je znam enitá. Mně by byla
stačila panská zahrada, ale když to s námi dospělo
k t�kovým koncům, nechte si to všechno a já ihned
·odejdu!
V· tom vstoupila do boudy paní Řezínová.
,
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-·Co je to za nesmysl nou řeč?- pravíla.

.
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- Vaše návrhy, paní, jakož i návrh vašeho manžela,

jéjž mi právě podal s vaším srozuměním, jsou , mí od·
porné - prohlásil Borský. -Ač jsem· nyni nejbídnějšfm
z lidí, pronásledován hůře jak vzteklý pes, příčí se to
mému svědomí a mým pojmům o morálce. Odejdu a
budete žíti zase tak, jak jste žili plných osm roků -:;- - Ne, vy zůstanete zde I zvolala energická Rezi
nová. - Když ani svolen í mého muže vám nestačí,
dobrá, nikdo vám nemůže a nechce poroučeti. Z tohoto
značného jmění náleží polovina vám a my se nedo
tkneme cizího!
- Na majetku mi záleží čerta- řekl Borský. Pro mne mělo pouze cenu , že jsem zde byl schován.
Vám jsem se přece svěřil, že jsem sběhem. To však
neuí vše. Já jsem utekl ze Špilberka, jsem stíhan pro
krádež státního majetku a snad i pro vraždu. Dopa•
dnou-li mne u vás, nemine vás několik roků na pevností
terezínské. Proto ze všeho nejlepší bude, když zmizím.
Za mou p olovinu konečně můžete mí dáti náhradu
později, nyní nechci nic ,
- My v ás nepustíme I - prohlásila ·resolutně
Řezi nová.
- Aloisi, zůstaň u nás - žebronil její muž.
Na to následovala příhoda s vojenskou poli cií a
Borský si myslil: Nyni je aspoň tato pítomá věc

·

ukončena.

Řezinová mu tedy přivezla oblek a jiné p otřebné
věci, podala mu je a vášnivě hvo objala a políbila.
Borský se vytrh_l z objetí Re zinov é a zvolal:
- Ježíšmarjá, paní, co děláte? Chcete, aby v,ás
stihlo deset roků v terezínských hladomornách?
- A k d yby to
stálo dvacet roků l - a chtěla
se opět vrhnouti k němu, Bors ký však ji odstrčil.
- Ne, paní! - zvolaL - Vás vede do záhuby
šílenství, já však musím míti rozum a nepomáhati ke
·

·

·
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:zkáze svým přátelům, Mám rád vás i vašeho muže,
prokázali jste mi mnoho dobrého ---- a právě nyní
jste mi prpkázala ne�mirné dobrodiní, dík -vaší odvaze.
- Ne, Lojzičku, dík mé lásce I Láska dodává
odvahy I.
.
--.. Nemluvme o· tom, paní ; nyní nenf mnoho času
ani na důležitější věci. Na mne číhají muka a smrt
na každém kroku, na vás se šklebí terezínská kase•
mata. A proto k věci: Nyni jeďte ihned domů a v noci
mne očekávejte s vaším mužem v panské zahradě.

Jdu vám naproti - odvětila klidně.
- Vás přece jen láká Terezini
- �h nic mě neláká, jedině vy - - Ze se aspoň trochu nebojíte I
- Čeho? Mám v ruce revolver
.
- Tak tedy tiše sama ku předu a dobře větřit I
- Buďte bez starostí!
- Borský přijal v kanceláří závodu Řezinových
nabídnuté posilněni a prosil paní, aby mu dala jeho
prádlo.
- Pojďte se mnou do bytu, ono je tam - pravila.

S Bohem!

*

*

- Ale pro Krista, proč jste mi je nepřinesla sem?
Vždyť ani zde nejsem v bezpečí a odvážil jsem se té
cesty jedině k vůli vám, abyste měli co jíst. Což mohu
jíti do města a vlézti jim do drápů?

•

'
:�
,i•
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Opatrně jako liška blížil se v noci k zahradě.
.Řezinovi již čekali. Vojáků tam nebylo, ale také množ·
ství ranných jablek tam scházelo. Paní Řezinová při
výslechu se podřekla, že polovina. ovoce náleží Bor
.skému a vojenská policie je nechala- ihned odvézt.
Tak pochodil Borský vždyéky, když se mu rakouští
žoldnéři dostali na kůžL Pokaždé rou sebrali pěkných
pár tisíc, nyní za mnoho tisíc ovoce.
- Uvidirp.e s� ještě někdy, pane Borský? otá
.zala se paní Rezinová, když Borský se s nimi loučil
o třetí hodině k ránu.
_; Ano, ještě jednou musím přijít, neb již ne
.máte co jíst a z vás nikdo nic nesežene. Do bytu
však nepůjdu, ani sem; očekávejte mne pozitří o.
jedenácté hodině v noci ve vašem závodě. S Bohem,

přátelé!

