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I.

EMIL WEYR

8

V Praze dne 31. srpna 1872 o třetí hodině odpůldne

Dnes tomu právě 24 let co v nárožním domě sv. Václavského náměstí tenkrát
Koňského trhu na hoře po pravé straně, tuším že v druhém poschodí narodil
se kluk a ten kluk jsem byl já. Čtyryadvacet let tudíž uplynulo co jsem vstoupil
do tohoto slzavého údolí – pravě na den jest tomu 24 let a tu zajisté mi žádný
nezazlí pohlédnu-li nazpět na proběhlou dráhu která pro mě dost radostných
a dost žalostných okamžiku měla. Zaplať Bůh že mohu snad tvrdit že více bylo
okamžiku světlých nežli trudných.
Praví se že roku 1848 rození hoši jsou revolucionáři, spiklenci buřiči atd;
příliš krátká se mi zda býti však doba čtyryadvacíti let než-li aby se jinak jednoduchý, chci vlastně říci obyčejný občan ukázal býti členem jakého koliv komitétu revolučního. Nechci se tudíž dále šířiti o tom zdali rok 1848 měl jakéhosi
vlyvu na můj dálší život který bych mimochodem řečeno rád ještě strojnásobnil.
S úsudkem o planetě v jaké rozen jsem posečkám až se dny moje ku sklonku
chýliti budou. ...

Archív AV ČR, fond František Weyr mladší