i

Jako vždy, dostál také tenkráte slovu. S těžkým
·baťochem na zádech bral se kolem lesa opatrně k ur
-čenému místu. �áhle v nočním tichu zaslechl, jak něčí
bota zavadl
i a o 4_ámen. Spěšně zahnul do lesa, al e
;S cesty se ozvala Re:dnová:
- To jsem já!
- Nešfastná ženská - co zde děláte?
110
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- Nebojte se,. pj1jdu napřed a vše dobře očichám
- nabízela se paní Rezinová.
- Nepůjdu tam I Přineste mí prádlo sem, prosím

vás!
·

·

- Nu, Aloisi, jdi tedy do bytu s mou ženou,
vždyť nikoho �énapadne, že bys zde mohl být domlouval mu Rezina.
Borský se zvedl a pravil:
- Jako bych to věděl, že to dopadne špatně,
Já mám vždycky správnou předtuchu I
·

- Já také - děla Řezinová - a já vám říkám,
že právě dnes to dopadne velice dobře.
- Nu, budiž tedy po vašem, ale to vám říkám:
v zadu a než-li mi dáte znamení, pro
hledat dříve celý dům od sklepa až po střechu!
připomínal Borský.
- Spolehněte na mne I
- Než-li se pootevřely domovní dveře a Rezínová dala Borskému tiché znamení, že je vzduch čistý,
obhlédl si trochu nejbližší okolí. Ticho bylo všude.

Já zůstanu
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Vedla ho přes kuchyni do pokoje a náhle ho se
ve své náruči.
- Lojzičku - pravila rozechvěně - tedy dnes
po prvé, ano - 1
.
- Pusťte mne, nešťastná ženská I - vyzfval jí
tlumen ým hlasem Borský.
- Nepustím f Dne s zde budeš· spát - - Neblázněte, prosím vás pěkně, a dejte mi mé
věci, neb jsem jako na tnií. Nejr.aději bych se viděl
hodně daleko odtud __.! A kam chceš jíti? Nebylo by u lépe zde?
- Odtud musím pryč stůj co stůj, zde mi může
býti každá vteřina osudnou. Odjedu do Prahy,
- Dobře, zde máš tedy adresu a klič od jednoho
bytu ve Vysočanech. Bude tam o teb.e postaráno.\
V tom však: Bum, bum, bum! A silný hlas z venči:
- Paní Řezinová. otevřte dům l
Řezínová pres svou srdnatost ulekla se velice.
B orský byl na taková překvapení jíž zvyklý,
- Tak I Zde to tedy máte 1. Jest,.Ji jsem již nemohl býti pryč l
- Ježíši, co nyni p oč.ít ? - Řezinová za]om ila
rukama. - V témže okamženi však skočila do kuchy
ně a přinesla sílnou šňůru na věšení prádla.
- Rychle zadním oknem,dolů- vybfzela Borského.
. - Nemožno I - odvětil jí. - Všude jich je už plno.
Zatím již�po n ěkolíkrát é .hřímalo . z venku:
- Pani Re�ínová, ve jménu zákona vás vyzý
vám, abyste otevřela dům - jinak dám vypáčiti dveře!
Možná, že již utekl - pravil k d osi dole.
- Není to možné f Před chvílí ho tam pustila a
zpět nevyšeL
Borský vytřeštil očí.
- Slyšela jste? .- pravil - to je váš muž I
- Kriste pane - to n enf možné I Mýlíte sel
- Ne, to je váš muž! Ten mizera mne zradili·

vřela

·

·

·

·
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Pani Ře zínovou opouštěla duchapřítomnost. Tře
soucíma se rukama uchopila za ruku Borského a lkala:
- A cil, co nyní, co nyní?
- Poslední a nepatrnou nadějí by mobl býti šatník. Zamkpouti mne tam a nevydatí klíč. Reknu vám
však: vypáči-li d veře, první rána ,,z mé pi stole bude
platit vašemu muži, tom u bídákovi I
Zatím vš ak z venku jíj stál žebřík u okna na
chodbu · a v okamžení, kdy Rezinová uzamkla šatník
a klíč pustila za ňadra, hrnuli se rakouští chrti do
domu o kn em.
Skříň, v níž byl uzavřen Borský, byla z polovice
prádelníkem, takže ve volné polovině bylo mu hodně
těsno. A ta.m vyslechl následující:
Paní Řezinová: Pánové, co toto znamená? Do
mého domÚ se chodí oknem v noci? Hned ráno si
půjdl! st ěž ovat I
Cetnický strážmistr: Nepřetvařujte se, paní Ře
zino vá a řekněte nám, kde je zde ukryt Hrdlička. To
asi v!te, že je sběhem Rezinová: To nevím!
Strážmistr: Je sběhem, zlodějem, vrahem a k do
ví co vše má na rabuší f
Řezínová: Tak ho musíte hledati jinde. Odtud
před chvilkou odešel.
B.ezina ; Nemohl odejíti - je zde!
Reziňová: Pravím vám, ž e je pryč. Vzal si prádlo
a ihn ed odešeL
Řezína : Nevěřte jí! Viděl jsem, jak ho sem pu
stila,� ale ven již nevyšel.
Rezinová: A tak je to tedy, ty hidáku 7 Sám jsi
ho sem poslal pro jeho věcí a takovou past jsi mu
nalíčil? Fuj, ty sprosťáku I Tebe bych měla zváti svým
mužem, takového vyvrhele? Fuj, stydím se za tebe
a od tohoto okamžiku se nechci k tobě znátíl Ten
člověk, ·ai již je sběhem, je proti tobě kavalír, ty Jiv

J. LQžák: .ušrvÁN".
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dá.ši! Fuj, ty nemt&Vol Takovo u ostudu jsíudělal s vé
ženě? Pošleš mi sem člověka proti jeho vůlí a pak
v no ci přivedeš do bytu své ženy policii a vojsko?
Styď se, bídáku, podlý chlape I
Strážmistr: Nechte toho, paní Rezinová, a řekněte,vkde ho rnáte!
,
Rezínoá
v : Ptejte se tohoto padoucha - a uká·
zala na muže. - Ano, ať vám nynl ře k ne , kdo ho
sem posl al a zda�H ten člověk ke mně chtěl jít I Mluv, mizero! - obrátila ·se zase k muži: - Po sl al
jsi ho sem - nebo ne 7 Chtěl sem jíti nebo ne? Vidíš, ty :z;rádče a vrahu člověka, ienž před tebou
·
vody nezkalil, nynf mlčíš, viď?
Strážmistr: To si vše povězte později a nyní nám
řekn�te, k de le I
.
Rezínová: Pryč je! A když mí nevěříte, prohle -,
dejte si dům, je vás na to dost! Tento Ji d áš af vám
vše otevře a také ať váin ote vře tuto skří:ň, on má
od nfklíčŘezina: Já nemám žádný· klíč J
Řezinová : Vidíte ho, mizeru? On mne stále špe
huje, níkam mne nec hce pustit a abych si nem ohla
v'yjítt do společnosti, zamyká mi šaty a prádlo I
Rezina: Neyěřte jí, zmiji I
Řezinová: Tak dobře; když nedá klíč, t edy v ku:
chyni je sekera, rozštípněte dveře I Podejte mi se
keru sem, já sama prádelník rozbiju, jest můj I
Zatím byl celý dům prohledán množstvím vojáků
e polícistů. a strážmistr byl zmaten výstupem paní
Rezinové. Pravil:
- Ale, nač bychom štípali nábytek I Patrně přece
jen unikl.
.
- Tak vyzvete toho bezcharakterního chlapa, ať
v ám dá klíč! On ho má, prohlaš uji vám, že mi stále
zamyká šaty I
Z Borského ve skříní lil se pot potoky. Opatrně stáhl

,,,
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jedno pt·ostěradlo na sebe, aby ho hned nebýlo vidět,
kdyby udělali do skříně otvor a aby mohl míti první
ránu. Trv alo toto uvězněni jednu hodinu 30 tílinut.
Když se za.vřely domovní dyeře za. stíhateli a
klíč zarachotil v zámku, otevřela Rezinová Borskému
skříň.
- Tak jsi tedy slyšel, jak žena umí vítěziti nad
vojáky, vpolicisty a četníky - pravila mu.
,- Zasl jsem - odvětil Borský.
- Co nyní? otázala se.
- Nyní, abyste mohla prohlédnouti dům a dvůr,
jděte�za nimi a žádejte, aby vám nasadili okn o u chodby.
Rezinová seběhla do lů a žoldnéři· jakmil� zaslechli
otvíráni dveří, úprkem se hnali zpět.
- Pánové - pravila jim - okno, jež j ste mě vy
sadiH, já n azpět dátinemohu. Budu-U do rána vykrade
na,_ póienu vás k zodpovědnosti I

v
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Po n a s azení okna utichlo vše, až na těžké kroky
stráží v ulicí. Silný oddíl hlídal dům z ulice a - což

také ze zadu pod ·"parkány".
Borský tiše otevřel okno v .zadním pokoji, upevnil
provaz a spustil se do zahrady. Doplížil se k p arkánů m ,
v domě nevěděli

-

jež měly značnou výšku pouze od cesty, po níž přechá
zely stráže. Borský s i lehl na zem a naslouchal.
- Kudy ten chlap mohl jenom utéci?·

- Čert ví I Inu, chlap který uteče ze Špilberku,
ten. dokáže na světě všechno. To musí být zatracené zvíře!
Borský se mimoděk usmál rozmluvě stráže a sotva
vojá ci poodešli dvacet kr oků , skočil se zdi dolů. Ale
na neštěstí ná hromadu štěrku, který příšerně zara
chotil do nočního klidu.

A nyni ten dup ot a spěch vojáků! Borský od
skočil pouze stranou, ·nechal je pře b ěhnout po cestě
a p ak se obrátil tam, kam vojáci nebě ž eli .
Tolikrát již utíkal z dosahu rako u ských žol dáků
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a jejích pušek, ale nikdy ještě s takovou směsí dojmů
a vzrušeni jako nyní.
- Obdivuhodná ženská - pravil si. - Věru,
kdyby neměla muže a kdyby ustaly štvanice na mne,
neodolal bych jl. Zvítězila nad tolika ozbrojenci, zví
tězila nad mužem, ač pravdu měl on nikoliv ona , a
vyhrála by to i se m nou A skut ečně by si svého
vítězství zasloužila I
Avšak ten bídák, její muži Počkej padouchu, tobě
to neslevim I
·

•
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Po krátkém čase byl Borský opět v okolí Mladé
Boleslavi. Měl falešný plnovous , černé brejle a�na
zádech hrb. Měl taiQ nevyrovnaný účet s policistou·
Jarošem a hlavně s Rezinou.
Zašel nejdříve do hostince, kam chodíval Jaroš.
Vypil čtrnád sklenek vína, policajta se však nedočkal.
Víno začalo účinkovat a Borský byl nucen trochu
se· projití.
Šel bezmyšlenkovitě ulicí aniž by měl nějaký cíl.
Slo mu pouze o vypuštění přebytečné páry z požítého
vína. Byl by se nepochybně vrátil do hostince. kdyby
nebyl ucítil stisknuti rt}ky. 9hlédl ·se - byla to Řezi
nová.
Nemohlo pro ni být příhodnější chvíle. Víno chtělo
něco ·provést, Borský též nadarmo nepr-íjel z Prahy.
A nyní . ho tato žena vybízela, aby šel s ni. A tento
kráte šel.
Druhého dne ráno vstal zhnusen ženou, kterou ne
dávno musel obdivovat. Zhnusíla se mu jedině tím, že
vyslovila přání ne jíž po rozvodě, nýbrž po něčem radikálnějším. Zhnusen byl i sám sebou, že provedl
v opil s tví něco, čemu tak dlouho vzdoroval.
�
Opustil bytRezinové a šel do závod u za jejím Il!užem�
Nemohlo býti druhé návštěvy, jíž. by se byl Rezina
v
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tak zhroziL Že .mu Borský nejde poděkov ati za zradu,
to věděl zcela jistě. Přes to měl ještě tolik chladno
krevnosti, že své vzrušení nedal příliš na jevo a Bor
ského vybídl, aby se posadil.
- Tak, ty darebáku - začal Borský - s tebou
jsem se právě vyrovnal- a sice jiným způ s obem, než
jsem chtěl. Hodlal jsem ti zpřelámat hnáty a rozbít
zrádnou hubu, ale odměnil jse se ti Hm, že jsegt spal
-dnes s tvou ženou. - Při tom pozoroval, jak Rezína
měn il rychle za sebou barvu obličeje. - Ano, ničemo I
Jdi a zab jí nyní I Ublížil jsi mi velice, já tobě nyní vic.
Neudělal jsem to, když jsi mne k tomu sváděl, nyní
to máš I Pojdi třeba vztekem, mně je to j e dn o l
Tak, nyní je opět ukončena jedna kapitola mého
bouřného života - pravil sí Borský, ujížděje vlakem
ku Praze.
Uplynulo několik týdnů a Borský do svého vyso•
čanské ho bytu dostal neočekávanou .návštěvu. Přijela
Řezinová .
. Přílíš chladné uvítáni Borského jí zarazilo, přece
však chtěla mu sděliti účel své návštěvy.
- Tak, miláčku, musím ti sděliti, že budu matkou-·
- Co je mi po tom 7
- Táák? A ty snad nevíš, kdo je otcem?
- Vím a tvému mu ži , tomu hulvátovi jsem to
řekl také!
- Lojzíku jsi opravdu takový ničema?
- Poslechněte, paní I - začal důrazněji Borský
a p ov st a l při tom.
- Této hry, kte rou jsem já .nezačal, mám jíž
dost 1. Vy máte co jste chtěla a váš muž má, čeho si
svým bídáctvím zasloužiL Vyrovnejte se spolu jak
ch cete . Já m anželské svazky rozvazovat nebudu, mrzí
mne i to, co jsem v opilství a vaším přičiněním provedl.
Já chtěl vašeho muže řádně sbit, vy jste mu připra
vila trest jiný. Nu, budiž, jsme vyrovnáni a já chci míti
117
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od této chvíle pokoj od obou. Mám u vás .ještě ně
jaké věcí, připravte mi je do �šupny ve vašem závodě,.
já si je tam zítra vezmu. A pak se již. neznáme.
Rezinová hned bledla, hned zase červenala jako
pivoňka a když Borský domluvil, 'spustila· takový pří
val na dávek, že ani starý voják Borský to -jakživ neslyšel.
Sedl si, podepřel hlavu a pozoroval chvíli tuta.
zajímavou ženu. Byla velká, silná a neobyčejně od
vážná. Oči svítily podivným leskem a Borský vzpo
mínal, že něco podobného již kdysi viděl. A vzpomněL.
si, že to byla jeho žena, jíž tak plály oči pfi posled. ním výstupu.
Zase se ho zmocnil vztek proti všem ženám a
vylil ho na té, která stála před umí. Chopil ji .za ra
meno a vystrčil ven.
Druhého dne jel si pro- své věci, aby tato kapi
tola jeho života byla opravdu již jedno u skončena.
V šupně nebylo ničeho, musel tedy do kanceláře.
Očekával s jistotou, že Řezinov á tam nebude, ale
v tom se zklamal. Seděla tam se svým mužem a z očí
jí šlehaly zlověstné plaménky. .
- Zastřel ho I - velela svému muži, ten však
se nehýbaL
- Zastřel ho I - opakovala - nebo ho z astřelfm
·
sama - a vytáhla revolver.
S ouča sn ě vyndal Borský browning a pravíl :
- Schovejte si, paní, vaší stříkačku, nebo vás
pokropím oba spíše, než pohnete brvou 1
.
Sebral své věci a šel. A než se vrátil do Prahy,
byl převrat, Československo bylo samostatnou re
publikou.
Byla rázem změněna tvářnost Prahy a c elých ,
Čech. Maďarské pluky táhly k jihu, nebylo.· již v Če
chách pro ně semence, Bylo shazování rakouských
orlů, odřezávání oficírsk)rch odznaků a leckterý ohvě z-

dičkovaný ras byl bít. Na něco se však při tom za
pomnělo: Na vyř e z á ní rakouských vředů z n á
r o d níh o t ě l a. Snad ani ne zapomnělo, spíše se
někdo bál ·operac�. Boláky pokryli hadry popsanými
různými hesly a pod hadry se z vředu v yvin ula ošklivá
prašivina, Mazali ji později líhem, petrolejem, benzi
nem a ledačíms, ale nebylo z toho níc, než smradu

ll

k zalknutí.

Něco však bylo přece: Vojáci z rakouské armády
vraceli se 'domů a vojáci od zelených kádri't slavili
své znovuzrození. A ještě něco;
Šplhavci se tlačili ke korytům a mnohá jména
. poctivých a nezištných pracovníků za národní svo
bodu, za právo a spravedlnost, zapadla na vždy,.,.
A rakouský sběh Borský? Jaký ten vedl život
v osvobozené vlasti?
.
Z mohutné jeho postavy zůstala v českosloven
ských kriminálech a konečně v blázinci - !ro ska . . .
Duch mrtvého Rakouska se vznášel nad Cechami.,

<i

(,

,

·

v

��

118

119

·-".

UŠTVÁN!

Když s nikým ani nepromluvím, tak mne přece ne
budou již zavírat do kriminálu a do blázince.
A vra cel se do země, kterou jíž nikdy nechtěl
spatřit.
.

..
•

·

Na všechno stačila jeho síla a skálopevné zdraví:
na psí život ve frontě, na trojnásobné zraněni z nichž
j edno bylo velmi těžké, na Špilberk a hrozné hladovky,
na řetězy a honby v deštivých nocích, avšak na to,
co musel prožíti v blázinci, nestačil y již síly ani ta�
kového nezmara, jakým byl Borský. A bylo by slabé
i pero Zolovo i Sínclairovo na vylíčeno těch hrůz a
hnusu, nuže� budiž prominuto střekovskému " bratrán�
kovi11, že Borského opustí a zachytí jeho stopy teprve
na útěku z osvobozené vlasti.
Pryč, pryč! - znělo mu v uších, když opouštěl
z emí, v ní ž opravdu jíž nebylo místečka, jei by mu
nepřipomfnalo hrozné utrpení.
Pryč, pryč! Avšak kam? Evropa zničena, Ame·
rika uzavřena, Rusko zmíralo na kříží, Snad bratrská
Jugoslavía, mohla by ho přijmout, ale tam nenašel
Bor ský mnoho bratrských citů. České jméno nemělo
tam toho zvuku, jaký on očekával. A mělo to· �vou
vážnou příčinu : rasi Jílkové neřádili pouze na Spil
berlw, ale také v Srbsku. A bude to snad jednou
nová příšerná kniha o této• věci, napíše-li ji někdo.
- A co vlastně ie mi po kom .? - řekl si Borský,
když jediná cesta z Jugoslavie vedla zpět do Českoslo
venska. - Napliju na vše, budu pracovat, vždyt
v pracích se vy zná m v různých, nebudu s nikým se
stýkat a s nikým mluvit, budu žíti sám a sám, než-li
dožijí ten bídný a tak draze zachráněný život . Vždyt
vlastně j iž nem ám jiný ch nároků, než míti svatý klid
a pokoj od lidí. Bude-li možno držeti sí psa, koupím
si ho, abych měl jednoho živého tvora na světě.

Byla krásná podzi mní neděle, právě taková, jako
ona poslední, již Borský zažil v chotětovských alejích.
Odpol�di:tí slunko míle hřálo a celé proudy lidí hrnuly
se z Ustf n. L. na v še chny strany do přír o dy. Nejvíce
se jích ubíralo krasnou al ejí k Vaňovu. Byli buď spo
kojeni krásným počasim, buď šťastni vzájemnou 'láskou,
anebo rozveseleni živý m hovorem a vtipy. Smich za
léhal až na d ruhý břeh Labe, kdež sám a sám pod
náspem dráhy se děl Borský.
Od rána pozoroval vory a parníky na Labi a
živ ý ruch na úste cké silnici. Oči svítily horečným leskem.
Co zde vlastně dělal, n a koho čekal?
Včera večer pližíl se kolem jistého chudého oby
dlí. Neqdolatelnou sílou ho to tam táhlo. Nepřál sí
tam jíti a přece se neubránil.
Okna byla osvětlena a jedno otevřeno. Borský
zastavil se před ním a díval se tam, kamž ho to tá�
hlo tak mocně.
Bylo tam ti ch o, . jen spící žena a dětí klidně od
dycho"\'aly a nad stolem sl<řípalo pero, Bylo viděti
jen šedivou hlavu a poprsí muže a ruku s perem,
chvějícím se po papíře.
Borský dlouho se díval na šedivou hlavu nad
stolem. A jíž věd ěl , co ho tam tak neodolatelně tá
hlo. Aspoň spatřiti· tu hlavu· chtělo zmučené srdce
Pero skřípalo a spící rodina oddy chovala klidně.
Bože mt'ij, to je ono místečko, kde nalito bylo
balsámu do mých otevřených ran . . . To je ona oasa
v horké poušti mého života, tof kousíček ráje, jejž
jsem na pouti peklem našel! - A já je musel o pu-
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stít tak brzo l - Musel? Nikdo mne nevyháněl, bra•
trsky se ke mně chovali, prosíli mne, abych zůstal a já utekl I - Avšak já musel
Hle, ten muž po
denní lopotě v nocí p íše. Jak těžce hájí existenci četné
rodiny - a já bych jim m ě l býti n a obtiž? Ne, t o ne·
může a nes mí být l Raději hladem zemřu někde pod
širým ne be m, než abych poctivému člověku chleba
ubírali - Ale jsem rád, že jsem aspoň sp atřil tuto
svatyní manželské lásky a rodinného blaha. Je to ji
stě sladší život i v ch udob ě, než v bohatství bez lá
sky. Ach, jen kdybych nebyl musel opustit tento raj
ský koutek!
Takové myšlenky honily se hlavou Borskéko a
slzy se draly do očí. Potlačil je však a tázal se
v. duchu sama se be :
- :Co asi . ten dobrý muž píše? Naposled můj
životopis, jak jsem mu ho po několik krásných večerů
vyprávěl zde pod oknem na lavičce
Nu, již se ode
mne nedovíš ni�eho, drahý p říteli I Snad již se to se
mnou blíží ke, konci
, Kéž by to již bylo této noci!.
- S Bohem, dobré duše, s Bohem I
,
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Ráno byla neděle a šedivý muž vstával pozdějt.
Psal dlouho do noci,
Jeho milá, dobrá žena přisedla k n ěmu na postel
a pravija:
- Stále jsem do ufala, že Borský aspoň na ne
děli se vrátí k nám, ale nepřišel, Nešfastný člověk,
kde asi bloudí a kde asi spí, patrně o hladu ...
- Také na něj právě myslím - řekl muž.
- Proč jen asi odešel, vždyť mu snad nik do
z nás neublížil?
- Pro svou poctivost odešel - odvětil muž.
-Jak to?
- Hm, jak to: Když ho vyštvali z práce a kclyž:
·
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pak v nemocenské pokladně nevyplatili mu pod
poru na čísi udáni, že prý běhá kolem Labe a že mu
nic není, - neměl peněz na z ap lacení stravy. Po znal
jsem na něm, že to ho mrzí nejvíce a řekl jsem mu:
Pohrdám lidmi, kteří v člověku vidí přítele jen když
se mu dob ře daří. U mne se přá telst v í poznává v nouzi
a v neštěstí. Vás jsem měl rád dříve, ny ní jste mi
jéště milejší. Nechoďte od nás, dokud nebudete míti
někde práci a jiný domov. Není nám nyní právě zle,.
kdežto vy nemáte na širém s vě tě ni koho .
.
- A přece odešel!
- Odešel, věděl jsem, že nám uteče , neb jsem
asi neuhodil Ďa pravou strun u jeho srdce. Měl jsem
mu to říci jinak, ale nyní už je pozdě I
- KdybychQm aspoň věd ěli, kde s e zdržuj e .
Ubožák, oni ho ·lidé přece uštvou. Jak byl šfas ten,
když se dostal k nám, že může po tolika letech bouři.
a štvaní klidně žíti - a t u máš: bestie lidé neus ta
nou, dokud nebude uštván.
- Je mi ho též líto, stále na něj myslím pravil muž.
- Kde jen by mohl být?
- Těžko vědět. Kdybych to věděli při vedl bych ho
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Kdyby tí lidé byli věděli, že večer byl u jejich
okna a že po chladné nocí vyhřívá skřehlé a hladové

tělo na vý s l u ní sotva dvě stě kroků od jejich obydlí I
Nevyhledával nikterak onoho místa, nýbrž táhlo ho
cosi neodolatelnou silou jako včera večer k jejich
bytu. Bylo mu lehčeji, byl-li aspoň n a blízku těm.
lidem, ač , nechtěl, aby ho spatřili.
Od Usti k Vaňovu hrnuly se nepřetržit ě proudy·
výletník(t. A Borský hleděl na tuto záplavu štěstí,
spokojenosti a blaha. On, vyvržený ze světa , . .
Za ním něco zašustilo. Ohlédl se. Jakási babička
vylákána podzimním sluníčkem, šoulala se také na.

v
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do při.rody. V B orském se cosi ozvalo, ja·
kousi jinou představu v něm vyvolala stařenka. Kdo
to byl, čí 'obraz se to zjevil v rozpálené hlavě?.
·
·
Matk a ! - Ano, m atka a s ní jeho mládi
Oh, také
byly kdysi doby, kdy měl své neděle, vycházky, blaho
a štěstí , , .
Avšak - oh, matko, matko má drahá I
Kdy bys byla tušila, jaké milosrdenství bys prokázala
svému nejsilnějšímu klukovi, kdybys mu život nebyla
-dala . ,
Oh, matko, jedině tvé srdce by se muselo
ustrnout nad nešťastným synem I Ustrnout a- puknout
bolem
Dobře, že tě již neni - dřímej jen sladce
:svůj věčný sen. , . .
.
Proč někdo má míti tak krutý los? Jedině dět
'
:stvi a pak tři roky po vyučení zanechaly ve mně
blahé vzpomínky. Pak přišly tři roky v oje nské otro
činy<- a pak již to šlo ráz na ráz. Z rada milované
ženy , zoufání, pJik ta M ařenka, potom .válka, ona pro
kletá 1 aubirna, Spilberk a několikaleté štvaní - a zač?
.Za to, že se ve mně ozvalo lidství J
A pak se ve mně ozvalo jestě něco! Byl to cit,
jejž ve mně u mlčova ly dlouho stranické noviny. Pro·
pukl mocně po převratě a já se šel znovu bíti. Ten
krát za vlast a svobodu Slováků , . .
Nešfastný most v Košicích r Kdy bych byl měl
pouze vědomí služební povinnosti, mohlo by to skončiti
jinak. Já byl však pobouřen citem národním nad Hm,
co jsem viděl . . . . Tam ještě ležela těla n ašich vo
jáků, roztrhaná maďar:;kými ručními granát y - a zde
důstojník se dvěma maďarskými prostitutkami! Heslo
neznal, ale vytáhn out na mne revolver a ta je dna
ochechule téi, to znali.
A p ak kriminál a pouta, a na to obžaloba ope
,přer:!á tím, že jsem již za Rakouska byl sběhem, že
jsem utekl ze Spilberku a ji ných kriminálů, ž e jsem
,sraz!I s kola četníka v Lovosicích a stříl el po vojen•
:ské po li c ii v Chotětově , že jsem vykrádal nádraží, to

-jest, že jsem rakouskému eráru dělal škody, že jsem
ony rakouské pochopy chtěl jistě postřílet, že jsem
sběh, zloděj a vrah

;procházku
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Kolik ohvězdičkovaných surovců, kteří. Austrii
dělali do posledníh o okamžiku psovské služby a če
skému lidu byli katy, vrátilo se po válce do tepl)·ch
hn ízd. mnozí z nich k plným žlabům, kdežto mně,
kolikaletému štvanci, otev íraly se železné dvéře h ro zné
žalářní kobky ... I Právě v době, kdy jsem zatoužil
po· skutečném životě. Vždyť já dosud života neokusíl,
já !!-�vím, co je to rodinný krb, až zde, u těchto chu
dých lidí jsem. viděl, jaká úžasná krása a slast jest
šť<,istné manželství, Jak blaze se jim žij e, jak jsou
spokoj eni a šťastni I Arciť, oni k tomu položili základ
svým čestným životem jíž v' mládí, kdežto já dával
přednost všelijakým nectno s t em a bez odporu jsem
podléhal špatným s vodů m. Já neposlouchal starých,
byly mi pro
zkuš ený ch lidí, j eji ch rady a výstra hy
posměch. Avšak což jsem již nevytrpěl dost za své
nerozvážností? O, kdybych byl tehdy věděl , co jest
základem životního š fě s tí, kdybych se s takovými
lidmi byl sešel ve svém mládí 1. Ale, to teprve nyní
jse m musel spatřiti vzor štěstí, kdy vše je ztrac eno ,
a kdy c elý svět, nebe i peklo se spikly proti mně .
Nyní teprve mi ukázali krásu života, pro mne ne do
sažitelnou a trestají - mne jako hlad � m hynoucího
dravce, jemuž před mříží ukazuji vonící pé č eni
•

"

·r .
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•

Já chtěl nyní opravdu žíti tak, abych dosáhl po
dobného blaha jako tito šťastní lidé. Ve mně zabouřil
prudc e odpor ke vš em špatnostem, jímiž jsem d:i-íve
znamenal svou životní dráhu, já veškerou svou silou
chtěl veplouti do přístavu klidného života - a s po
lečnost mí vyšla na tolik vstříc, že mi otevřela žalářní
kobku, do niž_ jsem měl zapadnout na dvacet roků I

Volil jsem radějí blázinec
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, . Kriste ukřížovaný,
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, ' ·Ty jsi vytr pěl strašná muka tělesná i dušev n í, a�
však snesl bys, co nyní člověk musí vytrpět v b lá 
zinci 1 Těch ran, těch přišeni.ých p okusu, aby mne
donutili k proj ev u zdravého rozumu - ach Bože I
Ach m atk o, matko! jakým štěstí m pro tebe, že nevíš
jaký život js i přivedla· na svět! - Vytáhli mrtvolu
syfilitika z klece a mne tam hodili do výkalů a k u sů .
hnisu a já se m u sel tvářit, jako bych neměl. ponětí,
co se mno u dělají. Tak jsem zaplatil dvacet let kri
miná lu třiadvaceti měsíci blázince. Vše jsem vydržel
a přečka l a nyní bych chtěl žít, žít! Bože, jak mne
trýzní oria touha po životě I
. Já prosil; nechte mne žíti prostý dělnický život.
já nikdy nikomu již nevstoupím do cesty. Jen nep a 
trný kouteček d opře j te uštvanému člověku, smilujte
se pro vše, co je vám s vato I Ale kdež pak I V očich
.. všech lidí - až na těchto pár dobrých d uši v tom
-chudém př!bytku - jsem zloděj, vrah, šílenec a ute
čenec ze Spilberku a vš i chni pracují jen . k tomu,
abych co n,ej dříve byl z ase z a m ří žemi.
Tak mne tedy nenechají pracovat ani žít a marna
je má touha' po. životě a marnou také má nejúsílov
nější snaha dosáhnouti ho. Jsem bezmocnou hříčkou
v nenáv i st n ých rukou lidské sp ol e čnos ti,
Nu, dobře:
já se tedy vzdávám nároku na život, pon ěv adž plU·
:sim, Av šak .za mříže mne již nedostanete I Měli jste
na vybranou, j se m stejně dovedným řemeslníkem jako
·odvážným lupičem. Jako dělní ka jste mne žití nene
chali, přijměte mne tedy jako lupiče I Jako poctivý
- -člověk mám hore čkU: z hladu, jako lupič b u du jíst a
pít . jako baron. Nemyslete si vša k,. že mne dostanete
do. kriminálu I Ne, to se již nestane! Dokud nebudu
nucen, vraždit nebud u, ale jakmile mi bude hrozit po·
lapení a. Žalář, budu vr aždi t jedině proto, abyc h kri·
minálu unikL A mnohým z vás bude se špatně spát,
.Přísahám při svém prázdném žaludku , že· babičky pře·

stanou vyprávět dětem o B abins kém a mládež pře
stane zpívat o Rinaldínim l Jejich sláva zanikn e, Po
dlouhá l é ta bude se mluviti jen o nejhroznějším lou
, pež níku B orském a jeho odvážných činech, o j eho
· loupežích a vraždách.
A ni kdo nebude vědět, že toho hrozného člo
věk a přímo sžírala t ou h a po k l i dn é m a šťastném ži
'·'votě,. nikdo nebude míti t uš ení , že bezcitná, s ob eck á
společnost lidská s ama si upletla n a seb e t akový bič.
- Nu dobrá: vy chcete a já musím I . Staniž se tedy
dle vašeho přání, m oj i drazí bližní . . .
Borský povstal se země a se strašnou odhodla
ností šel v s tříc životu, jehož se je š tě při východu slunce
.tak bál,
Podzimní slunce políbilo temnězelené kadeře úste
ckého pohoří . a ukrylo se za nimi ,
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